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1. — SABIK ZABIT HÜLÂSASI 

Sayın üyelerden bazılarına izin verilmesi hak
kında Büyük Millet Meclisi Riyaseti tezkeresi 
kabul edildikten sonra; 

Ankara Elektrik ve Havagazı ve Adana Elek
trik müesseselerinin idare ve işletilmelerine; 

Yalova kaplıcaları işletme idaresinin 1940 
malî yılı bilançosunun tasdikma; 

1933 ve 1934 Türk borçları tahvillerinin öden
mesi için anlaşmalar yapılmasına; 

Memur ve müstahdemlere verilecek fevkalâde 
zam hakkındaki 4178 ısayılı kanuna bir madde ek
lenmesine ; 

Türk parası kıymetini koruma hakkındaki ka
nunun hükümlerinin değiştirilmesine; 

Dahiliye memurları kanununun ikinci ve üçün
cü maddelerini değiştiren kanunun birinci mad
desine bir fıkra eklenmesine; 

Tunceli vilâyetinin idaresi hakkındaki 2884 
siayılı kanun hükümlerinin iki yıl daha uzatıl
masına dair kanun lâyihaları kabul olundu; 

Memur ve müstahdemlere verilecek fevkalâde 
zam hakkındaki kanunun 9 ncu maddesine bir 

fıkra eklenmesine; 
Posta, telgraf ve telefon umum müdürlüğü 

süvari müvezzilerine hayvan yem bedeli verilme
sine; 

Devlet konservatuvarmın tiyatro ve opera, ba
let şubelerinden mezun olanlara giyim eşyası ve
rilmesine ; 

Hava sınıfı mensuplarına verilecek zamlar 
ve tazminler hakkındaki kanunun 10, 12 ve 14 
ncü maddelerinin değiştirilmesine; 

Subay yükaek mühendis, askerî yüksek mü
hendis ve askerî mühendislere verilecek ihtisas üc
retine dair kanun lâyihalarının birinci müzake
releri icra edildi; 

Kânunuevvelin 23 ncü çarşamba günü topla
nılmak üzere inikada nihayet verildi.. 

Reis vekili Kâtip 
Bursa Gazianteb 

Refet Canıtez Bekir Kaleli 
Kâtip 
Konya 

Vehbi Bilgim, 

2. — HAVALE EDİLEN EVRAK 

Lâyihalar 
1. — 1942 malî yılı muvazenei umumiye ka

nununa bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik ya
pılması hakkında kanun lâyihası (1/912) (Bütçe 
encümenine) ; 

Mazbatalar 
2. — Devlet limanları işletme umum müdür

lüğü 1942 malî yılı bütçesine munzam tahsisat 
verilmesine dair kanun lâyihası ve Bütçe encü
meni mazbatası (1/909) (Ruznameye) ; 

3. — Posta, telgraf ve telefon umum müdür
lüğü 1942 malî yılı bütçesine munzam tahsisat 
verilmesi hakkında kanun lâyihası ve Bütçe encü
meni mazbatası (1/911) (Ruznameye). 

»&<* 

KÂTIPLER 

B Î R I N C Î C E L S E 
Açılma saati : 15 

REİS — Şemsettin Günaltay 
Necmeddin Sahir Sılan (Bingöl), Hamdi Selçuk (Hatay) 

REÎS — Celse açılmıştır. 

3. — SEÇİMLER 

1% —. Devlet şûrası Birinci daire reisliğine 
seçim yapılması hakkında Başvekalet tezkeresi 
ve Adliye ve Dahiliye encümenlerinden mürek
kep Muhtelit encümen mazbatası (3/532) [1] 

(Muhtelit encümen mazbatası okundu) 

2. •—• Devlet şûrası ikinci daire reisliği ile 
iki âsalığa seçim yapılması hakkında Başvekâlet 
tezkeresi ve Adliye ve Dahiliye encümenlerin
den mürekkep Muhtelit encümen mazbatası 
(3/533) [1] 

[1] 47 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. | [1] 48 sayılı basmayazı zaptın sonmıdadır. 
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REİS — Mazbatayı okutuyorum. 

(Muhtelit encümen mazbatası okundu) 
REİS — Efendim okunan mazbatalarda 3 

intihaptan bahsediliyor. Birincisi birinci daire 
reisliğine, ikincisi ikinci daire reisliğine üçün
cüsü de iki âzalığa seçim yapılması hakkında
dır. Muhtelit encümen tarafından gösterilen 
namzetler arasından seçeceğiniz zatların isimle
rini birer kâğıda yazarak lütfen konulan se
petlere atınız. 

Şimdi tasnif heyetlerini seçiyoruz : 

Birinci daire reisliği için : 
Rıza Saltuğ (Kastamonu), Feyzi Sözener 

(Balıkesir), Arif Baytın (Ankara). 
İkinci daire reisliği için: 
Doktor Zihni Ülgen (Bolu), Vedit Uzgören 

(Kütahya), Atıf Tüzün (Çorum). 
Âzalıklar için : 
Nazmi Toker (Kayseri), Yusuf Ziya özer 

(Eskişehir), Aziz Akyürek (Erzurum). 
(Reyler toplandı) 

Seçime iştirak etmiyen arkadaş var mı? Rey 
toplama muamelesi bitmiştir. 

4. — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 
REİS — Ruznameye devam ediyoruz. 

1. — Devlet havayolları umum müdürlüğü 
1942 malî yılı bütçesinde değişiklik yapılması 
hakkında 1/899 ve Devlet havayolları umum mü
dürlüğü 1942 malî yılı bütçesinde münakale ya
pılmasına dair 1/908 sayılı kanun lâyihaları ve 
Bütçe encümeni mazbatası [1] 

REİS — Lâyihanın heyeti umumiyesi hakkın
da mütalâa var mi? Maddelere geçilmesini yük
sek reyinize arzediyorum. Kabul buyuranlar ... 
Etmiyenler ... Maddelere geçilmesi kabul edil
miştir. 

Devlet Havayolları umum müdürlüğü 1942 malî 
yılı bütçesinde değişiklik yapılmasına dair 

kanun 

MADDE 1 — Devlet havayollarh umum mü
dürlüğü 1942 malî yılı bütçesinin ilişik cetvelde 
yazılı tertipleri arasında (105 000) liralık müna
kale yapılmıştır. 

CETVEL 

F. Tenzil. Zam. 

15 000 

6 Yabancı memleketler har
cırahı ile memleket dahil 
ve haricinde tedrisat, tat
bikat ve staj masrafları 
REİS — Kabul edilmiştir. 

8 Nakil vasıtalarının ben
zin, yağ vesair masraf-
lariyle nakliye için veri
lecek ücret ve kiralar ve 
sair masraflar 
REİS — Kabul edilmiştir. 

10 Telsiz ve gönyömetre ci
hazları mubayaa ve tesisi 
ile yedek malzeme ve ede
vatı telsiz binaları inşası 

[1] 49 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 

90 000 

F. Tenzil. Zam. 

ve telefon tesisatı ve is
tasyon binaları atelye, 
hangar inşa ve tamirle-
riyle meydanların istim
lâk vesair masrafları 
REİS — Kabul edilmiştir. 

105 000 

(Birinci madde tekrar okundu) 
REİS — Mütalâa var m? Maddeyi kabul bu

yuranlar ... Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Devlet havayolları umum mü
dürlüğü 1942 malî vıh bütçesinin 10 ncu faslının 
3 ncü (istasyon binaları, atelye, hangar inşa ve 
tamirleriyle meydanların istimlâk vesair masraf
ları) maddesinden (6000) lira tenzil edilerek 
(4306 sayılı kanun mucibince verilecek giyim 
eşyası bedeli ve bilûmum masrafları) adı ile açı
lan 14 ncü fasla fevkalâde tahsisat olarak konul
muştur. 

REİS — Mütalâa var m? Maddeyi kabul bu
yuranlar ... Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun neşri tarihinden 
mer'idir. 

REİS — Maddeyi kabul buyuranlar ... Etmi
yenler ... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Bu kanunun hükümlerini icra
ya Maliye ve Münakalât vekilleri memurdur. 

REİS — Maddeyi kabul buyuranlar ... Etmi
yenler ... Madde kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini açık reye arze
diyorum. 

2. — Hudut ve sahiller sıhhat umum mü
dürlüğü 1942 malî yılı bütçesinde değişiklik ya
pılmasına dair kanun lâyihası ve Bütçe encümeni 
mazbatası (1/900) [1] 

REİS — Heyeti umumiyesi hakkında mütalâa 
var mı? Maddelere geçilmesini yüksek reyinize 

[1] 50 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 
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arzediyorunı. Kabul buyuranlar . . . Etmiyen-
ler . . . Kabul edilmiştir. 

Hudut ve sahiller sıhhat umum müdürlüğü 1942 
malî yılı bütçesinde değişiklik yapılmasına dair 

kanun 

MADDE 1. — Hudut ve sahiller sıhhat 
umum müdürlüğü 1942 malî yılı bütçesinin ili
şik cetvelde yazılı tertipleri arasında (5 500) 
liralık münakale yapılmıştır. 

K Tenzil. Zam. 

500 

1 750 

1 500 

5 500 

1 500 

250 

1 Çocuk zammı 
REİS — Kabul edilmiştir. 

15 1 jütün eşyanın nakliye ve 
ambalaj m asraf lariyle 
posta ve banka nakli nu-
kut masrafı ve sigorta be
deli 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

16 Tephir ve istihmam me-
vat ve levazımı 
REİS'— Kabul edilmiştir. 

17 Tamir, işletme ve kira ile 
tutulacak vesaiti nakli
ye karşılığı 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

19 (leçen yıl borçlan 
REÎS.— Kabul edilmiştir. 

23 Binaların vergileri ve 
mütenevvi masrafları 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
(Birinci madde tekrar okundu). 
REÎS — Maddeyi reyinize arzediyorunı. Ka

bul buyuranlar . . . Etnıiyenler . . . Kabul edil
miştir. ' 

MADDE 2. •— Hudut ve sahiller sıhhat 
umum müdürlüğü 1942 malî yılı bütçesinin 20 
nci faslının 1 nci (1940 yılı borçları karşılığı) 
maddesinden 8 lira tenzil edilerek mezkûr fa
sılda (1938 yılı borçları karşılığı) adiyle acı
lan 3 ncü maddeye fevkalâde tahsisat olarak 
konulmuştur. 

REÎS — Maddeyi reyinize arzediyorunı. Ka
bul buyuranlar . . . Etnıiyenler . . . Kabul edil
miştir. 

MADDE 3. — Bu kanun neşri tarihinden 
mer'idir. 

REİS — Maddeyi kabul buyuranlar . . . Ka
nı iyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Bu kanunun hükmünü icra
ya Sıhhat ve içtimai muavenet vekili memur
dur. 

REÎS — Maddeyi kabul buyuranlar . . . Kt-
uıiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini açık reye arze
diyorunı. 

3. — Vakıflar umum müdürlüğü 1942 malî 
yılı bütçesine 3 500 lira fevkalâde tahsisat veril
mesine dair 1/901 ve Vakıflar umum müdürlü
ğü 1942 malî yılı bütçesine 134 000 lira munzam 
tahsisat verilmesi hakkında 1/902 sayılı kanun 
lâyihaları ve Bütçe encümeni mazbatası [1] 

REÎS — Heyeti umumiyesi hakkında müta
lâa var mı? Maddelere geçilmesini reyinize 
arzedi.yorunı. Kabul edenler... Etnıiyenler... Mad
delere geçilmesi kabul edilmiştir. 

Vakıflar umum müdürlüğü 1942 malî yılı bütçe
sine munzam ve fevkalâde tahsisat verilmesine 

dair kanun 

MADDE 1. — Vakıflar umum müdürlüğü 
1942 malî yılı bütçesinin ilişik cetvelde gösteri
len tertiplerine (134 000) lira munzam tahsisat 
verilmiştir. 

E. Lira 

10 Vilâyetler levazımı 5 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

12 Masarifi muhakeme ve melbusat 13 500 
REİS — Kabul edilmiştir. 

14 Muvakkat memuriyet harcırahı 5 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

17 Resmî telefon tesis ve mükâleme 
masrafı 500 
REİS — Kabul edilmiştir. 

21. Apartmanlar ile Dördüncü vakıf 
han ve sair vakıf akarlar masrafı ve 
yeniden alınacak tapu senetleri harç 
Ve masrafları " 10 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

24 'Vakıf akarlarla resmî mahiyette 
kullanılan ve irat getirmiyen bina
lar tamir ve inşası ve hayrat tamiri 
ve inşa levazımı bedeli 50 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

32 Cami ve mescitlerin hademe vazife
si ve tahsisatı fevkalâdeleri 50 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

(Birinci madde tekrar okundu.) 
REİS — Maddeyi kabul buyuranlar... Etnıi

yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Aynı malî yıl bütçesinde (4306 
sayılı kanun mucibince verilecek giyim eşyası 
bedel ve bilûmum masrafları) adı ile yeniden 
açılan 38 ııci fasla (35 000) lira fevkalâde tahsi
sat konulmuştur. 

REİS — Maddeyi kabul edenler... Etnıiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

11 51 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 
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MADDE 3. — Bu kanun neşri tarihinden 

iner 'idir. 
REİS — Kabul buyuranlar... Etmiyenler... 

Kabul edilmiştir. 
MADDE 4. — Bu kanunun hükümlerini ic

raya Başvekil memurdur. 

REİS — Kabul buyuranlar... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini açık reye arze-
d i yorum. 

4. —• Memur ve müstahdemlere verilecek fev
kalâde zam hakkındaki 4187 sayılı kanunun 9 ncu 
maddesinin sonuna bir fıkra eklenmesine dair 
kanun lâyihası ve Nafıa ve Bütçe encümenleri 
mazbataları (1/872) [1] 

REİS — Lâyihanın ikinci müzakeresidir, 
maddelere geçiyoruz. 

Memur ve müstahdemlere verilecek fevkalâde 
zam hakkındaki 4178 sayılı kanunun 9 ncu mad

desine bir fıkra eklenmesine dair kanun 

3YEADDE 1. — 4178 sayılı kanunun 9 ncu 
maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir : 

21 . XII . 1936 tarih ve 3080 sayılı kanunun 
3 ııcü maddesinde tasrih olunan hatbaşbakıcı 
ve bakıcılariyle başmüvezzi ve müvezzilere yu-
karıki esaslar dairesinde ve (B) fıkrasındaki 
miktarda yakacak zammı verilebilir. 

REİS — Tadilname yoktur, Maddeyi reyi-
ize arzediyorum. Kabul buyuranlar ... Etmiyen
ler ... Kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE -— Bu kanunun mer-' 
iyeti tarihine kadar geçen zamana ait 1942 yılı 
yakacak zamları, kanunun mer'iyeti tarihinde 
toptan verilebilir. 

REİS — Tadilname yoktur, Maddeyi reyi-
ize arzediyorum. Kabul buyuranlar ... Etmiyen
ler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinden 
mer 'idir. 

REİS — Kabul buyuranlar ... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

REİS — Kabul buyuranlar ... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini reyinize arze
diyorum. Kabul buyuranlar ... Etmiyenler ... Ka
bul edilmiştir. 

[1] Birinci müzakeresi 18 nci inikat zaptın-
dadır. 

5. —• Posta, telgraf ve telefon umum müdür
lüğü teşkilâtına dahil olan ve vazife icabı olarak 
hayvan tedariki mecburiyetinde bulunan süvari 
müvezzilere yem bedeli verilmesi hakkında ka
nun lâyihası ve Nafia ve Bütçe encümenleri maz
bataları (1/837) [1] 

REİS — İkinci müzakeresidir. Maddelere 
geçiyoruz. 

Posta, telgraf ve telefon umum müdürlüğü 
(süvari müvezzilerine hayvan yem bedeli ve

rilmesi hakkında kanun 

MADDE 1. — Posta, telgraf ve telefon 
umum müdürlüğü teşkilâtında süvari müvezzii 
olarak istihdam edilenlerden : 

A) Yeni tâyin edilecek olanlar tâyinleri 
sırasında; 

B) Halen müstahdem olanlar, bu kanunun 
neşri tarihinden ve hayvanı ölenler hayvanları
nın ölümü ve muhtelif sebeplerle hayvanlarını 
elden çıkaranlar da elden çıkardıkları tarihten 
itibaren bir ay zarfmda; 

Bineğe elverişli ve hastalıktan salim olduğu 
veteriner tarafından verilen raporla, veteriner 
bulunmıyan yerlerde ehlihibre şahadetnamesiy-
le tasdik edilmiş birer zatî hayvan (at veya ka
tır) tedarikine mecburdurlar. 

Zaruret halinde bu müddetler Posta, telgraf 
ve telefon umum müdürlüğünce uzatılabilir. 

Hayvan tedariki mecburiyetine riayet etmi
yenler istifa etmiş saylırlar. 

REİS — Maddeyi kabul buyuranlar ... Et
miyenler ... Kabul olundu. 

MADDE 2. — Birinci madde mucibince hay
van tedarik eden süvari müvezzilere ayda 15 li
rayı geçmemek üzere mahallî şartlara göre hay
van yem bedeli verilir. Bu bedel borç için hac
zedilemez. 

REİS — Maddeyi kabul buyuranlar ... Et
miyenler ... Kabul olundu. 

MADDE 3. — Mezun bulunan (hayvan sahi
bi) süvari müvezzilere mezuniyetlerinin üç ay
dan ve hayvanı hasta olanlara hastalığın başla
dığı tarihten itibaren bir aydan fazlası için ve 
hayvanı ölenlere, elden çıkaranlara yenisini te
darik edinciye kadar yem bedeli verilmez. 

REİS — Maddeyi kabul buyuranlar ... Et
miyenler ... Kabul olundu. 

MADDE 4. — Hayvan yem bedeli hayvanın 
tedarik edildiği tarihi takip eden ay başından 
itibaren verilir. 

Her ne suretle olursa olsun hayvanın elden 
çıkarılması veya ölmesi halinde de birinci fıkra 
hükmü tatbik olunur. 

[1] Birinci müzakeresi 18 nci inikat zaptın-
dadır. 
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Üç aydan fazla mezuniyet veya bir aydan 

fazla hayvan hastalığı sebebiyle üçüncü mad
de mucibince kesilen hayvan yem bedeli mezu
niyetin hitamiyle vazifeye başlandığı veya 
hastalığın geçtiği tarihi takip eden ay iptida
sından ^itibaren ödenir. 

REİS — Maddeyi Kabul buyuranlar... Etmi-
yenler... Kabul olundu. 

MADDE 5. — Yeni tâyin olunan veya hay
vanı ölüpte bir diğerini detarik etmek mecbu
riyetinde bulunan süvari müvezzilere bir sene 
zarfında maaşlarından müsavi taksitlerle kesil
mek şartiyle (100) lira avans verilebilir. Hay
vanı ölenler keyfiyeti usulen ve resmî surette 
tevsik etmeğe mecburdurlar. 

REİS — Maddeyi Kabul buyuranlar... Etmi-
yenler... Kabul olundu. 

MADDE 6. — Bu kanun neşri tarihinden 
mer'idir. 

REİS — Maddeyi Kabul buyuranlar... Etmi-
yenler... Kabul olundu. 

MADDE 7. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Maliye ve Münakalât vekilleri memurdur. 

REİS — Maddeyi Kabul buyuranlar... Etmi-
yenler... Kabul olundu. 

Kanunun heyeti umumiyesini yüksek reyi
nize arzediyorum. Kabul buyuranlar... Etmi-
yenler... Kanunun heyeti umumiyesi kabul olun
muştur. 

6". —: Devlet konservatuvarı tiyatro, opera 
ve balet şubelerinden mezun olanlara elbise veril
mesi hakkında kanun lâyihası ve Maarif ve Bütçe 
encümenleri mazbataları (1/882) [1] 

REİS — İkinci müzakeresidir, maddelere 
geçiyoruz. 

Devlet konservatuvarınm tiyatro, opera ve ba
let şubelerinden mezun olanlara giyim eşyası 

verilmesi hakkında kanun 

MADDE 1. — Devlet konservatuvarınm ti
yatro, opera ve balet şubeleri talebesinden 
Devlete hizmet taahhüt etmiş olanların mezun 
oldukları zaman bedeli 250 lirayı geçmemek 
üzere, Konservatuvar idaresi tarafından giyim 
ihtiyaçları temin olunur. 

REÎS — Maddeyi reyinize arzediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edil
miştir. 

MUVAKKAT MADDE — Birinci madde 
mucibince tedarik olunacak giyim eşyası bedel
lerini karşılamak üzere 1942 malî yılı Maarif 
vekâleti bütçesinin 698 ııci faslının 4 ncü (Der-
sane levazımı ve bilûmum ders aletleri, demir-

[1] Birinci müzakeresi 18 nci inikat zaptın
danr. 
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baş ve mefruşat) maddesinden 3 750 i İra tenzil 
edilerek 699 ncu faslın o ncü (Melbusat) mad
desine nakledilmiştir. 

REİS — Maddeyi reyinize arzediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinden 
mer'idir. 

REÎS — Maddeyi reyinize arzediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Maliye ve Maarif vekilleri memurdur. 

REİS — Maddeyi kabul edenler.... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini açık reye arze
diyorum. 

7. — Hava sınıfı mensuplarına verilecek zam
lar ve tazminler hakkındaki kanunun 10, 12 ve 
14 ncü maddelerini değiştiren kanun lâyihası ve 
Millî Müdafaa ve Bütçe encümenleri mazbataları 
(1/884) [1] 

REİS — Bu lâyihanın da ikinci müzakeresi
dir. Maddelere geçiyoruz. 

Hava sınıfı mensuplarına verilecek zamlar ve 
tazminler hakkındaki 3485 sayılı kanunun 10, 12 
ve 14 ncü maddelerinin değiştirilmesi hakkında 

kanun 

MADDE 1. — 3485 sayılı kanunun 10 ncu 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Haritacı subay ve haritacı askerî memurlar 
ile havacılıkta daimî veya muvakkat olarak 
çalışan ve fakat uçucu olmayıpta icabında 
vazife ile uçacak olan doktorlar, telsizci subay
lar, elektrikçiler, tüfekçiler gibi fennî vazife er
babına her uçuş saati için maaş veya ücretlerin
den başka olarak üçer lira verilir. Şu kadar ki, 
haritacı subaylar ile haritacı askerî memurlar
dan maadasına bu suretle verilecek paranın ay
lık yekûnu 40 lirayı geçemez. 

REİS — Maddeyi reyinize arzediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Aynı kanunun 12 ııci maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Her hangi bir emir veya vazife dolayısiyle 
uçuş yaparken gerek sukut ve gerek uçuşun 
yerde ve havadaki esbabı sairesi hasebiyle ma
lûl kalan pilot olan ve olmayan uçucularla hava 
sınıflarında müstahdem askerî memurlar ve 
uçuş yapan haritacı subay ve haritacı askerî 
memurlar tekaüt maaşlarının hesabında bir ma
fevk rütbe ve derece üzerinden ve erden gedik
liye kadar olanların tekaüt maaşları teğmen 
maaşına ve başgediklilerin tekaüt maaşları üa-

[1] Birinci müzakeresi 18 nci inikat zaptın-
dadır. 
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teğmen maaşına göre hesap edilir. Yukarıdaki 
sebeplerle malûl kalan aylık ücretli sivil tay
yare mühendisleri, sivil pilot, sivil makinist
ler 8 . I I . 1341 tarih ve 551 sayılı bilûmum 
askerî malûllerin terfihi hakkındaki kanunun 
askerî mensuplar hakkındaki ahkâmından istifa
de ederler. 

EEÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 3. — Aynı kanunun 14 ncü maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Hazarda ve seferde vazife ile uçuş esnasında 
düşen pilot olan veya olmayan uçucularla hava 
sınıfında müstahdem askerî memurlardan ve 
uçuş yapan haritacı subay ve haritacı askerî me
murlardan şehit olanların maaşa müstehak aile
si efradına 12 nci maddedeki esas dairesinde bir 
mafevk rütbe ve derece üzerinden yetim maaşı 
tahsisi olunur. 

Bu suretle şehit olanlarla aylık ücretli veya 
yevmiyeli sivil tayyare mühendisler ve sivil pi
lot ve makinistlerden ve erlerden aynı suretle 
şehit olanların maaşa müstehak ailelerine ve 
maaşa müstehak ailesi olmadığı surette miras
çılarına kanuni hisseleri nispetinde tevzi edil
mek ve bir defaya mahsus olmak üzere tazminat 
olarak 2 500 lira verilir. 

EEÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE — Bu kanunun neş
rinden evvel uçuş sarasında malûl kalan harita
cı subay ve haritacı askerî memurlar 12 nci mad
de, ve bunlardan şehit olanların maaşa müste
hak aileleri veya kanuni mirasçıları 14 ncü mad
de hükümlerinden istifade ederler. 

REİS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 4. — Bu kanun neşri tarihinden 
mer 'idir. 

REİS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 5. — Bu kanun hükümlerini icraya 
Maliye ve Millî Müadafaa vekilleri memurdur. 

REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini reye arzediyo-
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

8. — Subay yüksek mühendis, askerî yüksek 
mühendis ve askerî mühendislere verilecek ihtisas 
ücreti hakkında kanun lâyihası ve Millî Müdafaa 
ve Bütçe encümenleri mazbataları (1/880) [1] 

REÎS — ikinci müzakeresidir. Maddelere 
geçiyoruz 

[1] Birinci müzakeresi 18 nci inikat zap-
tındadır. 

Subay yüksek mühendis, askerî yüksek mühendis 
ve askerî mühendislere verilecek ihtisas ücreti 

hakkında kanun 

MADDE 1. — Subay yüksek mühendisi, as
kerî yüksek mühendis ve askerî mühendis un
vanını kazanmış olanlara aylıklarından başka 
aşağıda yazılı esaslar dairesinde ayrıca ihtisas 
ücreti verilir: 

A) Subay yüksek mühendislerle askerî 
yüksek mühendislere maaşları tutarının % 25 - 50 
si nispetinde; 

B) Askerî mühendislere maaşları tutarının 
% 10 - 20 si nispetinde; 

C) Subay yüksek mühendislerle askerî 
yüksek mühendislere verilecek tahsisatın âzami 
miktarı, ancak doktora yapmak veya bir eser 
vücude getirmek suretiyle emsalleri arasında te
mayüz edenlere verilir; 

D) Subay yüksek mühendislerle askerî 
yüksek mühendislerin % nispetleri onar onar ve 
askerî mühendislerin beşer beşer olmak üzere, ait 
oldukları dairelerce mesai ve muvaffakiyetleri 
sicillen tasdik ve teklif edilmiş olanların Genel
kurmay başkanlığının muvafakatiyle Millî Mü
dafaa vekâletince arttırılır; 

E) Her dereceleki ihtisas ücreti en az iki 
sene geçmedikçe arttırılmaz. 

REİS — Maddeyi kabul buyuranlar... Etmi
yenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Askerî yüksek mühendislere ve 
askerî mühendislere bilfiil fabrikalarda çalıştık
ları müddet için 2853 sayılı kanun hükümlerine 
göre ihtisas yevmiyesi verilir. Şu kadar ki, bun
lara ve subay yüksek mühendislere birinci mad
deye göre verilecek ihtisas ücretleri tuarı ile 
2853 sayılı kanun hükmüne göre verilmesi ge
reken ihtisas yevmiyelerinin aylık tutarından 
hangisi fazla ise yalnız o verilir. 

REİS — Maddeyi kabul buyuranlar . . . Et
miyenler . . . Madde kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE — Halen müstah
dem bulunan subay yüksek mühendislere verile
cek ihtisas ücretinin % nispeti, kanunun neşri 
tarihinde subay yüksek mühendisliklerinde geç
miş hizmet müddetlerine göre ait oldukları dai
relerin teklifi ve Genelkurmay başkanlığının mu
vafakati üzerine Millî Müdafaa vekâletince tâ
yin ve tesbit olunur. 

REİS — Maddeyi kabul buyuranlar . . . Et
miyenler . . . Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — 2204 sayılı kanun hükmü kal
dırılmıştır. 

REİS — Maddeyi kabul buyuranlar . . . Et
miyenler . . . Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Bu kanun neşri tarihinden 
mer'idir. 
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REİS — Maddeyi kabul buyuranlar . . . Et-

miyenler . . . Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Maliye ve Millî Müdafaa vekilleri memur
dur. 

REİS — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini yüksek reyini
ze arzediyorum. Kabul buyuranlar . . . Etmiyen-
ler . . . Kabul edilmiştir. 

9. — Fevkalâde ihtiyaçlar için Millî Müda
faa vekilliğince yurda sokulacak maddelerin ver
gi muaflıkları hakkında kanun lâyihası (1/897) 
ve Gümrük ve inhisarlar, Millî Müdafaa, Maliye 
ve Bütçe encümenleri mazbataları [1] 

MİLLÎ MÜDAFAA VEKİLİ Gl. ALİ RIZA 
ARTUNKAL (Manisa) — Sayın arkadaşlarım, 
fevkalâde ihtiyaçlar için Millî Müdafaa vekâleti
nin getirtmekte olduğu malzemei harbiye ve eş
yanın gümrükten muafiyeti hakkındaki bu ka
nunun müstaeelen müzakeresini rica ederim. 
(Muvafık sesleri). 

REİS — Millî Müdafaa vekili, fevkalâde ih
tiyaçlar için Millî Müdafaa vekilliğince yurda 
sokulacak maddelerin vergi muaflıkları hak
kındaki kanunun müstaeelen müzakeresini isti
yor. Bu teklifi yüksek reyinize arzediyorum: 
Kabul buyuranlar . . . Kabul etmiyenler . . . Ka
bul edilmiştir. 

Lâyihanın heyeti umumiyesi hakkında müta
lâa var mı? Maddelere geçilmesini yüksek reyi
nize arzediyorum: Kabul buyuranlar . . . Ka
bul etmiyenler . . . Maddelere geçilmesi kabul 
edilmiştir. 

Fevkalâde ihtiyaçlar için Millî Müdafaa vekilli
ğince yurda sokulacak maddelerin vergi muaf

lıkları hakkında kanun 

MADDE 1. — Millî Müdafaaya ait fevkalâ
de ihtiyaçlar bakımından lüzumlu göreceği; 

Her çeşit kara, deniz ve hava harb teçhizat, 
levazım ve mühimmatı, hayvanlar ve vasıtala-
riyle bunların yedek ve yenileme parçalarını ve 
levazımı; 

Akar yakıtlar ile bunların taşınmasına, kon
masına mahsus duba, sarnıç, teneke, bidon gi
bi her türlü harb vasıtaları; 

Her çeşit nakil vasıtası, muhabere, inşaat, 
tesisat malzemesi, makinalar, cihaz ve aletler ve 
bunların yedek ve yenileme parçalarım ve levazı
mı; 

Her türlü yiyecek ve giyecek maddeleriyle 
hayvan yemlerini; 

Garnizonlar ve hastaneler tesis ve idaresi için 
lüzumlu her çeşit 'eşya, ilâçlar ve müstahzarat, 

[1] 54 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 
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aletler ve cihazları; 

Gümrük vergisi ve zamlariyle Hazineye hu
susi idarelere ve belediyelere ait her türlü vergi, 
resim, harç ve zamlardan ve ardiye ücretinden 
muaf olarak yurda sokmağa İcra Vekilleri Heyeti 
salahiyetlidir. 

İZZET ARUKAN (Eskişehir) — Bir sual 
efendim. Maddenin son fıkrasında... (Kürsüye 
sesleri). Maddenin son fıkrasında, ardiye ücre
tinden muaftır, deniliyor. Bundan maksat ne
dir, hangi ardiyelerdir"? Bunu lütfen izah et
melerini rica ederim. 

BÜTÇE En. M. M. HÜSNÜ KİTABCI (Muğ
la) — Efendim; buradaki ardiyeden maksut 
gümrük ardiye ücretiyle evvelce gümrüğe ait 
olup sonradan limanlara verilmiş olan depolar 
ardiyeleridir. 

İZZET ARUKAN (Eskişehir) — Şu halde 
Devlet demiryolları ardiyeleri buna dahil de
ğildir. 

BÜTÇE En. M. M. HÜSNÜ KİTABCI (De
vamla) —• Onlar şimdiye kadar cari olan usulle 
devam edecektir. 

REFİK İNCE (Manisa) — Bu gibi ithalâ
tın, belediyelere ve idarei hususiyelere, aşağı 
yukarı, temin ettiği bazı menfaatler var ki on
ları buradan çıkarıyorsunuz. Zaten bunlar 
muhtaç müesseselerdir ve gelirleri mahduttur. 
Kendilerine yükletilen külfetler de çoktur. 
Bunları çıkarmamak kabil değil midir? 

BÜTÇE En. M. M. HÜSNÜ KİTABCI (Muğ
la) — Muhterem arkadaşım gelecek şeylerin 
ne kadar hayatî ehemmiyeti haiz olduğunu tet
kik buyursalardı bunların girip çıkmasında hiç 
bir muameleye tabi olmamasını kendileri de 
teklif ederlerdi zannederim. Yani bundan be
lediyeler ve idarei hususiyeler için menfaat 
beklemek değil, hattâ onlar da lâzımgeldiği 
kadar fedakârlık yaparak bunun biranevvel 
gelmesine çalışırlardı. 

Gl. KİAZIM SEVÜKTEKİN (Diyarbakır) 
— Aynı şey, Kredi kanununda da var. 

REİS — Başka mütalâa yoktur. Maddeyi 
kabul buyuranlar... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 2. — Birinci madde hükümlerine 
göre tera Vekilleri Heyetince yurda sokulma
sına karar verilecek maddeler, gümrüklerce hiç 
bir muamele ve muayeneye tabi tutulmaksızın 
yurda sokulur. 

Bu suretle gümrüklerden geçirilecek eşya
nın manifestoları Millî Müdafaa vekâletinin 
yazısı üzerine kapatılır. 

REİS — Mütalâa var mı? Maddeyi kabul 
buyuranlar... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerine göre 
yurda girmiş maddelerden ihtiyaç kalmamış 
olanları Millî Müdafaa vekilliğince hiç bir ver-
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giye ve gümrük muamele ve muayenesine tabi 
olmaksızın tekrar yurt dışına çıkarılabilir. 

REÎS — Mütalâa var mı? Maddeyi kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Millî Müdafaa vekâleti, ikin
ci ve üçüncü madde hükümlerine göre yurda 
sokulan ve ihtiyaç kalmaması üzerine tekrar 
yurt dışına çıkarılan eşyanın her türlü kayit 
ve hesaplarını tutar ve takvim yılı sonunda o 
yıl içinde yurda girmiş ve bunlardan tekrar çı
karılmış olanların cins ve miktarlarını Güm
rük ve inhisarlar vekilliğine ayrıca bildirir. 

REÎS — Mütalâa var mı? Maddeyi kabul 
buyuranlar ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Bu kanuna göre yurda sokul
muş maddelerden Millî Müdafaa ihtiyaçları dı
şında kalıp muaflıktan faydalanmıyan yerlere 
satılacak veya devredilecekler satıldıkları ve
ya devredildikleri zamanki hallerine göre tem
sil olunacakları tarife üzerinden gümrük ve 
sair giriş vergi ve resimlerine tabidirler. 

Devir ve satışlar, devir ve satıştan önce Mil
lî Müdafaa vekilliğince gümrüklere bildirilir. 

REFİK İNCE (Manisa) — Burada bir «tem
sil » kelimesi vardır. Zannederim o « teşmil » 
olacaktır. Temsilin hiç yeri yoktur, temsil olu
nacak tarife olmaz. 

BÜTÇE En. M. M. HÜSNÜ KİTABCI (Muğ
la) —• Tarifede temsil olunacaklardır. Teşmil
le hiç alâkası yoktur. 

REFİK İNCE (Manisa) — Efendim; kelime 
üzerinde duracak değiliz. Fakat «temsil olunacak 
tarife» ne demektir? Buraya bir kelime bulsun-

BÜTÇE En. M. M. HÜSNÜ KİTABCI (Muğ
la) — Tarifede mümasilleri hangisi ise odur. 
Madde aynendir. 

RERİK İNCE (Manisa) — Anlaşıldı efen
dim, anlaşıldı. (Gülüşmeler). 

REİS — Başka mütalâa var mı? Maddeyi 
Kabul buyuranlar ... Etmiyenler ... Kabul edil
miştir. 

MUVAKKAT MADDE — Bu kanunun neş
rinden önce Millî Miüdafaa vekilliğince getiril
miş olup birinci maddede yazılı ihtiyaçlarda 
kullanılmış veya kullanılacak olan maddeler 
hakkında da İcra Vekilleri Heyeti kararı ile 
bu kanun hükümleri tatbik olunabilir. 

REİS — Mütalâa var mı? Maddeyi kabul 
buyuranlar ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Bu kanun neşri tarihinden 
itibaren yürürlüğe girer ve üç yıl müddetle yü
rürlükte kalır. 

REİS — Kabul buyuranlar ... Etmiyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Bu kanunun tatbikına îcra 
Vekilleri Heyeti memurdur. 

REİS — Kabul buyuranlar ... Etmiyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini açık reye ar-
zediyorum. 

10. — İspençiyari ve tıbbi müstahzarlar hak
kındaki 1262 sayılı kanunun bazı maddelerinin 
tadiline ve bu kanuna bazı hükümler ilâvesine da
ir kanun lâyihası ve Adliye ve Sıhhat ve içtimai 
muavenet encümenleri mazbataları (1/629) [1] 

REÎS — Lâyihanın heyeti umumiyesi hak
kında mütalâa var mı ? Maddelere geçilmesini 
yüksek reyinize arzediyorum. Kabul buyuran
lar . . . Etmiyenler . . . Maddelere geçilmiştir. 

İspençiyari ve tıbbi müstahzarlar kanununun 
bazı maddelerinin değiştirilmesi ve aynı ka
nuna bazı hükümler eklenmesi hakkında kanun 

MADDE 1. — 1262 sayılı ispençiyari ve tıb 
bi müstahzarlar kanununun 2, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13 
ve 19 ncu maddeleri aşağıda yazılı şekillerde 
değiştirilmiştir: 

Madde 2. — A) Devai sabunlarla ilâç züm
resine girmiyen ve kimyevi maddeleri ihtiva 
etmiyen tıbbi gıdalar ve (saç suları ve boyaları, 
diş tozları, suları ve macunlarından maada) mü
essir ve zehirli maddeleri havi olmıyan bütün tu
valet levazımı tıbbi müstahzarlardan sayılmazlar. 

B) Aşağıda yazılı müstahzarlar bu kanunun 
üçüncü maddesi mucibince alınması meşrut mü
saadeye tabi değildirler: 

1. Sair müessir maddelerle karıştırılmıyan 
veyahut hususi bir isim altında yapılmıyan her 
nevi serum ve aşılar ve bu mahiyette korunma 
ve tedavi maddeleri; 

11. Hayati teamüllere mahsus hulâsalar; 
amboseptörler ve bunlara benzer maddeler; 

III. Doğrudan doğruya halka satılmağa el
verişli olmamak ve hususi bir isim altında veya 
yapanın ismiyle alınmıyarak yalnız muhtevi ol
duğu ilâcın kimyevi ismini taşımak üzere ya
pılan kodekste şekilleri yazılı basit komprime
ler, ampuller, tentürler ve her türlü hulâsalar 
ve emsali galenik müstahzarlar; 

IV. Hususi bir isim altında ruhsatnamesi 
verilmiş olan müstahzarların yalnız kimyevi 
ismini taşıyan muadilleri. 

B bendinin I sayılı fıkrasında yazılı mad
delerin hepsinin veya bir kısmının dışarıdan 
memlekete girmesini tahdit veya mene ve i mem
lekete dışarıdan getirilecek olanların vasıf ve 
şartlarını tâyine ve bunları murakabeye Sıhhat 
ve içtimai muavenet vekâleti salâhiyettardır. 
Memnu olduğu halde memlekete giren veya 
Umumî hıfzıssıhha kanununun 95 nci maddesi 
hilâfına izinsiz olarak yapıldığı anlaşılan bu 

[1] 46 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 
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gibi maddeler Sıhhat ve içtimai muavenet vekâ
letince el konularak yok edilir. Bunları hariç
ten müsaadesiz ithal edenler hakkında ayrıca 
umumî hükümler dairesinde takibat yapılır. 

Aynı bendin 111 sayılı fıkrasında yazılı mad
delerin Eczacılar ve eczaneler kanununun 26 
neı maddesi mucibince Sıhhat ve içtimai mua-

.venet vekâleti tarafından müsaade verilmiş bir 
müstahzarat lâboratuvannda yapılması şarttır. 
Bu nevi müstahzarların eczanelerle ecza depola
rından^ başka yerlere satılması yasaktır. 

NEVZÂD AYAŞ (Bursa) — Bir sual sora
cağım; ikinci maddenin A fıkrasında (kimyevi 
maddeleri ihtiva etmiyen tıbbi gıdalar) deni
liyor. Bundan maksat nedir? 

SIHHAT VE î. M. En. R. Dr. HÜSAMET
TİN KURAL (Ağrı) — Arkadaşım sual bu
yuruyorlar «kimyevi maddeleri ihtiva etmiyen 
tıbbi gıdalar» nelerdir? 

Tıbbi gıdalar; muhafaza edilerek bilâhara 
sarf ve istihlâk edilmek üzere yapılmış olan 
gıdalardır. Fakat bunlar tabii olarak içerisine 
maddei gıdaivenin unsuru aslisinden başka bir 
şey ilâve edilmemişse bunlar müstahzar sayıl
mazlar. Eğer içerisine bunun gıdai kuvvetini 
arttırmak veyahut herhangi bir devai hassayı 
vermek üzere mevat ilâve edilmişse bu mevat 
mevaddı kimyeviyedir. Bunlar mevaddı kim-
yeviyeyi ihtiva eder ve müstahzar sınıfına da
hil tıbbi gıdalar olur. 

REİS —• Başka mütalâa yoktur. Maddeyi 
reyinize arzediyorum, kabul buyuranlar... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 5. — Dahilde yapılacak ispençiyari 
ve tıbbi müstahzarları yapmağa tabipler, eczacı
lar ve kimyagerlerle ihtisaslarına taallûk eden 
maddeler için veterinerler ve diş tabipleri sa-
lâhiyettardır. Ancak bu maddelerin her tür
lü fennî şartları haiz ve yapılacak müstahzar
lar için kâfi tesisatı muhtevi olduğu teftiş ne
ticesinde anlaşılan bir imalâthane veya lâbo-
ratuvarda hazırlanması mecburidir. 

imali teknik bakımdan hususiyeti haiz mü
him müstahzarları yapanların işin icabettirdiği 
ihtisas sahiplerinden olması ve bu gibi müstah
zarları yapıldığı lâboratuvarlarm hususi ma
hiyette bir türlü fenni vasıtalarla teçhiz edil
meleri lâzımdır. Müessir ve zehirli maddeleri 
muhtevi müstahzarları imal eden lâboratuvarlar-
da eczacı veya kimyager bir mesul müdür bu
lundurulur. 

Her nevi müstahzarat laboratuvarları veya 
imalâthaneleri Sıhhat ve içtimai muavenet ve
kâletinin teftişine tabidir. 

REİS — Mütalâa var mı? Maddeyi reyinize 
arzediyorum. Kabul buyuranlar ... Etmiyenler... 
Mjadde kabul olundu. 

Madde 6. — 5 nci maddede zikredilen şart

lar dahilinde yapılacak müstahzarların müsa
adesini a lmat için evvelemirde bir istida ile 
Sıhhat ve içtimai muavenet vekâletine müracaat 
olunur. Bu istida ile beraber müstahzarlar
dan beş numune ve cinsi ve miktarı sarih ola
rak tâyin edilmiş olmak şartiyle müstahza
rı terkip eden maddeleri bildirir tasdikli bir 
formül ve müstahzarın ambalajına mahsus 
kap ve saire ve tarifname numune ve suretleri 
gönderilir ve müstahzarın toptan ve perakende 
satış fiyatları da bildirilir. 

REİS — Mütalâa var mı ? Maddeyi reyinize 
arzediyorum. Kabul buyuranlar ... Etmiyenler... 
Mjadde kabul olundu. 

Madde 7. — 6 nci maddede yazılı istida ve 
numuneler Sıhhat ve içtimai muavenet vekâle
tince tetkik ve tahlil edilerek aşağıda yazılı 
şartların mevcudiyeti halinde izin verilmesine 
müteallik muamele yapılır: 

A,) Müsaade talep eden kimsenin bu ka
nunla tâyin edilmiş olan salâhiyeti haiz olması; 

B) Tevdi edilen formülün müstahzar halin
de ticarete arzedilmesinde fayda bulunması; 

C) Kullanılmasında sıhhi mahzur bulun
maması ; 

' D) Sanata muvafık yapılması ve uzun müd
det muhafazası halinde bozulmağa müsait olma
ması ; 

E) Tahlil ve tetkik neticesinde formülüne 
uygun ve bildirilen tedavi vasıflarını haiz ol
ması ; 

F) Fiyatının muvafık ve isminin uygun bu
lunması. 

Müstahzarın tabip recetesiyle veya reçe
teye lüzum olmadan serbestçe satılması hususu 
vekâletçe tâyin ve ruhsatnamede zikredilir. Bu 
kanun mucibince yapılmasına izin verilen müs
tahzarların isimleri resmî gazete ile ilân edi
lir. Tahlil masrafı ve ruhsatname harcı istida 
sahibine aittir. 

Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâleti piyasa 
icaplarına göre müstahzar fiyatlarının tadilini 
istiyebilir. 

REİS — Mütalâa var mı? Maddeyi reyinize 
arzediyorum. Kabul buyuranlar ... Etmiyenler... 
Madde kabul olundu. 

Madde 8. — Ecnebi memleketlerden getiri
len müstahzarlar için müsaade talebi ancak Tür
kiye dahilinde sanat icrasına mezun eczane ve 
ecza ticarethaneleri sahipleri veya işbu müstah
zarları imal eden fabrika ve lâboratuvarlarm 
Türkiye'de oturan vekilleri tarafından vâktı ol
duğu takdirde kabul olunur. Bu gibi müstah
zarlar için dahilî müstahzarlar gibi müsaade 
istihsali zımnında istida ile Sıhhat ve içtimai 
muavenet vekâletine müracaat edilir. 

Verilen istida ile beraber müstahzarların imal 
mahalli, Türkiye konsolosluklarmca tasdikli for
mülleri, tarifnameleri ve mahreci olan memleket-
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te serbest veya reçete ile satılmasına dair mü
saade mevcutsa bu müsaadenin tasdikli bir su
reti ve beş numune vekâlete tevdi edilir. Tahlil 
masrafları ve ruhsatname harcı istida sahibine 
aittir. îşbu istida 7 nci maddede yazıldığı şe
kilde muamele görerek müsaade edileceklerin 
gümrüklerce ithali temin edilir ve Resmî Gazete 
ile isimleri ilân olunur. 

Müstahzar fabrikaları ve lâboratuvarlarımn 
vekilleri eczacı veya hususi kanununa göre mü
saadesi alınmış bir ecza ticarethanesine sahip ol 
madıkları takdirde iş gördükleri yerlerde ve
kâletini haiz oldukları fabrika ve lâboratuvar 
müstahzarlarından numune olarak gösterilecek 
veya dağıtılacak miktardan fazla bulunduramaz-
lâr. Fazla miktarda bulundurmak istedikleri 
takdirde ecza ticarethaneleri hakkındaki 984 
sayıliı kanun hükümleri dairesinde eczacı bir 
mesul müdür istihdamına mecburdurlar. 

REÎS — Mütalâa var mı? Maddeyi reyinize 
arzediyorum. Kabul buyuranlar ... Etmiyenler ... 
Madde kabul olundu. 

Madde 9. — Memlekette yapılacak veya dı
şarıdan getirtilecek müstahzarlara ait istidaların 
Sıhhat ve içtimai muavenet vekâletine geldiği 
tarihten itibaren nihayet iki ay zarfında muame
lesi bitirilerek istida sahibine cevap verilir. 

Şu kadar ki müstahzar üzerinde fennî tet
kikler icrası veya şifai tesirlerinin tecrübelerle 
tesbiti icabeylediği hallerde bu müddet lüzumu 
kadar uzatılabilir. 

REÎS — Mütalâa var mı? Maddeyi reyinize 
arzediyorum. Kabul buyuranlar ... Etmiyenler ... 
Madde kabul olundu. 

Madde 12. — Müstahzarların dış ambalaj 
kısımlarlı üzerinde ve ambalaj içindeki tarifna-
melerde açık ve Türkçe olarak ruhsat sahibinin 
ve yapıldığı lâboratuvarm adı ve adresi, ruhsat 
numarası ve ilâcın nasıl kullanılacağı ve fiyatı 
yazılvı olacak ve terkibinde müessir ve zehirli 
maddeler varsa cins ve miktarları ve vekâletçe 
lüzum gösterilen hallerde yapıldığı tarih göze 
çarpacak surette kayıt ve işaret edilecektir. Yal
nız tabip reçetesiyle satılmasına müsaade edil
diği takdirde bu husus dahi açık olarak yazıla
caktır. 

REÎS — Mütalâa var mı? Maddeyi reyinize 
arzediyorum. Kabul buyuranlar ... Etmiyenler ... 
Madde kabul olundu. 

Madde 13. — Müstahzarları öğme yolunda 
ve bunlara malik olmadıkları şifa hassaları atıf 
veya mevcut şifai tesirleri büyütmek suretiyle 
sabit veya müteharrik sinema filimleri, ışıklı ve
ya ışıksız ilân, radyo veya herhangi bir vasıta 
ile reklâm yapılması memnudur. Şu kadar ki, 
tarifname ve gazetelerde « hastalık
larında kullanılması faydalıdır» şeklindeki ilân
lara müsaade olunabilir. Ancak reçetesiz satıl

masına müsaade edilmiyen müstahzarların tıb
bi mecmualardan başka .yerlerde reklâmları 
yapılamaz. Reklâm numunelerinin önceden Sıh
hat ve içtimai muavenet vekâletince tasvip edil
meleri lâzımdır. 

Bir müstahzarın ilmî vasıfları hakkında ha
zırlanmış olan filimler Sıhhat ve içtimai mua
venet vekâletinin müsaadesiyle ve tâyin edeceği 
yerlerde gösterilebilir. 

REİS — Mütalâa var mı? Maddeyi reyinize 
arzediyorum. Kabul buyuranlar.. Etmiyenler... 
Madde kabul olundu. 

Madde 19. — Ruhsatsız olarak müstahzar 
imal edenler, veya bunları satanlar, veya sat
tıranlardan müstahzar imaline salâhiyet sahibi 
bulundukları takdirde 50 liradan 200 liraya ka
dar ağır para cezası ve müstahzar imaline sa
lâhiyet sahibi olmadıkları takdirde 200 liradan 
500 liraya kadar ağır para cezası alınır ve bu 
müstahzarlara vazıyed edilerek mahkemece im
hasına karar verilir. 

Hariçten ruhsatsız müstahzar ithal etmek 
veya ruhsatsız ithal edildiğini bilerek bunları 
satmak veya sattırmak kaçakçılıktır. Memnu 
eşya kaçakçılığını teşkil eden bu suçları işliyen-
ler hakkında 1918 sayılı kanun hükümleri tat
bik olunur. 

REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 2. — 3402 sayılı kanunun 1 nci 
maddesiyle tadil edilmiş olan 1262 sayılı ka
nunun 18 nci maddesi aşağıda yazılı şekilde 
değiştirilmiştir: 

Madde 18. — 10 ncu maddede zikredilen 
tahlil neticesinde müstahzarların terkibinde bu
lunan maddelerin saf olmadığı, veyahut izin 
verme muamelesi için verilmiş olan formüle uy
madığı, veya tedavi vasıflarını azaltacak veya 
kaybedecek surette imal edilmiş olduğu sabit 
olursa, adına ruhsat verilmiş mesul sahibi, ve
ya bu maddeleri bu şekilde imal edildiğini bi
lerek satanlar, veya satılığa arzedenler, veya 
sattıranlar 50 liradan 500 liraya kadar ağır 
para cezasına mahkûm edilir. 

Bu müstahzarlar her bulundukları yerde mü
hür altına alınarak muhakeme neticesinde yok 
edilir. 

Bu madde mucibince iki defa mahkûmiyet 
halinde ruhsatname Sıhhat ve içtimai muavenet 
vekâletince geri alınır. 

REÎS — Mütalâa var mı? 
REFÎK ÎNCE (Manisa) — Reis bey, bu ka

nunun aslı 1262 sayılı ispençiyari ve tıbbi müs
tahzarlar kanunudur. Bu, onu tadil ediyor. Müs
takil bir kanundur, burada görüyoruz ki, (3402 
sayılı kanunun birinci maddesiyle tadil edil
miş olan 1262 sayılı kanunun 18 nci maddesi) 
olmuş. 18 nci maddeden bahsederken bakınız 
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kaç kanunun ismi geçiyor: 3402, 1262 ve bir de 
bu kanunun alacağı numara, bu karışıklığa lüzum 
var mı? Bunun ismi (1262 sayılı kanunun tadili 
hakkındaki kanun) olmalıdır. 

SIHHAT Ve I. M. En. R. Dr. HÜSAMET
TİN KURAL (Ağrı) — Şimdiye kadar yapıl
mış olan maddeler, lâyihanın yukarısında da 
arzeditdiği gibi, İspençiyari ve tıbbi müstah
zarlar kanununun, yani 1262 numaralı katıı-
ıııııı maddelerini değiştiriyor. Bunlar 1, 2, o, 4 
ilâahiri ve 19 ncu maddeleridir. Bu değişen mad
deler doğrudan doğruya ispençiyari ve tıbbi 
müstahzarlar kanununun metninde değişmemiş 
olan maddelerdir. Halbuki İspençiyari ve tıbbi 
müstahzarlar' kanununun 19 ncu maddesi 3402 
numaralı kanunun birinci maddesiyle değişti
rilmiştir. Binaenaleyh İspençiyari ve tıbbi müs
tahzarlar kanununun aslı olan 18 nci maddesi 

mevcut değildi. Onun yerine 3402 numaralı kanu
nun birinci maddesiyle değişmiş olan 18 ini 
muaddel madde vardır. Eğer kanunun birin* i 
maddesi başında 1262 numaralı kanunun 18 nci 
maddesinin değişmiş olduğu yazılmış olaydı 
o halde 18 nci madde şeklinde yazılması müm
kün olurdu ki kanunun mer'iyette olan mad
desidir, onun için Encümen bugün mer'iyette 
olan 3402 numaralı kanunun birinci maddeciyle 
deriştirilmiş olan 18 nci maddeyi değiştirmiştir. 
Belki kelime itibariyle fazladır fakat vuzuh 
için bu cihet tercih edilmiştir. 

REFİK İNCE (Manisa) — Arkadaşlar; bir 
kanun yapmanın da kendine mahsus usulleri 
olduğunu ve okuyanların bunlardan çabuk mâ
na ve fayda istihsal etmelerinin başta geldiğini 
takdir buyurursunuz. Bir defa bu kanunun şu 
maddesinin yeri burası değildir. Çünkü bilhassa 
Hüsamettin Bey arkadaşımdan rica etmek is
terdim, bakınız biz bu kanuna başlarken naşı! 
başlıyoruz, madde 1 - 1262 sayılı ispençiyari 
ve tıbbi müstahzarlar kanunun 2, 5, 6, 7, 8, 9, 
12. 13 ve 19 nen maddeleri aşağıdaki yazılı 
şekilde değiştirilmiştir. 

Şimdiye kadar yaptığımız usul, iyi bulunmuş 
bir taknin usulüdür, bu usulü taklit ediyoruz. 
Artık bu kanunun içerisinde dokuz maddenin 
tadili mevzuubahistir. Bu maddeye gelinceye 
kadar bu dokuz maddeyi hallettik, yani o do
kuz madde de 1262 numaralı kanunun içinde
ki tadilâttır. Şimdiye kadar yaptığımız for
mülde, madde iki, bu kanun tarihi neş
rinden itibaren mer'idir, madde üç, bu ka
nunun icrasına filân vekâlet memurdur der
ken ; bizim Sıhhat ve içtimai muavenet ve
kâletimiz, daha doğrusu Encümenimiz diyeyim, 
yeni bir usul çıkarıyor, «3402 sayılı kanunun 
birinci maddesiyle tadil edilmiş olan 1262 sayılı 
kanunun 18 nci maddesi aşağıda yazılı şekilde 
değiştirilmiştir» diyor. Halbuki biz burada 18 nci 
maddeden bahsetmiyecektik. Hangi maddelerden 
bahsettiğimizi yukarıda saymıştık, Binaenaleyh 

tensip ederlerse bunu ayrı bir kanun halinde 
tedvin edelim. Şimdiye kadar tuttuğumuz usul 
haricine çıkmıyalam. Bunun 1262 numaralı ka
nunla alâkası olsa bile mahiyeti itibariyle yuka
rıdaki tavsife muhalif olduğundan dolayı usulü 
taknine muvafık değildir. Encümenden rica edi
yorum, bunun serlevhasını değiştirelim, müsta
kil bir kanun olarak yapalım, fakat 1262 sayılı 
kanuna ek şeklinde yapmıyalım. Alâkası yoktur. 
Taknin noktasından doğru değildir. 

NEVZAD AYAŞ (Bursa) — Muhterem ar
kadaşlar; bendeniz bu maddede tasvir olunan fi
illerle, bu fiillere karşı ileriye sürülen cezai mü
eyyideleri mütenasip bulmuyorum. Hareketler 
çok ağırdır ve umumi sıhhata taallûk eder mahi
yette muzır fiillerdir. Buna mukabil tâyin edil
mek istenilen ceza, 50 liradan 500 liraya kadar 
ağır para cezasına mahkûmiyetten ibarettir. Bu 
hareketleri yapanlar; ihtimalki piyasaya sürdük
leri, bu formüle muhalif ve muzır eczanın satıl
ması neticesinde, bu para cezasının bir kaç mis
lini toplamış bulunurlar. Bunun için bu para 
cezası; kendilerini böyle hareketlerden tahzir 
edecek, bu nevi hareketleri öııliyecek mahiyette 
bir ceza gibi görünmüyor. Sonra aynı cezaya, 50 
liradan 500 liraya kadar ağır para cezası aynjı 
mevzu etrafında muhtelif neviden fiilleri işli-
yenlere verilmek isteniyor. Deniyor ki; «... Bu 
suretle imal edilmiş olduğu sabit olursa adına 
ruhsat verilmiş mesul sahibi, veya bu maddeleri, 
bu rekilde imal edildiğini bilerek satanlar, veya 
satılığa arzedenler, veya sattıranlar...» bütün 
bunların dereceleri birbirinden farklıdır. Halbu
ki ceza birdir, 50 lira ile 500 lira arasında para 
cezası. 

Bilhassa Adliye encümeninin bu nokta üze
rinde hassasiyetle durmuş olacağını tahmin 
ediyorum. Adli ve sıhhi bakımlardan iki en
cümen tarafından izahat verilmesini rica edi
yorum. 

SIHHAT ve İç Mu. En. REİSİ Dr. HÜSA
METTİN KURAL (Ağrı) — Refik İnce arka
daşımızın kanun tekniğine muvafık olmadığını 
beyan buyurdukları ikinci maddenin baş tara
fındaki 3402 sayılı kanunun birinci maddesini 
tadil eden şeklin sebebini arzettim. Eğer yük
sek Heyet bunun değiştirilmesini muvafık gö -
rürse tabiî encümen verdiğiniz emre uyarak bu
nu değiştirir. Fakat encümenin kanaatine göre 
burada değişen (1262) sayılı kanunun 18 nci 
maddesi değil 3402 sayılı kanunun birinci mad
desiyle değişmiş olan 18 nci maddedir. Bunu 
vuzuh için bu şekilde işaret etmeği encümen 
muvafık görmüştür. 

Cezaların hafif olması meselesini encümen 
bu suretle takdir etmiştir. Zaten bu kanun Ad
liye encümeninden geçerek, maddeleri tasviben 
Sıhhat ve içtimai muavenet encümenine geldiği 
için bu cezanın tahfif veya tezyidi hususunda 
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daha ziyade salâhiyettar bulunan Adliye encü
menidir. 

RERİK İNCE (Manisa) — Efendim; Edip 
Ergin arkadaşımızın bir ufak irşadından isti
fade ederek meseleyi halletmekte isabet oldu
ğuna kanaat getirdim. Şimdi b astar af a muh
terem heyet tensip buyurursa, bir 18 nci mad
de ilâve edelim. Yani birinci madde, 2, 5, 6, 7, 
8, 9, 12, 13 ve 19 denmiştir. 13 ten sonra 18 ve 
19 diyelim ve bu araya bir 18 ilâve edelim, 
Madde 2 demekten sarfınazar edelim. Nasıl 
ki madde 12 den sonra 13 geliyorsa, mahiyeti 
itibariyle esasında muvafık kaldığımız bir şey 
ve haddi zatinde 1262 numaralı kanunun 18 nci 
maddesini tadil etmiyoruz. Binaenaleyh, 18 n-
ci maddeyi de buraya koyalım. Bu şekilde ikin
ci maddede « 3402 sayılı kanunun birinci mad
desi ile tadil edilmiş olan 1262 numaralı kanu
nun 18 nci maddesi » demekten kurtuluruz. 
Sonya böyle yaptığımız takdirde birinci mad
deye 18 i ilâve edersek, buradaki karışıklıktan 
ve ikinci maddeyi koymaktan kurtulmuş olu
ruz. 

Yani ikinci madde diye yazılmış üç satırlık bir 
ibare var, bundan kurtuluruz. Hem de 18 nci 
maddeyi sıraya getirmiş oluruz. Burada 19 ncu 
madde 18 nci maddeden evvel geliyor. Tertip 
sırasına taallûk ediyor, düzeltilebilir, redaksiyon 
işidir. 

Kanunun adı «İspençiyari ve tıbbi müstahzar
lar kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi 
ve aynı kanuna bazı hükümler eklenmesi» oldu
ğundan dolayı bu maddeler yerindedir. Yani de
diğim şekilde yapılırsa başlangıçla münteha ara
sında isabet gösterilmiş olur. 

ADLİYE En. M. M. ŞÎNASÎ DEVRİN (Zon
guldak) — Efendim; muhterem arkadaşımız 
Nevzad Ayaş'ın cezalara taalluk eden müta
lâası hakkında maruzatta bulunacağım. 

Bu müzakere mevzuu olan 19 ncu madde iki 
fıkrayı ihtiva etmektedir. Birinci fıkrada; for
müle tevfikan yapılmayan, yani formüle uygun 
olmıyan imalâttan dolayı herhangi bir zarar 
tahassul etmiş değildir. İkinci fıkra: «Yukanki 
fıkrada zikredildiği veçhile imal edilmiş müs
tahzarlar, bunları her ne suretle olursa ol
sun istimal edenlerin sıhhatini hafif veya ağır 
surette ihlâl edecek mahiyette yapılmış ise 
adına ruhsatname verilmiş olan mçsul sahibi 
veya bu müstahzarları bilerek satan veya sat
tıranlar veya satılığa arzedenler Türk ceza 
kanununun 395 nci maddesine tevfikan tecziye 
olunur.» Yani bu imalâttaki farktan dolayı ha
fif olsun veya ağır olsun bir zarar tevellüt et
mişse Ceza kanununun umumî hükümerine tev
fikan ceza göreceklerdir. Şu halde birinci fık
rada böyle bir zarar haisıl olmadığı halde mü
cerret terkipteki bir fark ki, bu hususta verilen 
evamire ademi riayet şeklinde tecelli ederse bu
nun için 50 liradan 500 liraya kadar para ce-

zasiyle cezalandırılmak umumî mevzuatımıza 
uygun düşmektedir. Bu bakımdan daha ziyade 
teşdit edici bir ceza vaz'ı iltizam edilmemiştir. 

REİS — Encümenin bir mütalâası var mil . 
SIHHAT VE İÇTİMAÎ MUAVENET En. 

REİSİ HÜSAMETTİN KURAL (Ağrı) — Re
fik İnce arkadaşımızın teklif buyurduğu şekilde 
eğer mahzur yoksa encümen bunda ısrar etmez. 

REİS — Maddeyi encümene mi istiyorsunuz f 
Dr. HÜSAMETTİN KURAL — Maddeyi en

cümene almaksızın tadilât burada yapılabilir. 
REİS — Burada tadilât tereddüdü mucip 

olur. Encümene almanız daha muvafıktır. 
SIHHAT VE İÇTİMAİ MUAVENET En. 

REİSİ Dr. HÜSAMETTİN KURAL (Ağrı) — 
Pekâlâ encümene alalım. 

REİS — Maddeyi encümene veriyoruz. 

MADDE 3. — 1262 sayılı ispençiyari ve tıbbi 
müstahzarlar kanununa aşağıdaki maddeler ilâve 
edilmiştir: 

Ek madde 1. — Tıbbi müstahzarları taklit 
ederek bunların şifai hassalarını azaltacak ve
ya büsbütün yokedecek surette yapanlar ve
ya bunları bilerek satanlar, veya sattıranlar, 
veya satılığa arzedenler üç aydan bir seneye 
kadar hapse ve bunların ticarete tsıevkedilmiş 
miktarlarına göre ayrıca 100 liradan 1 000 lira
ya kadar ağır para cezasına mahkûm edilir. 

1262 sayılı kanunun 1 nci maddesiyle işbu 
kanunla değiştirilen 2 nci maddesinin B bendi
nin I I I sayılı fıkrasında gösterildiği veçhile 
yalnız ecza ticarethaneleriyle eczanelerde satıl
ması mecburi olan her nevi müstahzarları salâ
hiyet olmıyan kimselere - bunların işbu madde
leri ticarete arzedeceklerini bilerek - satanlar
dan veyahut kanuni salâhiyeti olmadığı halde 
bunları satan veya satmak üzere dükkânında 
veya nezdinde bulundu! anlardan 50 liradan 100 
liraya kadar ağır para cezası alınır. Bu suretle 
satılan müstahzarlar izehirli maddeleri ihtiva 
eden ve yalnız tabip reçetesiyle satılması meş
rut olan neviden ise ağır para cezası 200 liradan 
500 liraya kadar hükmolunur. Ve her iki halde 
de müstahzarlara el konularak mahkeme kara-
riyle yok edilir. 

RASİH KAPLAN (Antalya) — Bir sual so
racağım. Herhangi bir müstahzarı şifai hassası 
olmıyacak derecede bozuk yapanlar diye bir fıkra 
var. Sahte, meselâ, kinin yaptılar, geçenlerde 
gazetelerde okuduk, nişastadan kinin yapmışlar.. 
Bu, doğrudan doğruya sahte kinindir ve halkı 
iğfal eden bir vaziyettir. Bu da bu rn^ıdde ile 
mi tecziye edilecek? Yani bir aydan bit seneye 
kadar mı ceza verilecek! ? Encümenden soruyorum. 

SIHHAT VE İÇTİMAİ MUAVENET En. 
REİSİ Dr. HÜSAMETTİN KURAL (Ağn) — 
İspençiyari ve tıbbi müstahzarları ruhsatsız ola
rak imal edenler, veyahut ruhsatsız olarak dış 
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memleketlerden ithal edenler, veyahut ismine 
izin verilmiş olan bir müstahzarı taklit edenler 
veyahut bu üç tanesinin hududu dahilinde olmı-
yarak müstahzar mahiyetini kendisince vererek 
müessir oimıyan maddelerle müstahzar şeklini 
vermek üzere ilâç yapanlar, meselâ, aspirin kom
imin esi, kinin komprimesi veyahut bunlara mü
masil olan ilâçlar gibi. Bunlar içerisinde silı-
hati bozacak bir ilâç yoktur. Yalnız taklittir ve 
ahkâmı umumiyeye göre bir sahtekârlıktır. Fakat 
ilâc,'ı taklit ettiği için kanun bunlara, bu dört 
sınıftan olanlara bu şekilde ceza verir. Fakat 
bunların hiç birisinin, az veya çok surette kul
lananların sıhhatlerini ihlâl etmemesi lâzımdır. 
Fakat gerek taklit ettiği ve gerek hariçten ithal 
ettiği ilâçları taklit ederek yaptığı veyahut ilâç 
mahiyetinde, fakat ilâç tesiri oimıyan ilâçlart 
yaptığı sabit olanlar, ki bu yaptığı şeyler kulla
nanların sihhatine zarar vermiyorsa, buradaki 
cezalarla tecziye edilirler. Bundan sonraki mad
dede bu arzettiğim 4 çeşit maddeyi kullananların 
az veya çok surette sıhhatine muzır ise, âmiline 
bu kanundaki cezalar verilmekle beraber ayrıca 
Ceza kanununun bu fiiller için sarih olan 395 nci 
maddesi hükmü de ayrıca tatbik edilir. 

Binaenaleyh sıhhate muzır ise bu taklit ve 
vesaire için bu cezalar verilmekle beraber Ceza 
kanununun umumî hükümleri de ayrıca tatbik 
edilir. 

RASİH KAPLAN (Antalya) — Arkadaş
lar; Sıhhat encümenimiz maddeyi yalnız sıhhate 
zarar verip vermemesi bakımından mütalâa et
miştir. Halbuki sorduğum sualde bir de dolan
dırıcılık vardır. Kinindir diye nişastadan veya 
herhangi unlu, beyaz bir maddeden komprime 
yaparak satanlar yardır. Bunun yalnız sıhhat 
bakımından değil, bir de halkı dolandırmak ba
kımından ceza görmesi lâzımdır. Bilhassa içinde 
bulunduğumuz seneler gibi müstahzaratın çok 
az olduğu senelerde bu kabîl hâdiselere tesadüf 
etmeğe başladık. Onun için encümenden rica 
ediyorum; maddede dolandırıcılığa da temas et
mek lâzımdır, yalnız sıhhat bakımından değil. 
Kinin hassamı oimıyan bir şeyi kinindir diye 
satanlar doğrudan doğruya bu milleti dolandı
rıyor demektir. Esasen ilâçlar da pahalıdır. 
Bir de sahte ilâç satar ve halkı dolandınrsa, 
hastalık üzerine hastalık ilâve etmiş olacaktır. 
Onun için maddedeki fıkraları daha ziyade 
tavzih etmeleri için Encümenden rica edeceğim, 
bu noktadan, dolandırma hâdisesini de madde
de tespit etmeleri lâzımdır. 

SIRRI İÇÖZ (Yozgad) — Arkadaşlar; ekse
ri gazetelerde bazı müstahzarların hassai şifaiye-
s in den uzun uzadıya bahsedilir ve bunu oku
yarak eczanelerden almır. Üzerlerinde Sıhhat 
ve içtimai muavenet vekâletinin şu tarih ve nu
maralı ruhsatiyle diye bir şey yazar. Pek çok
larında da bu yazıyı göremeyiz. Acaba bu ka
nunla veya bundan evvelki ispençiyari kanu

niyle böyle müstahzarlarm üzerine Sıhhat ve 
içtimai muavenet vekâletinin ruhsatnamesini 
haizdir diye bir etiket yapıştırmak mecburiyeti 
var mıdır? Eğer yoksa bu kanun münasebe
tiyle bu etiketi yapıştırmak mecburiyetini koy
malıdır. Böyle olduğu takdirde bu etiketi gö
rünce bu ilâçları alır ve itminanı kalbi e kulla
nırız. Bu etiketlerin olmasının teminini, eğer 
yoksa ilâvesini bendeniz rica ediyorum. 

ADLÎYE En, M. M. SİNASİ DEVRİN 
(Zonguldak) — Müzakere mevzuu olan mad
denin bu şekli Adliye encümeninden geçme
miştir. iiasih Kaplan arkadaşımızın ileriye 
sürdükleri huluslar, üzerinde ehemmiyetle du
rulmağa değer mahiyetledir. Ihı itibarla mad
denin Adliye encümenine tevdiine yüksek mü
saadelerini dilerim. 

REİS — Adliye encümeni maddeyi istiyor, 
bu maddeyi de Encümene veriyoruz. 

SIRRI İÇÖZ (Yozgad) —'Encümen lütfen 
sualime cevap versin. 

REİS — lîu madde encümene gitmiştir. 
Geldiği zaman cevap verirler. 

Cevap vermek mi istiyorsunuz? Buyurun. 
SIHHAT VE İÇTİMAİ MUAVENET En. 

Rs. Dr. HÜSAMETTİN KURAL (Ağrı) — Sır
rı İçöz arkadaşımız, müstahzarların bazıları 
üzerinde, Sıhhat ve İçtimai muavenet vekâleti
nin tarih ve numaralı müsaadesi olduğu halde 
bazılarında yoktur, dediler. Hariçte bu şekilde 
satılan müstahzaratın bir kısmı, maddenin as
lından da anlaşılacağı üzere, ruhsatnameye tabi 
değildir. Bunları müsaadesiz yaparlar. Bunun
la beraber bu gibi müstahzaratı yapan lâbora-
tuvarlar yine Sıhhat ve içtimai muavenet ve
kâletinin sıkı murakabesine tabidir. Bunlar 
üzerinde tarih ve numara yoktur. 

Ek madde 2. — 1262 sayılı kanunun işbu ka
nunla değiştirilen 38 ve 1!) ncu maddeleriyle bi
rinci ek maddesinde yazılı hallerde bu gibi 
müstahzarları kullanmanın halkın sıhhatine ha
fif veya ağır bir şekilde zararlı olacağı anlaşıl
dığı surette adına ruhsat verilmiş mal sahibi, 
veya ruhsatsız olarak imal edenler, veya ruh
satsız olarak hariçten ithal edenler, veya müs
tahzarların taklidini yapanlar bunların for
müllerine uymadığı veya tedavi vasıflarını azal
tacak veya kaybedecek surette imal edildiğini, 
veya ruhsatsız imal veya ithal edildiğini, veya 
bunların taklit olduklarını bilerek satanlar, ve
ya sattıranlar, veya satılığa çıkaranlar hakkın
da işbu maddelerde yazılı cezalardan başka ay
rıca Türk Ceza kanununun 395 inci maddesi 
hükümleri tatbik olunur. 

REİS — Madde hakkında mütalâa var mı? 
REFİK İNCE (Manisa) — Burada ufak bir 

ibare tashihini rica edeceğim. « Ruhsatsız ola -
rak imal edenler veya ruhsatsız olarak hariçten 
ithal edenler veya müstahzarların taklidini ya
panlarla bunların formüllerine uymadığı» gibi 
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cümle devam etmektedir. « Uymadığını » deyip 
devam etmek lâzımgelir. 

FUAD SİRMEN (Rize) — Efendim; bu 
maddede Adliye encümeninden geçmemiştir. 
Bütün bu maddeleri ve hatta dördüncü madde
yi de Adliye encümenine vermek lâzımdır. 

Hepsi birbiriyle alâkalıdır, Cezalar arasın
daki nispeti telif bakımından. 

REİS — Bu maddelerin Adliye encümenine 
verilmesi teklif ediliyor. (Doğru sesleri) Bun
ları encümene veriyoruz. 

Ruznaınenin son nuıııarasındaki lâyiha; 
tevzi tarihinden itibaren muayyen müddet geç
mediğinden, bugün müzakere edilemiyecektir. 

Şûrayı Devlet birinci ve ikinci daire reislik-
leriyle iki âzalık için yapılan seçiminin netice
sini arzediyorum. 

Birinci daire reisliğine ekseriyetle ve 159 
reyle Salâhattin Odabaşıoğlu, 

Âzalıklara yine ekseriyetle Rasim Arsal ve 
Rasit Çelebioğlu seçilmişlerdir. 

REFİK İNCE (Manisa) — Aldıkları reyler? 
REİS — 153, 1.43. 
İkinci daire reisliği için ekseriyet olmamış

tır. En çok rey alan Hazım Töregün'dür, 109 
rey almıştır. Bunun için kapalı reyle seçim ya
pılmak asıldır. Gelecek inikatta bunu yine ka
palı reyle yapacağız. 

Dr. ABDÜRRAHMAN MELEK (Gazian-
teb) — Arkadaşlar, Teşkilâtı Esasiyenin 51 nci 
maddesi şu şekilde Şûrayı Devlet intihabından 
bahsetmektedir. (İşde ihtisas ve tecrübeleriyle 
mütemayiz zevat meyanmdan B. M. Meclisince 
intihap olunur.) kaydı vardır. Nizamnamei da
hilinin 143 ncü maddesinde Meclisin ve encü
menlerin intihap şekillerine dair şu suretle sa
rih olarak bir şekil tesbit edilmiştir. Burada da 
katiyen ekseriyeti mutlaka kaydı yoktur. Şöy
le deniyor : musanniflerin tanzim edecekleri 
mufassal yani âzanm miktarını, nisap olup ol
madığını gösteren mazbata kâfi gelir. Burada 
mutlaka mevcudun nısfından bir fazlasını al

mak gibi bir kayıt yoktur. Nispî bir ekseriyet 
kâfidir. Binaenaleyh bu mesele, gerek Teşki
lâtı Esasiyenin bahsetmemesine ve gerekse Ni
zamnamei dahilinin intihap şeklini mukayyeı, 
kılmamasına nazaran, bendenizce bu iş bitmiş
tir. Binaenaleyh bu 109 reyi almak kâfidir. 
Yeniden intihaba lüzum yoktur. 

SIRRI İÇÖZ (Yozgad) — Nizamnamei da
hilimizin 89 ncu sayfasının, 144 ncü maddesin
de (Açık reyde nisap olmazsa ikinci celseye 
bırakılır), diye yazar. 

REİS — Doğrudur. İkinci intihabı gelecek 
inikada bırakıyoruz. 

Açık reylerin neticelerini arzediyorum: 
Devlet Havayolları umum müdürlüğü 1942 

malî ylılı bütçesinde değişiklik yapılması hak
kındaki kanuna (240) mebus rey vermiştir. Ni
sap vardır. Kanun (240) reyle kabul edilmiştir. 

Hudut ve sahiller sıhhat umum müdürlüğü 
1942 malî yılı bütçesinde değişiklik yapılmasına 
dair kanuna (236) mebus rey vermiştir. Nisap 
vardır. Kanun (236) reyle kabul edilmiştir. 

Vakıflar umum müdürlüğü 1942 malî yılı 
bütçesine munzam ve fevkalâde tahsisat verilme
sine dair kanuna (242) mebus rey vermiştir. 
Nisap vardır. Kanun (242) reyle kabul edilmiş
tir. 

Devlet konservatuvannm tiyatro, opera ve 
balet şubelerinden mezun olanlara giyim eşyasd 
verilmesi hakkındaki kanuna (239) mebus.rey 
vermiştir. Nisap vardır. Kanun (239) reyle ka
bul edilmiştir. 

Fevkalâde ihtiyaçlar için Millî Müdafaa ve
killiğince yurda sokulacak maddelerin vergi mu
aflıkları hakkındaki kanuna (238) mebus rey 
vermiştir. Nisap vardır. Kanun (238) reyle ka
bul edilmiştir. Müzakere edilecek başka işimiz 
yoktur. 

Cuma günü saat 15 te toplanılmak üzere cel
seyi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 16,45 
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Devlet Havayolları umum müdürlüğü 1942 malî yılı bütçesinde değişiklik yapılması hakkında 

kanuna verilen reylerin neticesi 
(Kanun kabul edilmiştir^ 

Afyon Karahisar 
Ali Çetinkaya 
Berç Türker 
izzet Akosman 
Mebrure Gönenç 
Şevket Raşit Hatipoğlu 

Ağrı 
(31. Kemal Doğan 
Halid Bayrak 

Amasya 
Esad Uras 
Nai'iz Aktın 

Ankara 
Belkis Baykan 
Eşref Demirel 
Fevzi Daldal 
(U. Nihat Anılmış 
Muammer Eri j 
Mümtaz Ökmeıı 
Rifat Araz 

Antalya 
Dr. Cemal Tunca 
Nurullah Esad Sümer 
Rasih Kaplan 
Türkân örs 

Aydın 
Dr. Şakir Şener 
Nuri Göktepe 

Balıkesir 
Gl Kâzım Özalp 
İsmail Hakkı Uzunçar 
şılı 
Osman Niyazi Burcu 
Rahmi Selçuk 
Yahya Sezai Uzay 

Aza adedi 
Reye iştirak edenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

Müstenkifler 
Reye iştirak etmeyenler 

Münhaller 

429 
240 
240 

0 
0 

184 
5 

[Kabul edenler] 

Bilecik 
Dr. Muhlis Suner 

Bingöl 
Feridun Fikri Düşünsel 
Neemeddin Sahir Sılan 

Bolu 
Celâl Sait Siren 
Cemil Özçağlar 
Dr. Zihni ülgen 
tömin Yerlikaya 
Hasan Cemil Çambel 
Lûtfi Gören 

Burdur 
Dr. Ahmed Ruhi Yeşil
yurt 
Memed Sanlı 

Bursa 
Atıf Akgüç 
Dr. Gaiib Kahraman 
Dr. Refik Güran 
Dr. Sadi Konuk 
Dr. Talat Simer 
Fatin Güvendiren 
Gl. Naci Tınaz 
Mustafa Fehmi Gerçeker 
Nevzad Ayaş 
Refet Canıtez 

Çanakkale 
Atıf Kamçıl 
Avni Yukaruç 
Hilmi Ergeneli 
Rusuhi- Bulayırlı 
Ziya Gevher Etili 

Çankırı 
Dr. Akif Arkan 
Fazıl Nazmi Rükün 

Çorum 
Dr. Mustafa Cantekin 
t sın et Eker 
Nuri Kay a alp 
Süleyman Köslekçioğlu 
Şakir Baran 

Denizli 
Dr. Haindi Berkman 
Emin Aslan Tokad 
Fahri Akçakoca Akça 
Haydar Günver 
Tahir Berkay 
Yusuf Başkaya 

Diyarbakır 
(31. Kiazım Scviiktekin 
Veli Necdet Sünkitay 
Zeki Mesud Alsan 

Edirne 
Dr. Fatma Memik 
Temel Göksel 

Elâzığ 
Fethi Altay 
Sabit Sağıroğlu 

Erzincan 
Salih Başotaç 

Erzurum 
Gl. Pertev Demirhan 
Gl. Zeki Soydemir 
Münir Hüsrev Göle 
Nafiz Dumlu 
Nakiye El gün 

Eskişehir 
Emin Sazak 
îzzet Arakan 
Osman Işın 

Gazianteb 
Bekir Kaleli 
Dr. Memed Ali Ağakay 
M^med Şahin 
Nuri Pazarbaşı 

Giresun 
Münir Akkaya 

Gümuşane 
Edib Servet Tör 
Hasan Fehmi Ataç 
Şevket Erdoğan 
Y>ısal Ziya Zarbun 

Hakkâri 
İzzet Ulvi Aykurd 

Hatay 
Haindi Selçuk 

İçel 
Ahmed Ovacık 
Dr- Muhtar Berker 
timin lnankur 
Ferid Celâl Güven 
Refik Koraltan 

tsparta 
Hüsnü özdamar 
Kemal Turan 
Mükerrem Karaağaç 
Remzi Ünlü 

İstanbul 
Ahmed Hamdi Denizmen 
Ahmed Şükrü Esmer 
Ali Kâmi Akyüz 
Ali Rana Tarhan 
Fakihe övmen 
Galib Bahtiyar Göker 
İbrahim Alâettin Gövsa 
Şükrü Âli ögel 
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Ziya Karamursal 
İzmir 

Benal Anman 
Halil Menteşe 
Kâmil Dursun 
Nazmi ilker 
Şehime Yunus 

Kars 
Cevat Dursunoğlu 
Esad özoğuz 
Etem İzzet Benice 
Kahraman Arıklı 

Kastamonu 
Abidin Binkaya 
Dr. Tevfik Aslan 
Hacer Dicle 
Muharrem Celâl Bayar 
Nuri Tamaç 
Tahsin Coşkan 

Kayseri 
Ahmed Hilmi Kalaç 
Ömer Taşcıoğlu 
Reşid özsoy 
Salih Turgay 

Kırklareli 
Gl. Burhanettin Denker 
Dr. Fuad Umay 
Ham di Kuleli 
Zühtü Akın 

Kırşehir 
Dr. Hüseyin Ülkü 
izzet Özkan 
Memed Seyfeli 

Kocaeli 
Ali Dikmen 
Dr. Fuad Sorağman 
İbrahim Dıblan 
İbrahim Tolon 
Salâh Yargı 
Suphi Artel 

Afyon Karahisar 
Hamza Erkan 
Haydar Çerçel 

Ağrı 
Dr. Hüsamettin Kural 

î : 19 23 . lî 
Konya 

Ahmed Hamdi Dikmen 
Dr. Osman Şevki Uludağ 
Galip Gültekin 
İzzet Erdal 
Kâzım Gürel 
Naim Hazim Onat 
Şevki Ergun 
Tevfik Fikret Sılay 
Vehbi Bilgin 

Kütahya 
Alâettin Tridoğhı 
Besim Atalay 
Dr. Ali Süha Delilbaşı 
Ol. Âşir Atlı 
Vedit Uzgören 

Malatya 
Emrullah Barkan 
Mahmud Nedim Zabcı 
Memed Şevket özpa-
zarbaşı 
Müttalib öker 
Nasuhi Baydar 
Osman Taner 

Manisa 
Asım Tümer 
Gl. Ali Rıza Artunkal 
Hikmet Bayur 
Hüsnü Yaman 
Kenan Örer 
Refik İnce 
Rıdvan Nafiz Edgüer 
Yaşar özey 

Maraş 
Dr. Kemali Bayizit 
Mansur Bozdoğan 
Ziya Kayran 

Mardin 
Gl» Seyfi Düzgören 
Hasan Menemencioğlu 

Amasya 
ismail Hakkı Mumcu 

Ankara 
Ahmed Ulus 
Aka Gündüz 
Arif Baytın 

. 1942 0 : î 
Muğla 

Hüsnü Kitabcı 
Orgeneral İzzeddin Ça
lışlar 

Muş 
Şükrü Ataman 

Niğde 
Cavid Oral 
Dr. Rasim Ferid Talay 
Faik Soylu 
Naim E rem 

Ordu 
Hamdi Şarlan 
Hamdi Yalman 
Hüseyin Ekşi 

Rize 
Ali Zırh 
Dr. Saim Ali Dilenire 
Fuad Sirmen 
Kemal ettin Kamu 

Samsun 
Amiral Fahri Engin 
Memed Ali Yörüker 
Naşit Fırat 
Ruşeni Barkın 
Sabiha Gökçül 
Süleyman Necmi Selmen 

Seyhan 
Ahmet Kutsi Tecer 
Damar Arıkoğlu 
Gl. Naci Eldeniz 
Sinan Tekelioğlu 
Şemsa Işcen 
Tevfik Tarman 

Siird 
Ali Rıza Esen 
Naki Bekmen 
Şefik özdemir 

Sinob 
Cemal Aliş 
Cemil Atay 

Or. Taptas 
Ekrem Ergun 
Falîh Rıfkı Atay 
ismet inönü (Ra. C.) 

Antalya 
Dr. Münir Soykam 

Hulusi Oruçoğlu 
Sivas 

Abdurrahman Naci De-
mirağ 
ismail Memed Uğur 
Mergube Gürleyük 
Remzi Çiner 
Şemsettin Günaltay 
Ziya Basara 

Tekirdağ 
Nazmi Trak 
Rahmi Apak 

Tokad 
Galib Pekel 
Hasip Ahmed Aytuna 
Muammer Develi 
Nâzım Poroy 
Resai Erişken 
Sıtkı Atanç 

Trabzon 
Faik Ahmed Barutçu 
Halil Nihad Boztepe 
Raif Karadeniz 

Urfa 
Refet Ülgen 
Şeref Uluğ 

Yozgad 
Ahmed Sungur 
Ekrem Pekel 
Salim Korkmaz 
Sırrı Içöz 
Veled tzbudak 
Ziya Arkant 

Zonguldak 
Hazim Atıf Kuyı:eak 
ibrahim Etem Bozkurt 
Emin Erişirgil 
Rifat Vardar 
Şinasi Devrin 
Yusuf Ziya özençi 

Numan Aksoy 
Tayfur Sökmen 

Aydtn 
Adnan Menderes 
Agâh Sırrı Lerend 

[Reyi tfttrak §tm$yenUrl 
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Dr. Hulusi Ala taş 
(V.) 
Dr. Mazhar Germen 
(Rs. V.) 
Nazmi Topeoğlu 

Balıkesir 
Fahrettin Tiritoğlu 
Feyzi Sözener 
Hacim Çarıklı 
Hayrettin Karan 
Hilmi Şeremetli 
Memed Demir 
Muzaffer Akpınar 

Bilecik 
Kasım Gülek 
Memduh Şevket Esendal 

Bitlis 
Süreyya Örgeevren 
Tevfik Temelli 

Bolu 
Fethi Okyar (M.) 

Burdur 
İbrahim Necmi Dilmen 

Bursa 
Muhittin Baha Pars 

Çanakkale 
Reşad Nuri Gün t ekin 

Çankırı 
Avni Doğan (1. Â.) 
Hüseyin Cahid Yalçın 
Mustafa Abdülhalik 
Renda (Rs.) 

Çoruh 
Ali Rıza Pirem 
Asım Us 
Atıf Tüzün 
Mazhar Müfid Kansu 

Çorum 
Eyüp Sabri Akgöl (M.) 
Münir Çağıl 

Denizli 
Dr. Behçet Uz (V.) 

Diyarbakır 
Cahit Çubukçu 
Dr. ibrahim Tali Öngö
ren 
Dr. F?ükrü Emed 
Rüştü Bekit 

Edirne 
Faik Kaltakkıran 

î : 19 23 .12 
Fuad Balkan 
Osman Şahinbaş 

Elâzığ 
Fazıl Ahmed Aykaç 
(M.) 
Fuad Ağrah (V.) 
Fuad Ziya Çiyiltepe 

Erzincan 
Abdülhak Fırat 
Aziz Samih I İter 
Safiyüttin Erdem 

Erzurum 
Aziz Akyürek 
Salim Altuğ 
Şükrü Koçak 

Eskişehir 
fstamat Özdamar 
Yusuf Ziya özer 

Gazianteb 
Ahmed Aksu 
Dr. Abdurrahnian Melek 
Ömer Asım Aksoy 

Giresun 
Dr. Hasan Vasıf Som 
yürek 
Fikret Atlı 
Gl. îhsan Sökmen 
rsmail Sabuncu 
Nafi Atuf Kansu 
Talât Onay 

Hatay 
Abdullah Mursaloğlu 
Abdülgani Türkmen 
Bekir Sıtkı Kunt 
Memed Teeirli 

Turhan Cemal Beriker 
İstanbul 

Abidin D a ver 
Atıf Bayındır 
Gl. Kâzım Kara bek ir 
Gl. Refet Bele 
rsmail Hakkı Ülkmen 
Numan Menemencioğlu 
(Y.) 
Sadettin Uruz 
Salâh Cimcoğ (M.) 

İzmir 
Celâl Bayar 
Dr. Hüseyin Hulki Cura 

. 1942 C : 1 
Hasan Ali Yücel (V.) 
Mahmud Esad Bozkurd 
(M.) 
Memed Aldemir 
(M.) 
liahmi Köken 
Reşad Mimaroğlu 
Sa d etti n E p i km en 
Şükrü Saraçoğlu (Bş. 
V.) 

Kars 
Fuad Köprülü 
Ömer Küntay (M.) 
Şeraf ettin Karacan 
Zihni Orhon 

Kastamonu 
Dr. Hayrullah Diker 
Hilmi Çoruk 
Rıza Sal tuğ (M.) 

Kayseri 
Faik Baysal 
Nazmi Toker 
Sadettin Serim (M.) 
Suat Hayri Urgüblü 

Kırklareli 
Şevket ödül 

Kırşehir 
Hazim Börekçi (M.) 

Kocaeli 
ibrahim Süreyya Yiğit 
Orgl. A. S. Akbaytuğan 
(M.) 
Ragıb Akça 

Konya 
AH Muzaffer Göker 
Ali Rıza Türel 
Fuad Gökbudak 
Gl. Ali Fuad Cobcsoy 
(V.) 
Kâzım Okay 
Mustafa Ulusan 

Kütahya 
Hüseyin Rahmi Gürpı
nar (M.) 
Muhlis Erkmen 
Receb Poker (V.) 
Sadri Ertem 

Malatya 
Mihri Pektaş 
Vasıf Çınay 

Manisa 
Faik Kurdoğlu 
Kani Karaosman 
Kâzını Nami Duru 
Osman Ercin 

Maraş 
Hasan Reşid Tankut 
Memed Erten 

Mardin 
Dr. Rıza Levent 
Edib Ergin 
Halid Onaran 
îr-fan Ferid Al paya 
(î. A.) 
Rıza Erten 

Muğla 
Cemal Karamuğla 
Sadullah Güney 
Yunus Nadi 

Muş 
Hakkı Kılıcoğlu (M.) 

Niğde 
Dr. Abravaya Marmaralı 
Halid Mengi (M.) 
Hazini Tepeyrau 

Ordu 
Ahmed îhsan Tokgöz 
(M.) 
Ali Canib Yöntem (M.) 
Dr. Vehbi Demir 
ismail Çam aş 
Selim Sırrı Tarean 

Ri&§ 
Hasan Cavid 
Raif Dinç (M.) 

Samsun 
Hüsnü Çakır 
Zühtü Durukan 

Seyhan 
Ali Münif Yeğen a 
Hilmi Uran 
Salâhattin Çam (M.) 

Sür d 
Ressam Şevket Dağ 

Sinob 
Cevdet Kerim Incedayı 
Yusuf Kemal Tengir-
şenk 

Sivas 
Atıf Esenbel 
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Ğİ. Akif öztekin Er
dem gil 
Hikmet Işık 
Mitat Şükrü Bleda 
Necmettin Sadak 

Tekirdağ 
Cemil Uybadm 
Payık öztrak 
Yahya Kemal Beyatlı 

I : 19 23 . 
Tokad 

Cemal Kovalı 
Halid Nazmi Keşmir 

Trabzon 
Daniş Eyiboğlu 
Hamdi Ülkümen 
Hasan Saka 
Mitat Aydın 
Salise Abanozoğlu 
Sırrı Day (V.) 

12.1942 0 : 1 
Şerif Bilgen 

Tunceli 
Haydar Rüştü öktem 
Mitat Yenel 
Sami Erkman 

Urfa 
Gl. Ahmed Yazgan 
Hüseyin Sami Coşar 
Mcmed Emin Yurdakul 

Razi Soyer 
Van 

Hakkı Ungan (M.) 
İbrahim Arvas 
Münib Boya 

Yozgad 
Celâl Arat 

Zonguldak 
Halil Türkmen 
Hasan Karabacak 

!>-«« 

Hudut ve sahiller sıhhat umum müdürlüğü 1942 malî yılı bütçesinde değişiklik yapılmasına dair 
kanuna verilen reylerin neticesi 

(Kanun kabul edilmiştir) 

Afyon Karahisar 
Ali Çetinkaya 
Berç Türker 
İzzet Akosman 
Mebrure Gönenç 
Şevket Raşit Hatipoğlu 

Ağrı 
Dr. Hüsamettin Kural 
Gl. Kemal Doğan 
Halid Bayrak 

Ankara 
Belkis Baykan 
Eşref Demirel 
Fevzi Dalda! 
Gl. Nihat Anılmış 
Muammer Eriş 
Mümtaz ökmen 
Rıfat Araz 

Antalya 
Dr. Cemal Tunca 
Nurullah Esad Sümer 
Rasih Kaplan 

Âza adedi : 429 
Reye iştirak edenler : 236 

Kabul edenler : 236 
Reddedenler : 00 

Müstenkifler : 00 
Reye iştirak etmeyenler : 188 

Münhaller : 5 

[Kabul edenler] 

Aydın 
Dr. Şakir Şener 
Nuri Göktepe 

Balıkesir 
Gl- Kâzım Özalp 
İsmail Hakkı Uzunçar-
şılı 
Osman Niyazi Burcu 
Rahmi Selçuk 
Yahya Sezai Uzay 

Bilecik 
Dr. Muhlis Suner 

Bingöl 
Necmeddin Salıir Sılan 

Bolu 
Celâl Sait Siren 
Cemil özçağlar 
Dr. Zihni tîlgen 
Emin Yerlikaya 
Hasan Cemil Çambel 
Lûtfi Gören 

Burdur 
Dr. Ahmed Ruhi Yeşil
yurt 
İbrahim Necmi Dilmen 
Memed Sanlı 

Bursa 
Atıf Akgüç 
Dr. Galib Kahraman 
Dr. Refik Güran 
Dr. Sadi Konuk 
Dr. Talât Simer 
Patin Güvendiren 
Gl. Naci Tınaz 
Mustafa Fehmi Gerçeker 
Nevzad Ayaş 
Refet Canıtez 

Çanakkale 
Atıf Kamçıl 
Avni Yukaruç 
Hilmi Ergeneli 
Rusuhi Bulayırlı 
Ziya Gevher Etili 

Çankırı 
Dr. Akif Arkan 
Fazıl Nazmi Rükün 

Çorum, 
Dr. Mustafa Cantekin 
İsmet Eker 
Nuri Kayaalp 
Süleyman Köstekçioğlu 
Şakir Baran 

Denizli 
Emin Aslan Tokad 
Haydar Günver 
Tahir Berkay 
Yusuf Başkaya 

Diyarbakır 
Cahit Çubukçu 
Gl. Kiazım Sevüktekin 
Veli Necdet Sünkitay 
Zeki Mesud Alsan 

Edirne 
Dr. Fatma Memik 
Temel Göksel 
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Mâ»%ğ 
Fethi Altay 

Erzincan 
Salih Başotaç 
Şükrü Sökmensüer 

Erzurum 
Gl. Zeki Soydemir 
Münir Hüsrev Göle 
Nafiz Dumlu 
Nakiye Elgün 
Şükrü Koçak 

Eskişehir 
Emin Sazak 
İzzet Arakan 
Osman Işın 

Gazianteb 
Bekir Kaleli 
Dr. Abdurrahman Melek 
Dr. Memed Ali Ağakay 
Memed Şahin 

Giresun 
Münir Akkaya 

Gümüşane 
Edib Servet Tör 
Hasan Fehmi Ataç 
Şevket Erdoğan 
Yusuf Ziya Zarbun 

Hakkâri 
izzet Ulvi Aykurd 

Hatay 
Hamdi Selçuk 

İçel 
Ahmed Ovacık 
Dr- Muhtar Berker 
Emin Inankur 
Ferid Celâl Güven 
Refik Koraltan 

İsparta 
Hüsnü özdamar 
Kemal Turan 
Mükerrem Karaağaç 
Remzi Ünlü 

İstanbul 
Ahmed Haindi Denizmen 
Ahmed Şükrü Esmer 
Ali Kâmi Akyüz 
Ali Enu a Tarhan 
Fakilıe öymen 
Galib Bahtiyar Göker 
ibrahim Alâettin Gövsa 

î : 19 28 .12 
İsmail Hakkı Ülkmen 
Şükrü Âli Ögel 
Ziya Karamursal 

İzmir 
Benaİ Anman 
Halil Menteşe 
Kâmil Dursun 
Nazmi İlker 
Halimi Köken 
Şehime Yunus 

Kars 
Cevad Dursunoğlu 
Esad özoğuz 
Etem izzet Benice 
Kahraman Arıklı 

Kastamonu 
Abidin Binkaya 
Dr. Tevfik Aslan 
Hacer Dicle 
Muharrem Celâl Bayar 
Nuri Tamaç 
Tahsin Coşkan 

Kayseri 
Ahmed Hilmi Kalaç 
Ömer Taşcıoğlu 
Reşid özsoy 
Salih Turgay 

Kırklareli 
Gl. Burhanettin Denkar 
Dr. Fuad Umay 
Hamdi Kuleli 
Zühtü Akın 

Kırşehir 
Dr. Hüseyin Ülkü 
izzet Özkan 
Memed Seyfeli 

Kocaeli 
Ali Dikmen 
Dr. Fuad Sorağman 
ibrahim Dıblan 
İbrahim Toloıı 
Salâh Yargı 
Suphi Artel 

Konya 
Ahmed Hamdi Dikmen 
Dr. Osman Şevki Uludağ 
Galip Gültekin 
İzzet Erdal 
Kâzım Gürel 
Naim Hazim Onat 

1943 © : İ 
Şevki Ergun 
Tevfik Fikret Sılay 
Vehbi Bilgin 

Kütahya 
Besim Atalay 
Gl.Âşir Atlı 
Vedit Uzgören 

Malatya 
Emrullah Barkan 
Mahmud Nedim Zabcı 
Memed Şevket Özpa-
zarbaşı 
Muttalib Öker 
Nasuhi Baydar 
Osman Taner 

Manisa 
Asım Tümer 
Faik Kurdoğlu 
Gl. Ali Rıza Artunkal 
Hikmet Bayur 
Hüsnü Yaman 
Kenan Örer 
Refik ince 
Rıdvan Nafiz Edgüer 
Yaşar özey 

Maraş 
Dr. Kemali Bayizit 
Mansur Bozdoğan 
Ziya Kayran 

Mardin 
Edib Ergin 
Gl- Seyfi Düzgören 
Hasan Men emene i oğlu 

Muğla 
Hüsnü Kitabcı 
Orgeneral İzzeddin Ça-" 
lışlar 

Muş 
Şükrü Ataman 

Niğde 
Cavid Oral 
Naim Erem 

Ordu 
Hamdi Şarlan 
Hamdi Yalman 
Hüseyin Ekşi 

Rize 
Ali Zırh 
Dr. Saim Ali Dilemre 

Fuad Sirmen 
Kemalettin Kamu 

Samsun 
Amiral Fahri Engin 
Memed Ali Yörüker 
Naşit Fırat 
Ruşeni Barkın 
Sabiha Gökçül 
Süleyman Necini Selman 

Seyhan 
Ahme Kutsi Tecer 
Damar Arıkoğlu 
Gl. Naci Eldeniz 
Sinan Tekelioğlu 
Şemsa Işcen 
Tevfik Tannan 

Siird 
Ali Rıza Esen 
Naki Bekmen 
Şefik özdemir 

Sinob 
Cemal Aliş 
Cemil Atay 
Hulusi Oruçoğlu 

Sivai 
Abdurrahman Naci De-
mirağ 
Mergube Gürleyük 
Remzi Çiner 
Şemsettin Günaltay 

Tekirdağ 
Nazmi Trak 
Rahmi Apak 
Yahya Kemal Beyatlı 

Tokad 
Galib Pekel 
Halid Nazmi Keşmir 
Hasip Ahmed Aytuna 
Muammer Develi 
Nâzım Poroy 
Resai Erişken 
Sıtkı Atanç 

Trabzon 
Faik Ahmed Barutçu 
Halil Nihad Boztepe 
Raif Karadeniz 

Ur fa 
Refet Ülgen 
Şeref Uluğ 
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t : 1# W. İZ. MA 0 : 1 
Yeagad I Sırrı îçöz I Zonguldak 

Ahmed Sungur Veled Izbudak ibrahim Etem Bozkurt 
Ekrem Pekel Ziya Arkan t Hazim Atıf Kuyucak 
Salim Korkmaz Emin Erişirgil 

[Beye iştirak etmeyenler] 

Afyon Karahitar 
Hamza Erkan 
Haydar Çerçel 

Amasya 
Esad Uras 
ismail Hakkı Mumeu 
Nafiz Aktın 

Ankara 
Ahmed Ulus 
Aka Gündüz 
Arif Baytın 
Dr. Taptas 
Ekrem Ergun 
Falih Rrfkı Atay 
İsmet İnönü (Rs. C.) 

Antalya 
Ur. Münir Soykam 
Numan Aksoy 
Tayfur Sökmen 
Türkân örs 

Aydın 
Adnan Menderes 
Agâh Sırrı Levend 
Dr. Hulusi Alataş (V.) 
Dr. Mazhar Germen 
(Rs: v.) 
Nazmi Topcoğlu 

Balıkesir 
Fahrettin Tiritoğlu 
Feyzi Sözener 
Hacim Çarıklı 
Hayrettin Karan 
Hilmi Şeremetli 
Memed Demir 
Muzaffer Akpıııar 

Bilecik 
Kasım Gülek 
Memduh Şevket Esendal 

Bingöl 
Feridun Fikri Düşünsel 

BHli* 
Süreyya örgeevren 
Tevfik Temelli 

Bolu 
Fethi Okyar (M.) 

Bursa 
Muhittin Baha Pars 

Çanakkale 
Reşad Nuri Güntekin 

Çankırı 
Avni Doğan (1. Â.) 
Hüseyin Cahid Yalçın 
M. Abdülhalik Renda 
(Reis) 

Çoruh 
Ali Rıza Erem 
Asım Us 
Atıf Tüzün 
Mazhar Müfid Kansu 

Çorum 
Eyüb Sabri Akgöl 
(M.) 
Münir Çağıl 

Dtnitli 
Dr. Behçet Uz (V.) 
Dr. Hamdi Berkman 
Fahri Akçakoca Akça 

Diyarbakır 
Dr. İbrahim Tali ön-
gören 
Dr. Şükrü Emed 
Rüştü Bekit 

Edirne 
Faik Kaltakkıran 
Fuad Balkan 
Osman Şahinbaş 

Elâzığ 
Fazıl Ahmed Aykaç 
(M.) 
Fuad Ağrah (V.) 
Fuad Ziya Çiyiltepe 
Sabit Sağıroğlu 

Erzincan 
Abdülhak Fırat 
Aziz Samih llter 
Safiyüttin Erdem 

Erzurum 
Aziz Akyürek 
Gl. Pertev Demirhan 
SrJ.ro Altuğ 

Eskişehir 
Istamat özdamar 
Yusuf Ziya özer 

Gaeianteb 
Ahmed Aksu 
Nuri Pazarbaşı 
Ömer Asım Aksoy 

Giresun 
Dr. Hasan Vasıf Som-
yürek 
Fikret Atlı 
Gl. İhsan Sökmen 
İsmail Sabuncu 
Nafi Atuf Kansu 
Talât Onay 

Hatay 
Abdullah Mursaloğlu 
Abdülgani Türkmen 
Bekir Sıtkı Kunt 
Memed Tecirli 

İçel 
Turhan Cemal Beriker 

İstanbul 
Abidin Daver 
Atıf Bayındır 
Gl. Kâzım Karabekir 
Gl. Refet Bele 
Numan Menemencioğlu 
(V.) 
Sadettin Lîraz 
Salâh Cimeoz (M.) 

İzmir 
Celâl Bay ar 
Dr. Hüseyin Hulki Cura 
Hasan Âli Yücel (V.) 
Mahmud Esad Bozkurd 
(M.) 

Memed Aldemir (Mazur) 
Reşad Mimaroğlu 

Rifat Vardar 
Şinasi Devrin 
Yusuf Ziya özençi 

Sadettin Epikmen 
Şükrü Saraçoğlu 

(Bş. V.) 
Kars 

Fuad Köprülü 
Ömer Küntay (M.) 
Şerafettin Karacan 
Zihni Orhon 

Kastamonu 
Dr. Hayrullah Diker 
Hilmi Çoruk 
Rıza Saltuğ (M.) 

Kayseri 
Faik Baysal 
Nazmi Toker 
Sadettin Serim (M.) 
Suat Hayri Ürgüblti 

Kırklareli 
Şevket ödül 

Kırşehir 
Hazım Börekçi (M.) 

Kocaeli 
İbrahim Süreyya Yiğit 
Orgeneral Ali Said Ak-
baytugan (M.) 
Ragıb Akça 

Konya 
Ali Muzaffer Göker 
Ali Rıza Türel 
Fuad Gökbudak 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
(V.) 

Kâzım Okay 
Mustafa Ulusan 

Kütahya 
Alâettin Tiridoğlu 
Dr. Ali Süha Delilbaşı 
Hüseyin R. Gürpınar 
(M.) 
Muhlis Erkmen 
Receb Peker (V.) 
Sadri Ertem 
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Malatya 
Mihri Pektaş 
Vasıf Çrnay 

Manisa 
Kani Karaosman 
Kâzım Nam i Duru 
Osman Ercin 

Maraş 
Hasan Reşit Tatıkut 
Memed Erten 

Mardin 
Dr. Rıza Levent 
Halici Onaran 
irfan Ferid Alpava 
(İ. A.) 
Rıza Erten 

Muğla 
Cemal Karamuğla 
Sadullalı Güney 
Yunus Nadi 

Muş 
Hakkı Kılıcoğlu (M.) 

İ : 10 23 .12 
Niğde 

Dr. Abravaya Marmaralı 
Dr. Rasim Ferid Talav 
Faik Soylu 
Ilalit Men «fi (M.) 
I Tazim Tcpeyran 

Ordu 
Alımed İhsan Tokgöz 
(M.) 
Ali Canip Yöntem. (M.) 
Dr. Vehbi Demir 
İsmail Çamaş 
Selim Sırrı Ta re an 

Hiz e 
Hasan Cavid 
Raif Dinç (M.) 

Samsun 
H üsnü Çakır 
Züîıtü Durukan 

Seyhan 
Ali Münif Yegena 
Hilmi Uran 

. 1942 O : 1 
Salâhattin Çam (M.) 

Siird 
Ressam Şevket Dağ 

Sinöb 
Cevdet Kerim Incedayı 
Yusuf Kemal Tengirşenk 

Sivas 
Atıf Esenbel 
Gl. Akif öztckin Er-
demgil 
Hikmet Işık 
ismail M'emed Uğur 
Mitat Şükrü Bleda 
Necmettin Sadak 
Ziya Basara 

Tekirdağ 
Cemil Uybadın 
Fayık Öztrak 

Tokad 
Cemal Kovalı 

Trabzon 
Danış Eyiboğlu 
Hamdi Ulkümen 

Hasan Saka 
Mitat Aydın 
Salise Abanozoğhı 
Sırrı Day (V.) 
Seril; Bilgen 

Tunceli 
Haydar Rüştü (Metem 
Mitat Ycnel 
Sami Erkman 

ürfa 
Gl. Alımed Yazgan 
Hüseyin Sami Coşar 
Memed Emin Yurdakul 
Razi Soyer 

Van 
Hakkı Ungan (M.) 
ibrahim Arvas 
Münil) Boya (M.) 

Yozgad 
Celâl Arat 

Zonguldak 
Halil Türkmen 
Hasan Karabacak 

*mm* 

Vakıflar umum. müdürlüg-ü İ942 malî yılı bütçesine munzam ve fevkalâde tahsisat verilme
sine dair kanuna verilen reylerin neticesi 

(Kanun kabul edilmiştir) 

Afyon Karahisar 
Ali Çetinkaya 
Berç Türker 
İzzet Akosman 
Mebrure Gönenç 
Şevket Raşit Hatipogiu 

Ağrı 
Dr. Hüsamettin Kura) 
Gl. Kemal Doğan 

Âza adedi : 420 
Reye iştirak edenlcj' : 2 42 

Kabul edenler : 242 
Reddedenler ; o 

Müstenkifler ; (J 
Reye iştirak etmeyenler : 182 

Münhaller : 5 

I Kabul edenleri 

Hal id Bayrak 
Amasya 

Üsad Uras 
Ankara 

Belkis Baykan 
Eşref Denıırel 
Fevzi Daldal 
Gl. Nihat Anılmış 
Muammer Eriş 

Mümtaz Ökmen 
Rifat Araz 

Antalya 
Dr. Cemal Tunca 
NuıulJah Esad Sümer 
Kasılı Kaplan 
Türkân Örs 

Aydın 
Dr. Şakir Şener 

Nuri GÖktepe 
Balıkesir 

Feyzi Sözener 
(M. Kâzım Özalp 
İsmail Hakkı Uzunçar 
şılı 
Osman Niyazi Burcu 
Rahmi Selçuk 
Yahya Sezai Uzay 
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Bilecik 
Dr. Muhlis Suner 

Bingöl 
Feridun Fikri Düşünsel 
Necmeddin Sahir Sılan 

Bolu 
Celâl Sait Siren 
Cemil Özçağlar 
Dr. Zihni Ülgen 
Emin Ycrlikaya 
Hasan Cemil Çambel 
Lûtfi Gören 

Burdur 
Dr. Ahmed Ruhi Yeşil 
yurt 
İbrahim Necmi Dilmen 
Memed Sanlı 

Bursa 
Atıf Akgüç 
Dr. Galib Kahraman 
Dr. Refik Güran 
Dr. Sadi Konuk 
Dr. Talât Simer 
Fatin Güvendiren 
Gl. Naci Tınaz 
Mustafa Fehmi Gerçeker 
Nevzad Ayaş 
Refet Canıtez 

Çanakkale 
Atıf Kam çil 
Avni Yukaruç 
Hilmi Ergeneli 
Rusuhi Bulayırlı 
Ziya Gevher Etili 

Çankırı 
Dr. Akif Arkan 
Fazıl Nazmi Rükün 

Çoruıu 
Dr. Mustafa Cani ekin 
tsmet Eker 
Nuri Kayaalp 
Süleyman Köstekçioğlıı 
Şakir Baran 

Denizli 
Emin Aslan Tokad 
Haydar Günver 
Tahir Berkay 
Yusuf Başkaya 

Diyarbakır 
Cahit Çubukçu 

î : 19 23 .12 
Gl. Kiazım Sevüktekin 
Yeli Necdet Sünkitay 
Zeki Mesud Alsan 

Edirne 
Dr. Fatma Memik 
Temel Göksel 

Elâzığ 
Fethi Altay 

Erzincan 
Salih Başotaç 

Erzurum, 
Gl. Pertev Demirhan 
Gl. Zeki Soydcmir 
Münir Hüsrev Göle 
Nafiz Dumlu 
Nakiye Elgün 
Şükrü Koçak 

Eskişehir 
Emin Sazak 
i stara at özdamar 
izzet Arukan 
Osman Işın 

Gazianieb 
Bekir Kaleli 
Dr. Memed Ali Ağakay 
Memed Şahin 
Nuri Pazarbaşı 

Giresun 
Münir Akkaya 

Gümüşine 
Edib Servet Tör 
Hasan Fehmi Ataç 
Şevket Erdoğan 
Yusuf Ziya Zarbun 

Hakkâri 
izzet Ulvi Aykurd 

Hatay 
Bekir Sıtkı Kunt 
Hamdi Selçuk 

İçel 
Ahmed Ovacık 
Dr- Muhtar Berker 
Emin înankur 
Ferid Celâl Güven, 
Ref:\ Koralfan 

İsparta 
Hüsnü özdamar 
Kemal Turan 
Mukerrem Karaağaç 
Remzi Ünlü 

. 1942 C : 1 
İstanbul 

Ahmed Hamdi Denizmen 
Ahmed Şükrü Esmer 
Ali Kâmi Akyüz 
Ali Rana Tarhan 
Fakihe öymen 
Galib Bahtiyar Göker 
İbrahim Alâettin Gövsa 
İsmail Hakkı Ülkmen 
Şükrü Âli ögel 
Ziya Karamursal 

İzmir 
benal Anman 
Halil Menteşe 
Kâmil Dursun 
Nazmi ilker 
Rahmi Köken 
Şehime Yunus 

Kars 
Cevat Dursunoğlu 
Esad özoğuz 
Etem izzet Benice 
Fuad Köprülü 
Kahraman Arıklı 

Kastamonu 
Abidin Binkaya 
Dr. Tevfik Aslan 
Hacer Dicle 
Muharrem Celâl Bayar 
Nuri Tam aç 
Tahsin Coşkan 

Kayseri 
Ahmed Hilmi Kalaç 
Ömer Taşcıoğlu 
Reşid özsoy 
Salih Turgay 

Kırklareli 
Gl. Burhanettin Dcnker 
Dr. Fuad Umay 
Hamdi Kuleli 
Zühtü Akın 

Kırşehir 
Dr. Hüseyin ülkü 
izzet Özkan 
Memed S ey f el i 

Kocaeli 
Ali Dikmen 
Dr. Fuad Sorağman 
ibrahim Dıblan 
Salâh Yargı 

Suphi Artel 
Konya 

Ahmed Hamdi Dikmen 
Dr. Osman Şevki Uludağ 
Galip Gültekin 
tzzet Erdal 
Kâzım Gürel 
Naim Hazim Onat 
Şevki Ergun 
Vehbi Bilgin 

Kütahya 
Besim Atalay 
Gl. Âşir Atlı 
Muhlis Erkmen 

Malatya 
Emrullah Barkan 
Mahmud Nedim Zabcı 
Memed Şevket Özpa-
zarbaşı 
Müttalib öker 
Nasuhi Baydar 
Osman Taner 

Manisa 
Asım Tümer 
Faik Kurdoğlu 
Gl. Ali Rıza Artunkal 
Hikmet Bayur 
Hüsnü Yaman 
Kenan Örer 
Refik ince 
Rıdvan Nafiz Edgüer 
Yaşar özen

il/araş 
Dr. Kemali Bayizit 
Mansur Bozdoğan 
Ziya Kayran 

Mardin 
Edib Ergin 
Gl- Seyfi Düzgören 
Hasan Mcnemencioğlu 

Muğla 
Hüsnü Kitabeı 
Orgeneral Izzeddiıı Ça
lışlar 

Muş 
Şükrü Ataman 

Niğde 
Cavid Oral 
Dr. Rasim Ferid Talay 
Faik Soylu 
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Naim E rem 
Ordu 

Hamdi Şarlan 
Hamdi Yalman 
Hüseyin Ekşi 

Bize 
Ali Zırh 
Dr. Saim Ali Dilenire 
Buad Sirmen 
Kemal ettin Kaimi 

Samsun 
Amiral Fahri Engin 
Memed Ali Yörüker 
Naşit Fırat 
Euşeni Barkın 
Sabiha Gökçül 
Süleyman Neemi Selmen 

1 : 19 23.12 
Seyhan 

Ahmet Kutsi Tecer 
Damar Arıkoğlıı 
Gl. Naci Eldeniz 
Sinan Tekelioğlu 
Şemsa îşcen 
Tevfik Tarman 

Siird 
Ali Rıza Esen 
Naki Bekmen 
Şefik özdemir 

Sinob 
Cemal Aliş 
Cemil Atay 
Hulusi Oraçoğlu 

Sivas 
Abdurrahman Naci De-
mirağ 

. 1942 0 : 1 
ismail Memed Uğur 
Mergube Gürleyük 
Remzi Çiner 
Şemsettin Günaltay 
Ziya Basara 

Tekirdağ 
Nazmi Trak 
Rahmi Apak 

Tokad 
Galib Pekel 
Halid Nazmi Keşmir 
Hasip Ahmed Aytuna 
Muammer Develi 
Nâzım Poroy 
Resai Erişken 
Sıtkı Atanç 

Trabzon 
Halil Nihat Boztepe 

Raif Karadeniz 
TJrfa 

Refet Ülgen 
Tozgad 

Ahmed Sungur 
Ekrem Pekel 
Salim Korkmaz 
Sırrı îçöz 
Veled Izbudak 
Ziya Arkant 

Zonguldak 
Hazım Atıf Kuyucak 
ibrahim Etem Bozkurt 
Emin Erişirgil 
Rifat Vardar 
Şinasi Devrin 
Yusuf Ziya özençi 

[Beye iştirak etmeyenler] 

Afyon Karahisar 
Hamza Erkan 
Haydar Çerçel 

Amasya 
ismail Hakkı Mumcu 
Nafiz Aktın 

Ankara 
Ahmed Ulus 
Aka Gündüz 
Arif Baytm 
Dr. Taptas 
Ekrem Ergun 
Falih Rıfkı Atay 
ismet inönü (Rs. C.) 

Antalya 
Dr. Münir Soykam 
Numan Aksoy 
Tayfur Sökmen 

Aydın 
Adnan Menderes 
Agâh Sırrı Levend 
Dr. Hulusi Alataş 
(V.) 
Dr. Mazhar Germen 
(Rs. V.) 
Nazmi Topcoğlu 

Balıkesir 
Fahrettin Tiritoğlu 
Hacim Çarıklı 

Hayrettin Karan 
Hilmi Şeremetli 
Memed Demir 
Muzaffer Akpınar 

Bilecik 
Kasım Gülek 
Memduh Şevket Esendal 

Bitlis 
Süreyya örgeevren 
Tevfik Temelli 

Bolu 
Fethi Okyar (M.) 

Bursa 
Muhittin Baha Pars 

Çanakkale 
Reşad Nuri Güntekin 

Çankırı 
Avni Doğan (I. Â.) 
Hüseyin Cahid Yalçın 
Mustafa Abdülhalik 
Renda (Reis) 

Çoruh 
Ali Rıza E rem 
Asım Us 
Atıf Tüzün 
Mazhar Müfid Kansu 

Çorum 
Eyüp Sabri Akgöl 
(M.) 

Münir Çağıl 
Benizli 

Dr. Behçet Uz (V.) 
Dr. Hamdi Berkman 
Fahri Akçakoca Akça 

Diyarbakır 
Dr. İbrahim Tali ön 
gören 
Dr. Şükrü Emed 
Rüştü Bekit 

Edirne 
Faik Kaltakkıran 
Fuad Balkan 
Osman Şahinbaş 

Elâzığ 
Fazıl Ahmed Aykaç 
(M.) 
Fuad Ağralı (V.) 
Fuad Ziya Çiyiltepe 
Sabit Sağıroğlu 

Erzincan 
Abdülhak Fırat 
Aziz Samih Ilter 
Safiyüttin Erdem 
Şükrü Sökmensüer 

Erzurum 
Aziz Akyürek 
Salim Altuğ 

Eskişehir 
Yusuf Ziya özer 

Gazianteb 
Ahmed Aksu 
Dr. Abdurrahman Melek 
Ömer Asım Aksoy 

Giresun 
Dr. Hasan Vasıf Som-
yürek 
Fikret Atlı 
Gl. ihsan Sökmen 
ismail Sabuncu 
Nafi Atuf Kansu 
Talât Onay 

Hatay 
Abdullah Mursaloğlu 
Abdülgani Türkmen 
Memed Tecirli 

İçel 
Turhan Cemal Beriker 

İstanbul 
Abidin Daver 
Atıf Bayındır 
Gl. Kâzım Karabekir 
Gl. Refet Bele 
Numan Menemencioğlu 
(V.) 
Sadettin Uraz 
Salâh Cimcoz (M-) 
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îzmir 
Celâl Bayar 
Dr. Hüseyin Hulki Cura 
Hasan Âli Yücel (V.) 
Mahnrad Esad Bozkurd 
(M.) 
Memed Aldemir (M.) 
Reşad Mimaroğlu 
Sadettin Epikmeıı 
Şükrü Saraçoğlu (B§. 
V.) 

Kars 
Ömer Küntay 
Şerafettin Karacan 
Zihni Orhon 

Kastamonu 
Dr. Hayrullah Diker 
Hilmi Çoruk 
Rıza Saltuğ (M.) 

Kayseri 
Faik Baysal 
Nazmı Toker 
Sadettin Serim v(M.) 
Suat Hayri Ürgüblü 

Kırklareli 
Şevket ödül 

Kırşehir 
Hazim Börekçi (M.) 

Kocaeli 
İbrahim Süreyya Yiğit 
ibrahim Tolon 
Orgl. A. S. Akbaytu-
ğan (M.) 
Ragıb Akça 

t : 19 
Konya 

Ali Muzaffer Göker 
Ali Rıza Türel 
Fuad Gökbudak 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
(V.) 

Kâzım Okay 
Mustafa Ulusan 
Tevfik Fikret Sılay 

Kütahya 
Alâettin Tiridoğlu 
Dr. Ali Süha Delilbaşı 
Hüseyin Rahmi Gürpı
nar (M.) 
Receb Peker (V.) 
Sadri Ertem 
Vedit Uzgören 

Malatya 
Mihri Pektaş 
Vasıf Çmay 

Manisa 
Kani Karaosman 
Kâzım Nami Duru 
Osman Ercin 

Maraş 
Hasan Reşid Tankut 
Memed Erten 

Mardin 
Dr. Rıaa Levent 
Halid Onaran 
İrfan Ferid Alpaya 
(t A.) 
Rıza Erten 

Muğla 
Cemal Karamuğla 
Sadullah Güney 

23.12.1942 ö : 1 
Yunus Nadi 

Hakkı Kılıcoğlu (M.) 
Niğde 

Dr. Abravaya Marmaralı 
Halid Mengi (M.) 
Hazim Tepeyran 

Ordu 
Ahmed İhsan Tokgöz 
(M.) 
Ali Canib Yöntem (M.) 
Dr. Vehbi Demir 
İsmail Çamaş 
Selim Sırrı Tarcan 

Bize 
Hasan Cavid 
Raif Dinç (M.) 

Samsun 
Hüsnü Çakır 
Zühtü Durukan 

Seyhan 
Ali Münif Yegena 
Hilmi Uran 
Salâhattin Çam (M.) 

Siird 
Ressam Şevket Dağ 

Sinub 
Cevdet Kerim Incedayı 
Yusuf Kemal Tengir-
şenk 

Sivas 
Atıf Esenbel 
Gl. Akif öztekin Er-
demgil 
Hikmet Işık 
Mitat Şükrü Bleda 

Necmettin Sadak 
Tekirdağ 

Cemil Uybadm 
Fayık öztrak 
Yahya Kemal Beyatlı 

Tokad 
Cemal Kovalı 

Trabzon 
D,aniş Eyiboğhı 
Faik Ahmed Barutçu 
Hamdi Ülkümen 
Hasan Saka 
Mitat Aydın 
Salise Abanozoğlu 
Sırrı Day (V.) 
Şerif Bilgen 

Tunceli 
Haydar Rüştü öktem 
Mitat Yenel 
Sami Erkman 

JJrfa 
Gl. Ahmed Yazgan 
Hüseyin Sami Coşar 
Memed Emin Yurda 
kul 
Razi Soyer 
Şeref Uluğ 

Van 
Hakkı Ungan (M.) 
İbrahim Arvas 
Münib Boya (M.) 

Yozgad 
Celâl Arat 

Zonguldak 
Halil Türkmen 
Hasan Karabacak 



1 : 19 23 .12 .1942 O : 1 
Devlet Konservatuvannın tiyatro, opera ve balet şubelerinden mezun olanlara giyim eşyası 

verilmesi hakkındaki kanuna verilen reylerin neticesi 
(Kanun kabul edihniştir) 

Aza adedi : 429 
Reye iştirak edenler : 23Q 

Kabul edenler : 2 3 9 
Reddedenler : 0 

Müstenkifler 0 
Reye iştirak etmeyenler : 185 

Münhaller : 5 

Afyon Karahisar 
Ali Çetinkaya 
Berç Türker 
İzzet Akosman 
Mebrure Gönenç 
Şevket Raşit Halipoğlu 

Ağrı 
Dr. Hüsamettin Kura] 
Gl. Kemal Doğan 

Amasya 
Nafiz Aktın 

Ankara 
Belkis Baykan 
Eşref Demirel 
Fevzi Daldal 
Gl. Nihat Anılmış 
Muammer Eriş 
Mümtaz ökmcn 
Rifat Araz 

Antalya 
Dr. Cemal Tunca 
Numaıı Aksoy 
Nurullah Esad Sümer 
Rasıh Kaplan 
Türkân örs 

Aydın 
Dr. Şakır Şener 
Nuri Göktepe 

Balıkesir 
Gl- Kâzım Özalp 
îsmail Hakkı Uzuncar 
şılı 
Osman Niyazi Burcu 
Rahmi Selçuk 
Yahya Sezai Uzay 

[Kabul 

Bilecik 
Dr. Muhlis Suner 

Bingöl 
Feridun Fikri Düşünsel 
Neemeddiıı Sahir Sılan 

İS »LU 

Celâl Sait Siren 
Cemil özçağlar 
Dr. Zihni Ülgen 
Emin Yerlikaya 
Hasan Cemil Çambel 
Lûtfi Gören 

Burdur 
Dr. Ahmed Ruhi Yeşil
yurt 
Memed Sanlı 

Bursa 
Atıf Akgüç 
Dr. Galib Kahraman 
Dr. Refik Güran 
Dr. Sadi Konuk 
Fatiıı Güvendiren 
Gl. Naci Tınaz 
Mustafa Fehmi Gerçeker 
Nevzad Ayaş 
Refet Canıtez 

Çanakkale 
Atıf Kamçıl 
Avni Yukaruç 
Hilmi Ergeneli 
Rıısulıi Bulayırlı 
Zıya Gevher Etili 

Çankırı 
Dr. Akif Arkan 
Fazıl Nazmi Rükün 

edenleri 

Çorum 
Dr. Mustafa Cantekin 
ismet Eker 
Nuri Kayaalp 
Süleyman Köstekçioğl u 
Şakir Baran 

Denizli 
Emin Aslan Tokad 
Haydar Günver 
Tahir Berkay 
Yusuf Başkaya 

Diyarbakır 
Cahit Çubukçu 
Gl. Kiazım Sevüktck'n 
Yeli Necdet Sünkilay 
Zeki Mesud Alsan 

Edirne 
Dr. Fatma M emik 
Temel Göksel 

Elâzığ 
Fethi Altay 

Erzincan 
Salih Başotaç 
Şükrü Sökmetısüer 

Erzurum 
Gl. Pertev Demirhan 
Gl. Zeki Soydemir 
Münir Hüsrev Göle 
Nafiz Dumlu 
Nakiye Elgün 
Şükrü Koçak 

Eskişehir 
tstamat özdamar 
Osman Işın 

Gazianteb 
Bekir Kaleli 

Dr. Memed Ali Ağakay 
Memed Şahin 
Nuri Pazarbaşı 

Giresun 
.Münir Akkaya 

Gümüşane 
Edib Servet Tor 
Hasan Fehmi Ataç 
Şevket Erdoğan 
Yusuf Ziya Zarbun 

Hakkâri 
İzzet Ulvi Aykurd 

Hatay 
Bekir Sıtkı Kunt 
Hamdi Selçuk 

îçel 
Ahmed Ovacık 
Dr- Muhtar Berker 
Emin lnankur 
Ferid Celâl Güven 
Refik Kora İtan 

İsparta 
Hüsnü özdamar 
Kemal Turan 
Mükerrem Karaağaç 
Remzi Ünlü 

İstanbul 
Ahmed Hamdi Denizmen 
Ahmed Şükrü Esmer 
Ali Kâmi Akyüz 
Ali Rana Tarhan 
Fakihe Övmen 
Galib Bahtiyar Göker 
İbrahim Alâettin Gövsa 
İsmail Hakkı Ülkmcn 
Şükrü Âli ögel 
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Ziya Karamursal 
İzmir 

Benal Anman 
Halil Menteşe 
Kâmil Dursun 
Nazmi İlker 
Rahmi Köken 
Şenime Yunus 

Kars 
Cevat Dursunoğlu 
Esad özoğuz 
Etem îzzet Benice 
Fuad Köprülü 
Kahraman Arıklı 

Kastamonu 
Abidin Binkaya 
Dr. Tevfik Aslan 
Hacer Dicle 
Muharrem Celâl Bayar 
Tahsin Coşkan 

Kayseri 
Ahmed Hilmi Kalaç 
Faik Baysal 
Ömer Taşcıoğlu 
Reşid özsoy 
Salih Turgay 

Kırklareli 
Gl. Burhanettin Denker 
Dr. Fuad Umay 
Hamdi Kuleli 
Zühtü Akın 

Kırşehir 
Dr. Hüseyin Ülkü 
izzet Özkan 
Memed Seyfeli 

Kocaeli 
Ali Dikmen 
Dr. Fuad Sorağman 
ibrahim Dıblan 
ibrahim Tolon 

t : 19 23.12 
Salâh Yargı 
Suphi Artel 

Konya 
Ahmed Hamdi Dikmen 
Dr. Osman Şevki Ulu
dağ 
Galip Gültekin 
İzzet Erdal 
Kâzım Gürel 
Naim Hazim Onat 
Şevki Ergun. 
Tevfik Fikret Sılay 
Vehbi Bilgin 

Kütahya 
Alâettih Tirıdoğlu 
Besim Ataiay 
Gl. Âşir Atlı 
Muhlis Erkmen 

Malatya 
Emrullah Barkan 
Mahmud Nedim Zabcı 
Memed Şevket Özpa-
zarbaşı 
Müttalib öker 
Osman Taner 

Manisa 
Asım Tümer 
Faik Kurdoğlu 
Gl. Ali Rıza Artunkal 
Hikmet Bayur 
Hüsnü Yaman 
Kenan Örer 
Refik ince 
Rıdvan Nafiz Edgüer 
Yaşar özey 

Maraş 
Dr. Kemali Bayizit 
Mansur Bozdoğan 
Ziya Kayran 

Mardin 
Edib Ergin 

.1942 0 : 1 
Gl- Seyfi Düzgören 
Hasan Menemencioğlu 

Muğla 
Hüsnü Kitabcı 
Orgl. Izzeddin Çalışlar 

Niğde 
Cavid Oral 
Faik Soylu 
Naim E rem 

Ordu 
Hamdi Şarlan 
Hamdi Yalman 
Hüseyin Ekşi 

Rize 
Ali Zırh 
Fuad Sirmen 
Kemalettin Kamu 

Samsun 
Amiral Fahri Engin 
Memed Ali Yörüker 
Naşit Fırat 
Ruşeni Barkın 
Sabiha Gökçül 
Süleyman Necmi Selmen 

Seyhan 
Ahmed Kutsi Teeer 
Damar Arıkoğlu 
Gl. Naci Eldeniz 
Sinan Tekelioğlu 
Şemsa Işcen 
Tevfik Tarman 

Siird 
Alı Rıza Esen 
Naki Bekmen 
Şefik özdemir 

Sinob 
Cemal Aliş 
Cemil Atay 
Hulusi Oruçoğlu 

Sivas 
Abdurrahman Naci De-
mirağ 
Atıf Esenbel 
İsmail Memed Uğur 
Mergube Gürleyük 
Remzi Çiner 
Şemsettin Günaltay : 

Zİya Basara 
Tekirdağ 

Nazmi Trak 
Rahmi Apak 

Tokad 
Galib Pekel 
Halid Nazmi Keşmir 
Hasip Ahmed Aytuna 
Muammer Develi 
Nâzım Poroy 
Resai Erişken 
Sıtkı Atanç 

Trabzon 
Faik Ahmed Barutçu 
Halil Nihad Boztepe 
Raif Karadeniz 

ürfa 
Hefet Ulgen 
Şeref Uluğ 

Yozgad 
Ahmed Sungur 
Ekrem Pekel 
Salim Korkmaz 
Sırrı Içöz 
Veled Izbudak 

Zonguldak 
Hazim Atıf Kuyucak 
ibrahim Etem Bozkurt 
Emin Erişirgil 
Rifat Vardar 
Şinasi Devrin 
Yusuf Ziya özençi 

Afyon KaraMsar 
Hamza Erkan 
Haydar Çerçel 

Ağrı 
Halid Bayrak 

[Reye iştirak etmeyenler] 

Amasya 
Esad Uras 
ismail Hakkı Mumcu 

Ankara 
Ahmed Ulus 
Aka Gündüz 

Arif Baytm 
Dr. Taptas 
Ekrem Ergun 
Falih Rıfkı Atay 
tsmet İnönü (Rs. C.) 

Antalya 
Dr. Münir Soykam 
Tayfur Sökmen 

Aydın 
Adnan Menderes 
Agâh Sırrı Levend 
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Dr. Hulusi Alataş 
(V.) 

Di , Mazhar Germen 
(Rs. V.) 
Nazmi Topcoğlu 

Balıkesir 
Fahrettin Tıritoğlu 
Feyzi Sözener 
Hacim Çarıklı 
Hayrettin Karan 
Hilmi Şeremetli 
Memed Demir 
Muzaffer Akpınar 

BiUcii 
Kasım Gülek 
Memdulı Şevket Esendal 

Bitlis 
Süreyya örgeevren 
Tevfik Temelli 

Bolu 
Fethi Okyar (M.) 

Burdur 
İbrahim Necmi Dilmen 

Bursa 
Dr. Talât Simer 
Muhittin Baha Parg 

Çanakkale 
Reşad Nuri Güntekin 

Çankırı 
Avni Doğan (î. Â.) 
Hüseyin Cahid Yalçın 
M. Abdülhalik Eenda 
(Reis) 

Çoruh 
Ali Rıza E rem 
Asım Us 
Atıf Tüzün 
Mazhar Müfid Kansu 

Çorum 
Eyüp Sabri Akgöl 
(M.) 

Münir Çağıl 
Denizli 

Dr. Behçet Uz (V.) 
Dr. Hamdi Berkman 
Fahri Akçakoca Akça 

Diyarbakır 
DT. îbrahim Tali ön
gören 
Dr. Şükrü Emed 

t : 19 28 .12 
Rüştü Bekit 

Edime 
Faik Kaltakkıran 
Fuad Balkan 
Osman Şahinbaş 

Elâzığ 
Fazıl Ahmet Aykaç 
(M.) 
Fuad Ağralı (V.) 
Fuad Ziya Çiyiltepe 
Sabit Sağıroğlu 

Erzincan 
Abdülhak Fırat 
Aziz Samih llter 
Safiyüttin Erdem 

Erzurum 
Aziz Akyürek 
c'alim Altuğ 

Eskişehir 
Emin Sazak 
izzet Arukan 
Yusuf Ziya özer 

Gazianteb 
Ahmed Aksu 
Dr. Abdurrahman Melek 
Ömer Asım Aksoy 

Giresun 
Dr. Hasan Vasıf Som-
yürek 
Fikret Atlı 
Gl. İhsan Sökmen 
İsmail Sabuncu 
Nafi Atuf Kansu 
Talât Onay 

Hatay 
Abdulah Mursaloğlu 
Abdülgani Türkmen 
Memed Tecirli 

İçel 
Turhan Cemal Beriker 

İstanbul 
Abidin Daver 
Atıf Bayındır 
Gl. Kâzım Karabekir 
Gl. Refet Bele 
Numan Menemencioğlu 
(V.) 
Sadettin Uraz 
Salâh Cimcoz (M.) 

. 1942 Ö : İ 
İzmir 

Celâl Bayar 
Dr. Hüseyin Hulki Cura 
Hasan Âli Yücel (V.) 
Mahmud Esad Bozkurd 
(M.) 
Memed Aldemir (M.) 
Reşad Mimaroğlu 
Sadettin Epikmen 
Şükrü Saraçoğlu (Bş. 
V.) 

Kars 
Ömer Küntay 
Şer af ettin Karacan 
Zihni Orhon 

Kastamonu 
Dr. Hayrullah Diker 
Hilmi Çoruk 
Nuri Tamaç 
Rıza Saltuğ (M.) 

Kayseri 
Nazmi Toker 
Sadettin Serim (M.) 
Suat Hayri Ürgüblü 

Kırklareli 
Şevket ödül 

Kırşehir 
Hazini Börekçi (M.) 

Kocaeli 
İbrahim Süreyya Yiğit 
Orgeneral Ali Said Ak 
baytuğan (M.) 
Ragıb Akça 

Konya 
Ali Muzaffer Göker 
Ali Rıza Türel 
Fuad Gökbudak 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
(V.) 

Kâzım Okay 
Mustafa Ulusan 

Kütahya 
Dr. Ali Süha Delilbaşı 
Hüseyin Rahmi Gürpı
nar (.M) 
Receb Peker (V.) 
Sadri Ertem 
Vedit Uzgören 

Malatya 
Mihri Pektaş 

Nasuhi Baydar 
Vasıf Çınay 

Manisa 
Kani Karaosman 
Kâzım Nami Duru 
Osman Ercin 

Maraş 
Hasan Reşid Tankut 
Memed Erten 

Mardin 
Dr. Rıza Levent 
Halid Onaran 
İrfan Ferid Alpaya (1. 
Â.) 
Rıza Erten 

Muğla 
Cemal Karamuğla 
Sadullah Güney 
Yunus Nadi 

Muş 
Hakkı Kılıcoğlu (M.) 
Şükrü Ataman 

Niğde 
Dr. Abravaya Marmaralı 
Dr. Rasim Ferid Talay 
Halid Mengi (M.) 
Hazim Tepeyran 

Ordu 
Ahmed İhsan Tokgöz 
(M.) 
Ali Canib Yöntem (M.) 
Dr. Vehbi Demir 
İsmail Çamaş 
Selim Sırri Tarcan 

Rize 
Dr. Saim Ali Dilenire 
Hasan Cavid 
Raif Dinç (M.) 

Samsun 
Hüsnü Çakır 
Zühtü Durukan 

Seyhan 
Ali Münif Yegena 
Hilmi Uran 
Salûhattin Çam (M.) 

Siird 
Ressam Şevket Dağ 

Sinob 
Cevdet Kerim Incedayı 
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Yusuf Kemal Tengirşenk 
Sivas 

Gl. Akif öztekin Er-
demgil 
Hikmet Işık 
Mitat Şükrü Bleda 
Necmettin Sadak 

Tekirdağ 
Cemil Uybadın 
Fayık Öztrak 

î : 19 23.12 
Yahya Kemal Beyatlı 

Tokad 
Cemal Kovalı 

Trabzon 
Daniş Eyiboğlu 
Hamdi Ülkümen 
Hasan Saka 
Mitat Aydın 
Salise Abanozoğlu 
Sırrı Dav (V.) 

.1942 d : 1 
Şerif Bilgen 

Tunceli 
Haydar Rüştü öktem 
Mitat Yenel 
Sami Erkman 

Urfa 
Gl. Ahmed Yazgan 
Hüseyin Sami Coşar 
Memed Emin Yurdakul 
Razi Soyer 

Van 
Hakkı Ungan (M.) 
İbrahim Arvas 
Münib Boya (M.) 

Yozgad 
Cel^l Arat 
Ziya Arkant 

Zonguldak 
Halil Türkmen 
Hasan Karabacak 

Fevkalâde ihtiyaçlar için Millî Müdafaa vekilliğince yurda sokulacak maddelerin vergi muaflık
ları hakkmdaki kanuna verilen reylerin neticesi 

(Kanun kabul edilmiştir) 

Afyon Karahismr 
Ali Çetinkaya 
Berç Türker 
İzzet Akosman 
Mebrure Gönenç 
Şevket Raşit Hatipoğlu 

Ağrt 
Gl. Kemal Doğan 

Amasya 
Esat Uraz 

Ankara 
Arif Baytın 
Belkis Baykan 
Fevzi Daldal 
Gl. Nihat Anılmış 
Muammer Eriş 
Rıfat Araz 

Antalya 
Numan Aksoy 
Nurullah Esad Sümer 
Türkân örs 

Aza adedi : 429 
R*ye iştirak edenler : 238 

Kabul edenler : 238 
Reddedenler : 0 

Müstenkifler 0 
Beye iştirak etmeyenler : 186 

Münhaller 5 

[Kabul edenlerJ 

Aydın 
Dr. Şakir Şener 
Nuri Göktepe 

Balıkesir 
Feyzi Sözener 
Hacim Çarıklı 
Osman Niyazi Burcu 
Rahmi Selçuk 
Yahya Sezai Uzay 

Bilecik 
Dr. Muhlis Suner 

Bingöl 
Feridun Fikri Düşünsel 
Necmeddin Sahir Sılan 

Bolu 
Celâl Sait Siren 
Cemil özçağlar 
Dr. Zihni Ülgen 
Emin Yerlikaya 
Hasan Cemil Çambel 

Burdur 
Dr. A. Ruhi Yeşilyurt 

— V 

Memed Sanlı 
Bursa 

Atıf Akgüç 
Dr. Galib Kahraman 
Dr. Refik Güran 
Dr. Sadi Konuk 
Dr. Talât Simer 
Fatin Güvendiren 
Gl. Naci Tınaz 
Mustafa Fehmi Gerçeker 
Nevzad Ayaş 

Çanakkale 
Atıf Kamçıl 
Avni Yukaruç 
Hilmi Ergeneli 
Rusuhi BuUyırlı 

Çankırı 
Dr. Akif Arkan 
Fazıl Nazmi Rükün 

Çoruh 
Atıf Tüzün 

75 — 

Çorum 
Dr. Mustafa Can tekin 
İsmet Eker 
Nuri Kayaalp 
Süleyman Köstekçioğlu 
Şakir Baran 

Benizli 
Emin Aslan Tokad 
Haydar Günver 
Tahir Berkay 
Yusuf Başkaya 

Diyarbakır 
Cahit Çubukçu 
Gl. Kiazım Sevüktekin 
Veli Necdet Sünkitay 
Zeki Mesud Alsan 

Edirne 
Dr. Fatma Memik 
Temel Göksel 

Elâzığ 
Fethi Altay 



Erzincan 
Salih Başotaç 
Şükrü Sökmensüer 

Erzurum 
Gl. Pertev Demirhan 
Gl. Zeki Soy dem ir 
Münir Hüsrev Gölt 
Nafiz Dumlu 
Nakiye Elgün 
Şükrü Koçak 

Eskişehir 
Emin sazak 
îstamat özclamar 
îzzet Arukan 
Osman Tşm 

Gazianteb 
Bekir Kaleli 
Dr. Abdurrahman MeleV 
Dr. MemedAli Ağakay 
Memed Şahin 
Nuri Pazarbaşı 

Giresun 
İsmail Sabuncu. 
Münir Akkaya 

Gümiuşone 
Edib Servet Tör 
Hasan Fehmi Ataç 
Şevket Erdoğan 
1 usuf Ziya Zarbun 

Hakkâri 
İzzet Ulvi Aykurd 

Hatay 
Bekir Sıtkı Kunt 
Hamdi Selçuk 

içel 
Ahmed Ovacık 
Dr- Muhtar Berker 
Emin İnankur 
Ferid Celâl Güven 
Refik Koraltan 

İsparta 
Hüsnü özdamar 
Kemal Turan 
Mükerrem Karaağaç 
Remzi Ünlü 

istanbul 
Ahmed Hamdi Deniz-
men 
Ali Kâmi Akyü* 
Ali Rana Tarhan 

İ : 19 â8 . İâ 
Atıf Bayındır 
Fakihe öymen 
ibrahim Alâettin Gövsa 
İsmail Hakkı Ulkmen 
Şükrü Âli ögel 
Ziya Karamursal 

izmir 
Benal Arıman 
Halil Menteşe 
Kâmil Dursun 
Nazmi İlker 
Rahmi Köken 
Sadettin Epikmen 
Şehime Yunus 

Kars 
Cevat Dursunoğlu 
Esad özoğuz 
Etem îzzet Benice 
Fuad Köprülü 

Kastamonu 
Abidin Binkaya 
Dr. Tevfik Aslan 
Hacer Dicle 
Muharrem Celâl Bayar 
Nuri Tamaç 
Tahsin Coşkan 

Kayseri 
Ahmed Hilmi Kalaç 
Faik Baysal 
Reşid Özsoy 
Salih Turgay 

Kırklareli 
Gl. Bürhanettin Denkeı 
Dr. Fuad Umay 
Hamdi Kuleli 
Zühtü Akın 

Kırşehir 
Dr. Hüseyin Ülkü 
İzzet Özkan 
Memed Seyfeli 

Kocaeli 
Ali Dikmen 
Dr. Fuad Sorağman 
İbrahim Tolon 
Salâh Yargı 
Suphi Artel 

Konya 
Ahmed Hamdi DikmeH 
Dr. Osman Şevki Uludağ 
Galip Gültekin 

. lMâ Ö : 1 
îzzet Erdal 
Kâzım Gürel 
Naim Hazım Onat 
Şevki Ergun 
VeJıbi Bilgin 

Kütahya 
Besim Atalay 
Gl. Aşir Atlı 
Muhlis Erkmen 
Sadri Ertem 
Vedit UsKgoren 

Malatya 
Emrallah Barkan 
M. Şevket özpazarbaşı 
Müttalib öker 
Nasuhi Bay dar 
Osman Taner 

Manisa 
Asım Tümar 
Faik Kurdoğlu 
Gl. Ali Rize Artunkal 
Hikmet Baynr 
Hüsnü Yaman 
Kenan Örer 
Refik înce 
Rıdvan Nafiz Edgüer 
Yaşar özey 

Dr. Kemali Bayizit 
Hasan Reşid Tankut 
Mansur Bozdoğan 
Ziya Kayran 

Mardin 
Edip Ergin 
GL Seyfi Düzgören 
Hasan Menemencioğlu 

Muğla 
Hüsnü Kitabcı 
Orgl. îzzeddin Çalışlar 

Muş 
Şükrü Ataman 

Niğde 
Cavid Oral 
Faik Soylu 
Naim Erom 

Ordu 
Hamdi Şarlan 
Eamdi Yalman 
Hüseyin Ekşi 

Rize 
Ali Zırh 
J)r. Saim Ali D il emre 
Fuad Sirmen 
Kemalettin Kamu 
Raif Dinç 

Samsun 
Amiral Fahri Engin 
Naşit Fırat 
Kuşeni Barkın 
Sabiha Gökçül 

Süleyman Necmi Selmen 
Seyhan 

Ahmed Kutsi Tecer 
Gl. Naci Eldeniz 
Hilmi Uran 
Sinan Tekelioğlu 
Şemsa îşcen 
Tevfik Tannan 

Siird 
Ali Rıza Esen 
Naki Bekmen 
Şefik özdemir 

Sinob 
Cemil Atay 
Hulusi Oruçoğlu 

Sivas 
A. Naci Demirağ 
Atıf Esenbel 
Mergube Gürleyük 
Remzi Çiner 
Şemsettin Günaltay 

Tekirdağ 
Nazmi Trak 
Rahmi Apak 

Tokad 
Galib Pekel 
Halit Nazmi Keşmir 
Hasip Ahmed Aytuna 
Muammer Develi 
Nâzım Poroy 
Resai Erişken 
Sıtkı Atana, 

Trabzon 
Faik Ahmed Barutçu 
Halil Nihad Boııep» 
Raif Karadeniz 

Urfa 
Razi Soyer 
Refet Ülgen 
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Şeref Uluğ 
Yoegad 

Ahmed Sungur 
Ekrem Pekel 

Afyon Karahitar 
Hamza Erkan 
Haydar Çerçel 

Ağrı 
Dr. Hüsamettin Kural 
Halid Bayrak (I. Â.) 

Amasya 
İsmail Hakkı Mumcu 
Nafiz Aktın 

Ankara 
Ahmed Ulus 
Aka Gündüz 
Dr. Taptas 
Ekrem Ergun 
Eşref Demirel 
Falih Rıfkı Atay 
tsmet İnönü (Es. C.) 
Mümtaz Ökmen 

Antalya 
Dr. Cemal Tunca 
Dr. Münir Soykam 
Rasih Kaplan 
Tayfur Sökmen 

Aydtn 
Adnan Menderes 
Agâh Sırrı Uevend 
Dr. Hulusi Alataş (V.) 
Dr. Mazhar Germen 
(Es. V.) 
Nazmi Topcoğlu 

Balıkesir 
Fahrettin Tiritoğlu 
Gl- Kâzım Özalp 
Hayrettin Karan 
Hilmi Şeremetli 
İsmail Hakkı Uzımçar-
şılı 
Memed Demir 
Muzaffer Akpınar 

Bilecik 
Kasım Gülek 
Memduh Şevket Esenda1 

î : 19 
Salim Korkmaz 
Sırrı Içöz 
Veled Izbudak 

23 .12 .1942 C : 1 
Ziya Arkant 

Zonguldak 
Hazini Atıf Kuyucak 
İbrahim E t cm Bozkuft 

[Reye iştirak etmeyenler] 

Bitlis 
Süreyya Örgeevren 
Tevfik Temelli 

Bolu 
Fethi Okyar (M.) 
Lûtfi Gören 

Burdur 
ibrahim Necini Dilmen 

Bursa 
Muhittin Baha Pars 
Eefet Camtez (Es. V.) 

Çanakkale 
Keşad Nuri Gün (ekin 
Ziya Gevher Etili 

Çankırı 
Avni Doğan (1. Â.) 
Hüseyin Cahid Yalçın 
Mustafa Abdülhalik 
Renda (Eeis) 

Çoruh 
Ali Rıza E rem 
Asım Us 
Mazhar Müfid Kansu 

Çorum 
Eyüp Sabri Akgöl (M.) 
Münir Çağıl 

Denizli 
Dr. Behçet Uz (V.) 
Dr. Haindi Berkroan 
Fahri Akçakoca Akça 

Diyarbakır 
Dr. 1. Tali öngören 
Dr. Şükrü Emed 
Rüştü Bekit 

Edirne 
Faik Kaltakkıran 
Fuad Balkan 
Osman Şahinbaş 

Elâzığ 
Fazıl Ahmed Aykaç 
(M.) 
Fuad Ağrah (V.) 
Fuad Ziya Çiyiltepe (M 

Sabit Sağıroğîu 
Erzincan 

Abdülhak Fırat 
Aziz Samih llter 
Safiyüttin Erdem 

Erzurum 
Aziz Akyürek 
Salim Aituğ 

Eskişehir 
Yusuf Ziya özer 

Gazianieb 
Ahmed Aksu 
Ömer Asım Aksoy 

Giresun 
Dr. Hasan Vasıf Som 
yürek 
Fikret Atlr 
Gl. İhsan Sökmen 
Nafi Af uf Kansu 
Talât Onay ' 

Hatay 
Abdullah Mursaloğlu 
Abdülgani Türkmen 
Memed Tecirli 

îçel 
Turhan Cemal Berîker 

İstanbul 
Abidin Daver 
Ahmed Şükrü Esmer 
Galib Bahtiyar Göker 
Gl. Kâzım Karabekir 
Gl. Eefet Bele 
Numan Menemencioğlu 
(V.) 
Sadettin Uraz 
Salâh Cimcoz (M.) 

îzmir 
Celâl Bayar 
Dr. Hüseyin Hulki Cura 
Hasan Âli Yücel (V.) 
Mahmud Esad Bozkurd 
(M.) 
Memed Aldemir (MJ.) 

Emin Erişirgil 
Rıfat Vardar 
Şinasi Devrin 
Yusuf Ziya özençi 

Eeşad Mimaroğlu 
Şükrü Saraçoğlu 
(Bş. V.) 

Kars 
Kahraman Anklı 
Ömer Küntay 
Şerafettin Karacan 
Zihni Orhon 

Kasamonu 
Dr. Hayrullah Diker 
Hilmi Çorak 
Eıza Saltuğ (M.) 

Kayseri 
Nazmi Toker 
Ömer Taşcıoğlu 
Sadettin Serim (M.) 
Suat Hayri Ürgüblü 

Kırklareli 
Şevket ödül 

Kırşehir 
Hazim Börekçi (M.) 

Kocaeli 
İbrahim Dıblan 
İbrahim Süreyya Yiğit 
Orgl. A. S. Akbaytuğan 
(M.) 
Eagıb Akça 

Konya 
Ali Muzaffer Göker 
Ali Rıza Türel 
Fuad Gökbudak 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
"(V.) 
Kâzım Okay 
Mustafa Ulusan 
Tevfik Fikret Sılay 

Kütahya 
Alâettin Tiridoğlu 
Dr. Ali Süha Delilbaşı 
Hüseyin R. Gürpmar 
(M.) 
Receb Peker (V.) 
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Malatya 
Mahmud Nedim Zabeı 
Mihri Pektaş 
Vasıf Çmay 

Manisa 
Kani Karaosman 
Kâzım Nami Duru 
Osman Ercin 

Maraş 
Memed Erten 

Mardin 
Dr. Rıza Levent 
Halid Onaran 
İrfan Ferid Alpaya 
(t A.) 
Rıza Erten 

Muğla 
Cemal K.aramuğla 
Sadullah Güney 
Yunus Nadi 

Muş 
Hakkı Kılıcoğlu (M.) 

î : 19 23.1! 
Niğde 

Dr. Abravaya Marmaral: 
Dr. Rasim Ferid Talay 
Halid Mengi (M.) 
Hazim Tepeyran 

Ordu 
Ahmed İhsan Tokgöz 
(M.) 
Ali Canib Yöntem (M.) 
Dr. Vehbi Demir 
ismail Çamaş 
Selim Sırrı Tarcan 

Rize 
Hasan Cavid 

Samsun 
Hüsnü Çakır 
Memed Ali Yörüker 
Zühtü Durukan 

Seyhan 
Ali Münif Yegena 
Damar Ankoğlu 
Salâhattin Çam (M.) 

. 1942 C : l 
Siird 

Ressam Şevket Dağ 
Sinöh 

Cemal Aliş 
Cevdet Kerim Incedayı 
Yusuf Kemal Tengirşenk 

Sivas 
Gl. Akif öztekin Er-
demgil 
Hikmet Işık 
İsmail Memed Uğur 
Mitat Şükrü Bleda 
Necmettin Sadak 
Ziya Basara 

Tekirdağ 
Cemil Uybadın 
Fayık Öztrak 
Yahya Kemal Beyatlı 

Tokad 
Cemal Kovalı 

Trabzon 
Daniş Eyiboğlu 

Hamdi Ülkümen 
Hasan Saka 
Mitat Aydm 
Salise Abanozoğlu 
Sırrı Day (V.) 
Şerif Bilgen 

Tunceli 
Haydar Rüştü öktem 
Mitat Yenel 
Sami Erkman 

Urfa 
Gl. Ahmed Yazgan 
Hüseyin Sami Coşar 
Memed Emin Yurdakul 

Van 
Hakkı Ungan (M.) 
İbrahim Arvas 
Münib Boya (M.) 

Yozgad 
Celâl Arat 

Zonguldak 
Halil Türkmen 
Hasan Karabaeak 

T. B. M. M. Matbaan 



S. Sayısı :46 
İspençiyari ve tıbbi müstahzarlar hakkındaki 1262 
sayılı kanunun bazı maddelerinin tadiline ve bu kanu
na bazı hükümler ilâvesine dair kanun lâyihası ve 

Adliye ve Sıhhat ve içtimai muavenet encümenleri 
mazbatları (1/629) 

T. C. 
Başvekâlet 10 . V . 1941 

Kararlar Dairesi Müdürlüğü 
Sayı: 6/1956 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 
1262 numaralı İspençiyari ve tıbbi müstahzarlar kanununun bazı maddelerinin tadili ve bu ka

nuna bazı hükümler ilâvesi hakkında Sıhhat ve içtimai muavenet vekilliğince hazırlanan ve icra 
Vekilleri Heyetince 7 . V . 1941 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı 
mucibesiyle birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
Dr. R. Saydam 

1262 numaralı ipençiyari ve tıbbi müstahzarlar kanununun bazı maddelerini tadil ve bu ka
nuna baza hükümler ilâve eden kanunun mucip sebepler lâyihası 

Hükmü mer'i bulunan 1262 numaralı ispençiyari ve tıbbi müstahzarlar kanununun bazı mad
delerinin tadil ve tashihe muhtaç olduğu ve bazı maddelerine yeni hükümler ilâvesi lâzmıgeldi-
ği, on iki senelik tatbikat esnasında anlaşılmıştır. İlişik kanun lâyihasının tetkikinden meydana 
çjıkacağı veçhile kanunun; 2, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 18 ve 19 neu maddelerinde bazı değişiklikler ve 
bunların bir kısmına bazı ilâveler yapılmış ve ayrı bir madde halinde ve kanuna yeni bir hüküm 
katılmıştır. 

Bunlardan ikinci madde (İspençiyari ve tıbbi müstahzarlar sınıfından sayılmaması icabeden ci
simler) hakkındadır. Bu maddenin (A) fıkrasının son kısmında bulunan (Bakterio - terapiye 
mahsus mikrop emülsyonları) ifadesi yalnız tedavi maksadiyle hazırlanan mayi, halindeki mikrop 
müstahleplerine münhasır kalmaktadır. Halbuki tedavi veya korunma maksadiyle toz halinde ha
zırlanmış bazı maddeler mevcut olduğu gibi birmikrop emülsyonu olmayan ve fakat mikroplar
dan elde edilen toksinlerde hazırlanıp vikaye maksadiyle istimal edilen anatoksinler gibi koruyu
cu maddeler de bulunduğundan serum veya aşı mahiyetinde olan bu kabîl cisimlerin tıbbî ve is 
pençiyari müstahzarlar sınıfından addedilmediği için maddenin (A) fıkrasına; 

(Veya bu mahiyette korunma ve tedavi maddeleri) kaydi ilâve edilmiştir. 
Maddenin (B) fıkrası ayniyle muhafaza edilmiştir. 
Tıbbi gıdaların ve devai sabunlarıı ilâç zümresinden sayılmamaları için bunların kimyevi mad

deleri ihtiva etmemeleri icabettiğinden maddenin(C) fıkrasına; 
(Ve kimyevi maddeleri ihtiva etmeyen) kaydının ilâvesine lüzum hissedilmiştir. 
Aynı maddenin (D) fıkrasında aynı esaslar muhafaza edilmek şartiyle yalnız bir ifade deği

şikliği yapılmıştır. Doğrudan doğruya halka satılmaya elverişli olmamak ve münhasıran muhtevi 
oldukları ilâcm kimyevi ismini taşımak şartiyle yapılan ve Türk kodeksinde şekilleri yazılı olan 



basit komprime veya ampul halindeki galenik müstahzarlar ve hususi bir isim altında ruhsatname
si verilmiş olan müstahzarların yalnız kimyevi ismini taşıyan maddeler müstahzar muamelesine 
tabi tutulmamaları ieabetmekte olduğundan tatbikatta yanlışlıklara ve bunları yapanları güçlük
lere mâruz bırakmamak üzere bu hususta mezkûr ikinci maddeye (E) ve (F) başlıkları altında iki 
fıkra ilâve edilmiştir. Bu maddenin (E) fıkrasında bahsedilen ve Türk kodeksinde şekilleri yazılı 
olan basit ampul veya komprime halindeki galenik müstahzarlar ruhsatnameye tabi müstahzarlar sı
nıfına girmemekle beraber devai hassaları haiz ilâçları muhtevi bulunmaları itibariyle bu kabîl 
galenik müstahzarların salâhiyet sahibi olmıyan kimseler tarafından halka satılmaları ca
iz olamıyacağmdan galenik müstahzarların da eczanelerle ecza depolarından başka yerlerde sa
tılmasını menetmek için fıkranın son kısmına bu hususta bir hüküm ilâve edilmiştir. 

Merkez hıfzıssıhha müessesesinin inkişafiyle serum ve aşı istihzaratı memleket ihtiyacına yete
cek mertebeye varmakta ve elde edilen serum ve aşılar evsaf itibariyle aranılan mükemmeliyeti ha
iz bulunmakta olduğundan hariçten gelen bu gibi tedavi ve vikaye vasıtaları hakkındaki kontrolü 
daha ziyade kuvvetlendirmek maksadiyle bu hususta lâzım gelen hükümler de bu maddeye ilâve 
edilmiştir. 

Kanunun yerli müstahzarlardan bahseden beşinci maddesinde bu müstahzarların; tabipler, 
eczacılar, kimyager ve kendi ihtisaslarına taallûk eden hususatta diş tabipleri tarafından yapılacağı 
yazılıdır. Kendi ihtisaslarına taallûk eden maddeler için veterinerlerin dahi veteriner müstahzar 
yapmağa salâhiyetleri esasen prensip itibariyle kabul edilmiş olduğundan, mezkûr beşinci madde
ye bu hususta bir hüküm konulduğu gibi, müstahzar yapan lâboratuvar ve imalâthanelerin vekâle-
timizce teftişe tabi tutulmaları için de bu maddenin son kısmına bir hüküm ilâve olunmuştur. 

Altıncı madde: Yerli müstahzarlar için ne suretle müsaade alınacağından bahsetmektedir. Bu 
madde mucibince müsaade alınacak müstahzar hakkında verilmesi iktiza eden malûmat meyanmda 
müstahzarın toptan satış fiyatının da vekâlete bildirilmesi lâzımgelmekte idi. 

Müsaadesi alınacak bir müstahzarın perakende satış fiyatının da evvelce haber verilmiş olması 
halkın menfaati iktizasından bulunduğundan maddenin son kısmına perakende fiyat kaydı da ilâve 
olunmuştur. 

Kanunun yedinci maddesinde: Yerli müstahzarların izin verme şartları yazılıdır. Bir müstahza
ra izin verilebilmek için o müstahzarın formülü itibariyle ticarete çıkarılmasında umumî sıhhat 
bakımından bir faide bulunması ve uzun bir müddet bozulmağa müsait olmaması ve tahlil netice
sinde formülüne uygun ve bildirilen tedavi vasıflarını haiz olması ve müstahzara verilen ismin de 
muvafık olması lâzımgelmektedir. Şimdiye kadar mevcut hükümler bu lüzumları temin edemedi
ğinden ve bu suretle basit ve faidesiz şekillerde birtakım kimyevi maddelere hususi isim takarak ve 
hususi ambalajlarla ticarete çıkarılan birtakım müstahzarlar umumiyetle halkın zararını badi ol
duğundan maddeye bu hususlara dair hükümler ilâve olunmuştur. 

Kanunun sekizinci maddesi: Yabancı memleketlerde imal edilen müstahzarların Türkiye'ye ithal 
müsaadesinden bahsetmektedir. Bu madde mucibince ecnebi müstahzarların ithal müsaadesi için 
eczacılar veya ecza ticarethane sahipleri veya müstahzarı imal eden fabrikası veya lâboratuvarlarm 
Türkiye'de mütemekkin vekilleri tarafından usulü dairesinde müracaat yapılmak icabeder. Ecza 
veya ecza ticarethanesi sahibi olmıyan yabancı müstahzarların Türkiye vekilleri eczaneler ve ecza 
ticarethaneleri için ecnebi müstahzar celbine tavassut etmeğe salâhiyettar iseler de bu kabîl kimse
ler eczacı veya kimyager olmayınca bu müstahzarın evsaf ve muhafaza şartları ve bunların tesiratı 
hakkında hiç bir ilmî fikre sahip olmamaları umumiyetle ilâç ve zehirli maddelerin kontrolü hak
kındaki prensiplere muhalif olduğundan neztlerinde numune olarak gösterilecek miktardan fazla 
müstahzar bulundurmaları caiz olamıyacağı düşünülmüş ve bu cihetle mezkûr sekizinci maddenin 
son kısmına bu hususta bir hüküm ilâve olunmuştur. 

Müstahzarlar hakkında vekâlete verilen istidanın vürudu tarihinden itibaren iki ay zarfında mu
amelenin intaç edilmesi kanunun dokuzuncu maddesinde tasrih edilmiş ise de bazı ahvalde müstah
zar üzerinde araştırma yapılmasına veya icabında şifai tesirlerinin hayati ve tecrübevi tetkikler 
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ierasma lüzum hissedilmekte olduğundan, müsaadeye ait muamelenin lüzumu kadar uzatılması za
ruri görülmüş ve maddenin son kısmma bu hususta bir hüküm konulmuştur. 

Kanunun on ikinci maddesi : însulin gibi bazı maddelerin müruru zamanla şifai hassalarını 
kaybetmeleri veya tebeddül veya tegayyüre uğramaları varit bulunduğundan bunların mu
ayyen müddetin müruru hasebiyle bozulduklarını tâyine medar olmak üzere vekâletçe lüzum gö
rülen müstahzarların üzerlerine imal tarihlerinin de konulması zaruri görüldüğünden bu maddeye 
buna dair hükümler konulmak suretiyle değiştirilmiştir. 

Kanunun on üçüncü maddesi : Müstahzarların memnu, olan reklâm şekillerinden bahsetmek
tedir. Müstahzarların haiz olmadıkları şifahi hassalarını ilân suretiyle nasrn zihninde bir takım. 
yanlış telkinler husule getirdiği ve bundan halk eıhhatı noktasından büyük zararlar görüldüğü bir 
çok tecrübelerle malumdur. Son zamanlarda reklâm sanatı memeketimizde de terakki ederek bu hu
susta her vasıtadan istifade edilmekte ve bilhassa ışıklı ışıksız bir takım afişler veya filimler va-
sıtasiyle lüzumsuz ve hatta bazen zararlı reklâmlar yapılması umumi sıhhat ve halk iktisadiyatı 
bakımından doğru olamıyaeağından bazen pek çirkin sekiler alan bu hallere katî bir nihayet 
vermek üzere bu şekildeki reklâmların gazetelerden başka afişler veya sinema filimleri veya rad
yolar vasıtasiyle de yapılmasını menetmek üzere maddeye bu vaziyeti teyiden hükümler ilâve 
olunmuştur. 

Kanunun 18 nei maddesinde: Tahlil neticesinde saf ve formülüne muvafık olmadığı anlaşılan 
müstahzarlar hakkında yapılacak muameleye ait hükümler vardır. Fakat bu hükümler kâfi dere
cede sarahati haiz olmadığından takibatta hayli müşkülâtı mucip olmakta ve meselâ terkibinde 
bulunması lâzımgelen kıymetli devâi bir maddenin ya bilgisizlik veya menfaat maksadiyle müs
tahzara konmadığı takdirde yapılan takibatta bu hâdisenin sıhhate zararı olup olmadığı veya her
hangi bir marazi tesiri mucip bulunup bulunmadığı gibi bir takım tetkiklerle vakit geçirilerek 
müstahzarın devâi tesirlerini tamamiyle kaybettiği veyahut bu hassanın son derece azaldığı dik
kat nazarına alınmamakta ve halkın sıhhati zara rina hadis olan bu vaziyetlerde suçlunun herhangi 
bir suretle tecziyesi güçleşmektedir. 

Türk ceza kanununun 395 nci maddesinde nazara alman; yenilecek ve içilecek şeyleri veya ilâç
ları tağşiş, taklit veya tağyir ederek umumun sıhhatine iras olunacak zararla ruhsatnameye müste
niden yapılan müstahzarların terkibinde, saf olmıyan maddeler kullanılması veyahut bunlarm 
devai vasıflarını azaltacak veya kaybedecek surette imal edilmiş bulunması hasebile bunu istimal 
edenlerin sıhhatlerine vukua gelecek zarar arasmda bir fark görülmediğinden mevcut mevzuattaki 
bu boşluğu karşılamak ve bundan başka mesuliyeti, yalnız müstahzarları imal edenlere hasretmek 
kâfi gelmediğinden bunları bilerek satan veya sattıran veya satılığa arzeden kimselerin de mesul edilme
leri cezalardan beklenilen faide ve gayelerin tahakkuku noktai nazarından zaruri görülmüş olduğun
dan maddede bu cihetler de nazara almmış ve müstahzarları kullananların sıhhatine az veya 
çok zarar verecek surette yapılması veya satılmasiyle bunları istimal edenlerin sıhhatine zarar 
iras etmiyecek ve fakat müstahzarın mahiyetini değiştirecek surette imal edilmesi veya satıl
ması veya sattırılması gibi haller arasmda bir tefrik yapılmış ve fiil ile ceza beyninde bulunması 
lâzımgelen nisbet esasları gözönünde tutularak maddeye buna dair hükümler konulmuştur. 

Kanunun 19 ncu maddesinde; bulunan (Ruhsatsız olarak müstahzar imal edip satan veya sattı
ranlardan) ifadesi bu husustaki ceaznın hükmünü sadece ruhsatsız müstahzar imal edipte satanlara 
ve sattıranlara münhasır kılmaktadır. Halbuki ruhsatsız müstahzar imali başlı başına bir suç 
olduğu gibi bu kabîl müstahzarların âmili olmıyan kimseler tarafından da satılması ve sattırılması 
caiz olamıyaeağından ceza hükmünün bu kabîl kimselere de teşmilini temin için yukarda bahse
dilen ibaresi (Ruhsatsız olarak müstahzar imal edenler veya satanlar veya sattıranlar) şeklinde de
ğiştirilmesi muvafık bulunmuştur. Bundan başka bu maddenin birinci fıkrasının son kısmında 
bulunan (Ve bu müstahzara vazıyed edilerek mahkemece imhasına dahi karar verilir) ifadesindeki 
(Dahil) kelimesi zait görüldüğünden maddenin muaddel sekilinde bu kelime çıkarılmıştır. 

Hariçten ruhsatsız olarak müstahzar ithal eden veya satan veya sattıranların bu hareketleri, idhali 
memnu eşya kaçakçılığı mahiyetinde görüldüğünden ve Gümrük kanununun kaçakçılığa müteallik 

( S. Sayısı : 46 ) 



hükümleri 1918 numaralı kanunun 72 nci maddesiyle ilga edilmiş bulunduğundan maddenin son 
fıkrası yazılı olduğu şekilde değiştirilmiştir. 

Bundan başıka gıda maddelerinin ve ilâç makamında kullanılan kimyevi maddelerin taklit 
veya tağşişi veya muayyen hükümlere uygun olmaması halinde yapılacak takibat ve suçlular hak
kında tatbik edilecek eezalaı- muhtelif kanunlarımızla teyit edilmiş olduğu halde müstahzarların 
taklidi halinde yapılacak muamele hakkında mevcut hükümler bu gibi mühim suçlara karşı Dev
letçe tedbir ittihazına kâfi gelmemektedir. Filhakika bu gün müsaadesi alınmış müstahzar sahip
lerinin bir kısmı ihtira hakkından istifade etmesini muhafaza iç in patent alm|ış bulunmakla bera
ber bir çoğu böyle bir muameleye lüzum göstermediği cihetle müstahzarı taklidi halinde takibata 
imkân bulunmamakta veyahut nihayet suçlu bu takibattan herhangi bir para cezasiyle yakasını 
sıyırabilmekte ve şimdi bu gibi taklitçilerle müteamel olan bir takım usullere tebean ekseriya hiç 
bir maddi ve malî iktidarı olmıyan bazı işsiz ve güçsüz takımı bu işleri güya şahsi mesuliyetleri 
altına aldıklarından asıl zengin ve malî kudrete malik hakiki suçlular bu işten kurtularak arada 
yalnız muayyen bir ücret mukabilinde ismini veren şahsın mahkûmiyetle beraber para cezası 
hükmünün tatbikine de imkân kalmamaktadır. Son zamanlarda fiyatı da artmak istidadı gös
teren bazı çok kıymetli ve devai hassaları yüksek, iptidai maddelerden mamul müstahzarları taklit 
fikri pek ziyade yay/ılmaktadır. Bu taklit yalnız harici şeklin tadilinden ve nihayet müstahzar 
âmiline zarar verebilecek ve fakat hukuki takibatta önüne geçilebilecek bir sahtekârlıktan ibaret 
kalsa bunun halk sıhhatine yapacağı fenalık mahdut olacaksa da bir takım fena ruhlu şahıslar 
taklit ettikleri müstahzarların terkibindeki şifa i tesiri hâiz maddelerin yerine tamamiyle tesir

siz ve maddî kıymetleri pek az olan maddeleri ikame etmek suretiyle memleket sıhhatine karşı 
pek büyük bir suç işlemektedir. Bu suçları cezasız bırakmamak ve bu gibi fena hareketlerin önü
ne geçmek üzrere lâyihaya yeni bazı hükümler ilâvesine lüzum görülmüştür. 

Bundan başka bu kanunun birinci maddesi ve ikinci maddesinin (E) fıkrası mucibince 
münhasıran eczanelerde ve ecza ticarethanelerinde satılması mecburi tutulmuş olan ruhsatname
ye tabi müstahzarlarla ruhsatnameye tabi olmıyan galenik müstahzarların halka salâhiyet sahibi 
kimseler tarafından satılması umumî sıhhat bakımından lüzumlu bulunduğu cihetle bu lüzumun 
ifasını temin için maddenin son kısmına bu hususta cezai hükümler konulması zaruri görülmüştür. 

Adliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Adliye encümeni 10 .VI. 1942 
Esas No. 1/629 
Karar No. 65 

Yüksek Reisliğe 

İspençiyari ve tıbbi müstahzarlar kanunu- girmiş olan ispençiyari ve tıbbi müstahzarlar 
nun bazı maddelerinin tadili ve bu kanuna bazı hakkındaki kanunun on iki senelik tatbikatında 
maddelerin ilâvesi hakkında Sıhhat ve içtimai müşahede ve tesbit edilen bazı noksanları ikmal 
muavenet vekâletince hazırlanarak icra Vekil- maksadiyle tanzim kılınmış olan lâyihanın-1 - 8 
leri Heyetinin 7 . V . 1941 tarihli toplantısında nci maddelerine kadar olan hükümleri sıhhi ve 

Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyiha- fennî mülâhaza ve esaslara dayanmakta oldu-
smm encümenimize havale ve tevdi buyurulması ğundan daha ziyade Sıhhat ve içtimai muave-
üzerine ihtiva eylediği hükümler tetkik ve mü- net encümeninin ihtisasına taallûk eden bu hu-
zakere olundu. suslarm mezkûr encümende bütün şümuliyle 

Hükümet mucip sebeplerinde beyan ve izah tetkik ve müzakere edileceğini gözönünde tutan 
edildiği üzere 1938 senesinde mer'iyet mevkiine encümenimiz 8 nci madde ile cezai müeyyide-
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lere taallûk eden 9 ncu, 10 ncu ve 11 nci madde
ler üzerinde tevakkuf etmeyi faydalı bulmuş
tur. Lâyihanın 8 nci maddesi müstahzarların 
reklâm şekillerinden bahis olan 13 ncü maddenin 
tadiline taallûk etmektedir. Müstahzarların haiz 
olmadıkları şifa haspalarının ilânı suretiyle na
sırı zihninde birtakım yanlış telkinler husule 
getirildiği ve bunun halkın sıhhati üzerinde za
rarları görüldüğü ileri sürülerek bugün mer'i 
olan 13 ncü maddenin, reklâm sanatının son se
nelerde iktisap eylediği şekiller nazara alınarak, 
tadili cihetine gidildiği Hükümet mucip sebep
ler lâyihasında yazılıdır. 13 ncü maddenin bu 
mülâhaza ve esaslar dahilinde tadilini yerinde 
gören encümenimiz lâyihanın 8 nci maddesi
nin «münhasıran tuvalete mahsus olanları» müs
tesna olmak üzere müstahzarların sabit ve müte
harrik sinema fili mi eri veya ışıklı ve ışıksız afiş
lerle veya radyo ile reklâmlarını mutlak surette 
meneden fıkrasının bu maksadı aştığını müşahe
de ederek 8 nci maddenin bağlı metinde yazılı 
olduğu veçhile yeni baştan tanzimine reylerin it-
tifakiyle karar vermiştir. Lâyihanın 9 ncu, 10 
ncu ve 11 nci maddelerinde münderiç ceza mü-
evvideleri bugün mer'i olan hükümlere nvgun 

olarak tertip ve tanzim edilmiş olduğundan ay
nen kabul edilmiştir. Lâyihanın birinci, ikinci, 
üçüncü ve dördüncü maddeleri kanunun tadil 
edilen maddeleri yerine yeni maddelerin ika
mesi suretiyle tesbit edilmiş ise de beşinci, altın
cı maddeleri mevcut metinlere birer fıkra ilâ
vesi şeklinde tanzim olunmuştur. Bu maddelerin 
Sıhhat ve içtimai muavenet encümeninde tetkiki 
sırasında tedvin usulüne taallûk eden bu farkın 
beşinci ve altıncı madde metinlerinin lâyihaya 
aynen derci suretiyle izalesi muvafık olacağı 
mütalâa edilmektedir. 

Havalesi veçhile Sıhhat ve içtimai muavenet 
encümenine tevdi buyurulmak üzere Yüksek "Re
isliğe sunulur. 
Ad. En. R. N. M. M. Kâtip 

Zonguldak Zonguldak Konya 
Şinasi Demin Şinasi Devrin G. Gültekin 

An İtalya Balıkesir Erzincan 
N. Aksoy O. Niyazi Bur ey A. Fırat 

Kastamonu Kocaeli 
Ahidin Binkaya Salah Yargı 

Manisa Rize 
A. Tümer Dr. Saim Ali Dilcmre 

Sıhhat ve içtimai muavenet encümeni mazbatası 
T. B. M. M. 

S. 1. M. Encümeni 
Esas No. 1/629 
Karar No. 5 

14 . XII. 1942 

Yüksek Reisliğe 

1262 sayılı ispençiyari ve tıbbi müstahzar
lar kanununun bazı maddelerinin tadili ve bu 
kanuna bazı hükümler ilâvesi hakkında Sıhhat 
ve içtimai muavenet vekâletince hazırlanıp icra 
Vekilleri Heyetinin 7 . IV . 1941 tarihli top
lantısında Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan 
kanun lâyihası Adliye encümeninde müzakere 
edildikten sonra Yüksek Reislik tarafından En
cümenimize havale buyurulmuş olduğundan 
mucip sebepler lâyihasiyle Adliye encümeni 
mazbatası, Hükümetin teklif ettiği lâyiha, ve 
Adliye encümeninin bazı hükümleri değiştir
mek suretiyle hazırladığı lâyiha Sıhhat ve içti
mai muavenet vekâleti Müsteşarı hazır bulun
duğu halde okundu ve görüşüldü. 

İlk esas olarak hükümleri değiştirilen mad
delerin, her biri için ayrı bir madde tedvini ye
rine bundan önce Encümenimizde müzakere ve 
intaç edilen bir kaç tadil kanununda olduğu 
gibi bunların hepsinin tek bir madde halinde 
tedvini daha faydalı olacağı düşünülerek, lâyi
hanın bu şekilde yeniden yazılması kararlaştı
rılmıştır. 

Bundan sonra maddelerin müzakeresine ge
çilin iştir. 2 nci maddeyi tadil eden yeni metin
deki hükümlerin önce iki zümreye ayrılarak 
birinin ispençiyari ve tıbbi müstahzarlardan 
sayılmaması, ancak bunların halkın sıhhati ba
kımından haiz oldukları ehemmiyet gözönünde 
tutularak yapılmalarının Sıhhat vekâletinin mü-
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saadesine tabi bulunması, ikinci zümreye giren 
müstahzarların ise esasen Sıhhat vekâleti tara
fından verilen müsaade üzerine açılmış lâbora-
tuvarlarda yapılacaklarına göre, bunlar için ye
niden müsaade alınması lüzumsuz görülmüş, ve 
maddenin o kısımları bu esasa göre yeniden 
yazılmıştır. 

Aynı maddeye müstahzarları memlekete mü
saadesiz ithal edenler hakkında, bu maddelerin 
yok edilmesinden ayrı olarak umumî hüküm
ler dairesinde takip yapılacağına dair yeni bir 
hüküm eklenmesi de uygun görülmüştür. 

Hükümetin teklif ettiği yeni 5 nci madde 
metninin müzakeresinde ispençiyari ve tıbbi 
müstahzarlardan imalleri teknik bakımından 
hususi bir ehemmiyeti haiz olanlar için bun
ları yapan kimselerin işin icabettiği ihtisasa sa
hip olması lâboratuvarm bu müstahzarları ilmin 
icabettiği şekilde tetkik ve tecrübe edebilmek 
için lüzumu olan bütün fennî vasıtalarla teçhiz 
edilmesi lüzumlu görülmüş, ve bu hususu temin 
maksadiyle madde metnine yeni bir hüküm ilâ
ve edilmiştir. 

Hükümet lâyihasmdaki 6 nci maddenin ta
diline dair metin bir iki kelimenin düzeltilmesi 
suretiyle aynen kabul edilmiştir. 

7 nci maddenin teklfi edilen yeni metni 
bir iki kelime ilâvesi suretiyle olduğu gibi 
kabul edilmiş ancak müstahzar fiyatlarının 
piyasa icaplarına göre resen Sıhhat vekâle
ti tarafından değiştirilebilmesi zaruri görül
düğünden maddenin sonuna bunu temin ede
cek şekilde bir hüküm eklenmiştir. 

Sekizinci maddeye Hükümetin teklif ettiği 
gibi bir madde eklenmesin dense maddenin yeni 
baştan yazılması muvafık görülerek tekmil mad
de yazılış şekli sadeleştirilmek suretiyle yeniden 
tanzim edilmiştir. 

Ayni usul 9 ncu maddeye de tatbik edilmiştir. 
12 nci maddede dil bakımından sadeleştirilmiş, 

ayrıca t arif namelerin Türkçe olmaları hususunda 
sarih bir hüküm ilâve edilmiştir. 

13 ncü maddenin müzakeresinde Adliye encü
meninin tesbit ettiği şekil esas olarak kabul edil
mekle beraber, elde bir tabip reçetesi bulunma
dıkça eczacılardan almamıyacak ispençiyari ve 
tıbbi müstahzarlar hakkındaki reklâmların mün
hasıran tıbbi mecmualarda neşri muvafık görü
lerek maddeye bu hususta yeni bir hüküm ilâve 
edildiği gibi müstahzarların ilmî vasıfları hak

kında hazırlanan filimlerin de Sıhhat vekâletinin 
izniyle ve tensip edeceği yerlerde gösterilmesi 
lüzumlu görülerek bunu temin edecek yeni bir 
hüküm ilâve edilmiştir. 

Hükümetin teklif ettiği yeni 18 nci madde 
metninin birinci fıkrası olduğu gibi kabul edil
miştir. Bu maddede zikredilen müstahzarları 
kullananların sıhhatlerinde ağır yahut hafif 
bir bozukluk husule gelmesi takdirinde, bu 
husus için bir müeyyide bulunduğu halde 19 
ncu maddedeki halle, Hükümetin teklif ettiği 
ek maddedeki yazılı halde bir müeyyide bulun
maması, aynı mahiyette muhtelif fiillerden bir 
kısmının cezalandırılıp, diğer bir kısmının ce
zasız bırakılması gibi bir vaziyet hâsıl edeceği 
gözönünde tutularak, bu maddenin ikinci fık
rasının buradan çıkarılıp gerek 18 nci, gerek
se \9 ncu maddelerdeki hallerde sıhhate bir za
rar geldiği takdirde bunlara karşı konulacak 
ceza müeyyidelerinin bir maddede toplanması 
kanun tedvini bakımından daha uygun görül
müş ve bu hükümleri ihtiva etmek üzere yeni
den 2 sayılı ek madde kaleme alınmıştır. Hü
kümetin teklif ettiği 19 ncu madde metni bir 
iki kelime düzeltilmesi suretiyle kabul edil
miştir. 

Dışarıdan hastaneler, veya tabiplerce tec
rübe edilmek veyahut bazı hastaların arzuları 
üzerine kendilerine tatbik edilmek üzere geti
rilen ruhsatnamesi alınmamış müstahzarlarla, 
muhtelif kimseler yahut teşekküller tarafından 
resmî müesseselerle, âmme menfaatine hadim 
hayır müesseselerine hediye edilen kezalik 
ruhsatnamesi alınmamış müstahzarların güm
rük idarelerince memlekete ithallerine Srhhat 
vekâletinin müsaade verebilmek salâhiyetini 
haiz alması lüzumlu görüldüğünden bu esas 
daiı >de hazırlanan bir madde metni 3 ncü 
ek madde olarak lâyihaya ilâve edilmiştir. 

Lâyihanın öteki maddeleri de okunduktan son
ra gerek bu maddeler gerekse, lâyihanın heyeti 
ıımumiyesi kabul edilmiş olduğundan işbu maz
batamızla birlikte Yüksek Reisliğe sunuldu. 

S. î. Mu. En. Reisi M. M. 
Ağrı Kütahya 

Dr. H. Kural Dr. Ali Süha Delilbaşı 

Kâtip 
Edirne Ankara Aydın 

Dr. F. Memik Dr. Taptas Dr. Ş. Şener 

( S. Sayısı : 46 ) 



_ ? _ 
Bilecik Burdur Kırşehir îtoeaelî 

Dr. M. Suner Dr. A. R. Yeşilyurt Dr. H. Ülkü Dr. F. Sorağman 
Bursa Denizli Konya Maraş 

Dr. Refik Güran Dr. H. Berkman Dr. 0. Ş. Uludağ Dr. K. Bayizit 
Diyarbakır Kastamonu Kastamonu 
Dr. Ş. Emed Dr. T. Aslan Dr. R. Saltuğ 
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HÜKtîMETÎN TEKLİFİ 

1262 numaralı İspençiyari ve tıbbi müstahzarlar 
kanununun bazı maddelerini tadil ve bu kanuna 

bazı hükümler ilâve eden kanun lâyihası 

MADDE 1. — 1262 numaralı İspençiyari ve 
tıbbi müstahzarlar kanununun ikinci maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Aşağıdaki maddeler ispençiyari ve tıbbi 
müstahzarlardan sayılmazlar». 

A) Sair müessir maddelerle karıştınlmıyan 
veyahut hususi bir isim altında yapılmıyan her 
nevi, serum ve aşılar veya bu mahiyette korun
ma ve tedavi maddeleri; 

B) Hayati teamüllere mahsus hülâsalar am-
boseptörler ve bunlara benzer maddeler; 

O) İlâç zümresine girmeyen ve kimyevi 
maddeleri ihtiva etmiyen tıbbi gıdalar ile de-
vai sabunlar; 

D) Müessir ve zehirli maddeleri havi olmı-
yan bütün tuvalet levazımı (Saç suları ve bo
yaları ile diş tozları, suları ve macunlarından 
maada); 

E) Doğrudan doğruya halka satılmıya el
verişli olmamak ve hususi bir isim altında veya 
yapanm ismiyle anılmıyarak yalnız muhtevi ol
duğu ilâcm kimyevi ismini taşımak üzere yapı
lan kodeksde şekilleri yazılı basit komprime, 
ampul ve emsali galenik müstahzarlar; 

Şu kadarki bunların Eczacılar ve eczaneler 
kanununun 26 ncı maddesi mucibince Sıhhat ve 
içtimai muavenet vekâleti tarafından müsaade 
verilmiş bir müstahzarat laboratuvarında yapıl
ması şarttır. Bu nevi müstahzarların eczanelerle 
ecza depolarından başka yerlere satılması ya
saktır; 

F) Hususi bir isim altında ruhsatnamesi 
verilmiş olan müstahzarların yalnız kimyevi 
ismini taşıyan muadilleri. 

(A) fıkrasında yazılı maddelerin hepsinin 
veya bir kısmının dışardan memlekete girme
sini tahdit veya mene ve memlekete dışardan 
getirtilecek olanların vasıf ve şartlarını tâyine 
ve bunları murakabeye Sıhhat ve içtimai mua
venet vekâleti salâhiyettardrr. Memnu oldu
ğu halde memlekete giren veya Umumî hıfzıs-
sıhha kanununun doksan beşinci maddesi hilafı-
na izinsiz olarak yapıldığı anlaşılan bu gibi mad-

ADLtYE ENCÜMENİNİN DEĞİŞTÎRÎŞİ 

1262 numaralı İspençiyari ve tıbbi müstahzarlar 
kanununun bazı maddelerini tadil ve bu kanuna 

bazı hükümle,1!' ilâve eden kanun lâyihası 

MADDE 1. — Hükümetin 1 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

( S. Sayıcı : -iü } 
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SIIIÎIAT VE ÎÇTÎMAÎ MUAVENET ENCÜ

MENİNİN UEÜİŞTÜUŞl 

1262 sayılı ispençiyari ve tıbbi müstahzarlar 
kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi 
ve aynı kanuna bazı hükümler eklenmesi hak

kında kanun lâyihası 

MADDE 1. — 1262 sayılı ispençiyari ve tıb
bi müstahzarlar kanununun 2, 5, 6, 7, 8, 9,12,13 
ve 19 ncu maddeleri aşağıda yazılı şekillerde 
değiştirilmiştir : 

Madde 2. — A) Devai sabunlarla ilâç züm
resine girmiyen ve kimyevi maddeleri ihtiva 
etmiyen tıbbi gıdalar ve saç suları ve boyaları, 
diş tozları, suları ve macunlarından maada mües
sir ve zehirli maddeleri havi olmıyan bütün tuva
let levazımı tıbbi müstahzarlardan sayılmazlar. 

B) Aşağıda yazılı müstahzarlar bu kanunun 
üçüncü maddesi mucibince alınması meşrut mü
saadeye tabi değildirler : 

I. Sair müessir maddelerle karıştırılmryan 
veyahut hususi bir isim altında yapılmryan her 
nevi serom ve aşılar ve bu mahiyette korunma 
ve tedavi maddeleri; 

II. Hayati teamüllere mahsus hulâsalar, 
amboseptörler ve bunlara benzer maddeler; 

III. Doğrudan doğruya halka satılmağa el
verişli olmamak ve hususi bir isim altında veya 
yapanm ismiyle alınmıyarak yalnız muhtevi ol
duğu ilâcm kimyevi ismini taşımak üzere ya
pılan kodekste şekilleri yazılı basit komprime
ler, ampuller, tentürler ve her türlü hulâsalar ve 
emsali galenik müstahzarlar; 

IV. Hususi bir isim altmda ruhsatnamesi 
verilmiş olan müstahzarların yalnız kimyevi 
ismini taşıyan muadilleri. 

B bendinin I sayılı fıkrasında yazılı madde
lerin hepsinin veya bir kısmının dışarıdan mem
lekete girmesini tahdit veya mene ve memlekete 
dışarıdan getirilecek olanların vasıf ve şartları
nı tâyine ve bjınları murakabeye Sıhhat ve içti
mai muavenet vekâleti salâhiyettardır. Memnu 
olduğu halde memlekete giren veya Umumî 
hıfzıssıhha kanununun 95 nci maddesi hilâfma 
izinsiz olarak yapıldığı anlaşılan bu gibi mad
deler Sıhhat ve içtimai muavenet vekâletince el 
konularak yok edilir. Bunları hariçten müsaa
desiz ithal edenler hakkında ayrıca umumî hü
kümler dairesinde takibat yapılır. 

Aynı bendin III sayılı fıkrasında yazılı mad-

( S. Sayısı : 46 ) 
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delere Sıhhat ve içtimai 
el konarak yok edilir. 

muavenet vekâletince 

MADDE 2. — 1262 numaralı kanunun beşin
ci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

«Dahilde yapılacak ispençiyari ve tıbbi müs
tahzarları yapmıya; tabibler, eczacılar ve kim
yagerlerle ihtisaslarına taallûk eden maddeler 
için veterinerler ve diş tabibleri salâhiyettar-
dırlar. Ancak bu maddelerin her türlü fenni 
şartlan haiz ve yapılacak müstahzarlar için 
kâfi tesisatı muhtevi olduğu teftiş neticesinde 
anlaşılan bir imalâthane veya lâboratuvar da 
hazırlanması mecburidir. Müessir ve zehirli 
maddeleri muhtevi müstahzarları imal eden 
laboratuvarlarda, eczacı veya kimyager bir 
mesul müdür bulunması lâzımdır. 

Bu nevi müstahzarat laboratuvarları veya 
imalâthaneleri Sıhhat ve içtimai muavenet ve
kâletinin teftişine tabidir.» 

MADDE 3. — 1262 numaralı kanunun altmcı 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

«Beşinci maddede zikredilen şartlar dahilin
de yapılacak müsetahzarların müsaadesini al
mak için evvel emirde bir istida ile Sıhhat ve 
içtimai muavenet vekâletine müracaat olunur. 
Bu istida ile beraber müstahzarlardan beş nu
mune ve cinsi ve miktarları sarih olarak tâyin 
edilmiş olmak şartiyle müstahzarı terkip 
eden maddeleri bildiren bir formül ve müstah
zarın ambalajına mahsus kap, saire ve tarif name 
numune ve suretleri gönderilmeli ve müstahza
rın toptan ve perakende satış fiyatları bildiril
melidir. 

Ad. E. 

MADDE 4. — 1262 numaralı kanunun yedinci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

«İstida ve numuneler Sıhhat ve içtimai mu
avenet vekâletince tetkik ve tahlil edilerek aşa
ğıda yazılı şartların mevcudiyeti halinde izin 

( S. Sayısı : 46 ) 

MADDE 2. — Hükümetin 2 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Hükümetin 3 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Hükümetin 4 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 
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delerin Eczacılar ve eczaneler kanununun 26 
ncı maddesi mucibince Sıhhat ve içtimai mua
venet vekâleti tarafından müsaade verilmiş bir 
müstahzarat lâboratuvarında yapılması şarttır. 
Bu nevi müstahzarların eczanelerle ecza depola
rından başka yerlere satılması yasaktır. 

Madde 5. — Dahilde yapılacak ispençiyari 
ve tıbbi müstahzarları yapmağa tabipler, eczacı
lar ve kimyagerlerle ihtisaslarına taallûk eden 
maddeler için veterinerler ve diş tabipleri sa-
lâhiyettardırlar. Ancak bu maddelerin her 
türlü fennî şartları haiz ve yapılacak müstah
zarlar için kâfi tesisatı muhtevi olduğu teftiş 
neticesinde anlaşılan bir imalâthane veya lâ-
boratuvarda hazırlanması mecburidir. 

imali teknik bakımdan hususiyeti haiz mühim 
müstahzarları yapanların işin icabettirdiği ihti
sas sahiplerinden olması ve bu gibi müstah
zarların yapıldığı lâboratuvarlarm hususi ma
hiyette her türlü fennî vasıtalarla teçhiz edil

meleri lâzımdır. Müessir ve zehirli maddeleri muh
tevi müstahzarları imal eden lâboratuvarlarda 
eczacı veya kimyager bir mesul müdür bu
lundurulur. 

Her nevi müstahzarat lâboratuvarlan veya 
imalâthaneleri Sıhhat ve içtimai muavenet ve
kâletinin teftişine tabidir. 

Madde 6. — 5 nci maddede zikredilen şart
lar dahilinde yapılacak müstahzarların müsa
adesini almak için evvelemirde bir istida 
ile Sıhhat ve içtimai muavenet vekâletine mü
racaat olunur. Bu istida ile beraber müstah
zarlardan beş numune ve cinsi ve miktarı sa
rih olarak tâyin edilmiş olmak şartiyle müstah
zarı terkip eden maddeleri bildirir tasdikli bir 
formül ve müstahzarın ambalajına mahsus kap 
vesaire ve tarifname numune ve suretleri gön
derilir ve müstahzarın toptan ve perakende 
satış fiyatları da bildirilir. 

Madde 7. — 6 ncı maddede yazılı istida ve 
numuneler Sıhhat ve içtimai muavenet vekâle
tince tetkik ve tahlil edilerek aşağıda yazılı 
şartların mevcudiyeti halinde izin verilmesine 
müteallik muamele yapılır: 

( S. Sayısı 
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verilmesine müteallik muamele yapılır.» 
A) Müsaade talep eden kimsenin bu ka

nunla tâyin edilmiş olan salâhiyeti haiz olması; 
B) Tevdi, edilen formülün müstahzar ha

linde ticarete arzedilmesinde fayda bulunması; 
C) Kullanılmasında sıhhi mahzur bulun

maması ; 
D) Sanata muvafık yapılması ve uzun 

müddet muhafazası halinde bozulmaya müsait 
olmaması; 

E) Tahlil ve tetkik neticesinde formülüne 
uygun ve bildirilen tedavi vasıflarını haiz ol
ması: 

F) Fiyatının muvafık ve isminin uygun 
bulunması; 

Müstahzarın tabip reçetesiyle veya reçeteye 
lüzum olmadan serbestçe satılması hususu vekâ
letçe tâyin ve ruhsatnamede zikredilir. Bu ka
nun mucibince yapılmasına izin verilen müstah
zarların isimleri resmî gazete ile ilân edilir. 
Tahlil masrafı ve ruhsatname harcı müstediye 
aittir. 

MADDE 5. — 1262 numaralı kanunun seki
zinci maddesi nihayetine aşağıdaki fıkra ilâve 
edilmiştir: 

«Müstahzar fabrikaları ve lâboratuvarları-
nm vekilleri, eczacı veya hususi kanuna göre 
müsaadesi almmıs bir ecza ticarethanesine sahip 
olmadıkları takdirde iş gördükleri yerlerde, 
vekâetini haiz oldukları fabrika veya lâboratu-
var müstahzarlarından numune olarak gönderi
lecek veya dağıtılacak miktardan fazla bulun-
duramazlar. Fazla miktarda bulundurmak iste
dikleri takdirde, ecza ticarethaneleri hakkındaki 
984 numaralı kanun ahkâmı dairesinde, eczacı 
bir mesul müdür istihdamına mecburdurlar. 

( S. Sayısı : 46 ) 
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nen kabul edilmiştir. 
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A) Müsaade talep eden kimsenin bu ka
nunla tâyin edilmiş olan salâhiyeti haiz olması; 

B) Tevdi edilen formülün müstahzar halin
de ticarete arzedilmesinde fayda bulunması; 

C) Kullanılmasında sıhhi mahzur bulunma- | 
ması; 

D) Sanata muvafık yapılması ve uzun müd
det muhafazası halinde bozulmağa müsait olma- | 
ması; 

E) Tahlil ve tetkik neticesinde formülüne 
uygun ve bildirilen tedavi vasıflarını haiz ol
ması; 

F) Fiyatının muvafık ve isminin uygun bu
lunması. 

Müstahzarın tabip reçetesiyle veya reçeteye 
lüzum olmadan serbestçe satılması hususu vekâ
letçe tâyin ve ruhsatnamede zikredilir. Bu ka
nun mucibince yapılmasına izin verilen müs
tahzarların isimleri resmî gazete ile ilân edi- I 
lir. Tahlil masrafı ve ruhsatname harcı istida | 
sahibine aittir. 

Sıhhat ve içtimai muavenet vekâleti piyasa I 
icaplarına göre müstahzar fiyatlarının tadilini 
istiyebilir. I 

Madde 8. — Ecnebi memleketlerden getirilen 
müstahzarlar için müsaade talebi ancak Türkiye ı 
dahilinde sanat icrasına mezun eczane ve ecza 
ticarethaneleri sahipleri veya işbu müstahzar
ları imal eden fabrika ve lâboratuvarlarm 
Türkiye'de oturan vekilleri tarafından vâki ol
duğu takdirde kabul olunur. Bu gibi müstah
zarlar için dahilî müstahzarlar gibi müsaade 
isthisali zımnmda istida ile Sıhhat ve içtimai 
muavenet vekâletine müracaat edilir. 

Verilen istida ile beraber müstahzarın imal | 
mahalli, Türkiye konsolosluklarmca tasdikli for- j 
mülleri, tarifnameleri ve mahreci olan memleket- I 
te serbest veya reçete ile satılmasına dair mü
saade mevcutsa bu müsaadenin tasdikli bir su
reti ve beş numune vekâlete tevdi edilir. Tahlil 
masrafları ve ruhsatname harcı istida sahibine | 
aittir. îşbu istida 7 nci maddede yazıldığı şe
kilde muamele görerek müsaade edileceklerin I 
gümrüklerce ithali temin edilir ve Resmî Gazete ı 
ile isimleri ilân olunur. 

Müstahzar fabrikaları ve lâboratuvarlarmın | 
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MADDE 6. — 1262 numaralı kanunun doku
zuncu maddesi nihayetine aşağıdaki fıkra ilâve 
edilmiştir: 

«Şu kadarki müstahzar üzerinde fennî tet
kikler icrası veya şifai tesirlerinin tecrübelerle 
tesbiti icabeylediği hallerde bu müddet lüzumu 
kadar uzatılabilir. 

MADDE 7. — 1262 numaralı kanunun 12 nci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

« Müstahzarların harici ambalaj aksamı üze
rinde ve ambalaj derunundaki tarifnamelerînde 
vazıh olarak âmilinin ismi ve imal edildiği ma
hal ve ruhsatname numarası ve sureti istimali 
ve fiyatı muharrer olacak ve terkibinde müessir 
ve semmî edviye bulunduğu halde cins ve mik
tarı ve vekâletçe lüzum gösterilen hallerde imal 
tarihi nazarı dikkati celbedecek surette kayit ve 
işaret edilecektir >. 

Tabip reçetesiyle satılmasına müsaade edil
diği takdirde bu husus dahi sarahaten yazıla
caktır. 

MADDE 8. — 1262 numaralı kanunun on 
üçüncü maddesine aşağıdaki fıkra ilâve edilmiş
tir: 

« Münhasıran tuvalete mahsus olanları müs
tesna olmak üzere müstahzarların sabit ve mü
teharrik sinema filimlerî veya ışıklı ve ışıksız 
afişlerle veya radyo ile reklâmları yapılması ya
saktır. 

Ad. E. 

MADDE 6. — Hükümetin 6 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Hükümetin 7 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Müstahzarları övme yolunda 
ve bunlara malik olmadıkları şifa hassalarını atıf 
veya mevcut şifalı tesirleri büyültmek sure
tiyle sabit veya müteharrik sinema filimleri, ışık
lı veya ışıksız ilân, radyo veya herhangi bir 
vasıta ile reklâm yapılması memnudur. Şu kadar 
ki tarifname ve gazetelerde . . . hastalıklarında 
istimali faidelidir, şeklindeki ilânlara müsaade 
olunabilir. Bu gibi reklâm numunelerinin önce
den Sıhhat ve içtimai muavenet vekâletince tas
vip edilmeleri lâzımdır. 

ısı : 46 ) ( S. Sayı 



- 1 5 -
S. î. M. E. I 

vekilleri eczacı veya hususi kanununa göre mü
saadesi alınmış bir ecza ticarethanesine sahip ol
madıkları takdirde iş gördükleri yerlerde ve
kâletini haiz oldukları fabrika ve laboratuvar 
müstahazrlarmdan numune olarak gösterilecek 
veya dağıtılacak miktardan fazla bulundura-
mazlar. Fazla miktarda bulundurmak istedik
leri takdirde ecza ticarethaneleri hakkındaki 984 
sayılı kanun hükümleri dairesinde eczacı bir 
mesul müdür istihdamına mecburdurlar. 

Madde 9. — Memlekette yapılacak veya dı
şarıdan getirtilecek müstahzarlara ait istidaları 
Sıhhat ve içtimai muavenet vekâletine geldiği 
tarihten itibaren nihayet iki ay zarfmda muame
lesi bitirilerek istida sahibine cevap verilir. 

Şu kadar ki müstahzar üzerinde fennî tet
kikler icrası veya şifai tesirlerinin tecrübelerle 
tesbiti icabeylediği hallerde bu müddet lüzumu 
kadar uzatılabilir. 

Madde 12. — Müstahzarların dış ambalaj kıf 
sımları üzerinde ve ambalaj içindeki tarifname-
lerde acık ve Türkçe olarak ruhsat sahibinin ve 
yapıldığı lâboratuvarm adı ve adresi, ruhsat 
numarası ve ilâcın nasıl kullanılacağı ve fiyatı 
yazılı olacak ve terkibinde müessir ve zehirli 
maddeler varsa cins ve miktarları ve vekâletçe 
lüzum gösterilen hallerde yapıldığı tarih göze 
çarpacak surette kayıt ve işaret edilecektir. Yal
nız tabip re çetesiyle satılmasına müsaade edil
diği takdirde bu husus dahi açık olarak yazıla
caktır. 

Madde 13. — Müstahzarları öğme yolunda 
ve bunlara malik olmadıkları şifa hassaları atıf 
veya mevcut şifai tesirleri büyütmek suretiyle 
sabit veya müteharrik sinema filimleri, ışıklı vcf-
ya ışıksız ilân, radyo veya herhangi bir vasıta 
ile reklâm yapılması memnudur. Şu kadar ki 
tarifname ve gazetelerde « hastalık
larında kullanılması faydalıdır » şeklindeki ilân
lara müsaade olunabilir. Ancak reçetesiz satıl
masına müsaade edilmiyen müstahzarların tıb
bi mecmualardan başka yerlerde reklâmları 
yapılamaz. Reklâm numunelerinin önceden Sıh
hat ve içtimai muavenet vekâletince tasvip edil-

( S. Sayısı: 46 ) 



Hü. 
— 16 — 

Ad. E. 

MADDE 9. — 1262 numaralı kanunun 18 nci MADDE 9. — Hükümetin 9 ncu maddesi ay-
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : nen kabul edilmiştir. 

« 10 ncu maddede zikredilen tahlil netice
sinde müstahzarların terkibinde bulunan mad
delerin saf olmadığı veyahut izin verme mua
melesi için verilmiş olan formüle uymadığı veya 
tedavi vasıflarını azaltacak veyahut kaybede
cek surette imal edilmiş olduğu sabit olursa, 
adma ruhsat verilmiş mesul sahibi veya bu mad
deleri bu şekilde imal edildiğini bilerek satan
lar veya satılığa arzedenler veya sattıranlar (50) 
liradan (500) liraya kadar ağır para cezasına 
mahkûm edilir. 

Yukarüri fıkrada zikredildiği veçhile imal 
edilmiş müstahzarlar, bunları her ne suretle 
olursa olsun istimal edenlerin sıhhatini hafif 
veya ağır surette ihlâl edecek mahiyette yapıl
mış ise adma ruhsatname verilmiş olan mesul 
sahibi veya bu müstahzarları bilerek satan veya 
sattıranlar veya satılığa arzedenler Türk ceza 
kanununun 395 nci maddesine tevfikan tecziye 
olunur. 

Birinci ve ikinci fıkrada yazılı bu müstah
zarlar her bulundukları yerde mühür altma alı
narak mahkeme neticesinde yok edilir. 

Bu madde mucibince iki defa mahkûmiyet 
halinde ruhsatname Sıhhat ve içtimai muavenet 
vekâletince geri alınır. 

MADDE 10. — Kanunun 19 ncu maddesi aşa- MADDE 10. — Hükümetin 10 ncu maddesi 
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir: aynen kabul edilmiştir. 

Ruhsatsız olarak müstahzar imal edenler ve
ya satanlar veya sattıranlardan müstahzar ima
line salâhiyet sahibi bulundukları takdirde (50) 
liradan (200) liraya kadar ağır para cezası ve 
müstahzar imaline salâhiyet sahibi olmadıkları 
takdirde (200) liradan (500) liraya kadar ağır 
para cezası alınır ve bu müstahzarlara vazıyed 
edilerek mahkemece imhasına karar verilir. 

Hariçten ruhsatsız müstahzar ithal etmek ve
ya ruhsatsız ithal edildiğini bilerek bunları sat
mak veya bunları sattırmak kaçakçılıktır. Mem
nu eşya kaçakçılığını teşkil eden bu suçları iş- | 
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meleri lâzımdır. 
Bir müstahzarın ilmî vasıfları hakkmda ha

zırlanmış olan filimler Sıhhat ve içtimai mua-
net* vekâletinin müsaadesiyle ve tâyin edeceği 
yerlerde gösterilebilir, 

Madde 19. — Ruhsatsız olarak müstahzar 
imal edenler, veya bunları satanlar, veya sat
tıranlardan müstahzar imaline salâhiyet sahibi 
bulundukları takdirde 50 liradan 200 liraya ka
dar ağır para cezası ve müstahzar imaline sa
lâhiyet sahibi olmadıkları takdirde 200 liradan 
500 liraya kadar ağır para cezası almır ve bu 
müstahzarlara vazıyed edilerek mahkemece im
hasına karar verilir. 

Hariçten ruhsatsız müstahzar ithal etmek 
veya ruhsatsız ithal edildiğini bilerek bunları 
satmak veya sattırmak kaçakçılıktır. Memnu 
eşya kaçakçılığını teşkil eden bu suçları işliyen-
ler hakkında 1918 sayılı kanun hükümleri tat-
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leyenler hakkında 1918 sayılı kanun hükümleri 
tatbik olunur. 

MADDE 11. — 1262 numaralı kanuna aşağı
daki madde eklenmiştir: 

Tıbbi müstahzarları taklit ederek bunları şi-
fai hassalarını azaltacak veya büsbütün yok 
edecek surette yapanlar veya bunları bilerek 
satanlar veya sattıranlar veya satılığa arzeden-
ler üç aydan bir seneye kadar hapse ve bunların 
ticarete sevkedilmiş miktarlarına göre ayrıca 
(100) liradan (1 000) liraya kadar ağır para ce
zasına mahkûm edilir. 

Bu kanunun 1 nci maddesiyle 2 nci madde
sinin (E) fıkrasında gösterildiği veçhile yalnız 
ecza ticarethaneleriyle eczanelerde satılması 
mecburi olan her nevi müstahzarları salâhiyeti 
olmıyan kimselere satanlardan veyahut kanuni 
salâhiyeti olmadığı halde bunları satan veya 
satmak üzere dükkânda veya nezdinde bulundu
ranlardan (50) liradan (100) liraya kadar ağır 
para cezası alınır. Bu suretle satılan müstahzar
lar zehirli maddeleri ihtiva eden ve yalnız tabip 
reçetesiyle satılması meşrut olan neviden ise 
ağır para cezası (200) liradan (500) liraya ka
dar hükmolunur ve her iki halde de müstahzar
lara el konarak mahkeme karariyle yok edilir. 

Ad. E. 

MADDE 11. — Hükümetin 11 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 
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bik olunur. 

MADDE 2. — 3402 sayılı kanunun 1 nci 
maddesiyle tadil edilmiş olan 1262 sayılı ka
nunun 18 nci maddesi aşağıda yazılı şekilde 
değiştirilmiştir: 

Madde 18. — 10 ncu maddede zikredilen 
tahlil neticesinde müstahzarların terkibinde bu
lunan maddelerin saf olmadığı, veyahut izin 
verme muamelesi için verilmiş olan formüle uy
madığı, veya tedavi vasıflarını azaltacak veya 
kaybedecek surette imal edilmiş olduğu sabit 
olursa adma ruhsat verilmiş mesul sahibi, ve
ya bu maddeleri bu şekilde imal edildiğini bi
lerek satanlar, veya satılığa arzedenler, veya 
sattıranlar 50 liradan 500 liraya kadar ağır 
para cezasına mahkûm edilir. 

Bu müstahzarlar her bulundukları yerde mü
hür altına almarak muhakeme neticesinde yok 
edilir. 

Bu madde mucibince iki defa mahkûmiyet 
halinde ruhsatname Sıhhat ve içtimai muavenet 
vekâletince geri almır. 

MADDE 3. — 1262 sayılı kanuna aşağıdaki 
maddeler ilâve edilmiştir: 

Ek madde 1. — Tıbbi müstahzarları taklit 
ederek bunlarm şifai hassalarını azaltacak ve
ya büsbütün yokedecek surette yapanlar, ve
ya bunları bilerek satanlar, veya sattıranlar, 
veya satılığa arzedenler üç aydan bir seneye 
kadar hapse ve bunların ticarete sevkedilmiş 
miktarlarına göre ayrıca 100 liradan 1 000 lira
ya kadar ağır para cezasma mahkûm edilir. 

1262 sayılı kanunun 1 nci maddesiyle işbu 
kanunla değiştirilen 2 nci maddesinin B bendi- ı 
nin III sayılı fıkrasında gösterildiği veçhile 
yalnız ecza ticarethaneleriyle eczanelerde satıl
ması mecburi olan her nevi müstahzarları salâ
hiyet olmıyan kimselere - bunların işbu madde
leri ticarete arzedeceklerini bilerek - satanlar- j 
dan veyahut kanuni salâhiyeti olmadığı halde I 
bunları satan veya satmak üzere dükkânmda 
veya nezdinde bulunduranlardan 50 liradan 100 
liraya kadar ağır para cezası alınır. Bu suretle 
satılan müstahzarlar zehirli maddeleri ihtiva 
eden ve yalnız tabip reçetesiyle satılması meş
rut olan neviden ise ağır para cezası 200 liradan 
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MADDE 12. — 16 . X I I . 1940 tarihli ve 3940 
sayılı kanun hükümleri mahfuzdur. 

MADDE 13. — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

MADDE 14. — Bu kanun hükümlerinin ifa
sına Adliye ve Sıhhat ve içtimai muavenet ve
killeri memurdurlar. 7 . V . 1941 

Bş. V. Ad. V. 
Dr. R. Saydam TT. Menemencioğlu 

Da. V. Ha. V. 
F'ayık öztrak Ş. Saraçoğlu 

Mf. V. Na. V. 
Yücel A. F. Cebesoy 

S. î. M. V. 
Dr. Tl. Alataş 

Mü. V. 
C K. tncedayı 

G. I. V. 
R. Karadeniz Muhlis 

Ti. V. 
M. ökmen 

M. M. V. 
S. Arıkan 

Ma. V. 
F. Ağrah 
îk. V. 

Hüsnü Çakır 
Zr.V. 

Erk m ev, 

Ad. E. 

MADDE 12. — Hükümetin 12 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 13. — Hükümetin 13 ncü maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 14. — Bu kanun hükümlerinin icra
sına Adliye, Sıhhat ve içtimai muavenet ve Güm
rük ve inhisarlar vekilleri memurdurlar. 
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500 liraya kadar hükmolunur. Ve her iki halde 
de müstahzarlara el konularak mahkeme kara-
riyle yok edilir. 

Ek madde 2. — 1262 sayılı kanunun işbu 
kanunla değiştirilen 18 ve 19 ncu maddeleriyle 
birinci ek maddesinde yazılı hallerde bu gibi 
müstahzarları kullanmanın halkın sıhhatine ha
fif veya ağır bir şekilde zararlı olacağı anlaşıl
dığı surette adına ruhsat verilmiş mal sahibi, 
veya ruhsatsız olarak imal edenler, veya ruh
satsız olarak hariçten ithal edenler, veya müs
tahzarların taklidini yapanlarla bunlarm for
müllerine uymadığı veya tedavi vasıflarını azal
tacak veya kaybedecek surette imal edildiğini, 
veya ruhsatsız imal veya ithal edildiğini, veya 
bunlarm taklit olduklarını bilerek satanlar, ve
ya sattıranlar, veya satılığa çıkaranlar hakkında 
işbu maddelerde yazılı cezalardan başka ayrıca 
Türk Ceza kanununun 395 nci maddesi hüküm
leri tatbik olunur. 

Ek madde 3. — Tetkik veya tecrübe edil
mek veya şahsi tedavide kullanılmak ve Sıhhat 
ve İçtimai muavenet vekâletince kabul edilecek 
miktarı aşmamak üzere ruhsatnameyi haiz ol-
mryan müstahzarlarla bunlardan ticarete çı
karılmamak şartiyle resmî müesseseler veya 
âmme menfaatlerine hadim hayır cemiyetleri 
namına gelecek olanların dışarıdan memle
kete ithaline Sıhhat vekâletince müsaade edile
bilir. 

MADDE 4 — 16. XII . 1940 tarihli ve 3940 I 
sayıl ıkanunun hükümleri mahfuzdur. 

MADDE 5. — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 6. — Bu kanun hükümlerinin icra
sına Adliye, Sıhhat ve içtimai muavenet ve Güm
rük ve inhisarlar vekilleri memurdur. 
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S. Sayısı: 47 
Devlet şûrası Birinci daire reisliğine seçim yapılması 
hakkında Başvekâlet tezkeresi ve Adliye ve Dahiliye 

encümenlerinden mürekkep Muhtelit encümen 
mazbatası (3/532) 

T.C. 
Başvekâlet 

Yazı işleri müdürlüğü 4 . XII . 1942 
Sayı: 6/1930 

4340 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Devlet şûrası Birinci dairesi reisi Şefik Yürekli yaş haddine vardığından tekaüt edilmiştir. Bu 
suretle açılan birinci daire reisliğine intihabın icrası için 3546 numaralı kanunun üçüncü mad
desine tevfikan Başvekâletçe namzet gösterilmesi uygun görülen beş zatın adlariyle memuriyetlerini 
ihtiva eden liste ilişik olarak sunulmuştur. Lâzımgelen muamelenin yapılmasına müsaade buyurul-
masını arzeylerim. 

Başvekil 
• ' . " ' " • '*' Ş. Saraçoğlu 

Liste 
Salâhaddin Odabaşıoğlu : Devlet şûrası Birinci daire reisi 
Hazim Töregün : Devlet Şûrası âzası 
Tevfik Talât Hıtay : » » » 
Nusret Doğruer : » » » 
Hüsnü Berker : » » » 

Adliye ve Dahiliye encümenlerinden mürekkep Muhtelit encümen mazbatası 

T. B. M. M. 
Adliye ve Dahiliye 15. XII. 1942 
Muhtelit encümeni 
Easas No. 3/532 
Karar No. 1 

Yüksek Reisliğe 

Yaş haddine varması sebebiyle tekaüde şevke- zet listesi Adliye ve Dahiliye encümenlerinden 
dilmiş olan Şefik Yürekli'den açılan Devlet §û- mürekkep Muhtelit encümende Adliye ve Dahi-
rası Birinci daire reisliğine gerekli intihabın liye vekilleri de hazır oldukları halde tetkik 
icrası zımnında Başvekâletin 4 . X I I . 1942 tarih olundu. 
ve 6 -1930/4340 sayılı tezkeresi ve ona bağlı nam- 3546 sayılı kanunun 3 ncü maddesi hükümle-
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rine tevfikan yapılan seçimde gösterilmesi karar
laştırılan üç namzedin adları ve soyadları aldık
l a * r # s o l l i ^ â g a ^ m t İ S s ^ i l m ^ 

Sa#yt(ftîL b d â ^ ı ö p i : Devler fgras* W 
şinci daire reisi; 

Tevfik faTİt'ÎÖay: Devfer |MsY âlâsı; 
Hüsnü Berker: Devlet şûrası? âsalik 

Bunlardan birinin Devlet şûrası Birinci daire 
reisliğine intihabı hususu Umumî Heyete arzedil-
mek üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 
Ad. ve Da. En. Mürekkep 

Muhtelit En. reisi 
Şortun 

Münir Çağil 
Kâtip 

Konya Antalya 
G. Gültekin N. Altsoy 

M. M. 
Zonguldak 

Şinasi Devrin 

Balıkesir 
Û.^iyM^âcu 

Feridâm F. Düşümsel 
Antalya Balifeesir 

B. Suptan Y.8.üz#y 

E.Mfğu* 
Bitlis 

8. c#rgftww*ötfr 

Bursa 
A. Akgüç 

S.Mrg&ıett 
Erzurum 

^*Zr&byİMtör 

C. Uybadtn 
Niğde 
C. Oral 
Konya 

Ş. Ergun 
Kütahya 
8. Ertem 
Mardin 

Edib Fkgm 
Sinob 

C. Af ay 
fsafezfta 

F.AiB&mtim 

Bursa Denizli 
F. Güvendiren Haydar Günver 

SıfcnMtfı 
A.Fw*t 
Erzurum 

Çoruh 
A. Tüzün 

Kars 
E. özoğuz 

Kayseri 
B. özsoy 
Malattya 

E. Barkan 
Manisa 

A, Tümer 

3. Sağımğlu 
Gazianteb 

»jftvt*. Melek 
Zonguldak 

/. E. Bozkurt 
Kastamonu 
A. Binkaya 

Kocaeli 
J&l£arg% 

limmföker 
Manisa 
K. Örer 

Tokad 
S^AÎtimç 

Zonguldak 
RifatVmdar 

TÖ. Sayısf ?İ7) 



S. Sayısı: 
Devlet şûrası İkinci daire reisliği ile iki âzalığa seçirp 
yapılması hakkında Başyçkâlet tezkeresi ve Adliye ve 

Dahiliye encümenlerinden mürekkep Muhtelit 
encümen mazbatası (3/533) 

r T. c. 
Başvekâlet 

Yazı işlert dairesi müdürlüğü 
Sayı: 6 -1991 

4511 

5. XII. 1942 

,iC> LU 

T. B. M. Meclisi Yüksek Reisliğine 

..:, Devlet-faraşında a^4>uîunijm îkinöiida&e reisliği ile iki, â^^ sihtijıajşın icracıJç^3546jL>upa-
ralı kanunun üçüncü maddesine tevfikan Başvekâletçe.namzet goşterifmeleri uvg^ , gÖJÜ^n z^tl^rjn, 
adlarijle memuriyetlerini: ihtiva^ eden liste ilişik olarak sunulmuştur. Muamelesinin yapılmasına 
müsaade Duyurulmasını arzeylerim. ^, ,-.„ ._< 

Ş. Saraçoğlu 

Hazım Töregün 
Tevfik Tal|t Hıtay 
Nusret Döğruer 
HÂign$ıBerker 
Kemal Arar 

Ali Seyfi Tülümen 

Kenan, Yılmaz 
Hakkı Kâmil Beşe 
NiitekıNaiikîoğlu 
Ra^ituÇelefeidğlu 
Ziya Yürük 
Muhittin Tekat 
Mesrur Kip 
Burhan Teker 
Muzaffer Akalm 

İkinci daire reisliğ 

Devlet 
» 
» 
» 
» 

Açık iki âzalık : 

i için 

şûrası 
» 
» 
» 
» 

için 

âzasından 
» 
» 
» 
» 

Dahiliye vekâleti Memurlar, sicil ve muamelât 
umum müdürü, 
Maliye vekâleti tetkik heyeti âzasından 
Ticaret vekâleti teftiş heyeti reisi 
Nafıa vekaleti hukuk müşaviri 
Münakalât vekâleti hukuk müşaviri 
îktisat vekâleti hukuk mşayiri 
Devlet şûrası başmuavinlerinden müddeiumumi 
Devlet şûrası başmuavinlerinden 
Ga^îanteb valisi 
Çorum valisi 



Adliye ve Dahiliye encümenlerinden mürekkep Muhtelit encümen mazbatası 

T. B. M. M. 
Adliye ve Dahiliye 
Muhtelit encümeni 

Esas No. 3/533 
Karar No. 2 

15 . XII . 1942 

Yüksek Reisliğe 

Devlet şûrasında açık bulunan ikinci daire 
reisliği ile iki âzalık için gerekli intihabın ya
pılması zımnında Başvekâletten gönderilen 5 . 
XII . 1942 tarih ve 6 - 1991/4511 sayılı tezke
re ve ona bağlı liste Adliye ve Dahiliye encü
menlerinden mürekkep Muhtelit encümene hava-
el ve tevdi buyurulmakla Adliye ve Dahiliye ve
killeri -hazır oldukları halde mütalâa ve tetkik 
olundu. 

Başvekâletten gönderilen listede yazılı nam
zetlerden başka Ankara Maarif müdürü Rasim 
Arsan'in namzetler meyanına alınması hakkın
da Çoruh mebusu Atıf Tüzün tarafından yapı
lan teklifin Muhtelit encümence kabulü üzerine 
Rasim Arsan seçilecekler meyanında gösteril
miştir. 

Bunu mütaakıp 3546 sayılı kanunun 3 ncü 
maddesi hükümlerine tevfikan yapılmış olan se
çimde İkinci daire reisliği için en çok rey alan 
üç zat ile iki âzalık için en çok rey alan altı 
zatin adları ve soy adları, aldıkları rey sırasiyle 
aşağıda gösterilmiştir: 

Devlet şûrası İkinci daire reisliği için \ 

Devlet şûrası âzasından 
» » » 
» » » 

Hazım Töregün 
Nusret Doğruer 

Hüsnü Berker 

Devlet şûrası âzalıkları için 

Rasim Arsan 
llaşit Çelebioğlu 

Muhittin Tekat 

Mesrur Kip 

Ali Seyfi Tülümen 

Kenan Yılmaz 

Ankara Maarif müdürü 
Münakalât vekâleti hukuk 
müşaviri 
Devlet şûrası başmuavinle-
rinden müddeiumumi 
Devlet şûrası başmuavinle-
rinden 
Dahiliye vekâleti memurlar, 
sicil ve muamelât U. müdürü 
Maliye vekâleti tetkik heyeti 
âzasından 

R&SIflSHçin namzet gösterilenlerden birinin ve 

âzalık için namzet gösterilenlerden ikisinin seçil
meleri hususu Umumî Heyetin tasvibine arzedil-
mek üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

Ad. ve Da. En. Mü. 
Muh. En. Reisi 

Çorum 
Münir Çağıl 

Kâtip 
Konya 

G. Gültekin 

Ankara 
F. Daldal 

Balıkesir 
S. Uzay 

Bitlis 

Antalya 
N. Aksoy 

Antalya 
R. Kaplan 

Bingöl 
F. F. Düşünsel 

Denizli 

M. M. 
Zonguldak 
Ş. Devrin 

Ankara 
Ekrem Ergun 

Balıkesir 
O. Niyazi Bur CM 

Bursa 
A. Akgüç 

8. örgeevren Haydar Günver 

Erzincan 
A. Fırat 

Erzurum 
İV. Elgün 

Çoruh 
Atıf Tüzün 

Kastamonu 
Abidin Binkaya 

Kocaeli 
Salâh Yargı 

Mardin 
Edib Ergin 

Elâzığ 
S. Sağıroğlu 

Gazianteb 
Dr. A. Melek 

Çanakkale 
H. Ergeneli 

Erzurum 
Zeki Soydemir 

Tekirdağ 
C. Tlybadın 

Kars 
E. özoğuz 

Konya 
Ş. Ergün 

Kütahya 
8. Ertem 

Manisa 
A. Tümer 

Malatya 
Emrullah Barkan 

Sinob 
C. Atay 

Zonguldak 
Rifat Vardar 

Sivas 
Mitat Ş. Beleda 

Trabzon 
F. A. Barutçu 

Yozgad 
S. Korkmaz 

Kayseri 
R. özsoy 

Malatya 
M. öker 

T Manisa 
K. örer 

Tokad 
S. Atanç 

Zonguldak 
/. E. Bozkurt 

( S. Sayısı: 48 ) 



S. Sayısı: 49 
Devlet Havayolları Umum müdürlüğü 1942 malî yılı 
bütçesinde değişiklik yapılması hakkında 1/899 ve 
Devlet Havayolları Umum müdürlüğü 1942 malî yılı 
bütçesinde münakale yapılmasına dair 1/908 sayılı 

kanun lâyihaları ve Bütçe encümeni mazbatası 

Devlet havayolları U. M. 1942 malî yılı bütçesinde değişiklik yapılması hakkında . kanun 
lâyihası (1/899) 

T. C. 
Başvekâlet 9 . XII . 1942 

Kararlar dairesi müdürlüğü 
Sayı: 6/4557 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Devlet havayolları umum müdürlüğü 1942 malî yıllı bütçesinde değişiklik yapılması hakkında Mü
nakalât vekilliğince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 5 . XII . 1942 tarihinde Yüksek Meclise 
arzı karar]aştırılan kanun lâyihası esbabı mucibe siyle birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
'" - •' - Ş, Saraçoğlu 

Mucip sebepler lâyihası 

1. — Devlet Havayolları idaresinin ana vazifesi olan yolcu nakliyatını karşılamak üzere 1942 malî 
yılı masraf bütçesine benzin ve yağ masrafı olarak konulan tahsisat gerek ahvali hazıra ve gerek bu 
sene gösterilen rağbet dolayısiyle normal hatlardaki servisleri karşılamağa kâfi olmadığından bitmiş 
bulunmaktadır. 

Halbuki önümüzdeki faaliyet devresinin başarılabiliri esi bu masrafın arttırılması ile mümkündür. 
Vaziyeti hazıra icabı akar yakıtların fiyatlarında her gün bir artış görülmekte olduğundan ilkba

har faaliyetinin idamesi için bütün ihtimaller gözönünde tutulmak suretiyle bunun temini (90 000) 
liralık bir tahsisatla mümkün görülmektedir. Diğer taraftan yapılan bütün teşebbüslere rağmen tel
siz cihazları ve teferruatının temini müşkül görülmekte ve bu yüzden bu malzemenin mubayaası mak-
sadiyle bütçeye konulan tahsisatın malî sene sonunda istimal edilmemiş bir vaziyette kalacağı düşü
nülmektedir. 

îdarenin benzin ve yağ gibi mübrem ihtiyacını karşılamak gayesiyle kullanılması müşkül olan 
tahsisatı bu zaruri ihtiyaca hasretmesi muvafık görülmüştür. 

2. — Devletçe parasız verilecek giyim eşyası karşılığı olarak her idare bütçesine konulacak tahsisat 
dolayısiyle Devlet Havavolları bütçesinde de bu masrafı karşılamak ve ayrıca bir tahsisat istenilme
mek suretiyle yeniden açılan bir fasla (6 000) liralık fevkalâde tahsisat konulması muvafık görülmüş 
ve ilişik kanun lâyihası hazırlanmıştır. 



HÜKÜMETÎN TEKLİFİ 

Devlet Havayolları umum müdürlüğü 1942 malî 
yıl] bütçesinde değişiklik yapılmalına dmr kanun 

lâyihası 

MADDE 1. — Devlet Havayolları umum 
müdürlüğü 1942 malî yılı bütçesinin ilişik cet
velde yazılı tertipleri arasında (90 000) liralık 
münakale yapılmıştır. 

MADDE 2. — Devlet Havayolları umum 
müdürlüğü 1942 malî yılı bütçesinin 10 ncu 
faslının 3 ncü (İstasyon binaları atelye, hangar 
inşa ve tamirlerile meydanların istimlâk ve 
sair masrafları) maddesinden 6 000 lira tenzil 
edilerek. (4306 sayılı kanun mucibince verile
cek giyim eşyası bedeli ve bilûmum masrafları) 
adiyle açılan 14 ncü fasla fevkalâde tahsisat 
olarak konulmuştur. 

MADDE 3. — Bu kanun nesri tarihinden 

muteberdir. 

MADDE 4. — Bu kanunun hükmünü icraya 
Maliye ve Münakalât vekilleri memurdur. 

5 . XII . 1942 
r.ij. V. Ad. V. M. M. V. 

>}. Saraçoğlu !F. Menemencioğlu A. U. Artunkal 
Da. V. 

İL Peker A 
MI. V. 
Yücel 

S. 1. M. V. 
Dr. 11. Alatas 

Mü. V. 
i''. Engin 

İla. V. 
. Menemencioğlu 

Na. V. 

G. 1. V. 
11. Karadeniz S. 

Mal. V. 
F. Ağralı 

İk. V. 
8. Day 

Zr. V. 
R. Ilatipoğlu 

Ti. V. 
Dr. B. Uz 

F. M. 

Hükümetin teklifine bağlı cetvel 

Muhassasatm nev 'i 
Zamme

dilen 

10 

Nakil vasıtalarının benzin, yağ ve sair masraflariyle nakliye 
için verilecek ücret ve kiralar ve sair masraflar 
Telsiz ve gönyömetre cihazları mubayaa ve tesisi ile yedek 
malzeme ve edevatı telsiz binaları inşası ve telefon tesisatı 

Yekûn 

90 000 

90 000 

Tenzil 
edilen 

90 000 

90 000 

Devlet Havayolları umum müdürlüğü 1942 malî yılı bütçesinde münakale yapılmasna dair kanun 
lâyihası (1/908^ 

T. C. 
Başvekâlet 

Kararlar dairesi müdürlüğü 
Sayı : 6/4594 

12 . XII. 1942 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Devlet Havayolları umum müdürlüğü 1942 malî yılı bütçesinde münakale yapılması hakkında Mü
nakalât vekilliğince hazırlanan ve İcra Vekilleri llyetince 9 . X I I . 19-12 tarihinde Yüksek Meclise arzı 
kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesiyle birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
Ş. Saraçoğlu 

( S. Sayı* : 49 ) 



— 3 — 
Mucip sıebepler lâyihası 

Devlet Havayolları umum müdürlüğünün 1942 malî yılı bütçesine memleket dahilindeki teşekkül
lere staj ve tatbikat maksadıyla gönderileceklerin zaruri masraflarını karşılamak üzere (5 000) lira
lık bir tahsisat konulmuş bulunmaktadır. 

Ahiren hariç memleketlerle yapılan temaslarda idarenin muhtaç bulunduğu yolcu tayyarelerinin 
temin edilmesinde mutabık kalınmış ancak bu tayyarelerin memlekete ithalinden evvel mahallerinde 
kendi elemanlarımız tarafından kullanılmaları ve bu tayyareler üzerinde ihtisas kazanmaları prensi

bi de gözönünde tutulmuş olduğundan bu maksadı teminen ecnebi memleketlere izam edilecek pilot 
ve makinistlerin tahakkuk edecek masraflarını karşılamak üzere ecnebi memleketler harcırahı faslına 
(15 000) liralk bir tahsisatın ilâvesine mecburiyet hâsıl olmuştur. 

Umumî muvazeneden yardım imkânlarının halen kabil olmamasına ve Havayolları idaresiniıi de bina 
ve meydan inşaatı için bütçesine koyduğu tahsisatın mühim bir kısmı ile taahhüde girişmiş ve ba
kiye kalan miktarın ise esaslı herhangi bir inşa ve tesise müsait bulunmamasına binaen karşılığın 
bu tertipten münakalesi cihetine gidilmiştir. 

Esbabı maruzuya binaen ilişik kanun lâyihası hazırlanmıştır. 

HÜKÜMETIN TEKLÎFI 

Devlet Havayolları umum müdürlüğü 1942 malî 
yılı bütçesinde münakale yapılmasına dair kanun 

lâyihası 

BÎRÎNCÎ MADDE — Devlet Havayolları 
umum müdürlüğünün 1942 malî yılı bütçesinin 
ilişik cetvelde yazılı tertipleri arasında (15 000) 
liralık münakale yapılmıştır. 

ÎKÎNCÎ MADDE — Bu kanun neşri tari
hinden muteberdir. 

ÜÇÜNCÜ MADDE — Bu kanunun hükmünü 
icraya Maliye ve Münakalât vekilleri memur-

dur. 
Bş. V. 

Ş. Saraçoğlu 
Da. V. 

R. Peker 
Mf. V. 
Yücel 

S. I. M. V. 
Dr. H. Alataş 

Mü. V. 

H 

9 . XII . 1942 
Ad. V. M. M. V. 

Menemencioğlu A. R. Artunkal 
Ha. V. Mal. V. 

N. Menemencioğlu F. Ağralı 

F. Engin 

Na. V. Ik. V. 
Sırrı Doy 

G. I. V. Zr. V. 
R. Karadeniz Ş. R. Hatipoğlu 

Ti. V. 
Dr. B. Vz 

Hükümetin teklifine bağlı cetvel 

F. M. izahat Zam Tenzil 

G Yabancı memleketler harcırahı ile memleket dahil ve haricinde tedri
sat, tatbikat ve staj masrafları. 15 000 

10 3 istasyon binaları atelye, hangar inşa ve tamirleriyle meydanların 
istimlâk ve sair masrafları. 15 000 

Yekûn 15 000 15 000 

( S. Sayısi: 49 ) 



Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 
Mazbata No, 22 
Esas No. 1/899, J/908 

15 . XII. 1942 

Yüksek Reisliğe 

Devlet Havayolları umum müdürlüğü 1942 
malî yılı bütçesinde değişiklik yapılması hakkın
da Münakalât vekilliğince hazırlanıp Başvekâle
tin 9 birinci kânun 1942 tarih ve 6/4557 sayılı 
ve 12 birinci kânun 1942 tarih ve 6/4594 sayılı 
tezkereleriyle Yüksek Meclise sunulan kanun lâ
yihaları encümenimize tevdi buyurulmakla sala
hiyetli memurlar hazır olduğu halde tetkik ve mü
zakere olundu. 

Devlet Havayollarının, yolcuların günden gü
ne artan rağbeti muvacehesinde iki yerine dört mo
torlu yolcu tayyareleri işletmeğe mecbur olduğu ve 
bundan dolayı benzin ve yağ sarfiyatının tahmin
lerin hududunu aştığı, ayrıca akar yakıt fiyat
larında husule gelen yükselmenin de bu fasla 
konulan tahsisatın arttırılmasını lüzumlu kıldığı 
ve ecnebi memleketlerden temin edilen tayyere-
leri memleketimize getirmek ve bu tayyareler 
hakkında ihtisas hâsıl etmek üzere gönderilecek 
pilot ve makinistlerin yol masraflarım karşıla
mak üzere de münakale yapılması zarureti hâsıl 
olduğu anlaşılmış ve kendi bütçesi içinde fasıldan 

fasla yapılması istenilen nakiller encümenimizcc 
de kabule şayan görülmüş ve her iki lâyiha bir
leştirilmiştir. 

Umumî Heyetin tasvibine arzolunmak üzere 
Yüksek Reisliğe sunulur. 

Reis 
Çorum 

1. Eker 
Kâtip 

tstanbul 
F. öymen 

Bolu 

Reis V. 
Kastamonu 

Tahsin Coşkan 

Antalya 
İV. E. Sümer 

Dr. Zihni Ülgen M 
Giresun 

M. Akkaya 
istanbul 

II. Dikmen 
Ordu 

II. Yalman 

Kars 
C. Dursunoğlu 

Tokad 
H. N. Keşmir 

Zonguldak 
Emin Erişirgil 

M. M. 
Muğla 

II. Kitabcı 

Bursa 
Dr. S. Konuk 

Elâzığ 
. F. Altay 
îsparta 
R. Ünlü 

Kırklareli 
B. Denker 

Yozgad 
8. îçöz 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN DEĞÎŞTlRlŞt 

Devlet Havayolları umum müdürlüğü 1942 
malî yılı bütçesinde değişiklik yapılmasına 

dair kanun lâyihası 

MADDE 1. — Devlet Havayolları umum 
müdürlüğü 1942 malî yılı bütçesinin ilişik cet
velde yazılı tertipleri arasında (105 000) lira
lık münakale yapılmıştır. 

MADDE 2. — Devlet Havayolları tunum 
müdürüğü 1942 malî yılı bütçesinin 10 ncu fas
lının 3 ncü (istasyon binaları, atelye, hangar 
inşa ve tamirleriyle meydanların istimlâk 
ve sair masrafları) maddesinden (6 000) li

ra tenzil edilerek (4306 sayılı kanun mucibin
ce verilecek giyim eşyası bedeli ve bilûmum 
masrafları) adı ile açılan 14 ncü fasla fevkalâ
de tahsisat olarak konulmuştur. 

MADDE 3. — Bu kanun neşri tarihinden 
mer'idir. 

MADDE 4. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Maliye ve Münakalât vekilleri memurdur. 

( S. Sayıriı: 49 ) 



Bütçe encümeninin değiştiricine bağlı 

CETVEL 

Tenzil edilen Zammedilen 
F. M. Muhassasatm nev'i Lira Lira 

6 Yabancı memleketler harcırahı ile memleket dahil ve haricinde 
tedrisat, tatbikat ve staj masrafları 15 000 

Nakil vasıtalarının benzin, yağ ve sair masraflariyle nakliye 
için verilecek ücret ve kiralar ve sair masraflar 90 000 

10 2 Telsiz ve gönyömetre cihazları mubayaa ve tesisi ile yedek mal
zeme ve edevatı telsiz binaları inşası ve telefon tesisatı 90 000 

3 istasyon binaları atelye, hangar inşa ve tamirleriyle meydan-. 
lann istimlâk ve sair masrafları 15 000 

Fasıl yekûnu 105 000 

YEKÛN 105 000 105 000 

• • ^ M l 

( S. Sayısı : 4§ ) 





S. Sayısı: 50 
Hudut ve sahiller sıhhat umum müdürlüğü 1942 malî 
yılı bütçesinde değişiklik yapılmasına dair kanun 

lâyihası ve Bütçe encümeni mazbatası (1/900) 

T. a 
Başvekâlet 9 . XII . 1942 

Kararlar dairesi müdürlüğü 
Say* : 6/4558 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 
Hudut ve sahiller sıhhat umum müdürlüğü 1942 mâlî yılı bütçesinde değişiklik yapılması 

hakkında Sıhhat ve içtimai muavenet vekilliğince hazırlanan ve icra Vekilleri Heyetince 5.XII. 
1942 tarihinde Yüksek M]eclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesiyle birlikte su
nulmuştur. 

Başvekil 
Ş. Saraçoğlu 

Esbabı mucibe lâyihası 

Hudut ve sahiller sıhhat umum müdürlüğü 1942 malî yılı bütçesindeki tertipler arasında aşağı
daki izahat veçhile münakale yapılmasına zaruret hâsıl olmuştur. 

1. Mezkûr umum müdürlük teşkilatındaki memur ve müstahdemlere 4178 sayılı kanuna, tev
fikan üçten ziyade çocukları olanların dördüncü çocuğundan itibaren beher çocuk başına iki buçuk 
lira zam verilmesi için 1 nci faslın 3 ncü çocuk zammı maddesine mevzu 1 000 liralık tahsisat kâfi 
gelmediğinden bu maddeye (500) lira ve 15 nci faslın 5 nci (bütün eşyanın nakliye ve ambalaj 
masraflariyle posta ve banka nakli nükut masrafı) maddesine mevzu 4 000 liralık tahsisatın ademi 
kifayetine binaen (1 500) lira ve Zonguldak'tan nakil vasıtaları için İstanbul ve Çanakkale'ye sev-
kolunan kömürlerin deniz tarikiyle ve motörlerle yollanmasına binaen deniz harp sigortasına tabi 
tutllmasl hasebiyle 15 nci faslın 6 ncı (sigorta bedeli) maddesine (250) lira ve itlafı far ameli
yesinde kullanılmak üzere mubayaasına lüzum, ve zaruret hâsıl olan kükürt için 16 ncı faslın 4 ncü 
maddesine mevzu tahsisatın kifayet etmemesinden dolayı mezkûr maddeye 1 500 ve 1941 malî yılı 
sonlarjmda bazı memurların tahvil ve yeniden tâyin edilmeleri üzerine verilen harcıraha ait evrakın 
malî yıl sonunda mahsupları yapılamamasından 19 ncu geçen yıl borçları faslına 1(1 500) lira ki 

ceman 5250 liranın ilâvesi zaruri görülmüştür. 
2. Yukarhda yazılı 5250 liralık zammın yapılmasını temin için 17 nci nakil vasıtaları faslının 

2 nci tamir maddesinden 1750 ve 3 ncü işletme maddesinden 1500 ve dördüncü kira ile tutulacak 
vesaiti nakliye karşılığı maddesinden de (2000) liraki ceman 5250 lira tenzil edilmiştir. 

3. 1938 malî yılında verilen ve eşhas zimmeti hesabına intikal eden avansın mahsup edilmesi 
için lüzum görülen 8 liranın 20 nci faslının 1 nci (1940 yılı borçları karşılığı) maddesinden 8 lira 
tenzil edilerek aynı fasılda (1938 yılı borçları karşılığı) adiyle yeniden açılacak üçüncü maddeye fev
kalâde tahsisat olarak konulması muvafık görülmüş olduğundan bu hususta hazırlanan kanun lâ
yihası ilişik olarak sunulmuştur. 

Sıhhat ve içtimai muavenet 
vekili 



Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni ıg # XII. 1942 
Mazbata No. 26 
Esas No. 1/900 

Yüksek Reisliğe 

Hudut ve sahiller sıhhat umum müdürlüğü 
1942 malî yılı bütçesinde değişiklik yapılması 
hakkında Sıhhat ve içtimai muavenet vekilliğin
ce hazırlanan ve Başvekâletin 9 birincikânun 
1912 tarih ve 6/4558 sayılı tezkeresiyle Yüksek 
Meclise sunulan kanun lâyihası Encümenimize 
tevdi buyurulmakla Sıhhat ve içtimai muavenet 
ve Maliye vekâletlerinin salahiyetli memurları 
hazır oldukları halde tetkik ve müzakere olundu. 

Mucip sebepler mazbatasında gösterilen za
ruretler Encümenimizce kabule şayan görülmüş 
ve lâyihanın müzakeresi sırasında bir masraf 
tertibinden tenkis suretiyle yapılması istenen 
250 liralık zamla birlikte (5 500) liradan iba
ret olan münakale teklifi aynen kabul edilmiştir. 

Müzakere sırasında yapılan değişiklik dola-
yısiyle yeniden kaleme alman lâyiha Umumî 
Heyetin tasvibine arzolunmak üzere Yüksek Re

isliğe sunulur. 

Reis Reis V. M. M. 
Çorum Kastamonu Muğla 
/. Eker Tahsin Coşkan H. Kitabet 
Kâtip 

İstanbul Antalya Bolu 
F. öymen N. Esad Sümer Dr. Zihni Ûlgen 

Bursa Diyarbakır Elâzığ 
Dr. Sadi Konuk Rüştü Bekit M. F. Altay 

Oiresun İsparta İstanbul 
M. Akkaya R. Ünlü H. Ülkmen 

Kars Kırklareli Muş 
C. Dursunoğlu B. Denker Ş. Ataman 

Ordu Samsun Tokad 
H. Yalman M. Ali Yörüker II. N. Keşmir 

Yozgad Zonguldak 
S. Içöz Emin Erişirgü 
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HÜKÜMETÎN TEKLlFl 

Hudut ve sahiller sıhhat umum müdürlüğü 1942 
malî yılı bütçesinde değişiklik yapılmasına dair 

kanun lâyihası 

MADDE 1. — Hudut ve sahiller sıhhat umum 
müdürlüğü 1942 malî yılı bütçesinin ilişik cet 
velde yazılı tertipleri arasında (5250) liralık 
münakale yapılmıştır. 

MADDE 2. — Hudut ve sahiller sıhhat umum 
müdürlüğü 1942 malî yılı bütçesinin 20 nci fas
lının 1 nci (1940 yılı borçları karşılığı) madde
sinden 8 lira tenzil edilerek mezkûr fasılda (1938 
yılı borçları karşılığı) adiyle açılan 3 ncü madde
ye fevkalâde tahsisat olarak konulmuştur. 

MADDE 3. 
teberdir. 

Bu kanun neşri tarihinden mu-

MADDE 4. — Bu kanunun hükmünü icraya 
Sıhhat ve içtimai muavenet vekili memurdur. 

Bş. V. 
Ş. Saraçoğlu H 

Da. V. 
R. Peker N. 

Mf. V. 
Yücel 

S. I. M. V. 
Dr. H. Alataş 

Mü. V. 
F. Engin 

5 . X I I . 1942 
Ad. V. M. M. V. 

. Menemencioğlu yi. R. Artunkal 
H. V. Mal V. 

Menemencioğlu F. Ağrah 
Na. V. Ik. V. 

Sırrı D ay 
G. I. V. Zr. V. 

R. Karadeniz Ş. R. Hatipoğlu 
Ti. V. 

Dr. B. Tiz 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN D E Ğ I Ş T I R I Ş I 

Hudut ve sahiller Sıhhat umum müdürlüğü 1942 
malî yılı bütçesinde değişiklik yapılmasına dair 

kanun lâyihası 

MADDE 1. — Hudut ve sahiller Sıhhat 
umum müdürlüğü 1942 malî yılı bütçesinin ili
şik cetvelde yazılı tertipleri arasmda (5 500) 
liralık münakale yapılmıştır. 

MADDE 2. — Hudut ve sahiller Sıhhat 
umum müdürlüğü 1942 malî yılı bütçesinin 20 
nci faslının 1 nci (1940 yılı borçları karşılığı) 
maddesinden 8 lira tenzil edilerek mezkûr fa
sılda (1938 yılı borçları karşılığı) adiyle açı
lan 3 ncü maddeye fevkalâde tahsisat olarak 
konulmuştur. 

MADDE 3. 
mer'idir. 

Bu kanun nesri tarihinden 

MADDE 4. — Bu kanunun hükmünü icra
ya Sıhhat ve içtimai muavenet vekili memur
dur. 
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Hükümetin teklifine bağh 
CETVEL 

Tenzil edilen Zammedilen 
F. M. Muhassasatın nev'i Lira Lira 

1 3 Çocuk zammı 

15 5 Bütün eşyanın nakliye, ve ambalaj masraflariyle posta ve 
banka nakli nukut m;asrafı 

15 6 Sigorta, bedeli 

16 4 Tephir ve istihmam mevad ve levazımı 
17 2 Nakil vasıtaları tamiri 
17 3 » » işletmesi 
17 4 Kira ile tutulacak vesaiti nakliye karşılığı 

19 Geçen yıl borçları 

1 750 
1 500 
2 000 

5 250 

500 

1 500 

250 

1 500 

1 500 
Fasıl yekûnu 

Yekûn 5 250 5 250 

Bütçe encümeninim, değiştirişine bağlı 
CETVEL 

Tenzil edilen Zammedilen 
F. M. Muhassasatın nev'i Lira Lira 

1 3 Çocuk zammı 
15 5 Bütün eşyanın nakliye ve ambalaj masraflariyle posta ve ban 

ka nakli nukut masrafı 
6 Sigorta bedeli 

16 4 Tephir ve istihmam mevad ve levazımı 
17 2 Tamir 

3 İşletme 
4 Kira ile tutulacak vesaiti nakliye karşılığı 

19 Geçen yıl borçları 

23 Binaların vergileri ve mütenevvi masrafları 

YEKÛN 5 500 5 500 
I I — • » • • 

e posta ve ban-

Fasıl yekûnu 

Fasıl yekûnu 

2 000 
1 500 
2 000 

5 500 

500 

1 500 
250 

1 750 

1 500 

1 500 

250 
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S. Sayısı: 51 
Vakıflar umum müdürlüğü 1942 malî yılı bütçesine 
35 000 l i ra fevkalâde tahsisat verilmesine dair 1 901 
ve Vakif lar umum müdürlüğü 1942 malî yılı bütçesine 
134 000 l i ra munzam tahsisat veri lmesi hakkında 

1902 sayılı kanun lâyihaları ve Bütçe encümeni 
mazbatası 

Vakıflar U. M. 1942 malî yılı bütçesine 35 000 lira fevkalâde tahsisat verilmesine dair kanun 
lâyihası (1/901) 

T. C. 
Başvekâlet 9 . XII . 1942 

Kararlar dairesi müdürlüğü 
Sayı: 6/4555 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Vakıflar umum müdürlüğü 1942 malî yılı bütçesine 35 000 lira fevkalâde tahsisat konulması 
hakkında Maliye vekilliğince hazırlanan ve icra vekilleri Heyetince 5 . XII . 1942 tarihinde Yük
sek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesiyle birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
Ş. Saraçoğlu 

Esbabı mucibe 

Dfcvletsje parasız verilecek giyim eşyası hakkındaki 14 . XI . 1942 tarihli ve 4306 numaralı 
kanun hükümleri dairesinde Vakıflar umum müdürlüğü memur ve müstahdemlerine de bu sene 
içinde verilecek parasız giyim eşyası bedeline karşılık olmak üzere sözü geçen umum müdürlüğün 
1942 malî yılı bütçesinde rakamsız bir faslı mahsus açılarak bu faslı mahsusa (35 000) lira tah
sisat konulması lâzım geldiğinden bunun temini için ilişik kanun lâyihası tanzim ve takdim kılın

mıştır. 
Bu tahsisatın 1941 malî yılı bütçe varidatından fazla tahsil olunup 1942 yılma devredilen 

nakitle karşılanacağı arz olunur. 



• — 2 — 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Vakıflar umum müdürlüğü 1942 malî yılı bütçe
sine 35 000 lira fevkalâde tahsisat konulmasına 

dair kanun lâyihası 

MADDE 1. — Vakıflar umum müdürlüğü 
1942 malî yılı bütçesinde (4306 sayılı kanun mu
cibince verilecek giyim eşyası bedel ve bilûmum 
masrafları) adiyle yeniden açılan 38 nci fasla 
35 000 lira fevkalâde tahsisat konulmuştur. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükmünü icraya 

Başvekil memurdur. 5 . XII . 1942 
Bş. V. 

Ş. Saraçoğlu 
Da. V. 

R. Teker 
Mf. V. 
Yücel 

S. 1. M. V. 
Dr. H. Alataş 

Mü. V. 
F. Engi 

Ad. V. M. M. V. 
H, Menemencioğlu A. R. Artunkal 

Ha. V. Mal. V. 
N. Menemencioğlu F. Ağralı 

Na. V. Ik. V. 
Sırrı Day 

G. 1. V. Zr. V. 
R. Karadeniz S. R. Hatipoğlu 

Ti. V. 
n Dr. B. Uz 

Vakıflar umum müdürlüğü 1942 malî yılı bütçesine 134 000 lira munzam tahsisat verilme
si hakkmda kanun lâyihası (1/902) 

T. C. 
Başvekâlet 

Kararlar Dairesi Müdürlüğü 
Sqyı : 6/4556 

9 . ZH . 1942 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Vakıflar umum müdürlüğü 1942 malî yılı bütçesine 134 000 lira munzam tahsisat verilmesi 
hakkında Vakıflar umum müdürlüğünce hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 5 . XII . 1942 
tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesiyle birlikte sunul
muştur. 

Başvekil 
Ş. Saraçoğlu 

Esbabı mucibe 

Vakıflar umum müdürlüğünün 1942 malî yılı bütçesinin bazı fasıllarındaki tahsisatın aşağıda 
arzedilen sebepler dolayısiyle sene sonuna kadar tahakkuk edecek ihtiyaca kifayet etmiyeceği an
laşılmasına mebni ilişik (134 000) liralık munzam tahsisata ait kanun lâyihası arz ve teklif edilmiş
tir. 

1. — Fiyatların yükselmesi dolayısiyle bütçeye mevzu tahsisatın kifayet etmiyeceği anlaşıldığın
dan 10 ncu faslın 1 nci tenvir ve teshin maddesine (3 000) ve ikinci kırtasiye maddesine (2 000) lira 
daha tahsisat ilâvesi zaruri görülmüştür. 

2. — Bolu 'da Gökçesu ve Sığır kuyruğu ormanı ile Denizli ve Menemen 'de bulunan bazı mera ve 
çiftliklere ait dâvalar dolayısiyle hakem tarafından gösterilen lüzumlar üzerine mahallerine giden 
tetkik ve tahkik heyetinin masraflarına karşı on bin liraya yakın bir masraf ihtiyar edilmiş olduğun
dan elde kalan tahsisatın ihtiyaca kifayet etmiyeceği anlaşıldığı cihetle 12 nci faslın ikinci masari
fi muhakeme maddesine (10 000) lira ve kumaş, dikiş ve ayakkabı fiyatlarının pahalılığı yüzünden 
bütçeye mevzu tahsisat ile bunların teminine imkân olmadığı görüldüğünden mezkûr faslın 4 ncü 
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melbusat maddesine de (3 500) lira tahsisat ilâvesi istenilmiştir. 
3. — Nakil vasıtaları ücretlerinin yükselmesi ve aynı zamanda gidiş ve geliş ve seyahat biletleri

nin kaldırılması dolayısiyle bütçeye mevzu tahsisatının kifayet etmiyecegi anlaşıldığından 14 neü 
harcırah faslına (5 000) lira ilâvesi teklif edilmiştir. 

4. — 17 nci resmî telefon tesis ve mükâleme masrafları faslmdaki tahsisatın ihtiyacı karşıla-
mıyacağı anlaşıldığından bu fasla (500) lira ilâve edilmiştir. 

5. — Vakıf akarlar için tanzim ettirilmekte olan cüzdanlar vazedilmek üzere bunların fotoğrafla
rının alınması ve krokilerinin yaptırılması ve aynı zamanda idarece deruhde edilmiş olan büyük bi
naların tenvir ve teshin işinin eskisine nispetle daha fazla masrafları istilzam eylemesi dolayısiyle 
21 nci faslın 3 neü maddesine (5 000) lira ve Çifteler çiftliği arazisinin tahdit ve tahrir işine bu sene 
daha vâsi bir kadro ile devam edilmesine binaen mezkûr faslın 4 neü tapu harcı maddesine de keza-
lik (5 000) lira tahsisat ilâve olunmuştur. 

6. — Gerek akar ve gerek hayratın mübrem olan tamiratlarına bile yeter derecede bulunmıyan 24 
neü faslın 1 nci ve 2 nci maddelerine ceman (50 000) lira tahsisat ilâvesine zaruret hâsıl olmuştur. 

7. — Yapılan hesaplara nazaran ve fevkalâde zam da verileceğine göre 32 nci faslın 1 nci mad
desine dahil cami ve mescitlerin hademe vazifesiyle tahsisatı fevkalâdelerinin sene sonuna kadar ta
hakkuk edecek istihkaklarına kifayet etmiyecegi anlaşıldığından bu tertibe (50 000) lira tahsisatın 
ilâvesi lâzımgelmiştir. 

Yukarıda arzedilen munzam tahsisat 1941 malî yılı masarif atma nazaran bütçe varidatından fazla 
tahsil edilip 1942 malî yılma devredilen nakdî mevcutla karşılanacaktır. Bu sebeplerle tanzim 

edilmiş olan ilişik kanun lâyihasının kabul buyurulması rica olunur. 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Vakıflar umum müdürlüğü 1942 malî yılı büt
çesine 134 000 lira munzam tahsisat verilmesi 

hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1. — Vakıflar umum müdürlüğü 
1942 malî yılı bütçesinin ilişik cetvelde gösteri
len tertiplerine 134 000 lira munzam tahsisat 
verilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükmünü icra
ya Başvekil memurdur. 

5 . XI I . 1942 
Bş. V. Ad. V. M. M. V. 

Ş. Saraçoğlu H. Menemencioğlu A- R. Artunkal 

Da. V. Ha. V. Ma. V. 
R. Peker N. Menemencioğlu F. Ağralı 

Mf. V. Na. V. Ik- V. 
Yücel Sırrı Bay 

S. î . M. V. G. t. V. Zr. V. 
Dr. H. Alataş R. Karadeniz Ş. R. Hatıpoğlu 

Mü. V. Ti. V. 
F. Ergin Dr. B. Uz 
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P. M. 

_ 4 _ 
Hükümetin teklifine bağlı cetvel 

Muhassasatm nev'i 

10 Vilâyetler levazımı 
1 Tenvir ve teshin 
2 Kırtasiye 

12 2 Masarifi muhakeme 
4 Melbusat 

Fasıl yekûnu 

Fasıl yekûnu 

14 Muvakkat memuriyet harcırahı 

17 Resmî telefon tesis ve mükâleme masrafı 

21 3 Apartmanlar ile Dördüncü vakıf han ve sair vakıf akarlar masrafı 
4 Yeniden alınacak tapu senetleri harç ve masrafları 

Fasıl yekûnu 

24 1 Vakıf akarlarla resmî mahiyette kullanılan ve irat getirmiyen binalar ta
mir ve inşası 

2 Hayrat tamiri ve inşa levazımı bedeli 

Fasıl yekûnu 

32 1 Cami ve mescitlerin hademe vazifesi ve tahsisatı fevkalâdeleri 

YEKÛN 

Lira 

3 000 
2 000 

5 000 

10 000 
3 500 

13 500 

5 000 

500 

5 000 
5 000 

10 000 

10 000 
40 000 

50 000 

50 000 

134 000 
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Bütçe encümeni mazbatası 

T.B. M. M. 
Mazbata No. 23 
Bütçe encümeni 

Esas No. 1/901, 1/902 

15. XII. 1942 

Yüksek Eeisliğe 

Vakıflar umum müdürlüğü 1942 malî yılı 
bütçesine 35 000 lira fevkalâde tahsisat konul
ması hakkında Maliye vekilliğince hazırlanan 
ve yine aynı umum müdürlüğün 1942 malî yılı 
bütçesine 134 000 lira munzam tahsisat verilme
si hakkında Vakıflar umum müdürlüğünce ha
zırlanan ve Başvekâletin 9 birincikânun 1942 
tarih ve 6/4555 ve 6/4556 sayılı tezkereleriyle 
Yüksek Meclise sunulan kanun lâyihaları Encü
menimize havale bııyurulmakla Vakıflar umum 
müdürü Fahri Kiper ve Bütçe ve malî kontrol 
umum müdürü hazır oldukları halde tetkik ve 
müzakere olundu. 

Memurlara parasız giyim eşyası dağıtılması 
hakkındaki 4306 sayılı kanunun tatbiki Vakıflar 
umum müdürlüğü bütçesine fevkalâde tahsisat 
ilâvesini zaruri kıldığı ve diğer fasıllara mevzu 
tahsisatın da fiyat tereffüleri, hizmet hacmi
nin genişlemesi dolayısiyle kifayet etmiyeceği 
ve cami ve mescit hademesine verilecek fevka
lâde zammın da tahminden fazla tahakkuk edece
ği anlaşıldığından bu masraflar tertiplerine ilâ
veler yapılmasına zaruret görülmüş ve bu mas
rafların 1941 senesi varidat fazlasiyle karşılana

cağı verilen izahattan anlaşılmıştır. 
Vakıflar umum müdürlüğü bütçesinin ken

di bünyesi içinde kalan bu değişiklikler Encü-
menimizce de kabul olunmuş ve birleştirilmek su
retiyle yeniden kaleme alınan lâyiha Umumî 
Heyetin tasvibine arzolunmak üzere Yüksek Re
isliğe sunulmuştur. 

Reis 
Çorum 
/ . Eker 
Kâtip 

istanbul 
F. Öymen 

Bursa 
Dr. Sadık Konuk 

Giresun 
M. Akkaya 

Kars 
G. Dursunoğlu 

Muş 
Ş. Ataman 

Tokad 
H. Nazmi Keşmir 

Reis V. 
Kastamonu 

Tahsin Coşkan 

Antalya 
N. Esad Sümer 

Diyarbakır 
Rüştü Bekit 

İsparta 
R. Ünlü 

Kırklareli 
B. Denker 

Ordu 
H. Yalman 

Yozgad 
S. Içöz 

M. M. 
Muğla 

H. Kitabcı 

Bolu 
Dr. Zihni Ülgen 

Elâzığ 
M. F. Altay 

istanbul 
H. Ülkmen 

Konya 
Ali Rıza Türel 

Samsun 
M. Ali Yörüker 

Zonguldak 
Emin Erişirgil 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN DEĞİŞTİRİŞİ 

Vakıflar umum müdürlüğü 1942 malî yılı bütçe
sine munzam ve fevkalâde tahsisat verilmesine 

dair kanun lâyihası 

MADDE 1. — Vakıflar umum müdürlüğü 
1942 malî yılı bütçesinin ilişik cetvelde gösteri
len tertiplerine (134 000) lira munzam tahsisat 
verilmiştir. 

MADDE 2. — Aynı malî yıl bütçesinde (4306 
sayılı kanun mucibince verilecek giyim eşyası 
bedel ve bilûmum masrafları) adı ile yeniden 
açılan 38 nci fasla (35 000) lira fevkalâde tahsi

sat konulmuştur. 

MADDE 3. — Bu kanun neşri tarihinden 
mer'idir. 

MADDE 4. — Bu kanunun hükümlerini icra
ya Başvekil memurdur. 

(Hükümetin teklifine bağlı cetvel aynen). 
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S. Sayısı: 54 
Fevkalâde ihtiyaçlar için Miliî müdafaa Vekilliğince 
Yurda sokulacak maddelerin vergi muafiyetleri hak
kında kanun lâyihası ve Gümrük ve İnhisarlar, Millî 

müdafaa, Maliye ve Bütçe encümenlari 
mazbataları (1/897) 

T. C. 
Başvekâlet 4 . XII. 1942 

Kararlar dairesi müdürlüğü 
Sayı : 6/4485 

Büyük Millet MecÜ3İ Yüksek Reisliğine 

Fevkalâde ihtiyaçlar için Millî Müdafaa vekilliğince yurda sokulacak maddelerin vergi muaflık
ları hakkında Millî Müdafaa vekilliğince hazırlanan ve icra Vekilleri Heyetince 17 . X I . 1942 ta
rihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesiyle birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
Ş. Saraçoğlu 

Mucip sebepler lâyihası 

Ecnebi memleketlerden temin edilen ve edilecek olan kredilerden Millî Müdafaa vekâletine tah
sis edilen kısımlara mahsuben yurda sokulmakta olan kara, deniz ve hava harb teçhizat ve leva
zımı ile orduda kullanılacak hayvanlar 3729 sayılı kanun hükümlerine tevfikan gümrük res
minden ve sair girişe bağlı vergi ve resimlerden ve rıhtım resmiyle ardiye ücretinden muaf olarak 
ithal edilmektedir. 

Fevkalâde Millî Müdafaa ihtiyaçları bakımından lüzum görülerek kredi anlaşmaları haricinde 
olarak da bir kısım harb ve teçhizat ve levazımının ve.ordu ihtiyacına yarıyacak muhtelif eşya 
ve maddelerin de memlekete ithal ve iddiharı icabetmektedir. 

Münhasıran memleket müdafaası maksadiyle ithal edilen bu maddelerin de gümrük vergisine 
ve sair girişe bağlı vergi ve resimlere ve rıhtım resmiyle ardiye ücretine tabi tutulmaksızın mem
lekete sokulmaları 3729 sayılı kanunla kabul edil sn esaslara da uygun bulunduğundan bu maksadı 
temin için ilişik kanun lâyihası tanzim ve Yüksek Meclisin tasvibine arzedilmiştir. 



Gümrük ve inhisarlar encümeni mazbatası 

T, B. M, M. 
G. ve î. Encümeni 
Esas No. 1/897 
Karar No. 3 

14. XII. 1942 

Yüksek Reisliğe 

Fevkalâde ihtiyaçlar için Millî Müdafaa ve
killiğince yurda sokulacak maddelerin vergi mua
fiyetleri hakkında Millî Müdafaa vekâletince ha
zırlanıp Vekiller Heyetinin 17 . X I . 1942 tarihli 
toplantısında Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan 
kanun lâyihası Encümenimize havale buyurulmuş 
olmakla Gümrük ve inhisarlar ve Millî Müdafaa 
vekilliklerince gönderilen salahiyetli memurlar da 
hazır olduğu halde mezkûr lâyiha ve esbabı mu
cibe mazbatası tetkik edildi. 

Hükümetin mazbatasında zikredilen sebepler 
dolayısiyle lâyihanın heyeti umumiyesi Encü
menimizce kabul edilmiş ve birinci maddenin 
üçüncü fıkrasının «Her çeşit» ibaresinden sonra 
«Her türlü nakil vasıtası» ibaresinin ilâvesi 
vâki olan izahata göre muvafık görülerek mez

kûr maddeye ilâve yapılmış ve üçüncü madde hük
münün,. birinci.maddeye ithali kanun teknik ba
kımından daha muvafık görülmüş olmakla üçün
cü madde kaldırılmış ve bu suretle madde nu
maralarında da değişiklik yapılmıştır. 

Havalesi mucibince Millî Müdafaa encümenine 
tevdi buyurulmak üzere Yüksek Reisliğe sunuldu. 
G. ve 1 En. Es. 

Mardin 
Gl. S. Düzgören 

Amasya 
N. Akün 

Denizli 
F. A. Akça 

Malatya 
O. Taner 

M. M. 
Erzurum 
M. H. Göle 
Çanakkale 

Atıf Kamçil 
Kocaeli 

Ali Dikmen 
Trabzon 

D. Eyüboğlu 

Kâtip 
Seyhan 

Şemsa Işcen 
Çorum 

S. Köstekçioğlu 
Konya 

î. Erdal 
Yozgad 

Ekrem Pehel 

Millî Müdafaa encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Millî Müdafaa encümeni 

Esas No. 1/897 
Karar No. 8 

Yüksek Reisliğe 

15 . XII. 1942 

Fevkalâde ihtiyaçlar için Millî Müdafaa ve
killiğince yurda sokulacak maddelerin vergi mu
aflıkları hakkında Millî Müdafaa vekilliğince 
hazırlanan ve îcra Vekilleri Heyetince Yüksek 
Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esba
bı mucibesiyle birlikte sunulduğuna dair olup 
Gümrük ve inhisarlar encümenince müzakere 
edilerek kanun lâyihasında yapılan değişiklikle 
ve mazbatasiyle encümenimize verilen, Başvekâ
letin 4 birinci kânun 1942 tarih ve 6/4485 sayılı 
tezkeresi esbabı mucibesiyle encümenimizce 
Gümrük ve inhisarlar ve Millî Müdafaa vekillik
lerinden gönderilen salahiyetli memurlar huzı^-
riyle okundu ve icabı görüşüldü. 

Mucip sebeplerdeki yazılışa ve memurların 
verdikleri izahata göre kredi anlaşmaları hari

cinde gelecek ordu ihtiyacına yarıyacak muhtelif 
eşyanm memlekete ithalinde girişe bağlı resim, 
vergi ve sair resimlerle ardiye ve rıhtım ücreti
ne tabi tutulmaması encümenimizce de muvafık 
görülerek Gümrük ve inhisarlar encümeninin 
tanzim eylediği kanun lâyihasının müzakere edil
mesi münasip görülmüş ve ismi geçen encümen 
lâyihasına Hükümetin muvakkat maddesi ilâve 
edilerek kanun lâyihası encümenimizce kabul 
edilmiştir. 

Havalesi mucibince Maliye encümenine ve
rilmek üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

Reis 
Diyarbakır 

K. Sevüktekin 

M. M. 
Tekirdağ 
R. Apak 

Kâtip 
Erzincan 

Ş. Sökmensüer 
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Ağrı 

K. Boğan 
îçel 

R, Kor alt an 

Bursa 
N. Tınaz 
İstanbul 

Ş. A. ögel 

Gümüşane 
Ş. Erdoğan 

Kayseri 
N. Toker 

Kayseri 
S. Turgay 

Muğla 
S. Güney 

Manisa 
K. N. Duru 

Seyhan 
Sinan Tekelioğlu 

Maliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Maliye encümeni 
Esas No. 1/897 
Karar No. 10 

15 . XII . 1942 

Yüksek Reisliğe 

Fevkalâde ihtiyaçlar için Millî Müdafaa ve
killiğince yurda sokulacak maddelerin vergi mu
aflıkları hakkında Millî Müdafaa vekilliğince ha
zırlanıp tcra Vekilleri Heyetinin 17 . IX . 1942 
tarihindeki toplantısında Yüksek Meclise arzjmm 
kararlaştırıldığı Başvekilliğin 6/4485 sayılı ve 
4 . XII . 1942 tarihli tezkeresinde bildirilen ka
nun lâyihasii ile Gümrük ve inhisarlar ve Millî 
Müdafaa encümenlerinin bu husustaki mazbata
ları, havale edilmiş oldukları encümenimizde 
Millî Müdafaa ve Gümrük ve inhisarlar vekillik
leri mümessillerinin huzuriyle tetkik ve müza
kere olundu. 

Lâyihanın hazırlanmasını mucip sebepleri ve 
vekillikler mümessillerinin verdikleri izahları ye
rinde bulan encümenimiz kredi anlaşmaları dı
şında gelecek ve ordu ihtiyacına yarıyacak eşya
nın yurt içine sokulmasında gümrük vergisi ve 
zamlariyle Hazineye, hususi idarelere ve beledi
yelere ait her türlü vergi, resim,, harç ve zamlar
dan ve ardiye ücretinden ve bunların yurt diışma 
çıkarılmasında da vergi ve gümrük muayene ve 
muamelesinden muaf tutulmalarını esas itiba
riyle muvafık görmüştür. 

Lâyiha maddelerini müzakere eden encüme
nimiz Hükümetin teklif ettiği birinci, ikinci ve 
üçüncü maddeleri gümrük muameleleri ve kanun 
tekniği bakımından maksada daha elverişli bu

larak yalnız 1 nci maddenin 3 ncü fıkrasında 
Gümrük ve inhisarlar encümenince ilâve olunan 
nakil vasıtaları tâbirini muhafaza suretiyle ay
nen kabul etmiştir. 4 ncü maddenin «eşyankn 
her türlü kayıt ve hesapları Millî Müdafaa vekâ
letince tutulur» cümlesini bu vazifenin esasen 
mevcut olduğu ve bu defa Millî Müdafaa vekil
liğine devredildiği zihabını verdiği mütalâasiyle 
değiştirilmiş ve kayıt ve hesap tutmak vazifesinin 
Millî Müdafaa vekilliğine ait olduğunu tasrih 
edecek şekilde hükme bağlanarak yeniden yazıl
mıştır. 

5 nci maddedeki «yurt içinde» tâbiri zait gö
rülerek kaldırılmış muvakkat madde ile 6 nci ve 
7 nci maddeler aynen kabul olunmuştur. 

Havalesi veçhile Bütçe encümenine tevdii 
ricasiyle Yüksek Reisliğe takdim kılında. 
Maliye En. Reisi M. M. Kâtip 

İstanbul Malatya Tokad 
Atıf Bayındır Nasuhi Bay dar Cemal Kovalı 

Bursa 
Dr. Gali1? Kahraman 

Kayseri 
Ömer Taşcıoğlu 

Kırşehir 
İzzet Özkan 

Malatya 
M. Nedim Zabcı 

İzmir 
Kâmil Dursun 

Kırklareli 
Hamdi Kuleli 

Kırşehir 
Memed Seyfeli 

Rize 
Kemalettin Kamu 
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Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 
Mazbata No. 28. 
Esas No. 1/897 

16 . XII. 1942 

Yüksek Reisliğe 

Fevkalâde ihtiyaçlar için Millî Müdafaa ve
killiğince yurda sokulacak maddelerin vergi 
muaflıkları hakkında Millî Müdafaa vekilliğin
ce hazırlanan ve Başvekâletin 4 . X I I . 1942 ta
rih ve 6/4485 sayılı tezkeresiyle Yüksek Mecli
se sunulan kanun lâyihası Gümrük ve inhisar
lar, Millî Müdafaa ve Maliye encümenleri maz-
batalariyle birlikte Encümenimize tevdi buyu
ru! malda Millî Müda,faa vekili General Ali Rı
za Artunkal ve Hariciye vekâleti Umumî kâti
bi ile Gümrük ve inhisarlar vekâleti namına 
Gümrükler umum müdürü hazır oldukları hal
de tetkik ve müzakere olundu. 

Hükümetçe serdedilen mucip sebepler ve ve
rilen şifahi izahlar varit görülerek lâyiha esas 
itibariyle Encümenimizce de kabul edilmiş, yal
nız 4 ncü maddede bir kelime değişikliği yapıl
mıştır. Diğer maddeleri Maliye encümeninin 

tadili veçhile aynen kabul edilen lâyiha Umu
mî Heyetin tasvibine arzedilmek üzere Yüksek 
Reisliğe sunulur. 

Reis 
Çorum 
/. Eker 

Kâtip 
istanbul 

F. Öymen 
Bursa 

N. Ayaş 
istanbul 

/ / . Ülkmen 
Ordu 

H, Yalman 

Reis V. 
Kastamonu 

T. Coşkan 

Bolu 
Dr. Zihni Ülgen 

Giresun 
M. Akkaya 

Kars 
C. Dursunoğlu 

Samsun 
M. Ali Yörüker 

Yozgad 
A. Sung ur 

M. M. 
Muğla 

H. Kitabet 

Bursa 
Dr. Sadi Konuk 

İsparta 
R. Ünlü 
Mardin 

•R. Erten 
Tokad 

H. Nazmı Keşmir 
Zonguldak 

E. Erişirgil 

HÜKÜMETİN TfiKLtFt 

Fevkalâde ihtiyaçlar için Milli 
Müdafaa vekilliğince yurda so
kulacak maddelerin vergi muaf
lıkları hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1. — Millî Müdafaa
ya ait fevkalâde ihtiyaçlar ba
kımından lüzumlu göreceği; 

Her çeşit kara, deniz ve hava 
harb teçhizat, levazım ve mü
himmatı, hayvanlar ve vasıta
ları ile bunlarm yedek ve yeni
leme parçlarmı ve levazımı; 

Akar yaktılar ile bunların 
taşınmasına, konmasına mahsus 
duba, sarnıç, teneke, bidon 
g'bi her türlü kap ve vasıtar 
lan; 

Her çeıit muhabere, inşaat, 

GÜMRÜK VE İNHISARLAR 
ENCÜMENİNİN DEĞIŞTlRlŞl 

Fevkalâde ihtiyaçlar için Millî 
Müdafaa vekilliğince yurdaj^-
bulacak maddelerin vergi mu

aflıkları hakkında kanun • 
lâyihası 

MADDE 1. — Millî Müdafaa
ya ait fevkalâde ihtiyaçlar ba
kımından lüzumlu göreceği; 

Her çeşit kara, deniz ve hava 
harp teçhizat, levazım ve mü
himmatı, hayvanlar ve vasıtala-
riyle bunların yedek ve yenile
me parçalarını ve levazımı; 

Akar yakıtlar ile bunlarm ta
şınmasına, konmasına mahsus 
duba, sarnıç, teneke, bidon gi
bi her türlü kap ve vasıtaları; 

Her çeşit nakil vasıtaları, mu
habere, inşaat, tesisat malze-

MÎLLÎ MÜDAFAA ENCÜME
NİNİN DEĞIŞTlRlŞl 

MADDE 1. — Gümrük ve 
inhisarlar encümeninin birinci 
maddesi aynen 
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MALİYE ENCÜMENİNİN 
DEĞIŞTlRlŞl 

Fevkalâde ihtiyaçlar için Millî 
Müdafaa vekilliğince yurda so
kulacak maddelerin vergi mu
aflıkları hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1. — Millî Müda
faaya ait fevkalade ihtiyaçlar 
bakımından lüzumlu göreceği; 

Her çeşit kara, deniz ve 
hava harp teçhizat, levazım ve 
mühimmatı, hayvanlar ve vası-
talariyle bunların yedek ve ye
nileme parçalarını ve levazımı; 

Akar yakıtlar ile bunların 
taşınmasına, konmasına mah
sus duba, sarnıç, teneke, bidon 
gibi her türlü kap ve vasıtaları; 

Her çeşit nakil vasıtası, mu
habere, inşaat, tesisat malzeme-

BÜTÇE ENCÜMENİNİN 
DEĞİŞTİEİŞİ 

Fevkalâde ihtiyaçlar için Millî 
Müdafaa vekilliğince yurda so
kulacak maddelerin vergi mu
aflıkları hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1. — Maliye encü
meninin birinci maddesi aynen 
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tesisat malzemesi, makineler, ci
haz ve aletler ve bunlarm ye
dek ve yenileme parçalarını ve 
levazımı; her türlü yiyecek ve 
giyecek maddeleri ile hayvan 
yemlerini; 

Garnizonlar ve hastaneler te
sis ve idaresi için lüzumlu her 
çeşit eşya, ilâçlar ve müstah
zarat, aletler ve cihazları; 

Gümrük vergisi ve zamları 
ile Hazineye, hususi idarelere 
ve belediyelere ait her türlü 
vergi, resim, harç ve zamların-
dan ve ardiye ücretinden muaf 
olarak yurda sokmağa îcra Ve
killeri Heyeti salahiyetlidir. 

MADDE 2. — Birinci madde 
hükümlerine göre îcra Vekille
ri Heyetince yurda sokulmasına 
karar verilecek maddeler, güm
rüklerce hiç bir muamele ve 
muayeneye tabi tutulmaksızın 
yurda sokulur. 

Bu suretle gümrüklerden ge
çirilecek eşyanın manifestoları 
Millî Müdafaa vekâletinin ya
zısı üzerine kapatılır. 

M4DDE 3. — Bu kanun hü
kümlerine göre yurda girmiş 
maddelerden ihtiyaç kalmamış 
olanları Millî Müdafaa vekilli
ğince hiç bir vergiye ve güm
rük muamele ve muayenesine 
tabi olmaksızın tekrar yurt dı
şın?, çıkarılabilir. 

MADDE 4. — ikinci ve 3 
ncü madde hükümlerine göre 
yurda sokulan ve ihtiyaç kal
maması üzerine tekrar yurt dışı 
edilen eşyanın her türlü kayıt 
ve hesapları Millî Müdafaa ve
kâletince tutulur ve her takvim 
yılı sonunda o yıl içinde yurda 
girmiş ve bunlardan tekrar çı-

G. t . E. 
mesi, makineler cihaz ve aletler 
ve bunlarm yedek ve yenile
me parçalarını ve levazımı; her 
türlü yiyecek ve giyecek madj-
deleri ile hayvan yemlerini; 

Garnizonlar ve hastaneler te
sis ve idaresi için lüzumlu her 
çeşit eşya, ilâçlar ve müstahza
rat, aletler ve cihazları; 

Gümrük vergisi ve zamlariy-
le Hazineye, hususi idarelere 
ve belediyelere ait her türlü 
vergi, resim, harç ve zamla-
rmdan ve ardiye ücretinden 
muaf olarak yurda sokmağa ve 
çıkarmağa îcra Vekilleri He
yeti salahiyetlidir. 

MADDE 2. —- Hükümetin 
ikinci maddesi aynen 

MADDE 3. — Birinci ve 
ikinci madde hükümlerine göre 
yurda sokulan ve çıkarılan eş
yanın her türlü kayıt ve hesap
ları Millî Müdafaa vekâletince 
tutulur ve her takvim yılı sĉ  
nunda o yıl içinde yurda girimi 
ve bunlardan tekrar çıkarılmış 
olanların cins ve miktarları 
Gümrük ve inhisarlar vekilliği
ne ayrıca bildirilir. 

MADDE 4. — Hükümetin 
dördüncü maddesi aynen 

M. M. E. 

MADDE 2. — Gümrük ve in
hisarlar encümeninin ikinci 
maddesi aynen 

MADDE 3. — Gümrük ve 
inhisarlar encümeninin üçüncü 
maddesi aynen 

MADDE 4. — Gümrük ve 
inhisarlar encümeninin dördün
cü maddesi aynen 
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si, makinalar, cihaz ve aletler 
ve bunların yedek ve yenileme 
parçalarını ve levazımı; 

Her türlü yiyecek ve giyecek 
maddeleriyle hayvan yemlerini; 
garnizonlar ve hastaneler tesis 
ve idaresi için lüzumlu her çe
şit eşya, ilâçlar ve müstahzarat, 
aletler ve cihazları; Gümrük 
vergisi ve zamlariyle Hazineye 
hususi idarelere ve belediyelere 
ait her türlü vergi, resim, harç 
ve zamlarından ve ardiye ücre
tinden muaf olarak yurda sok
mağa îcra Vekilleri Heyeti sa
lahiyetlidir. 

MADDE 2. — Hükümetin 
2 nci maddesi aynen kabul edil
miştir. 

B. E. 

MADDE 3. — Hükümetin 
3 ncü maddesi aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 4. — Millî Müdafaa 
vekâleti 2 nci ve 3 ncü madde 
hükümlerine göre yurda sokulan 
ve ihtiyaç kalmaması üzerine 
tekrar yurt dışı edilen eşyanın 
her türlü kayıt ve hesaplarını 
tutar ve takvim yılı sonunda o 
yıl içinde yurda girmiş ve bun
lardan tekrar çıkarılmış olan-

MADDE 2. — Hükümetin 
ikinci maddesi aynen. 

MADDE 3. — Hükümetin 
üçüncü maddesi aynen. 

MADDE 4. — Millî Müda
faa vekâleti, ikinci ve üçüncü 
madde hükümlerine göre yurda 
sokulan ve ihtiyaç kalmaması 
üzerine tekrar yurt dışına çı
karılan eşyanın her türlü kayıt 
ve hesaplarını tutar ve takvim 
yılı sonunda o yü içinde yurda 
girmiş ve bunlardan tekrar çı-
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karılmış olanların cins ve mik
tarları Gümrük ve inhisarlar 
vekilliğine ayrıca bildirilir. 

MADDE 5. — Bu kanuna 
göre yurda sokulmuş maddeler
den yurt içinde Millî Müdafaa 
ihtiyaçları dışında kalıp muaf
lıktan faydalanmıyan yerlere 
satılacak veya devredilecekleri 
satıldıkları veya devredildikle
ri zamandaki hallerine göre 
temsil olunacakları tarife üze
rinden gümrük ve sair giriş 
vergi, ve resimlerine tabidirler. 

Devir ve satışlar, devir ve sa
tıştan önce Millî Müdafaa ve
killiğince gümrüklere bildirilir. 

MUVAKKAT MADDE — Bu 
kanunun neşrinden önce Millî 
Müdafaa vekilliğince getirilmiş 
olup birinci maddede yazılı ih
tiyaçlarda kullanılmış veya kul
lanılacak olan maddeler hak
anda da îcra Vekilleri Heyeti 
kararı ile bu kanun hükümleri 
tatbik olunabilir. 

MADDE 6. . — Bu kanun 
ne-ri. tarihinden itibaren yürür
lüce Hrer ve üç yıl müddetle 
yürürlükte kalır. 

M*DDE 7. — Bu kanunun 
tatbikma icra Vekilleri He
yeti memurdur. 17 . XI . 1942 

Bş. V. Ad. V. 
Ş. Saraçoğlu E. Menemencıoğlıı 

o. i., E. 

A 

M. M. V. 
A. R. Arhmhal 

Ha. V. 
N. Menemencioğlu 

Mf. V. 
Yücel 
Ik. V. 

Sırrı D ay 
O. I. V. 

R. Karadeniz 
Mü. V. 

F. Engin 

"Da. V. 
R. Peker 
Ma. V. 
F. Ağrah 
Na. V. 

F. Cehesoy 
S. t. M. V. 

Dr. 77". Alataş 
Zr. V. 

Ş. R. Eatipoğlu 
Ti. V. 

Dr. B. Uz 

MADDE 5. — Hükümetin be
şinci maddesi aynen 

M. M. E. 

MUVAKKAT MADDE— Hü
kümetin muvakkat maddesi ay
nen 

MADDE 6. — Hükümetin al
tıncı maddesi aynen 

MADDE 7. — Hükümetin yej 
dinci maddesi aynen 

MUVAKKAT MADDE— Hü
kümetin muvakkat maddesi ay
nen 

MADDE 5. — Hükümetin al
tıncı maddesi aynen 

MADDE 6. — Hükümetin ye
dinci maddesi aynen 

( S. Sayısı : 54 ) 



— • — 

Mal. K. 
larm cins ve miktarları Güm
rük ve inhisarlar vekilliğine ay
rıca bildirilir. 

MADDE 5. — Bu kanuna 
göre yurda sokulmuş maddeler
den Millî Müdafaa ihtiyaçları 
dışında kalıp muaflıktan fay-
dalanmıyan yerlere satılacak 
veya devredilecekler satıldıkları 
veya devredildikleri zamanki 
hallerine göre temsil olunacak
ları tarife üzerinden gümrük ve 
sair giriş vergi ve resimlerine 
tabidirler. 

Devir ve satışlar, devir ve 
satıştan önce millî Müdafaa ve
killiğince gümrüklere bildirilir. 

MUVAKKAT MADDE — 
Hükümetin muvakkat maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

B. E. 
karılmış olanların cins ve mik
tarlarını Gümrük ve inhisarlar 
vekilliğine ayrıca bildirir. 

MADDE 5. — Maliye encü
meninin beşinci maddesi aynen. 

MUVAKKAT MADDE — 
Hükümetin muvakkkat madde
si aynen. 

MADDE 6. — Hükümetin 6 MADDE 6. — Hükümetin al-
ncı maddesi aynen kabul edil- tmcı maddesi aynen. 
mistir. 

MADDE 7. — Hükümetin 7 
nci maddesi aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 7. — Hükümetin 
yedinci maddesi aynen. 
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