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Teklifler 

1. — Uıfa Mebusu Rafet Reyim, lise ve âli 
mektep mezunu olup da iptidai muallimliğimde 
hizmet edenlerin muallim hukuk ve imtiyazını 
haiz oknalan hakkında teklifi kanunisi (2/569) 

Tezkereler 

Sayfa 

214 

214 

214 

Takrirler 

214 

214 

1. — Otuz zatın İstiklâl madatyasiyle taltif
leri hakkında Başvekâlet tezkeresi (3/658) 214 

215 

1. — Aydııt Mebusu Tahsin Beyin; Demir-' 
dükte kullanılan dört kalem mevaddı iptidaiye-
nin gümrük resmimden muafiyeti hakkında tak" 
rlri 215 

2. — Kayseri Mebusu Ahmet Hilmi ve Niğ
de Mebusu Ata Beylerin, Ankara Tütün İnhi
sar İdaresi Başmudiriyeti mıntıkası dahilinde tü
tün zer'i memnuijyelii hakkındaki enirin geri alın
masına dair takriri. 215 

3. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 
Sayfa 

215 

1. — Türk tebası ile tebei trafliyemn izdivaç
ları hakkında oian memnuniyetin muhafazasına 
dair 24 eylül 1290 tarihli nizamnamenin tadÜ 
hakkında (1/674) numaran kanun lâyihası ve 
Hariciye ve Adliye Encümenleri mazbataları 215 

2. — Ceza Kanununun tatbikatı hakkında 
(1/907) numaralı kanun lâyihası ve Adliye En
cümeni mazbatası. 215 

3. — Adliye Endimenîrtin, Mahkemej Tem
yiz teşkilâtının tevsiine ve Temyiz merkezinin 
Ankara'ya nakline dair (2/567) numaralı tek
lifi kanunisi ve mazbatası. 215 

4. — İzmir Mebusu Mustafa Necati ve 
Kâma Beylerin; İzmir Vilâyeti dahimde Öde
miş ve Menemen kasabalarına cari suların 
İdare ve temini isalesinin mahallî belediyelere 
terki hakkında (2/492) numaralı tekKfi kanu
nisi ve Evkaf ve Dahiliye encümenleri mazbata
ları. 216:217 

5. — Sıtma mücadelesine dair (1/515), Sıt
ma mücadelesi tahsisatı hakkında (1/522) ve 
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Sayfa 
devlet kininli tedarik ve furuhtu hakkında 
(1/523), meccani kinlin tevziatı hakkında 
(1/524), etlbbanm sıtma enstitülerinde staj 
mecburiyetleri, hakkında (1/525), sıtma küçük 
sıhhiye memurları hakkında (1/526), şehir ve 

Sayfa 
köylere su tedariki hakkında (1/527) sayılı 
kanun lâyihaları ile, Kırklareli Mebusu Doktor 
Fuat Beyin, sıtma mücadelesi hakkında teklifi 
kanunisi (2/263) ve Adlütye, Sıhhîye ve Muva
zeneli Maliye encümenleri mazbataları. 217:230 

BİRİNCİ CELSE 

Bed'I Müzakerat; saat : 14.55 

REİS : Refet Bey 

KÂTİPLER : Ruşen Eşref Bey (Afyonkarahisar), Kâzım Bey (Giresun) 

REİS — Efendim, celse açdımştır, 

1. — ZAPTI SABIK HULÂSASI 

REİS — Zaptı sabık hülâsası okunacaktır. 

DOKSANINCI İÇTİMA 

24 Nisan 1926 Cumartesi 
Birinci Celse 

Rafet Beyin, tahtı riyasetlerinde bilinikat zaptı 
sabık hülâsası kıraat ve aynen kabul ve evrakı vari
de ait oldukları mahallere havale olundu. 

Lise ve orta mektepler talebesinden ııiharî ücreti 
alınmamasına ve mektep kitaplarının Maarif Vekâle
tince tab'ına dair kanunlar, ikinci defa olarak, tayi
ni esami ile reye vazedildi. 

Ereğîii havzasında inşa edilecek lavvarlar hakkın
daki kanun lâyihası müzakere ve aynen kabul olun
du. 

Vakıf suların şehremaneti ve belediyelere terki 
hakkındaki teklifi kanuninin müzakeresi encümenin 
izahatına talik edildi. 

Müteakiben reye vazedilmiş olan kanunların ka
bul edildiği bittebliğ Pazartesi günü toplanılmak üze
re içtinıaya nihayet verildi. 

REİS — Zaptı sabık hakkında mütalâa var mı? 

MUSTAFA ABDÜLHALİK BEY (Çanları) — 
Geçen gün Nafıa Encümeninden ufak bir istizahta 
bulunmuştum ve demiştim ki; Ereğli'de inşa oluna
cak lavvarlara karşılık olmak üzere bundan sonra 
yapılacak vesaiti nakliye mi karşılıktır dedim. Evet, 
buyurdular. Halbuki zabıtta yeniden yapılacak inşa
ata karşılık diye yazılmıştır. Nafıa Encümeni reisi 
muhteremenin cevabı «yeniden yapılacak inşaat kar
şılık olacaktır» tarzında yahut «yeniden yapılacak 
inşaatın varidatı karşılık olacaktır» şeklindedir. Tas
hihini rka ederini. 

REİS — Zapta geçmiştir. Zaptı sabık hülâsası ay
nen kabul edilmiştir. 

2. — EVRAKI VARİDE 

Teklifler 
1. — Ur fa Mebusu Rafet Beyin, lise ve âli mek

tep mezunu olup da iptidaî muallimliğinde hizmet 
edenlerin muallim hukuk ve imtiyazını haiz olmaları 
hakkında teklifi kanunisi. (2/569) 

REİS — Lâyiha Encümenine havale ediyoruz. 

Tezkereler 

1. — Otuz zatın İstiklâl madalyasiyle taltifleri hak
kında Başvekâlet tezkeresi. (3/658) 

REİS — Müdafaai Milliye Encümenine havale 
ediyoruz. 

214 — 
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Takrirler 
/. — Aydın Mebusu Tahsin Beyin; demircilikte 

kullanılan dört kalem mevaddı iptidaiyenin gümrük 
resminden muafiyeti hakkında takriri. 

REİS — Ticaret, Kavanin ve Muvazenei Maliye 
encümenlerine havale ediyoruz. 

REİS — Efendim, müzakere edilecek mevaddan 
birinci ve ikinci numarası Maliye Vekâletine taallûk 
ediyor. Vekil Bey, henüz gelmemiştir. Üçüncüsü Hü
kümet erkânının huzuriyle müzakere edilecektir. 

AKÇORA OĞLU YUSUF BEY (İstanbul) — 
Vekil Beyefendilere davetname yazıldı mı? 

REİS — Tabu tebliğ edildi, efendim. 
Efendim, dört numaralı lâyihamızın zamanı mü

zakeresi hulul etmiştir. Onu müzakere edeceğiz. 

1. — Türk tebeası ile tebeayı traniyenin izdivaç
ları hakkında olan memnuiyetin muhafazasına dair 
24 Eylül 1290 tarihli nizamnamenin tadili hakkında 
(1/674) numaralı kanun lâyihası ve Hariciye ve Ad
liye encümenleri mazbataları. (1) 

Türk Tebeası ile Tebeayı Iraniyenin İzdivacı Hakla
rında Olan Memnuiyetin Muhafazasına Dair 24 Ey

lül 1290 Tarihli Nizamnameyi Muaddil Kanun. 
Madde 1. — Türk kadınları ile İronilerin evlen

meleri hakkındaki memrauiyet kaldırılmıştır. 
REİS — Maddeyi kabul edenler el kaldırsın... Ka

bul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 
Madde 2. — Bu kabil, evlenmelerden tevellüt 

eden bütün muameleler bundan sonra ahkâmı umu-
miyeye tabidir. 

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

Madde 3. — Memnuiyet dolayısiyle tutulan usule 
göre şimdiye kadar neticelendirilmiş olan tabiiyet iş
leri olduğu gibi meridir. 

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

Madde 4. — İşbu kanun tarihi neşrinden mute
berdir. 

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

Madde 5. — Bu kanun ahkâmının icrasına Adli
ye, Hariciye, Dahiliye Vekilleri memurdur. 

(1) Birinci müzakere 88 nci içtima zabıt ceride-
sindediri 

2. — Kayseri Mebusu Ahmet Hilmi ve Niğde Me
busu Ata Beylerin; Ankara Tütün İnhisar İdaresi 
Basmüdüriyeti mıntıkası dahilinde tütün zeri memnu
niyeti hakkındaki emrin geri alınmasına dair takriri. 

REİS — Başvekâlete gönderiyoruz efendim. 

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

Kanunun heyeti umumıiyesini reye arz ediyorum. 
Kabul edenler el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kal
dırsın... Kabul edilmiştir. 

Efendim, ruznamemıizin beşinci ve altıncı madde
lerinin müzakeresi için henüz lâzım gelen müddet hu
lul etmemiştir. Binaenaleyh ruznamenin yedinci mad
desine geçiyoruz. 

2. — Ceza Kanununun tatbikatı hakkında (11907) 
numaralı kanun lâyihası ve Adliye Encümeni mazba
tası. (1) 

REİS — Efendim, encümen müstacelen ve kül ha
linde müzakere ve kabulünü teklif ediyor. (Kabul ses
leri) Kabul edenler el kaldırsın... Kabul etmeyenler 
el kaldırsın... Kabul edıümiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesi hakkında söz isteyen 
var mı? (Hayır sesleri) aKrcunu kül halande reye arz 
ediyorum. Kabul edenler el kaldırsın... 

ADLİYE ENCÜMENİ NAMINA ALİ NAZMİ 
BEY (Kastamonu) — Reis Beyefendi! Hata ve se
vap cetveliyle reye vazedilsin. 

REİS — Hata ve sevap cetveliyle beraber reyiıvi-
ze arz ediyorum. Kabul edenler el kaldırsın... Kabul 
etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Sekizinci maddeye geçiyoruz efendim. 
3. — Adliye Encümeninin Mahkemei Temyiz teş

kilâtının tevsiine ve temyiz merkezinin Ankara'ya 
nakline dair (2/567) numaralı teklifi kanunisi ve 
mazbatası. 

MUVAZENEİ MALİYE ENCÜMENİ NAMINA 
SAKİR BEY (Çatalca) — Efendim, bu teklifi kanu
nî Muvazeneli Maliye Encümenine havale buyurul-
mamıştır. Tezyidi muhassesatı muciptir. Meclisi âli
den encümene havalesini rica ediyoruz. 

REİS — Efendim, Muvazeneli Maliye Encümeni 
bu lâyihayı istiyor. Usulen gönderiyoruz. 

Efendim, onuncu maddenin müzakeresine geçi- , 
yoruz. 

(1) Zaptın sonuna merbuttur, 

3. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 

— 215 — 
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4. —• İzmir Mebusu Mustafa Necati ve Kâmil 
Beylerin, İzmir vilâyeti dahilinde Ödemiş ve Mene
men kasabalarına cari suların idare ve temini isalesi-
nin mahallî belediyelere terki hakkında (2/492) nu
maralı teklifi kanunisi ve Evkaf ve Dahiliye encü
menleri mazbataları. (1) 

KÂMİL BEY (İzmir) — Efendim, bu kanunun 
teklifine saik olan esbabı hulasaten arz edeyim: 

Geçen sene bazı arkadaşlarla beraber dairei inti-
habıiyemizi dolaşırkenk, uğradığımız bazı kazalarda, 
ezcümle Menemen ve ödemiş kasabalarında halkın 
susuzluktan ıstırap çektiklerine şahit olduk. Esbabım 
tahkik ettik. Suların idaresi evkafın elinde olduğun
dan mecraları tamirine, tathirine lâyıkıyle bakılamıar" 
dığtndan dolayı kasabalara su gelmediği ve gelen kış
ının da pek az olduğu ve kabili şürb olmadığı anla
şıldı. Bilhassa evvelki sene kışın havaların kurak git
medi ve yağmursuzluıkıtan dolayı ekseri yerlerde sula
rın çekildiğini, nezafet ve taharet için değil içmek 
için bile su bulamadıklarını söylediler. Bu meyanda 
yirmi beş otuz bin nüfuslu Ödemiş kasabasında elli 
altmış çeşme mevcut iken, bunlardan ancak iki ve 
üçüne su geliyordu. Menemen kasabasında da vaziyet 
aynı idi. Bundan dolayı çeşmelerin başında halkın 
izdiham hallinde yekdiğeriyle münazaa ettiklerini ve 
halta birtakım kimsesiz kadın ve çocukların bir kat-
re su almak için sabahlara kadar beklemekte olduk
larım anlattılar. 

Bunun esbabı, kasabaya kâfi miktarda su gelme
mesi ve alâkadar olan Evkaf İdaresinin harekete geç
memesidir. Evvkaf idareleri harekete gelseler dahi 
tahsisat kalmadığından, havale cem'ine ihtiyaç oldu
ğundan hareketleri aylarca uzamaktadır. Diğer taraf
tan bazı hususî tesisat vardır, hususî olarak sular ge-
üirliinıı'ş'jir, bunlara birtakım »karat tahsis olunmuş
tur. Bunlar da şunun bunun elinde kaldığından bit
tabi yaptırılamamış ve muhtes olan sular da metruk 
kalmıştır. 

Bundan başka, bazı yerlerde sular caridir ve mec-
• rafların İçi mazbut ve muntazam olmamasından dolar 
yi mavaddı muzırra sulara karışmaktadır ve bu su
lan içenler sarî hastalıklara tutuluyorlar. Nüfusça da 
tahribat olmaktadır. Belediyeler bazı yerlerde varidat 
müsait olduğundan bu mecraları tanzim ederek maz
but bir hale getirmek istemişlerdir, fakat muvaffak 
olamamışlardır, evkafla tearuz etmişlerdir. Malûmu 

(1) Bu teklifi kanunî 90 ncı içtima zabıt ceridesi
ne merbuttur. 

âlileridir ki, bugün suya müteallik ne kadar tesisat 
varsa halka aittir, halkın ihtiyacaüna aittir. Halan 
ihtiyacatıııa ait olan şeyleri de belediyeler vasıtasiyîe 
idare etmek doğrudur. Şayanı teşekkürdür M, yaptı
ğımız teklifi kanuniyi gerek evkaf, gerek Dahilîye 
Encümeni nazarı dikkate almışlardır ve bunları böy
le bir kaç kasabaya hasretmeyerek ahkâmını umu
ma teşmil ve tamim etmişlerdir. (Çok iyi sesleri) 

Yalnız Evkaf Encümeni kanunu tadil ederken 
asıl menabii varidatın evkafın elinde kalmasını işa
ret etmiştir. Halbuki Dahiliye Encümeni kâffei hu
kukiyle beraber belediyelere terkini kabul etmiştir ki, 
ihtiyaca ve hakikate mutabık olan da budur. Malu
mu âlmizdiir ki, belediyelerin müstakil bütçeleri var
dır, Türkiye dahilinde her şehir ve kasabada bele
diyeler vardır, hatta nahiyelerin ekserisinde de bele
diye teşkilâtı mevcuttur ve bu belediyeler halkın mü
messilidir. 

İcabında halka, icabında da Hükümete karşı me
sul bir heyettir. Belediyelerin yanında fen ve sıhhiye 
memurları, belediye tabipleri, mimarlar, mühendisler 
vardır. Belediyeler bunlardan istedikleri anda istifa
de ederler. Bir yerde su yolu bozulunca belediye der
hal keşfini yaptırır ve masrafını verir, su yollarını ta
mlar ve ıslah eder. Eğer belediyelerde bu gibi memur
lar yoksa fen memurları celibetmek mümkündür. 
Çünkü belediyeler tahsisat getirmek için, havale ge
tirmek için mafevk makamata müracaata ihtiyaçları 
yoktur, bunları derhal keşfederler, karar verirler, yap
tırırlar. Şurası da sayam dikkattir ki, Dahiliye Encü
meni bu kanunu tadil ederken sulardan alınacak olan 
varidatın ancak suların isalesine tahsisini kabul et
miştir. Son derecede şayanı teşekkür bir kayıt var-
du\ 

Binaenaleyh sıhhati umumiye ve memleketin ne
zafet ve tahareti ile alâkadar olan bu lâyihanın Dahi
liye Encümeninin tadili veçhile kabul buyurulmasım 
rica ederim. 

REŞİT BEY (Malatya) — Bir sual soracağım 
efendim. 

REİS — Şahısları namına söylediler. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Arkadaşlar! Şunu 
arz edeceğim ki, bu sular meselesi çok mühimdir ve 
hatta ehemmiyetine binaen Sıhhiye Encümeni de bu 
hususta büyük bir kanun getirmiştir. Bundan sonra, 
bu kanundan sonra ikinci müzakere edeceğimiz şey 
belediyelerin, hatta köylerin sularına ait uzun ve bir 
çok maddelerden mürekkep bir kanun îâyihasıdır ki, 
o kanun lâyihası maksada daha yakındır. Yani mak-
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şadı tamamen temin etmese bile daha ziyade ihtiya
cı temin etmektedir. Bu ise bir tele madde ile bütün 
matlubu ifade etmiyor; onun için Sıhhiye ve Muva
zene! Maliye Encümenlerinin getirdiği ve on madde
den İbaret olan kanun lâyihasiyle bunu birleştirerek 
müzakere edelim ve Sıhhiye ve Muvazenei Maliye 
encümenlerinin getirdiği ve on maddeden ibaret olan 
kanun lâyihasiyle bunu birleştirerek müzakere edeMm 
ve Sıhhiye ve Muvazemai Maliye encümenlerinin lâ
yihasını esas olarak müzakere edelim. 

Binaenaleyh bu maddeyi kanuniyenin burada 
münferiden müzakeresinden vazgeçmek teklifinde bu
lunuyorum. 

CELÂL NURİ BEY (Gelibolu) — Diyanet En
cümeni namına söz istiyorum, izahat vereceğim. 

REÎS — Usul hakkında söz isteyenler vardır. Yi
ne usu! hakkında bir takrir vardır, okunacaktır. 

Riyaseti CeMleye 
Müzakereye mevzu kanun lâyihasiyle ruzname-

nin on birinci maddesini teşkil eden Sıtma Kanunu 
lâyihaları arasındaki (Sular hakkında kanun) lâyiha
sı aynı mahiyettedir. Yalnız (Sular hakkındaki ka
nun) geçen sene Evkaf Encümenince bazı tadilâta 
uğramıştır. Eldeki lâyihada mezkûr encümenim maz
bata ve tadilen tanzim ettiği lâyihaya tesadüf edile
memiştir. Evkaf Encümeni mazbata ve lâyihasının da 
ilâvesinden sonra her iki lâyihanın tevhiden müzake
resini teklif eylerim. 

Konya 
Naim Hazım 

(Doğru sesleri), (taalluku yok sesleri) 
REİS — Efendim! Usule aiit olduğu için reye va

zedeceğim. 
DOKTOR MUSTAFA BEY (Çorum) — Efen* 

dim! Su Kanunu için zaten Sıhhiye Vekâleti bir se
ne evvel mülıinı bir kanun teklif etmişti. Bu, muhte
lif encümenlerden geçti ve suların hepsini de ahkâ
mı içerisine almaktadır. Ayrıca arkadaşlarımız bir 
şey daha teklif etmişlerdir. Fakat bunu yalnız Diya
net Encümeni yahut Dahiliye Encümeni iki madde 
ile buraya göndermiş oluyorlar. Zaten ruznamenin 
bir maddesi şimdi müzakere etmeye başladığımız ka
nun olduğu gibi, hemen onu müteakip olan madde
sinde de Sıhhiye Vekâletinden gelen Muvazenei Ma
liye, Sıhhiye ve Diyanet İşleri Encümeninden geçen 
kanun var. O kanam, beylerin istediği şey ile bera
ber bütün memleketin su ihtiyacım temin etmektedir. 
Onun için rica ederim, bu kanunla o kanun tevhit 
edilsin şimdi müzakere edelim. 

RECEP ZÜHTÜ BEY (Sinop) — Sırası ile. 
DOKTOR MUSTAFA BEY (Devamla) — Sıra

ya hacet yok. Zaten bunu takip ediyor, şimdi müza
kere edelim. 

(Konya Mebusu Naim Hazım Beyin takriri tek
rar okundu) 

YUSUF BEY (Denizli) — Rica ederim, tevhit 
edilmesin, o lâyiha bataklıklara aittir. 

REİS — Naim Hazım Beyin takririni reye vaz 
ediyorum. Nazarı mütalâaya alanlar ellerini kaldır
sın... Nazarı mütalâaya almayanlar ellerini kaldırsın... 
Nazarı mütalâaya ahnmıştır efendim. 

5. — Sıtma mücadelesine dair (1/515), sıtma mü
cadelesi tahsisatı hakkında (1/522), Devlet kininini 
tedarik ve füruhtu hakkında (1/523), Meccani kinin 
tevziatı hakkında (1/524), Etıbbanın sıtma enstitüle
rinde staj mecburiyetleri hakkında (1/525), Sıtma kü
çük sıhhiye memurları hakkında (1/526), Şehir ve 
köylere su tedariki hakkında (1/527) kanun lâyihala-
riyle Kırklareli Mebusu Doktor Fuat Beyin, Sıtma 
mücadelesi hakkında teklifi kanunisi (2/263) ve Adli
ye, Sıhhiye ve Muvazenei Maliye encümenleri maz
bataları. (1) 

İSMET BEY (Çorum) — Reis Beyefendi, lâyiha 
tabı ve tevzi edilmiş olduğundan heyeti umunıiyesinin 
okunması külfetine lüzum yoktur. 

REÎS — Pekâlâ efendim, Heyeti Umunıiyesi hak
kında söz isteyen var mı? 

REŞİT BEY (Malatya) — Söz istiyorum efendim. 
Bendeniz bu maddei kanuniye tevhit edildiği için bu 
kanun hakkında bir şey arz etmeyeceğim. Yalnız ev
velce umuma teşmil edilen su yollarımın belediyeye 
tevdii hakkında bazı maruzatta bulunacağım. (O baş
ka sesleri) 

MAZHAR MÜFİT BEY (Denizli) — Ona daha 
başlamadık. 

İSMET BEY (Çorum) — O daha gelmedi. 
REŞİT BEY (Malatya) — Tevhiden bakılıyor. 

(Hayır, bu o değil sesleri) Pekiyi öyle ise. 
Riyaseti CeMleye 

Kanunun ımistacelen müzakeresini arz ve teklif 
eylerini. 

Urfa 
Refet 

REİS — Refet Bey! Dört kanun vardır. Hangisi
nin müstaceliyetle müzakeresini teklif ediyorsunuz? 

REFET BEY (Urfa) — Dördünün de müstaceli
yetle müzakeresini teklif ediyorum efendim. 

(1) Zaptın sonuna merbuttur. 

— 217 — 



İ : 91 26 . 4 . 1926 C : İ 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Efendim, 
müstaceliyet İçin esbabı mucibe lâzımdır. Bunun 
müstaceliyeti için esbabı mucibe nedir, izah buyu-
rulsun?. 

DOKTOR MUSTAFA BEY (Çorum) — Efen* 
d im, müstaceliyet teklifi için esbabı mucibe istedi
ler. 

KÂZIM VEHBİ BEY (Ergani) — Rafet Bey na
mına im? 

DOKTOR MUSTAFA BEY (Devamla) — Hayır, 
vazu imza olmak sıfatiyle. Şimdi müzakere ettiğimiz 
kanun Sıtma Kanunudur. Bir de ondan sonra Sular 
Kanunu gelecektir. Bilmiyorum, memleketimizde sıt
manın imhası için, sıtma mücadelesi için lâzım gelen 
tedabiri ittihaz etmekten daha müstacel bir şey var 
mıdır? Bilhassa sularla sıtma hakkındaki bir kanun 
müstacel olmazsa, daha hangi kanunlar müstacel ola
bilir? Rica ederim, bu memleketin hayatına taalluk 
eden bir kanundur. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Söz iste
rim. 

REİS — Efendim, ayrıca bir müzakere açmak lâ
zım geliyor. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Reis Bey! 
Mustafa Beye cevap vermek için söz istiyorum. 

REİS — Buyurun efendim. 
SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Efendim, 

gerçi bu kanun tevzi edildi, ben kendim şahsen arz 
ediyorum. Ruznamede buna sıra geleceğini tahmin 
etmediğim için okumadım, yeni elime aldım. Musta
fa Beyefendi bunun rnübremiyetini söyledikleri za
man elime aklım. Lâkin bendenizce müstaceliyeti 
doğru değildir. Tehir edelim de gelecek celseye kadar 
serbestçe okuyalım. 

DOKTOR MAZHAR BEY (Aydın) — Geçen se
neden beri elimizdedir. (Takrir bir daha okunsun ses
leri) 

(Urfa Mebusu Rafet Beyin takriri tekrar okun
du) 

(Kabul sesleri) 
REİS — Efendim, müstaceliyet bütün lâyihalar 

için teklif olunuyor. O suretle reye arz ediyorum. 
Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler 
lütfen el kaldırsın... Müstaceliyet teklifi kabul edil
miştir. 

Efendim, Sıtma Mücadelesi Kanununun heyeti 
umıamıiyesi hakkında söz isteyen var mı? (Hayır ses
leri) Maddelere geçilmesini kabul edenler lütfen el 
kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldırışın... 
Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir efendim. 

Sıtma Mücadelesi Kanunu 
Madde 1. — Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye Veu 

kâkt'nee sıtmalı olduğu Hân edilecek menatıkm is
tilzam eylediği faaliyet derecesine göre sıtma müca
delesine mahsus heyetler teşkil ve enstitü, laboratu-
var, hastanelerde ve dispanserlerde sıtma mücadele
sinde tavzif olunacak etıbba ve küçük sıhhiye me
murlarının tedrisine mahsus kurslar (Tekâmül ders
leri) tesis ve kuşat olunur. 

REİS — Madde hakkında söz isteyen yoktur efen
dim, kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etme
yenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir efendim. 

Madde 2. — Sıtma mücadelesine alt bilumum 
teşkilât ve müessesat doğrudan doğruya Sıhhiye ve 
Muaveneti İçtimaiye Vekâletine merbut ölüp, mez
kûr vekâletin lüzum göstereceği zaman ve mahaller
de bütün devlet teşkilâtı mücadele faaliyetine iştirak 
ve muavenet eder. 

REİS — Madde hakkında söz isteyen yoktur 
efendim. Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul 
etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Kendi hesabına işleyen fakir köylü
lere, ameliyatı turabiye ile meşgul amelei mükelte-
feye, kasaba ve şehirlerdeki fukurayı ahaliye ve sıt
ma mücadele mıntıkası ilân edilen mahallerde lüzum 
görülen sair eşhasa Sıhhiye ve Muaveneti, İçtimaiye 
Vekâletince meccani kinin veya sair sıtma ilâcı tevzi 
olunur. 

RElS — Madde hakkında söz isteyen yoktur. Ka
bul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lüt
fen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 4. — Ihtiyacatı zaruriyeyi temine mahsus 
ve şeraiti tesisiye ve fenniyesi talimatname ile tespit 
edilecek olan havuzlar ve gölcükler müstesna olmak 
üzere stikna, bağ, bahçe ve müessesatı hususiye ve 
umumiye ile köy, kasaba, şehirler sınırları dahilinde 
veya köy, kasaba ve şehirlere mazarrat verecek sıtma 
mücadele heyetlerince tespit edilen mesafelerde sivri
sineklerin üremesine hizmet eden su birikintilerine 
sebebiyet vermek memnudur. 

REİS — Madde hakkında söz isteyen yoktur. Ka
bul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler 
lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 6. — Dördüncü maddede tasrih edilen hu
dut dahilinde müstesna kısma dahil ve elyevm mev
cut olan havuz ve gölcükler taîimıatnanıesi ahkâmına 
tevfikan ıslah edilir. 

REİS — Madde hakkında söz isteyen yoktur, ka
bul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler 
lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 



t s 91 26 i 4 . 1926 C : 1 

Madde 7. — Memnu kısma dahil ve elyevm mev
cut olan su birikintilerinden küçük say ile izalesi 
mümkün olduğu taayyün edenlerin imhası ite ahalili 
mahaliye mükelleftir. İşbu mükellefiyet köylerde ih
tiyar meclislerince, kasaba ve şehirlerde belediyeler
ce ahaliye nakden veya bedenen tevzi olunur. 

Küçük say, mükellefinin azamî bir senede beş 
günlük mesaisini istilzam eden iştir. 

REÎS — Söz isteyen var mı efendıim? 
MUHTAR BEY (Trabzon) — Efendim, madde

deki bu (küçük sây) hakkında bir parça izahat ver
sinler. Bu mükellefiyetten maksat nedir? Biraz izah 
etsinler. Çünkü mühim bir kanundur. 

SIHHİYE VEKÎLÎ DOKTOR REFİK BEY (İs
tanbul) — Efendim, mükellefiyetten maksat, sıtma 
mıntıkası veya mücadele mıntıkası olarak ilân edilen 
mıntıka dahilindeki köy ve kasabalarda oturanlara 
ait mükellefiyettir. 

MÜNÜP BEY (Van) — Fukara, dul kadın, bun
lar da mükellef midir? 

SIHHÎYE VEKİLİ DOKTOR REFİK BEY (De
vamla) — Hayır efendim, Yol Kanunu vardır. O ka
nunun tabi olduğu hudut ve şerait var, o şeraite tabi 
olacaktır. 

ABDULLAH BEY (Trabzon) — Efendim, birin
ci, ikinci, üçüncü, dördüncü maddelerden sonra be
şinci madde yok. 

MUVAZENEl MALİYE ENCÜMENİ MAZBA
TA MUHARRİRİ SAKİR BEY (Çatalca) — Sıra 
numaraları yanlıştır. Altı numara beş olacak, yedi 
de alttı olacaktır. 

DOKTOR MAZHAR BEY (Aydın) — Bir sıtma 
mıntıkası ilân edilen mıntıka dahilindeki bataklık
tan ziyade, bendenizin anladığıma göre burada mev-
zuubahis olan her hangi bir köy veya mahallece kü
çük sây ıtlak olunan mesai dahilinde kabili izale 
olan, sivrisinek yapan su birikintisini izale etmek 
maksuttur. Yoksa üç vilâyeti ihtiva eden bir sıtma 
mıntıkası dahilinde olan bir bataklığı kurutmak için 
üç vilâyet ahalisinin küçük sâyini bir araya getirirsek 
kurutulur gibi böyle vasi bir noktai nazar mevzuuba-
his değildir. 

YUSUF BEY (Denizli) — Menderes meselesi de
ğildir. 

DOKTOR MAZHAR BEY (Devamla) — Onun 
için hatıra büyük bir şey getirmemelidir. Meselâ, her 
hangi bir köyün altmış - yetmiş kişiden ibaret olan 
erkek ahalisinin beşer gün müddetle ve üç yüz yev
miye ile izale edebileceği ufak bir bataklık mevzuu-

I bahistir. Yoksa vasî bir bataklığı kurutmak demek 
değildir. Bu ciheti izah etmek için söz atmıştım. 

REİS — Buyurun Vekil Bey! 
SIHHİYE VEKİLİ DOKTOR REFİK BEY (İs

tanbul) — Bendeniz de aynı fikri söyleyecektim. 
MUHTAR BEY (Trabzon) — Efendim* Doktor 

Mazhar Beyin ifadeleri doğrudur. Fakat madde bunu 
I ifade etmiyor. Maddeyi o veçhile tadil edelim. Esa

sen Sıhhiye Vekili Bey de kanunu bu maksat için 
I getirmiştir. Sıtma mücadelesine tabi bir yer, meselâ 

Çarşamba ovasında bulunan bir büyük bataklığı o 
havainin adamları beşer gün çalışırlarsa izale edebi
lirler. Fakat maksat o değilmiş, maksada göre, yazıl-

I sın efendim. 
REİS — Efendim, Mazhar Bey ifade ettiler, Ve

kil Bey de üısdik ettiler. 
MUHTAR BEY (Trabzon) — Evet efendim ama, 

kanun bu şekilde çıkarsa bu izahatı köylere göndere-
I cek değiliz ya! Kanun izahata göre tadil olunsun. 

REİS — Pekâlâ, bir tadüname yapınız. 
NAİM HAZIM BEY (Konya) — Bu, mükellef 

I olan ahali mahalliye kaç yaşından kaç yaşına kadar
dır? İzah buyursunlar! 

SIHHİYE VEKİLİ REFİK BEY (İstanbul) — 
I Amelei mükellefe gibi olacak efendim. Yol Kanunu 
I vardır ve onun tayin ettiği bir mükellefiyet vardır. 
I Onun gibi olacaktır. 
I MUHTAR BEY (Trabzon) — Her halde tasrih 

etmediler. 
ŞÜKRÜ BEY (Biga) — Bendeniz de bir sual so

racağım. «Küçük sây ile izalesi mümkün olduğu ta
ayyün edenler» diyor. Bu tayini kim yapacaktır? 

SIHHİYE VEKİLİ DOKTOR REFİK BEY (İs
tanbul) — Sıtma mücadelesi heyetleri efendim. 

TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Maddede
ki (taayyün) kelimesi yanlıştır. Taayyün, teşekkül gi-

I bi kelimeler, kendi kendine vücuda gelenler, yahut 
hadis olanlar hakkında kutlanılır. 

KÂZIM VEHBİ BEY (Ergani) — O halde Maa-
I rif Encümenine havalesi lâzımdır. 

Riyaseti Celüeye 
I Altıncı maddenin izahat veçhile tadili için Encü-
j mene iadesini teklif eylerim. 

Trabzon 
I Ahmet Muhtar 

MUVAZENEl MALİYE ENCÜMENİ MAZBA
TA MUHARRİRİ SAKİR BEY (Çatalca) — Encü
men de talep eder, efendim. 

REİS — Maddeyi encümene gönderiyoruz efen-
I dim. 
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ADLÎYE ENCÜMENİ NAMINA AHMET 
HAMDI BEY (Bozok) — Reis Bey! Adliye Encü
meninim bu madde hakkında bir tadili vardır. O oku
nursa Heyeti Celilenin endişelerini izale eder. O 
okunmamıştır, son tadildir, onun okunması lâzım
dır. 

REİS — Efendim, encümen maddeyi istiyor. 
Onun için encümene veriyoruz. 

Madde 7. — Küçük say mükellefiyeti ile îdared 
Umumiyei Vilâyat Kanununun 78 nci maddesinin 
ikinci fıkrası mucibince idarei hususiyelerin de ayrı
ca inzimamı muavenetiyle izalesi mümkün olmayan 
bataklıklardan sıhhat itibariyle ıslah ve imhası zaru
rî olanlar, Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye Vekâle
tiyle vekâleti mezlkûrenin göstereceği lüzum üzerine, 
devciiri aidesi veyahut işbu araziden intifa eden mü
essesatı hususiye tarafından ıslah olunur. 

REİS — Mütalâa var mı efendim? Maddeyi ka
bul edenler lütfen ellerini kaldırsın... Kabul etmeyen
ler lütfen ellerini kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

MUVAZENE! MALİYE ENCÜMENİ MAZ
BATA MUHARRİRİ SAKİR BEY (Çatalca) — 
Trabzon Mebusu muhteremi Abdullah Beyefendi sı
ra numaralan itibariyle bir sual sormuşlardı. Bir 
madde arada eksik görülüyordu. O madde buraya 
nakledilmiştir. Sıhhiye Encümeninin tanzim ettiği şe
kilde dördüncü maddedir. Binaenaleyh diğer madde
ye geçmezden evvel sekizinci madde olarak Sıhhiye 
Encümeninin tadilindeki dördüncü maddenin müza
kere Duyurulmasını rica ediyoruz. 

DOKTOR HAKKI SİNASİ PAŞA (İstanbul) — 
Tabiî çiftlik sahibi yapacak... 

REİS — Encümen izahat verecek mi efendim? 
MUVAZENEl MALİYE ENCÜMENİ MAZ

BATA MUHARRİRİ SAKİR BEY (Çataka) — Köy 
Kanununda, bir köyün hududu dahilinde bulunan 
çiftlikler için takip edilecek hattı hareket tayin olun
muştur. Müessesatı hususiye ve çiftlik ashabı ve müs-
tecirler hakkında zikredilen hüküm ve mecburiyet, 
ayrı çiftliklerle doğrudan doğruya bir köy veya be
lediye hududu dahilinde bulunmaksızın nazarı iti-
bare alınacak müessesata matuftur. Bunun haricin
deki diğer mükellefiyetler de tabiî müessese haricin
deki umumî mükellefiyete dahil olur. 

İSMET BEY (Çorum) — Şakır Beyefendinin iza
hatı pek tatminkâr olmadı gibi geliyor. Bendenıizce 
çiftlik deyince, mutlaka çiftlik sahihine mahsus bir 
mahal, bir köy gibi bîr şey anlaşılıyor. Halbuki bü
yük bir çiftlik olur. Onun için de bir çok adamlar da 
olur, köylüler de bulunur, bir köy için de bir çiftlik 
de olur. Şu halde çiftlik sahibi bütün köy ahalisinin, 
küçük sây erbabının mükellefiyetini de tahammül 
ediyor. Köylüler, bunu sen yapacaksın, bizim için 
mükellefiyet yoktur derler. Binaenaleyh çiftlik sa
hipleri bu maddedeki vazifeyi görmekle beraber, yi
ne küçük sây mükellefiyeti dahilindedir ve bu mad
deden köylü de (küçük sây mükellefiyeti) dahilinde
dir manası anlaşılmalıdır. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — O da köy
lü demektir. 

İSMET BEY (Devamla) — Bu mana anlaşılırsa 
kâfidir. 

DOKTOR MAZHAR BEY (Aydın) — Efendim, 
maddede iki şey vardır. Birisi ikinin vesaire tevziatına 
dairdir. Tabiî çiftlik sahibi çiftliğin dahilinde bulu
nan köylülere değl, çiftliğinde istihdam ettiği ame
lelere tevzi edecektir. Tabiî çalıştırmadığı adamlar 
için çiftlik sahibine bir şey yükletmek kanunen doğ
ru değildir. 

Ik inci kısım; vekâletçe gösterilecek şeyleri icra 
ile mükelleftir. Kendi çiftliği dahilinde bulunan ve 
doğrudan doğruya mülkiyeti kendine ait olan arazi 
dahilinde Hükümet, çiftlik sahibini kendine muha
tap ittihaz etmeye mecburdur. Ayrıca çiftlik sahibi 
kendi arazisi üzerinde bataklık olmasına sebebiyet 
vermiştir. Pek çok yeklerde görmüşüzdür, bunu iza
le etmek mecburiyetindedir. Pek çok yerler görürüz 
ki, çiftlik dahilinde bir değirmen yapar ve suyunu 
salıverir ve çiftlik içerisinde bir ark tutar ve çiftli-

REÎS — Pekâlâ, sekizinci madde olarak o mad
deyi okuruz. 

Madde 8. — Sıtmalı olduğu ilân edilen menatık-
da müessesatı hususiye ve umumiye ve çiftlik ve bü
yük arazi eshabı ve müstecirleri talimatnameleri mu
cibince amele ve müstahdemhıine meccanen kinin ve
ya sair sıtma ilâcı tevziine ve bu gibi menatıkta lü
zumu tatbiki Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye Vekâ
letince neşir ve ilân edilen her meviv tedabiri icraya 
mecburdurlar. 

İSMET BEY (Çorum) — Efendim, bu mecburi
yet yalnız bu maddede zikredilen eşhasa mı mahsus
tur? Yoksa küçük sây erbabı hakkında da tatbik edi
lecek midir? Bugün bir çiftlik sahibi vardır ve o çift
lik dahilinde bir çok halk vardır. Aynı zamanda ora
sı köydür. Çiftlik sahibi o vazifeyi yalnız kendisi mi 
yapacak? Yoksa köy ahalisi de iştirak edecek mi? Bu
rada mecburiyet yalnız çiftlik sahibine alt görülüyor. 
Bu, doğru olmaz, muhtacı izahtır. 

—220 — 



İ : 91 26 ; 4 . 1926 C : 1 

ğin bir kısmım bataklık yapar. Köylünün bunda ne 
kabahati vardır. Bir çok yerlerde görüyoruz, çiftlik 
dahilinde köylü vardır ama, arazînin sahibi çiftlik 
sahibidir, sebebiyet veren çiftlik sahibidir. Binaena
leyh bu mükellefiyette çiftlik sahibine teveccüh eder. 
Çiftlik dahilinde köyün arazisi varsa, köyün çeşmesi
nin ayağımdan birtakım bataklıklar hâsıl olmuş ise 
ve kendisinin de biraz arazisi ve merası varsa veya
hut kendi köyünün civarında çeşme ayağından ve 
şundan bundan birtakım bataklıklar hâsı] olmuş -ise, 
bittabi bunun muhatabı köylüdür. 

DOKTOR MAZHAR MÜFİT BEY (DenâzM) — 
Bu maddede bir «Müessesatı umumiye» tabiri vardır. 
Nedir bu? 

DOKTOR MAZHAR BEY (Aydın) — Şimendi
ferler vesaire hepsi vardır. Yas! mikyasta amele ve 
memurin istihdam eden müesseseler memurine tevzi
at yapmaya mecburdur. 

MAZHAR MÜFİT BEY (DenizM) — Müessesa
tı umumiye diyorsunuz. Müessesatı umumiyeden mak
sat ne, müessesatı hususiy eden maksat nedir? 

YUSUF BEY (Denizli) — Müessesatı umumiye
den maksat devlet müessesesi midir? 

SIHHİYE VEKİLİ DOKTOR REFİK BEY (İs
tanbul) — Sıtma mücadele komisyonu bu lâyihanın 
baş tarafında görülen esbabı mucibede bildirildiği 
veçhile bu maddeyi tespit ederken düşündüğü nok
ta şudur : Sıtma mücadele mıntıkası dahilindeki şi
mendifer idareleri, devlet fabrikaları, idarei hususi-
yeye ait fabrikalar, diğer fabrikalar, devlet çiftMkleri 
vesaire bunların kâffesini müessesatı hususiye ve 
umumiye tabirleri kaydında toplamıştık. Eğer Mec
lisi âli, müessesatı hususiye ve umumiye tabirlerinde 
bir, muğlakiyet görüyorsa, tashih edebiliriz. Yoksa 
esas budur. Hakikaten köylülere ve çiftlik ashabına 
diğer müessesat ashabına birtakım vazaif tahmil et
tiğimiz gibi, devlete ve idarei hususiyeye ait müesse-
sata da birtakım vazaif tahmil olunuyor. Kendi me
murlarına kinin vermesi ve bunlar hakkında tedabir 
ittihaz etmesi, bilumum dairelerin pencerelerine tel 
koyması bu suretle memurların muhafaza etmesi gibi 
şeylerden maksat budur. 

REŞlT BEY (Malarya) — Reis Bey! Bir sual so
racağını. Çiftlik sahipleri çiftliği içinde bulunan ba
taklığı kurutmakla mükelleftir deniyor. Size bir mi
sal arz edeyim. Ankara civarındaki bataklığı, Hükü
met yardım etti, şehremaneti yardan etti de öyle ku
ruttular. Çiftlik sahibinin gücü yetmezse ne olacak
tır? 

SIHHİYE VEKİLİ DOKTOR REFİK BEY (İs
tanbul) — Beyefendiler, mesele şudur : Birtakım ba
taklıklar vardır ki, bunları çifttik sahibi vesaire ku
rutmak iktidarında değildir. Bittabi sıtma mücadele
si dahilinde bulunanlar, evvelce geçen bir madde ile 
Heyeti Cefiiemz kabul etti ki, nafıaya ait bir iştir, 
sıhhiyeye ait bîr iştir, idarei hususiyeye ait bir iştir, 
biz yapacağız. Fakat arz ettiğim gibi, kendisinin ya
pabileceği ufak işleri o müessese sahibi, o çiftlik sa
hibi yapmaya mecbur olacaktır. Kâffesimin şarjını, 
devletlin üzerine yükletmeye imkân yoktur. Onlar da 
mücadeleye iştirak edecektir, 

AHMET HAMDİ BEY (Bozok) — Buyurduğu
nuz maksat, maddeden anlaşılmaz ki; madde mutlak
tır. 

ZAMİR BEY (Adana) — Şehirlerde fabrikalar, 
etrafında birtakım bataklıklar yapıyor ve bu yüzden 
memleket bir çok zararlar görüyor, sıtma vesaire gibi 
birtakımı hastalıklar usule geliyor. Bunlar menedie-
bilecek mi? 

SIHHİYE VEKİLİ DOKTOR REFİK BEY (İs
tanbul) — Edilecek efendim. 

TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Vekil 
Bey, sözleri arasında (şarj) kelimesini kullandılar. 
Bunun manası nedir? 

SIHHİYE VEKİLİ DOKTOR REFİK BEY (İs
tanbul) — Heyeti GeMle anlamıştır. 

TAHSİN BEY (Aydın) — Fabrikaların ihdas et
tiği bataklıklar izale edilecektir. Fakat bunu kim iza
le edecektir? Fabrika sahipleri mi, yoksa orada sa
kin ahali mi? 

SIHHİYE VEKİLİ DOKTOR REFİK BEY (İs
tanbul) — Tabiî fabrika sahipleri kurutacaktır. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Efendim, Maz-
har Bey, zannederim Sıhhiye Encümeni namına ifa
de buyurdular. 

DOKTOR MAZHAR BEY (Aydın) — Hayır, 
şahsım namına söyledint. 

MUHTAR BEY (Trabzon -• Devamla) — Maz-
har Bey, bir çiftlik dahffinde buluttan bataklıklar 
çiftlik sahibi tarafından kurututacaktu*, buyurdular. 
Sıhhiye Vekili Beyefendi daha doğru olarak, onun 
vüs'ü dahilinde olabilecek, yani köylüye tahmil etti
ğimiz beş günlük saya mukabil - nasıl ki, köylüye bir 
vazife tahmil ediyoruz - çiftük sahibi de o derece 
muvazzaf olabilir meselesini Heri sürdüler ki, daha 
doğrusu da budur. Lâkin madde mutlaktır. Maddede 

— 221 — 



t : 91 26 .: 4 , 1926 C : 1 

(sıtma ilâcı tevziine) kadar olan kısımdan aşağısı (Sıh
hiye ve Muaveneti İçtimaiye Vekâletince neşir ve ilân 
edilen her nevi...) diyor ki, mesele gayet mühimdir. 
Niçin bunu çiftlik sahibine tahmil ediyorsunuz? Çift
lik sahibi de bir köylüdür, arazisi büyüktür, çalıştır
dığı adamlar daha çoktur, onun için köylünün mec
bur olduğu işleri yapmaya o da mecbur olacaktır. 
Çiftliği büyüktür diye ayrıca bir mükellefiyet tahmil 
etmek doğru değildir. Kendi efradı ailesinden fazla 
olarak çalıştırdığı da, aile efradından maduttur. Ona 
kinin vermek, sıtma ilâcı vermek mecburiyetini tah
mil edelim, yalnız ondan sonrasında köylüye ne tat
bik edersek o da bu umumiyete dahil olur, hususî 
olarak bu şekilde büyük arazi ve çiftlik sahiplerini 
çıkaralım. 

Arkadaşlardan birisi bu Sıtma Kanunu mühimdir 
buyurdular. Hakikaten fevkalâde mühim olduğundan 
dolayı ciheti tathikiyesinde belki bazı müşkülâta ma
ruz kalırız diye dikkat ediyoruz, uğraşıyoruz. Yoksa 
Sıtma Kanununun ademi lüzumuna dair kimse de bir 
fikir yoktur. Bu, hakikaten mühim bir afettir, bu ka
nun tatbik olunmalıdır. Fakat rica ediyorum, bu ara
zi sahipleri ve müstecirler de ancak köylü kadar ara
zilerinin vüs'ati nisbetinde mükellefiyete tabi olma
lıdır. Kendilerine ayrıca tahmil olunan son külfetin 
kaldırılmasını rica ediyorum. 

SIHHİYE VEKİLİ DOKTOR REFİK BEY (İs
tanbul) — Efendimi Vekâletçe neşir ve ilân edile
cek tedabirden maksat nedir? Arazisini İska için aça
cağı kanalları ne tarzda açacağını, etrafım çalılardan 
çırpılardan nasıl tathir edeceğini ve suların toplanma
masını ve şişip arazi üzerine yayılmamasım temin 
için ne gibi tedabir İttihaz etmek mecburiyetinde ol
duğunu bilmesi için konulmuştur. 

Yoksa bu tedabir, Muhtar Beyefendinin buyur
dukları gibi büyük bir şarj, vazife vermek için de
ğildir. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Küçük arazi sa
hibi de buna mecbur değil mi? 

SIHHİYE VEKİLİ DOKTOR REFİK BEY (İs
tanbul) — Bittabi mecburdur, büyük arazi sahipleri 
de mecburdur. Büyük kanallar açacak, 3 - 5 kilomet
re murabbaı arazisini ıska edecek, buraları aylarca 
su altında bırakacaktır. Bittabi bu hususta lâzım ge
len birtakım tedabir vardır. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Bir fark yoktur, 
köylü ile umumiyetle mecbur olsun. 

REİS — Kifayeti müzakere hakkında takrir var
dır. 

Riyaseti Celieye 
Müzakere kâfidir, maddenin reye vaz'ını teklif 

ederiz. 

Aydın Sanman 
Doktor Mazhar Doktor Saim 

İSMET BEY (Çorum) — Efendim* kifayeti mü
zakere takririni kabulden evvel, Sıhhiye Vekili Be
yin, son izahları bu maddenin biraz daha mütalâası
na ihtiyaç olduğunu gösterdi. Bu maddeyi biraz daha 
tetkik etmek lazımdır. Evvelâ su birikintileri, ya bir 
çiftçinin sun'u ile olur, yahut bir köylünün sun'u ol
maksızın tabiatiyle birikmiş olur. Her çiftçi sunî bir 
surette su birikintisi yapmış ise onu bizzat izaleye 
mecburdur. Ceza Kanununun sıhhate münafi ahval 
hakkındaki maddesi bunu tatmin eder. Öyle arazi su
lamak için kanallarım adamakıllı yapmaz, fena su 
birikintileri husule getirirse onun izalesine tabi mec
burdur. Fakat bir köyün bir su birikintisi vardır, kö
yün içinde çiftçi var, çiftlik sahibi var, bir köyde ay
nı zamanda köylü de vardır. Ciftik sahibi kendi ara
zisini ıska etmek için böyle muzır su birikintileri var
sa onları izale eder, ahkâmı umumiye mucibince onu 
izale etmeye mecburdur. 

Aynı zamanda çiftçi de böyle arazisini ıska için 
çamurlar yapmış, bataklıklar yapmış ise onu bizzat 
izaleye mecburdur. Mahkeme onu izale ettirir. Me
sele bu değildir. Hiç kimsenin sun'u yoktur. Sular 
tabiattan birikirse bunun izalesi lâzımdır. Bu izale
de mükellefinin yani âm ve şamil mükellefinin vazi
fesidir. Köy halkı da vardır, büyük çiftçisi de var
dır, ciftik sahibi de vardır. Binaenaleyh sen çiftlik 
Sahibinin, bunu sen izale edeceksin derse ne olur rica 
ederim. Köylü, kanun sana bu mükellefiyeti vermiş
tir, sen yapacaksın, ben karışmam der. Bu, tavzih 
edilmek lâzım gelir. Buna göre maddenin tashihi şu
dur. Müstakil çiftlik sahipleri varsa, mükellef yoksa 
bu mecburiyete tahammül edebilirler, bu madde ona 
maksur olabilir. Fakat aynı köyde ikamet edilirse, 
o çiftliğin etrafında köyde varsa tabiatan birikmiş 
olan su birikintilerini köylü de bir araya gelerek, ken
di mükellefiyetini zammederek bu vazifeyi ifa etme
lidir. Madde bu manaları vazıhan göstermelidir. Gös
termeyecek olursa kabiliyeti tatbikiyesi olmaz. Gücü 
yetmediği bir şeyi tahammül etmiş olur. 

RElS — Kifayeti müzakereyi reye arz ediyorum. 
Kabul edenler el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kal
dırsın... Kifayeti müzakere kabul edilmemiştir. (Mad
de encümene sesleri) 
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MUVAZENE! MALİYE ENCÜMENİ NAMI-
NA SAKİR BEY (Çataka) — Efendim, maddenin 
bazı tereddütlere sebebiyet verdiği tebeyyün ediyor. 
Bunlar izale edilmek, madde tavazzuh etmek üzere 
encümene verilmesini rica ederiz. 

RASÎH BEY (Antalya) — Arkadaşların temas et
tiği bir nokta daha vardır. Onu arz edeceğim. Malu
mu âliniz Anadolu'daki çiftelerin çoğu yarıcılıkla, 
ortakçılıkla geçiniyor. Burada onları amele meyanı-
na mı idlıal edeceğiz, müstahdemin meyamna mı? 
Bunları da encümen nazarı itibare alsın. Bugünkü 
çiftliklerde işleyenler arazi sahibiyle ortaktır. Bina
enaleyh yalnız arazi sahibini mükellef kılmak doğru 
olmaz. 

REİS — Efendim, encümenin talebi veçhile mad
deyi encümene iade ediyoruz. 

MEHMET FUAT BEY (Kastamonu) — Ziraat 
Encümenine de taallûku hasabiyle oraya da gönderil
mesini teklif ediyorum. 

Riyaseti Celileye 
Vekil Beyin ifadesine nazaran sekizinci maddenin 

çiftçinin bir çok ameMyaıtım ihlâl edeceği anlaşıldı
ğından bir kere de Ziraat Encümeninde maddei mez-
kûrenıin tetkiki için mezkûr encümene verilmesini arz 
ve teklif ederini. 

Kastamonu 
M. Fuat 

REİS — Efendim, takriri reyinize arz ediyorum. 
Kabul buyuranlar lütfen el kaldırsın... Kabul etme
yenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. Ziraat 
Encümenine de gidecektir. 

Riyaseti Celileye 
Teklif olunan madde yerine atideki maddenin ka

bulünü arz ve teklif eylerim. 
Madde 8. — Sıtmalı olduğu ilân edilen menatıkta 

müessesatı hususiye ve umumiye ve çiftlik ve büyük 
arazi ashabı ve müsteoirleri talimatnameleri mucibin
ce alâkadaranın elindeki arazi sakinlerine meccanen 
kinin veya sair sıtma ilâcı tevziine ve bu gibi mena-
tıkta lüzumu tatbiki Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye 
Vekâletince küçük sây ile ifası mümkün olmak üze
re neşir ve ilân edilen her nevi tedabiri icraya mec
burdurlar. 

Çanakkale 
Şükrü 

ŞÜKRÜ BEY (Çanakkale) — Bendeniz encüme
ne tevdiini teklif ederim. 

TAHSİN BEY (Aydın) — Efendim, kifayeti mü
zakere takriri aleyhine reyler müzakerenin ademi ki
fayetini izhar ediyordu. 

Ondan sonra Rasih Bey biraderimiz söz aldılar, 
ondan sonra takrirler okunmaya başladı. Binaenaleyh 
ondan sonra okunan takrirler için tekrar kifayeti mü
zakere ahnımadıkça doğru otmaz^ 

REİS — Efendimi Usulen encümen talep etmiş, 
gönderiyoruz. Binaenaleyh madde encümene gitmiş
tir. 

TAHSİN BEY (Aydın) — Encümene gitsin efen
dim, fakat ihtimal ki, bazı mütalâalar daha serdedile-
cektir, ondan sonra encümene gider. 

REİS — Arkadaşlar, encümende de mütalâaları
nı söyleyebilirler. Encümen talep etti, binaenaleyh en
cümene havale ettik. Usulen böyledir. 

Madde 9. — Lâğım veya umumî mecrası olmar 
yan yerlerde hela, bulaşık suları içki hususî ve üstü 
kapalı çukurlar yapılması mecburidir. 

TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Efendim, 
bu kanunlar vesilesiyle millete hayat, kan verecek 
hatta milletin canım koruyacak olan bu kanunlar do-
layısıyle Sıhhiye Vekâletine cidden azîm, büyük ve 
derin teşekkürler ederim. Yalnız bu maddede bir iki 
nokta gözüme ilişti. Evvelemirde lâğım veya umu
mî mecrası olmayan yerlerde hela, bulaşık sulan için 
üstleri kapak çukurlar yapılacağı mecburidir denin-' 
ce, bundan çıkan mana şudur ki, lâğım veya umumî 
mecrası bulunan yerlerde bu mecburiyet yoktur. 

SIHHİYE VEKİLİ DOKTOR REFİK BEY (İs
tanbul) — Burada zaten üstü kapalıdır. 

TUNALI HİLMİ BEY (Devamla) — Müsaade 
ediniz. Bu çukur açılınca ben müşkülât dotayısıyle 
umumî lâğıma bir yol açsam bana bir şey yapılama-' 
yacaktır demektir. İkincisi en mühim nokta: Vekil 
Beyin nazarı dikkatlerini buraya celbederim. Hela, 
bulaşık suları deniliyor, halbuki aşağısında da görü
lüyor ki hela akıntılarının ve müessesatı sınaiye ile 
sükna bulaşık sükunun ilh.. izahat var» Bendeniz dü
şündüm ki, hela, bulaşık sulan ve emsali gibi demek 
yine kâfi gelmeyecektir. Binaenaleyh bir takrir veri
yorum, lütfen kabul buyurunuz, encümene iade edil
sin, daha şümullü olur. 

DOKTOR MUSTAFA BEY (Çorum) — Lâğım 
ve umumî mecra meselesi herkesçe muayyendir. Lâ
ğımı olduğu zaman, umumî mecra okluğu zaman onun 
şeraiti fenniyesi vardır. O şeraiti haizi olduktan son
ra artık ayrıca bir kayda lüzum yoktur. Onun için 
dedik ki Üstü kapan çukurlar yapmaya mecburdur. 
İkincisi diyor ki, aşağıda bir de müessesatı sınaiye 
sulan var. Müessesatı sınaiye bu sükna için daha zi
yade nazan itibara alınmıştır. Müessesatı sınaiyeyi 
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bu maddeye koymadık, aşağıdaki maddeye koyduk, 
yani onların heyeti umumiye» nazan itibara alınmış
tır. Hela suları, bulaşık sulan, müessesatı sınaiye su
ları, bunun her üçü de nazan dikkate alınarak yapıl
mıştır. Diğer maddede arkası geliyor. 

Riyasete 
Dokuzuncu maddenin Encümene iadesini teklif 

ederim. 
Zonguldak 

Tunalı Hilmi 

REİS — Takriri nazan dikkate alanlar lütfen el
lerini kaldırsın... Nazan dikkate almayanlar ellerini 
kaldırsın... Nazan dikkate alınmadı. Maddeyi reyini
ze arz ediyorum. Kabul edenler enerini kaldırsın... 
Kabul etmeyenler ellerini kaldırsın... Kabul edilmiş
tir. 

Madde 10. — Hela akıntılarının ve müessesatı sı
naiye ile sükna bulaşık sularının lâğım veya umumî 
mecralardan veyahut dokuzuncu madde mucibince 
hususî olarak yapılmış çukurlardan gayn bir tarafa 
salıverilmesi ve dökülmesi memnudur. 

TALÂT BEY (Ardahan) — Efendim, halkın sıh
hati ile fevkalâde alâkadar olan bilhassa bu madde
ye, bir iki fıkranın da ilâvesi için bir takrir veriyo
rum. Kabulünü rica ederim. 

Kışın evlerde beslenilen hayvanatı ehliyettin güb
relerini biriktirmek adeti vardır. Bazı köylerde değil, 
maatteessüf kasabalarda da mevcuttur. Böyle mah
rukatı, odunu az olan memleketlerde onlardan yazın 
istifade ediyorlar. Hatta benim memleketim olan Hü
kümet merkezinde de bu mevcuttur. Ayıp olsa da 
sıhhati umumiyeye ait olduğu için söyleyeceğim. Kı
şın biriktirilen hayvanat gübrelerini bir depo halinde 
evin avlusunda veya bahçesinde topluyorlar. Yazın 
ilkbaharın hululünden evvel kaldınp tarlalara götür-
seler bir şey yok. Fakat yazın da kalıyor, tezek ame
liyesi yapılıyor. Bütün kasaba halkı en pis kokular 
içinde bırakılıyor. Belki günlerce iz'aç ediliyor. Onun 
yerleri de öyle sulu bir halde bırakılıyor ki, en fena 
mikrop birikintisi ve teaffün membaı olduğuna da 
şüphe yoktur. Gerek köylerde ve gerek kasabalarda 
bu pek fena olarak devam eden âdetin kaldırılmasını 
temenni ederim1. Takrir de verdim. 

FAİK BEY (Tekirdağı) — Civarında orman var 
mıdır? 

TALÂT BEY (Ardahan) — Yok ama yapacağı 
ameliyatı vaktiyle yapsın, yerini de temizlesin efen
dim. Kokutmasın, memleketi de taaffün içinde bı
rakmasın. 

TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Efendim, 
ameliyat yaptıktan sonra iş işten geçmiştir demektir. 
Asıl mesele yapıldığı esnada fenalığı ve hastalığı ya
pıyor. 

Riyaseti Celileye 
Onuncu maddeye fıkrai atıyenin de ilâvesini tek

lif eylerim. 
Kışın hane deruıııinda veya avlusunda biriktiri

len hayvanat gübrelerini ilkbaharın hululünden evvel 
kaldırıp, yerlerini taıthir etmeyerek yazın da bulundu
ğu yerde bırakmak. 

Ardahan 
Talât 

REİS — Takriri nazan dikkate alanlar el kaldır
sın... Nazan dikkate almayanlar el kaldırsın... Naza-
n dikkate almayanlar el kaldırsın... Nazarı dikkate 
alındı. Encümene veriyoruz. 

Madde 11. İşbu kanunun tarihi meriyetinden iti
baren azami iki sene zarfında belediye teşkilâtı olan 
her şehir ve kasaba belediyesi tarafından hela akıntı-1 

lanyle her türlü çirkef vesairenin def ve cereyanına 
mahsus o mahallin şeraiti hususiyesine muvafık ka
nal vesaireye ait bir proje tertip ettirilerek berayı tet
kik ve tasdik Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye Vekâ
letine tevdi olunacak ve vekâletçe azami iki ay zar
fında işbu projelerin tasdik muameleleri intaç edile-1 

çektir. Projelerin tasdikinden itibaren azami iki sene 
zarfında inşaata mübaşeret edilmesi meşruttur,* 

AHMET REMZİ BEY (Gaziantep) — Efendim, 
kanun en mühim maddesi bendenizce budur. Belediye
ler kendiliklerinden sıhhî icabata riayet etmiyorlar. 
Onun için kanunda bir madde ile belediyelerin sıhhî 
icabata göre lağım vesaire hakkında bir proje ihzar 
etmesi ve onu bir müddeti muayene zarfında behe-
mahal mevkii tatbike koyması iltizam olunuyor. Yal
nız bendenizce burada noksan bir kayıt vardır. O da 
«o mahallin şeraiti hususiyesine muvafık» tabiridir. 
Şu hakle bazı mahallerde şeraiti hususiyenin şöyledir, 
böyledir diye kanatlan lâzım olduğu kadar uzak ma
hallere götürmezler. Sonra icap eden tedabiri sıhhiye
yi kendi içtihatlanyle belki ihmal edebilirler, diye 
bendeniz şeraiti hususiye kelimesinden sonra (şeraiti 
fenniye ve sıhhiyeye) kaydının ilâvesini teklif ediyo
rum. Şayet buna riayet etmezlerse, kanunda mevcut 
olan şeyi ihmal edenler hakkında, her hangi bir emri 
ifa etmeyenler hakkında vazifeyi ifa etmemiş diye bir 
ceza mukayyettir. Fakat burada bunun da yazılması
nı bendeniz sayam tercih görüyorum. Çünkü ceza
lar maddesinde belediyelere ve bu on birinci madde-
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ye taalluk eden cezaya tesadüf etmedim. Onun için 
bendeniz takririmde bu ciheti teklif ediyorum. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Efendim, on birin
ci madde esas itibariyle çok mühim bir maddedir. 
Hakikaten belediyeler memleketlerini artık asri bir 
halde tamir etmelidirler. Fakat mesele zannettiğimiz 
kadar kolay bir şey değildir, tspatı da bir çok para 
sarf ediyoruz da hâlâ bu projeyi Ankara'da yapama
dık. Onun için zannolunduğu kadar her kasaba iki 
sene içinde inşaya bile başlayamayacak. Bu kanali
zasyon denilen mesele, hatta- küçük kasabalar için bi
le milyonlar sarfını icap eder. Onun için müddetlerin 
kifayeti meselesini bendeniz kabul edemiyorum. 

İkincisi, filhakika mesele sıhhati umumiye mesele
si olduğu için bunu Sıhhiye Vekâletinin de görmesi 
belki muvafık olur. Lâkin esas itibariyle bu kanali
zasyon meselesini en ziyade görecek belediyenin mer
but olduğu Dahiliye Vekâleti vasıtasıyle daha fennî 
bir daireye gitmelidir. Onun için bir sıhhiye meselesi 
vardır, diye, sıhhiyenin bir kanal meselesi vardır diye 
kanalizasyonun fena olup olmadığını tetkik etmiyo
rum. En küçük kasabaya kadar bu bütün lağım su-
lannı ve diğer çirkef sularını nakletmek için, bütün 
bir şehrin tefciri için lâzım olan kanalizasyon proje
lerini çabuk çabuk tetkik edecek, iki ay içinde bitire
cek. Bu itibarla ben zannediyorumki meselâ Nafıa 
ve Dahiliye de onlar kadar alâkadardır, belki daha 
fennî mercilerdir. Onlar tetkik etsinler, tcap ederse 
sıhhiyenin bir şehrin tefciri için umumiyet itibariyle 
bir talimatnamesi olur. Şu şekilde kanalizasyon ola
cak, şöyle olacak böyle olacak diye, lâkin onun ciheti 
fenniiyesini Sıhhiye Vekâletinden ziyade belediyelerin 
mercii olan Dahiliye Vekâleti vasıtasıyle fennî daire
lere havale etmeli ve onlar tetkik etmeli. 

SIHHİYE VEKİLİ DOKTOR REFİK BEY (İs
tanbul) — Efendim: Burada istihdaf ettiğimiz nokta 
biç bir vakit Nafıanın bu husustaki fennî olan şeyi in
kâr veya ademî kabul değildir. Herhangi bir inşa şu 
tarzda mı, bu tarzda mı yapılacağı Nafıaya aittir. Bu
na hiç bir itirazım yoktur. Muhtar Beyin ifadesinden 
hariç bir şey düşünmedik. Onun için bir itirazımız 
yoktur. Yalnız burada mevzubahis olan dört seneye 
Muhtar Bey itiraz ettiler. İki senede projeyi yapacak 
ve iki senede tatbik edecek. Binâenaleyh asgarî ol-
malc üzere dört seneyi sekiz seneye çıkaramayız. Se
kiz sene gayrı fennî vaziyeti idame mi edelim? Binae
naleyh biz dört seneyi kâfi gördük. 

İkincisi, iki ay zarfında tetkik etmek.. Biz pro
jeleri tetkik edecek değiliz. Bizim şubei idariye ve fen-

niyemize taalluk eden esastan ve o essaslara temas 
eden mahalleri tetkik edeceğiz. Meselâ,: umum lağım
lar su yollanyle beraber midir? Biz bu gibi şeylere 
bakacağız. Nafıa inşatırida tatbik olunan esaslara ve 
prensiplere göre yapılan işleri doğrudan doğruya bu
gün Hıfzıssıhai umumiye noktai nazanndan tetkik ede
ceğiz. Yoksa Nafıaya ait olan inşaat meselesi bittabi 
Nafıanındır. Ona bir itirazımız yoktur. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Efendim, 
madde «İşbu kanunun tarihi meriyetinden İtibaren 
azami iki sene zarfında belediye teşkilâtı olan her 
şehir ve kasaba belediyesi tarafından hela akıntılany-
le her türlü çirkef vesairenin def ve cereyanına mah
sus» proje tanzimine mecburdur diyor. Malumuâli-
niz Köy Kanununda nüfusu iki bini tecavüz ederse adı 
kasabadır. Nüfusu iki binden aşağı olup da belediye 
teşkilâtı mevcut olan yerlerde kasaba addedilerek yi
ne kasaba kanunu tatbik edilir, öyle nahiyeler var-
dırki nahiye merkezidir, nüfusu iki binden fazladır, 
yahut iki binden azdır. Fakat Öteden beri belediye teş
kilâtı mevcut olduğu için o kanunun tatbiki devam 
ediyor. Bunun varidatı beş yüz liradır. Bu projeyi 
tatbik ettirmek için getireceği mühendise beş yüz lira 
ücret verecek. Belediyenin vaziyeti ne Olacaktır? Böy
le kudreti maliyesi müsait olmayan ve fakat belediye 
teşkilâtı mevcut olan yerlere Sıhhiye Vekâleti tarafın
dan muavenet edilecek midir, edilmeyecek midir? 

DOKTOR MUSTAFA BEY (Çorum) — Efendim, 
bendeniz de Muhtar Beyin dedikleri gibi bu kanunun 
en mühim maddesini burada görüyorum. Yalnız be
nim gördüğüm başka şekildedir. O da şu ki: Çir
kef sulan, lağım sulan veya sular meselesi memleketin 
bilhassa hayatî meselesidir. Yani açık olarak, dizan
teri, kolera, tifo meselesidir. Eğer memleket bunla
rın her türlü savletine veya herhangi bir surette zu
huruna lakayt kalacak ise ona göre düşünelim. Bele
diyenin varidatı bin lira imiş de filân da olmaz. Be
lediyenin en mühim vazifesi vezaifi sıhhiyedir. Bakar
sınız, bir belediye kasabayı elektirikie tenvire kalkar. 
Ben elektrikten vazgeçtim. Karanlıkta otururum. Mem
leketin hayatı sıhhiyesini temin etsin de ondan sonra 
kasabayı elektrikle tenvir etsin. Onun için çok rica 
ederim, bu madde aynen kabul edilsin. Kanunun asıl 
ruhu bu maddedin 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — öyle ise 
bekle, proje gelecek. (Reye sesleri.) 

REİS — Efendim, takrirler okunacaktır: 
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Riyaseti Ceh'leye 
Sıhhiye Vekâleti bizzat inşaata ait projeler ile 

alâkadar olamaz. Bunun için on birinci maddenin al
tıncı satınnda berayı tetkik Sıhhîye Vekâleti yerine 
Nafıa Vekâletince tetkikat yaptırılmak üzere Sıhhiye 
ve Muaveneti İçtimaiye Vekâletine tevdii şeklinde ta
dilini teklif ederim efendine 

Aydın 
Mithat 

Riyasete 
Madde İl* Beşinci satırda (hususiyesine) tabirin

den sonra (ve şeraiti fenniye ve sıhhiyeye) tabirinin 
ilâvesini ve son fıkra olarak (bu madde hükmüne ria
yet etmeyen belediye azalan hakkında vazifede ihmal 
ve terahi cezası tatbik olunur) fıkrasının ilâvesini tek
lif eylerim. 

Gaziantep 
Remzi 

Riyaseti Ceüleye 
Tatbiki pek ziyade şayanı arzu olan bu maddenin 

hükmünü icra edebilmek, bir çok vilâyetlerimizin belki 
yirmi otuz senelik varidatının heyeti mecmuasını sar-
f etmekle bile kabil değildir. Maddenin tatbik edilecek 
bir şekilde tadili için Dahiliye ve Nafıa Encümenleri
ne tevdiini teklif eylerim. 

Konya 
Naim Hazım 

REÎS — Efendim, evvelâ Naim Hazım Beyin tak
ririni reyinize arz ediyorum. Nazan dikkate alanlar 
(anlaşılmadı sesleri.) (Naim Hazım Beyin takriri) tek
rar okundu. 

NAİM HAZIM BEY (Konya) — Efendim, bugün 
Konya'da bunun yapılabilmesi için dört milyon lira
ya ihtiyaç vardır. Halbuki belediyenin varidatı 80-90 
bin liradır. Bu nasıl yapılır? 

REÎS — Efendim, takrir tekrar okundu. Reye 
arz ediyorum. Nazan dikkate alanlar lütfen ayağa 
kalksın... Nazan dikkate almayanlar lütfen ayağa 
kalksın... Nazan itîbare alınmamıştır efendim. 

Riyaseti Celileye 
Belediye teşkilâtı olan fıkrasından sonra, bütçesi 

müsait olan fıkrasının ilâvesini teklif eylerim. 
Antalya 
Rasih 

RASİH BEY (Antalya) — Efendim; Madde ay
nen kabul edilipte tatbikatta müşkülât görülmemesi 
için hiç olmazsa «bütçesi müsait olan» kaydını koya
lım ki bütçesi müsait olan yerler yapılsın. 

SIHHİYE VEKİLİ DOKTOR REFİK BEY (is
tanbul) — Efendim, bu takrir kabul olunduğu surette 
hiç bir belediyenin varidatı müsait olmayacaktır. Bu
nu arz ediyorum. 

(Antalya Mebusu Rasih Beyin takriri tekrar okun
du.) 

REİS — Bu takriri nazan dikkate alanlar lütfen 
el kaldırsın... Nazan dikkate almayanlar lütfen el kal
dırsın... Nazan dikkate alınmamıştır. 

(Aydın Mebusu Mithat Beyin takriri tekrar okun
du.) 

REİS — Bu takriri nazan dikkate alanlar lütfen 
el kaldırsın... Nazan dikkate almayanlar lütfen el kal
dırsın... Nazan dikkate alınmamıştır. 

(Gaziantep Mebusu Ahmet Remzi Beyin takriri 
okundu.) 

REİS — Efendim, bu takriri nazan dikkate alan
lar lütfen el kaldırsın... Nazan dikkate almayanlar 
lütfen el kaldırsın.. Nazan dikkate alınmamıştır. 

Maddeyi aynen reyinize arz ediyorum. Kabul eden
ler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el 
kaldırsın... Madde aynen kabul edilmiştir. 

Madde 12. İhtiyar meclisleri ve belediyeler, köy 
kasaba ve şehir hudutlan dahilinde bulunan çeşme 
ayaklanna su birikintileri yapmayacak surette akıntı 
temin etmek ile mükelleftir. 

RElS — On ikinci maddeyi aynen kabul eden
ler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen elle
rini kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 13. İzalesi uzunca zamana muhtaç büyük 
sıtma menbalannm üç kilometre muhiti dahilinde bu
lunan köyler, sükna ve arazisi devletçe temin edilmek 
şartıyle en yakın sıtmasız muhite naklolunabilirler. 

REŞİT BEY (Malatya) — Efendim, üç kilomet
reye hicret etmekle on kilometreye hicret etmek ara
sında bir fark yoktur. Hükümet bunlan oradan kaldır-' 
diktan sonra bunlann hanelerini kim temin edecek? 
Bunu böyle demekten ve yapmaktansa, o parayı böyle 
ev yapmak suretiyle sarfetmektense, o para ile hü
kümet o bataklıktan kurutsun. Köylünün oradan hic
ret etmesi muvafık değildir. Binaenaleyh bu madde 
Zaittir, tayyını teklif ederim. 

SIHHİYE VEKİLİ DOKTOR REFİK BEY (İs
tanbul) — Efendim, burada esasen zikredilmiştir. Sük
na ve arazisi devletçe temin edilmek şartıyle dîye ka
yıt vardır. Reşit Bey başka ne istiyorlar efendim? 

REŞİT BEY (Malatya) — Efendim! Hükümet 
böyle yapmaktansa bataklıktan kurutsa daha iyi ol
maz mı? Bu suretle sıtma da kalmaz. 
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SIHHİYE VEKİLİ DOKTOR REFİK BEY (İs- I 
tanbul) — Efendiler! Heyeti Celileniz geçen «ene I 
memleketin sıtma haritasını gördüler. Büyük bataklık- I 
lan kurutmak iki yüz milyondan fazla bir paraya I 
mütevakkıftır. Bu bataklıkların muhitinde bulunan I 
köylerin geçen sene kendi arzulanyle, sıtma mücade- I 
leşine tahsis buyurduğunuz parayı vermekle Konya I 
vilâyetinden, Ilgın'dan altı tanesi dağa çıktılar. Bu- I 
nu yapacak olursak fena mı olur? Sıhhati kurtanyo- I 
ruz. I 

- REİS — Başka söz isteyen yoktur. Maddeyi re- I 
yinîze arz ediyorum. Kabul edenler lütfen el kaldır- I 
sın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Madde I 
aynen kabul edilmiştir I 

Madde 14. Her sene sıtma mücadelesi için Sriı- I 
hiye ve Muvaneti İçtimaiye Vekâletinin bütçesinde I 
bir faslı mahsus kuşat edilir. I 

REİS — Söz isteyen yoktur. Maddeyi aynen ka- I 
bul edenler lütfen el kaldırsın. Kabul etmeyenler lüt- I 
fen d kaldırsın... Kabul edilmiştir. I 

Madde 15. Sıtma mücadelesinin istilzam ettiği I 
bilumum masarifi ile mücadele etıbba ve memurin ve I 
müstahdemini ücurat ve harcırahı, meccani kinin ve I 
sair sıtma ilâçları esmanım ve sıtma mücadelesi nök- I 
tai nazarından yapılacak tesisat ve ameliyat masarifi I 
ve mücadeleye hariçten memurini muvazzafa iştirak I 
ettirilmesine lüzum görüldüğü halde kendi maaşı mu- I 
hassaslarına ilâveten verilecek ücurat işbu faslı mah- I 
sustan tesviye olunur. I 

REİS — Söz isteyen yoktur. On beşinci maddeyi 
aynen kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etme
yenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. I 

Madde 16. Bu fasla ait masarif bades sarf Di- I 
vanı Muhasebat vizesine tabidir. I 

REİS — Söz isteyen yoktur. Maddeyi kabul eden- I 
ler lütfen el kaldırsın». Kabul etmeyenler lütfen el I 
kaldırsın... Kabul edilmiştir. I 

Madde 17. 4, 7, 8, 9 ncu maddelerdeki mecburi- I 
yetlerin muktezasım ifa etmeyenler ile, onuncu mad- I 
delerdeki memnuiyet hilâfına hareket edenlerden işin I 
iktiza ettiği masarif Tahsili Emval Kanununa tevfi
kan tahsil olunur ve mani hükümetçe izale edilmekle I 
beraber bu gibi eşhastan ayrıca beş liradan yüz lira- I 
ya kadar cezayı nakdî âhzedilir. Tekerrürü halinde I 
ayrıca cezayı nakdî alınmakla beraber bir hafta ha- I 
pis ile tecziye olunur. On ikinci maddedeki mecbu- I 
riyeti ifa etmeyen köylerde lâzım gelen ameliyat hu- I 
kümetçe icra ve masarifi vakıa heyeti ihtiyarîye aza- I 
sma mütesaviyen taksim ve tahsil olunur. 1 

AHMET HAMDİ BEY (Bozok) — Efendim, Ad
liye Encümeninin tespit ettiği maddenin okunması 
lâzımdır. 

MUVAZENE! MALÎYE ENCÜMENİ NAMINA 
SAKİR BEY (Çatalca) — Efendim, bu maddenin 
metninde encümene havale buyuruhnuş olan madde
lere ait bahis vardır. Binaenaleyh bu maddenin müza
keresinin tehirini rica ediyoruz. Çünkü 4, 5 Ve 7 nci 
maddeler mevzubahis olmuştur ki bunlar Encümene 
havale buyunllmuştur. Ayrıca Adliye Encümeninin 
şekli tadiline nazaran maddenin altıncı satırında (yüz 
liraya kadar) kelimesinden sonra (hafif cezayı nakdî) 
demek lâzım gelir. Son satırda da kezalik (hafif ce
zayı nakdî) denilecektir. 

Yirmi birinci sayıfanın birinci satırında (bir haf
ta hafif hapis ile tecziye olunur) denecektir. 

REİS — Şükrü Bey! Bu izahata nazaran söz söy
leyecek misiniz? 

ŞÜKRÜ BEY (Çanakkale) — Hayır efendim, 
bendeniz cezalar hakkında esas noktai hazarımdan bir 
şey arz edeceğim. Kanunu Ceza kabul edileli henüz 
on beş gün oldu. Binaenaleyh böyle hususi kanunlar
da hususi cezalar tertip etmek hüfckâmı ve usulü 
cezamızı tekrar teşevvüşe uğratmak demektir. Bi
naenaleyh Kanunu Cezamızda bu gibiler hakkında bir 
maddei tatbik bulunabilir. Bendenizin teklifim evami-
ri hükümete itaat etmeyenler hakkında Kanunu Ce
zada münderiç maddenin bunlar hakkında da tatbiki
ni istiyorum. Yalnız şekle ait, ikinci fıkraya ait bir 
tadil teklifi takdim ediyorum. Mademki Muvazene! 
Maliye Encümeni mazbata muharriri maddeyi geri 
istiyor, bendeniz de takririmle beraber gitmesini ka
bul ediyorum. 

NAİM HAZIM BEY (Konya) — Yedinci madde 
Encümene verilmiştir. Bu takrirde ona aittir, encü
mene gitsin. 

Riyaseti Celileye 
On yedinci madde yerine atideki maddenin ika

mesini arz ve teklif eylerim : 
Madde 17. 4, 7, 8, 9 ncu maddelerdeki mecburi

yetlerin muktezasım ifa etmiyenlerden onuncu mad
dedeki memuriyet hilâfına hareket edenlerden işin ik
tiza ettiği masarif Tahsili Emval Kanununa tevfikan 
tahsil olunur. Mani hükümetçe izale edilmekle bera
ber bu gibi eşhas evamiri hükümete itaat etmeyenler 
gibi tecziye olunur* 

On ikinci maddedeki mecburiyet ifa edilmiş köy
lerde, lâzımgelen ameliyat masarifi vakıası ihtiyar 
heyeti azasına mütesaviyen taksim ve Tahsili Emval 
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Kanununa tevfikan tahsil olunmak üzere hükümetçe 
icra edilir. 

Çanakkale 
Şükrü 

REİS — Esasen maddeyi tehir ediyoruz. Bunu da 
Encümene veririz. 

Madde 18. Sıtma mücadele heyetlerince icra edi
len umumî muayenelere veya hanesi veya müştemüâ-
tında yapılan teftişata mümanaat eyleyen veyahut ge
rek kendisi ve gerek ailesi hakkında teklif ve tavsiye 
edilen tedalfoirleri sıhhiyeye mükerreren riayet etme
diği anlaşılanlar hakkında Ceza Kanununun maddei 
nıahsusası ahkâmı tatbik olunur. 

SIHHİYE VEKİLİ DOKTOR REFİK BEY (İs
tanbul) — Adliye Encümeninin burada tadili vardır. 
(Ceza Kanununun 526 ncı maddesi ahkâmı tatbik 
olunur.) denecektir. 

SAKİR BEY (Çatalca) — Encümen de tashihi ka
bul ediyor. 

REİS — Efendim, tashihi reye vazediyorum. Ka
bul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler el 
kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 19. Meccanen tevzi edilen kinini satan
lar hakkında emniyet suiistimal diriminden dolayı ta-
kibafs kanuniye icra edilir. 

SIHHİYE VEKİLİ DOKTOR REFİK BEY (İs
tanbul) — Efendim, (Meccanen tevzi edilen kinini sa
tanlardan, sattıkları kinin bedelinin yirmi misli ceza
yı nakdî olarak alınır.) Diye on sekizinci sayfada Ad
liye Encümeninin tadili vardır. Bunu kabul ediyoruz. 

SAKİR BEY (Çatalca) — Encümen namına da 
kabul ediyoruz* 

REİS — Adliye Encümeninin tespit ettiği madde 
okunacak : 

Madde 19. Meccanen tevzi edilen kinini satanlar
dan, sattıkları kinin bedelinin yirmi misli, cezayı nak
dî olarak alınır. 

ŞÜKRÜ BEY (Biga) — Efendim, demin arz etti
ğim gibi, yine esastan ayrılıyoruz. Emniyeti suiistimal 
meselesidir. Meccanen tevzi olunur. Ya bir köy hal
kının ihtiyar meclisi azasına veyahut da bir çiftlik sa
hibine ki o çiftlikte bulunan amele ve ziraat ashabına 
vereceğiz. Binaenaleyh Amele ve müstahdemine tevzi 
edilmek üzere verilen kinini ahara satarsa tabiî em
niyeti suiistimaldir. Yirmi misli veyahut on beş misli 
diye kanunu tadil edecek olursak, daha onbeş gün 
evvel kabul etmiş olduğumuz Ceza Kanunu ahkâmı
nın haricinde bir ceza kabul etmiş olacağız ki, bu 
usulü cezamızı ve hüfckâmı teşevvüşe uğratır. Binae

naleyh bendeniz maddenin aslını gayet muvafık bu
luyorum ve aynen kabulünü teklif ederim. 

AHMET HAMDİ BEY (Bozok) — Efendim! 
Maddenin aslında emniyeti suiistimal denmiş, bu fiil
de Kanunu Cezamn tarif ve tavzif ettiği emniyeti 
suiistimal şeraiti mevcut değildir. Bundan dolayı Ad
liye Encümeni bu cezayı kâfi addetti. Emniyeti suiis
timal maddesini haiz olmayınca mahkeme meseleyi 
halledemez. Bundan dolayı encümen yirmi misli ce
zayı kabul etmiştir. 

AHMET REMZİ BEY (Gaziantep) — O şerait 
nedir? Bir fiilin emniyeti suiistimal olması için birta
kım şerait tayin ve tespit edilmiştir. Bunda o şerait 
yoktur. 

REİS — Efendim, maddeyi reye vazediyorum. 
On sekizinci sayfada Adliye Encümeninin tanzim et
tiği on yedinci madde var ki onu on dokuzuncu ola
rak reye vazediyoruz,, 

MAZHAR MÜFİT BEY (Denizli) — Efendim, 
Adliye Encümeninden bir şey soracağım Adliye En
cümeni Kanunu Cezanın haricinde böyle hususi ceza
lar kabulüne taraftar mıdır? 

ADLİYE ENCÜMENİ MAZBATA MUHARRİ
Rİ ALİ NAZMİ BEY (Kastamonu) — Efendim, 
Adliye Encümeninizde bu mesele uzun uzadıya mü
zakere edildi. Bir köylüye yirmi kuruşluk kinin ve
receğiz Ve buna mukabil emniyeti suiistimal eümui
nini cezasını vereceğiz. Cürüm ile ceza arasındaki nis
peti kabili tevfîk görmedik. İkincisi Haindi Bey bira
derimizin izah ettiği gibi emniyeti suiistimal evsaf ve 
şeraitini hazi değildir. Bundan dolayı Adliye Encüme
niniz mustar kaldı, bu suretle kabul etti. 

AHMET REMZİ BEY (Gaziantep) — O şerait ne
dir, rica ederim öğrenelim? 

ALİ NAZMİ BEY (Devamla) — Kanunu Cezada 
musarrahtır. 

MAZHAR MÜFİT BEY (Denizli) — Esas itiba
riyle taraftar değilsiniz demek? 

ALİ NAZMİ BEY {Devamla) — Istırar var, arz 
ettim efendim. 

ŞÜKRÜ BEY (Biga) — Meccanen kinin tevzi 
edilmek üzere bir köy ihtiyar heyetine veya çiftlik 
sahibine verilmiş olan kinini satan bir adam için, on
beş gün evvel Adliye Encümeninin bize teklif ve ka
bul ettirdiği Kanunu Cezada başka bir madde yok 
mudur? Niçin hususi cezalara gidiyorlar. 

ALİ NAZMİ BEY (Kastamonu) — Arz edeyim 
efendim, değişiyor. Birisi ahaliye tevzi olunmak üzere 
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my ihtiyar heyetine veffint kinitölr, Bunda doğrudan 
doğruya KanUftü Gökdda fflUHarrtf emniyeti gOifttnİld 
cürmü vardır. MMliA ItityHiye is&Mftl tdifclMfc ttüN 
verilen kinindir* İd maddedâ mevsubahla elan bu. 
dur. 

ŞÜKRÜ BEY (Biga) — Ba$ka ttf maddei ka
nuniye yok mudur? 

ALt NAZMÎ BEY (Kastamonu) — Yoktur. 
ŞÜKRÜ BEY (Biga) — Teessüf ederim öyle ise!.. 

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

Diğer maddeler encümenden geldikten sonra ka
nunu ikmal edeceğiz. 

Efendim, sular hakkındaki kanunun müzakeresine 
geçiyoruz. Heyeti umumiyesi hakkında söz isteyen var 
mı? 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Efendim, bir tak
rir kabul edihniştirM Evkaf Encümeninin yaptığı maz
bata ile'birleştirilecektir ve ondan sonra Heyeti umu
miyesi müzakere edilecektir. 

REİS — Evet efendim. Etîbbanın hizmeti mec-
bureleri hakkındaki kanunun müzakeresine geçiyoruz. 

Heyeti umumiyesi hakkında söz isteyen var 
mı? (Hayır sesleri.) Maddelere geçilmesini ka
bul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler el 
kaldırsın... Maddelere geçilmiştir. 

Etıbbanın Sıtma Enstitülerinde Staj 
Mecburiyetleri Hakkında Kanun 

Birinci Madde — Tıp Fakültesinden 1927 ve onu 
müteakip senelerde neş'et eden her tabip bir seneÜk 
stajını ikmal eyledikten sonra, devlet, idarei hususiye 
ve belediye hizmetinde bulunan bilumum etıbbayı 
mülkiye ile askerî etibba mensup oldukları maka-
matın tertip edecekleri sıra ile Sıhhiye ve Muaveneti 
içtimaiye Vekâletinin tensip edeceği müesseselerde 
üç ay müddetle sıtma stajı yapmaya mecburdurlar. 

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

İkinci Madde — Birinci madde mucibince sıtma 
stajına tabi tutulan etibba maaşlarını mensup ol
dukları dairelerden tam olarak almak üzere mezun 
addedilirler* 

t REİİ — fltlnci mUaleyi kabul (NÜfitef «I kaldır-
iffi,,. Kaimi «tfieyenl» 61 kaktırsın,., Kabul «dtfcnt*. 
tir. 

Üçüncü Madde ~~ İşbu kanun neşri tarihindin mu-
I tâbsrâirı 

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

Dördüncü Madde — İşbu kanunun icrasına Mü-
dafaai Milliye, Dahiliye, Sıhhiye ve Muaveneti İç. 

| thnaiye Vekilleri memurdur. 

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

REİS — Kanunun heyeti umumiyesini reyinize arz 
ediyorum. Kabul edenler el kaldırsın... Kabul etme-

j yenler el kaldırsın.. Kabul edilmiştir. 
4 Nisan 1333 tarihli kinin tedarik ve furuhtu hak-

' kındaki kanunun dördüncü maddesinin tadiline dair 
| olan kanunun müzakeresine geçiyoruz. 

Heyeti umumiyesi hakkında söz isteyen var mı? 
(Hayır sesleri.) Maddelere geçilmesini kabul edenler 

J lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın.» 
Kabul edilmiştir. 

Kinin Tedarik ve Furuhtu Hakkında 4 Nisan 1333 
Tarihli Kanunun Dördüncü Maddesinin Tadüroe Dair 

Kanun 

Birinci Madde — 4 Nisan 1333 tarihli kinin tedarik 
ve furuhtu hakkındaki kanunun dördüncü maddesi 
berveçhizir tadil edilmiştir: 

Satılacak kinin bedeli bir taraftan Muvazene! 
Umumfyeye irat kayıt ve diğer taraftan senesi zarfın
da yine kinin mubayaa edilmek üzere faslı mahsusu
na tahsisat olarak ilâve olunur. Bu suretle senesi için
de devredilen miktar aynı senei maliye bütçesine, tah
sisatı munzamına olarak ilâve edilmek üzere Büyük 
Mütet Meclisinin tasdikine arz olunur. 

REİS — Birinci maddeyi kabul edenler lütfen e] 
kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edil-

I mistir, 
İkinci Madde — Bu kanun neşri tarihinden mute

berdir. 
REİS — İkinci maddeyi kabul edenler el kaktır

sın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edihniş-
fir. 

- 2& — 
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Üçüncü Madde — Bu kanunun ahkâmını icraya 
Maliye ve Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye Vekilleri 
memurdun 

REİS — Üçüncü maddeyi kabul edenler el kal
dırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul 
edilmiştir. 

Efendim! Kanunun heyeti umunıiyesini reyinize 
arz ediyorum. Kabul edenler el kaldırsın... Kabul et
meyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Çarşamba günü saat on dörtte içtima edilmek üze
re celseyi tatil ediyorum. 

Hitamı Müzakerat; Saat : 16,32 

— 230 — 
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CEZA KANUNUNUN TATBİKATI HAKKINDA BAŞVEKÂLETTEN GELEN (1/907) NUMARALI 
KANUN LÂYİHASI VE ADLİYE ENCÜMENİ MAZBATASI 

Türkiye Cumhuriyeti 
31 Mart 1926 

Kalemi Mahsus MüdHyeti 
Adet : 6/1306 

Büyük Millet Meclisî Riyasetine 
Ceza Kanununun tatbikatı hakkımda Adliye Ve» 

kâlerinoe tanzim edilen ve İcra Vekilleri Heyetinin 
16 Mart 1926 tarihli içtimamda tezekkür ve Mec
lisi Âliye arzı tasvip olunan kanım lâyihası üe es-
!babı mucibe mazbatasının musadldak surelti takdim 
olunmuştur. 

Mukltezasııun ifasına ve neticesinin işarına mü
saade buyurukniasını rica eylerim efendim. 

Başvekâlet VekiK 
Doktor Refik 

Esbabı Mucibe 
Yeni Ceza Kanunumuzda gerek memnu fiillerin 

mahiyetlerini tayinde ve gerek cezaların tatbik ve 
infazı usullerinde vücude gelen inklâp, istinat etti
ği usuBerin her tarafta aynı suretle tatbikini temin 
edecek bazı izahatı istilzam etmekle beraber eski esas
lara tutamam teşkMât ve usulce de bazı tadilâtı icap 
ettirmektedir. Filhakika münferit hapis, nezareti 
mahsusa altında istihdam, meşruten tahliye, teVbihi 
adli vesaire gtfhî şimdiye kadar mevcut ohnıyan hü-
kümlerin tatbik ve icrası suretlerinde ve cezaların 
müddet ve keyfiyetini tahfif veya teşdit eden hü
kümlerin evvel ve âhırına şümul ve tesiri derecele' 
lini tayinde, evvelden hazırlanmış muttarit ve yefc-
masak usul ve kaidelerin vücudu kanunun hüsnü tat-
IhUrînS temin için ne derece elzem ise cinayet ve cun* 
ha taksimatına müstenit şekil ve usullerin de bugün
kü vaziyet icabına uygun bir hale konulması o nds-
bette mübrandir. 

Nasıl ki İtalya Ceza Kanununda neşri zamanında 
yüz gösteren bu ihtiyaç 22 Teşrinisani 1888 tarihi 
müştak 1 bir kanun iîe nazara aîmarak gerek tatbi
katı kolayaîştıracsk izahat ve gerek usul ve teşkilâtça 
lâzım görülen tadilât o kanuna istinaden yapılmış
tır. 

İşte melfuf kanun lâyihası aynı sebeplerim ilcasiy-
1c hazırlanmış ve ihzarında şekil ve taksimatça İtal
ya taüblcat ahkâmı nazara alınmakla beratber metin 
ve mümderecaatına kendi hususîyamnız esas tutul-
nıuştur. Lâyiha, biri Ceza Kanununun tatbikatına 

ve düğer teşkilât ve usulce bazı tadilâta ait olmak 
üzere M baptan ve her bap ikişer fasıldan müteşek-

Münderecatı zaten Ceza Kanunu ile kabul edilmiş 
oîan usul ve kaidelerin tafsil ve izahından ve bu 
kaideler icabı oîmak üzere icrası zarurî görülen ta-
duttan ibaret olmakla izaha muhtaç omuyacak 
kadar vazıhtır. Ceza Kanununun 1 Temmuz 1926'da 
tatbikine başlanacağına ve bu kanun lâyihasının da 
aynı tarihte meriyete geçmiş bulunması zaruri oldu
ğuna göre bir taraftan medlul ve münderecatını tat
bik edecek olanların vakit ve zamaneyle okuyup 
anlamlanma ve diğer taraftan vekâletçe de buna gö
re yapılması lâzım gelen vazifeleri yapmağa imkân 
hasıl olmak üzere bu lâyihanın da müstacelen ve bir 
kül halinde tetkik ve kabuSi maslahatın en mübrenı 
zaruretidiii'. 

Ceza Kanunu Tatbikatına Dair Kanun 

BİRtNCt BAP 
Cezaların İnfazı ve Ceza Kanunu Ahkâmının 

Tatbiki Suretleri 

Faisıü : W 
Oeza îKıasnıumuınun ıBaızı Alhfkâımıınııın SSuıneltii töfaaıaiiaı 

iMülteıalfe Kjaiild̂ fltesr ; 
Madde 1. — Ceza Kanununun üçüncüden seki

zinciye kadarkf^ maddelerinde takibat icrası Adiye 
Vekilinin talebine bağlı bulunan hallerde muhakeme 
yapacak mahkemeyi Adiye Vekâleti tensip ve tayün 
eder. 

Madde 2. — Ceza Kanununun dokuzuncu mad
desi hükmünce tetkiikata memur olan mahkeme ta
biiyetin tayini ve ispatında tabiiyet umurunda vazife-
dar bulunan vekâletçe nazarı ütibare abramakta olan 
evrdk ve vesükaBara istinat ederj 

Madde 3. — Ceza Kanununun 13 ncü ve 15 nci 
maddeleri hükmünce ağır hapis ve hapis cezalarının 
nıUtazamnun olduğu münferit hapis devresi ve 14 
ncü, 16 ncı ve 17 nci maddeleri ahkâmı yeni hapis
haneler tesisat ve teşkilât icra olundukça AdSye Ve
kâletinden tayin olunacak mahallerde peyderpey tat-. 
bjk olunacaktır. 

Madde 4. — Yukarıdaki madde hükmünün tat
bikime başlandıktan sonra cezasının yatısını hüsnü hal 
i!e geçiren mahkûmun mütebaki müddetini 14 ncü 



madde dalireshıde çalışarak geçirmesine müsaade ita
sı ve umunu halinde bu müsaademin refi hapisha-
ne komisoynunun mazbatası ve asliye mahkemesi 
müddeiumumisinin iş'ân üzerine Adlîye Vekâletine 
afiftir.! Müsaade muamelesi mahkûmun hapishane 
müdürüne vereceği istida üzerine cereyan eder. 

Müsaade kararının refî lüzumunda mahkûm, 
Adliye Vekâletinin tensibine arz olunmak üzere müd
deiumumilikçe hali sabıkına ircaı olunabilir. Bu mua
meleye mahkûmu çalıştıran hapishane müdürünün 
raporu esas tutulur. 

Madde 5. — Üçüncü madde hükmünün tatbiki
ne başlandıktan sonra cezaisinin dörtte üçünü hüsnü 
hal jile geçiren ağır hapis ve yarışım o veçhile geçi
ren hapis mahkûmlarının zikri geçen 16 neı ve 17 
nci maddeler hükmünce meşrultan tahliyesine karar 
itası ve icabı halinde bu kararın geri alınması mah
kûmiyet kararını vermiş olan mahkemenin reisline 
ve bu kararların tasvülbi Adliye Vekâletine aitfe Bu 
muamelenin icrasına esas olmak üzere mahkûm ha-1 

pishane müdiiriyetine bir istida verir. Müdür bu 
fetidayı mahkûmun tarzı hareketine ve ıslahı nefis 
edip etmediğine müteallik tetkıikat ve müşahedaıh ve 
müessese nezaret meclisinin mütalâası ile beraber 
hükmü veren mahkeme neodimdeki müddeiumumi
ye gönderin MüddeüumumS lüzum göreceği sair ma-
lımMı cemetrikiten sonra esbabı mucibeli mütalâana-
ımrasnyîie evrakı hükmü veren mahkemenin reisline tev
dii eder ve istihsal edeceği kararı evrafeiyle birlikte 
Adliye Vekâletine gönderir J 

Tahliye kararının istirdadı lüzumunda mahkûm 
müddeîumuımndin talebi ve aynı reSsöniin karariyie haİf 
sabıkına irca ve keyfiyet vekâlete iş'ar olunur, İstir
dat muamelesi de mahallî zabıtasının müddeiumumi-
Eğe müracaatı üzerine tahliyede cereyan edecek usul 
ddJresâıde cereyan eder̂  

Malddie 6. — Ağır veya hafif cezayı nakdiye mah
kûmiyeti mutazaimmın ilamı katı müddeiumumilik
çe icra dalîresine verHirj O dairece Ceza Kanununun 
19 ncu ve 24 ncü maddelerine tevfikan mahkûma 

•tebliğ- okunacak ihbarname üzerine kanunî müdde
ti zarfında müracaatla m&hkûmunbih tediye olunma
dığı takdirde ayrıca talebe hacet kalmaksızın icra 
reisli karariyîe re'sen mahkûmun emvaline müracaat
la ilâm hükmü icra olunurJ 

Haciz ve furulıtu kalbi] emvali de bulunmadığı 
surette îlân müddeiumumiliğe iade ve müddeiumu
mi L'kee 19 ncu maddemin üçüncü ve dördüncü fıkra-
lan hükmüne tevfikan infaz olunur. 

2 — 

Mahkûm ilk davete icabetle tesviye sureti göste
rirse cezayı nakdînin miktarına göre nihayet üç tak
siti ve azami müddetli üç ayı tecavüz etmemek üze
re bu suret icraca nazarı itlbare alınabilir. 

Madde 7. — Ceza Kanununun 19 ncu maddesi-
nıin son fıkrasında ve 22 nci maddesinde mezkûr 
ahkâma tevfikan mahkûmun çalıştırılacağı hidematı 
müdddumumî ait olduğu dairelerle kararlaştırır. 
Mahkûm kendisime gösterilecek hizmeti ifa için müd-
deJımnumî tarafından tayin olunan günde ispatı vü-
cude mecburdur. Gelmediği takdirde ilâm hükmü 
hapsen infaz olunur. Mahkûmun çahştınllmasınai 
mukaibil iş gördüren daireden hükümete alt olmak 
üzere ahnacak ücret miktarı hususî bir nizamname ile 
tay în oîunur. Bu ücretten mahsup olunmak üzere 
mahkûmun çalışacağı günlere alt iaşesi çalıştıran 
dairece temiin olunur. 

MaJdide 8. — Ceza Kanununun 21 nci maddesi 
son fıkrası hükmünce oturdukları yerde hapsolun-
mallarına cevaz gösterilen kimseler kendi evlerinde! 
hapşıoîunabiîecekterî gibi, başka bir yerde dahi! 
hapsoîunaiblilVler. Şu kadar ki her iki halin tatbikî 
mahkûmun kocası veya veli veya vasisinden veya 
hapsolunacağı diğer yerin sahip veya müstedrinden 
kanun hükmünün tamamen icrası zımmnda taahhüt
name alınmasına bağlıdır. Taahhüdünü ifa etmiyen 
kimseler hakkında Ceza Kanununun 60 nci mad
desi tatbik olunur. 

Ceza Kanununun 21 nci maddesinde yazılı (kü
çük) taıbiri 16 yaşını doldurmayan kız ve erkek çor 
cukfara masruftur. 

Madde 9. — Ceza Kanununun 26 ve 27 ne! mad" 
dele?* rolle usul ve şartları gösterilen tevbihi adlî ceza
sı asııl hüküm ile beraber karar altına alınarak fık-
rali hükmıiyeye derç ve hükmün katiîeştiği günden 
itjfcci'en b!r hafta zarfında icra ohınur. terası gü
nü hükmün tefhimi anında mahkûma imza ettirile
cek davetnamede gösterilir. Bu cezanın tatbik ve 
İcrası daha evvel miktarı tayin ve mahkeme kararı
na derç ile mahkûma tefhim olunacak kefalet mua-
m^esiniîn ikmal ed'lnıiş olmasına bağlıdır. Mahkûm 
ydkaıralaM müddet zarfınıdla bu muameleyi Semai et
mezse asıl ceza icra olunur. 

Tevhi'hi adlî usulü gıyaben saldır olan hüküm
ler hakkında tâltblk olunamaz. 

Madde 10» — Ceza Kanununun 33 ncü maddesi 
hükmünce malıkûmliyetleri müddetinde mahcuriyet 
halinlde bulunacak olan beş seneden fazıla ağır ha
pis mahkûmlarına müteallik ilânım bir sureti infazı-
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ma başîadığı tarihten itibaren nihayet iki ay zarfında | 
müddeiumumilikçe Kanımu1 Medeninin 357 nci mad
desi hükmü icra olunmak üzere mahkûmun ikamet- j 
gâhınm bulunduğu mahal sulh mahkemesine gön» 
deıiŞr. 

Ceza Kanununun 33 ncü maddisinde bahsolunan [ 
mathkûnıîann kavli tasarrufları, kendilerine henüz 
vasi tayin ohınmamış olsa dahi mahbusin haline gir" 
dikleri andan itibaren car] ve muteber olamaz. Zik- j 
rj geçen 33 ncü madde hükmü bir seneden fazla müd- I 
deitle hürriyeti salip bir cezaya mahkûm olanlar hak
kında sulh hâkimlerinin Kanunu Medenî hükmünce 
mükelîef oldukları vazifelere halel getirmez. 

Madde 11. — Ceza Kanununun 47 nci maddesi
nin son fıkrası hükmünün icrası için her mahkeme 
nezdindeki tevkifhanede ve işbu kanunun dördüncü 
ve beşinci maddeleriine müteallik vazifelerin icrası 
için yeni tesis olunacak her hapishane müessesesinde 
bir nezaret mecBisi teşkil olunur. 

Bu meclis tevkifhane veya hapishanenin daire! 
kazası dahilinde bulunan mahkeme müddeiumumisi
nin riyaseti altında o mahal jandarma kumandanı 
ile hükümet veya belediye heyetiind'en ve baro mev
cut olan yreüerde baroca intihap olunacak bir zat ile 
tevkifhane veya hapishane müdüründen terekküp 
eder. 

Madde 12. — Ceza; Kanununun 28 ndi ve 43 ncü | 
maddelerinde gösterilen Emniyetli umumiye nezareti 
alında bulunmak; cezası münasebetiyle mahkûma 
mahkemece tahmil ve Iedelhace müddet ve keyfiyet-
ce ref ve taidâl olunabilecek mecburiyetler, mahkû
mun mahallî zabıtasınca gösterilecek mahallerde mu
ayyen müddet zarfında ikamet edememesinden başka 
İkametgâhını her tebdil ettikçe keyfiyeti mahalli za
bıta İdaresine bildirerek mezuniyet vesikası almak ve 
İkamet edeceği yere gidinceye kadar geçeceği yerler» I 
azimetinden evvel zabıta idaresine tayin ve beyan 
etmek ve nıahaföi ikametine gider gitmez mahallî zan I 
bıtasında febatı vücut eylemekten ibraefttîr. 

Bu nezaret aühmda bulunanların ikametgâhları za
man itibariyle bir tahdide tabî olmaksızın taharri 
olunabilir J 

Madde 13. — Ceza Kanununun 46 ncı ve 58 nci 
maddeleri hükmünce muvakkaten muhafaza edilmek 
üzere zabıtaya teslimine ceza mahkemesince karar ı 
veriümliş o8an mecnunlarla sağır dikizlerin bir ünnar-
haneye nakiine karar itası ceza mahkemesi nezdin- I 
deki müddeiumumi bulunduğu mahal hukuk dairesi 
recine müracaatla talep ve reis dahi icap eden karan 
İta eder. 

Hukuk reisi mecnunun büâhara tahakkuk edecek 
fennî lüzuma mebni serbestisini iadeye veya daimî 
surette tımarhanede kalmasına karar vereceği gibi» 
talep olunduğu ve müessesesıince mahzur göstedhnedi-
ği takdirde iaşe ve muhafazasını taahhüt edecek olanı 
aüllesS nezdine teslimine dahî karar verebilir. 

Taahhüdü muktezasında kusur ve ihmalinden do
layı mecnunun bir filî memnu işlemesine mahal ve
ren kimse hakkında Ceza Kanununun 60 ncı madde
si hükmü tatbik olunur. 

Bu maddede yazdı muamele, ceza mahkemesi 
karan üzenine mecnunun muvakkaten zabıtaya tes
lim olunmasından itibaren nihayet üç gün zarfında 
cereyan eder. 

Madde 14. — Yukarıdaki madde hükmünün ve 
Ceza Kanununun 405 ncî ve 473 ncü maddeleri ah
kâmının tatbiki zımnında icaheden masarif, adliye 
bütçesi ceraitm faslından tesviye olunun 

Madde 15. — Ceza Kanununun 30 ncu madde» 
si hükmü mezkûr kanunun meriyetinden evvel ka-
lüesırfiş o!an veya meriyeti zamanında infaz olun
makta bulunan hükümlere dahi şamildir. 

Madde 16. — Ceza Kanununun eli üçüncü mad
desi hükmünce bir cürümden dolayı ıslahhaneye tes
limi lâzım geeîn çocukların bulunduğu mahalde bu 
kabil müessesatt bulunmazsa mahkemenin idaresi 
dahilinde bulunduğu vilâyet dahilinde mevcut mües
seseye izamlan calizdiirg Bu takdirde gönderlihnez-
den evvel mahaiî müddeiumumiJiğince hükümetle 
biSmuhasbere keyfiyet kararîaştınhr ve çocuğun şevki 
masarifi cera'm bütçesinden tesviye olunur. Velisi-
ne teslüm olunacak çocukların teslümü ve mukabillih-
de taahhütname ahzı müddeiumumilere aittir. 

Falsoll •: B 
MultaJbalkıalt AMcâlıra 

Madde 17. — Ceza Kanununun ikinci maddesi hük
mü o kanunun meriyetimden evvel kaitileşmSş olan 
veya infaz olunmakta bulunan hükümlere aşağıdaki 
suretler dairesinde şaanüdSr: 

1. Ceza Kanununun meriyetinden evvel katîleş-
miş veya infazına başlanmış olup da yeni Ceza Ka
nununda dahi aynı nev'i ve mahiyette cezalarla men 
ve zecredilmiş bulunan fiillere mütedair hükümler ce
za miktan nazara alınmaksızın haliyle infaz olunur. 

2. Kürek ve kalabentlik cezalarına mütedair hü
kümlerin infazında Ceza Kanununun 588 nci madde
sine istinat olunur. Şu kadarki Kalebent mahkûmu 
eğer hakkında ceza veren mahkemeye merbut bir ha-
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pishanede bulunmakta ise ahar bir mahalle nefyi ve
ya kemakân mahkûmiyet müddetinin bulunduğu ma
halde mahbusiyct halinde imran hususumda hakkı 
ihtiyara maîiktir. Nefyi tercih ettiği takdirde bu key
fiyete Ceza Kanununun 18 nci maddesi hükmünce 
karar vermek vazifesi hapishanenin bulunduğu mahal 
mahkemesine aittir. Bu muamele o mahal müddei-
umumllsinlin mahkûmu isticvaptan sonra tanzim ede
ceği talepname üzerine icra olunur. Mahkûmun men
fasına nakli masarifi Dahiliye bütçesinden tesviye 
olunur. Nefyine karar verilen mahkûmun menfasına 
naklini tehir eden memurlar Ceza Kanununun 230 ncu 
maddesine tevfikan cezalandırılır. 

3. Eski kanuna göre mücazatı terhibiyeden bir 
cezayı müstelzim tiken, yeni kanunda hapis cezası ta
yin olunmuş olan fiillere mütedair katî hükümlerde 
yeni kanun ahkâmı nazarı itibara alınır ve o kanunda 
muayyen cezanın asgarî haddi infaz olunur. 

4. Eski kanun ile cürüm addolunmuş iken, yeni 
kanun ile cürmiyet'i kaldırılmış olan fiillere mütedair 
hükümler infaz olunmaz ve bu kanunun meriyeti za
manında bu kabil hükümlerden dolayı cezasını çek
mekte bulunanlar bâlâ tehir tahliye kıhnır. 

5. Ceza Kanununun meriyetinden evvel katîieş-
miş veya infazına başlanmış bir hükme feri olarak ve-
rllmiiş olan hukuku medeniyeden iskat ve zabıta ne
zareti cezaları yeni kanunda muharrer hudut ve şe-
raiit dairesinde infaz olunur. 

6. Eski kanuna göre münhasıran hapsi müstel-
zfnı oMpta yeni kanuna göre münhasıran cezayı nakdî 
ile men ve zecredilmiş ef'ale müteallik hükümlerin 
infazında Ceza Kanununun 19 ncu maddesinde mez
kûr muadelet kaidecine tevfikan mahkûmdan hapis 
cezasına muadil cezayı nakdî talep ve tahsil olunur. 

İkinci fıkra hükmü müstesna olmak üzere bu 
maddede muharrer muameleler mahkemeden karar 
ahnmasına hacet kalmaksızın müddeliumumilerce re
sen ifa kılınır. 

Madde 18. — Eski kanunun meriyeti zamanında 
işlenmiş olup da yeni Ceza Kanununun meriyetinde 
derdesti riiyet bulunan davalarda yeni Ceza Kanunu
nun iklinci maddesi hükmü tatbik olunur. 

Yeni Ceza Kanununun meriyetinde henüz katîleş-
memliş olan hükümlerin turuku kanuniyeye müracaat
ta bulunulmaması yüzünden katileşmiş olması halin
de yukanki maddeye göre hareket olunur. 

Madde 19. — Hususî kanunlarda kürek ve kale
bent cezalarını müstelzim bir cürme ceza tayininde 
yeni Ceza Kanunu ahkâmına istinat olunur. 

Madde 20. — Ceza Kanununun meriyetinden ev
vel neşrolunan hususî kanunlarda mezkûr olup, aza
mî haddi bir senei tecavüz etmeyen hapis ve müs-
takillen mevzu olupta iki yüz lirayı geçmeyen cezayı 
nakdîyi müstelzim fiiller kabahat sayılır. 

Hapis cezasına feri olan cezayı nakdîler fiilin nevi 
ve mahiyetini tayine esas olamaz. 

Miktarı muayyen bir nispet daiiresinde ve hadise
ye göre azalıp çoğalabilir mahiyetinde bulunan ceza
yı nakdileri müstelzim fiiller cürüm addolunur. 

Madde 21. — 1274 tarihli' Ceza Kanununa tevfi
kan mahkûm olduğu katî cezayı çekmezden evvel ve
ya çektiği esnada diğer bir cürüm işlemiş olmasından 
doîayı yeni Ceza Kanununun meriyeti tarihinde mu
hakeme altında bulunan kimseler hakkında kanunu 
ahîr hükmü tatbik olunur. 

Eski kanuna tevfikan mahkûm olduğu cezayı çek
tikten sonra ve bu kanunun meriyeti zamanında diğer 
bir cürüm işlemiş olan kimseler hakkında ceza tatbi
kinde iki Ceza Kanununun 587, 588 nci maddeleri 
nazarı itibara alınır. 

Eski Ceza Kanununca aynı neviden addolunma
yan iki cürümden biri yeni Ceza Kanununun meriye
tinden sonra işlenmiş ve her iki cürüm yeni Ceza Ka
nununca aym neviden addolunmuş olduğu surette 
sonraki cürüm hakkında yeni Ceza Kanununun te
kerrür ahkâmı cari olur. 

Madde 22. — Müruru zaman meselesinde eski ve 
yeni Ceza Kanunları ahkâmı müddetçe taarruz etti
ği yerlerde mahkûma daha müsait olan ahkâm tat
bik olunur. Şu kadar ki müruru zamanın tevkif veya 
inkıtaı bahsinde yeni kanun ahkâmı mutlak surette 
canidir. 

Madde 23. — Bir kimse tarafından işlenmiş olan 
müleaddût fiillerin muhakemesi ağır cürmü niyetle 
mükellef olan mahkemeye aittir. Bu kabil ahvalde 
ağır cürüm daha büyük mahkemenin niyetinde vazi-
f edar olduğu cürümdür. 

Mevaddı asliyeden olmak üzere asliye mahkeme-
s?ııe sevk olunmuş olan bir ceza işinin muhakemesin
de mevaddı sulhiyeden olduğu görülse dahi intacı 
asliye mahkemesinin vazifesidir. 

Madde 24. — Kanunlardan birinin bir maddesin
de ayrı ayrı fıkralar ve muhtelif cezalarla menolunan 
müteaddit fiillerden cezası fazla olan fiili mahiyeti 
diğer fiililerin usul ve merciince ayn ayn tabi olması 
lâzımgelen hüküm ve muameleye müessir olamaz. 
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İKİNCİ BAP I 
Teşkilâta ve Usule Müteallik Tadilât 

Fasıl : 1 

Mahâkim Teşkilâtına Müteallik Tadilât 
Madde 25. — Malıâkimin teşkilâtıma ait ahkâmı 

muaddel 8 Nisan 1340 tarihli ve 469 numaralı Ka
nunun birinci maddesi şu veçhile tadil olunmuştur : 

Türkiye Cumhuriyetinde evvelâ salâhiyeti derecesi 
kanunu ile muayyen sulh mahkemeleri, saniyen bu
lundukları kazanın namıyle anılan ve bir reis ile ilki 
azadan terkip olunan asliye mahkemeleri vardır. 

Bunların fevkinde temyiz mahkemesi bulunur. 
Madde 26. — Mezkûr kanunun üçüncü maddesi 

şu veçhile tadil olunur : 
Asliye mahkemeleri, sulh mahkemelerinin salâhi

yetleri haddnde kalan bilcümle hukuk, ceza, ticaret 
davalarını usul ve kanuna tevfikan kabili temyiz ol
mak üzere görür. 

Madde 27. — Mezkûr kanunun dördüncü madde
si! yerine aşağıdaki madde konulmuştur : 

Ceza Kanunu hükmünce azamî haddi beş seneden 
fazla müddetle hüriyeti tahdit eden cezalan müstel
zim cürümlere ast davalar asliye mahkemelerinin ce
za dairelerinde ve mevcut heyete iki aza veya mülâzım 
daha ilâvesiyle görülür. Ceza dairelerinin taaddüdü 
halinde bunlardan biri münhasıran o davaları niyetle 
mükellef kılınır. 

Bu maddede zikrolunan davaları gören mahkeme* 
Ierin daireî kazaları Adliye Vekâletince tayin olunur. 

Madde 28. — Mezkûr kanunun beşinci maddesi 
şu veçhile tadil olunmuştur : 

Her asüiye mahkemesi nezdinde bir müddeiumumi 
ile lüzumu kadar müstantık ve aza mülâzımı ve müd
deiumumi muavini bulunur. Ağır ceza davalarım müs-
taktllen niyetle mükellef dairei mahsusası mevcut olan 
asliye mahkemesi nezdindeki müddeiumumi o mah
kemenin Adliye Vekâletince taylin olunacak dairei ka
zası dahilindeki müddeiumumiler üzerinde nezaret 
hakkını ve bu daire dahilindeki müstantıklara reisler
den ve asliye ve sulh mahkemelerinden sadır olan 
mukarrerat aleyhine otuz gün zarfında itiraz ve tem
yiz salâhiyetini haizdir. 

Kendi merkezindeki mahkeme ve daireler mukar-
reratına karşı temyiz müddeti kanunen muayyen olan 
müddettir. 

Madde 29. — 21 Mart 1340 tarihli kanunun - Sulh 
Hakimleri Kanununun 8 nci maddesini tadil eden -
onuncu maddesi şu veçhüe değiştirilmiştir : 

Sulh Hakimleri : 
1. Ceza Kanunu üçüncü kitabında yazılı fiiller

den boğaz tokluğuna belediye hizmetlerinde kullanıl
mak cezasını müstelzim olanları kabili temyiz olma
mak üzere katiyen hal ve fasleder. 

2. Mezkûr kitapla yazdı kabahatler içlin de bele
diyeye taalluk eden 536, 538, 553, 557, 559, 577 nci 
maddeler haricindeki hususah, 

3. Hususî kanunlarda yazılı olup da münhasıran 
müstelzim olduğu hapis müddeti bir seneyi ve cezayı 
nakdî miktarı iki yüz lirayı geçmeyen fiilleri, 

4. Ceza Kanununun 60 nci maddesinde ve 117 
nci maddesinin ikinci fıkrasında ve 182 nci madde
sinde ve 191 nci maddesinin ilk ve son fıkralannda 
ve 193 ve 195 nci maddelerimin birinci fıkradan, 197 
ve 241 ve 260 ve 262 nci ve 263 ncü maddelerinde ve 
264 ncü maddesinin (bilâ ruhsat) kellimesiyle başla
yan son fıkrasında ve 282 nci ve 297 nci ve 282 nci 
ve 297 nci ve 298 nci ve 300 ncü ve 308 nci ve 312 ve 
334 ve 360 ve 369 ve 397 ve 398 ve 399 ve 402 ve 
410 ve 419 ve 420 ve 421 ve 424 ve 428 ve 456 nci mad
denin son fıkrasında, 466 ve 476 ve 477 ve 478 ve 479 
ve 482 ve 483 ve 484 ve 485 nci maddelerinde ve ken
di huzurunda cereyan eden muhakeme vukubulmuş 
olması halinde maksuren 486 nci ve 487 nci ve 488 
nci ve 489 ncu ve 490 nci maddelerinde yazdı cü
rümlere ve sirkat fSilinin 491 ve 494 ve 511 nci mad
delerinde ve niyetine salâhiyeıitar bulunduğu sirkat 
fiiline maksuren 512 nci maddesinde ve 513 ncü mad
de ile 516 nci maddenin ilk fıkrasında 518 ve 519 ve 
520 ve 521 ve 522 ve 523 ve 525 nci maddelerinde 
yazılı cürümlere müteallik davalan dahi kabili tem
yiz olmak üzere rüyet ve hükmeder. 

Şu kadar ki bu kanunun neşrinden evvelki salâhi
yet dairesinde başladığı davaları görüp bitirmek va
zifesi sulh hakimlerine aittir. 

Madde 30. — Mahkeme! temyiz teşkilâtının tev
siine dair 14 teşrinisani 1339 tarihli Kanunun ikinci 
ve üçüncü ve sekizindi ve malıâkimin teşkilâtına ait 
ahkâmı muaddel 8 nisan 1340 tarihli Kanunun seki-
zlinci maddeleri yerine aşağıdaki bentler konulmuştur. 

Mahkemei Temyiz birinci, ikinci ve üçüncü ün-
vamlan aîtında üç hukuk ve üç ceza dairesiyle bir 
ticaret dairesinden müteşekkil ve her birinin vazifesi 
işbu kanun ile usuiü muhakemaî ve sulh hâkimleri 
kanunlariyle muayyendir. Ceza Kanununda beş se
neden fazla müddetle hürriyeti tahdit eden cezala-
n müstelzim cürümlere ait davalar birinci ve Ceza 
Kanununda mevcut olup, birinei daire vazaifi ha-



rîcinde kalan cürümlere mütedair davalarla cezaya 
müteallik tayini merci ve nakli dava hususatı ikin
ci ve kabahat davalariyle bütün hususi kanunlar
da men ve zecrolunan fillere ve tashihi sin ve ka
yıt ve damga cezayı nakdisi dava'ıarına mütedair 
kararlar üçüncü ceza dairelerinde temyizen tetkik olu
nur. 

Hukuk dairelerinden birincisi sulh ve ticaret dai
releri vazaifi haricindeki vecibelerle hukuka mü
teallik tayini merci ve nakli dava hususatına ikin
cisi şahsa ve aileye ve tesisata (vakıf) müteallik hu
kuk işlerine, üçüncüsü sulh mevaddına müteallik 
kararları ve ticaret dairesinde aslî ve sâhî bilûmum 
ticaret davalarını müteallik kararları temyizen tet
kik eder. 

Mahaza her iki kısımda riyaseti ulanın müdellel 
işariyle tahakkuk edecek lüzum ve ihtiyaç üzerine 
daireler beyninde muvazeıneti temin için vazifeleri 
azaltıp, çoğaltmaya Adliye Vekili mezundur. 

2. Temyiz devairinden her bîri bir reis ve dört 
azadan terekküp eder. Kararlarında ekseriyet üç 
reyin içtimaiyle hâsıl olur. Ceza ve hukuk dairelerin
de lüzumu kadar ihtiyat aza bulunur. Reislerin fev
kinde bir reisi evvel vardır. Reisi evvel her dairenin 
reisi ve mahkeme! temyizin mümessilidir. Azayı daire
lere tevzi, heyeti umumiye vazaifini tanzim ve ida
re ve mahkemeî temyizin intihaıbata müteallik işleri 
hakkında vekâletle muhabere Riyaseti ulâya aittir. 

3. Muhakemeîeri temyize ait o^an hâkim ve va
lilerim muhakemesi, fiilin mahiyetine göre mümasil 
fiillerin mercii temyizi olan daireye ait bu bapta 
sadır olan kararların ahkâmı usuliyye dairesinde 
temyiz sıfatı ile tetkiki heyeti umumiyeye raddir.. 

4- Mahkeme! temyiz heyeti umumiyesi ceza ve 
hukuk olmak üzere iki kısımdır: 

Ceza heyeti umumiyesi ceza ve hukuk heyeti umu
miyesi, hukuk ve ticaret dairelerinden teşekkül eder. 

Her iki kısımda kendi adedi ınüretteplerinin üçte 
ikisinin içtimaiyle nisabı müzakere ve mevcudunun 
üçte ikisinin ittifakiyle nisabı ekseriyet olur. 

5. Temyizin iki dairesi veya bir dairenin iki ka
rarı arasında birbirinin aynı meselelerde tezat ve te-
bayüın görüldüğü veya o zamana kadar mütekarrer 
bir içtihadın tebdiline ihtiyaç hâsıl olduğu takdirde 
reisi evvel alâkadar dairelerden müttezat ilâmları 
veya içtihadın tebdiline saik olan sebepleri muta-
zammın evrakı celp ve telhis ve nüshalarını taksir ile 
içtimadan en aşağı üç gün evvel heyeti umumiyeye 
tevzi ve içtima gününü de tayin eder. Bunun üzerine 

alâkadar daireler dahi azasından birini o dairemin 
noktai nazarını teşrih ve müdafaaya memur eyler. 

Mecmuunun üçte ikisiyle teşekkül edecek tem
yiz heyeti umumiyesinde ve ceza işlerinde başmüd-
deiumuminin dahi huzuriyie keyfiyet tetkik olun
duktan sonra neticede mevcudun üçte ikisinin itti
fakiyle ittihaz olunacak karar mümasil işlerde ma-
bihHimtisa! olur ve henüz ilâmı verilmemiş olduğu 
surette heyeti umumiye kararına muarız olan hususi 
daire kararı refoîuınur. liâmı verihniş olduğu suret
te bu keyfiyet usuüü ma'asusası dairesinde o mad
de hakkında sebebi tashih teşkil eder. 

Bu mesaice riyaseti uüâ, başmüddeiumuminin ve 
rüesadan birinin şevkiyle muttali olabileceği gübi, re
sen dahi vaziyet eder. 

Madde 31. — Malıkemei temyiz kararlarına kar
şı cezada tashihi karar hakkı ancak temyiz lâyiha
larında dermeyaaı olunan itirazlardan hüküm ve ka
rara müessir olabilecek mahiyette bulunan herhangi 
birinin temyiz ilâmında meskûtünanh bırakılmış ol
ması haiinde cari ve müddeiumumilere de saridir. 

TcbÜğnanıesiîide yazılı müessir sebeplerden bi
rinin kararda mevzubahis olmaması haline kar
şı başmüddeiumumi dahi bu haktan istifade eder. 
Talebi tashih üzerine tetkikatı temyizjye hususi dai
rece icra olunur. 

İk!;nd FaJsrl 
Usulü Muhakemeye aı'it TJa&'ilâit 

Madde 32. — 2.1 Mart 1340 tarihli Kanunun 38 
rcci maddesinin son fıkrası mülgadır. 

Madde 33. — Mezkûr kanunun 40 ncı maddesi 
şu veçhile değiştirilmiştir: 

Hapis veya ağır cezayı nakdiyi müsteîzim olan 
cürümlerle alehtiâk kaballat fiillerinden dolayı gıya
ben sadır olan hükümler aleyhine kanunî müddet 
zarfında vukubulacak itiraz üzerine davaya hükmü 
veren mahkeme tarafından bir kere daha vaziyet olu
nur. 

Muhakeme için tayin kıîrran celsede muteriz gel
mese dahi gıyabında itiraz istidası veya talebi itiraz 
zabıtnamesi tetkik olunarak münderecatında ezcüm
le fiilin kanunen cezayı müstelzim olmaması veya 
tatbik olunan maddeye tevafuk etmemesi veya ceza
sı bîr kanun ile affolunmuş olması veyahut mute-
rizin yaşça cezaya ehil olmaması veya bundan do
layı cezadan tenzilât icrası lâzım gelmesi gibi hu
kuku âmmeye ve ruhu kanuna dokunacak mühim 
zühuSerin vücudu görülürse keyfiyetin tashih ve 
ıslâhına tevessül olunur ve neticede ittihaz oluna-



cak karar tebliğinden itibaren vicahi sayılır. Hük
mün esbabı sübutiyeye iktiran etmemesi veya tami-
ka muhtaç bulunması kabilinden itirazat gıyabi tet-
kikah istilzam etmez ve itiraz reddoîunur. 

fck celsede gelipte müteakip celselerin herhangi 
birinüe muteriz ispatı vücut etmezse tahkikat ve tet-
kikatı ahirenin rücu kabil olmayacak surette ilerie-
<m[ş olup olmamasına göre icabı teemmül ve tetkik 
olunarak ya tetkikatı vakıa ikmal veya itiraz reddo
îunur. 

Madde 34. — 21 Mart 1341 tarihli Karnı.un 42 
ve 43 ve 45 ve 46 ncı maddelerinde ve Usulü Muha
kematı Cezaiye Kanununun mevaddı aidesinde mün-
derlç (Cinayet mahkemesi) ve (Cinayet Müddeiumu
misi) tabirüeri beş seneden fazla müddetle hürriyeti 
tehdit eden cezaları müstelzim davaları gören ağır 
ceza daireleriyle bunların ııezdinde bulunan müd
deiumumilere masruftur. 

Madde 35. — Usulü Muhakematı Cezaiye Ka
nununun 323 ncü maddesine aşağıdaki fıkra ilâve 
olunmuştur: 

Gıyabî hükümlerde temyiz müddeti, itiraz hak
kının sukutu gününden itibaren başlar. İtiraz müd
deti için verilen temyiz istidaları itiraz istidası maka
mına kâim olmak üzere mahalline iade olunur. 

Madde 36. — Usulü Muhakematı Cezaiye Kanu
nunun 334 ve 335 ve 338 nci maddelerinde mezkûr 
cmayet kelimeleri yerime ceza kelimesi konulmuş
tur. 

Medde 37. — 21 Mart 1340 tarihli Kanunun 48 
nci maddesi şu veçhile değiştirilmiştir: 

Ağır ceza davalarını rüyetle mükellef dairei mah-
susası mevcut olan bir asliye mahkemesine merbut 
iki mahkeme veya sulh hâkimi veya müstantik bey
ninde veya bunlardan biriyle diğeri arasında hadis 
olan ihtüâfatın kabiM temyiz olmamak üzere hali , 
o dajrei mahsusaya ve bir ağır ceza dairesiyle diğer 
bir mahkeme ve daire ve hâkimlik beyninde ve bun
lardan maada mahakim ve devairi adliye arasında 
hadis olan ihtüâfatın halli, mahkemei temyize attir. 

Lüzumu muhakeme karariyle mahkemeye tevdi 
olunan evrak üzerine mahkemece bilmuhakeme ade
mi vazife kararının ittihazı hainde bu karar, lü
zumu muhakeme kararı mahiyetinde addolunarak 
evrak doğruca kararda gösterilen mercie sevkolum-
mak üzere müddeiumumiliğe veriKr. 

Buna karşı müddeiumumilerin tariki kanunisine 
müracaat hakkı bakidir. 

Madde 38. — 31 Mart 1340 tarihli Kanunun se
kizinci maddesi şu veçhile değiştirilmiştir: 

Ağır ceza davalarımı rüyetle mükellef bir asliye 
mahkemesine merbut mehâkiın reisi ve aza ve aza mü-
lâzımlariyle müddeiumumi muavin ve müstantikin ve 
sum hâkimlerinin ve icra reisleriyle smıfı hâkimi
yeti haiz başmuavinlerinin vazifeleri dâhil ve hari
cinde işledikleri bilumum cürüm ve kabahatlerinden 
dolayı haklarında istintaken tahkikat icrası en ya» 
kın mahal mahkemesine ve muhakemeleri merbut 
bulundukları ağır ceza davalarını rüyetle mükellef 
asliye mahkemesine ve ağır ceza davalarım rüyetle 
mükellef asliye mahkemelerinin reis ve aza ve mü
lâzım Jariyle müddeiumumi ve muavinlerinin vazi
feleri dâhil ve haricinde işledikleri bilumum cürüm 
ve kabahatlerden dolayı haklarında tahkikat icrası 
ağır ceza davalarını rüyetle mükellef en yakın mahal 
asliye mahkemesine ve muhakemeleri temyiz mah
kemesine aittir. Mercii muhakemeyi tayinde esas 
hâkimin muhakeme altına alındığı zamandaki sıfat 
ve mevkiidir. 

Madde 39. — Usulü Muhakematı Cezaiye Kanu
nunun 465 nci maddesinden 468 nci maddesine ka-
darki mevaddında yazılı şartları ikmal etmiş olanla
rın bu baptaki evrak ve vesikaları müracaat zama
nında sakin oldukları mahallin tâbi olduğu, ağır 
ceza davalarını rüyetle mükellef asliye mahkeme
si müddeiumumiliğine gönderilir ve müddeiumumi
likçe 471 nci maddeye tevfikan tanzim olunacak mü
dellel iddianame ile birlikte mensup o'duğu mahke
me riyasetine verilerek riyasetçe icabeden karar 
ittihaz olunur. 

Bu karan takip edecek usul ve muamelât kema-
kân cari ve meridir. 

Madde 40. — Ceza Kanunu birinci kitabın birin
ci babı ünvanh (Cürümde tekerrür) suretinde tashih 
olunmuş ve bazı fasıl başlarında ve maddeler içeri
sinde yazılı (Eşhas) tabirleri (Şahıslar) ve (Sirkat) ke
limeleri (Hırsızlık) ve (Neheb) tabiri (Yağma) ya ve 
bütün kanunda mevcut ağır ve hafif (Cezayı nakdî) 
tabürüeri ağır veya hafif (Para cezası) na ve 591 nci 
maddesinde yazılı (MeriyüMcra) tabiri (Meri) kefime-
sîıre tebdil ve 592 nci maddesinde yazılı (İcrayı ah
kâmına) terkibi (İcrasına) şeklinde tadil edilmiştir. 

Madde 41. — Teşkilât ve Usulü Muhakemat 
kanunlarıyle sair kanunların buna muhalif ahkâmı 
mülgadır. 

Madde 42. — Bu kanun 1926 senesi temmuzunun 
birinci gününden itibaren me^iyUSicraıdır. 
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Madde 43. — Bu kanunun icrasına Adliye Vekili 
memurdıuv 

Başvekâlet VekiK 
Doktor Refik 

Müd&faai MUDiye Vekâleti 
Vekili 

M. Cemil 

Dahiliye Vekiîi 
M< Cemil 

Maliye Vekili 
Hasan Hüsnü 

16 Mart 1926 
Adıî'ye Vekili 

Mahmut Esait Beyefendi 
İmızaiia bulunmadı 

Bahriye Vekilli 

Behiç 

Ticareti! Vekilli 
Ali Cenami 

İmzada bulunmadı 

Haricîye - VekÜ 
Doktor TevfjJt Rüşttü 

Maariif VekiSi 
Mustafa Necati 

Ziraat Vekili 
Mchnıci Saihrî 

Sıhhiye ve Muaveneıti 
İçtJmaiiyıe Vekili 
DcJktoıt Refik 

Adlîye Encümeni Mazbatası 
21 . 4 . 1926 

Riyaseti Celileye 
Ceza Kanununun tatbikatı hakkında Adliye Ve

kâletince kaleme alınıp, Başvekâletin 31 mart 1926 
tarih ve (6/1306) numaralı tezkeresiyle Riyaseti Ce-
Jiîelerine takdim olunan kanun lâyihası encümeni-
miize havale ve tevdii buyurulmakla tetkik olundu. 

Lâyihanın evvelâ heyeti umumiiyesi müzakere edi
lerek kanunun bir kısmı Ceza Kanununun tatbikatınla 
ve kanunu mezkûrun Meclisti Âlice kabul buyurul-
muş olmasına binaen düğer kanunların ona tevak
kufu hususatına ve diğer kısmı da Mahkemeli Tem» 
yiz teşkilât ve vezaüfine müteallik bulunduğu görül-
nıüştür^ 

Bunlardan birinci küsün, kanunun serlevhasının 
mevzuuna muvafık bulunmuş ve ikinci kısmının her 
ne kadar bazı cihetleri Ceza Kanununun tatbikatiy-
le alâkadar ise de onun ile münasebeti oimıyan ahkâ
mı da muhtevi bulunması itibariyle encümenimiz iş
bu îâyiiha'i kanuniyedlen tefrik edilerek ayrı bir kanun 
lâyihası halinde Meclisi Âliye arzı daha muvafık gö
rülmüş ve binaberim temyize mütedair maddeleri de 
çıkarıldıktan sonra diğer maddelerin müzakeresine 

Bazı maddelerde lâyihada gösterilmiş olduğu veçhi
le ufak tefek tadilât ve tashihat yapılmış ve 17 nci 
maddede müebbet sürgün cezasına mahkûm olanlar 

ca bir fıkra ilâve ve yirmi yedinci madde Ceza Ka
nununun 587 ndi maddesine nazaran yeni bir hükmü 
tazammum edecek mahiyette buhınımasıma melbnli mad-
deii mezkûr© ailıkâmı ile telif edülmllş ve Vekâletçe 
encümende gösterilen lüzum üzerine hal mevkufi-> 
yette temyizi daha eden hapis mahkûmlarının talıSi-
yeieriııe mütedair ahkâmı mıahsıısayı muhtevi bir 
madde tespit ve 34 ncü madde olarak ikame edilmiş 
ve lâyihanın 38 nci maddesi hâkimler kanununda 
mevcut ahkâmı ihtiva ettiği içim tayyı ile buna mu
kabil Hakimler Kanununda mevcut oimıyan ve fa
kat lüzumu görülen bir fıkra 37 nci madde olarak 
Hâve edönişilir. 

Kanunu Ceza üzerinde ahiren yapılan tetkikalt 
neticseinde kanunun tab'ı esnasında vukuu anlaşılan 
sehiv ve hataların tashihlerini havi ayrıca tanzim 
kılman cetvel 39 ncu maddeye raptedilmliştıir. 

Lâyiha, heyeti umum iyesi itibariyle meriyeti za
manı yaklaşmakta olan yenli Ceza Kanununun bir 
çok ahkâmını tavzih ve tafsil etmesine nazaran tat
bikattaki Mizum ve ehemmiyetine mebnii müstacel 
mahiyeti haiz olmakla müstaceîen müzakeresiyle ash 
olan Ceza Kanununda olduğu gibi kül halinde kan 
buMi ricasiyle Heyeti umumiyenin nazarı tasvibinle 
arz olunur. 

Adliye Encümeni 
Reis Vekili 

Konya 
Refik 

Kâtip 
Saruhan 
Kemal 

Aza 
Hasan Fehmi 

Aza 
Kastamonu 
Necmeddin 

Aza 
Konya 

Tevfik Fikret 

Aza 
Denizli 

Necip AM 

Bu Mazbata Muharriri 

Aza 
Sinop 

Kastamonu 
Ali Nazmı 

Aza 
Antalya 

Ahmet Saki 

Aza 
Bozok 

Ahmet Hamdi 

Aza 
Çorum 
Münür 

Aza 
Karesi 

Osman Niyazi 

Aza 

Yusuf Kemal 



Ceza Kanununun Mevkii Meriyete Vaz'ına Müteallik 
Kanun 

BİRÎNCt BAP 
Ceza Kanununun Bazı Ahkâmının İcra ve İnfazına 

Müteallik Kaideler 
Madde 1. Ceza Kanununun üçüncüden sekizin

ciye kadarki maddelerinde takibat icrası Adliye Ve
kilinin talebine bağlı bulunan hallerde muhakeme ya
pacak mahkemeyi Adliye Vekâleti tensip ve tayin 
eden 

Madde 2* Ceza Kanununun dokuzuncu maddesi 
hükmünce tetkılcata memur olan mahkeme, tabiiyetin 
tayin ve ishatmda, tabiiyet umurunda vazifedar bu
lunan vekâletçe nazarı itibare alınmakta olan evrak 
ve vesikalara istinat eder. 

Madde 3. Ceza Kanununun 13 ncü ve 15 nci 
maddeleri hükmünce ağır hapis ve hapis cezalarının 
mutazammın olduğu münferit hapis devresi ve on 
dördüncü, on altıncı maddeleri ahkâmı yeni hapisha
neler tesisat ve teşkilâtı yapılan yerlerde Adliye Ve
kâletince peyderpey tatbik olunur. 

Madde 4. Üçüncü madde hükmünün tatbikine 
başlandıktan sonra cezasının yarısını hüsnü hal ile 
geçiren mahkûmun mütebaki müddetini Ceza Ka
nununun 14 ncü maddesi dairesinde çalışarak geçir
mesine müsaade itası Ve lüzumu halinde bu müsaade
nin ref i hapishane komisyonunun mazbatası ve asli
ye mahkemesi müddeiumumisinin İşarı üzerine Adli'-
ye Vekâletine aittir. Müsaade muamelesi mahkûmun 
hapishane müdüriyetine vereceği istida üzerine cere
yan eder. Müsaade kararının ref'ine lüzum görülür
se mahkûm Adliye Vekâletinin tensibi ile müddei
umumilikte hali sabıkına irca olunabilir. Bu muame
leye mahkûmu çalıştıran hapishane müdürünün ra
poru esas tutulur. 

Madde 5. Üçüncü madde hükmünün tatbikine 
başlandıktan sonra cezasının dörtte üçünü hüsnü hal 
3e geçiren ağır hapis ve yarısını o veçhile geçiren ha
pis mahkûmlarının zikri geçen 16 Ve 17 nci maddeler 
hükmünce meşruten tahliyesine karar itası ve icabı 
halinde bu kararın geri alınması mahkûmiyet kara
rını vermiş olan mahkeme reisine ve bu kararın tas
vibi Adliye Vekâletine aittir. Bu muamelenin icra
sına esas olmak üzere mahkûm hapishane müdürüne 
bir istida verir. Müdür bu istidayı mahkûmun tarzı 
hareketine ve ıslahı nefis edip etmediğine müteallik 
tetfcfkat ve müşahedatı ve hapishane komisyonunun 
mütalaası ile beraber hükmü veren mahkeme nezdin-
deki müddeiumumiye gönderir. Müddeiumumi lüzum 
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' göreceği sair malumatı cemettikten sonra esbabı mu-
, cibeyi, mütalaanamesiyle evrakı hükmü veren mah

kemenin reisine tevdi eder ve istihsal edeceği karan 
evrakıyle birlikte Adliye Vekâletine gönderir. Tahliye 

j kararının istirdadı lüzumunda mahkûm müddeiumu-
\ minin talebi ve yine hükmü veren mahkeme reisinin 

kararıyle hali sabıkına irca ve keyfiyet vekâlete iş'ar 
olunur. 

İstirdat muamelesi mahalli zabıtasının müddeiu
mumiliğe müracaatı üzerine tahliye cereyan edecek 
usul dairesinde cereyan eder. 

Madde 6. Ağır veya hafif cezayı nakdiye mah
kûmiyeti mutazammın ilâmı kati müddeiumumilikçe 
icra dairesine verilir. O dairece Ceza Kanununun 19 
ncu ve 24 ncü maddelerine tevfikan mahkûma tebliğ 
olunacak ihbarname üzerine kanunî müddeti zarfın
da müracaatla mahkûnı-un-bîh tediye olunmadığı tak
dirde ayrıca talebe hacet olmaksızın icra reisi kara
rıyle resen mahkûmun emvaline müracaatla ilâm hük
mü icra olunur. 

I Haciz ve furuhtu kabil emvali de bulunmadığı 
surette ilâm müddeiumumiliğe iade ve müddeiumu
milikçe 19 ncu maddeinn üçüncü ve dördüncü fıkra
ları hükmüne tevfikan ve hapsen infaz olunur. 

Madde 7. Ceza Kanununun 19 ncu maddesinin 
son fıkrasında ve 22 nci maddesinde mezkûr ahkâma 
tevfikan mahkûmun çalıştırılacağı hizmetleri müddei
umumi ait olduğu dairelerle kararlaştırır. Mahkûm 
kendisine gösterilecek hizmeti ifa için müddeiumumi 
tarafından tayin olunan günde isbatı vücuda mecbur
dur. Gelmediği takdirde ilâm hükmü hapsen infaz 
olunur. 

I Mahkûmun çalıştırılmasına mukabil iş gördüren 
I daireden hükümete ait olmak üzere alınacak ücret 

miktarı mahsus talimatname ile tayin olunur. Bu üc
retten mahsup olunmak üzere mahkûmun çalıştığı 
günlere ak iaşesi çalıştıran dairece temin Olunur. 

Madde 8, Ceza Kanununun 21 nci maddesi son 
I fıkrası hükmünce oturdukları yerde hapsolunmalanna 

cevaz gösterilen kimseler keza evlerinde hapsolunabi-
lecekleri gibi, başka bir yerde dahi hapsolunabilirler. 
Şu kadarki her iki halin tatbiki mahkûmun kocası 
veya veli veya vasisinden veya hapsolunacağı diğer 

I yerin sahip ve müstecirinden kanun hükmünün tama
men icrası zımnında taahhütname alınmasına bağlı-

I dır. Taahhüdünü ifa etmeyen kimseler hakkında Ceza 
Kanununun 60 nci maddesi tatbik olunur. 

I Ceza Kanununun 21 nci maddesinde yazılı (küçük) 
I tabiri on sekiz yaşmı doldurmayan erkek çocuklara 
| masruftur. Alelıtlak kızlar kadın tabirinde dahildin 
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Madde 9. Ceza Kanununun 26 ve 27 nci madde
lerinde usul ve şartları gösterilen tevbihi adlî ceza
sı asıl hüküm ile beraber karar altına alınarak fıkrai 
hükmiyeye dere ve hükmün katileştiği günden itiba
ren bir hafta zarfında icra olunun terası günü hük
mün tefhimi anında mahkûma imza ettirilecek davet
name de gösterilir. Ayrıca kefalet itasına mahkemece 
lüzum görülmüş olan ahvalde bu cezanın tatbik ve 
icrası daha evvel miktarı tayin ve mahkeme kararına 
dere ile mahkûma tefhim olunacak kefalet muame
lesinin ikmal edilmiş olmasına bağlıdır. Mahkûm yu
karıdaki müddet zarfında bu muameleyi ikmal et
mezse asıl ceza icra olunur. 

Tevbihi adlî usulü gıyaben sadır olan hükümler 
hakkında tatbik olunamaz. 

Madde 10. — Ceza Kanununun 33 ncü maddesi 
hükmünce mahkûmiyetleri müddetinde mahcurin ha
linde bulunacak olan beş seneden fazla ağır hapis 
mahkûmlarına müteallik ilâmın bir sureti hükmün 
infazına başlandığı tarihten itibaren nihayet iki ay 
zarfında müddeiumumilikçe Kanunu Medeninin 357 
nci maddesi hükmü icra olunmak üzere mahkûmun 
ikametgâhının bulunduğu mahal sulh mahkemesine 
gönderilir. 

Ceza Kanununun 33 ncü maddesinde bahsolunan 
mahkûmların kavlî tasarrufları kendilerine henüz va
si tayin .»olunmamış olsa dahi mahbusluk haline gir
dikleri andan itibaren cari ve muteber olamaz. Zikri 
geçen 33 ncü madde hükmü bir seneden fazla müd
detle hürriyeti salip bir cezaya mahkûm olanlar hak
kında sulh hakimlerinim Kanunu Medenî hükmünce 
mükellef olduktan vazifelere halel getirmez. 

Madde 11. — Ceza Kanununun 47 nci maddesinin 
son fıkrası hükmünün icrası için her mahkeme nez
dındeki tevkifhanede ve işbu kanunun dördüncü ve 
beşijnci maddelerine müteallik vazifelerin icrası için 
yeni tesis olunacak her hapishane müessesesinde ha-
pishaine komisyonu teşkil olunur. Bu komisyon tev
kifhane veya hapishanenin dairei kazası dahilinde 
bulunduğu mahkeme müddeiumumisinin riyaseti al
tında o mahal jandarma kumandanı ile hükümet ve
ya belediye hekiminden ve baro mevcut olan yerler
de baroca intihap olunacak bir zat ile tevkifhane ve
ya hapishane müdüründen terekküp eder. 

Madde 12. — Ceza Kanununun 28 ve 42 nci mad
delerinde gösterilen emniyeti umumiye nezareti altın
da bulunmak cezası münasebetiyle mahkûma mahke
mece tahmil ve ledel - hace müddet ve keyfiyetçe ref 
ve tadil olunabilecek mecburiyetler : 

Mahkûmun mahalli zabıtasınca gösterilecek ma
hallerde muayyen müddet zarfında ikamet edeme
mesinden başka ikametgâhım her tebdil ettikçe key
fiyeti mahalli zabıta idaresine bildirerek mezuniyet 
vesikası almak ve ikamet edeceği yere gidinceye ka
dar geçeceği yerleri azimetinden evvel zabıta idaresi
ne tayin ve beya^n etmek ve mahalli ikametine gider 
gitmez mahallî zabıtasında isbatı vücut eylemekten 
ibarettir. 

Madde 13. — Ceza Kanununun 46 nci ve 58 nci 
maddeleri hükmünce muvakkaten muhafaza edilmek 
üzere zabıtaya teslimine Ceza Mahkemesince karar 
verilmiş olan mecnunlarla sağır ve dilsizlerin tımar
hane veya bir ıslahhaneye nakline karar itasını o ce
za mahkemesi nezdındeki müddeiumumi bulunduğu 
mahal hukuk dairesi reisine müracaatla talep ve reisi 
dahi icabeden kararı ita eder. Hukuk reisi mecnu
nun bilâhara tahakkuk edecek fennî lüzuma mebni 
serbestisini iadeye veya daimî surette tımarhane veya 
ıslahhanede kalmasına karar vereceği gibi talep olun
duğu ve müessesesince mahzur gösterilmediği tak
dirde iaşe ve muhafazasını taahhüt edecek olan ailesi 
nezdine teslimine dahi karar verebilir. Taahhüdü 
muktezasında kusur ve ihmalinden dolayı mecnu
nun bir fiili memnu işlemesine mahal veren kimse 
hakkında Ceza Kanununun 60 nci maddesi hükmü 
tatbik olulnur. Bu maddede yazılı muamele, Ceza 
mahkemesi kararı üzerine mecnunun muvakkaten za
bıtaya teslim olunmasından itibaren nihayet üçgün 
zarfında ikmal edilir. 

Madde 14. — Yukarıdaki madde hükmünün ve 
Ceza Kanununun 405 ve 573 ncü maddeleri ahkâ
mının tatbiki zımnında icapeden masarif adliye büt
çesi ceraim faslından tesviye olunur. 

Madde 15 — Ceza Kanununun 30 ncu maddesi 
hükmü mezkur kanunun meriyetinden evvel kaıtileş-
miiş ©üaın veya meriyeti zamanında infaz olunmakta 
bulunan hükümlerle dahi şâmildir. 

Madde 16. — Ceza Kanununun 53 ncü maddesi 
hükmünce bir cürümden dolayı ıslahhaneye tesliimi 
lâzım gelen çocukların bulunduğu mahalde bu kap 
HU nıüessesesat bulunmazsa mahkemenin dairesi da
hilinde bulunduğu vilâyet dahilinde mevcut müessese
ye izamları caizdir. Bu takdirde gönderemezden 
evvel mahallî müddeiumumiliğince hükümetle bilmıı-
hsbere keyfiyeıt kararlaştırılır ve çocuğun şevki ma-
sanifi ceraim bütçesinden tesviye olunur. 

Velîsine tcsSm olunacak çocukların teslimi ve 
mukabilinde taahhütname ahzı müddeiumuınıilere ait
tir. 

i 
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Madlde 17. — Ceza Kanununun ikinci maddesi 

hlilkıniü o kamunun mıerüyeıtinden evvel katileşmıiş olan 
veya infaz olunmakta bulunan hükümlere aşağıdaki 
suretler dairesinde şâmildir: 

1. — Ceza Kanununun meriyetinden evvel kati* 
leşmüş veya infazına başlanmış Olup da yen! Ceza 
Kanununda daihü ayin nevi ve mahiyette cezalarla 
itten ve zecredlilmıiş bulunan fiililere mütedair hüküm
ler ceza miktarı nazara alınmaksızın haliyle infaz 
olunur. 

2. — Kürek ve kalebentlik cezalarına mütedair 
hükümflerin infazında Ceza Kanununun 588 nci mad
decine istinat olunurJ Şu kadar ki kalebent mahkû
mu eğer- hakkında ceza veren mahkemeye merbut 
bîr hapishanede bulunmakta ise ahar bir mahalle ta
yinli veya kemakân mahkûmiyet müddeıtimlîn bulun
duğu mahalde mıahbusiyet halinde îmrarı hususunda 
hakkı İhtiyara maliktin Nefyi tercih ettiği takdirde 
bu keyfiyete Ceza Kanununun 18 nci maddesi hük
münce karar vermek vazifesi hapishanenin bulundu
ğu mahal mahkemesine aittir. Bu muamele o ma* 
hal müddeiumumisinin mahkûmu isticvabından son
ra tanzim edeceği talepname üzerine icra olunur. 

Mahkûmun menfasına nakli masarifi Dahiliye 
bütçesinden tesviye olunur. 

3. — Müebbet sürgün cezasına mahkûm bulu
nanlar kemıakân bulundukları halde kahrlar. 

4. — Eski kanuna göre mücazatı terhSiblyeden 
bir cezayı müstelzim iken, yemi kanunda hapis,ce
zası tayin olunmuş olan fiillere mütedalir katî hü
kümlerde yeni kanun ahkâmı nazarı ütibare alınır 
ve o kanunda muayyen cezanıtn asgarî haddi infaz olu* 
nur*! 

5. — Eski kanun üe cürüm addolunmuş iken, 
yenli kanun ile ciirmiiyeıti kaldırılmış olan fiillere mülte-
tedak hükümler infaz olunmaz. 

ıBu kanunun meriyeti zamanlında bu kabil hüküm
lerden dolayı cezasını çekmekte bulunanlar blâ tehir 
ıtaMîye kılınır. 

6. — Ceza Kanununun meriyetinden evvel kaü-
leşmüş veya infazına başlanmış bir hükme feri ola
rak verilmiş olan hukuku mederiiyeden ıskat ve za-
bılta nezareti cezaları yenli kanunda muharrer hu
dut ve şerait dairesümde infaz olunur. 

7. — Eski kanuna göre münhasıran hapsi müs-
telzlm olup da yeni kanuna göre münhasıran cezayı 
nakdî ile men ve zecredıihriiş Olan ef'âle müteallik 
hükUmlerln infazında Ceza Kamınunun 19 ncu mad
desinde mezkûr muadelet kaidesine tevfikan mah-

kûmdıan hapis cezasına muadil cezayı nakdî talep ve 
tahsil olunur. 

İkinci numara hükmü müstesna olmak üzere bu 
maddede muharrer muameleler mahkemeden karar 
alınmasına hacet kalmaksızın mu^dleiumumıilerce 
re'sen ifa kılınır^ 

Madde 18. — Eski kanunun meriyeti zamanında 
işlenmiş ohıp da yeni Ceza Kanununun meriyetinde 
derdesti niyet bulunan davalarda yeni Ceza Kanu
nunun ikinci maddesi hükmü tatbik olunur. 

Yeni Ceza Kanununun meriyetinde henüz katileş-
menriş olan hükümlerin turuku kanuraiyeye müra
caatta bulunulmaması yüzünden kaıtüeşkniş olması ha
linde yukarıdaki maddeye göre hareket olunur. 

Madde 19. — Hususî kanunlarda kürek ve kale
bent cezalarını mütstelzim bir cürme ceza tayinlinde ye
nli Ceza Kanunu ahkâmına istinat olunur. 

Madde 20. — Ceza Kanununun meriyetinden ev
vel neşrolunan hususî kanunlarda mezkûr olup, aza
mî haddi bir seneyi tecavüz etmiyen hapis ve müs-
tak'ESen mevzu olup, ikiyüz lirayı geçmiyen ceza
yı nakdiyi müsteMm fiiller kabahat sayıhr. 

Hapis cezasına feri olan cezayı nakdiler fîün 
nevi ve mahiyetini tayine esas olamaz. Miktarı mu
ayyen bir nispet dairesinde ve hâdiseye göre azalıp 
çoğalabilir mahiyette bulunan cezayı nakdileri müs* 
teîzim f ililler cürüm addolunur. 

Madde 21. — Eski Ceza Kanununa tevfikan mah
kûm olduğu kati cezayı çekmezden evvel veya çek
tiği esnada diğer bir cürüm işlemiş olmasından do
layı yeni Ceza Kanununun meriyeti | tarihinde mu
hakeme altında bulunan kimseler hakkında kanunu 
âhir hükmü tatbik olunur. 

Eski kanuna tevfikan mahkûm olduğu cezayı çek
tikten sonra ve bu kanunun meriiyefi zamanında di
ğer bir cürüm işlemiş olan kimseler hakkında ceza 
tatbikinde yenü Ceza Kanununun 587 ve 588 nci 
maddeleri nazarı itibare ahnır. 

EskS Ceza Kanununca aynı rînsten addolunmayan 
iki cürümden biri yeni Ceza Kanununun meriyetinden 
sonra işlenmiş ve her iki cürüm yeni Ceza Kanunun-1 

ca aynı dinişten addolunmuş Olduğu surette sonraki 
cürüm hakkında yeni Ceza Kanununun tekerrür ah
kâmı cari olur. 

Madde 22. — Müruru zaman meselesinde eski 
ve yenü Ceza Kanunları ahkâmı müddetçe tearuz et-
t'ği yerHerde maznun ve mahkûma daha müsaiüt olan 
ahkâm tatbik olunur. 

Şu kadar ki müruru zamanın tevkif veya inkitaı 
bahsÜride yenli kanun ahkâmı mutlak surette caridir. 
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Madde 23. — Bir kimse tarafından işlenmiş olan 
müteaddit fiillerin muhakemesi en ağır ceyazı müstel-
zim fiili rüyeıtle mükellef mahkemeye wMm 

Şu kadar ki içtima eden Melerden birici asliye 
nıevadından ise sulha a l olan düğerleri ona tebaan 
as'Kye mailıkemesinde görülür. 

Asliye mevaddmdan olmak üzere asiye mahke
mesine sevk olunmuş olan bir ceza işlinin mıuhake-
mcsJnde mevaddı suîhiyeden odduğu görülse dahi in
tacı asliye mahkemesinin vazifesidir. 

Madde 24. — Hususî kanunlardan b'rüımin bir 
maddecinde ayrı ayn fıkralar muhtelif cezalarla 
menolunan müteaddit fiillerden cezası fazla olan 
fiilin mahiyeti cürüm ve kabahatlerin içtima ve irti
batı halleri müstesnat olmak üzere diğer fiillerin 
husul ve merdiyetce ayn ayrı tabi olmaları lazım 
gelen hüküm ve muameleye müessir olamaz. 

ÎKÎNCt BAP 
Teşkilât ve Husule Müteallik Ahkâmın Ceza 

Kanununa T ev f iki 

Mailde 25. — Maihakimin teşkilâtına allt ahkâmı 
ırnıaidffi 8 Nisan 1340 tarihi ve 469 numaralı Ka
nunun birinci maddesi şu veçhile tadil Olunmuştur: 

Türkiye Cumhuriyeıtinde evvelâ salâhiyeti derece* 
sii kanumüyle muayyen sulh mahkemeleri, sanien: 
Buîundukfen kazanın namiyle anılan ve bir reis ile 
'iki azadan terki polunan asliye malhkemelleııi vardır. 

Bunların fevkinde temyiz mahkemesi bulunur. 
Madde 26. — Mezkûr kanunun üçüncü maddesi 

şu veçhile tadil olunmuştur: 
Asiye mahkemeleri sulh mahkemelerinin salâhi

yetleri haricinde kalan bilcümle hukuk, ceza, ticaret 
davalarımı usul ve kanuna tevfikan kabili temyiz olmak 
üzere görür. 

Madde 27. — Mezkûr kanunun dördüncü mad-
desl yerine aşağıdaki madde konmuştur: 

Ceza Kanunu hükmünce idam ve müebbet sür
gün cezaferüiyle aMıtlak ağır hapis ve beş seneden 
fazla hapis cezalarını müsteMlm cürümlere ait da
valar asiye maîıkemeJerinin ceza dairelerinde ve 
mevcut heyete iki aza veya mülâzım daha ilâvesiyîe 
görülür. Ceza dairelerinim taaddüdü haîinde bunlar
dan biri münhasıran o davaları rüyetle mükellef kı-
Imn'. 

Bu maddede zikrolunan davaları görecek mahke
me ve dairelerle bunların hududu kazaları Adliye 
Vekâletince tayin olunur. 

Madde 28. — Mezkûr kanunun beşinci maddesi 
şu veçhile tadil olunmuştur: 

Her asliye mahkemesi nezdinde bir müddeiumu
mi ile lüzumu kadar müstantdt ve aza mülâzımı ve 
müddeiumumi muavini bulunur. 

Ağır ceza davalarını müstakillen rüyetle mü
kellef dairei malısusası mevcut olan asliye mahkeme
si nezdindeki müddeiumumi, o mahkemenin Adli
ye Vekâletince tayin olunacak dairei kazası dahilin» 
deki müddeiumumiler üzerinde nezaret hakkını ve 
bu daire dahilindeki müstantıklarla reislerden ve as
liye ve sulh mahkemelerinden sadir olan mukarre-
rat aleyhine 30 gün zarfında itiraz ve temyiz salâhi
yetini haizdir. 

Kendi merkezlerindeki mahkeme ve daireler mu-
karreratına karşı temyiz müddeti kanunen muayyen 
olan müddettir. 

Madde 29. — 21 Mart 1340 tarihli kanun Sulh 
Mahkemeleri Kanununun sekizinci maddesini tadil 
eden onuncu maddesi şu veçhile değiştirilmiştir: 

Sulh hâkimleri: 
Evvelâ: Ceza Kanunu üçüncü kitabında yazılı 

fiiller içinde boğaz tokluğuna belediye hizmetlerinde 
kullanılmak cezasmı müstelzim olanları kabili tem
yiz olmamak üzere katiyen hal ve fasleder. 

Saniyen; Mezkûr kitapta yazılı kabahatler için 
de belediye dairesi bulunan yerlere maksur olmak 
üzere belediyeye taalluk eden 536, 538, 557, 559, 577 
nci maddelerle 553 ncü maddenin birinci fıkrası ha
ricindeki hususatı, 

Salisen: Ceza Kanununun 60 ncı maddesinde ve 
177 nci maddesinin ikinci fıkrasında 182 nci mad
desinde ve 191 nci maddesinin ilk ve son fücraların
da ve 193 ve 195 nci maddelerinin birinci fıkraların
da ve 197 ve 241 ve 260 ve 262 nci ve 263 ncü mad
delerinde ve 264 ncü maddesinin (bilâruhsat) keli
mesiyle başhyan son fdtrasında ve 282 nci ve 297 nci 
ve 298 nci maddelerinde ve mevkufiyet haline mün
hasır olmak üzere 301 nci maddesinde ve 308 nci 
ve 312 ve 334 ve 360 ve 396 ve 397 ve 398 ve 399 
ve 402 ve 410 ve 419 ve 420 ve 421 nci maddelerin
de ve kendi göreceği davalara münhasır olmak üze
re 423 ncü maddesinde ve 428 nci maddesinde ve 
456 ncı maddenin son fıkrasında ve 466 ve 476 ve 
482 ve 483 ncü maddelerinde ve kendi göreceği da
valara münhasır olmak üzere 485 ve 486 ncı ve 487 
nci ve 488 nci ve 489 ncu ve 490 ncı maddelerinde 
yazılı cürümlere ve sirkat fiilinin 491 ve 494 ncü mad
deleriyle 492 nci maddesinin hayvan sirkatine müte
dair altıncı fıkrasında ve emniyeti suiistimal fiilinin 
517 nci maddesinde ve rûyetine salâhiyattar bulundu-



ğu sirkat fiiline maksuren 512 nci maddesinde ve 513 
neti madde ile 516 ncı maddenin ilk f ücrasında ve 518 
ve 519 ve 520 ve 521 nçi maddelerinde ve kendi gör
düğü davalara münhasır olmak üzere 522 nci ve 523 
ve 525 nci maddelerinde yazılı cürümlere müteallik 
davaları dahi kabili temyiz olmak üzere ruyet ve hü-
meder. 

Şu kadarki, bu kanunun neşrinden evvelki salâ
hiyet dairesinde başladığı davaları görüp bitirmek va
zifesi sulh hâkimlerine aittir. 

Madde 30. — 21 Mart 1340 tarihli kanunun 38 
nci maddesinin son fıkrası mülgadır. 

Madde 31. — Mezkûr kanunun 40 ncı maddesi 
şu veçhile değiştirilmiştir: 

Beş seneye kadar hapis veya sürgün cezalarını ve
ya ağır cezayı nakdiyi müstelzim olan cürümlerle alel -

ıtlak kabahat fiillerinden dolayı gıyaben sadir olan hü
kümler aleyhine 'kanunî müddeti zarfında vukubula-
cak itiraz üzerine davaya hükmü veren mahkeme ta
rafından bir kere daha vazıyet olunur. 

Mahkeme için tayin kılınan celsede muteriz gel
mese dahi gıyabında itiraz istidası veya talebi itiraz za
bıtnamesi tetkik olunarak münderecatında ezcümle 
fiilin kanunen cezayı müstelzim olmaması veya tat
bik olunan maddeye tevafuk etmemesi veya cezası bir 
kanun ile affolunmuş olması veyahut muterizin yaşça 
cezaya ehil olmaması veya bundan dolayı cezadan ten
zilât icrası lâzım gelmesi gibi hukuku ammeye ve ru
hu kanuna dokunacak mühim zühullerin vücudu gö
rülürse keyfiyetin tashih ve ıslahına tevessül olunur 
ve neticede ittihaz olunacak karar tebliğinden itiba
ren vicdanî saydır. Hükmün esbabı sübutiyeye ikti
ran etmemesi veya tamike muhtaç bulunması kabilin
den itirazlar gıyabî tetkikatı istilzam etmez ve itiraz 
reddohınur. 

İlk celsede gelipte müteakip celselerin her hangi bi
rinde muteriz ispatı vücut etmezse son tahkikat ve 
tetkikatın rücu kabil olmıyacak surette ilerlemiş olup 
lamamasına göre icabı teemmül ve takdir olunarak ya 
tetkikatı vakıa ikmal veya itiraz reddohınur. 

Madde 32. — 21 Mart 1340 tarihli kanunun 42 ve 
43 ve 45 ve 46 ncı maddelerinde ve Usulü Muhake-
matı Cezaiye Kanununun mevadı aidesinde münde-
riç (Cinayet mahkemesi) ve (Cinayet müddeiumumisi) 
tabirleri bu kanunun 27 nci maddesinde gösterilen da
vaları gören ağır ceza daireleriyle bunların nezdin-
de bulunan müddeiumumilere masruftur. 

N Madde 33. — Usulü Muhakematı Cezaiye Kanu
nunun 323 ncü maddesine aşağıdaki fıkra ilâve olun
muştur: 

13 — 

Gıyabî hükümlerde temyiz müddeti itiraz hakkı
nın sukutu gününden itibaren başlar. İtiraz müddeti 
içinde verilen temyiz istidaları itiraz istidası makamı
na kaim olmak üzere mahalline iade olunur. 

Madde 34. — Usulü Muhakematı Cezaiye Kanu
nunun mülga 111 nci maddesinin ikinci fütrası aşağı
daki suretle tadil edilmiştir: 

Kabili temyiz bir hüküm ile mahkûm olup da tem
yizi davaya tevessül eden mevkufun kefaletle tahliye
sini dahi ayrıca istida eylediği takdirde o veçhile tah
liyesi caiz olup, olmadığının takdiri ve bu bapta ka
bili temyiz olmamak üzere karar itası hükmü veren 
mahkemeye aittir. 

Madde 35. — Usulü Muhakematı Cezaiye Kanu
nunun 334 ve 335 ve 338 nci maddelerinde mezkûr 
«Cinayet» kelimeleri yerine «Ceza» kelimeleri konul
muştur. 

Madde 36. — 21 Mart 1340 tarihli kanunun 48 nci 
maddesi şu veçhile değiştirilmiştir: 

Ağır ceza davalarını niyetle mükellef dairei mah-
susası mevcut olan bir asliye mahkemesine merbut 
yeni mahkeme veya sulh hâkimi veya müstantik bey
ninde veya bunlardan biriyle diğeri arasında hadis olan 
ihtilâfatın kabili temyiz olmamak üzere halli o daire
yi mahsusaya, ve bir ağır ceza dairesiyle diğer bir mah
keme ve daire ve hâkimlik beyninde ve bunlardan 
maada devairi adliye arasında hadis olan ihtilâfatın 
halli mahkemei temyize aittir. 

Lüzumu muhakeme karariyle mahkemeye tevdi 
olunan evrak üzerine mahkemece bil-muhakeme ade
mi vazife kararının ittihazı halinde evrak istintak dai
resine verilmeksizin doğruca kararda gösterilen mer
cie sevkolunur. 

Buna karşı müddeiumumilerin tariki kanunisine 
müracaat haklan bekidir. 

Madde 37. — 21 Mart 1340 tarihli kanunun seki
zinci maddesi yerine aşağıdaki madde konulmuştur: 

Hâkimler kanunu mucibince muhakeme altına alın
ması icap edenlerin merciî muhakemesini tayinde esas, 
muhakeme altına alındıkları zamandaki sıfat ve mev
kiler id ir. 

Madde 38. — Usulü Muhakematı Cezaiye Kanu
nunun 465 nci maddesinden 468 nci maddesine kadar
ki mevaddında yazılı şartları ikmal etmiş olanların bu 
baptaki evrak ve vesikaları müracaat, zamanında sa
kin oldukları mahallin tabi olduğu ağır ceza davaları
nı rüyetle mükellef asliye mahkemesi müddeiumumi
liğine gönderilir ve müddeiumumilikçe mezkûr ka
nununun 471 nci maddesine tevfikan tanzim oluna-
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cak müdellel iddianame ile birlikte mensup olduğu 
mahkeme riyasetine verilerek riyasetçe icap eden ka
rar ittihaz olunur. 

Bu kararı takip edecek usul ve muamelât fcemakân 
cari ve meridir. 

Madde 39. — Ceza Kanununun tabı zamanında 
vuku bulan hatalar merbut hata sevap cedveli muci
bince tashih olunmuştur. (1) 

Madde 40. — Teşkilât ve Usulü Muhakematr Ce* 
zaiye Kanunlariyle sair kanunların buna muhalif ah
kâmı mülgadır. 

Madde 41. — İşbu kanun 1926 senesi temmuzu
nun birinci gününden itibaren meridir. 

Madde 42. — İşbu kanunun icrasına Adliye Ve
kili memmdur. 

(1) TATBİKAT KANUNUNUN 39 NCU MADDESİNE MÜSTENİT HATA SEVAP CETVELİ 

Ceza Kanunu 
Maddesi 

14 
15 

24 
46 
47 

48 
54 

Fıkra 

1 

Satır 

1 
8 

4 
1 

1 

54 

54 
54 
55 
55 

64 

65 

Bent : 2 

Bent : 3 

8 

55 
56 

56 

57 
61 
63 

Bent : 2 

(Sair hallerde) 

3 
11 
1 

Yanhş Doğrusu 

En aşağı üç sene müddetle 
Bir tevkifhanede 

19 ncu maddenin son dört fıkrası 
Cürmü işlediği vakit 
Bent birden sonra ikinci bent olmak 
üzere; 

Cürmü irtikap ettiği 
Birinci bendinden sonra Ve diğer ce
zalar cümlesiyle başlayan fıkradan 
evvel : 
Eğer çocuk işlediği fiilin cürmü ol
duğunu 

Cürmün cezası 
Diğer cezalar 46 ncı maddenin 

1 Cürmü işlediği vakit 
Birinci bendinden sonra ve ikinci 
bendinden evvel: 

Üç seneden aşağı müddetle 
Tevkifhanenin buna mahsus bir kıs
mında da 

19 ncu maddenin Son beş fıkrası 
Cürüm Ve kabahati işlediği vakit 
«Müebbet sürgüne bedel muvakkat 
sürgün» 

Cürüm ve kabahati irtikap ettiği 
«Müebbet sürgüne bedel muvakkat 
sürgün» 

Eğer çocuk işlediği fiilin cezayı müs-
teîzim olduğunu 

Fiilinin cezası 
Diğer cezalar 47 nci maddenin 
Cürüm ve kabahati işlediği vakit 
Müebbet sürgüne bedel üç seneden 
aşağı olmamak üzere muvakkat sür. 
gün cezası bedeli 

Ve 6'dan 10 seneye kadar cezalar 
İdam cezasına bedel 

Fıkrasından evvel: 

Ve 6'dan 12 seneye kadar cezalar 
İdam ve müebbet ağır hapis cezasına 
bedel 
Müebbet sürgüne bedel beş sene 
müddetle muvakkat sürgün cezası 
verilir 

51 nci maddenin 53 ncü maddenin 
Ve müteşebbis cürmün (Satırbaşı) : müteşebbis, cürmün. 
Azamî haddi bir seneden aşağı hapsi Azami haddi bir seneden aşağı ha-

p3s veya ağır cezayı nakdiyi 

Müebbet ağır hapse bedel yirmi se- Müebbet ağır hapse bedel yirmi se 
neye kadar ağır hapis 

5 On seneden aşağı olmamak üzere 
ağır hapis cezasıyle 

ne ve müebbet sürgüne bedel beş 
sene ağır hapis 
On seneden aşağı olmamak üzere 
ağır hapis ve müebbet sürgün ise 
üç sene müddetle muvakkat sürgün 
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Ceza Kanunu 
Maddesi 

81 

84 
98 

133 
112 
587 

Fıkra Satır 

nci unvanı 

Bent : 2 

Yanlık 

Yedinci bap unvanı cürüm ve ce
zaların içtimai 
Tekerrürü cürüm 

1 Cezayı nakdilerde tekerrür 
7 Hususi affı tazammun eden karar

namede 

7 Askeri sırları ifşa 
1 Yirmi sene müddetle 
5 Hidematı ammeden müebbeden ve

ya muvakkaten memnuiyet 

Doğrusu 

Memnu fiillerle cezalarının içtimai 

Cürümde tekerrür 

Ağır cezayı nakdilerde tekerrür 
Hususi affı tazammun eden kanun 
veya kararnamede 

Sıralan ifşa 
Yirmi sene ve daha fazla müddetle 
Hidematı ammeden müebbeden 
memnuiyet 

Yukarıdaki tashihattan başka Ceza Kanununda yazılı (eşhas) tabirleri (şahıslar) a ve (şirket) kelimeleri 
(hırsızlık) a ve (neheb) tabiri (yağma) ya ve 591 nci maddesinde mevcut (meriyüKcra) tabiri (mer'i) kelime
sine ve 592 nci maddesinde yazılı (icrayı ahkâmına) terkibi (icrasına) şeklinde tadil edilmiştir, 
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SITMA MÜCADELESİNE DAİR (1/515), SITMA MÜCADELESİ TAHSİSATI HAKKINDA (1/522), 
DEVLET KİNİNİ TEDARİK VE FURUHTU HAKKINDA (1/523), MECCANİ KİNİN TEVZİATI HAK
KINDA (1/524), ETIBBANIN SIHHİYE ENSTİTÜLERİNDE STAJ MECBURİYETLERİ HAKKINDA 
(1/525), SITMA KÜÇÜK SIHHİYE MEMURLARI HAKKINDA (1/525), ŞEHİR VE KÖYLERE SU TE
DARİKİ HAKKINDA (1/527) KANUN LÂYİHALARİYLE KIRKLARELİ MEBUSU DOKTOR FUAT 
BEYİN, SITMA MÜCADELESİ HAKKINDA TEKLİFİ KANUNİSİ (2/263) VE SIHHÎYE VE ADLİYE 

VE MUVAZENE! MALİYE ENCÜMENLERİ MAZBATALARI. 

Türkiye Cumhuriyeti 
Başvekâlet 

Kalemi Mahsus Müdüriyeti 
Adet : 6/3753 

30 . 10 . 1340 
Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesiaıe 

Sıtma mücadelesi hakkında Sıhhiye ve Muave
neti İçtimaiye Vekâleti Celiîesince tanzim olunup, 
İcra Vekilleri Heyetinin 26 . 10 . 1340 tarihli içti-
maında îeöet-tezekkür Meclisi Âlîye arzı takarrür 
eden yedi kıt'a îâyihai kanuniye ile esbabı mucibe 
suretleri leffen takdim kılınmıştır. Müktezasının ifa
sına müsaade] Riyaset - penahilerini istirham ey
lerim efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Sıtma Küçük Sıhhiye Memurları Hakkında Esbabı 
Mucibe 

Sıtma mücadelesinin muvaffakiyetle başarılma
sı için mücadeleyi idare edecek mütehassıs etıbba
ya olduğu kadar mücadelenin teferruatiyle uğraşa
cak, kinini köylüye kadar götürecek, usulü dairesin
de tevzi edecek, sıtmalıları ayıracak, tedavi edecek, 
sıtma yapan menbaların imhasında köylüye yo! gös
terecek küçük sıhhiye memurlarına ihtiyaç vardır. 
Bu iş için yetiştirilmiş kâfi adette küçük sıhhiye 
memuruna malik olmadan mücadeleye başlamak 
kabil değildir. 

Sıhhiye Vekâleti emrindeki küçük sıhhiye me
murdan adedi Vekâletin umuru sıhhiyyei cariyesi
ni tedvir edecek adedi burmaktan henüz uzaktır. 
Yeni açılan küçük sıhhiye memuru mektepleriyle 
ancak birkaç senede bu noksan ikmal edilebiîecek-
sede bunlardan bir kısmını sıtma mücadelesine tef
rik lâakal on sene için kabil olamayacaktır. 

Sıtma mücadelesi için ayrıca açılacak küçük sıh
hiye memuru mekteplerine rağbet edenlerin az ol
ması hesabiyle seri bir istifade temini memul değil
dir. Sıtma mücadelesinin memleket için pek mübrem 
ve âcil bir ihtiyaç ohnası hükümeti âcil mahsul ve

recek diğer bir membaa müracaat mecburiyeti ka-
tlyesi karşısında bulunduruyor. Bu sebepten orduya 
dahil olan okur yazar ve kabiliyeti bedeniyesi, sey
yar bir sıtma mücadelesi yapmaya müsait efrad-
dan beşyüz neferin her sene bu iş için Sıhhiye ve 
Muaveneti İçtimaiye Vekâleti emrine itası ve bun-
Earın altı ay hususi tahsil gördükten sonra on sekiz 
ay sîtma mücadelesinde mecburi olarak küçük sıh
hiye memuru vazifesi görmeleri bu bapta ihtiyar 
edilecek en seri ve en faydah yoldur. 

Bu tertibat ihtiyacatı askeriyeye hiçbir halel ver
meyeceği gibi, memleket için de çok büyük fayda
ları mucip olacaktır. Evvelâ bu sayede derhal müs
mir bir sıtma mücadelesine başlamak imkânı hâsıl 
olacaktır. Saniyen, bu küçük sıhhiye memurları iyi 
bir disiplin içinde yetişmiş olduklarından azamî iş 
yanacaklardır. Salisen, memleket her sene sıtmayı 
bilen ve oMukça sıhhî malûmatı haiz beş yüz insan 
kazanacaktır. Bunlar terhis edilerek köylerime av
detlerinde halkı tenvir edecekler ve mücadelede 
daimî bir yardımcı olacaklardır. Rabian, ordu se
ferberlik halinde lüzumu kadar sıhhiye gücük za
biti eSde etmiş olacaktır. Hamisen, bu efraddan bir 
kısmı terhis esnasında vazifelerinde kalmayı arzu 
edecekler ve böylece küçük sıhhiye memuru kadro
su tedricen dolacak ve tahminen on sene sonra ar
tık bu usule lüzum kalmayacaktır. Şu esbabı mucibe 
merbut kanunun müstacelen müzakere ve kabulünü 
mübrenı bir zaruret haline koymaktadır. 

Türkiye acilen şiddetli bir sıtma mücadelesine 
başlamak mecburiyetindedir. 

Sıtma afeti Türkiye'nin başında büyük bir belâ» 
dırj Bunun acilen İzalesine savaşmak kaltî bor za
rurettin Sıtma mücadelesi en kârh teşebbüslerden 
birîdir. Mücadelenin semeresi derhal görülmeye baş-' 
lam Mücadele mahdut devair veya müessesatm de
ğil, bütün miıleitin elbirliğiyle başaracağı büyük mil
lî bir îştür.1 Sıtma mücadelesi Türkiye Cumhuriye
tinin en müessir ve feyizli işlerinden biri ve belki 
birincisi olacaktır. 
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Sıtma memleketimizin büyük bir kısmında yerfeş-
mıiştir* Bu yerler Türkiye'nin en güzel, en kıymet
li, en çok mahsul veren ve en çok nüfuslu yerleri
dir. SaMîlerimiizdeki irili ufaklı bütün nehir ve ır
makların mansaplan ve mesîrleri umumiyetle sıtmalı
dır,! Buralarda yapılan tetkikatta sıtmanın büyük 
bir şiddet ve vüs'atta hüküm sürdüğü ve hatta bazı 
yerlerde halkım yüzde doksanının sıtmalı olduğu te-
beyyün etmiştir. Bu bapta esash istatistiklere müs
tenit katî rakamlar vermek kabul olmamakla bera
ber atîdeki adetler bir misal olarak zikredilebilir: 

1917 de üçüncü ordu mıntıkasında yapılan tetki-
katta: 

Muayene Sıtma tü- Kan rmıaye-
edıilen feyîi bulu- nesine göre 

kan nanliarın sıtmalılar 
adedi adedi nisbeti 

Ordu 
Ovasında 5 972 2 992 % 50 

Giresun 
Livasında 2 556 486 % 19 
Samsun 
Livasında 7560 5 326 % 70 

İstiklâl Mücadelesi esnasında askerde yapılan sıt
malı riisbeıti yüzde kırk dokuz göstermiştir. 

Harbi Umumide dört sene zarfında Türk Ordu
sunda : 

Sıtma musabı : 451 803 
Sıtma vefiyatı : 23 359 
Vefiyat nisbeti : % 5 tir 

Harbi Umumide sıtmadan musâb umum hastalık
lardan musabın % 13,1'ini, sıtmadan vefat da umum 
vefalın % 5'imi teşkil ediyor* Bu rakamlar sıtma be
lasının dehşeti hakkında icmali bir fikir verecek kıy
mettedir. 

Sıtmayı memleketimizden kaldırmak, hiç olmaz
sa mazarratını haddi asgariye indirmek pek adi ve 
mübrem bir zarurettir. Memleketimiz vâsi, fakat 
nüfusça fakirdir. Memleketin nüfus ihtiyacı bütün 
ihtiyaçların feVMndediir. Türkiye'nin yalnız yüksel
mesi değil, yaşıyabümesi nüfusunun süratle artma
sına memuttur. Binaenaleyh Türkiye pek faal bir 
nüfus siyaseti takibine mecburdur. Bu hususta kar
şısına çıkacak en büyük engeller arasında sıtma bi
rinci mevkii işgal eder. -Türkler her şeye taikdümen 
bu engeli ortadan kaldırmak mecburiyetindedir. 

Deniz sahilleri ve nehir kenarları iktisaden en 
r--"ın*f „n~~M ~'A-r!<:l^ î-,".1--r, J—V*r.T-rr, Jj»--, r,^e.,„ j ^ , , . , , , . . 

larda daimî bir tekasüfe meyil ve istidat göstermekte 
ise de, sıtmanın bilhassa buralara musallat olması 
bu tezayüde daimî bir mani teşkil etmekte ve nüfus 
ve kesafet nisbetinde şiddetli hasara uğramaktadır^ 
Dahilde sıtmadan nisbeten masun olan mıntıkalar 
İse esasen nüfusça son derece fakirdir. 

Sıtmalı yerlerde teveMidat azdır. Sıtmahlar az 
çocuk yaparlar* Sıtma pek çok sakata sebep olur. 
Sıtma çocuklarda pek büyük vefiyata sebep ohır. 
Sıtmanın bilhassa memleketimizde nadir olmayan 
habis nevileri insanı doğrudan nöbet esnasında öldü
rebilir. Sıtma mucip olduğu ağır birtakım emrazı 
müteakiben ile de öldürür* Sıtma vücudu zayıf ve 
kansız bırakır ve bir çok hastalıklara müstaSt kılar. 
Sıtmalı insanlarda zuhura gelen diğer hastalıklar hem 
ağar cMr hem de vefiyat nisbeti yüksektir. 

Sıtmalı mıntıkalarda ırk git gide inhitata uğrar, 
sıtmalı ebeveynin çocukları ekseriya bedenen ve ru
hen geridirler. 

Sıtmanın memleketimizde bütün bu tahribatı yap
tığı muhakkaktır. Sıtmalı mıntıkalarda ahalisi ol
duğu yerlerde inkıraza yaklaşmış ve hatta büsbütün 
münderis olmuş köylerimiz pek çoktur. 

Karadeniz sahilinde Çarşamba ve havalisinde 
1917 de yapılan tetkikatta sıtma mıntıkasında yirmi 
üç köyde mevcut dokuz yüz kırk beş hanenin on 
sene içinde yediyüz dokuza indiği, yanî dörtte biri
nin münderis olduğu, nüfustaki tenakusun ise bun
dan daha fazla olduğu tebeyyün etmiştir. Sıtma 
mıntıkalarında büyük mikyasta vukua gelen nüfus 
tenakusu şimdiye kadar kısmen Türkiye'ye yeniden 
muhacir gelmesiyle telâfi ediliyordu. Bu son müba
deleden sonra artık bu kapı da hemen kapanmış ola
cağından tenakusun ehemmiyeti bir kat daha artacak
tır. Bu defa mübadeleten gelen muhaciırîarın kısmı 
azaminin da sıtmalı olması ayrıca nazarı dikkate 
acınması elzem bir meseledir. Bir yandan nüfus te
nakusunun önüne geçmeğe ve nüfusu artırmağa çalı
şırken bir yandan da ferdin çalışma kudretini arttır
mak nüfus siyasetinde gözetilecek pek mühim bir 
noktadır* Sıtma memleketimizde ferdin çalışma kud
retini azaltan sebeplerin birinci sırasında gelir. 
Memleketimizde sıtmanın halkı senede kaç gün iş
ten aîakoyduğunu gösteren istatistikler henüz mev
cut değildir* Mamafih memleketimizde kazanç yaşın-1 

da bulunan sıtmalı insanların adedinin asgarî bir he
sapla birbuçuk milyon olduğunu ve her sıtmalının 
sıtma sebebiyle bir senede yirmi gün çalışmadığını 
fTî̂ Tr»'? ;̂ c ' c <*'•?*' o'lîrS'î 'k, tyv Seî îsdo bi l f^lTCİTc Zayî 
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olan çalışma günü adedi otuz milyona baliğ olur. 
Bir günlük sâyiin nakden mukabilini yarını lira hesap 
edersek, Türkiye'nin bundan mütevellit ziyaı sene
vi on beş milyon lira eder. Bu adet sutmıa sebebiy
le kazanç kabiliyetinde olan efradın çalışamadığı gün
lere aittir. Halbuki sıtmalı insanın çalıştığı günler-' 
deki çalışma kudreti de çok azdır. 

Bunu da vasatı olarak beşte bir farzedersek büyük: 
bir hata etmiş olmayız. Kazanç sinirinde bulunanı 
bir şahsın senede en aşağı iki yüz gün çalıştığı kabul 
edilecek olursa, bu veçhile bir senede zayi olan ça
lışma günü adedi (60 000 OM) a, zayi olan para 
(30 000 000) liraya baliğdir. Cem'an sıtma sebebiyle 
Türkiye asgarî kırk beş milyon lira zayi ediyor de" 
mekıfc Buna bir de hastalık günlerini zammetmek 
icap eder. Her hastanın hastalık günlerinde istihsal 
kabiliyetinin madumiyetinden maada bir de sırf has
talığa ait olmak üzere beyhude sarfiyatı vardır ki 
bunu da ayrıca hesaba koymak lâzımdın Bütün bu 
mütalâaat sıtmanın başımıza ne büyük belâ okluğu
nu ve bu belâdan kurtulmanın Türkler için müfbrenı 
bir zaruret olduğunu gösterir. 

Sıtma mücadelesi en kârlı bir teşebbüstür. Zira 
bu hususta sarf edilen emek ve paranın bir kaç misli 
kâr, hem de pek kısa bir zamanda elde edilir. Sıt
ma mücadelesi için beş sene zarfında milletin hazine
sinden çıkacak sekiz milyon lira» beş senede bütün 
Türkiye'de on bin kişiyi ölümden (beş milyon Iha) 
ve senede yüz bin kişiyi sıtma dolayısîyîe yirmi gün 
çahşamamıazhktan (beş milyon lira) kurtarırsa ve 
yüzbin sıtmalı insanın çalışma kabiliyetini 1/5 nisbe-
tinde artıorsa, on beş milyon lira, millete bu müd
det zarfında yirmi beş milyon lira kazandırmış oluır 
ki, bu da asgarî bir hseaptırj ölümden kurtarılan 
nüfusun yetiştireceği çocuklarla memleketin nüfus ser
mayesinin artacağı, sıtmadan kurtulmuş insanların 
daha çok ve zinde çocuk dünyaya getireceği, sıtma 
sebebiyle bilvasıta husule gelen hastalıkların yapan 
cağı zararların tahdidi, diğer hastalıkların sıtmalı 
bünyelerde daha uzun ve daha vahim seyretmesi gibi, 
ayrıca nüfusu tehlikeye koyan sebeplerin ortadan 
kalkınması hesaba dahil edilmemiştir ki, bunlar da 
nazarı dikkate alınırsa kânın lâakal iki misli daha 
yüksek olacağı aşikârdır. 

Sıtma mücadelesinin kurutulacak bataklıkların 
memlekete pek kıymetli ve mahsuldar arazi kazan
dıracağı da ayrıca hesaba katılmak icap eder. 

Binaenaleyh sıtma mücadelesi en kârlı ve kârı 
&»ra3c:î ele geçe?/ b'-r teşebbüstür. Merrsî'ckeıîteı'm sıhhî 

ve içtimaî belâlara karşı yapılacak hiç bir mücadele
nin kârı bu kadar büyük ve neticesi bu kadar seri 
değildir. 

Sıtma mücadelesi bu kadar kârlı ve müessir ol
makla beraber yalnız muayyen ve mahdut bazı de-
vairin uğraşmas'yle vücuda gelir bir iş değildir. Sıt
ma mücadelesinde muvaffak olmak için başta mür
şit ve müteşebbis sıfatiyle Hükümet bulunmak şartiy-
le bütün milletin mücadeleye candan iştirak etmesi 
lâzımdır. Bunun için : 

1. Bütün millet başındaki bu belâyı iyice tanı-
maıîı ve bunu üzerinden atmak için yapacağı işleri 
müJkemınıelen bilmelidir. Sıtmadan korunma bir Tür
kün öğreneceği şeylerin en lüzumlu ve en faydahsı-
dır. 

Sutmayı öğretmekte en mühim vazifeyi mektep
ler görecektir. Bunun için büyük küçük her mektep
te sıtma, sıtmadan korunma ve sıtma tedavisi en 
amelî (vasıtalarla talebeye öğretilmeli ve sınıftan geç
mek için sıtmayı lâyıkiyle bilmesi talebeden behema-
haıl talep edilmelidir. 

Umumî mahallere sıtmayı öğretecek resimli levha
lar asmak, sıtma mücadelesini gösterir filimleri mem
lekete celbcderek sinemalarda iraesini mecburî kıl
mak, camilerde vaazler, mahfellerde sık sık konfe
ranslar vermek, halkın tenviri için müracaat edecek 
müessir çarelerdir. 

Bundan maada memlekette sıtma mücadelesini 
kemali vukuf ile idare edebilmek için Türk hekim
lerini birer sıtma mütehassısı haline koymak da lâ
zımdır. Bunun için Tıp Fakültesinde, Gülhane de sıt
mayı pek esaslı ve amelî bir surette tedris etmek ve 
bundan maada gerek askerî ve gerek resmî etıbbayı 
behemahal üç ay memleket dahilinde bir sıtma ens
titüsünde staj yapmaya mecbur tutmak lâzımdır. 

2. Sıtma mücadelesi Sıhhiye ve Muaveneti İçti
maiye Vekâleti tarafından idare edilecek ve bunun 
için git gide tevsi edilmek üzere hususî teşkilât yapı
lacaktır. Mamafih bu mücadelede Hükümet bütün 
memurlarını faal bir rol oynamaya mecbur tutmalı
dır. 

Bataklıkların izalesinde Nafıa ve Ziraat ve mües-
sesatı sınaiyenin sıtma mücadelesindeki vazifesini 
yaptırmakta ticaret, mücadele tatbikatında Hüküme
tin fiilî muavenetini teminde Dahiliye Vekâletine te
rettüp eden vazifeler pek büyüktür. 

Müdafaai Milliye Vekâleti de bir yandan orduda 
esaslı bir sıtma mücadelesi yapmak, orduya sıtmalı 
r.'îı'iîra'i c:k-ii elVsrh sağlam olarak Rîemîe'ce-îine iade 
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etmek ve hastane, laboratuvar ve memurini sıhhiyei 
askeriye gibi bütün vasaiti ile umumî mücadeleye 
yardım etmek suretiyle sıtma mücadelesine ehemmi
yetli surette iştirak etmelidir. Bilhassa mücadeleye lü
zumu olan sıtma küçük sıhhiye memurlarının ilk se
nelerde temini için ordudan muayyen miktar okur 
yazar efradın Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye Vekâ
letinin emrine terki kati bir zaruret ve gerek umum 
memleket ve gerek bilhassa ordu için son derece men
faatti bir harekettir. 

Hilaliahmer ve diğer cemiyatı hayriye ve müesse-
satı içtimaiyenin de sıtma mücadelesine faal ve mü
essir bir surette iştirak etmeleri lâzımdır. Berveçhi 
maruz esaslı bir teşkilât ve kuvvetli bir azim ile giri
şilecek bir sıtma mücadelesinden memleketin az za
manda vereceği fayda bi-hadd-i hesaptır. Bu iş Tür
kiye Büyük Millet Meclisinin ve Türkiye Cumhuri
yeti Hükümetinin en müsmir ve en feyizli işlerinden 
biri ve belki birincisi olacaktır. 

Sıhhiye ve Muaveneti 
İçtimaiye Vekili 

Doktor Refik 

Tıp Fakültesi Bakteriyoloji 
Müderris ve Hıfzıssıhha 

Müessesesi Müdürü 
Doktor Refik 

Gülhane Tababeti Askeriye 
Tatbikat Mektep ve 

Tıp Fakültesi Emrazı 
Dahiliye Müderrisi 

Doktor Neşet Ömer 

Seririyatı Müdürü ve 
Sertabibi Miralay 

Doktor Tevf ik Salim 
Gülhane Tababeti Askeriye 

Tatbikat Mektep ve 
Seririyatı Bakteriyoloji ve 

Tıp Fakültesi Parazitoloji Seririyatı İntaniye Muallimi 
Müderrisi Tabip Kaymakam 

İsmail Hakkı Hüsamettin 
Gülhane Tababeti Askeriye 

Tatbikat Mektep ve 
Seririyatı Mütenevviayı 
Dahiliye ve Hıfzıssıhhai Şişli Etfal Hastanesi 

Askeriye Muallimi Sertabibi ve Dahiliye 
Tabip Kaymakam Mütehassısı 

Abdülkadir Doktor Mehmet Kâmil 
Yenibahçe Gurebayı Tıp Fakültesi Sıhhiyat 
Müslimin Hastanesi Muallimi ve Emrazı 

Bakteriyoloji ve Emrazı İntaniye Hastanesi 
İntaniye Mütehassısı Sertabibi Doktor 

Doktor Osman Şerafettin Server Kâmil 

Hudut ve Sevahil Sıhhiye 
Müdürü 

Deliyor K'JIST: Rifai 

Türkiye Cumhuriyeti 
Başvekâlet 

Kalemi Mahsus Müdüriyeti 
Adet s 1020 

Sıtma Mücadelesi Lâyiha Kanuniyesi 

Ankara 

1. Türkiye'de 1341 senesinden itibaren hususî 
teşkilâta müstenit millî sıtma mücadelesine başlanı
lacaktır. 

2. Millî sıtma mücadelesi, Sıhhiye ve Muaveneti 
İçtimaiye Vekâleti tarafından tanzim ve idare edilir. 

3. Bu mücadelenin istilzam edeceği faaliyete 
bütün devlet teşkilâtı iştirak edecektir. 

4. Bilumum cemiyatı hayriye ve içtimaiyeye, 
hususî şirketler ve müesseseler ve ticarethaneler, çift
lik ve büyük arazi sahipleri ve müstedrleri ve her sı
nıf halk sıtma mücadele talimatnameleri ahkâmına 
tebaiyete mecburdurlar. 

5. Sıtma mücadelesine müteferri talimatnameler 
ve teşkilâtı Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye Vekâleti
nin teklifi üzerine Heyeti Vekiîece bir kararname ile 
tespit ve müştekim olduğu masarif fash mahsusun
dan tesviye olunur. 

6. İşbu kanun ahkâmına tevfikan neşrolunan ve 
edilecek olan sıtma mücadele talimatnameleri me-
vaddına riayet etmeyenler, kanunu cezanın Mad
deleri mucibince ceza görürler. 

7. — İşbu kanun 1 Mart 1341 tarihinden itibaren 
meriyülicradır. 

8. — İşbu kanunun icrasına Heyeti Vekile memur
dur. 26 . 10 . 1340 

Başvekil ve Hariciye Vekili Müdafaai Milliye Vekili 
İsmet Kâzım 

Adliye Vekili 
Mustafa Necati 

Maliye Vekili 
Mustafa Abdiilhalik 

Nafıa Vekili 
Süleyman Sırrı 

Dahiliye Vekili 
Recep 

Maarif VekiK 
Vasıf 

Ziraat Vekili 
Şükrü Kaya 

Sıhhiye ve Muaveneti 
Ticaret Vekfli İçtimaiye VekiK 
Hasan Hüsnü Doktor Refik 

Mübadele, İmar ve İskân Vekili 
Rafei 
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Türkiye Cumhuriyeti 
Başvekâlet 

Kalemi Mahsus Müdiriyeti 
Adet : 1026 

Sıtma Mücadelesi Tahsilat Kanunu Lâyihası 
Madde 1. — Sıtma mücadelesine beş sene için se

kiz milyon lira tahsis edilmiştir. 
Madde 2. — işbu meblâğın sarfı tahmin edilen 

miktar, Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye Vekâletinin 
haiz olduğu senei maliye bütçesine faslı mahsus ola
rak ithal ofemır. 

Madde 3, — Senesi zarfında sarfedilemeyen mik
tar senei atiyeye devrolunur. 

Madde 4. — Bu fasla ait tahsisat kablettediye Di
vanı Muhasebatın vizesine tabi değildir. 

Madde 5. — işbu kanunun hükmü, birinci mad
dedeki tahsisatın hitamına kadar caridir. 

Madde 6. — işbu kanun 1 Mart 1341 tarihinden 
itibaren meriyülicradır. 

Madde 7. — işbu kanunun icrasına Sıhhiye ve 
Muaveneti İçtimaiye Vekâleti memurdur. 26.10.1340 
Başvekil ve Hariciye Vekili Müdaf aai Milliye Vekili 

ismet Kâzım 
Adliye Vekili Dahiliye Vekili 

Mustafa Necati Recep 
Maltiye Vekili Maarif Vekili . 

Mustafa Abdülhalik Vasıf 
Nafıa Vekili Ziraat Vekili 
Süleyman Sırrı Şükrü Kaya 

Sıhhiye ve Muaveneti 
Ticaret Vekili içtimaiye Vekili 
Hasan Hüsnü Doktor Refik 

Mübadele, imar ve iskân Vekili 
Rafet 

Türkiye Cumhuriyeti 
Başvekâlet 

Kalemi Mahsus Müdiriyeti 
Adet : 1025 

Devlet Kinini Tedarik ve Füruhtu Hakkında Kanım 
Lâyihası 

Madde 1. — Kinin tedariki ile ahaliye satmak üze
re Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye Vekâletinin her 
seneki bütçesinde bir faslı mahsus kuşat olunmak ve 
iki yüz bin liradan dun olmamak üzere tahsisat vaz
edilecektir. 

Madde 2. — Bu hususta mubayaa olunacak alât 
ve edevatı muktazıye esmaniyle ücreti yevmiye ve 
nakliye ve masarifi saire tahsisatı mezbure meyanın-
dan tesviye olunacaktır. 

Madde 3. — Bu suretle tedarik olunacak kinin 
ma! olduğu fiyat üzerinden ahaliye satılacaktır. 

Madde 4. — Satılığa çıkarılacak kinin bedeli bir 
taraftan Muvazenci Umumiycye irat ve diğer taraf
tan senesi zarfında yine kinin mubayaa edilmek üze
re faslı mahsusa tahsisat olarak ilâve olunacak ve bu 
suretle senesi içerisinde devredilen miktar aynı senei 
maliye bütçesine tahsisatı munzamına olarak ilâve 
edilmek üzere Türkiye Büyük Millet Meclisinin tas
dikine arz olunur. 

Madde 5. — işbu kanunun tatbiki bir talimatna
me ile tayin edilecektir. 

Madde 6. — İşbu kanun tarihi neşrinden itibaren 
meriyülicradır. 

Madde 7. — İşbu kanunun icrasına Sıhhiye ve Ma
liye Vekilleri memurdur. 26 . 10, . 1340 
Başvekil ve Hariciye Vekili Müdafaai Milliye Vekili 

İsmet Kâzım 
Adlîye Vekili Dahiliye VekiM 

Mustafa Necati Recep 
Maliye Vekili Maarif Vekilli 

Mustafa Abdülhalik Vasıf 
Nafıa Vekili Ziraat Vekili 
Süleyman Sırrı Şükrü Kaya 

Sıhhiye ve Muaveneti 
Ticaret Vekili içtimaiye Vekili 
Hasan Hüsnü Doktor Refik 

Mübadele, İmar ve iskân Vekili 
Rafet 

Türkiye Cumhuriyeti 
Başvekâlet 

Kalemi Mahsus Müdiriyeti 
Adet : 1024 

Meccani Kinin Kanun Lâyihası 
1. Devlet, sıtma mücadelesi içlin meccani kinin 

tevzi eder. 
2. İşbu tevziatın kimlere ve ne suretle olacağı ta

limatnamelerle tayin ve tespit olunur. 
3. İşbu kanun tarihi neşrinden itibaren meriyül

icradır. 

4. İşbu kanun icrasına Sıhhiye ve Muaveneti İç
timaiye Vekâleti memurdur. 26 .10.1340 
Başvekil ve Hariciye Vekili Müdafaai Milliye Vekili 

İsmet Kâzım 
Adliye Vekili Dahiliye Vekili 

Mustafa Necati Recep 
Maliye Vekili Maarif Vekili 

Miktara Abdü^îaKk Vasıf 
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Nafıa Vekili 
Süleyman Sırrı 

Ziraat Vekili 
Şükrü Kaya 

Sıhhiye ve Muaveneti 
Ticaret Vekilli İçtimaiye VekiK 
Hasan Hüsnü Doktor Refik 

Mübadele, İmar ve İskân Vekili 
Rafet 

Türkiye Cumhuriyeti 
Başvekâlet 

Kalemi Mahsus Müdüriyeti 
Adet : 1023 

Etıbbanın Sıtma Enstitülerinde Staj Mecburiyetleri 
Hakkındaki Kanun Lâyihası 

Madde 1. — Tıp Fakültesinden neşet eden her ta
bip bir senelik stajını ikmal eyledikten sonra üç ay 
müddetle sıtma enstitülerinde staj yapacaktır. 

Madde 2. — Askerî etibba staj müddetiince ora
daki kıtai askeriyeye ve hizmeti mecburiyeye tabi 

. etibba sıtma enstitüsüne misafir edilerek maaşlarını 
alırlar. 

Madde 3. — Bilumum etıbbayı askeriye ve Sıh
hiye Vekâleti emrindeki etibba ve idarei hususiye ve 
belediye etıbbası mensup oldukları makamatuı gös
tereceği lüzum üzerine ve imkân nispetinde tedricen 
ve münavebeten sıtma stajına tabi olacaklardır. 

Madde 4. — İşbu kanun 1341 martından itibaren 
meriyüKcradır. 

Madde 5. — tşbu kanunun icrasına Sıhhiye ve 
Muaveneti İçtimaiye, Dahüye ve Müdafaai Milliye 
vekilleri memurdur. 26 .10.1340 
Başvekil ve Hariciye Vekili Müdafaai Müliye Vekili 

İsmet 
Adliye Vekili 

Mustafa Necati 
Maliye Vekili 

Mustafa Abdülhalik 
Nafıa Vekili 

Süleyman Sırrı 

Ticaret Vekii 
Hasan Hüsnü 

Kâzım 
Dahiliye Vekili 

Recep 
Maarif Vekili 

Vasıf 
Ziraat Vekili 
Şükrü Kaya 

Sıhhiye ve Muaveneti 
İçtimaiye Vekili 

Doktor Refik 

Türkiye Cumhuriyeti 
Başvekâlet 

Kalemi Mahsus Müdiriyeti 
Adet : 1022 

Sıtma Küçük Sıhhiye Memurları Hakkında 
Lâyihası 

Kanun 

Mübadele, İmar ve İskân Vekili 
Rafet 

Madde 1. — Her sene orduya giren ve hizmeti 
müselîehaya ayrılmış olan okur yazar efraddan beş 
yüz nefer sıfatı askeriyeleri baki kalmak üzere Sıh
hiye ve Muaveneti İçtimaiye Vekâleti emrine verilir. 

Madde 2. — Birinci maddede mezkûr efradı sıh
hiye ve Muaveneti İçtimaiye Vekâleti tarafından altı 
ay nazari ve amelî sıhhiye ve sıtma mücadelesi ted
risatı gördükten ve bu müddet zarfında terbiyeli mün
feride! askeriyeye tabi tutulduktan sonra muvaffak 
olanlar sıtma küçük sıhhiye memuru olarak istihdam 
edilir. 

Madde 3. —Sıtma küçük sıhhiye memurlarının 
yetiştirilmesi ve sureti istihdamları ayrıca bir talimat
name ile tespit edilecektir. 

Madde 4. — Sıtma küçük sıhhiye memurları mek
tepten tarihli neşetlerinden itibaren Sıhhiye ve Mua
veneti İçtimaiye Vekâletince tayin edilen yerlerde on 
sekiz ay hizmet ifasına mecburdurlar. 

Madde 5. — İşbu kanun tarihi neşrinden itibaren 
meriyülicradır. 

Madde 6. — İşbu kanunun icrasına Sıhhiye ve 
Muaveneti İçtimaiye ve Müdafaai Milliye Vekâletleri 
memurdur. 26.10.1340* 

Başvekil ve Hariciye Vekili 
İsmet 

Adliye Vekili 
Mustafa Necati 

Maliye Vekili 
Mustafa Abdülhalik 

Nafıa Vekili 
Süleyman Sırn 

Ticaret Vekili 
Hasan Hüsnü 

Müdafaai Milliye Vekili 
Kâzım 

Dahiliye Vekili 
Recep 

Maarif Vekili 
Vasıf 

Ziraat Vekili 
Şükrü Kaya 

Sıhhiye ve •; Muaveneti 
İçtimaiye Vekili 

Dokta- Refik 

Mübadele, İmar ve İskân Vekili 
Rafet 



Türkiye Cumhuriyeti 
Başvekâlet 

Kalemi Mahsus Müdiriyeti 
Adet : 1021 

Şehirler ve Köylere Su Tedariki Hakkındaki Kanun 
Lâyihası 

Madde 1. — îçmek ve ihtiyacatı saireyi temin et
mek için şehirlere ve köylere getirilecek veya mahal
linde tedarik edilecek sular o mahallerin idarei husu-
siyelerine aittir. 

Madde 2. — Evkafa ait sular varidat ve tesisatiyle 
birlikte idarei hususiyelere devredilmiştir. 

Madde 3. — Suların tesisi, isale ve idame masa
rifi mahalleri idarei hususiye bütçelerinden tesviye 
olunur. 

Madde 4. — İdarei hususiyeler su tesisatını talep 
vukuunda ve deruhte eyledikleri takdirde belediyelere 
ve lüzum gördükleri takdirde şirketlere devrederler. 

Madde 5. — Şehir ve köylere getirilmiş ve getiri
lecek veya mahallerinde tedarik olunmuş veya olu
nacak suların ve tesisatının şeraiti lâzımei sıhhiyeyi 
haiz olmaları şarttır. 

Madde 6. — Müessesatı vakfiyeye veya efrada ati 
olup, idareli hususiyelere devrolunan suların muhassa-
sınlehleri bu sulardan hisşei iştirak tediyesine mecbur 
tutulmaksızın istifade ederler. 

Madde 7. — Sulara ait keşfiyat ve inşaat ve tami
ratı esasiye projeleri Nafıa Vekâletinin tetkik ve tas
dikiyle kesbi katiyet eder. 

Madde 8. — Suların ve tesisatının şeraiti lâzımei 
sıhhiyeyi haiz olmaları Sıhhiye ve Muaveneti İçti
maiye Vekâletinin daimî teftiş ve murakabesi altında 
bulundurulacaktır. 

Madde 9. — Şehirlere ve köylere getirilecek veya 
mahallerinde tedarik olunacak suların ve tesisatının 
haiz olmaları lâzım gelen şeraiti fenniye ve sıhhiye, 
hususî talimatnameler ile tespit edilecektir. 

Madde 10. — İşbu kanun 1341 senesi martından 
itibaren meriyülicradır. 

Madde 11. — tşbu kanunun icrasına Dahiliye, Sıh
hiye ve Nafıa vekilleri memurdur. 26.10 .1340 

Başvekil ve Hariciye Vekili 
İsmet 

Adliye Vekili 
Mustafa Necati 
Maliye Vekili 

Mustafa Abdülhalik 

Müdafaai Milliye Vekili 
Kâzım 

Dahiliye Vekili 
Recep 

Maarif Vekili 
Vasıf 

Nafıa Vekili Ziraat Vekili 
Süleyman Sırrı Şükrü Kaya 

Sıhhiye ve Muaveneti 
Ticaret Vekili İçtimaiye Vekili 
Hasan Hüsnü Doktor Refik 

Mübadele, İmar ve İskân Vekili 
Rafet 

Türkiye Cumhuriyeti 
Sıhhiye ve Muaveneti 25 . 1 . 1926 
İçtimaiye Encümeni 

Karar Numarası : 14 
Esas Numarası: (1/515 ve 522 ilâ 527) 

Sıhhiye Encümeni Mazbatası 
Bir Numaralı Kanunun Esbabı Mucibesi 

Memleketimiz etibbayı mütehassısası meyanından 
intihap edilmiş olan muhterem bir heyet tarafından 
kanunun esbabı mucibesi namı altında kaleme alınan 
ve tetkiki ilmiye istinat eden mütekaddem neşriyat 
sıtmanın vücudu beşere açtığı rahneyi, memleketi
mizde icra ettiği tahribatı ve sıtmaya karşı usul dai
resinde yapılacak mücadelenin tesiratı hasenesini lâ-
yıkıyle tavzih etmiş olduğu cihetle ayrıca esbabı mu
cibe serdine lüzum görülmedi. 

Sıhhati umumiye noktai nazarından derece! ehem
miyeti varestei izah olan Mücadele Kanununun heye
ti umumiyesi encümenimizce esas itibariyle müttefi-
kan kabul edilerek maddelere geçildi. 

1. Lâyiha! kanuniyede, sıtma mücadelesine mah
sus bür teşkilât vücude getirmeyi mücadeleye bütün 
devlet teşkilâtının muavenet ve iştiraki, fakir köylü 
amelei mükellefe vesaireye meccanen Sıhhiye ve Mua
veneti İçtimaiye Vekâleti tarafından kinin itasını ve 
sıtma mücadele mıntıkalarında müessesatı umumiye 
ve hususiye ve çiftlik sahipleri tarafından ameleye 
meccanen kinin tevzii vesaireyi istihdaf eden kısım 
encümenimizce kabul edilerek 1, 2, 3, 4 ncü madde 
olarak tespit edildi. 

Sıtma mücadelesinde, sıtmalılar kanım âmil-i ma
razdan tecrit, sıtma nakilleri olan sivrisineklerin üre
mesine hizmet eden su birikintilerinin izalesi, sivrisi
neklerin imhası ve bunlardan tahaffuz esasatı mev
cut olup, işbu csasatın temin edilmesi fennen zarurî 
olan ve eşhası hükmiye ve hakikiyeye mükellefiyet 
tahmil eden aksam 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 nci mad
de olarak ifade edüdi. 

On üçüncü madde olarak izalesi uzun zamana 
muhtaç büyük sıtma membalarının üç kilometre mu-
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hiti dahilinde bulunan köylerin sttmasız mahalle nak
li hakkında devlete salâhiyet verilmesi muvafık gö
rüldü. Sıtma mücadelesi tahsisatının vekâlet bütçesine 
açılacak faslı mahsusundan tesviye edilmesi hakkın
da on dördüncü madde yazıldı. 

Mütebaki maddeler dahi mecburî vazaifi yapma
yanlar île memnuiyet hilâfında hareket edecekler hak
kında tedabir ve tertip edilecek ceza tespit olunarak 
Heyetli Umumûyeye takdim kilimdi. 

Reis Namına IV 
istanbul 

Hakkı Şinasi 
Kâtip 

Kayseri 
Halit Mazhar 

Aza 
Malatya 

Hilmi Bey 
Hini imzada bulunmadı 

Aza 
Kırklareli 

Şevket 

[azbaıta Muhar 
İstanbul 

Hakkı Şinasi 
Aza 
Bolu 

Emin Cemal 
Aza 
içel 

Şahin 

Sıhhiye Encümenimin Teklifi 
Sıtma Mücadele Kanunu 

Madde 1. — Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye Ve
kâletince sıtmalı olduğu .ilân edilecek nıenatıkın istil
zam eylediği faaliyet derecesine göre sıtma mücade
lesine mahsus heyetler teşkil ve enstitü, laboratuvar 
ve hastahanede, dispanser, ve sıtma mücadelesinde 
tavzif olunacak etibba ve küçük sıhhiye memurları
nın tedrisine mahsus kurslar, tekâmül dersleri, tesis 
ve kuşat olunur. 

Madde 2. — Sıtma mücadelesine ait bilumum teş
kilât ve müessesat doğrudan doğruya Sıhhiye ve Mua
veneti İçtimaiye Vekâletine merbut olup, mezkûr ve
kâletin lüzum göstereceği zaman ve mahallerde bütün 
devlet teşkilâtı mücadele faaliyetine (iştirak ve mua
venet eder. 

Madde 3. — Kendi hesabına işleyen fakir köylü
lere, ameliyatı türabiye ile meşgul amelei mükellefe-
ye, kasaba ve şehirlerdeki fukarayı ahaliye ve sıtma 
mücadele mıntıkası ilân edilen mahallerde lüzum gö
rülen sair eşhasa Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye Ve
kâletince meccani kinin veya sair sıtma Hacı tevzi 
olunur. 

Madde 4. — Sıtmalı-olduğu Sân edilen menatık-
da müessesatı hususiye ve umumiye ve çiftlik ve bü
yük arazi eshabı ve müstecirleri talimatnameleri mu

cibince amele ve müstahdeminine meccanen kinin 
veya sair sıtma ilâcı tevziine ve bu gibi menatıkta 
lüzumu tatbiki Sıhhiye ve Muaveneti \ İçtimaiye Ve
kâletince neşir ve ilân edilen her nevi tedabiri icraya 
mecburdurlar. 

Madde 5. — İhtiyacatı zaruriyeyi {temine mahsus 
ve şeraiti tesisiye ve fenniyesi talimatname ile tespit 
edilecek olan havuzüar ve gölcükler müstesna olmak 
üzere sükna, bağ, bahçe ve müessesatı hususiye ve 
umumiye ile köy, kasaba, şehir sınırları dahilin
de veya köy ve kasaba ve şehirlere mazarrat verece
ği sıtma mücadele heyetlerince tespit edilen mesafe
lerde sivrisineklerin üremesine hizmet; eden su biri
kintilerine sebebiyet vermek memnudur.: 

Madde 6. Beşinci maddede tasrih edilen hudut 
dahilinde müstesna kısma dahil ve elyevm mevcut 
olan havuz ve gölcükler talimatnamesi ahkâmına tev
fikan ıslah edilirler. 

Madde 7. Memnu kısma dahü ve elyevm mevcut 
olan su birikintilerinden küçük sây ile izalesi müm
kün olduğu taayyün edenlerin imhası! ile ahaüi ma
halliye mükelleftir. İşbu mükellefiyet! köylerde ihti
yar meclislerince, kasaba ve şehirlerde belediyelerce 
ahaliye nakden veya bedenen tevzi olunur. Küçük 
sây, mükellefinin azami bir senede beş günlük mesai
sini istilzam eden iştir. 

Madde 8. Küçük say mükellefini ile İdarei Umu-
miyei Vilâyat Kanununun 78 nci maddesinin ikinci 
fıkrası mucibince idarei hususiyelerin de ayrıca in
zimamı muavenetiyle izalesi mümkün olmayan ba
taklıklardan sıhhat itibariyle ıslah ve imhası zarurî 
olanlar Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye Vekâleti ile 
vekâleti mezkûrenin göstereceği lüzum üzerine devai-
ri iadesi veyahut işbu araziden intifa eden müessesatı 
hususiye tarafından ıslah ohuıw\ 

Madde 9. Lağım veya umumî mecrası olmayan 
yerlerde hela ve bulaşık suları için hususi ve üstü ka
pak çukurlar yapılması mecburidir. 

Madde 10* Hela akıntılarının ve müessesatı sınai
ye ile sükna bulaşık sularının lağım veya umumi mec
ralardan veyahut dokuzuncu madde mucibince hu-
sisi olarak yapılmış çukurlardan gayri bir tarafa sa
lıverilmesi ve dökülmesi memnudur. 

Madde 11. İşbu kanunun tarihi; meriyetinden 
itibaren azamî iki sene zarfında belediye teşkilâtı 
olan her şehir ve kasaba belediyesi tarafından hela 
akıntüanyle her türlü çirkef vesairenİn def ve çere-
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yanma mahsus o mahallin şeraiti hususiyesine mu
vafık kanal vesaireye ait bir proje tertip ettirilerek 
toerayı tetkik ve tasdik Sıhhiye ve Muaveneti İçtimai
ye Vekâletine tevdi olunacak ve vekâletçe azamî iki 
ay zarfında işbu projelerin tasdik muameleleri intaç 
edilecektir. Projelerin tasdikinden itibaren azamî iki 
sene zarfında inşaata mübaşeret edilmesi meşruttur. 

Madde 12. İhtiyar meclisleri ve belediyeler köy, 
kasaba ve şehir hudutlan dahilinde bulunan çeşme 
ayaklarına su birikintileri yapmayacak surette akıntı 
temin etmek ile mükelleftir. 

Madde 13. İzalesi uzun zamana muhtaç büyük 
sıtma membalarının üç kilometre muhiti dahilinde bu
lunan köyler, sükna ve arazîsi devletçe temin edil
mek şartıyle en yakın sıtmasız menatıka nakil oluna
bilirler. 

Madde 14. Sıtma mücadelesine muktazi bilumum 
masarif, Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye bütçesinde 
açılacak faslı mahsusundan tesviye olunur. 

Madde 15. 4, 7, 8, 9 ncu maddelerdeki mecburi
yetlerin muktezasını ifa etmeyenlerden ve 5-10 ncu 
maddelerdeki memnuiyet hilâfına hareket edenlerden 
işin iktiza ettiği masarif Tahsili Emval Kanununa tev
fikan tahsil olunur. Mani hükümetçe izale edilmekle 
beraber bu gibi eşhastan ayrıca beş liradan yüz liraya 
kadar cezayı nakdî ahzedilir. Tekerrürü halinde ayrı
ca cezayı nakdî alınmakla beraber bir hafta hapis ile 
tecziye olunur. On ikinci maddekeki mecburiyeti ifa 
etmeyen köylerde lâzım gelen ameliyat hükümetçe ic
ra ve masarifi vakıa heyeti ihtiyariye azasına mütesa-
viyen taksim ve tahsil olunur. 

Madde 16. Sıtma mücadele heyetlerince icra edi
len umumî muayenelere veya hanesi veya müştemilâ
tında yapılan teftişata mümanaat eyleyen veyahut ge
rek kendisi ve gerek ailesi hakkında teklif ve tavsiye 
edilen tedabiri sıhhiyeye mükerreren riayet etmediği 
anlaşılanlar hakkında Ceza Kanununun maddei mah-
susası ahkâmı tatbik olunur. 

Madde 17. — Meccanen tevzi edilen kinini satan
lar hakkında emniyeti suistimal cürümünden dolayı 
takibatı kanuniye icra edilir. 

Madde 18. — İşbu kanun neşri tarihinden mute
berdir. 

Madde 19. — İşbu kanunun icrasına İcra Vekille
ri Heyeti memurdur. 

Türkiye 
Büyük Millet Meclisi 
Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye Encümeni 
Karar Numarası : 15 
Esas Numarası: (1/515, 522, ifâ 527) 

25 . 1 . 1926 

Sıhhiye Encümeni Mazbatası 
İki Numaralı Kanunun Esbabı Mucibesi 

Sıtma Mücadelesinde muvaffak olmak için icap 
eden tedabiri tam vaktinde ve usul dairesinde tatbik 
etmek icap eder. Bazı kuyudatı maliye ise bu teda-
birin vaktinde icra edilmesi imkânını selp etmektedir. 
Halbuki fennin zaruriyüttatbik addettiği bir tedbirin 
velev endişei malî ile olsun tehiri bütün milletin hayatı 
sıhhiyesinde telâfisiyle müşkü! ve adim-ül-imkân rah
ne açar. 

Binaenaleyh, hükümetin tahsisat hakkındaki tekli
fi esas olarak encümenimizce kabul edilmiştir. Ancak, 
yeni başlıyacak bir mücadelenin arz» ihtiyaç eylediği 
teşkilât, tesisat vesair mevaddı muktaziyeyi biran ev
vel ikmal tedarikiyle tamamiyle mücehhez olarak aza
mî faaliyete geçmek ve bu suretle maksada daha sü
ratle vasıl olarak hayat cihetinden kazanmış olmak 
mülahazasiyle encümenimizce hükümet tarafından 
teklif edilen sekiz milyon lira on milyona iblağ edil
miş ve sarfiyat için behemahal ikmaline intizar et
mek mecburiyetini ref için muktazi kuyut ilâve olu
narak birinci madde tadilen ve diğer mevat aynen ka
bul ve tespit edilerek Heyeti Umumiyeye takdim kı
lınmıştır. 

Reis Namına 
İstanbul 

Hakkı Şinasi 
Kâtip 

Kayseri 
Halet Mazlîar 

Aza 
Malatya 

Hilmi Bey 

Mazbata Muharriri 

Hini imzada bulunmadı 

Aza 
Kırklareli 

Şevket 

İstanbul 
Hakkı Şmasi 

Aza 
Bolu 

Ermin Cemal 
Asa 
İçel 

Doktor Tevfik 

Sıhhiye Encümeninin Teklifi 
Sıtma mücadelesi Tahsisat Kanun Lâyihası 

Madde 1. — Sıtma mücadelesine beş sene zarfın
da sarfedibnek üzere on milyon lira tahsis edilmiştir. 
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Madde 2. — İşbu meblâğdan sarfı tahmin edilen 
miktar Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye Vekâletinin 
ait olduğu senei maliye bütçesine faslı mahsus olarak 
ithal olunur. 

Madde 3. — Senesi zarfında sarfedüemiyen miktar 
senei atiyeye devrohınur. 

Madde 4. — Bu fasla ait ttahsisat kablet-tediye 
Divanı Muhasebatın vizesine tabi değildir. 

Madde 5. — İşbu kanunun hükmü birinci madde
deki tahsisatın hitamına kadar caridir. 

Madde 6. — İşbu kanun 1926 senesinden itibaren 
meri-yül-icradır. 

Türkiye 
Büyük Millet Meclisi 
Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye Encümeni 
Karar Numarası: 17 
Esas Numarası : (1/515 ve 522 ilâ 527) 

25 . 1 ,1926 

Sıhhiye Encümeni Mazbatası 
Devlet Kinini Furuhtu Hakkındaki Kanunun 

Esbabı Mucibesi 
Devlet Kinini için talep edilen tahsisat sarfiyat 

kısmına dahil olmayıp, mütedavil sermaye halinde is
timal edilen ve Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye Vekâ
leti halka daima sarf ve ucuz kinin tedarik etmek im
kânını temin eden bir meblağdır. 

Ancak milletin arzı ihtiyaç edeceği kinini kâfi mik
tarda elde edebilmesi tahsisatın derecei kifayede ol
masını icabettiriyor ise de bu masrafın sinini sabıka
daki sarfiyatı nazarı dikkate alınarak yüz bin lira ile 
idare edilebileceği anlaşılmakla birinci maddede hü
kümetin teklif ettiği iki yüz bin lira yüz bin liraya ten
zil edilmiştir. 

İkinci Madde — Alınacak kininin konpirime ha
line vaz'ı için icap eden âlât ve edevatın satın alınma
sı ve bu kompirimelerin memleketimizin her tarafına 
gönderilmesi için ihtiyarı mecburî olan masarifin kinin 
tahsisatından verilmesini müemmendir. 

Üçüncü Madde — Sıhhiye memurinince mal ol
duğu fiyattan yesair eşhas ve müessesat tarafından yüz
de onbeş fazla farkla satdacağına aittir. Müessesatı 
iktisadiyenin satış rağbetini celp etmek ve bu suret
le devlet kininini memleketin her tarafında ihtiyaç 
nispetinde bulundurabilmek ve binnetice halkın se
lâmeti sıhhiyesini temin etmek üzere yalnız bu kı
sım halk için mal olduğu fiyattan yüzde onbeş kadar 
bir farkla satılabileceği kaydının ilâvesi münasip gö
rülmüştür. 

Dördüncü Madde — Devrolunan kinin bedeli ile 
senesi içinde tekrar kinin mubayaa etmek imkânını 
bahş etmektedirki faydası varestei izahtır. 

Elyevm mevkii tatbikte bulunan kininin sureti 
tevziine dair olan 14 kânunusani 1332 tarihli nizam
name hali hâzır için kâfi okluğuna encümenimiz 
kani bulunmakla beşinci ve altıncı maddeleri bu yol
da tadil ederek Heyeti Umumiyenin nazarı tetkiki
ne arz olunur. 

Reis Namına 
İstanbul 

Hakkı Şinasi 
Kâtip 

Kayseri 
Halil Mazhar 

Aza 
Malatya 

Hilmi Bey 

Mazbata Muhar 

Hini imzada buluşmadı 
Aza 

Kırklareli 
Şevket 

İstanbul 
Hakkı Şiinasi 

Aza 
Bolu 

Emin Cemal 
Aza 
İçel 

Dr. Tevf ik 

Sıhhiye Encümeninin Teklifi 

Devlet Kinini Tedarik ve Furuhtu 
Hakkında Kanun Lâyihası 

Madde 1. — Kinin tedariki ile ahaliye satmak 
üzere Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye Vekâletinin 
her seneki bütçesinde bir faslı mahsus kuşat olun
mak ve yüz bin liradan dün olmamak üzere tahsi
sat vazedilir. 

Madde 2. — Bu hususta mubayaa olunacak âlât 
ve edevatı muktaziye esmam ile ücreti yevmiye ve 
nakliye ve masarifi saire tahsisatı mezkûre meyanın-
da tesviye olunacaktır. 

Madde 3. — Bu suretle tedarik olunacak kinin 
mal olduğu fiyat üzerinden ahaliye satılacaktır. An
cak eşhas ve müesseseler vasıtasiyle satılanlara yüz
de on beşe kadar beyiye zammolunur. 

Madde 4. — Satılığa çıkarılacak kinin bedeli bir 
taraftan Muvazenei Umumiyeye irat ve diğer taraf
tan senesi zarfında yine kinin mubayaa edilmek üze
re faslı mahsusa tahsisat olarak ilâve kılınır. 

Madde 5. — 4 Nisan 1332 tarihli kanun mülga 
olup, kininin sureti tevziine dair olan 14 Kânunusa
ni 1332 tarihli nizamname ahkâmı bakidir. 

Madde 6. — İşbu kanun neşri tarihinden mute
berdir. 
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Madde 7. — İşbu kanunun icrasına Sıhhiye ve 
Muaveneti İçtimaiye, Maliye Vekilleri memurdur. 

Türkiye Büyük Millet Meclîsi 
Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye Encümeni 

Karar Numarası : 16 
Esas Numarası: (1/515 ve 522 ilâ 527) 

25 . 1 . 1926 

Sıhhiye Encümeni Mazbatası 
Etibbanın Sıtma stajına mecburiyeti hakkındaki 

Kanunun Esbabı Mucibesi 

Sıtma ile mücadele yapacak bizzat etıbbadır. 
Binaenaleyh etibbanın sıtma mücadelesinde sahibi 
ihtisas olmaları tetkikinin süratle temini namına tat
bik edilecek en mühim tedabirdendir. Bu sebeple 
etibbanın staja tabi tutulması esas kabul edilmiştir. 
Ancak mevcut etibba, askerî tabipler ve Sıhhiye Ve
kâleti emrinde bulunan etibba, idarei hususiye etıb
bası ve belediye etibbası nemiyle kabili taksim olup, 
bunlardan yeni çıkacakların tatbikat müddetleri bi
ter bitmez ve diğer etibbanın da vezaifi sıhhiyei 
umumiyeye halel getirilmemesi mülâhazasiyle mer
but oldukları makamatın tertip edecekleri sıra ile sıt
ma stajına devamları mecburiyeti muvafık görülmüş 
ve birinci madde ol suretle tespit edilmiştir. İkinci 
madde ise staj müddeti zarfında etibbanın maaş ve 
tahsisatlarının kemakân ait' oldukları devairden te
min edileceğine dair kaydı muhtevi olup, Heyeti 
Umumiyenin nazarı tasvibine arz olunur. 

Reis Namına Mazbata Muharriri 
İstanbul tstanlbuî 

Hakkı Şinasi Hakkı Şinasi 

Kâtip Aza 
Kayseri Bolu 

Halit Mazhar Emin Cemal 
Aza Âza 

Malatya İçel 
Hilmi Bey Doktor Tevfik 

Hini imzada bulunmadı 
Aza 

KırklareU 
Şevket 

Sıhhiye Encümeninin Teklifi Etıbbanın Sıtma 
Enstitülerinde Staj Mecburiyetleri Hakkında 

Kanun Lâyihası 

Madde 1. — Tıp fakültesinden 1927 ve onu mü
teakip senelerde neş'et eden her tabip bir senelik sta
jım ikmal eyledikten sonra ve bilumum etibbayı mül

kiye ve askeriye mensup oldukları makamatın ter
tip edecekleri sıra ile Sıhhiye ve Muaveneti İçtimai
ye Vekâletinin tensip edeceği müesseselerde üç mah-
müddetle staj yapmağa mecburdurlar. 

Madde 2. — Birinci madde mucibince sıtma sta
jına tabi tutulan etibba mezun addedilerek maaşları 
devairi aidesinden temin ve tesviye edilir. 

Madde 3. — İşbu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

Madde 4. — İşbu kanunun icrasına Sıhhiye ve 
Muaveneti İçtimaiye, Dahiliye ve Müdafaai Milliye 
Vekilleri memurdur. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye Encümeni 

Karar Numarası : 18 
Esas Numarası: (1/515 ve 522 ilâ 527) 

25 . 1,1926 

Sıhhiye Encümeni Mazbatası 
Sular hakkındaki Kanunun Esbabı Mucibesi 
Köy, kasaba ve şehirlerde içilen ve idarei beyti-

yede istimal edilen suların keyfiyeten hikemî, kimye
vî ve bakteriyoloji noktai nazarından evsaf ve şerai
ti haiz ve kemmiyet cihetiyle dahi haddi kifayede ol
maları lâzımdır. Tetkikatı ilmiye ile sabittirki, sular 
menbalarmdan ahzettikleri mevat ile geçtikleri arazi
nin kabiliyeti nüfuzuyesine, tertibatı kimyeviyesine 
ve işbu arazinin mevaddı uzviye ve uzviyat noktai 
nazarından derecei mahmuliyetlerine göre bir kısım 
mevaddı halleyledikleri gibi, uzviyatı da muallâk 
halinde sürüklerler. Ve bu suretle kolera, tifo, ve 
dizanteri gibi emrazın sirayetinde de en mühim bir 
âmil olurlar. Bu sebeple keyfiyet ve kemmiyet cihe
tiyle hayatı beşeri şiddetle alakadar eden suların bir 
idarei muntazamaya raptedilmesi sıhhati umumiye
nin muhafazası namına ittihaz edilecek tedabirin en 
mühimlerinden birini teşkil eder. İşte encümenimiz 
bu maksadı teminen sıhhati umumiyenin muhafaza
sı ile vazifedar olmayan ve bu bapta hiç bir mesuli
yeti bulunmayan evkaf, mütevelliler, hususî teşek
küller ve hatta eşhası münferideler elinde bulunan ve 
ihtiyacatı âmmeyi temine mahsus olan sular idaresi
nin alâkadar heyetlere tevdi edilmesini zarurî addet
miş ve hükümetin teklifini esas itibariyle kabul et
miştir. 

Ancak, birinci madde ile hükümet suların ida
resini idarei hususiyelere tevdi etmekte ise de encü
menimiz sularla daha ziyade alâkadar olan ihtiyar 
meclislerine ve belediyelere terkedilmesine müesses 
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vaziyete ve bu tarz ile idaredeki suhulete binaen da
ha ziyade muvafık bulmuş ve götürülecek sular hak
kındaki ahkâmı ol suretle tespit etmiştir. İkinci mad
de ile getirilmiş olan suların idareleri, menabiî vari
dattan ile birlikte aynı heyetlere tevdi edilmiş yal
nız mukaveleye merbut sular için mukavelename ah
kâmına göre muamele edileceği zikredilmiştir. 

Üçüncü Madde — Eşhası hakikiye ve hükmiye 
arazisi dahilinde nebean eden ve hakkı tasarrufları 
kendilerine ait bulunmakla beraber satmak suretiy
le kendilerine daimî bir varidat teşkil eden sular
dan halkın pişi-istifadesine vazedilmeleri icap eden 
suların istimlâk edilecekleri kuyudu muhtevi olup, 
menafii ammeyi temin noktai nazarından zarurî bir 
keyfiyet addolunarak ol suretle tespit edilmiş ve ba
lâda maruz esbabı sıhhiyeden naşi sular tesisatının 
temiz ve sıhhî bir surette ıslah( zımnında beşinci 
madde ilâve kılınmıştır. Diğer maddede suların sıh
hiye ve Muaveneti İçtimaiye Vekâletinin mürakebe 
ve teftişini meşrut kılmakta olup, aynen kabul edil
mekle Heyeti Umumiyeye arz ve takdim kılındı. 

Reis Namına 
İstanbul 

Hakkı Şinasi 
Kâtip 

Kayseri 
Halit Mazhar 

Aza 
Malatya 

Hilmi Bey 

Mazbata Muharr 

Hini imzada bulunmadı 
Aza 

Kırklareli 
Şevket 

İstanbul 
Hakkı Şinasi 

Aza 
İçel 

Doktor Tevfik 
Aza 
Bolu 

Emin Cemil 

Sıhhiye Encümeninin Teklifi 
Sular Hakkında Kanun Lâyihası 

Madde 1. — Şehir ve kasabalarla köylerde ihti-
yacatı âmmeyi temine mahsus suların tedarik ve ida
resi belediye teşkilâtı olan mahallerde belediyelere, 
olmıyan yerlerde Köy Kanunu mucibince ihtiyar 
meclislerine aittir. 

Madde 2. — Gerek vakfa ait olsun ve gerek su-
veri saire ile vücude getirilmiş bulunsun umumun is
tifadesine mahsus olarak şehir ve kasabalara ve köy
lere isale edilmiş olan suların idaresi kâffei mües-
sesat ve menabiî vardiatiyle birlikte birinci madde 
veçhile belediye ve köy ihtiyar meclislerine müdev-
ver ve mevdudur. Ancak, Devletçe ve mahallî ida

relerle belediyelerce mukaveleye merbut suların ida
resi kemakân mukavelâtı mahsusalan ahkâmına ta
bidir. 

Madde 3. — Eşhası hakikiye ve hükmiyeye ait 
olupda kendilerine varidat temin eden sulardan 
umumun istifadesine vazedilmesine lüzum görülenler 
belediyelerce kanuna tevfikan istimlâk edilirler. 

Madde 4. — Suların tesisi, isale, idame masarifi 
belediye ve köylerce temin ve tesviye edilir. 

Madde 5. — İşbu kanunun tarihi neşrinden iti
baren azamî iki sene zarfında belediye teşkilâtı bu
lunan mahaller belediyeler tarafından hali hazırda 
mevcut su tesisatının miktar, evsaf vesair havası iti
bariyle o mahallin nüfusuna ve şeraiti hususiyesine 
göre hıfzıssıhha kavairine muvafık bir surette ıslah, 
tadil veya yeniden inşası için bir proje tertip ve tet
kik ve tasdik zımnında Sıhhiye ve Muaveneti İçti
maiye Vekâletine irsal olunur. Bu projeleri nihayet 
iki ay zarfında vekâletçe tasdiki meşruttur. 

Projelerin tasdikinden itibaren mürur edecek iki 
sene zarfında inşaat ve tesisata başlanılması mecbu
ridir. Köylere getirilen ve getirilecek veya mahalle
rinde tedarik olunmuş veya olunacak olan suların 
ve tesisatın dahi şeraiti lâzımei sıhhiye ve fenniyeyi 
haiz olmaları muktazi olup, bu bapta mahalli me
murini sıhhiyesinin rey ve mütalââsiyle hareket olu
nur. 

Madde 6. — Müessesatı vakfiyeye veya efrada 
ait olup, idarei belediyeye devrolunan suların muhas-
sasun lehleri bu sulardan hissei iştirak tediyesine 
mecbur tutulmaksızın kemakân istifade ederler. 

Madde 7. — Suların ve tesisatın şeraiti lâzımei 
sıhhiyeleri Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye Vekâle
tinin daimî teftiş ve murakabesi altında bulunduru
lur. 

Madde 8. — İşbu kanun neşri tarihinden mute
berdir. 

Madde 9. — İşbu kanunun icrasına Dahiliye ve 
Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye Vekilleri memur
dur. 

Türkiye 
Büyük Millet Meclisi 
Adliye Encümeni 

23 . 3 . 1926 

Adliye Encümeni Mazbatası 
Başvekâletin 30 . 10 . 1340 tarih ve (6/3753) nu

maralı tezkeresiyle gelen ve sıtma mücadelesine daiı 
olan (1/515) numaralı lâyihası ile bunun teferruatın-



dan bulunan 522, 523, 524, 525, 526, 527 numaralı 
Kanun lâyihaları Sıhhiye Encümeni mazbatalan en
cümenimize havale Duyurulmakla tetkik ve icabı 
tezekkür edildi. 

Bu menhus afetin heyeti içtimaiyemiz üzerinde 
yaptığı tahribat cümlece malum olduğundan bu hu
sustaki lâyihalarda ve gerek encümen mazbataların
da serdedilen esbabı mucibe encümenimizce de mu
vafık görühııüştür. Diğerlerinin encümenimize ihti
sas itibariyle taallûku olmadığından (1/515) numara^ 
!ı kanun lâyihasını tadilen ve tevsian Sıhhiye En
cümenince teklif edilen şekil üzerinde encümenimiz-
ce berveçhizir müzakerat icra edilerek bazı tadilât 
yapılmıştır. Maddede mükelleflerin tasrihi lüzumlu 
görülmüş on zeş yaşından aşağı ve altmış beş yaşın
dan yukarı olanların mükellefiyetten istisnası derpiş 
ve madde ona göre tadil edilmiştir. 

Cezaya taallûk eden onıbeşinci maddede, yenî 
Kanunu Cezamıza göre cezayı nakdî ve hapis keli
melerinin evveline hafif kelimesinin ilâvesi tensip 
edilmiştir. 

Yapılan teftîşata muhalefet edecek olanların tec
ziyesine ait olan 16 ncı maddede (maddei mahsusası) 
yerine, yeni Kanunu Cezamızın bu gibi ef ale taalluk 
ettiği 526 ncı madde zikredilmiştir. On yedinci mad
dede meccanen tevzi edilen kinini satanlardan kinin 
bedelinin yirmi mislinin cezayı nakdî olarak ahzı tak
rir ve madde o suretle tadil edilmiştir. 

Mevaddı müte'bakiyesi aynen kabul edilmiş olmak
la Heyeti Umumiyeye arz olunur. 
Adliye Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 

Konya Sinop 
Refik imza esnasında bulunmadılar 
Kâtip Aza 

Saruhan 
Kemal 
Aza Aza 

Kastamonu 
AH Nazmi 

Aza Aza 
Konya 

Tevf ik Fikret 

ADLİYE ENCÜMENİNCE TESPİT EDİLEN 
MADDELER 

Madde 7. — Memnu kısma dahil ve elyevm mev
cut olan su birikintilerinden küçük sây ile izalesi müm
kün olduğu taayyün edenlerin himasiyle ahalii mahal
liye mükelleftir. İşbu mükellefiyet köylerde ihtiyar 
meclislerince kasaba ve şehirlerde belediyelerce ahali-
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ye nakten veya bedenen tevzi olunur. Küçük sây, mü
kellefiyetin azamî bir senede beş günlük mesaisini is
tilzam eden iştir. 

On beş yaşından aşağı ve altmış beş yaşından 
yukarı olanlar bu mükellefiyetten hariçtir. 

Madde 15. — 4, 7, 8, 9 ncu maddelerdeki mecburi
yetlerin muktezasını ifa etmeyenlerden beş ve onuncu 
maddelerdeki memnuiyet hilâfına hareket edenlerden 
işin iktiza ettiği masarif Tahsili Emval Kanununa tev
fikan tahsil olunur. Mani hükümetçe izale edilmekle 
beraber bu gibi eşhastan ayrıca beş liradan yüz liraya 
kadar hafif cezayı nakdî ahz edilir. Tekerrürü halinde 
ayrıca hafif cezayı nakdî alınmakla beraber bir haf
ta hafif hapis cezası hükmolunur. 

On ikinci maddedeki mecburiyeti ifa etmeyen köy
lerde lâzım gelen ameliyat hükümetçe icra ve masa
rifi vakıa heyeti ihtiyariye azasına mütesavîyen tak
sim ve tahsil olunur. 

Madde 16. — Sıtma mücadele heyetlerince icra edi
len umumî muayenelerde veya hanesi veya müştemi
lâtında yapılan teftişata mümanaat eyleyen veyahut 
gerek kendisi ve gerek ailesi hakkında teklif ve tavsi
ye edilen tedabiri sıhhiyeye mükerreren riayet etme
diği anlaşılanlar hakkında Ceza Kanununun 526 ncı 
maddesi ahkâmı tatbik olunur, 

Madde 17. — Meccanen tevzi edilen kinini satan
lardan sattıkları kinin bedelinin yirmi misli cezayı 
nakdî olarak alınır. 

Türkiye 
Büyük Millet Meclisi 

Muvazenei Maliye Encümeni 
Mazbata Numarası : 207 

Esas Numarası 

(1/515,522,523,524,525,526,527) 

MUVAZENEİ MALİYE ENCÜMENİ MAZBATASI 
RİYASETİ CELİLEYE 

Sıtma mücadelesiyle tahsisatına ve meccani kinin 
tevziine ve etıbbanın sıtma enstitülerinde staj mecburi
yetlerine ve Sıtma küçük sıhhiye memurları yetiştirilme
sine ve şehirlerle köylere su tedarikine ve devlet ki
nini tedarik ve furuhtuna dair Başvekâletten varit olan 
(7) kıta kanun lâyihasını tadilen Sıhhiye Encümenince 
tanzim kılınan beş kıta kanun lâyihası evrakı müte-
f erriası ile birlikte encümenimize tevdi kılınmakla Sıh
hiye ve Muaveneti İçtimaiye Vekili Doktor Refik Bey 
hazır bulunduğu halde tetkik Ve müzakere olundu. 
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İşbu beş kıta kamun lâyihasından sıtma müca
delesi tahsisatına ait kanun lâyihasının ihtiva eyledi
ği hüküm sıtma mücadelesi hakkındaki kanun lâyi
hası ahkâmı ile birleştirilmiş ve bu sebeple sıtma mü
cadelesi kanun lâyihası müceddeden 14 ve 16 ncı 
maddeler ilâve ve 14 ncü madde ise daha vazıh bir 
surette yazılarak on beşinci madde olarak tadilen ka
bul olunmuştur. 

Etıbbanın sıtma enstitülerinde staj mecburiyetleri 
hakkındaki kanun lâyihasının birinci maddesinde mu
harrer (bilûmum etıbbayı müMye) ibaresinin devlet, 
idarei hususiye ve belediyeler hizmetinde bulunan 
etıbbaya ait olduğu anlaşıldığından mezkûr madde bu 
şekil dairesinde yazılmış ve ikinci madde dahi iba
reye ait bazı tashihaüa kabul olunmuştur. Sular 
hakkındaki lâyihai kanuniyenin heyeti umunıiyesl 
Sıhhiye Encümeninin tadilâtı dairesinde kabul edil
miş İSQ de köylerin sıhhî evsafı haiz iyi sulara malik 
olabilmesini kolaylaştırmak üzere köyün hududu ha
ricinde bulunan suların köy namına istimlâki zaru
rî görüldüğünden bu hususta lâyihai kanuniyeye ye
niden altıncı madde ilâve olunmuştur. 

Devlet kinini tedarik ve furuhtu hakkındaki lâyi
hai kanuniyeye gelince: Bu hususa müteallik eîyevmi 
meriyülicra bulunan 4 nisan 1333 tarihli kanunun 
ilgasına lüzum görülmemiş yalnız devlet kinini tah
sisatının devrini ve kâif miktarda kinin tedarikini 
kolaylaştırmak üzere anifüzzîkir kanunun dördüncü 
maddesinin tadiliyUe bu hususun temini mümkün 
görüldüğünden bu bapta yeniden bir lâyihai kanuni
ye tanzim edilmiştir. 

Esbabı marazaya binaen Sıhhiye Encümenince 
tanzim kılınan beş kıta lâyihai kanuniye yerine En-
cümenıîmizce tadilen kabul olunan dört kıta kanun 
lâyihasının berayı tasdik Heyeti Umumiyeye takdimi 
karargir olmuştur. 

22 nisan 1926 
Muvazenei Maliye Mazbata Muharriri] 

Encümeni Reisi Çatalca 
Çankırı Şakîr 

Mustafa AbdüHıalik Bey 
Hini imzada bulunmadı 

Kâtip Aza 
Konya İzmir 
Fuat Ahmet Münir 
Aza Aza 

Ertuğrul İstanbul 
Doktor Fikret Bey Ali Rıza 

W'm im zatla biîlsmmadı 

Aza 
Giresun 

Musa Kâzım Bey 
Hini imzada bulunmadı 

Aza 
Gaziantep 

Ahmet Remzi Bey 
Hini imzada bulunmadı 

Aza 
Maraş 
Mithat 

Muvazene! Maliye Encümeninin Tadili 
Sıtma Mücadelesi Kanunu 

Madde 1. — Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye Ve
kâletince sıtmah olduğu ilân edilecek menatıkın istil
zam eylediği faaliyet derecesine göre sıtma mücade
lesine mahsus heyetler teşkil ve enstitü, laboratuvar, 
hasîahanıe de, dispanser ve sıtma mücadelesinde tav
zif olunacak etıbba ve küçük sıhhiye memurlarının 
tedrisine mahsus kurslar (tekâmül dersleri) tesis ve 
kuşat olunur. 

Madde 2. —- Sıtma mücadelesine ait bilûmum 
teşkilât ve müessesat doğrudan doğruya Sıhhiye ve 
Muaveneti İçtimaiye Vekâletine merbut olup, mez
kûr vekâletin lüzum göstereceği zaman ve mahaller
de bütün devlet teşkilâtı mücadele faaliyetine iştirak 
ve muavenet eder. 

Madde 3. — Kendi hesabına işleyen fakür köylü
lere; ameliyatı türaiblye ile meşgul ameleî mükeBe-
feye, kasaba ve şehirlerdeki fıkarayı ahaliye ve sıt
ma mücadele mıntıkası ilân edilen mahallerde lüzum 
görülen sair eşhasa Sıhhiye ve Muaveneti içtimaiye 
Vekâletince meccani kinin veya sair sıtma ilâcı tevzi 
olunur. 

Madde 4. — İhtiyacatı zaruriyeyi temine mahsus 
ve şeraiti tesisiye ve fennlyesi talimatname ile tes
pit edilecek öîan havuzlar ve gölcükler müstesna ol
mak üzere sükna, bağ, bahçe, ve müessesatı husu
siye ve umumiye ile köy, kasaba, şehirler sınırları 
dahilinde veya köy kasaba ve şehirlere mazarrat 
vereceği sıtma mücadele heyetlerince tespit edileni 
mesafelerde sivrisineklerin üremesine hizmet eden su 
birikintlerine sebebiyet vermek memnudur. 

Madde 6. — Beşinci maddede tasrih edilen hu
dut dahilinde müstesna kısma dahil ve elyevm mev
cut olan havuz ve gölcükler talimatnamesi ahkâmına 
tevfikan ıslah edilir. 

Madde 7. — Memnu kısma dahil ve elyevm mev
cut olan su birikintilerinden küçük sây ile izalesi 
mümkün olduğu taayyün edenlerin imhasiyle ahali 
mahalliye mıüke!!efth\ı İşbu mükellefiyet köylerde 
ihtiyar meclislerince* kasaba ve şehirlerde beledijye-
lerc* îih?̂ ?ve n^kde!" vc'-r^ L̂ -len"-:? tevzi o'umır. 
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Küçük sây, mükellefimin azamî bir senede beş 
günlük mesaisini istilzam eden işitir. 

Madde 8. — Küçük sây mükellefini ite İdareli 
UmumSyei Vifâyat Kanununun 78 nci maddesinin 
İkindi fıkrası mucibince idare! hususiyelerin de ay
rıca inzimamı muaveneti ile izalemi mümkün olmıyan 
batakhklardan sıhhat itibariyle ıslah ve imhası zaru
rî olanlar Sıhhiye ve Muavenetti İçtimaîye Vekâleti 
ile vekâleti mezkûrenin göstereceği lüzum üzerine 
devairii aidesi veyahut işbu araziden intifa eden mü
essessin hususîye tarafından ıslah olunur. 

Madde 9. — Lâğım veya umumî mecrası olmıyan 
yerlerde hela, bulaşık suları için hususî ve üstü ka
palı çukurlar yapîlması mecburidir. 

Madde 10. — Hela akıntılarının ve müessesaitf 
sınaiye ile sükna bulaşık sularının lâğım veya umumî 
mecralardan veyahut dokuzuncu madde mucibince 
hususî olarak yapılmış çukurlardan gayr! bir tarafa 
salıverilmesi ve dökülmesi memnudur. 

Madde 11. — İşbu kanunun tarihi meriyetinden 
itibaren azamî iki sene zarfında Belediye teşkilâtı 
olan her şehir ve kasaba belediyesi tarafından hela 
akıntıları ile her türlü çirkef vesairenin def ve cer-
y anına mahsus o mahallin şeraiti huşu s iyesine mu
vafık kanal vesaireye ait bir proje tertip ettirilerek 
berayı tetkik ve tasdik Sıhhiye ve Muaveneti İçtima
iye Vekâletine tevdi olunacak ve vekâletçe azamî 
İki ay zarfımda işbu projelerin tasdik muameleleri in
taç edilecektir. Projelerin tasdikimden ^ibaren aza
mî iki sene zarfında inşaata mübaşeret edilmesi meş
ruttur. 

Madde 12. — İhtiyar meclisleri ve belediyeler köy, 
kasaba ve şehirler huduttan dahilinde bulunan çeş
me ayaklarına su birikintileri yapmıyacak surette 
akıntı temin etmek ile mükelleftir. 

Madide 13. — İzalesi uzunca zamana muhtaç 
büyük sıtma membalarının üç kilometre muhiti da» 
hiKnde bulunan köyler, sükna ve arazisi devletçe 
temin edilmek şartâyîe en yakın sıtmasız muhite nak
lolunabilirler. 

Madde 14. — Her sene sıtma mücadelesi için 
Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaîye Vekâletinin bütçesin
de bir faslı mahsus kuşat edilir. 

Madde 15. — Sıtma mücadelesinin istilzam ettiği 
btaMim masarif ile mücadele etıbba ve memurin ve 
müstahdemini ücurat ve harcırahı, meccani kinin 
ve sair sıtma ilaçlan esmanını ve sıtma mücadelesi 
noktai nazarından yapılacak tee&sat ve ameliyat ma
sarifi ve mücadeleye hsTİiçfen memurini muvazzafa 

iştirak ettirilmesine Mizum görüldüğü halde kendi 
maaşı muhassaslanna ilâveten verilecek ücurat işbu 
faslı mahsustan tesviye olunun 

Madde 16. — Bu fasla ait masarif badessarf IM-
vanımuhasebat vizesine tabidir. 

Madde 17. — 4, 7, 8, 9 ncu maddelerdeki mec-
buriiyeıtlerin muktezasını ifa etmiyenierden de, onun
cu maddelerdeki memnuliyet hilâfına hareket eden
lerden işin iktiza ettiği masarif tahsili Emval Kanu-
nununa tevfikan tahsil olunur. Manii hükümetçe 
izafe ed'imekle beraber bu gibi eşhastan ayrıca beş 
liradan yüz liraya kadar cezayı nakdî ahz edilir. 
Tekerrürü halinde ayrıca cezayı nakdî alınmakla 
beraber bir hafta hapis ile tecziye olunur, ön ikinci 
maddedeki mecburiyeli ifa etmiyen köylerde lâzım ge-> 
len ameliyat hükümetçe icra ve masarifi vakıa heyeti 
ihtiyariye azasına mütesaviyen taksim ve tahsil olu
nur. 

Madde 18. — Sıtma mücadele heyetlerince icra 
edilen umumî muayenelere veya hanesi veya mtişte-
mJîâtındia yapılan teftişaita mümanaat eyleyen veya
hut gerek kendisi ve gerek ailesi hakkında teklif ve 
tavsiye edilen tedabiri sıhhiyeye mükerreren riayet 
etmied-îği anlaşılanlar hakkında Ceza Kanununun mad-
dei mahsusası ahkâmı tatbik olunur. 

Madde 19. — Meccaınen tevzi edilen kinini sa
tanlar hakkında emniyeti suiistimal cürümünden dola
yı takibatı kanuniye icra edilir. 

Madde 20. — İşbu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

Madde 21. — İşbu kanunun icrasına İcra Vekille-
ri Heyeti memurdur. 

Muvazenei Malye Encümeninin Tadili 

Sülaır Hakkında Kanun Lâyihası 
Madde 1. — Şehir ve kasabalarla köylerde ihti-

yacatı ammeyi temine mahsus suîarm tedarik ve ida
resi belediye teşkilâtı olan mahallerde belediyelere, 
olmıyaın yerlerde Köy Kanunu mucibince ihtiyar mec
lislerine aittir. 

Madde 2. — Gerek vakfa ait olsun, ve gerek su-
veri salire ile vücude getirilmiş bulunsun umumun 
istifadesine mahsus olarak şehir ve kasabalar ve 
köylere feale edilmiş suların idaresi kâffei müessesat 
ve menabii vaariidlaitiyle birlikte birinci madde veçhile 
belediye ve köy ihtiyar meclislerine müdevver ve 
mevdudur^ Ancak devletçe ve mahallî idarelerle be-
Ümrlîve'Virce muk^'e^ye m/vbîi!,t «n^nn idare*?1? kema-
kân rrr^nve^â^ mahsiKr'forı ahkamıma tabiidir. 
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Madde 3. — Eşhası hakikiye ve hükmiyeye ait 
olup da kendilerine varidat temin eden sulardan umu
mun istifadesine vazedilmesine lüzum görülenler be
lediyelerce kanuna tevfikan istimlâk edilirler. 

Madde 4. — Suların tesis, ihale, idame masarifi 
belediye ve köyierce temin ve tesviye edilir. 

Madde 5. — İşbu kanunun tarihi neşrinden iti
baren azamî iki sene zarfında belediye teşkilâtı bu
lunan mahaller belediyeleri tarafından hali hazırda! 
mevcut su tesisatının mikdar, evsaf vesair havas iti
bariyle o mahallin nüfusuna ve şeraiti hususiyetine 
göre hıfzısıhha kavaidine muvafık bir surette ıslah, 
tadil veya yeniden inşası için bir proje tertip Ve tet-> 
kik ve tasdik zımnında Sıhhiye ve Muaveneti İçti-
nıalriye Vekâletine irsal ohınur. Bu projelerin niha
yet iki ay Zarfında Vekâletçe tasdiki meşruttur. 

Projelerin tasdikinden itibaren mürur edecek iki 
sene zarfında inşaat ve tesisata başlanılması mecbu
ridir. Köylere getirilen ve getirilecek veya mahalle
rinde tedarik olunmuş veya olunacak olan suların ve 
tesisatın dahi şeraiti lâzımei sıhhiye ve feımiyeyi hâiz 
olmaları muktazi olup, bu bapta mahallî memurini 
sıhhiyeslkiâı rey ve mütaîâaısiyle hareket olunur. 

Madde 6. — Bir köyün hayat ve sıhhati için, za
rurî olup, hududu haricinde bulunan sulardan te
mini istifadesi için Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye 
Vekâletinin tasvibine Miran etmek şartîyîe bu sular, 
köyün mensup olduğu kaza kaymakamınca köy na
mınla istimlâk edilebilir. 

Madde 7. — Müessesatı vakfiyeye veya efrada 
ait Olup, idarei belediyeye devrolunan suların mu-
hnssasunfehleri bu sularda hisseİ iştirak tediyesine 
mecbur tutulmaksızın kemakân İstifade ederler. 

Madde 8. — Suların ve tesisatın şeraiti lâzımei 
sıhhiyeleri Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye Vekâleti
nin daimî teftiş ve murakabesi altında bulundurulur. 

Madde 9. — tşbu kanun neşri tarihinden mute
berdir. 

Madde 10. — İşbu kanunun icrasına Dahiliye ve 
Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye Vekilleri memurdur. 

Muvazene! Maliye Encümeninin Tadili 

Etibbânın Sıtma Enstitülerinde Staj Mecburiyetleri 
Hakkında Kanun 

Birinci madde — Tıp fakültesinden 1927 ve onu 
müteakip senelerde neşet eden her tabip bir senet& 
stajını ikmal eyledikten sonra devlet, idarei hususiye 
ve belediye hizmetinde bulunan bilûmum etibbayı 
mülkiye ile askerî etibba mensup oldukları makama* 
tuı tertip edecekleri sıra ile Sıhhiye ve Muaveneti 
İçtimaiye Vekâletinin tensip edeceği müesseselerde 
üç ay müddetle sıtma stajı yapmağa mecburdurlar. 

İkinci madde — Birinci madde mucibince sıtma 
stajınia taibi tutulan etibba maaşlarını mensup olduk-1 

lan dairelerden tam olarak almak üzere mezun ad
dedilirler. 

Üçüncü madde — İşbu kanun nesri tarihinden mu
teberdir. 

Dördüncü madde — İşbu kanunun icrasına Mü-
dafaai MîMye, Dahiliye, Sıhhiye ve Muaveneti 
İçtimaiye Vekilleri memurdur. 

Muvazenei Maliye Encümeninin Tadili 

4 Nisan 1333 Tarihi Kinin Tedarik ve Furuhtu 
Hakkındaki Kanunun Dördüncü Maddesinin 

Tadiline Dair Kanun 

Birinci madde — 4 Nisan 1333 tarihli kinin te
darik ve furuhtu hakkıradlaki kanunun dördüncü mad
desi berveçhizir tadil edilmiştir. 

Satılacak kinin bedeli bir taraftan Muvazenei 
UmuınŞyeye irat kayıt ve diğer taraftan senesi zar
fında yine kinlin mubayaa edilmek üzere fash mah
susuna tahsisat olarak ilâve olunur. Bu suretle se
nesi içinde devredilen miktar aynı senei maliye büt
çesine tahsisatı munzamına olarak ilâve edilmek üze
re Büyük Millet Mecfeiniin tasdiklime arz olunur. 

İkinci madde — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

Üçüncü madde — Bu kanunun ahkâmını icraya 
Maliye ve Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye Vekilleri 
memurdur. 
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