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1 - SABIK ZABIT HULÂSASI 

Diyaspis pendegona haşeresine karşı ne gibi ted
bir alındığına dair suale Ziraat Vekili Muhlis Bey ta
rafından cevap verildikten sonra, 

Üç vilâyette teşkil edilecek idare heyetleri kadro
suna, 

Yol işaretlerinin birleştirilmesi hakkındaki muka
velenamenin tasdikma mütedair kanun l&yihalan mü
zakere ve kabul edildi. 

Bina vergisi kanununun üçüncü maddesinin yedi 

Lâyihalar 
1 — 1933 malî senesi muvazene! umumiye kanu

nuna merbut bütçelerde bazı tadilât icrasma ve Kon
ya ovası sulama idaresi bütçesinin varidat kısmına ilâ
ve edilecek tahsisata dair olan kanuna bağlı 1 numa
ralı cetvelde tashihat yapılması hakkında kanun lâyi
hası (Bütçe encümenine) 

2 — Hava seyrüseferi hakkmda kanun lâyihası 
(Millî Müdafaa encümenine) 

3 — Millî Müdafaa vekâleti 1933 senesi Kara büt
çesinde 22 724 liralık münakale yapılması hakkmda 
kanun lâyihası (Bütçe encümenine) 

1 — Kocaeli mebusu Sırrı Beyin, Amerikalı 
müflis banker İnsülün ne vakte kadar mevkuf tu
tulabileceğine dair Adliye vekâletinden şifahî su
aline Adliye Vekili Saraçoğlu Şükrü Beyin cevabı 

REİS — Sun-Beyin bir sual takriri vardır. 
Vekil Bey cevap verecekler efendim? 

Yüksek Reisliğe 
Amerikalı müflis banker (însül) Efendinin 

ne vakte kadar mevkuf tutulabileceğinin Adli
ye vekâletinden acilen sualini teklif ederim. 

Kocaeli 
S i m 

ADLİYE VEKİLİ SARAÇOĞLU ŞÜKRÜ B. 
(İzmir) — Efendim, Türk ceza kanununun hak-

numaralı fıkrasile, 
Dahilî istihlâk vergisi hakkındaki kanunun tadili

ne dair kanun lâyihalarının birinci müzakereleri ya
pıldı ve pazartesi günü toplanılmak üzere inikada ni
hayet verildi. 

Reis Yekin Kâtip Kâtip 
Refet Mersin Çanakkale 

Hamdi Ziya Gevher 

Mazbatalar 
4 — Devlet memurları aylıklarının tevhit ve tea

dülü hakkındaki kanunun 18 inci maddesinin tefsiri
ne dair 3/435 numaralı Başvekâlet tezkeresi ve Bütçe 
encümeni mazbatası (Ruznameye) 

5 — İkamet mukavelenamesi aktedilmeyen Devlet
lerle yapılacak muvakkat mukavelename hakkındaki 
kanuna müzeyyel 1/889 numaralı kanun lâyihası ve 
Hariciye encümeni mazbatası (Ruznameye) 

6 — Kefalet kanununun bazı maddelerinin değişti
rilmesi hakkmda 1/549 numaralı kanun lâyihası ve 
Maliye ve Bütçe encümenleri mazbataları (Ruzna
meye) 

kmda tatbik edildiği Însül, cumartesi günü za
bıtamız tarafından teslim olunmuştur. Zannedi
yorum ki, arkadaşımın suali, ne vakit teslim 
olunacaktır? Bu gün filen teslim olunmuş bir 
vaziyet dahilindedir. Bilmiyorum, başka bir 
sual arzu buyuruyorlar mı? 

SIRRI B. (Kocaeli) — Vekil Beyefendinin 
cevabı tamamdır. Fakat zamanmı geçirmiş ol
maları itibarile, yine mesele üzerinde bazı mü-
talealar serdini, memleketin hukuku namına, 
faydalı gördüğüm için, müsaadenizle düşündük
lerimi söyleyeceğim. 

Eğer, sual ile cevap arasmda geçen müddet, 
sualin mahiyeti üzerine tesir yapar bir mesele 
olmasaydı, Vekil Bey, beyanı mazeret ederek 

2 — HAVALE EDİLEN EVRAK 

B İ R İ N C İ C E L S E 
Açılma saati : 15,5 

REİS — Refet B. 

KATİPLER : Avni Doğan B. (Yozgat), Ali B. (Rize) 

REİS — Gelse açılmıştır efendim. 

3 — SUALLER VE CEVAPLAR 
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veya bu mütaleatla filân vakit cevap vereceğim 
diyerek sualimin esvaplarını arzu ettikleri güne 
talik edebilirlerdi. Fakat öyle bir sual kVBnal 
ile cevap arasında geçecek müddet, binnefis su
alin mahiyeti üşertnde müessirdir. 

Binaenaleyh vaktinde verilmesi lâzımdı. 
Bu mesele ile Türk efkân umumiyesinin ve 

Türk hukukşinaslarmm ne kadar alâkalanmış ol
duğunu biliyoruz (Hayır sesleri). 

RASÎH B. (Antalya) —Kimse farkmda büe 
olmamıştır. 

SIRRI B. (Devamla) — Sonra; arkasında 
3 -4 yüz gazete muhabiri olan bir adamm vazi
yeti hakkmda söylenecek sötztin, bu muhabir
leri yollayan memleket üzerinde ne kadar ini
kas husule getireceğini de düşünmek lâzımdır. 
Onun için diyorum ki, mevkuf olduğu zaman 
sorduğum suale, mevkuf olduğu zaman cevap 
verilmesi lâzımdı. Çünkü, Türkiye Büyük Mil
let Meclisi kürsüsünde bu meselenin şekli huku
kisi hakkmda yapılacak münakaşat ve edinile
cek içtihat hiç şüphe yoktur ki, bütün cihan 
hukukiyununun tetkik edecekleri, üzerinde etüt 
yapacakları ilmî bir mevzu husule getirecekti 

Hiç şüphe etmem ki, bizim burada elde 
edeceğimiz içtihat, ceza kanunlarına, Türk te
zi olarak geçecekti Biz, bu fırsatı kaybettik. 

Sualimin sekimden de anlaşılıyor ki, ben 
însülün tevkif edildiğine muarız değilim, tn-
sülün bindiği vapur, Kızkulesi karşısında de
mirli iken Haydarpaşaya giden vapur içinde 
bulunuyor ve hatta yanımda, şimdi Heyeti 
Celileleri arasında bulunan iki arkadaşım da ha
zırdı. Kendilerine bilmünasebe biz, şimdi bu 
vaziyette însülü tevkif ederek, Amerikaya tes
lim edebiliriz demiştim. Ben bu mütalaayı yü
rüttüğüm zaman, Hükümetimiz kararını ver
miş değildi. Binaenaleyh, sualimin esasa ta
allûku yoktur. Yalnız acaba sefaret, Însülü 
istediği zaman, Hükümet hemen vermeğe kalk
mış olsaydı, sefaret bu adamı kabul edecek 
mevkide mi idi? Bence hayır. Hatta Însülün 
Amerikaya şevki için de, sefaretin salâhiyeti 
yoktu. Çünkü Amerika kanunlarına göre În
sülün kabulü için ayrıca Reisicumhurun bir 
iradesi lâzımdı. O irade, biz Însülü tevkif et
tikten sonra sadır olmuştur. Çünkü Amerika, 
siyasî memurları hakkmda tebaalarını kapitü
lâsyon cari olan yerlerde bile bizzat konsolos 
mahkemelerinde, muhakeme edip isterlerse tec
ziye de edebildikleri halde bir Amerikalının 
Amerikaya iadesi için haklan yoktur. 

Onun için bu însülün Amerikaya iadesi 
meselesi mevzubahs olduğu zaman, yeni bir 
kanunla konsoloslarına bu hakkı vermiştir. 
Demekki Însülü tevkif ettiğimiz zaman, he
men buyurunuz , deseydik, kendisini tesellüm 
edecek ve Amerikaya sevkedeeek bir makam 
bulamryacaktık. SualimdeM maksadım şudur 
M, Amerika Hükümeti, kanunlarındaki bu 

noksanı ikmal edinceye kadar biz yine Însülü 
tahtı tevkifte bulunduracak mı idik, değil mi 
idik? Bunu anlamak istiyordum. 

Sonra ikinci bir mesele: Eğer İnsül, tahtı 
tevkifte iken Vekil Beyefendi, bendenize ce
vap vermiş olsalardı, acaba hakkındaki tevkif 
müzekkeresinin Mahkemei temyizce kabiliyeti 
temyizryesi olup olmadığı bakkmda bir karar 
verilinceye kadar Hükümet idareten, his bunu 
teslim ederiz mi diyecekti? Yoksa hukukî va
ziyetin neticei kafiyesini beklemek lâzımdır mı 
diyecekti. Bunu ahlamak lâsdmedendi Bina
enaleyh bu gün anlayamayacak mevkide kaldık. 

Diğer hukukî bir mesele, Însülün tevkifi 
için bize verilen adH evraka elbette emniyeti
miz var. Esbabı mucibeye müstenittir. Fakat 
biz her hangi bir nazariye ile bu evrakm ne 
gibi esbabı mucibeye müstenit olduğu
nu tetkik edemiyoruz. Fakat eğer bir 
Türk tebaasını Amerikadah istemiş olsay
dık Amerika bize kendisine verdiğimiz adlî 
evrak üzerine bunu bize iade edemezdi. Çünkü 
Amerika kanunları, kendi adliyesine bu kabü 
yabancı bir Hükümetin memleketten almak İs
tediği bir adam hakkmda kendisine verilecek 
adlî evrakı tetkik etmek hakkını haizdir. Bu 
mevzuda Adliye vekili Beyefendiden soracak
tım ki, acaba biz de kanunlarımızın sakit oldu
ğu bu noktada Amerikanın şu hakkma karşı ne 
vaziyet alabiliriz?.. Fakat bu gün mesele artık 
bir şekli hukukî iktisap etmiştir. Münakaşaya 
mahal yoktur. 

En son bir mütalea: İnsul bu adlî evrak içinde 
kendine isnat olunan efalden beri olduğunu söy
lemektedir. Tabiî itiraf etmesini beklemiyoruz. 
Fakat diyor ki, ben bu cürümle şaibedar de
ğilim, bu kâğıtlar maksadı diğerle tertip edil
miştir, ben Amerikaya gittiğim zaman bu cü
rümden de&ü. ba«ka bir seberrie tecziye edile
ceğim... Bunu sövlemistir. Bu vasrivet karsısın
da acaba hatıra gelmez mi ki. teslim etüvlerimi
ze sövlevelim: Size bu adamı teslim edivoruz, 
fakat yalnız teslim ettiğimiz sebenten dolan bu 
adamı teczive edebilirsiniz. (Ne hakkımız var! 
sesleri). Başka bir sebeple tecziye edemezsiniz. 
Bu? hukukan çok lâzım olan bir meseledir. Bu 
söylediğim mütalea, hukuksinaslar nazarın
da çok ziyade haizi ehemmiyet bir meseledir 
ve bunu, Amerika Hükümetine söylemek, Tür
kiye Cumhuriyetinin yüksek şerefi muktazası-
drr. Bunu hassatan Adliye vekili Beyefendinin 
nazarma arzederim. 

ADLİYE VEKİLİ SARAÇOĞLU ŞÜKRÜ B. 
(İzmir) — Muhterem arkadaşlarım, muhterem 
mebusun suali însülün, ne vakit teslim ve iade 
olunacağım mutazammm idi. Bu sualin altın
dan şimdi burada söyledikleri mânaları çıkar
mak imkânı obaydı, arkadaşımı kürsüye kadar 
getirmek zahmetinde bulundurmazdım. İtiraf 
ederim ki, mevcut suallerinin satırlarından bun-
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lan anlamak mümkün değildir. 
Sırrı Beyefendi buyuruyorlar ki, bu adam"H 

arkasında 400 gazeteci vardır. Bununla anlat
mak istiyorlar ki, teslim ettiğimiz adam mühim 
bjr adamdır.. Sırrı B. pekâlâ bilir; fakat bütün 
dünya da bilmelidir ki, bir adamın arkasında 
ister 400 gazeteci, ister dört süngülü olsun; müc
rim olmak itibarile ikisi de kanun nazarında mü
savidir. 

Diğer mühim olarak iliştikleri noktalardan 
birisi de, bu adam hakkında verilmiş olan ka
ran pek ala temyiz edebilir ve ağlebi ihtimal 
Temyiz de tasdik etmeyebilir veya tasdik edebi
lir. SDTI Beyefendinin sözlerinin yekûnu umu
misi arasında, geç kalmak gibi bir şikâyeti de 
vardı. Diğer taraftan niçin bu kadar acele 
edildi deniliyor. Yani kâfi derecede tenevvür 
ve tetkik edilmeden niçin bu adam teslim edil
di denilivor. Mesele, arkadaşımın bildikleri gi
bi değildir. Mahkemei temyiz, karan tasdik 
etmiş ve bu davanm kabiliyeti temyiziyesi ol-
madrı karannı vermiştir. Ondan sonradır ki, 
teslim edilmiştir. 

Adlî evrak noksanmış veya kâfi değilmiş ve 
bu adam başka bir cürüm için çağırıldığı iddi
asını dermeyan ediyormuş. Sırn Beyefendi pek 
âlâ bilirler ki, bütün bunların tetkik mercii, 
bir tektir; O da Türk mahkemesidir. 

Türk mahkemesi, tetkik eder, kararını ve
rir ve karannı verdikten sonra o karar etrafında 
ne münakaşa etmek, ne de her hangi bir açık 

kapı kaldığını düşünmek ihtimali yoktur. Türk 
mahkemesi, tetkik etmiş, kararım vermiştir. 
Sırn Bey pek âlâ bilir ki, bu iade keyfiyeti, 
her hangi bir muahedenin hükmü ile değil, ce
za kanununun 9 uncu maddesinin tatbiki netice
si husule gelmiştir. 

Acaba biz Amerikadan ayni şekilde bir 
adam istemiş olsaydık bunu verirler miydi? 

Biz esasen bir mücrim teslim ederken, mut
laka mukabelesi bize yapılsm diye yapmış olsay
dık, hakkında ceza kanununu tatbik etmez, mu
ahedenin mevkii meriyete girmesini beklerdik. 
Amerikanın samimiyetini gösteren delil de, biz
den çok evvel iadei mücrimin muahedesini tas
dik etmiş olmasıdır. 

Muhterem arkadaşımın söylediği sözlerin, 
zannediyorum ki, hulâsası bundan ibarettir. Ken
dilerine ilk cevap verdiğim zaman, bu cihetlere 
temas etmemem, suallerinden bunların çıkanl-
masınrn mümkün olmamasından neşet etmiştir. 

tnsülün, bizim memleketimize uğraması, inkı
lâpçı memleketin temizlik ateşinin ne kadar 
hararetli olduğu ve her hangi şekilde olursa 
olsun, mücrimlerin burayı penah ve melce itti
haz edemeyecekleri kanaatini bütün dünyaya 
yerleştirmiş oldu ve arkadaşımın da vaki olan 
suallerinin, bu sözleri tekrar etmeğe vesile oldu
ğu için, mucibi memnunivet cihetleri bulunduğu
na kaniim. Maruzatım bundan ibarettir. 

REİS — Ruznameye geçiyoruz efendim. 

4 — TAKRİRLER 

1 — İstanbul mebusu Ali Rana Beyin, tütün 
ve tütün inhisarı hakkındaki kanun lâyihasının 
Adliye, İktisat, Maliye ve Ziraat encümenlerin
den mürekkep Muhtelit bir encümende müzake
resine dair takriri 

Yüksek Reisliğe 
( Tütün ve tütün inhisan ) kanun lâyihası

nı Gümrük ve inhisarlar encümeni tetkik ve 
müzakere etti. Lâyiha; Adliye, İktisat, Maliye 
ve Ziraat encümenlerine de muhavveldir. Vakit 

kazanmak için, bu dört encümenden bir Muh
telit encümen seçilmesini Umumî Heyetin yük
sek tasvibine arzederim efendim. 

Gümrük ve inhisarlar vekili 
Ali Rana 

REİS — Bu lâyiha beş encümene havale edil
mişti. Birisi çıkardı, diğer dört encümenden se
çilecek bir Muhtelit encümene havalesi isteni
yor. CGürültüler, reye sesleri). 

Takriri kabul edenler . . . Etmeyenler . . . 
Kabul edilmemiştir. 

5 — MÜZAKERE EDİLEN MADDECE1 

1 — Umumî hıfzıssıhka kanununda bazı deği
şiklikler yapılması hakkında 1/918 numarah ka
nun lâyihası ve Sıhhat ve içtimaî muavenet en
cümeni mazbatası [1] 

SIHHİYE VEKİLİ Dr. REFİK B. ( İstan
bul ) — Efendim; müzakeresi mevzubahs olan 
kanun, hıfzıssıhhai umumiye kanununun bura
dan çıktıktan sonra bazı maddelerinin tabında 

[1] 110 numaralı matbua, zaptın sonundadır. 

bir iki hata olmasından münbaistir. Esas prensi
be taa^ûk eder hiç bir mesele yoktur. Binaenaleyh 
Heyeti Celilenizden müstaceliyetle müzakeresini 
rica ederim. (Kabul sesleri). 

REİS — Bir takrir verirsiniz efendim. 
Takriri okutuyorum efendim. 

Riyaseti Celileye 
Hıfzıssıhha kanununun müzakeresinin müs-

tacelen yapılmasını teklif ederim. 
Dr. Refik 
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BEİS — Müstaceliyet teklifini kabul eden

ler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 
Heyeti umumiyesi hakkmda söz isteyen var 

mı efendim? (Yok sesleri). 
Maddelere geçilmesini kabul edenler ... Et

meyenler ... Kabul edilmiştir. 

1593 numaralı umumî hıfzıssıhha kanununda 
değişiklik yapılması hakkmda kanun 

MADDE 1 — Umumî hıfzıssıhha kanununun 
3 üncü maddesinin 6 ncı fıkrasının sonundaki 
(aşılar) kelimesi (aşılan murakabe) şekline ko
nulmuştur. 

REİS — Madde hakkmda söz isteyen var 
mı? (Yoktur sesleri). Maddeyi reyinize arzedi-
yorum. Kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 2 — Ayni kanunun 171 inci mad
desinin birinci satırında «sütlerin nevileri ve 
vasıflan ve süt » cümlesinden sonra bir (ve) 
edatı ilâve edilmiştir. 

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

MADDE 3 — Ayni kanunun 285 inci mad

desinde gösterilen (77) adedi (78) olarak de
ğiştirilmiştir. 

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

MADDE 4 — Ayni kanunun 297 inci madde
sinde ve 186 adedinden sonra gelen (187) adedi 
(188) olarak değiştirilmiştir. 

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

MADDE 5 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

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

MADDE 6 — Bu kanunun hükmünü icraya 
İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

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

Kanunun heyeti umumiyesini kabul buyu
ranlar... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bu gün başka işimiz kalmamıştır efendim. 
Perşembe günü saat 15 te toplanmak üzere cel
seyi tatil ediyorum. 

Kapanma saati : 15,30 

t 



T. B. M. M. Matbaam 



Sıra No 110 
Umumî hıfzıssıhha kanununda bazı değişiklikler yapılması 
hakkında 1/918 numaralı kanun lâyihası ve Sıhhat ve İçti

maî muavenet encümeni mazbatası 

T C. 
Başvekâlet 3-IV 1934 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı 6İ747 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 
1593 sayılı umumî hıfzıssıhha kanununda bazı değişiklikler yapılması hakkında Sıhhat ve 

İçtimaî Muavenet vekilliğince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetinin 22-IH-1934 toplanışında 
Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası'esbabı mucibesile birlikte yüksek huzurlarına 
sunulmuştur efendim. 

Başvekil t 

İsmet 

6-V-930 tarih 1489 numaralı Resmî ceride ile neşrolunan 1593 numaralı Umumî hıfzıssıhha 
kanununda mevcut bazı basma yanlışlıklarının düzeltilmesi hakkında esbabı mucibe lâyihası 

6-V-930 terin ve 1489 numaralı Resmî ceride ile neşredilmiş olan Umumî hifzıssıhha kanunu 
tabedilirken Yüksek Millet Meclisi encümenleri ve Umumî Heyetince kabul edilmiş olan şek
line nazaran bazı maddelerinde tertip hatası olarak bazı yanlışlıklar vukua gelmiştir. Kanu
nun 3 üncü maddesinin 5 inci fıkrasında gıda maddeleri, ilaçlar, serum ve aşılar zikredildik
ten sonra ibare mutlak ve müphem olarak öylece bırakılmıştır. Halbuki 3 üncü madde Vekâ
letin ifa edeceği hizmetleri saymakta olmasına binaen fıkranın bu ibaresi halile bir mana ifade 
etmemektedir. Binaenaleyh Yüksek Meclis Encümeni mazbatasında da olduğu gibi ibarenin nihaye
tine (murakabe) kelimesinin ilâvesi lüzumlu görülmüştür. Süt mamulâtının istihsaline ve satışına ait 
mahaller ve levazım kanunî murakabeye tâbi olduğu halde maddedeki yanlışlık yüzünden bu 
murakabeden süt istihsal ve satışına mahsus mahaller ve levazımının hariç bırakılması lâzım-
gelmekte olup bu da bittabi caiz olamayacağından kanunun (171) inci maddesinin ilk satırında 
tertip esnasında unutulmuş olan (ve) edatının ilâvesile (Sütlerin nevileri ve vasıfları süt ve ma
mulâtının istihsaline...) suretinde tashih edilmiştir. Ceza hükümleri arasında 285 inci madde
sinde tasrih edilmiş suç ashabı ile metnin atfetmiş olduğu 77 inci madde ile bir münasebeti 
olmadığı, bunun da bir tertip yanlışlığı olduğu aşikâr olmakla 77 rakamının metinle alâkası 
bulunan maddeye atfen 78 rakamile tebdil edilmiştir. 

Keza kanunun 297 nci maddesinde ikinci fıkrasında 187 nci maddedeki fiilleri yapanlar 
için ayrıca ceza hükmü vazedilmiş olduğundan ilk fıkrada 186 dan sonra yine tertip hatası 
olarak yazılan (187) rakamı cezanın asıl matuf olduğu (188) ile değiştirilmiştir. 
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Yüksek Reisliğe 

1593 sayılı umumî hıfzıssıhha kanununda ba
zı değişiklikler yapılması hakkında Sıhhat ve iç
timaî muavenet vekilliğince hazırlanan ve Başve
kâleti Celilenin 3 - IV - 1934 tarih ve 747/2 nu
maralı tezkeresile gönderilip encümenimize hava
le buyuralan kanun lâyihası esbabı mucibesile 
mütalea ve müzakere olundu: 

Umumî hıfzıssıhha kanununun dört maddesin
de yapılması istenilen değişiklikler bu kanunun 
3 üncü maddesinin 6 inci fıkrasına, mananın ta
mam olabilmesi için, unutulmuş olan bir «mura
kabe» kelimesi ve 171 inci maddesine bir « ve » 
edatı ilâvesinden bir de 285 ve 297 inci madde
lerde »ecen 77 ve 187 madde numaralarının 78 
ve 188 olarak doğrult ıılmasından ibaret bulundu-
,'ğu görülmüş ve bunların tertip yanlışlıkları ol

duğu anlaşılmış olmakla mezkûr lâyihanın aynile 
kabulüne karar verilmiştir. 

Umumî Heyetin tasvibine arzolunmak üzere 
Yüksek Reisliğe takdim olunur. 
S. î . M. E. Reisi 

Erzurum 
Dr. Ahmet Fikri 

Ajza 
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Dr. Cemal 

Aza 
Kastamonu 

Dr. Suat 
Aza 

Niğde 
Ahmet Refik 

M. M. 
Bursa 

M. Dr. Refik 
Aza 

Balıkesir 
Muzaffer 

Aza 
Malatya 

Dr. Hilmi 
Aza 

Di 

Kâtip 

Aza 
Erzurum 

\ H. Şinasi 
Aza 

Muğla 
ff. Avni 

Aza 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ: 

1593 numaralı umumî hıfzıssıhha kanununda de
ğişiklik yapılması hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — Umumî hıfzıssıhha kanununun 
3 üncü maddesinin 6 ncı fıkrasının sonundaki 
(aşılar) kelimesi (aşılan murakabe) şekline ko
nulmuştur, 

MADDE 2 — Ayni kanunun 171 inci mad
desinin 1 inci satırında «sütlerin nevileri ve 
vasıflan ve süt» cümlesinden sonra bir (ve) 
edatı ilâve edilmiştir. 

MADDE 3 — Ayni kanunun 285 inci mad
desinde gösterilen (77) adedi (78) olarak de
ğiştirilmiştir. 

MADDE 4 — Ayni kanunun 297 nci madde
sinde ve 186 adedinden sonra gelen (187) 

adedi (188) olarak değiştirilmiştir. 

MADDE 5 — Bu kanun neşri tarihinden vcivL-
teberdir. 

MADDE 6 — Bu kanunun hükmünü icraya 
îcra Vekilleri Heyeti memurdur. 
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