
D E V R E : 3 CİLT : 18 İÇTİMA : 3 

T. B. M. M. 
ZABIT CERİDESİ 

• • • • • KIRK SEKİZİNCİ İNİKAT 
1 7 - I V - 1 9 3 0 PERŞEMBE 

Münderecat 
Sayfa 

6 2 
6 2 
6 2 

1 — Sabık zabıt hulâsası 
2 — Havale edilen evrak 
3 — Müzakere edilen maddeler 
1 — Nafıa Vekâleti 1929 senesi bütçesin

den 180 000 liranın imhasile Maliye Vekâ
leti bütçesine munzam tahsisat olarak veril
mesine ve Seyrisefain İdaresine 50 000 lira
lık muavenet yapılmasına dair 1/613 numa
ralı kanun lâyihası ve Bütçe Encümeni maz
batası 62,76,82 

Sayfa 
2 -•— Seyrisefain idaresinin 1929 senesi 

bütçesine munzam ve fevkalâde tahsisat 
verilmesi hakkında 1/615 numaralı kanun 
lâyihası ve Büte Encümeni mazbatası 63,76,79 

3 — Umumî hıfzıssıhha hakkında 1/441 
numaralı kanun lâyihasile Kırklareli Meb
usu Doktor Fuat Beyin, çocukların içki ve 
tütün kullanmalarının men'i hakkında 2/4 *• 
numarah kanun teklifi ve Sıhhat ve içtimaî 
Muavenet, Dahiliye, Adliye, Hariciye ve 
İktisat Encümenleri mazbataları 63 
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SABIK ZABIT HULÂSASI 

|&efet Beyin Riyasetlerile aktoîunarak Âzayi 
Kiramdan bazı zevatın mezuniyetleri bakkmda 
Riyâ jet̂  tezkeresi ile Darülfünun bütçesinde mü
nakale icrasına, Erzurum - Sarıkamış - Kars ve şu-
abali Demiryallan İşletme İdaresi ile Evkaf Mü
düriyeti Umumiyesinin 1929 senesi hesabı kat'ile-
riâe^ Hudtii ve Sahiller Sıhhat Umum Müdürlüğü 
memurları maaşatmın tevhit ve teadülüne ve bu 
müdürlüğün 1930 senesi bütçesine mütedair kanun 
lâyihaları müzakere ve kabul olundu. 

Eğlence ve hususî istihlâk vergisine, Yüzbaşı 
Sabahattin Beyin affine, memurin kanununun 
4 ün«ü maddesine bir fıkra ilâvesine müteallik 
kanun lâyihalarının birinci müzakereleri icra edi
lerek perşembe günü toplanılmak üzere celse tatil 
olundu. 

Eeis Vekili 

Befet 

Kâtip Kâtip 
Afyon Karahisar Yozgat 

Ruşen Eşref Avni 

2 — HAVALE EDİLEN EVRAK 
Lâyihalar 

1— İlk ve orta tedrisat muallimlerinin terfi ye 
tecziyeleri hakkında kanun lâyihası (Maarif, Me
murin Kanunu Muvakkat ve Bütçe Encümen
lerine) 

2 t— İspirto ve İspirtolu içkiler İnhisarı İdaresi 
nin 1928 senesi hesabı kafisi hakkında kanun lâ
yihası (Divanı Muhasebat Encümenine) 

3 — 3 nisan 1340 tarih ve 459 numaralı mah
sup kanununa müzeyyel kanunun 6 inci madde
sinde muharrer müddetin temdidi hakkında kanun 
lâyihası (Maliye ve Bütçe Encümenlerine) 

Tezkereler 
4 t— Askerî liseler talebesinin et istihkakının 

koyun eti olup olmadığının tefsirine dair Başve
kâlet I tezkeresi (Millî Müdafaa ve Bütçe Encü

menlerine ) 
5 — Devletle alâkalan katedilen bilûmum 

askerî ve mülkî memurlarla zabitan ve eytam ve 
eramiline tekaüt aidtlannın iadesine dair kanu
nun birinci maddesinin tefsiri hakkmda Başvekâ
let tezkeresi (Millî Müdafaa ve Bütçe Encü
menlerine ) 

Mazbatalar 
6 — Memurin kanununa müzeyyel 1/548 nu

maralı kanun lâyihası ve Adliye, Dahiliye ve 
Memurin Kanunu Muvakkat Encümenleri mazba
taları (Ruznameye) 

7 — 25 eylül 1339 tarih ve 347 numaralı kanu
nun 5 inci maddesinin tefsiri hakkında 3/374 nu
maralı Başvekâlet tezkeresi ve Millî Müdafaa 
ve Bütçe Encümenleri mazbataları ( Ruznameye ) 

Kâtipler 

BİRİNCİ CELSE 
Açılma saati 15.5 

Reis — Nurettin Âli B. 
Ruşen eşref B. ( AFYONKARAHİSAR) Avni B. ( YOZGAT ) 

Reis — Celseyi açıyorum efendim. 
Bu günkü ruznamernizde bir defa müzakereye ta

bi oları mevattan 1 numaralı lâyihai kanuniye 
henüz tap ve tevzi edilmediğinden müzakeresini te
hir ediyoruz. Diğer iki ve üç numaralardaki ka
nun lâyihaları da dün tevzi edilmiştir. 

İktisat Vekili Şakir B. ( Edirne ) — Efendim ,*-
ruznamenin iki ve üç numarasındaki lâyihai kanıı-

niyeler vakıa dün tap ve tevzi edilmiştir. Fakat 
bu lâyihalar kısadır. Müsaade buyurulursa bu gün 
müzakeresini rica edeceğim. (Muvafık sesleri ) . 

Eeis — Efendim; Bu iki lâyihai kanuniyenin 
Vekil Beyefendinin teklifleri veçhile bu gün mü
zakeresini kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Ka
bul edilmiştir. 

3 — MÜZAKERE EDÎLEN MADDELER 
Vekâleti 1929 senesi bütçesinden 1 — Nafıa 

180 000 liranın imhasile Maliye Vekâleti bütçesine 
munzam tahsisat olarak verilmesine ve Seyrisefain 
İdaresine 50 000 liralık muavenet yapılmasına dair 

1/613 numaralı kanun lâyihası ve Bütçe Encümeni 
mazbatası [1] 

[1] 126 numaralı matbua zaptın sonuna mer
buttur. 
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Reis — Kanun lâyihasının heyeti umumiyesi 

hakkında mütalea var mı efendim? Maddelere 
geçilmesini kabul edenler . . . Etmiyeııler . . . Ka
bul edilmiştir . 

1929 senesi bütçesinde münakale icrasına ve 
Seyrisefain idaresine yapılacak muavenete 

dair kanun 
MADDE 1 — 1929 senesi Nafıa bütçesinin 

756 inci faslından ( 180 000 ) lira tenzil edilerek 
Maliye bütçesinin 217 inci faslına naklen ilâve 
edilmiştir. 

Reis — Birinci madde hakkında söz istiyen 
var mı eferidim? Maddeyi kabul edenler .... Etmi-
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — 1929 senesi Maliye bütçesinin 
200 üncü faslının birinci maddesinden ( 50 000 ) 
liranın Seyrisefain idaresine muavenet olmak 
üzere itasına Maliye Vekili mezundur. 

Reis — Maddeyi kabul edenler . . . Etmiyen-
ler . . . Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

Reis — Maddeyi kabul buyuranlar . . . Etmi-
yenler. . . Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 4 — Bu kanunun hükmünü icraya 
Maliye Vekili memurdur. 

Reis — Maddeyi kabul edenler . . . Etmiyeıı
ler . . . Kabul edilmiştir. 

Lâyihai kanuniyenin heyeti umumiyesini tayini 
esami ile reyinize arzediyorum. 

2 — Seyrisefain İdaresinin 1929 senesi bütçe
sine munzam ve fevkalâde tahsisat verilmesi hak
kında 1/615 numaralı kanun lâyihası ve Bütçe 
Encümeni mazbatası [1] 

Reis — Heyeti umumiyesi hakkında mütalea 
var mı efendim? Maddelere geçilmesini kabul 
edenler . . . Etmiyeııler... Kabul olunmuştur. 

Seyrisefain idaresi bütçesi tahsisat ve münaka
lesine dair kanun 

MADDE 1 — 1929 senesi Seyrisefain İdaresi 
bütçesinin beşinci faslının ikinci maddesinden 
(.80 000 ) ve üçüncü maddesinden (40 000 ) lira 
tenzil edilerek ikinci faslın üçüncü maddesine nak
len ilâve edilmiştir. 

Reis — Birinci madde hakkında mütalea var 
mı efendim?. Maddeyi kabul edenler . . . Etmi
yeııler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — 1929 senesi Seyrisefain İdaresi 
bütçesinin ikinci faslının üçüncü maddesine tah
sisatı munzamına olarak ( 140 000 ) lira ilâve 
edilmiştir. 

Reis — İkinci maddeyi kabul buyuranlar . . 

[1] 125 numaralı matbua zaptın sonuna mer
buttur. 

Etmiyenler . . . Madde kabul buyurulmuştur. 

MADDE 3 — 1929 senesi Seyrisefain İdaresi 
bütçesinde ( Yaluva kaplıca ve plajları işletme 
masrafı) namile yeniden açılan onuncu fasla müte-
davil sermaye olarak kullanılmak üzere ( 15 000) 
ve (Yaluva kaplıca ve plajları inşaat ve tçsisat 
masrafı ) namile açılan on birinci fasla dahi 
( 230 000 ) lira tahsisatı fevkalâde olarak konul-
mutşur. 

Reis — Maddeyi kabul buyuranlar. . . Etmiyen-.. 
ler . . . Kabul buyurulmuştur. 

MADDE 4 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

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

MADDE 5 — Bu kanunun hükmünü icraya Ma
liye ve İktisat Vekilleri memurdur. 

Reis — Maddeyi kabul edenler . . . Etmiyen
ler . . . Kabul olunmuştur. 

Lâyihai kanuniyenin heyeti umumiyesini tayi
ni esami ile reyinize arzediyorum. 

3 — Umumî hıfzıssıhha hakkında 1/441 numa
ralı kanun lâyihasile Kırklareli Meb'usu Dr. Fuat 
Beyin, çocukların içki ve tütün kullanmalarının 
men'i hakkında 2/4 numaralı kanun teklifi ve 
Sıhhat ve İçtimaî Muavenet, Dahiliye, Adliye, Ha
riciye ve İktisat Encümenleri mazbataları [1] 

Reis — Umumî hıfzıssıhha hakkındaki kanun 
lâyihasının heyeti umumiyesi hakkında söz istiyen 
var mı efendim? 

Sıhhiye vekili Doktor Refik B. (istanbul) — 
Efendim; müzakeresine başlıyacağımız Umumî 
Hıfzıssıhha kanunu lâyihasının müstaceliyetle mü
zakeresini rica edeceğim. ( Muvafık sesleri ) 

Reis — Efendim; Vekil Beyefendi, bu kanun 
lâyihasının müstaceliyetle müzakeresini rica ve 
teklif ediyorlar. Müstacelen müzakeresini kabul 
edenler . . . Etmiyeııler . . . Kabul olunmuştur. 

Sıhhiye Vekili Dr. Refik B. (istanbul) — 
Muhterem Efendilerim. 
Umumî hıfzıssıhha kanunu lâyihası, Yüksek 

Meclisin • sırasile Sıhhat, Dahiliye, Adliye, Hari
ciye ve İktisat Encümenlerinde uzun tetkikten 
ve bu encümenlcrdeki Muhterem Arkadaşlarımın 
kanunun tekemmülü için minnettar kaldığım çok 
vakıfane ve kıymetli münakaşe ve müzakerelerin
den sonra, tasvip ve tasdik için huzurunuza gelmiş 
bulunuyor. 

Ve umumî sıhhati korumak için tanzim edilerek 
tasdikınıza arzolunan ve kabul buyrulan kanunla
rın da son kademesini teşkil ediyor. 

Esbabı mucibe mazbatasında da tafsilen arzet-
tiğim veçhile, bu kanun lâyihası, ötedenberi mevcut, 
fakat ihtiyaca kâfi gelmiyen müteferrik hüküm
lerin yerine ilmî ve amelî esaslar koyduğu gibi, 

[1] 115 numaralı matbua zaptın sonuna mer
buttur. 
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bir çok ta yeni hükümler vazetmektedir. 

Heyeti umumiy esile bir kül teşkil etmekte ol
duğu halde memleketimizin muhtelif sıhhat ihti-j 
yaçlarına cevap veren ve birbirinden ayrı olan bir 
çok fasılları ihtiva etmektedir. j 

Bu suretle tedvin olunarak tasdikinizi bekliyen 
bu layiha, sıhhat ve içtimaî muavenet işlerinde•', 
memleketimizin, adeta sıhhî teşkilâtı esasiyesi ma
kamında addedilirse hata edilmiş olmaz, sanırım, 

Muhterem Efendilerim. 
Hıfzıssıhha ve sıMıat işleri, bizde Millî Müca

delemizin başladığı zamana kadar mühmel ve ipti-' 
daî bir şekilde idi; hayatını o yüksek mücadeleye ve 
en büyük inkişafını da Cumhuriyete borçludur. 
Sıhhat Vekâletiniz asırların omuzlarımıza yükle
diği ihmal ve teseyyübün tazmini için, her biri hal
kımızın hayatına ve sıhhatine yarıyan ve onu ko
ruyan bir takım kayitleri ve şartları, Yüksek Mec
lisin bu hususa verdiği ehemmiyetten kuvvet ala
rak, yine sizin çizdiğiniz hatlar dahilinde, bir araya 
topladı ve size arzetti ve kanun olarak verdiğiniz 
çerçeve dahilinde mesaisini behemehal muvaffa
kiyetli bir neticeye isal için çalışmıya başladı. 
itimadınıza güvenerek muvaffak olacağından emin 
bulunuyor ve programının en mühim maddesi olan 
bu lâyihayı da, yine bu esas dahilinde, Heyeti Ce-
lilenize arzediyor. 

Lâyiha, milletin sıhhatini korumak işinin, Dev
letin umumî hizmet ve mecburiyetlerinden olduğu 
esasını koymakla da büyük bir gaye yaratmaktadır. 

Milletin sıhhatini korumak işi; yani henüz bir 
katra halinden doğacağı zamana, doğduktan ölün
ceye kadar, hayatın muhtelif safhalarında, ferdin 
sıhhatini ve cemiyetin selâmetini temin edecek umu
mî ve hususî kaideler, Hükümetin vazifesi Devlet 
mefhumu içindeki muhtelif teşekküllerin vazife ve 
salâhiyetleri, yasaklar, ferdin cemiyetin menfaati 
namına uyması lâzım gelen esaslar demektir. îşte; 
bu noktai nazardan lâyiha, medenî alemin ilim ve 
tecrübeleri rehber edinilerek, milletimizin kabiliyeti 
hayatiyesini daima zinde bulundurmak için ne la
zımsa, prensip olarak, muhtevidir. Lâyiha, hiç bir 
ecnebî kanunundan aynen iktibas edilmiş değildir. 
Vakıa şu veya bu faslında en son ecnebî mevzua
tından istifade olunmuştur. Meselâ: Zührevî has
talıklarla mücadele; yiyecek ve içecek maddelerin 
murakabesine ait kısımların tanziminde ve işçilik 
hıfzısıhhasında en son Alman mevzuatı 'rehber 
olmuştur. Fakat, umumiyet itibarile lâyihanın 
tanziminde hâkim olan fikir, bunun yalnız memle
ketimizin ve milletimizin ihtiyaçlarına tekabül 
edebilmesidir. 

Tasvibinize mazhar olduğu takdirde, Türk 
Vatanı ve Milleti için, büyük faydalar umuyoruz. 
îşte, yalnız bu düşünce ile tertip edilen her fasıl 
ve madde; bizim mevzuatımız, tekâmüllerimiz, 
kanunlarımızla olduğu gibi, ilmin en son görüşle-
rile de muvazi olarak tespit edilmiştir. 

Muhterem Efendilerim, 
Dünya medeniyeti karşısında, milletimizin de 

lâyık olduğu mevkie varabilmesi için; bu kudretli 
milletin maddeten de kuvvetli olması lâzımdır. 

İlim ve fen, iktisat sahalarında olduğu gibi 
sıhhat vadisinde de milletimizin her ferdini yara
tıcı ve çalışkan bir kol halinde yaşatmak lâzımdır 
ve ferdin, ancak her insan için mukadder akibe-
tinin tabiî şekli ile bu alemi terketmesine uğraş
mak lâzımdır. 

Bu gün, bütün dünya milletlerinin vasıl olmak 
istedikleri hedef te budur. 

Bendeniz de, bu lâyihai kanuniye ile bu gayeyi 
gözeterek huzurunuza geldim, kabulünü rica 
ediyorum efendim. 

Bakteriyolog Refik B. ( Bursa ) — Muhterem 
efendiler; Sıhhiye Vekili Beyefendi umumî hıf--
zıssıhha kanun lâyihası hakkında izahat verdiler. 
Bendeniz muhtasaran söyliyeceğim: filhakika sıh
hat işleri şimdiye kadar muhtelif zamanlarda neş
redilmiş bir kaç kanun ve nizamname ile tedvir 
olunmağa çalışılıyordu. Bunlar lüzum görüldükçe, 
zamanın şeraitine göre hazırlanmış, müteferrik 
maddelerden ibaretti. Aralarında irtibat ve ahenk 
yoktur,pek eskidir. 1331 tarihli emrazı sariye ni
zamnamesi de yeni esaslara muvafık değildir. Bi
naenaleyh ilmin bu günkü terakkiyat ve telâkkiya-
tına göre tedbir almak, fennin meydana getirdiği 
vasıtalardan istifade etmek için bir Umumî Hıfzıs-
sıhha kanununa ihtiyaç vardı. Bu kanun lâyihası 
derin bir tetebbu ile, hıfzıssıhha ilminin en yeni ka
idelerini muhtevi olmak üzere, memleketimizin şe
raitini de nazarı dikkate alarak tertip edilmiştir. 
Meselâ salgın ve bulaşık hastalıkların tedavisi için 
ve bunlara karşı bir tedbir olmak üzere vaz olunan 
ahkâm, temamile yeni prensiplere uygundur. Bu 
ahkâm meyanında sari hastalıklarla mücadelenin 
esası olan ihbar ve istihbar keyfiyetine 

/ dikkat edilmiştir. İhbarı mecburî olan muayyen 
hastalıklar arasına sıtma, trahom, kabili sirayet 
devrede olan veremle zührevî hastalıklar da ithal 
edilmiştir. Zührevî hastalıkların ihbarı mecburiyeti 
vazedilmekle beraber, bunların gizli kalmasını icap 
ettirecek tedabir de ittihaz olunmuştur. Bunları 
gizli tutmıyan memurlara Devletin mahrem kayitle-
rini ifşa etmenin ve memuriyet vazifesini sui is
timal eylemenin istilzam eylediği cezalar tayin olun
muştur. Bu kanunla, Sıhhat Vekâleti, arzetti-
ğim hastalıklara karşı mücadeleyi, bu hastaların 
resmî müesseselerde ve resmî tabipler tarafından 
meccaneıı tedavisini de deruhte etmiş bulunacak
tır. Bandan sekiz, dokuz sene evvel neşrolunan 
90 numaralı kanunda emrazı zühreviyeden yalnız 
birisi için hastanın kendisini tedavi ettirmesi mec
buriyeti konulmuştu. Şimdiki kanunda bu mecbu
riyet; diğer iki hastalığa da teşmil edilmiştir. Bu
nun çok faidesi görülmüştür. Şu halde bu emrazdan 
birine musap olanın, sıhhatine kayitsiz, tedaviye de-

I vamsız olması, kendisini tedavinin sonuna kadar 
i devamdan müstağni kılamıyacaktır. Binaenaleyh 
binnetice sirayet tehlikesi azalacaktır. Efrenci ve 
bilcümle zührevî hastalıklar için bu gibi tedbirler, 
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hıfzıssıhha âlimleri tarafından şiddetle tenbih e-
dildiği halde, şimdiye kadar bir çok memleketlerde 
tatbik edilememiştir. Bizde buna bir kanunla baş
lanmak istenmesi şayanî kayittir ve bu pek musip-
tir. Nitekim diğer memleketlerde bu tedbirlerin 
alınmadığı, kolera, veba, tifo, ve dizanteri a-
şılarınm halka mecburî olarak tatbik edilmedikleri 
bir zamanda, memleketimizde buna başlanmıştır. 
Türk tababeti, memaliki ecnebiyede bulunan emsa
linden çok evvel bu kiymetli korunma vasıtaların
dan istifade etmesini bilmiştir. 

Sarî hastalıkların intişarına en müsait olan en 
dar zamanlarımızda bile bu aşılar külliyetli mik
tarda» istihsal edilerek halka meccanen mecburî 
olarak tatbik edilmiş memleketimiz istilâi bütün 
salgın hastalıklardan masun kalmıştır. Bununla 
şunu arzetmek istiyorum ki : zührevi hastalıkların 
ihbarı mecburî olması, hastaların kendilerini 
tedaviye mecbur olmaları Hükümetin meccanen 
tedaviyi deruhte etmesi, yeni cezri bir prensiptir 
ve mücadele de çok müessirdir. Beşeriyeti kemiren 
akim bırakan bu hastalıkların sirayetinin tahdidine 
çok yardım edecektir. Buna ne kadar evvle başla
nırsa o kadar faydalı olacaktır. Bunu bir misal 
olmak üzere arzediyorum. Lâyihanın sair ahkâ
mı da buna mümasildir. Evleneceklerin muayene
leri bu kanunla seyyanen her yerde salim bir şekle 
girecektir. Çocuk hıfzıssıhhasına lâyık olduğu 
mertebede ehemmiyet verilmiştir. İşçilere ait ah
kâm bunların sıhhatlerini muhafaza etmeğe hadim 
olacak, bedenen çalışmaya- muktedir olmıyan 
çocukları himaye edecek, gebeleri, emziklileri 
koruyacaktır. Köylere varıncaya kadar mevtanın 
muayenesi ve defin ruhsatnamesi verilmesi için 
kabili icra çareler düşünülmüş ve müeyyideleri 
konulmuştur. 

Ehemmiyeti der kâr olan vefiyat istatistikle
rinin bu suretle sahih olarak tanzimi mümkün ola
caktır. Sıhhî istatistik sıhhî coğrafya ve sıhhî 
propagandaya ait vekâletin vazifeleri toepit edil
miş, vekâlet kendini taahhüt altına almıştır. Hu
lâsa bu kanun lâyihasının her maddesi ilmin hali 
hazırına uygun ve ihtiyacımıza tamamile kâfidir. 
Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Vekili Beyefendinin 
muayyen, muntazam bir programa tevfikan kema
li azim ve sebat ile takip etmekte olduğu sıhhat 
işlerine, bu kanunun nizamnamelerîle beraber, 
çok nafi semerelerin istihsalini temin edeceğine 
şüphe yoktur. Böyle mükemmel ve ilmî bir kanun 
lâyihasının tanzim ve ihzarından dolayı Vekil Bey 
şayanı tebriktirler. Lâyiha Heyeti Celilece kabul 
ve tasvip buyurulursa mühim bir eser meydana 
çıkacaktır. Cumhuriyetimize lâyik yeni bir kanu
na malik olacağız efendiler. 

Akçora Oğlu Yusuf B. (İstanbul) — Muhte
rem Beyler; son zamanlarda Hükümet, cidden 
mühim ve büyük iki kanunu Büyük Meclise getirdi. 
Belediye kanununu bir kaç ; gün evvel müzakere 
ve intaç ettik. Şimdi Umumî Hıfzıssıhha kanunu 
önümüzdedir. Bu kanunu mevzuu itibarile, hepiniz 

kabul buyurursunuz ki memleketimizin en çok 
j muhtaç olduğu kanunlardan birisidir. Zamanımız 
i Devlet telâkkisine göre, memleket halkının hayat, 
sıhhat ve sai kudretini korumak, Devletin birinci 
derecede vazifelerinden sayılır. Bu kanun, işte 
bu vazifeyi ifaya lüzumlu hükümleri ihtiva ediyor, 

Geçenlerde şerefi mülakatına nail olduğum 
ieraî kuvvetimiz erkânından bir zat, memleketi
mizde iktisadî faaliyetin artmasını temin için, 
sıtma mücadelesine bilhassa ehemmiyet verilmiş 
olduğunu söylemişti: bu görüş çok derin ve doğ
rudur. Bilirsiniz ki bir memleketin iktisadî refa
hını teminde istihsal, tasarrufa tekaddüm eder. 
İstihsalin en mühim amili saidir. Şayi insan yapar. 
Bu halde en geniş manasile işçi, yani basile, ko-
lile, ayağile çalışan adam, istihsalin birinci de
recede amili demek ölür. Bu amil istihsalin şuurlu 
amili, insan, aklen ve bedenen sağlam olmadıkça 
eyi çalışamaz, çalışsa da eyi ve semereli iş .göre
mez. Sıhhatiııa itina etmeyi bilmiyen, veya etmek 
için lâzım şartları, vasıtaları bulamıyan halk, 
bedeninin sıhhatini koruyamaz. Sıhhatsiz bir be
dende selim bir aklın bulunamıyacağını, beşeri
yet, bundan binlerce sene evvel görüp tespit 
etmişti. Binaenaleyh sıtma mücadelesi, firengi 
mücadelesi, meskenleri temizlemek mücadelesi... 
ilâh .. bunların hepsi, iktisadî vaziyetimizle ya
kından alâkalı meselelerdir. 

Muhterem Beyler; 

Hükümetin esbabı mucibe lâyihasında çok dik--
kate şayan bir müşahedeye rastladım. Aynen 
okuyorum: ( bizde maalesef şimdiye kadar işçinin 
sıhhati ve hayatı, daima ve her yerde ihmal edil
miş ve bunlar, kadın, çocuk ve hatta kâhil bir sürü 
sai erbabının hayatı ve sıhhati bahasına, üç beş 
kuruş kazanç peşinde koşan bir takım adamların 
elinde birer esir gibi istihdam edilmiştir). Bu haki
kati, muhterem halk Hükümeti, bundan beş altı yıl 
evvel de görmüştü ve bunun içindir ki Büyük 
Meclise "mesai kanunu lâyihasını,, getirmişti. 
Hatırlarsınız ki o lâyihanın Umumî Heyetimizde 
galiba yirmi, otuz maddesi kabul edildikten sonra, 
Doktor arkadaşlarımızın lâyihayı daha mükem
mel bir şekle ifrağ etmek arzusile, yani çok eyi, 
çok insanî bir arzu ile Sıhhiye Encümenine iste
meleri, lâyihanın bütün encümenlerde dolaşması
nı intaç etmişti. O aralık Ticaret Vekâleti sandal-
yasına oturmuş olan Ali Cenani Beyefendi ,her 
nedense lâyihayı istirdada lüzum gördü. Hatıram 
yanılmıyorsa, pek muhterem Ali Cenani Beyefen
di, lâyihayı istirdat ederken bazı noksanları ikmal 
olunarak tekrar Meclise getirileceğini vadetmiş-
lerdi. O zaman, bu zaman lâyiha bir daha Mecliste 
görünmedi. Anlaşılan İktisat Vekâletince, geçen 
beş yılda, noksanların ikmaline vakit bulunama
mıştır. 

. Fakat, Beyler, İktisat Vekâletinin henüz ha-
| zırlayıp getirmediği iş kanunu lâyihasında yer 
' tutan bazı maddeler, bu umumî hıfzıssıhha kanu
nu lâyihasına girmiştir:_ yedinci fasıl işçilerin 

- 6 5 



I : 48 17-4-1930 C : 1 
hıfzıssıhhasına müteallik maddelere tahsis edil
miştir. Hükümetin lâyihasına koyduğu makul ve 
muvafık hükümleri Hıfzıssıhha Encümenimiz teyit 
ve takviye etmiştir. 

Lâkin bir zamanlar iş kanununu ihzara lüzum 
gören_ İktisat Vekâletine mütekabil encümenimiz, 
yani İktisat Encümeni, Hükümetin teklif ve Sıhhi
ye Encümeninin kabul ve tevsi ettiği maddeleri 
bazı mütalealarla tahdit ve tadil etmiştir. Madde
ler müzakere olunurken sağ kalırsam, bu tahdidatın 
lüzum ve faidesi olup olmadığına dair mütalealarımı 
arzedeceğim. ( Alkışlar ) . 

Muhterem Beyler; 
İş kanunu istirdat olunduktan sonra, Hüküme

timiz bazı münasebetlerle iş kanununun ihzar e-
dilmekte olduğunu bir iki defa Büyük Meclise söyle
mişti. Aynı tepşiratı bu kanunun esbabı mucibe 
lâyihasında da okuyoruz;, deniliyorki ( işçilerin 
bu yüzden nail olmaları lâzim gelen haklar, ait 
olduğu vekâletçe "yani iktisat Vekâletince,, tan
zim edilmekte olan iş kanununa .bırakılmış
tır... ) Senelerden beri tanzim edilmekte olan bu 
kanun lâyihasının nihayet ikmâl edilip Meclise 
sevk buyurulmasını ve bu suretle Hükümetimizin 
bu kanunun esbabı mucibe lâyihasında resmen 
yazdığı sözleri aynen tekrarla arzediyoruın: 

"Sıhhat ve hayatı ihmâl edilmiş, üç beş kuruş 
kazanç peşinde koşan bir takım adamların (?linde 
birer esir gibi istihdam edilmiş,, olan işçiler 
hukukunun bir an evvel temin edilmesini bu vesile 
ile muhterem Hükümetimizden rica eyliyorum. 

Muhterem Beyler; 
Memleketimizin son asır tarihini bir az müta-

lea edenler itiraf ederler ki milletimizin terakki 
ve inkişafında en ziyade müessir ve amil olan sı
nıf askerlerimizle tabiplerimizdir. Memleketimizin 
sıhhî ve içtimaî ve binaenaleyh iktisadî ve siyasî 
büyük yaralarına merhem olacak bu kanunu da 
hekimlerimiz hazırladı, hekimlerimizden mürek
kep Sıhhiye Encümenimiz, tevsi ve tasvip etti. Lâ
yihanın mühim bir kısmı, gebe kadınların, 
yeni doğmuş veya küçük yaşta bulunan çocuk
ların korunmasına, esirgenmesine taallûk ediyor. 
Pek uzak olmıyan bir mazide, bütün şark yeni 
doğmuşları ve küçük çocukları esirgemek ve ko
rumak için Devletçe içtimaî tedbirler almak şöyle 
dursun, ailece fennî itinalara bile pek lüzum gör
mezdi. Bunun için dir ki garpta çocuk ölümü çok 
eksiltil ebildiği halde şarkta ancak doğumun faz-
ialığıle bir dereceye kadar muvazenet muhafaza 
olunabiliyordu; git gide bu muvazene şarkın za
rarına bozuldu, diğer sebeplerinde inzimamile 
nüfusun kâfi derecede artmaması, bu cihetten de 
bir takım iktisadî ve siyasî tehlikeleri tevlit etti. 

Bir an hatırımızdan çıkarmamalıyız ki, Bey
ler, beyneddüvel münasebatın bir de "demografi 
siyaseti,, vardır. Bazı Devletler buna çok ehemmi
yet veriyorlar; boş nüfussuz mıntakaların doldu
rulması insanî bir ihtiyaç, medenî bir zaruret ol
duğunu söyleyip duruyorlar. Nüfus meselesi, bu 

nokta! nazardan da en ziyade nazarı dikkate alı
nacak mesailimizdendir. Türk memleketinde ge
be anaların, yeni doğmuşların, küçük çocukların 
hayat ve sıhhati arı meselesine ilk nazarı dikkati 
celbeden ve bu yolda ilk teşebbüslerde bulunarak 
faideli semereler toplıyan tabiplerimizi ezcümle 
Profesör Doktor Besim Ömer Paşa Hazretleri ile 
Himayei Etfal Cemiyeti Reisi Doktor Fuat Beye
fendi arkadaşımızı, şimdiye kadar neşir ve tel
kin ettikleri fikirlerin mükemmel bir kanun ile 
Devlet işi addolunmasına karar verileceği bu gün
de bu yüksek kürsüden hatırlayıp selamlamayı da 
kendimce bir vazife saymaktayım. 

Bir az uzaayan sözlerimi şimdi bitiriyorum: 
Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Vekâletinin Büyük Mec
lise takdim ettiği bu kanun lâyihası mühim oldu
ğu kadar mükemmeldir; hatta diyebilirim ki faz
la mükemmeldir, adeta ideal bir lâyihadır. Lâyi
hanın bu vasfı beni bir taraftan Vekâleti 
tebrike sev ederken, diğer taraftan da hakkile 
tatbik olunmasının müşkülâtını düşünmeğe imale 
ediyor Zannederim ki hepimiz lâyihanın ka-
nuniyet kesbettikten sonra noktası noktasına tat
bik olunmasını canı gönülden dileriz. Ben şimdi
den Vekâletin büyük muvaffakiyetini temenni 
ederek lâyihanın bir an evvel kanuniyet kesbet-
mesi için maddelere geçilmesi taraftarıyım. 

Beis — Reylerini vermiyen zevat var mı efen
dim? Âra istihsali muamelesi hitam bulmuştur. 

Emin B. ( Eskişehir ) — Arkadaşlar; bendeniz 
doktor olmadığım için hıfzıssıhha kanununda söz 
söylemekliğimi belki münasip görmiyeceksiniz. 
Fakat, ben daha ziyade bu kanunun iktisadî ci
hetlerine temas edeceğim.. Tabiî kendi mesleğim 
ve bilgim haricinde olan bir şeyde söz söylemek 
abestir, fakat ben beyhude başınızı ağırtmıyacağım. 

Efendim, kanunun heyeti umumiyesi İktisat 
Encümeninde tetkik ve müzakere olunurken ben
deniz de bulundum. Her işinde çok dikkatli ve 
hatta titizcesine mesai sarfeden Muhterem Sıhhiye 
Vekili Doktor Refik Beyefendi bu işte de çok ça
lışmış bunu kendisine büyük bir iş edinmiş ve 
böyle bir eser vücuda getirmiştir. Ancak buna yal
nız kendi cephesinden bakmıştır. Bir doktor, mem
leket hakkında ne ister? Tabiidir ki sıhhat ister. 
Kabili tatbik midir, değil midir? Orasına bakma
mıştır. Meselâ 50 veya 100 amelesi olanın bir dok
tor bulundurmasını mecbur tutmuştur. İki yüz 
amelesi olana bir hastane yaptır demiştir. Fakat 
beride 30 bin nüfuslu bir kaza için kendisi bir 
vazife deruhte etmemiştir. Beri tarafta 100 ame
lesi bulunan bir müesseseye doktor bulundurmak 
vazifesini tahmil ederken karşıda 30 bin nüfuslu 
bir kazayı doktorsuz bırakmış ve bunda Devlet, 
bu vazife ile mükellef dememiştir. 

Hükümetin hiç bir mes'illiyet kabul ettiği 
yoktur. Fakat beride 50 amele oldumu, 300 liraya, 
500 liraya kaça olursa olsun behemehal bir doktor 
getireceksin diyor. 50 ameleye bir doktor ararken 
karkşıda 25 bin nüfuslu bir kazanın sıhhati kar-
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şısında Hükümet seyirci ... ( Gürültüler) bana 
müdahale eden arkadaşlar 50 nüfusla 25 bin nü
fusun ne olduğunu bilmiyor demektir. 25 bin nü
fusu mu tercih edelim 50 nüfusu mu üstün görelimi 
Ne vakit ki her şey yoluna girer, müessesatı hima
ye edecek esaslar bulunur ve 10 bin, 20 bin nüfusu 
tamamen vikaye ettikten sonra sen de 50 kişiye 
doktor bulunduracaksın, denir. Arkadaşlar, mem
leketimizde en çok korktuğum ve ürktüğüm şey 
cazip fakat kabili tatbik olmıyan dileklerdir. Bu 
dileklerdir k i : memleketimizde mümkün olmıyan 
kötü kötü işler yaptırmıştır. 

Mazhar B. ( Aydın ) — Öyle bir şey var mı ? 
Emin B. ( Devamla ) — Var efendim, arze-

deyim. Geçen sene Yusuf Akçora Beyin himmetile 
bir iş kanunu çıkıyordu. 

Akçora Oğlu Yusuf B. (İstanbul) — Geçen se
ne değil üç dört sene evvel. 

Emin B. ( Devamla ) — Evet üç sene evvel. Ge
ce mesaisi diye bir şey kondu, bu gün memleke
timizde gece ve gündüz çalışılacak fakat iş yok. 
Halk aman sen bilirsin diyecek, rica edecek, sonra 
kaymakamdan, doktordan, müsaade alacak, aman 
yapmayın; çocuklar geliyor taş toplıyor da elli 
kuruş alıyor. Bu çocuklar yine mektebe gitmiye-
cek soğuktan büzülecek, kaymakamdan bunlar 
için müsaade alınmaz dedik. Siz müteahhitsiniz 
bilmem nesiniz denildi. Bereket versin ki Hükü
met bunun kabili tatbik olmadığını gördü. Çünkü 
maalesef memleketimiz o hale gelmemiş ... ( 600 ) 
sene ihmal edilmiş bir memleket altı sene içinde 
gül gülistan olamaz. Beyefendiler bu memleket 
işini hepimiz arzu ederiz. 

Malûmu Aliniz kaplıcalar vardır. Civar köyler
den toplanırlar, beş on gün orada dinlenip hava 
alırlar ve kendileri de yıkanırlar. Bu kanun öyle 
bir şey yaptı ki o kaplıcaya da fen koydu. Doktor 
ve mes'ul müdür koydu. Efendiler bu çok sene
ler sonra yapılacak bir şeydir. 

Buna kanun koyup tatbik ettirmeyip te alemi 
güldürmedense zamanını beklemek daha eyi ol
maz mı? 

Sıhhiye Vekili Beyefendiyi, mesleği dahilinde 
çok çalıştığına mebni ve şahsen de bütün arkadaş
larla beraber bendeniz de sevenlerden olduğum 
haled bu kanun lâyihasını okurken memleketin 
bir çok yerlerini uzun boylu gördüğüm için bey
nim döndü, fazla okuyamadım. İktisat Vekiline 
sordum, okumadım dedi. Nasıl olurda memleketin 
iktisadiyatına mühim tesir yapacak olan bir ka
nun acele çıkar? acele çıkan kanunların hangi
sinden hayır çıktı, Allah rızası için söyleyiniz, han
gisi altı ay sonra dönmedi; bendeniz Yusuf Beyin, 
Hükümetin mazbatasında okuduğu şeyi çok has
sas gördüm. Adeta bana, karşımda bir cephe 
var; başka bir fırka var, sosyalist fırkasının bir 
grubu var gibi geldi. Şimdilik bilhassa mazbata
nın bu noktasının tenvirini rica ederim. Ondan 
sonra söyliyeceğim sözler var . 

Besim Atalay B. (Aksaray) — Arkadaşlar, ba

na zaman zaman gelen bir fikir vardır. Büyük As-
yanın ortasında doğudan batıya doğru bel kemiği 
gibi uzanan büyük koca bir dağ vardır. Bu dağın 
üzerinde kartal gibi yuva tutan Türk ırkı zaman 
zaman doğudan batıya, aşağıdan yukarıya büyük 
bir deniz gibi akar, kavurur, oraları istilâ eder, 
yeni yeni milletler, yeni yeni Hükümetler vücuda 
getirirdi. Tarihten evvelki zamanlardan çıkarılan 
eski şeylerden anlaşılan Türk ırkının huyu ve 
Allahın Türk ırkına vereneği bu idi. Acaba üç 
yü zsenedenber.i Türk soyu bütün zulümlere, bü
tün kötülüklere, bütün fenalıklara karşı pıhtılaş-
mış bir kan parçası gibi neden duygusuz duruyor? 
kendimce bunun sebebini arıyor, acaba bizi böyle 
misginliğe tevekküle, eyvallaha alıştıran tari
katlar olmasın diyorum. En ziyade ehemmiyeti 
buraya veriyorum. Vakta ki ; Doktor Vels'in bir 
yazısını gördüm, o büyük soyun son zamanlardaki 
durgunluğuna sebep; Turana, Türkistana, büyük 
Tataristana sirayet etmiş olan sıtma nevinden 
bir hastalıktır, diyor. Şu halde Türke yapılacak 
en büyük iyilik en büyük hizmet onun sağlığile 
uğraşmaktır ve Doktor Refik Beyefendiyi bu 
uğraşanların başında gördüğüm için kendisini öz 
yüreğimden kutlularım. ( Bravo sesleri ) 

Reis — Başka söz istiyen var mı efendim? 
Sıhhiye Vekili Doktor Refik B. (İstanbul) — 

Efendim, Emin Beyefendi kanunu umumiyet iti-
barile tenkit ettiler. Bendeniz kısaca noktayı na
zarımı arzedeyim. Buyurdular k i : Sıhhiye Vekili" 
kanunu yalnız kendi noktayı nazarına göre yap
mıştır. Kanunun üezrinde Sıhhiye Vekâletiniz üç 
seneye yakın bir zamandanberi çalışıyor, bu ça
lışmadan maada, bunu tabettirdi, Devletin bilûmum 
şuabatı idariyesine bilûmum Vekil arkadaşlara 
şahsen tevzi etti. Bilûmum şuabatın noktayı na
zarları tetkik edildi, bir lâyiha haline getirildi. 
Meclisi Âliye geçen sene takdim edildi. 

Meclisi Âlinin beş encümeninden geçti. Hepsi 
ayrı ayrı, bazıları ait olduğu kısımları, bazıları 
heyeti umumiyesini tetkik etti. Binaenaleyh ar
kadaşlar Doktor Refik Bey bu kanunu doğrudan 
doğruya oturup masasında yazıp, koltuğuna kıs
tırıp huzurunuza gelmemiştir. Dediler ki : Niçin 
kazaya doktor yok ta, ameleye var? bazı madde
lere temas buyurdular. 50 amele için veriyor da 
30 bin nüfuslu bir kazaya doktor vermiyor. 

Beyefendiler; beş dakika evvel bu kanunla 
Devletin meşguliyet ve mecburiyetini arzettim. Mad
delere geçildiği zaman görülecektir. Bu güne ka
dar, bilhassa menşeini ta, millî mücadeleden alan 
vekâletiniz, ilk günden beridir, kendisinin en bü
yük vazifesini milletin hayatı, sıhhati ve sağlığile 
meşgul olmakta bulmuş ve bu suretle çalışmış
tır. Hiçbir zaman kendisi, filânca yerdeki halk 
ile alâkadar değilim dememiş, en ufak bir köyle, 
en ufak bir şahısla bir fert ile dahi alâkadar ol
muş, uğraşmıştır ve bunu kendisine bir borç bil
miştir. Kazalarda doktor yok dediler, Beyefendi
ler; ben bunu gerek bu kürsüden gerek ferden 
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görüşdüğümüz zaman daima arzediyorum. Mem
leketimizde doktor miktarı çoğalmış ta ekisporte 
edeceğiz diye bir şey söylemedim. Doktorun mik
tarı azdır. Onun için yurt yaptık. Talebe miktarı 
azdır. Onu çoğaltacağız. Bunun için uğraşıyoruz, 
dedim. Hatta dün Maarif Vekili Beye sordum, bu 
sene liselerden kaç kişi çıkacağını ve bizim kaç 
talebe almak kabiliyetinde olduğumuzu araştır
dım. Beyefendiler; bu bir fabrika gibi bu gün so
kup yarın çıkmıyor. 6 sene evvel aldığımız talebe 
daha dün çıkmıştır. Sonra Emin Beyefendi 600 se
ne yapılmamış, buyurdular. 600 sene daha mı kal
sın rica ederim. 

Kaplıcalardan bahsettiler. Encümende de bu 
mevzubahs oldu. Kaplıcalara fen sokulmuş dedi
ler. Beyefendiler; umumun hayat ve sıhhatini a-
lâkadar eden neresi vardır ki, orası ile fen, doktor
luk alâkadar olmasın; bunun imkânı var mıdır ? 
Emin Beyefendi bir de amele için kullandığımız 
kelimeden bahsettiler, izahat isterim buyurdular. 
Efendiler; bu gün memlekette mevcut olan teşeb-
büsatı: sınaiye ve saire ile alâkadar bir çok yerler
de Vekâletimizin yapmış olduğu teftiş neticesinde 
verilen raporlar, bizi esbabı mucibede bu ciheti 
zikretmeğe mecbur etmiştir. Arzu buyurulursa 
isimlerile beraber o raporlar neşredilecektir. 

( Bravo sesleri ) . 
Emin B. ( Eskişehir ) — çok eyi olur. 
Reis — Başka söz istiyen var 'mı'? (Hayır ses

leri). 
Maiddelere geçilmesini kabul edenler . . . Ka

bul etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

Umumî Hıfzıssıhha kanunu 
Birinci bap 

Sıhhî teşkilât 

Birinci fasıl 
Devlet hidematı sıhhiyesi ve sıhhî merciler 
MADDE 1 — Memleketin sıhhî şartlarını ıslâh 

ve milletin sıhhatma zarar veren bütün hastalıklar 
veya şâir muzur amillerle mücadele etmek ve müs
takbel neslin sıhhatli olarak yetişmesini temin ve 
halkı tıbbî ve içtimaî muavenete mazhar eylemek 
umumî Devlet hizmetlerindendir. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 2 — Umumî sıhhat ve içtimaî mua
venet hizmetlerine ait Devlet vazaifi Sıhhat ve 
içtimaî Muavenet Vekâleti tarafından ifa ve hu
susî idarelerle şehremanetleri ve belediyelere ve 
sair mahallî idarelere bırakılan hizmetlerin sureti 
icrası murakabe olunur. Millî Müdafaa teşkilâtına 
ait sıhhî işler müstesna olmak üzere bütün sıhhat 
ve içtimaî muavenet işlerinin mercii ve mürakibi 
bu Vekâlettir. 

Hasan Fehmi B. ( Gümşhane ) — Efendim; 
Vekil Beyefendiden bu maddeye ait bir sual sora
cağım. ikinci maddede bu muaveneti içtimaiye 

mesailile alâkadar olan idarei mahalliyeler tadat 
ediliyor. Belediye, idarei hususiye ve saire de
niliyor? Halbuki mevzuatı kanuniyemizde muave
neti içtimaiye işlerile meşgul olan en mühim bir 
daire vardir ki o da; evkaf idaresidir. Evkaf ida
relerinde mevcut vakıfların tahminime nazaran 
heman yüzde yetmişi sekseni, muaveneti içtimaiye-
ye mahsustur. Bunlara ait bir sarahat gömüyo
rum. Muaveneti içtimaiye Vekâleti bu mesele için 
ne düşünüyor? lütfen tenvir buyursunlar. 

Sıhhiye Vekili Doktor Refik B. ( İstanbul) — 
Efendim; evkafın ıslâhı hakkında celbedilmiş 
olan mütehassısla beraber Vekâletimizde dahil ol
mak üzere Dahiliye ve Adliye Vekâletlerince teş
kil edilen bir komisyonun vücuda getirdiği lâyi
hayı kanuniye elyevm Şurayı Devlette tetkik e-
dilmektedir. Bu lâyihai kanuniyeye nazaran ev
kaf bu günkü mevcudile beraber bir kül haline ge
lecektir. O lâyihayı kanuniyeye nazaran - heyeti 
celileniz kabul ederse - bundan sonra evkafı idare 
idare edecek bir merkezî heyeti idare ve meclisi 
idaresi bulunacaktır. Bu suretle evkafın hasıla
tının taallûk ettiği cihetler Maarif Vekâletine ait 
ise oraya, Muaveneti Içtimaiyeye ait ise bize ve
rilmesi icap edecektir. Lâyihai kanuniye henüz 
Şurayi Devlettedir. Başvekâlete takdim edilme
miştir. yakından alâkadar olduğum için takip 
ediyorum. Geldikten sonra burada maruzatta bu
lunacağım. Maddede ( şehremaneti ve ) kelimesi 
vardır. Onun tayyını rica ediyorum. 

Reis — ( Şehremaneti ve ) kelimelerinin kaldı
rılması ile maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... 
Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Sıhhat ve içtimaî Muavenet Ve
kâleti bütçelerile muayyen hatlar dahilinde olarak 
aşağıda yazılı hizmetleri doğrudan doğruya ifa 
eder: 

1 - Doğumu tezyit ve teshil ve çocuk ölümünü 
tenkis edecek tedbirler. 

2 - Validelerin doğumdan evvel ve doğumdan 
sonra sıhhatlerinin vikayesi. 

3 - Memlekete sari ve salgın hastalıklraın hu
lulüne mümaneat. 

4 - Dahilde her nevi intanî, sari ve salgın has
talıklarla veya çok miktarda vefiyatı intaç ettiği 
görülen sair muzur amillerle mücadele. 

5 - Tababet ve şubeleri san'atlarının icrasına 
nezaret. 

6 - Gıdalar ile ilâçları ve bütün zehirli müessir 
ve uyuşturucu maddeleri ve münhasıran beşerî 
serum ve aşıları murakabe. 

7 - Çocukluk ve gençlik hıfzıssıhhasına ait 
işlerle çocuk sıhhat ve bünyesinin muhafaza ve 
tekâmülüne ait tesisatın murakabesi. 

8 - Mektep hıfzıssıhhası. 
9 - Mesai ve san'at hıfzıssıhhası işleri. 
10 - Maden suları ile sair havassı şifaiyesi 

olan sulara nezaret. 
11 - Hıfzıssıhha müesseseleri ve bakteriyoloji 
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lâburatuvarlan ve alelûmum hayatî muayene ve I 
tahlillere mahsus müesseseler kuşat ve idaresi. 

12 - Meslekî tedrisat müesseseleri kuşat ve 
idare veya mümasili müessesatı murakabe ve bun
lara müsaade itası. 

13 - Mecnunlarla sair ruhî hastalıklara mah
sus tedavihaneler veya malûl veya herhangi bir 
noksanii hilkate malik olanları kabul edecek yurt 
ve müesseseler tesis ve idare. 

14 - Muhacirin sıhhat işleri. ı 
15 - Hapisanelerin ahvali sıhhiyesine nezaret. 
16 - Tıbbî istatistiklerin tanzimi. 
17 - Sıhhî neşriyat ve propagandalar. 
18 - Vesaiti münakale umuru sıhhiyesine 

nezaret. 
Bakteriyolog Refik B. (Bursa) — Efendim, 

üçüncü maddenin altıncı fıkrasında ( gıdalar ile 
iâlçları ve bütün zehirli müessir ve uyuşturucu 
maddeleri ve münhasıran beşerî serum ve aşıları | 
murakabe) diyor. j 

Bu fıkradan maksat malûmu âliniz insanlarda 
kullanılan serumları murakabedir. Halbuki bazı 
serumlar var ki hem insanlarda hem hayvanlarda 
kullanılır. Meselâ (güzas) serumu (tetanos) serumu 
(şarbon) serumu böyledir. Bu hastalıklar insanlarda 
da hayvanlarda da olur ve serumlar insanlarda da 
hayvanlarda da kullanılır, bunları hangi tarafın mu
rakabe etmesi lâzımgelir. Bittabi insanların sıhhatile 
alâkadar olanlar, insanların hastalarını tedavi 
edenler, kendi kullandıkları ilâçları da murakabe 
etmek salâhiyetini haizdirler. Bu salâhiyet onlar
dan refedilemez. Kendi kullandığı serumu mura
kabe etmek onların her vakit hakkıdır. Onun için 
insan ve hayvanlarda kullanılan serumları yani 
beşerî olan serumları buraya dahil etmek için 
(hayvani serumlar hariç olmak üzere) şeklinde 
fıkranın tadili lâzımdır. Onun için bendeniz bir 
takrir takdim ediyorum. Fıkranın o suretle tadi
lini teklif ediyorum. 

Ali Riza B. (Mardin) — Efendim; Malûmu âli
leridir ki İktisat Vekâletine doğrudan doğruya 
merbut olan aşı ve serum imal eden müesseseler 
vardır. Bu müesseselerin imal ettikleri aşı ve se
rumlar doğrudan doğruya İktisat Vekâletinin teda
visi ile meşgul olduğu hayvan hastalıklarına karşı 
kullanılır, iktisat Vekâletinin yapmış olduğu se
rum aşılar -doğrudan doğruya kendi baytarî 
bakterioloğ olan mütehassısları tarafından yapı
lır. Kendisinin tedavisine memur olduğu hayvan 
hastalıklarına karşı yapmış olduğu serumu ihtisası 
dolayisile kendisinin murakabe etmesi pek tabiidir. 
Onun içindir ki İktisat Encümeni yalnız beşerî 
aşıların Sıhhiye Vekâleti tarafından muayene edil
mesini ve hayvanı serumların ve aşıların dahi Ik-

• tısat Vekâleti tarafından murakabe edilmesini mü
nasip görmüş ve o tarzda tespit etmiştir. Binaen
aleyh üçüncü maddenin altıncı fıkrasının İktisat 
Encümeninizin tadil ettiği veçhile kabulünü rica 
ederim. 

Bakterioloğ Refik B. (Bursa) — Efendim, 

muhterem Ali Riza Beyle aramızda bir fark yok
tur. Biz diyoruz ki insanlar için kullanılan serum
ları etıbba murakabe ve muayene eder. Hayvan
lar için kullanılan serumları da onun mercii olan 
baytarlar muayene eder. Şimdi arzettiğim gibi ba
zı serumlar vardır ki Avrupadan geliyor. Bunlar 
hem insanlar ve hem de hayvanat için kullanılır. 
Meselâ arzettiğim gibi (Güzas) serumu, insanlar 
ve hayvanlar için ayni serumdur. Böyle bir serum 
hariçten geldiği zaman bunu İktisat Vekâleti me
murları muayene ederse, hekimler kullandığı za
man murakabesini başkasına bırakmış oluyor. Hal
buki kendi kullandığı serumu tabii murakabe et
mek hakkını daima haizdir. Müesseselerde yapılan 
serumlar, hususî surette yapılıyor. Meselâ vebai 
bakarî serumu sırf hayvana mahsustur. Yahut hay
vanata mahsus meselâ; koyun çiçek aşısı bu se
rumun murakabesi mütehassıslarına aittir. 

Yalnız müşterek olan serumların, insanlarda 
mı, yoksa hayvanlarda mı kullanılacağı belli olmı-
yanların daha emniyetli olması için insanları tedavi 
edenler tarafından murakabesi lâzım gelir. Onun 
için takririmizde yalnız hayvanlarda kullanılan 
serumlar hariç olmak üzere diyoruz. Yalnız hay
vanlarda kullanılan serumları İktisat Vekâleti 
memurları murakabe edecektir. O halde cümle gayet 
doğrudur. 

Zamir B. ( Adana) — Usul hakkında söz söy
lememe müsaade edilir mi ? 

Efendim, bu fıkralar hakkında hepimizin söy-
liyeceği sözler vardır. Maddenin heyeti umumiye-
sini müzakere etmekten ise, fıkraları ayrı ayrı, 
konuşalım, her kes fikirlerini söylesin ve zanne
diyorum ki o zaman neticeye vasıl oluruz. Mad
denin heyeti umumiyesi müzakere edilir ve reye 
konursa arada bir çok şeylerin zayi olması ihti
mali vardır. Onun için fıkra fıkra reye koyalım. 
Her kes fıkralar hakkında sözünü söylesin. 

Nuri B. (Mardin) — Muhterem efendiler, bu 
maddenin altıncı fıkrası İktisat Encümeninde 
Sıhhiye Vekili Doktor Refik Beyefendinin huzu-
rile uzun uzadiye müzakere edildi. Hrfzıssıhhai 
hayat için kullanılan serumlar insana ve hayvana 
ait olmak üzere iki kısımdır. Sonra bir kısmı 
da var ki, hem insanda hem de hayvanda kulla
nılır. Biz maddede ( beşerî serumlar ) demekten 
maksadımız insanlar için kullanılacak serumun 
muayenei sıhhiyesini etibba yapsın, hayvanlar 
için kullanılan serumların murakabesini baytarlar 
yapsın içindir. Sonra hayvanlar için Avrupadan ge
len serumlar azdır. 

Bir takım serumlar vardır ki burada imal edi
liyor. Hatta şarbonu bile burada yapıyorlar. Ve-
bayi bakari serumu ve saire .gibi bir çok hayvani 
serumlar Vardır ki baytarî müesseselerde yapılır. 
Tabiî onlar, baytarların murakabesine tabidir. 
Biz insanlara kullanılan serumu murakabe edelim 
demiyoruz. Yalnız hayvanlara ait olan serumu mu
rakabe edelim diyoruz ve onu da ayırdık. Onun 
için fıkranın aynen kabulünü rica ediyorum. 
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Salâhattin B. (Kocaeli) — Esasen fıkradan da 
ayni şay anlaşılıyor. 

Reis — Efendim; bu maddede yalnız altıncı 
fıkra için itiraz ve bir de tadil teklifi vardır. 

Zamir B. (Adana) — Eğer fıkra fıkra okun-
miyacak, maddenin heyeti umumiyesi reye kona
caksa benim de beşinci fıkra hakkında sözüm 
vardır. Evvelâ bu cihet halledilsin. 

Reis — Müsaade buyurunuz efendim, şimdi 
fıkra fıkra reyi âlinize arzedeceğim. Madde bütün 
fıkralarile okunmuştur. Birinci fıkrayi kabul e-
denler . . . . Etmiyenler . . . . Kabul edilmiştir. 

İkinci fıkrayi kabul edenler . . . . Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

3 üncü fıkrayi kabul edenler . . . . Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

4 üncü fıkrayi kabul edenler.. . Etmiyenler.. . 
Kabul edilmiştir. 

Zamir B. (Adana) — Beşinci fıkrada, tababet 
ve şubeleri san'atlarının icrasına, nezaret hakkını 
vekâlete veriyoruz. Buradaki maksadı anlamadım, 
Maksat nedir? hatırıma şu geldi. Bazı tabelalar 
görüyoruz. Her türlü hastalıkların mütehassısı, gi
bi şeyler yazılıdır. Acaba bunlara mani mi olacak
lar. Yoksa doktorlar bazan yüksek vizita almakta
dırlar. Bunlara mani mi olmak içindir. İzahat ver
sinler. 

Sıhhiye Vekili Doktor Refik B. (istanbul) — 
Efendim; Heyeti Celilenin malâmudur ki, evvelki 
sene kabul etmiş olduğunuz bir kanunla tababet 
ve şubeleri san'atlarının tarzı icrası ve Vekâletin 
vazifesi tespit edilmişti. Buna binaen ihtisas mese
lelerine müteallik nizamname Şurayi Devletten 
geçmiş Vekâletiniz tarafından memleketin her ta
rafına dağıtılmıştır. Haziranda da Jüri Heyeti te
şekkül ederek san'at ve ihtisas meseleleri tetkik e-
dilecektir. Arkadaşımızın söylediği gibi şantaj ya
panlar varsa cezalarını göreceklerdir. Bunların ü-
zerine kontrolümüzü vazetmisizdir. Bazı doktorların 
fazla ücret aldıkları meselesine dair hüküm, yine 
icrayi tababet kanununda vardır. Vekâletiniz bun
ları tespit etmek üzere tetkikat yapıyor. Bir (nehi) 
komisyonu teşekkül etmek üzeredir. 

Reis — Beşinci fıkrayi kabul edenler... Etmi
yenler . . . Kabul buyrulmuştur. 

Reis —- Altıncı fıkra hakkında Refik Beyefen
dinin ta,dilnamesi vardır. 

YÜKSEK REİSLİĞE 
3 üncü maddenin 6 inci fıkrasının aşağıdaki 

şekilde tadilini teklif ederim: 
6 - Gıdalar ile ilâçları ve bütün zehirli müessir 

ve uyuşturucu maddelerle yalnız hayvanlar için 
serumlar ve aşılar hariç olmak üzere her nevi se
rum ve aşılar. 

Bursa 
Dr. Refik 

Reis — Tadilnameyi nazarı dikkate alanlar 
lütfen el kaldırsın. Kabul etmiyenler lütfen el kal
dırsın. Kabul buyurulmuştur. Sıhhat Encümenine 

tevdi ediyoruz. 
Encümenin noktai nazarı nedir. Şimdi Encü

men cevap verebilir mi? 
Zamir B. ( Adana ) — En son söz İhtisas Encü-

meninindir. 
Bakteriyolog Refik B. ( Bursa) — Encümen 

kabul ediyor. 
Zamir B. ( Adana ) — Kendi teklifi hakkında, 

encümen namına kabul edilmiştir, diye bilir mi? 
Reis — Sıhhiye Encümeni; filhal cevap veri

yor, muvafık görüyor. Dahilî nizamnamemiz; en
cümen, filhal cevap verebilir, diyor efendim. 

Refik B. ( Bursa) — Encümen tamamen işti
rak ediyor. 

Mitat B. ( Aydın ) — Kendi teklifidir. 
Reis — Efendim; ihtisas Encümeni Sıhhiye 

Encümenidir. Encümen namına teklif yapmıştır. 
Encümen de kabul ediyor. Refik Beyin tadilna-
mesi veçhile 6 inci fıkrayı reyinize arzediyorum. 
Kabul edenler lütfen el kaldırsın. Kabul etmiyen
ler lütfen el kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

7 inci fıkrayı reyi âlinize arzediyorum. Kabul 
edenler lütfen el kaldırsın. Kabul etmiyenler lüt
fen el kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

8 inci fıkrayı kabul edenler lütfen el kal
dırsın. Kabul etmiyenler lütfen el «kaldırsın. Kabul 
edilmiştir. 

9 uncu fıkrayı kabul edenler lütfen el kaldır
sın. Kabul etmiyenler lütfen el kaldırsın. Kabul 
edilmiştir. 

10 uncu fıkrayı kabul edenler lütfen el kal
dırsın. Kabul etmiyenler lütfen el kaldırsın. Kabul 
edilmiştir. 

11 inci fıkrayı kabul edenler lütfen el kal
dırsın. Kabul etmiyenler lütfen el kaldırsın. Kabul 
edilmiştir. 

12 inci fıkrayı kabul edenler lütfen el kaldır
sın. Kabul etmiyenler lütfen el kaldırsın. Kabul 
edilmiştir. 

13 üncü fıkrayı kabul edenler . . . Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

14 üncü fıkrayı kabul edenler . . . Etmiyenler .. . 
Kabul edilmiştir. 

15 inci fıkrayı kabul edenler . . . Etmiyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 

16 inci fıkrayı kabul edenler . . . Etmiyenler . .. 
Kabul edilmiştir. 

17 inci fıkrayı kabul edenler . . . Etmiyenler . . 
Kabul edilmiştir. 

18 inci fıkrayı kabul edenler . . . Etmiyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 

Reis — Üçüncü maddenin heyeti umumiyesini 
kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 4 — Doğrudan doğruya şehir ve ka
sabalar, köyler hıfzıssıhhasına veya tıbbî ve içti
maî muavenete müteallik işlerin ifası, belediyelere 
ve idarei hususiyelere ve sair mahallî idarelere 
tevdi edilir. Vekâlet indelicap bu idarelere rehber 
olmak üzere bazı mahallerde numune tesisatı vü
cuda getirir. 
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Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 

edilmiştir. 

İkinci fasıl 
Sıhhat ve içtimaî muavenet teşkilâtı 

MADDE 5 — Sıhhat ve içtimaî muavenet Ve
kâleti 3 üncü maddede zikredilen hizmetleri ifa 
için hususî teşkilât kanununa tevfikan teşkil edil
miş fennî ve idarî şubelerden mürekkeptir. Ka
nunu mahsusuna tevfikan mülhak bütçe ile idare 
olunan Hudutlar ve Sahiller Sıhhat Umum Mü
dürlüğü, Sıhhat ve içtimaî Muavenet Vekâletine 
merbut olarak ifayi vazife eyler. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 6 — Her vilâyette Sıhhat ve içtimaî 
Muavenet Vekâletine merbut olmak üzere bir Sıh
hat ve içtimaî Muavenet Müdürü bulunur. Sıhhat 
müdürleri bulundukları vilâyetlerde en büyük me
muru olmakla beraber valilerin sıhhî müşavirleri
dirler. Valiler mevcut sıhhî kanun, nizam ve tali
matlara tevfikan sıhhiye müdürlerini istihdam 
ederler ve sıhhî hususlarda onların rey ve mütalea-
larını alırlar. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 7 — Sıhhat ve içtimaî muavenet mü
dürleri bulundukları vilâyetin sıhhî umur ve mu
amelelerinden vali ile beraber mes'ul olup bütün 
sıhhî kanun, nizam, talimat ve emirlerin eyi tat
bikine nezaretle mükelleftir. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 8 — Her kazada ve nahiye merkez
lerinde bir veya müteaddit Hükümet tabipleri 
istihdam olunur. Hükümet tabipleri doğrudan 
doğruya vilâyet sıhhiye müdürünün emri altında 
olup memur oldukları mahallerin sıhhî umur ve 
muamelelerinden mes'uldür ve kaymakamın sıhhî 
hususatta sıhhî müşaviridir. Hükümet tabiplerinin 
maiyetlerinde sıhhî işlerde kendilerine muavenette 
bulunmak üzere küçük sıhhat memurları istih
dam edilir. 

Sıhhiye Vekili Doktor Refik B..{ istanbul) — 
Maddenin başında ( Her kazada ve icabı takdi
rinde) olacak, kelime unutulmuş efendim tabı ha
tası vardır. 

Akçoraoğlu Yusuf B. (İstanbul) — Sıhhiye 
Encümeninden küçük bir şey sormak istiyorum: 
maddede ( Hükümet tabipleri istihdam olunur, 
Hükümet tabipleri doğrudan doğruya vilâyet sıh
hiye müdürünün emri altında olup memur olduk
ları mahallerin sıhhî umur ve muamelâtından 
mes'uldür ve kaymakamın sıhhî hususta sıhhî 
müşaviridir ) deniyor. Bir cihetten Hükümet ta
bipleri müşavir oluyorlar. Diğer cihetten mes'ul 
oluyorlar. Acaba burada knymakam onun istişa-
resile amil olmaz da icraatta bulunursa, bunun 

mes'uliyeti bir az çetin olmaz mı? ayni hal valiler 
için de varittir. Efendim madde okunurken çabuk 
okundu, bendeniz yakalıyamadım. 

Refik B. ( Bursa ) — ' Müşavirlikten maksat 
bittabi fennî umurda reyinden, ihtisasından istifa
de etmektir. Meselâ bir hastalık oldu, buna karşı 
ne gibi bir tedbir alalım, şu tedbiri alalım diye 
bunu istişare edecekler, bundan ibarettir, idareye 
ait hususatta tabiî kaymakamın emrine tabidir. 

Ağaoğlu Ahmet B. ( Kars ) — Vali Bey ted
birleri ittihaz etmezse. Meselâ doktordan sormuş 
ne yapalım, demiş, şunu yâ p demiş, vali yapmamış 
doktor ne yapacak? 

Refik B. ( Bursa ) — O halde ihtilâf hasıl ol
muştur. Merciine müracaat olunacak. 

Ağa Oğlu Ahmet B. ( Kars ) — Maddeden bu 
çıkmıyor. Müşavirdir, diyor. İsterse kabul eder 
isterse kabul etmez (. Valinin mutlaka o istişa
reye tebeiyeti lâzımdır ki, o doktorun mes'uliyeti 
mevzubahs olsun. Halbuki maddede şekil istişarî 
mahiyette olmak üzeredir. Bu takdirde mes'ul 
doktor değil, vali olmalıdır. 

Refik B. ( Bursa )— Sıhhî umurdan doktorun 
mes'ul olması lâzımdır. Vali fennî işlerde tabii 
onun göstereceği yola gitmeğe mecburdur. Halbu
ki idarî işlerde doktor valiye tebeiyete mecburdur. 

Ağaoğlu Ahmet B. ( Kars ) — Efendim; isti
şarî demek ya kabul veya reddetmektir, isterse 
kabul eder, isterse reddeder. Bu şekilde doktor 
nasıl mes'ul olur. 

Yusuf B. ( Denizli) — Müşavirlikten maksat 
fennin ieabatı ne ise o olacaktır demektir. 

Sıhhiye Vekili Refik B. (İstanbul) — Efen
dim; gerek vilâyet sıhhiye müdürleri, gerek kaza 
tabipleri idarei umumiyei vilâyat kanunu muci
bince doğrudan doğruya idarî meselelerde mes'ul-
dürler. Burada onun yeri yoktur. Binaenaleyh 
o kanuna irca ederiz. Mesele bundan ibarettir 
başka bir şey değildir. 

Reis — Başka söz istiyen var mı efendim? Mad
deyi tashih veçhile kabul edenler . . . Etmiyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 9 — Sıhhat ve içtimaî Muavenet Ve
kâleti üçüncü ve dördüncü maddelerde zikredilen 
vazifeleri ifa ve müesseseleri idare etmek üzere 
tabipler, baytarlar, eczacılar, sair sıhhî ve idarî 
memurları tayin ve istihdam eder. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

Üçüncü fasıl 
Yüksek Sıhhat Şurası 

MADDE 10 — Sıhhat ve içtimaî Muavenet Ve
kâletince tevdi edilecek yüksek sıhhî ve içtimaî 
meseleler hakkında rey ve mütaleasını beyan ve 
sıhhî ve içtimaî hizmet ve muavenetlere ait ka
nun, nizamname ve talimatnameleri birinci dere
cede tetkik eylemek ve tababet ve şubeleri san'at
larını ifadan mütevellit adlî meselelerde ihtibar 
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vazifelerile mükellef olmak üzere bir Yüksek 
Sıhhat Şurası teşkil olunmuştur. 

Ethem B. ( Samsun ) — Efendim; eskiden 
Meclisi Âlii Sıhhî nanîile bir meclis vardı. Bu ka
nun ile o meclisin vazaifi Yüksek Sıhhat Şurasına 
ait oluyor. Onun vazaifi bu Şuraya tevdi ediliyor 
ve onun teşkilâtına ait ahkâmı kanuniye de en 
nihayet mevkii mer'iyetten refediliyor. Bende
niz diyorum ki buna lüzum var mıdır? Yüksek 
Sıhhî Şura Meclisi Âlii Sıhhinin başka bir şekli
dir. Tahkik ettim eski Meclisi Âlii Sıhhî hiç içtima 
etmemiş. Senelerdenberi bunun ismi var cismi yok 
(anka) gibi bir şey, şu itibarla o meclise ihtiyaç 
ye lüzum yoktu. Onun yerine ismini değiştirmekle, 
Âli Şurayı Sıhhî namile, yeni bir meclis teşkili
ne de lüzum olmadığı kanaatındayım, sonra o mec
lisin vazaifi bu şuraya veriliyor ve yine bu meyanda 
ynei şuranın vazifeleri tadat ediliyor. Deniliyor-
ki : bunlar ilim adamları, fen adamları ve memle-
leketin sıhhati umumiyesi üzerinde çok tecrübeleri 
sebketmiş, hüsnü ifayi vazife etmiş ilim ve marifet
lerinden istifade edilmiş şahsiyetler olacaktır. 
Bunlar birinci derecede sıhhati umumiyeye ait 
kanunları tedvine ait lâyihaları tetkik edecekler 
ve sonra bu zevatın aşağıda bir ( ihtibar ) keli
mesi vardır. Onun manasını anlıyamadım. Ne ise-
sıhhiye ve tababete müteallik işlerde fikir ve rey* 
lerinden istifade edilecek kanun ve nizamnameler 
tedvin edilip gelmekte ve sıhhati umumiyeye ait 
çok eyi kanunlar çıkmış bulunmaktadır. Arkada
şımızın izahatından anlaşıldığına göre şimdi mü
zakere ettiğimiz lâyiha en güzel bir kanun olmuş
tur ve öyle bir heyeti müşavereye de arzı ihtiyaç 
etmemiştir ve nihayet Meclisin çok mütehassıs 
müşavir encümeni vardır. Etibbası vardır. Sonra 
Sıhhiye Vekâletinin etibbası vardır. 

Müdiranı ve daha sonra Şurayi Devlet vardır. 
Bunlair zannederim ki kifayet eder. Binaenaleyh 
bu maddeler ki - daha aşağıda âzası adedi ve teş
kilâtının derecesine müteallik tafsilâtı da mecut-
tur - fazladır. Bu teşkilât masrafı icap ettirir. 
Esasen icraî maihiyette kuvveti de yoktur. Böyle 
bir teşkilâta evvelce filen lüzum görülmemişti. 
Ayni vazaifi ifa edecek olan bu teşkilâta da lüzum 
yoktur zannediyorum. Binaenaleyh bu meseleler 
üzerinde Sıhhiye Vekili Beyefendinin izahatına 
intizar ediyoruz. 

Sıhhiye Vekili Doktor Refik B. ( istanbul) — 
Efendim; memleketimizde Meclisi Âlii Sıhhî diye, 
32 senesinde çıkan bir nizamname ile vücuda gel
miş bir teşekkül vardı. Âzası zannederim 24 veya 
2 6idi* Bir kısmı muhtelif Vekâletlere mensup 
zevattı. Bir kısmı da müntahap idi. Bunların en 
büyük! vazifesi yolsuz hareket yapan eczacıları 
tecziye etmekti. Bir de tıbbî adlî kanunları ile 
kendilerine tevdi edilmiş noktalar üzerinde fennî 
ve ilmî noktai nazarlarını bildirirlerdi. Eczacılar 
hakkında kanun yapıldı ve binnetice Meclisi Âlii 
Sıhhinin vazifesi azaldı ve en büyük vazifesi tıbbî 
adlî vazifesi kaldı. 

Ethem Beyefendi, ( ihtibar ) kelimesini anla
madım dediler. Tıbbî bir tabirdir. ( Ekispcrtiz ) 
demektir. Beyefendi bu teşekküle lüzum görme
diler. Halbuki dünya teşkilâtında bu vardır. Al-
manyada, Fransada da böyle teşekküller vardır. 
Hatta Fransada, iki tanedir. Konsey süperiyör dö 
sante, konsey süperiyör de püblik . . . . Bizim teş
kilâtta da bunun mukabilleri vardır. Alî Şurayı 
Askerî ve Âlî İktisat Meclisi vardır. Bu Vekâle
tin yüksek bir teşekkülü olacaktır. Aynı zamanda 
adlî, fennî ve idarî vazifeler görecektir. Bunun.-
vazifesi istişaridir. Fakat Vekâlet bundan isti
fade edecektir, Bunun ipkasını rica ederim. 

Rasih B. ( Antalya ) — Muhterem arkadaşlar, 
bilhassa teşkilât işinde çok ihtiyatlı hareket etmek 
mecburiyeti olduğu kanaatindeyim. Âlî iktisat 
Meclisi teşekkül etti. Epice çalıştı. Fakat iktisadi
yatın vaziyeti meydandadır. Meclisi Âli beş ay 
çalışmak için iş arar, Şurayı Devlet tetkik için iş 
arar, devairde müdüriyeti umumiyeler bir az faz
la uğraşırlarsa zannederim ki Âlî Şuraya lüzum 
kalmaz. 

Binaenaleyh bendeniz bu heyetin teşkilin
den vaz geçmenizi ve bu maddenin kanundan çı
karılmasını teklif ederim. Bir az da masrafta ik
tisat edelim. 

Aziz B. (Erzurum ) — Muhterem arkadaşlar; 
Bu madde kanunun çok mühim bir maddesidir. 
Sıhhat işleri iktisat işlerinden daha mühim işler
dir. Sıhhat Vekâletinin üzerine almış olduğu mü
him vazifelerin ifasında yüksek mütehassıslar ta
rafından istişarî surette yardıma mazhar olması 
memleketin nefinedir. Rasih Beyefendi biraderi
miz masraftan kaçıyorlar bunun çok olmadığını 
tetkik ederek görebiliriz. Senede ancak muayyen 
günlerde toplanılacak ve muayyen vazifeler gö
rülecektir. 

Yusuf B. ( Denizli ) — Miktar muayyen mı 
efendim tahmin edilebilir mi? 

Aziz B. ( Devamla ) — Vekil Bey tabii onu*; 
arzedeceklerdir. Bendenizce sıhhat işleri için böy
le bir teşkilât çok faidelidir. Binaenaleyh bu mad
denin aynen kabulünü rica ederim. 

Rasih B. ( Antalya ) — Efendim; bendeniz 
Vekâleti ilmî istifadeden mahrum birakalım de
medim ve bû'tıu hiç bir vakit düşünmem. 

Vekâlet istediği zaman istediği kanunu ilim 
adamlarına yaptırabilir. Fakat teşkilâtı, masa
yı çoğaltmak doğru değildir. Nüfusumuzla ve 
istihsâlimizle mütenasip bir teşkilâta gitmezsek 
iktisadî müşkülâttan kurtulamayız ve iktisadî 
müşkülâtın mütemadiyen derin çukuruna batarak 
boğuluruz. Onun için bir az makul olalım, teşki
lâtı nüfusumuz nisbetinde kısmağa doğru gidelim 
yeni masraflar açmayalım. Bu teşkilât müdirandan 
olacaktır. Masraf yoktur buyuruyorlar, hiç olmazsa 
kırtasiye masrafı vardır. Masa tesisi masrafı vardır. 
Halbuki Efendiler, biz yavaş yavaş masrafımızı 
kısmağa mecburuz. Memlekete nafi işler yapmak
la uğraşan muhterem ve çok sevdiğimiz Sıhhiye 
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l e r . . . Kabul edilmiştir. Vekili Beyefendi gibi bir arkadaşımız, maddenin 

bu kanundan çıkarılmasına muvafakat buyursun. 
Bu hayırlı işe kendi kanunundan başlıyalım. 

Sıhhiye Vekili Dr. Refik B. ( İstanbul ) — 
Efendim; Rasih Beyefendi arzu ederlerse bu mad
deyi çıkarabiliriz. Fakat Meclisi Âlii Sıhhî kalır. 
Âzası 24 - 26 kişidir. Senelik masrafıda 12 bin 
liradır. Şimdi ise 9 kişilik bir heyet teklif edi
yoruz. Bunlar asgarî onar gün olmak üzere, se
nede üç defa toplanacaktır. Masrafta 2 500 -
3 000 liradır. Hangisini kabul ediyorsunuz ve 
sonra bu teşekkül Vekâlet içinde lâzımdır. 

Ağaoğlu Ahmet B. ( Kars ) — Bu Meclisi Âlii 
Sıhhinin ademi devamının sebebi nedir ?. *. 

Sıhhiye Vekili Dr. Refik B. ( İstanbul ) — 
Efendim; bu meclisin vazifelerinden birisi,, yolsuz 
harekette bulunan eczacıların tecziyesi idi. Fakat 
Meclisi Âlinizden eczacılara ait kanun çıktığı için 
vazifesinin mühim bir kısmı kalkmıştır. 

Reis — Efendim; Rasih Beyin takriri- okuna-
" çaktır. 

YÜKSEK REİSLİĞE 
Maddenin çıkarılmasını teklif ederim. 

Antalya 
Rasih 

Reis — Efendim; takriri kabul edenler . . . Et-
miyenler... Kabul edilmemiştir. Maddeyi reyinize 
arzediyorum .Kabul edenler. . . Etmiyenler. . . Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 11 — Yüksek Sıhhat Şurası dokuz 
azadan mürekkep olup bu âza Sıhhat ve İçtimaî 
Muavenet Vekili tarafından memlekette ilim ve 
irfanı ve eserleri veya sıhhî hizmetleri ile maru-
fiyet kesbetmiş zevat arasından intihap ve Baş
vekâlete inhası ve Reisicumhurun tasdiki ile tayin 
olunur. 

Ethem B. ( Samsun ) — Az aşağıda gelecek 
bir madde bu Yüksek Sıhhat Şurasının azasının 
iki kısım olduğunu gösteriyor. Birisi azayı mün-
tahabedirki bu maddede 9 kişi olarak irae ediliyor. 
Sıhhiye Vekâleti Müsteşarile birde Hıfzıssıhha 
Umum Müdürü birde Muaveneti İçtimaiye Müdü
rü bu üçü de âzayi tabiiyeden olmak üzere bu şu
ranın âzasındandırlar. Halbuki burada Yüksek 
Sıhhat Şurası 9 azadan mürekkep olarak gösteri
liyor. Âzayi tabiiyede buna ilâve edilince 12 âza 
olur. Maddeye göre intihap keyfiyeti de irae edil
mektedir. 9 âza mı intihap edilecek, yoksa meclis 
9 kişi mi olacak? madde müphemdir. 

Sıhhiye Veküi Dr. Refik B. ( İstanbul ) — 
Ethem Beyefendi maddelerin aşağısına doğru oku
mamışlarda nazarı dikkatlerini celbetmemiş. Dokuz 
âzası mühtahap, üçü de âzayi tabiiyedir. Bunların 
kalemleri yoktur. Ihtibar vazifesini bunlar bulun
madığı zaman içlerinden ayrılacak üç kişilik bir 
encümen yapacaktır. Ayrıca heyetei kalemiy eleri ve 
sairesi mevcut değildir. Mesele budur efen
dim. Ücreti huzur ve sairede aşağıdadır. 

Reis — Maddeyi Kabul edenler . . . Etmiyen-

MADDE 12 — Yüksek Sıhhat Şurasından her 
üç sene nihayetinde kur 'a ile üç âza çıkarılarak ye
rine diğerleri 11 inci maddede gösterildiği veçhile 
tayin olunurlar. Çıkan azanın yeniden intihabı ca
izdir. Yeniden intihap edilmedikleri takdirde Yük
sek Sıhhat Şurası fahrî âzalığı unvanını kaydi ha
yat şartile taşırlar 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 13 — Yüksek Sıhhat Şurası her sene 
teşrinisani, şubat, mayıs aylarında olmak ve her 
devrei içtimaiyesi on günden aşağı olmamak üze
re içtima eder. Vekâletçe lüzum görüldüğü tak
dirde fevkalâde içtimalar aktolunur. İçtima ma
halli Ankaradır. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 14 — Yüksek Sıhhat Şurası Sıhhat. 
ve İçtimaî Muavenet Vekilinin veya onun tensip 
edeceği bir zatin riyaseti altında aslî azadan lâa-
kal beş zatın huzurile içtima eder. Reyler sülüsanı 
ekseriyetle ittihaz olunur. Sıhhat ve İçtimaî Mu
avenet Vekâleti müsteşar ve hıfzıssıhha işleri ve 
içtimaî muavenet timum müdürleri Yüksek Sıhhat 
Şurasının tabiî âzasındandırlar. 

Reis — Maddeyi Kabul edenler . . . Etmiyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 15 — Yüksek Sıhhat Şurasının toplu 
olmadığı zamanlarda mükellef olduğu vazifelere 
tallûk eden acele işlerle iştigal etmek üzere Yük
sek Sıhhat Şurası kendi âzası arasından üç kişilik 
bir encümen intihap eder. 

Ethem B. (Samsun) — Şura, içtimaatına hi
tam verip dağıldığı vakit yerine üç kişilik bir 
encümen ikame ediyor. Encümenler meselesi be
lediye ve vilâyet meclislerinde olur. O meclisler kL 
âzası millet tarafından intihap olunur ve esasen 
o encümende yapılan işler, mukarreratın infazına 
nezaretten ibarettir ki bu bir bütçe işidir; tanzim 
edilen bütçelerin tatbikatına nezaretten ibarettir. 
Halbuki burada esasen bu şura senede üç clefa 
içtima ediyor, teşrinisanide, şubatta^ nisanda, 
ahvali adiyede senede böyle üç defa içtima etmek
tedir. Fevkalâde ahvalde ise davet vukuunda 
içtima edecektir. Bunun ittihaz edeceği mukarrerat 
istişarî mahiyette olduğuna nazaran, Sıhhiye Ve
kâleti müdiranının ve Sıhhiye Vekilinin tabiî bu 
mukarreratı istediği gibi tatbik etmek, arzusu 
dahilinde bir iştir. Böyle bir meclisin encümeni 
olamaz. Esasen bu meclis müntehap ta değildir. 
Nihayet bir heyeti müşavire olmak üzere muayyen 
bir zaman için getirilmiştir. Bu mukarreratı tatbik 
etmekte vekâlet muhtardır. Bunu tatbik ettirmek 
için yerine bir de vekiller tayin etmek suretile 
üç kişinin ifayı vazife etmesi, üç kişinin orada 
kalması, teşkilâta uygun olmıyan bir keyfiyettir. 
Çünkü, bu millet tarafından intihap edilmiş bir 
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mümessil değildir ki encümeni olsun ve Hüküme
tin icraatını murakabe edecek vaziyette bir işi 
yoktur, sırf istişarî bir meclistir. Bu maddenin 
tayyedilmesi çok muvafıktır. 

Sıhhiye Vekili Refik B. ( istanbul) — Efen
dim; Ethem Beyefendi vazifeden bahsederken 
(ihtibar) i unuttular. Geçen defa anlıyamamışlar-
dı. Mahkemeler beklemez efendim, binaenaleyh 
bu encümenin bırakacağı üç kişilik bir heyet mah
kemelerin soracağı fennî mesaile cevap verecektir. 

Salâhattin B. ( Kocaeli) — Encümen, yerine 
heyet, diyelim de bitsin. 

Sıhhiye Vekili Refik B. ( istanbul) — Ne der
seniz öyle olur efendim. 

Akçpra Oğlu Yusuf B. ( istanbul) — Bu heyet 
kimlerden mürekkep olacaktır? 

Sıhhiye Vekili Refik B. ( istanbul) — Burada 
kalacaklardan efendim. 

Akçora Oğlu Yusuf B. ( istanbul) — Efendim, 
bu Yüksek Sıhhat Şurası kendi âzası arasından 
üç kişilik bir heyet, encümen ne ise intihap eder, 
diyor. Demekki o intihapta bir kayit yoktur. İster
se serbest doktorlardan intihap edebilecek, isterse 
vekâlette bulunacak doktorlardan intihap edile
cektir. Öyle olduğu takdirde eğer hariçteki dok
torlar kendi aralarından üç kişiyi intihap ederler
se bu zatlara ne gibi ücret verilecektir. Bunların va
zifeleri : nasıl temin edilecektir. Bunu sormak 
istiyorum. 

Sıhhiye Vekili Refik B. ( istanbul) — Efen
dim ; 16 inci maddede bunlara verilecek ücreti hu
zur mevzubahstır. Pek tabiidir ki Yüksek Sıhhat 
Şurası azasını, behemehal şu üç kişiyi intihap 
edeceksiniz, diye kanunen takyit etmemize de 
imkân yoktur efendim. 

Yusuf B. ( Denizli ) —Buradak i azayı tabii-
yeden bu üç kişiyi intihap etmek lâzımdır diye 
bir kayit koymalı bu suretle paradan da tasarruf 
edilmiş olur. 

Salâhattin B. ( Kocaeli ) — O zaman maksat 
fevt olur. 

Reis — Takrir yoktur. Maddeyi kabul eden
ler . . . Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 16 — Yüksek. Sıhhat Şurası azasına 
her devrei içtimaiyeye mahsus olmak üzere her 
sene bütçesinde miktarı muharrer bir hakkı huzur 
verilir. Ankara haricinden gelenlere harcırahları 
ve Vekâletçe tayin olunacak yevmiyeleri ita olu
nur. 

Akçoraoğlu Yusuf B. ( istanbul ) — Demin 
Vekil Bey bendenize cevaben 16 inci maddeyi işa
ret etmişlerdi. Şurayı Âlii Sıhhî azasına her dev
rei içtimaiyede kaydile para yani ücreti huzur 
verilecektir. Halbuki intihap edilen encümenin 
devrei ; içtimaiyesi filan yoktur, daimidir, 
eğer intihap serbest ise, yani istediklerini 
encümene bırakıyorlarsa o encümene intihap 
edilenlere de para verilmek üzere bunun tadil edil
mesi lâzım gelir. 

Sıhhiye Vekili Dr. Refik B. ( istanbul ) —> 
Efendim Vekâletin bütçesinde ücreti huzur olarak 
( 3 500 ) lira para vardır. Mesele bundan ibaret
tir. Vereceğim cevap budur. 

Akçoraoğlu Yusuf B. ( istanbul ) — O halde 
serbest intihap edemezler. Netice budur. 

Reis — Maddeyi Kabul edenler . . . Etmiyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 17 — Sıhhat ve-İçtimaî Muavenet Ve
kâleti merkezî teşkilâtı ve vilâyetler sıhhî teşkilâ
tı ve Yüksek Sıhhat Şurası vazifelerinin istilzam 
ettiği nizamnameler tanzim ve neşrolunur. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Ka
bul edilmiştir. 

Dördüncü fasıl 
Vilâyet hususî idareleri ve şehrcmanetleri 

ve belediyeler 
MADDE 18 — Vilâyet hususî idareleri bütçe

lerinde hususî kanuna tevfikan tefrik ve Sıhhat 
ve içtimaî Muavenet Vekâletinin tensibi ile sar-
folunan sıhhî ve içtimaî işlere mahsus tahsisat, vi
lâyet merkezinde veya tensip olunacak sair mahal
lerde açılacak hastaneler ve dispanserlerle seyyar 
etibba teşkilâtına ve seyyar etüv tedarikine ve tep-
hirat ve tathirat istasyonları tesisine ve verem 
ve firengi ve çocuk'vefiyatı mücadelesine muhtas 
hıfzıssıhhai içtimaiye dispanserlerine ve sıtma 
ve firengi ilâcı tedarikine ve sıtma kanununda 
tasrih edilen ahvalde sıtma menbalarının izalesine 
sarfolunur. 

Sıhhiye Vekili Refik (istanbul) — Fasıl ba
şındaki ( ve şehremaneti) kelimesi kalkacak 
efendim. 

Reis — Maddeyi bu suretle kabul edenler . . . 
Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 19 — Vilâyetler hususî idarelerine 
ait sıhhî teşkilât ve tesisat mahallî sıhhat ve içti
maî muavenet müdürlerinin murakabesi altında 
bulunup bunlara ait muamelât kanun ve nizam
namelerine tevfikan sıhhat müdürleri tarafından 
ifa olunur. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

Efendim yirminci madde on dört fıkradır. Bi
naenaleyh fıkraları ayrı ayrı reye arzedeceğim. 

MADDE 20 — Belediyelerin umumî hıfzıs-
sıhha ve içtimaî muavenete taallûk eden mesailden 
ifasile mükellef oldukları vazifeler aşağıda zikre
dilmiştir: 

1 - içilecek ve kullanılacak evsafı fenniyeyi 
haiz su celbi. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

2 - Lâğım ve mecralar tesisatı. 
Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 

edilmiştir. 
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3 - Mezbaha inşaatı. 
Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 

edilmiştir. ,. 
4 - Mezarlıklar tesisatı re mevta defni ve 

nakli işleri. 
Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 

edilmiştir. 
5 - Her nevi müzahrafatın teb'it ve imhası. 
Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 

edilmiştir. 
6 - Meskenlerin sıhhî ahvaline nezaret. 

' Reis —• Kabul edenler . . . Etmiyenler.. . Kabul 
edilmiştir. 

7 - Sıcak ve soğuk hamamlar tesisi. 
Reis '— Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Ka

bul edilmiştir. 
8 - Yiyecek ve içecek maddelerin murakabesi 

ve vilâyet merkezlerile lüzum görülecek sair ma
hallerde gıda maddelerinin muayenesine mahsus 
laburatuarlar tesisi. 

Besim Atalay B. ( Aksarak ) — Yenilecek, i-
çilecek denmelidir. 

Reis — Fıkrayı bu suretle tashihan kabul e-
denler . . . Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

9 - Umumî mahallerde halkın sıhhatına zarar 
veren amilleri izale. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Ka
bul edilmiştir. 

10 - Sari hastalıklarla mücadele işlerine mua
venet. 

Reis — Kabul edenler . . , Etmiyenler . . . Ka
bul edilmiştir. 

11 - Hususî eczane bulunmıyan yerlerde eczane 
küşadı. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Ka
bul edilmiştir. 

12 - İlk tıbbî imdat ve muavenet teşkilâtı. 
Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Ka

bul edilmiştir. 
13 - Hastane, dispanser, süt çocuğu muayene 

ve tedavi* evi, aceze ve ihtiyar yurtları ve doğum 
evi tesis ve idaresi. 

Hasan Fehmi B. ( Gümüşhane ) — Efendim; 
bu maddede tadat edilen vezaif in hepsi belediye 
kanununda belediyelere ait vezaif olarak konmuş
tur. Yalnız bu hastane bahsi belediye kanununda 
mutlak değildir. Üç bin nüfuslu belediyelere böyle 
vazife verilmemiştir. Buradaki hüküm ise mutlak 
oluyor. 

Esasen belediye kanunu da bir kanun olduğu
na ve bunların vazife olarak orada tadat edildi
ğine göre bu kanunda olmasına lüzum yoktur. 
Fakat, ^madamki mevcuttur, tasrih edilmiştir, 
onunla mütenazır olmak için ayni şartları bura
ya da dercetmek lâzım gelir. Aksi halde 2-3 bin 
nüfuslu beldelerde de hastane açmak icap ede
cektir. Bu suretle iki kanun taaruz eder. 

Sıhhiye Vekili Doktor Refik B. (İstanbul) — 
Esasen burada da , mutlak değildir. Bu meselenin 
müzakeresi 22 inci maddede olacaktır. Encümen

den rica ettim, bunu belediye kanunile telif ede
bilmek için maddeyi istiyeceklerdir. Hasan Beyin 
noktayı nazarları muvafıktır. 

Reis — Efendim, 13 üncü fıkrayı kabul eden
ler . . . Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

14 - Meccani doğum yardımı için ebe istihdamı. 
Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler.. . Kabul 

edilmiştir. 
Maddenin heyeti umumiyesini kabul edenler. .. 

Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 21 — Vilâyet hususî i^areleriİe şeh-
remanetleri ve belediyelerin 18 ve 20 inci madde
lerde gösterilen hizmetlerini ifa için kanunu mah
suslarına tevfikan vekâletçe tayin olunan etibba 
ve sair memurin istihdam olunur. 

Sıhhiye Vekili Doktor Refik B. ( istanbul) — 
Buradaki (şehremaneti ve ) kalkacaktır. 

Reis — Maddeyi bu suretle tashihan kabul 
edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 22 — Şehremanetleri ile belediyelerce 
ve vilâyetler hususî idarelerince bu hizmetlerden 
hangilerinin ifası mecburî ve hangilerinin ihtiyarî 
olduğu ve bu hizmetlerde istihdam edilecek tabip
lerle memurların kadroları İcra Vekilleri Heye
tince musaddak bir talimatname ile tayin olunur. 
Hükümet tabipleri olmıyan yerlerde belediye 
tabipleri, nizamnamesine tevfikan Hükümet ta
biplerinin ifasile muvazzaf oldukları vazifelerle 
mükelleftir, 

Encümen namına Refik B. ( Bursa ) — Efen
dim, bu maddenin belediye kanunile telif edilmek 
üzere encümene iadesini rica ediyoruz. 

Reis — Efendim, Encümen maddeyi istiyor. 
Salâhattin B. ( Kocaeli) — En son tadilât ya

pan encümen İktisat Encümenidir, oraya mı gide
cektir. Halbuki Refik Beyefendi Sıhhiye Encüme
nine istemiştir. Encümen ismi tasrih edilmeli. 

Reis — İhtisas Encümeni olması dolayısile 
Sıhhiye Encümenine veriyoruz. 

Beşindi fasıl 
Vilâyetler ve kazalar umumî hıfzıssıhha meclisleri 

MADDE 23 — Her vilâyet merkezinde bir 
umumî hıfzıssıhha meclisi toplanır, bu meclis ma
hallî sıhhat ve içtimaî muavenet müdürü, ' nafıa 
mühendisi, maarif, baytar müdürü, mevcutsa sahil 
sıhhiye merkezi tabibi, bir Hükümet ve bele
diye tabibi ve hastane baş tabibi ile garni
zon ve kıt 'a bulunan yerlerde en büyük as
kerî tabip ve serbest san 'at icra eden bir tabip 
ve bir eczacıdan ve belediye reisinden mürekkep
tir. Meclis valinin veya valiye bilvekâle sıhhiye 
müdürünün riyaseti altında içtima eder. Valinin 

I tensip edeceği bir zat kitabet vazifesini ifa ve 
zabıtları tanzim eder. 

| Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler.. . Kabul 
edilmiştir. 

' MADDE 24 — Kazalarda bu meclisler kayma-
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kanım riyaseti altında Hükümet tabibi, mevcut 
ise bir Hükümet baytarı ve askerî tabip, belediye 
tabibi ve serbest icrayi san'at eden ve kaymakam 
tarafından intihap edilen bir tabip ve serbest ec
zacı ile belediye reisinden terekküp eder. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler.. . Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 25 — Umumî hıfzıssıhha meclisleri 
müntahap âzası her üç senede bir değişir. Eski 
âzanm yeniden intihabı caizdir. Her defa tebed
dülünde kaymakamlar tarafından vilâyetlere, va
lilerce1 de Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Vekâletine 
bildirilir. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler.*.. Kabul 
edilmiştir. , 

MADDE 26 — Umumî hıfzıssıhha meclisler: 
alelade ayda bir kere içtima ederler. Ahvali fev
kalâdede veya bir sarî ve salgın hastalık zuhurun
da valinin daveti veya Sıhhat ve İçtimaî Muavenet 
Vekâletinin talebi üzerine daha sıkı toplanırlar. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler.. . Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 27 — Umumî hıfzıssıhha meclisleri 
mahallin sıhhî ahvalini daima nazarı dikkat 
önündje bulundurarak şehir ve kasaba ve i köyler 
sıhhî vaziyetinin ıslahına ve mevcut mahzurların 
izalesine yarayan tedbirleri alırlar. Sarî ve salgın 
hastalıklar hakkında istihbaratı tanzim, sarî ve 
içtimaî hastalıklardan korunmak çareleri ve sıhhi 
hayatın faideleri hakkın.da halkı tenvir ve bir 
sarî hastalık zuhurunda hastalığın izalesi için 
alınari tedbirlerin ifasına muavenet eylerler. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler.. . Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 28 — Umumî hıfzıssıhha Meclisleri
nin mukarreratından mahallî vazifeler ve salâhi
yetler arasında bulunan işler vali veya kaymakam 
tarafından icra olunur, ve istizana muhtaç olanlar 
kaymakamlıkça vilâyetten ve vilâyetçe Sıhhat ve 
İçtimaî Muavenet Vekâletine sorulur. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Ka
bul edilmiştir. 

îkinci bap 
Sarî ve salgın hastalıklarla mücadele 

Birinci fasıl 
Hudutlar ve sahiller sıhhî müdafaası 

MADDE 29 — Beşinci maddede zikredilen Hu
dutlar ve sahiller Sıhhat Umum Müdürlüğü bey
nelmilel seyrüsefer ve ticaret sebeplerile intikal 
eden beşerî ve salgın hastalıklara karşı millî hu
dutlar ve sahilleri müdafaa vazifesile mükelleftir. 

Reis — Kabul eden le r . . . Etmiyenler . . . Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 30 — Hudutlar ve Sahiller Umum Mü
dürlüğü mer'î olan beynelmilel mukaveleler ve 

Devletçe mevzu kanunlar, nizamlar ve talimatlar 
ile Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Vekâleti tarafın
dan bu mukaveleler, kanunlar nizamlar ve tali
matların lâyikile tatbikini temin için verilen vazi
feyi ifa eyler. 

Sıhhiye Vekili Dr. Refik B. ( İstanbul ) — 
Efendim; sondan ikinci satırda (temini için ve
rilen . . . ) kelimelerinden sonra ( . . . emirler da
iresinde ) kelimeleri ilâve edilecektir. 

Reis — Bu şekilde tashihan maddeyi kabul 
edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul .edilmiştir. 

MADDE 31 — Türk ve ecnebî limanlarından, 
Türkiye limanlarından birine gelmek üzere hare
ket eden her gemi, bir sıhhat patentasını hamil 
olmalıdır. Ecnebî limanlarından gelen gemilere 
ait patentalar mahallî Türkiye şehbenderleri veya 
vekilleri tarafından tetkik ye patentanın salâhiyet 
sahibi bir makam tarafından verildiğine kanaat 
edildikten sonra vize edilir. Müteaddit ecnebî li
manlarına uğrıyan gemiler son uğradıkları liman
dan şehbender vizesi alırlar. 

Akçoraoğlu Yusuf B. (İstanbul) — Hariciye 
Encümeninden bir sualim var efendjm, (Hariciye 
Encümeninden kimse yok sesleri) belki diğer en
cümenler de cevap verebilirler. 

Böyle münasebatı hariciye ile alâkadar olan 
işlerde istilahatımız muayyen olmak lâzımdır. 
Burada şehbenderlik, baş şehbenderlik, deniyor. 
Halbuki resmî Devlet salnamesinde konsolosluk, 
tabiri vardır. Resmî muamelâtta böyle müteaddit 
[stılah kabul edilirse iş karışıyor. Hangisini kabul 
edeceğiz? 

Salâhattin B. ( Kocaeli) — Efendim, Hariciye 
Encümeni içtima halindedir. 

/ Reis — Efendim, Encümenden sorarız, cevap 
gelinceye kadar deminki reylerin neticesini arzede-
ceğim. 

Seyrisefain İdaresinin 1929 senesi bütçesine 
munzam ve fevkalâde tahsisat verilmesi hakkın
daki kanuna 193 zat rey vermiştir. Muamele ta
mamdır, kanun 193 reyle kabul edilmiştir. 

Nafıa Vekâleti 1929 senesi bütçesinden 180,000 
liranın imhasile Maliye Vekâleti bütçesine mun
zam tahsisat olarak verilmesine ve Seyrisefain 
İdaresine elli bin liralık muavenet yapılmasına 
dair kanuna. 197 zat rey vermiştir. Muamele ta
mamdır, kanun 197 reyle kabul edilmiştir. 

Hasan Fehmi B. (Gümüşane) — Reis Beye
fendi bu maddeyi geçelim. Diğer maddeleri mü
zakere edelim zaten encümene gitmiş madde de 
vardır. Ondaki ifade ne şekilde tashih edilmişse 
bunu da ona göre tashih ederiz. 

Reis — ( Zeki MesutBeye •) Efendim lütfen bu 
maddeyi izah ediniz. 

Akçoraoğlu Yusuf B. (İstanbul) — Hariciye 
Encümeninden bir sual soruyorum: istılahatı res-
miyemizde şehbenderlik midir, konsolosluk mudur? 

Hariciye Encümeni namına Zeki Mesut B. ( E-
dirne ) — Konsolosluktur. 

76 



İ : 4 8 1 7 - 4 - 1 9 3 0 C : 1 

Akçoraoğlu Yusuf B. (İstanbul) — O halde 
niçin Hariciye Encümeninin yazdığı şeylerde şeh
benderlik kelimesi kullanılmıştır. ı 

Hariciye Encümeni namına ?eki Mesut B. ( E-
dirne) — O suretle tashihi lâzım gelir. 

Reis — Maddeyi musahhah şeklile kabul eden
ler . . . Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. ••• 

MADDE 32 — Fevkalâde hallerde ve memle
keti tehlikeye maruz bırakan salgınlar zuhurunda 
Sıhhat ve içtimaî Muavenet Vekâleti hastalığın 
hüküm sürdüğü limanlarda bulunan konsolosluk
larda çalışmak veya konsolosluk mevcut olmadığı 
halde müstakillen vazife yapmak üzere mahsus 
memur gönderir. Bu gibi hallerde sıhhat patenta-
lannın vizesi ve bulundukları mahallin sıhhî ah
vali hakkında malûmat almak vazifesi bu sıhhat 
memurlarına aittir. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 33 — Konsolos veya vekili veya ah
vali fevkalâdede Sıhhat ve içtimaî Muavenet Ve
kâletinin mahsus memuru bulunmıyan yerler
de görülecek lüzum üzerine ya mahallî memurla-1 
nn vizesi veya muahedelerle münasebette bulun
duğumuz dost Devletlerden birinin konsolosluğun-
ca yapılacak vizeler muteber olur. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 34 — Ecnebî limanlarındaki mahallî 
memurlar tarafından 31 inci maddede zikredilen 
sıhhat patentası verilmediği takdirde bu patentalar 
konsolosluk veya mevcut ise Sıhhat, Vekâletinin 
memuru tarafından verilir. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 35 — Sıhhat patentalarmm vizesine 
mukabil mahsus kanun mucibince alınacak resim, 
konsolosluklar tarafından alınır. 

Reis — Kabul edenler , . . Etmiyenler . . . Ka- i 
bul edilmiştir. 

MADDE 36 — Sıhhat patentaları üzerinde 
yapılan her türlü tahrifler veya salâhiyettar ma-
kamatça tasdik edilmemiş tashihler patentayı hü
kümden düşürür. Bir geminin hareketinden evvel 
48 saat zarfında verilmiş patentalar muteber olup 
daha evvel verilenlerin hükmü yoktur. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler.. . Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 37 — Bir geminin hareket limanında 
kolera, veba, sarıhümma, lekelihümma ve çiçek 
vak 'alan veyahut Sıhhat ve İçtimaî Muavenet 
Vekâletine tayin ve ilân edilecek sair tehlikeli 
bir maraz salgını mevcut olmadığı halde verilmiş 
olan patentalar temiz addolunur. Bu hastalıklar- J 
dan hariçten geldiği tebeyyün eden münferit j 
vak'alarm zuhuru patentaların temiz addedil-' 

I meşine mani olmazsa da bu vak'alar patentalarda 
işaret edilmiş olmalıdır. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler.. . Kabul" 
edilmiştir. 

MADDE 38 — 37 inci maddede zikredilen has
talıklardan hariçten gelmiş olmadığı tahakkuk 
eden vak'ayı zuhurunu bildiren patentalar 
ile mebdeinde de temiz olduğu halde Türkiye li
manlarından birine gelinceye kadar geçen seyahat 
müddeti ( esnasında geminin ahvali sıhhiyesinde 

I vukua gelen tebeddül dolayısile evsafı değişen 
ve 31, 32, 33, 34 üncü maddeler ahkâmına muvafık 
olmıyan patentalar bulaşık addedilir. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler.. . Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 3 9 — Hiç bir patentayı hamil olmıya-
rak Türkiye limanlarına gelen gemiler, bulaşık 
patenta ile gelmiş gemiler gibi muameleye tabi 
olurlar. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler.. . Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 40 — Türk ve, ecnebî limanlarından 
gelerek Türk limanlarından birine dahil olan ge
miler sıhhî muayeneye tabi olup bu mükellefiyete 
riayet etmiyen gemilere serbest pratika verilmi-
yerek yolcu ve eşya çıkarılmasına mümaneat 
olunur. , 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler.. . Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 41 —: Her gemi bir Türk limanına. 
muvasalatı akabinde ve talimatnamelerle tayin 
olunan saatlerde Hudutlar ve Sahiller Sıhhat 
Umum Müdürlüğü memurları tarafından ziyaret 
ve patentaları ve geminin sıhhî vaziyeti tetkik 
olunur. Bu memurlar tarafından serbest pratika 
verilmedikçe gemilere başkalarının girmesi ve ge
milerden 47 inci madde mezkûr talimatname hü-

I kümleri haricinde kimsenin çıkması memnudur. 
Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler.. . Kabul 

| edilmiştir. 
MADDE 42 — Kaza, fırtına veya ahvali fev

kalâde sebebile bir limana girmeğe mecbur olan 
gemilerden yukarıdaki maddelerde zikredilen ev
safı haiz patenta aranmaz. Yalnız bunlar sıhhat 
patentalarını ibraz etmeğe mecburdurlar ve sahil 
sıhhat memurlarının murakabesi altında limanda 
kalırlar. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler.. . Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 43 — Türk limanlarına gelen ecnebî 
harp gemileri ile ecnebî donanmalarına mensup 
muavin sefineler patenta ibrazına mecbur değil
dir. Yalnız kara ile irtibat etmek ve serbest pra
tika almak istedikleri takdirde behemehal ticaret 
sefineleri hakkındaki hükme tabidirler. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler.. . Kabul 
edilmiştir. 
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MADDE 44 — Türk harp sefineleri ve ticaret I 

ile münasebeti olmayıp Hükümete ait bulunan 
, sair gemiler münhasıran hizmetlerine ait işler 

için Türk limanlan arasında seyrüsefer ettikleri 
ve hiçbir bulaşık limana uğramadıkları ve yolcu, 
asker ve saire nakleylemedikleri takdirde Türk 
limanlarına girip çıktıkları zamanlar sıhhî muaye
neye i tabi değildirler. Fakat gemi derununda sari 
hastalık zuhur ettiği takdirde bu gemilerin kap
tanları muvasalat limanındaki hudutlar ve sahiller 
sıhhiye memuruna haber vermeğe mecburdur. Bu 
takdirde tıbbî muayene icra ve serbest pratika ita 
edilmeden kara ile ihtılât edemez. 37 inci maddede 
zikredilen hastalıklarla bulaşık" limanlardan gelen ' 
bu nevi gemiler sair ticaret sefineleri hakkındaki 
hükme tabidir. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 45 — Çanakkale boğazı ile karadeniz 
boğazı arasındaki Marmara havzasında seyrüsefer 
eden gemiler muvasalat ettikleri limanlarda yol
cularını sıhhî ziyaret vaki olmadan' çıkarabilirler. 
Yalnız bu esnada geminin sıhhî muamelesini itmam 
etmesi lâzımdır. Eğer bu mmtaka dahilindeki ge
milerin hareket limanlarında sari hastalık varsa 
bunlar umumî ahkâma tabi olurlar. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Ka
bul eidilmiştir. 

MADDE 46 — 43, 44 üncü maddelerde zikredi
len gemiler ile küçük mesafelere gidip hiçbir yere 
uğramıyarak avdet eden balıkçı gemileri müstesna 
olmak üzere Türkiye limanlarından ihtilât ederek 
çıkan her türk ve ecnebî gemisi bir sıhhat paten-
tasını hamil olmalıdır. Bu patentalar mahalline 
göre temiz veya bulaşık addolunur. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 47 — Limanlarda gemilerin muvasa
lat ve hareketlerinde icrası icap eden sıhhî mua-
meler patentaların şekli, vasıf ve sureti itası yol-1 
eıı, mürettebatın ve eşyanın tathiri, bulaşık paten-
talı gemilere tatbiki icap eden sıhhî tedbirler, I 
muhtelif hastalıklara ait vak'alarda yapılacak 
muamele ve limanlarla hudutlarda müesses tahaf-
fuzanelerin idare sureti ve yirmi dokuzuncu mad
dede zikredilen sıhhî müdafaaya müteallik sair 
bütün muameleler mevcut mukavele ve kanunlara 
nazaran Sıhhat ve içtimaî Muavenet Vekâletince 
neşredilecek talimatnamelerle tayin olunur. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Ka
bul edilmiştir. \ 

MADDE 48 — Türkiye konsolosları bulunduk
ları mahalde zuhur eden ve 37 inci maddede zik
redilen hastalık vak 'alarmı ve bunlar hakkında 
ittihaz edilen tedbirleri Sıhhat ve İçtimaî Muave
net Vekâletine muntazaman bildirirler. Yalnız bun
lardan kolera, veba ve sarıhümmadan her vak'a-
nın telgrafla ihbarı lâzım gelip diğer hastalıklar 

ancak salgın şekli aldıkları takdirde mektup ile 
haber verilir. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler.. . Kabul 
edilmiştir. 
\ MADDE 49 — Türkiye limanlarına sari ve sal
gın hastalıkların duhulüne mani olmak için aşa
ğıda zikredilen tedbirler ittihaz edilir: 

1 - Gemilerin tıbbî muayenesi. 
2 - Bulaşık olduğundan şüphe edilen yolcula

rın nezaret altında bulundurulması veya tecridi. 
3 - Hastaların tahaffuzane veya sarî hastalık

lar hastanelerinde şifa buluncıya kadar tedavi ve 
etrafı için tehlikeleri zail oluncıya kadar tecridi. 

4 - Gemilerin ve sıhhat memurlarının göre
cekleri lüzum üzerine tathiri kabil olan ticaret 
eşyasile zatî eşyanın ve gemi eşyasının fennî 
tathiri. 

5 - Hastalık amilini nakle vasıta olan haşera-
tın ve hayvanların itlafı. 

6 - Yolcu ve mürettebata aşı veya serum tatbiki, 
Bu tedbirlerin tatbiki için lâzım, gelen zaman 

zarfında gemilerin limanlarda tevkifine hudutlar 
ve sahiller sıhhat memurları salâhiyettardırlar. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler.. . Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 50 — Sari ve salgın hastalıkların 
nakline vasıta olup fennî tathiri mümkün veya 
faideli olmıyan her nevi eşyanın gemilerden tah
liye edilmesine veya kara veya deniz tarikile 
memlekete ithaline mümaneata Sıhhat ve İçtimaî 
Muavenet Vekâleti salâhiyettardır. Vekâlet bu 
hususta müstaceliyetine binaen karar ittihaz ede
rek gümrüklere ve postaya tebligat icra ettikten 
sonra keyfiyeti îcra Vekilleri Heyetinin tasvibine 
arzeder. 

Reis— Kabul edenler . . . Etmiyenler.. . Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 51 — Türkiye ve ecnebî limanların
dan bulaşık veya şüpheli olanlar Sıhhat ve içti
maî Muavenet Vekâletince ilân olunur. Bu takdir
de bu limanlar müvaredatı, gemilerin patentaları 
bulaşık olmasa dahi 49 uncu maddede zikredilen 
tedbirlerden birine tabi olur. Alınan tedbirler Ha
riciye Vekâletince alâkadar devletlere mer'î mu
kaveleler dairesinde tebliğ olunur. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 52 — Bütün Türkiye limanlarında 
sıhhî muamele ifası Hudutlar ve Sahiller Umum 
Müdürlüğü memurlarına aittir. Bunların bulun
madığı mahallerde Sıhhat ve içtimaî Muavenet 
Vekâletinin göstereceği lüzum üzerine Hükümet 
veya belediye tabipleri veya liman reisleri veyahut 
nahiye müdürleri ile gümrük memurları kanun 
ve nizam ve talimatnameler hükümleri dairesinde 
sıhhî müdafaaya müterettip vazifeleri ifa ve rüsu
mu tahsil ederler. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 
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MADDE 53 — Hudutlar ve Sahiller Sıhhat 

Umum Müdürlüğü hizmetlerine ait olan resimler 
ve tathir, tephir, tahaffuzane masrafları ve kâ
nuna muhalif hareket eden gemi kaptanlarından 
alınması icap eden para eeiası mahsusu kanuna 
tevfikan tahsil olunur. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 54 — Komşu memleketlerden birinde 
37 inci maddede zikredilen hastalıklar zuhur et
tiği takdirde kara hudutlarında Sıhhat ve İçtimaî 
Muavenet Vekâletince vürut edecek yolcularla 
zatî ve ticarî eşya hakkında aşağıdaki tedbirler 
alınır: 

1 - Tren, araba Veya herhangi bir suretle ka
radan ve yahut nehir yolu ile gelen yolcuların 
hudutlara dahil oldukları mahalde veya hududa 
civar münasip bir yerde tıbbî muayeneleri. 

2 - Aşı veya serum tatbiki. 
3 - Zatî veya ticarî eşyadan tathir ve tephiri 

mümkün ve faydalı görülenlerin tathiri. 
4 - Yolcuların tıbbî nezaret altına alınması 

veya şüpheli şahısların tecridi. 
5 - Hastaların tecrit ve tedavisi. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 55 — Komşu memleketlerdeki salgın 
hastalıkların memleket için tehlikeyi mucip bir şe
kilde devam eyleyerek adî tedbirler ile bu tehlike-" 
nin izalesine imkân görülmediği zamanlarda hu
dutların hastalık bulunan memlekete mücavir 
kısmı icra. Vekilleri Heyeti kararile muvakkaten 
seddolunarak her türlü münakaleler tatil oluna
bilir. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler ..'.. Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 56 — 37 inci maddede zikredilen has
talıklardan birinin hüküm sürdüğü memleketler
den hava nakil vasıtâlarile vürut eden yolcu ve 
eşyalar hakkında 54 üncü maddede yazılan tedbir
ler Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Vekâletinin müna
sip göreceği hallerde hudutlarda veya bu vasıta
ların karaya indikleri mahallerde tatbik olunur. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir., 

Cumartesi günü saat 15 de toplanmak üzere 
in'ikada nihayet veriyorum. 

Kapanma saati: 17,20 -

Seyrisefain idaresi bütçesi tahsisat ve münakalesine dair kanunun 
neticei arası * 

( Kanun kabul edilmiştir ) 

,-\ 

Adana 
Hilmi B. 
Kadri B. 
Kemal B. 

Afyon Karahisar 
Ali B. 
Haydar B. 
Musa Kâzım B. 
Ruşen Eşref B. 

Âza adedi : 316 
Reye iştirak edenler : 193 

Kabul edenler : 193 
Reddedenler : 0 
Müstenkifler , : 0 

Reye iştirak etmiyenler : 123 
Münhaller : Q 

/ Kabul edenler J 

Aksaray 
Besim Atala'y B. 
Kâzım B. 
Neşet B. 

Amasya 
Esat B. 
İsmail Hakkı B. 
Nafiz B. 

Ankara 
AliB. 

Halit Ferit B. 
İhsan B. 
Rifat B. 
Sami B. 

Antalya 
Ahmet Saki B. 
Dr. Cemal B. 
Rasih B. 

Artvin 
Memet Ali B. 

. Aydın 
Emin Fikri B. 
Dr. Reşit Galip B. 
Dr. Mazhar B. 
Tahsin B. 

Balıkesir 
Ali Şuuri B. 
Emin B. 
Fahreddin B. 
Hayreddin B. 
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ismail Hakkı B. 
Memet Akif B. 
Memet Cavit B. 
Sadık B. 

Bayazıt 
İhsan B. 
Halit B. 
Şefik B. 

Bilecik 
Rasim B. 

Bitlin 
Muhittin Nami B. 

Bolu 
Dr. Emin Cemal B. 
Şükrü B. 

Burdur 
Mustafa Şeref B. 
Salih Vahit B. 

Bursa 
Bakteriyolok Refik B. 
Esat B. 
Muhlis B. 
Mustafa Fehmi B. 
Refet B. 

Cebelibereket 
Naci Pş. 

Çanakkale 
Memet B. 
Ziya Gevher B. 

Çankırı 
Rifat B. 
Ziya B. 

Çorum 
Dr. Mustafa B. 
ismail Kemal B. 
Münür B. 

Denizli 
Dr. Kâzım B. 
Emin Aslan B. 
Necip Ali B. 
Yusuf B. 

Diyarbekir 
Ishak Refet B. 
Kâzım Pş. 
Rüştü B. 

Edirne 
Hasan Hayri B. 
Şakir B. (V.) 
Zeki Mesut B. 

Elâziz 
Fazıl Ahmet B. 
Hasan Tahsin B. 

Hüseyin B. 
Ahmet B. 

Erzincan 
Abdülhak B. 
Aziz Samih B. 
Saffet B. 

Erzurum 
Aziz B. 
Dr. Ahmet Fikri B. 
Nafi Atuf B. 
Nafiz B. 

Eskişehir 
Ali Ulvi B.' 
Emin B. 
Dr. İsmail Besim Pş. 
Sait B. 

Gazi Antep 
Ahmet Remzi B. 
Ferit B. 
Reşit B. 

Giresun 
Hacim Muhiddin B. 

Gümüşane 
Hasan Fehmi B. 

Ilakâri 
İbrahim B. 

İçel 
Hakkı B. 

İsparta 
Hakim Rıza B. 
Hüseyin Hüsnü B. 
İbrahim B. 
Mükerrem B. 

İstanbul 
Akçoraoğlu Yusuf B. 
Dr. Nurettin Ali B. 
Edip Servet B. 
Ziyaettin B. 

İzmir 
Ahmet Enver B. 
Hüseyin B. 
Kâmil B. 
Münür B. 

Kars 
Baha Tali B. 
Dr. Sadreddin B. 
Faik B. 
Halit B. 

Kastamonu 
Cemal B. 
Memet Fuat B. 
Refik B. 

Kayseri 
Ahmet Hilmi B. 

Dr. Burhaneddin B. 
Hasan Ferit B. 
Reşit B. 

Kırklareli 
Memet Nahit B. 
Şevket B. 

Kırşehir 
Hazim B. 
Lûtfi Müfit B. 

Kocaeli 
İbrahim B. 
Kılıcoğlu Hakkı B. 
Ragıp B. 
Salâhaddin B. 

Konya 
Ahmet Hamdi B. 
Fuat B. 
Hüsnü B. 
Kâzım Hüsnü B. 
Kemal Zaim B. 
Mustafa B. 
Naim Hazim B. 
Refik B. 
Tevfik Fikret B. 
Zühtü B. 

Kütahya 
Cevdet B. 
İsmail Hakkı B. 
Niyazi Asım B. 
Ragıp B. 
Recep B. 

Malatya 
Abdülmuttalip B. 
Dr. Hilmi B. 
Vasıf B. 

Manisa 
Akif B. 
Bahri B. 
Doktor Saim B. 
Kemal B. 
Osman B. 
Yaşar B. 

Maraş 
Behçet B. 

Mardin 
Ali Rıza B. 
İrfan Ferit B. 
Nuri B. 

Muğla 
Ali Nazmi B. 

Niğde 
Ata B. 
Galip B. 

Ordu 
Hasan Fahri B. 

Hamdi B. 
İsmail B. 
Şevket B. 

Rize 
Akif B. 
Ali B. 
Atıf B. 
Fuat B. 

Samsun 
Ali Rana B. 
Avni B. 
Doktor Asım B. 
Ethem B. 

Siirt 
Halil Hulki B. 

Sinop 
Refik İsmail B. 
Yusuf Kemal B. 

Sivas 
İbrahim Alâettin B. 
Rahmi B. 
Rasim B. 
Şemseddin B. 
Ziyaeddin B. 

Ş. Karahisar 
İsmail B. 
Tevfik B. 

Tekirdağ 
Celâl Nuri B. 
Faik B. 

Tokat 
Bekir Lûtfi B. 
Hüseyin Hüsnü B. 
Mustafa Vasfi B. 
Süreyya Tevfik B. 

Trabzon 
Abdullah B. 
Ali Becil B. 
Arif B. 
Daniş B. 

Urfa 
Doktor Refet B. 
Mahmut B. 
Refet B. 

Van 
Hakkı B. 
Münip B. 

Yozgat 
Hamdi B. 
Tahsin B. 

Zonguldak 
Halil B. 
Memet Nazif B. 
Ragıp B. 
Rifat B. 
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/ Reye iştirak etmiyenler ] 

Adana 
Zamir B. 

Afyon Karahisar 
İzzet B. 
izzet Ulvi B. 

Ankara 
Gazi Mustafa Kemal 
Pş. (R. C.) 
Şakir B. 
Talât B. 

Antalya 
Hasan Sıtkı B. 
Süleyman Şevket B. 

Artvin 
Asim B. 

Aydın 
Mitat B. 

Balıkesir 
Kâzım Pş. (M. M. Rs.) 

Osman Niyazi B. 

Bilecik 
Asaf B. 
İbrahim B. 

Bitlis 
llyas Sami B. 

Muhittin B» 

Bolu 
Cevat Abbas B. 
FalihRıfkı B . ( Î .A . ) 

Hasan Cemil B. 

Bursa 
Ahmet Münür B. 
Aoaf B. 
Dr. Şefik Lûtfi B. 
Senih B. 

Cebelibereket 
Ali Rıza B. 
M. Sabri B. 

Çanakkale 
Samih Rifat B. 
Şükrü B. [1. A.] 

Çankırı 
MustafaAbdülhalik B. 
( V . ) 
Talât B. 

Çorum 
İsmet B. 
Ziya B. 

Denizli 
Haydar Rüştü B. 
Mazhar Müfit B. 

Diyarbekir 
Zekâi B. 

Edirne 
Faik B. 

Elâziz 
Nakyeddin B. 

Erzurum 
Asım B. 
Necip Asım B. 
Tahsin B. 

Gazi Antep 
Ali Cenani B. 
Kılıç Ali B. 
Şahin B. 

Giresun 
Hakkı Tarık B. 
Kâzım B. 
Şevket B. 
Tahir B. 

Gümüsane 
Cemal Hüsnü B. (V.) 
Halil Nihat B. 
Şevket B. 

İçel 
Emin B. 

İstanbul 
Abdülhak Hâmit B. 
Ahmet Rasim B. 
Dr. Hakkı Şmasi Pş. 
Dr. Refik B. (V.) 
Fuat B. 
Hamdi B. 
Hamdullah Suphi B. 
Haydar B. 
Hüseyin B. 
İhsan Pş. 
Süreyya Pş» 
Tevfik Kâmil B. 

İzmir 
Dr. Tevfik Rüştü B. 
(V.) 

M. Esat B.(V.) 
Mahmut Celâl B. 
M. Rahmi B. • 

Osmanzade Hamdi B. 
Saraçoğlu Şükrü B, 
(V.) 

Vasıf B. 

Kars 
Ağaoğlu Ahmet B. 

Kastamonu 
Ali Rıza B. 
Hasan Fehmi B. 
Velet B. 

Kayseri 
Dr. Halit B. 

Kırklareli 
Doktor Fuat B. 

Kırşehir 
Yahya Galip B. 

Kocaeli 
İbrahim Süreyya B. 
Kemalettin B. 
Reşit Saffet B. 

Konya 
Musa Kâzım B. 

Kütahya 
İbrahim B. 
Nuri B. 

Malatya 
Dr. Fazıl Berki B. 
İsmet Pş. (Bş. V.) 
Mahmut Nedim B. 

Manisa 
Kani B. 
Mitat B. 
Mustafa Fevzi B. 

Maraş 
Abdülkadir B. 
Memet B. 
Mitat B. 

Mardin 
Abdürrezzak B. 
Yakup Kadri B. 

Mersin 
Ali Münif B. 

Hakkı B. 

Muğla 
Nuri B. 
Şükürü Kaya B. (V.) 
Yunus Nadi B. 

Faik B. 
Halit B. 

ı 
Recai B. 

Niğde 

Ordu 

Rize 
Esat B. 
Hasan Cavit B. 

Samsun 
Adil B. 
Nusrat Sadullah B. 

Siirt 
Mahmut B. 

Sinop 
Recep Zühtü B. 

Sivas 
Necmettin Sadık B. 
Remzi B. 

Ş. Karahisar 
Memet Emin B. 

Tekirdağ 
Cemil B. 

Tokat 
Şevki B. 

Trabzon 
Hasan B. [Rs. V.] 
Nebizade Hamdi B. 
Süleyman Sırrı B. 
Şefik B. 

Urfa 
Ali Saip B. 

Ferit Celâl B. 

Yozgat 
Avni B. 
Salih B. 
Süleyman Sırrı B. 

Zonguldak 
Celâl Sahir B. 
Hüsnü B. 
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1929 senesi bütçesinde münakale icrasına ye Seyrisefain idaresine yapılacak 

muavenete dair kanunun neticei arası 

Âza adedi 
Reye iştirak edenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Müstenkifler 

Reye iştirak etmiyenler 
Münhal ler 

316 
197 
197 
O 
O 
119 

( Kanun kabul edilmiştir ) 

/ Kabul edenler J 
Adana 

Hilmi B. 
Kadri B. 
Kemal B. 
Zamir B, 

Afyon Karahisar 
Ali B. 
Haydar B. 
Musa Kâzım B. 
Ruşen Eşref B. 

Aksaray 
Besim Atalay B. 
Kâzım B. 
Neşet B. 

Amasya 
Esat B. 
ismail Hakkı B. 
Nafiz B. 

Ankara 
Ali B. 
Haüt Ferit B. 
İhsan B. 
Rifat B. 
Sami B. 

Antalya 
Ahmet Saki B. 
Dr. Cemal B. 
Rasih B. 

Artvin 
Memet Ali B. 

Aydın 
Emin Fikri B. 
Dr. Reşit Galip B. 
Dr. Mazhar B. 
Tahsin B. 

Balıkesir 
Ali Şuuri B. 
Emin B. 

Fahreddin B. 
Hayreddin B. 
İsmail Hakkı B. 
Memet Akif B. 
Memet Cavit B. 
Osman Niyazi B. , 
Sadık B. 

Bayazıt 
İhsan B. 
Hr>lit B. 
Şt-fik B. 

Bilecik 
Rasim B. 

Bitlis 
Muhjttin Nami B. 

Bolu 
Dr. Emin Cemal B. 
Şükrü B. 

Burdur 
Mustafa Şeref B. 
Salih Vahit B. 

Bursa 
Bakteriyolok Refik B. 
Esat B. 
Muhlis B. 
Mustafa Fehmi B. 
Refet B. 

Gebeliberelcet 
Naci Pş. 
M. Sabri B. 

Çanakkale 
Memet B. m 
Ziya Gevher B. 

Rifat B. 
Ziya B. 

Çankırı 

Çorum 
Dr. Mustafa B. 
İsmail Kemal B. 
Münür B. 
Ziya B. 

Denizli 
Dr. Kâzım B. 
Emin Aslan B. 
Necip Ali B. 
Yusuf B. 

Diyarbekir 
İshak Refet B. 
Kâzım Pş. 
Rüştü B. 

Edirne 
Kasan Hayri B. 
Şakir B. 
Zeki Mesut B. 

Elaziz 
Fazıl Ahmet B. 
Hasan Tahsin B. 
Hüseyin B. 
Ahmet B. 

Erzincan 
Abdülhak B. 
Aziz Samih B. 
Saffet B. 

Erzurum 
Aziz B. 
Dr. Ahmet Fikri B. 
Nafi Atuf.B. 
Nafiz B. 

Eskişehir 
Ali Ulvi B. 
Emin B. 
Dr. İsmail Besim Pş. 
Sait B. 

Gazi Antep 
Ahmet Remzi B. 

Ferit B. 
Reşit B. 

Giresun 
Hacim Muhiddin B, 

Gümüşane 
Hasan Fehmi B. 

Hakâri 
İbrahim B. 

İçel 
Hakkı B. 

İsparta 
Hakim Rıza B. 
Hüseyin Hüsnü B. 
İbrahim B. 
Mükerrem B. 

istanbul 
Akçoraoğlu Yusuf B. 
Dr. Nurettin Ali B. 
Edip Servet B. 
Hüseyin B. 
Ziyaettin B. 

İzmir 
Ahmet Enver B. 
Hüseyin B. 
Kâmil B. 
Münür B. 

Kars 
Baha Tali B. 
Dr. Sadreddin B. 
Faik B. 
Halit B. 

Kastamonu 
Ali Rıza B. 
Cemâl B. 
Hasan Fehmi B. 
Memet Fuat B. 
Refik B. 

82 -



Kayseri 
Ahmet Hilmi B. 
Dr. Burhaneddin B. 
Hasan Ferit B. 
Reşit B. 

Kırklareli 
Memet Nahit B. 
Şevket B. 

Kırşehir 
Hazim B. 
Lûtfi Müfit B. 

Kocaeli 
İbrahim B. 
Kılıcoğlu Hakkı B. 
Ragıp B. 
Salâhaddin B. 

Konya 
Ahmet Hamdi B. 
Fuat B. 
Hüsnü B. 
Kemal Zaim B. 
Mustafa B. 
Naim Hazim B. 
Refik B. 
Tevfik Fikret B. 
Zühtü B. 

Kütahya 
Cevdet B. 
İbrahim B. 

Afyon Karahisar 
İzzet B. 
İzzet Ulvi B. 

Ankara 
Gazi Mustafa Kemal 
Pş. (Rs. C.) 
Şakir B. 
Talât B. 

Antalya 
Hasan Sıtkı B. 
Süleyman Şevket B. 

Artvin 
Asım B. 

Aydın 
Mitat B. 

Balıkesir 
Kâzım Pş. (M. M. Rs.) 

Bilecik 
Asaf B. 
İbrahim B. 

I İsmail Hakkı B. 
Niyazi Asım B. 
Recep B. 
Ragıp B. 

Malatya . •*• 
Abdülmuttalip B. 
Dr. Fazıl Berki B. 
Dr. Hilmi B. 
Vasıf B. 

Manisa 
Akif B. 
Bahri B. 
Doktor Saim B. 
Mitat B. 
Osman B. 
Yaşar B. 

Maraş 
Behçet B. 

Mardin 
Ali Rıza B. 
İrfan Ferit B. 
Nuri B. 

Niğde 
Ata B. 
Galip B. 

Ordu 
Hasan Fahri B. 

Bitlis 
îlyas Sami B. 
Muhittin B. 

Bolu 
Cevat Abbas B. 
Falih Rıfkı B. (1. A.) 
Hasan Cemil B. 

Bursa 
Ahmet Münür B. 
Asaf B. 
Dr. Şefik Lutfi B. 
Senih B. 

Cebelibereket 
Ali Rıza B. 

Çanakkale 
£amih Rifat B. 
Şükrü B. (1 Â) 

Çankırı 
MustafaAbdülhalik B. 
[V.] 

Talât B. 

I Hamdi B. 
İsmail B. 
Şevket B. 

Rİze 
Akif B. 
Ali B. 
Atıf B. 
Fuat R 

. Samsun 
Ali Rana B. 
Avni B. 
Doktor Asım B. 

Siirt 
Halil Hulki B. 

Sinop 
Refik İsmail B. 
Yusuf Kemal B. 

Sivas 
İbrahim Alâettin B. 
Rahmi B. 

İŞemseddin B. 
Ziyaeddin B. 

Ş. Karahisar 
I İsmail B. 
Tevfik B. 

Tekirdağ 
I Celâl Nuri B. 

etmiy enler ] 
Çorum 

İsmet B. 
Denizli 

Haydar Rüştü B. 
Mazhar Müfit B. 

Diyarbekir 
Zekâi B. 

Edirne 
Faik B. 

Elaziz 
Nakyeddin B. 

Erzurum 
Asım B. 
Necip Asım B. 
Tahsin B. 

Gazi Antep 
Ali Cenani B. 
Kılıç Ali B. 
Şahin B. 

: Giresun 
Hakkı Tank B. 

Faik B. 
Tokai 

Bekir Lutfi B, 
Hüseyin Hüsnü B« 
Mustafa Vasfi B. 

Trabzon 
Abdullah B. 
Ali Becil B. 
Arif B. 
Daniş B. 

Vrfa 
Doktor Refet B. 
Mahmut B. 
Refet B. 

Yan 
Hakkı B. 
Münip B. 

Yozgat 
Hamdi B. 
Tahsin B. 

Zonguldak 
Halil B. 
Memet Nazif B. 
Rağıp B. 

Rifat B. 

Kâzım B. 
Şevket B. 
Tahir B. 

Gümüşane 
Cemal Hüsnü B. (V.) 
Halil Nihat B. 
Şevket B. 

İçel 
Emin B. 

İstanbul 
Abdülhak Hâmit B. 
Ahmet Rasim B. 
Dr. Hakkı Şinasi Pş. 
Dr. Refik B. (V.) 
FuatB. 
Hamdi B. 
Hamdullah Suphi B. 
Haydar B. . 
İhsan Pş. 
Süreyya Pş. 
Tevfik Kâmil B. 

İzmir 
Dr.TevfikRüştüB.(V.) 

[Reye iştirak 
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Mahmut Esat B. (V.) 
Mahmut Celâl B. 
Mustafa Rahmi B. 
Osmanzade Hamdi B. 
Saraçoğlu Şükrü B. 
[V.] 

Vasıf B. 
Kars 

Ağaoğlu Ahmet B. 

Kastamonu 
Velet B. 

Kayseri 
Dr. Halit 'B. 

Kırklareli 
Doktor Fuat B. 

Kırşehir 
Yahya Galip B. 

Kocaeli 
İbrahim Süreyya B. 
Kemalettin B. 
Reşit Saffet B. 

Konya 
Kâzım Hüsnü B. 

Musa Kâzım B. 

Kütahya 
Nuri B. 

Malatya 
îsmet Pş. (Bş. V.) 
Mahmut Nedim B. 

Manisa 
Kani B. 
Kemal B. 
Mustafa Fevzi B. 

M araş 
Abdülkadir B. , 
Memet B. 
Mitat B. 

Mardin 
Abdürrezzak B. 
Yakup Kadri B. 

Mersin 
Ali Münif B. 
Hakkı B. 

Muğla 
Ali Nazmi B. 

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

Faik B. 
Halit B. 

Recai B. 

Niğde 

Ordu 

Rize 
Esat B. 
Hasan Cavit B. 

Samsun 
Adil B. 
Ethem B. 
Nusrat Sadullah B. 

Siirt 
Mahmut B. 

Sinop 
Recep Zühtü B. 

Sivas 
Necmettin Sadık B, 
Rasim B. 
Remzi B. 

Ş. Karahisar 
Memet Emin B. 

Tekirdağ 
Cemil B. 

Tokat 
Süreyva Tevfik B. 
Şevki 'B. 

Trabzon 
Hasan B. [Rs. V.] 

Nebizade Hamdi B. 
Sülevman Sırrı B. 
Şefik B. 

TJrfa 
Ali Saip B. 
Ferit Celâl B. 

Yozgat 
Avni B. 
Salih B. 
Süleyman Sırrı B. 

Zonguldak 
Celâl Sahir B. 
Hüsnü B. 

.-_ o jn> ;>• %>-» o c «C <C » 



SIR A NQ 126 
Nafra Vekâleti 1929 senesi bütçesinde 180 000 liranın imha-
sile Maliye Vekâleti bütçesine munzam tahsisat olarak 
verilmesine ve Seyrisefain İdaresine 50 000 liralık muavenet 
yapılmasına dair 1/613 numaralı kanun lâyihassı ve Bütçe 

Encümeni mazbatası 

T. C. 
başvekâlet ' 2 6 - I H - 1930 

Muamelât Müdürlüğü 
Şube 1 

Sayı 6(918 
B. M. M. Yüksek Reisliğine 

Nafıa Vekâletinin 1929 malî senesi bütçesinden 180 000 liranın imhasile Maliye bütçesine 
bu miktar tahsisatı munzamma itasına ve Seyrisefain İdaresine 50 000 lira muavenet icrasına 
dair Maliye Vekâletince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetinin 23-HI-1930 tarihli içtimamda 
Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte takdim olunmuştur. 

Muktazasının ifasına ve neticesinin iş'arına müsaade buyrulmasını rica ederim efendim. 
Başvekil 

İsmet 

Esbabı mucibe lâyihası 

1929 malî senesi Nafıa bütçesinden 180 000 liranın imha ve Maliye bütçesine bu miktar 
tahsisatı munzamma itasına ve Maliye bütçesinin irat getiren emlâki milliye inşaat ve tamirat 
tertibinden Seyrisefain İdaresine 50 000 lira muavenet icrasına dair tanzim olunan kanun 
lâyihası leffen takdim kılınmıştır. 19-111-1930 

Bütçe Encümeni mazl>atası 
T. B. M. M. 

Bütçe Encümeni 14 - IV - 1930 
Karar K° 72 
Esas M 1/613 

Yüksek Reisliğe 

1929 senesi Maliye Nafıa bütçeleri arasında ( 180 000 ) liralık münakale icrasına ve 
Maliye bütçesinin irat getiren emlâki milliye faslının birinci maddesinden ( 50 000 ) liranın 
Seyrisefain İdaresine muavenet olmak üzere verilebilmesine dair olup Encümenimize havale 
olunan kanun lâyihası Maliye Vekili Beyin huzurile tetkik ve mazakere edildi. 

Seyrisefain İdaresine devredilmiş olan Yaluva kaplıcalarıle müştemilâtının tamir, inşa ve 
sair tesisat ve noksanlarını ikmal için mezkûr idareye verilmesi zaruri görülen tahsisata karşılık 
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olmak üzere teklif olunan işbu lâyiha Encümenimizce esas itibarile kabul olunmuş ve Maliye 
Vekili Beyden alınan izahata göre bu iş için şimdilik lüzumu olan ( 230 000 ) liralık tahsi
satın bu suretle temin edildiği anlaşılmıştır. 

Kanun lâyihasının birinci maddesi münakaleye ikinci maddesi Maliye bütçesinin 200 üncü 
faslının birinci maddesinden Seyrisefain İdaresine yapılacak muavenete dairdir. 1929 bütçesinde 
bu faslın birinci maddesine ( 10 000 ) lira konulmuş ve 1542 numaralı kanunlada münakale 
suretile ( 50 000 ) lira ilâve edilmiştir. Şu vaziyete göre maddeye konulmuş olan tahsisat 
miktarı ( 60 000 ) lira olmuştur. Bu tahsisattan ( 50 000 ) lirası Yaluva kaplıcaları için Seyri
sefain İdaresine muavenet olarak verilmesi muvafık görülmüştür. Şekle ait tadil ile hazırlanan 
kanun lâyihası müstacelen müzakere edilmek üzere Umumî Heyetin tasvibine arzolunur. 
Büt. En. Rs. 

İstanbul 
Fuat 

Reis vekili 
Bursa 

Muhlis 
Erzurum 
H. Aziz 

Elaziz 
H. Tahsin 

M. M. 
Gaziantep 
A. Remzi 

İsparta 
Mükerrem 

Aydın 
Mühendis Milat 

Konya 
K. Hüsnü 

Diyarbekir 
Rüştü 
Yozgat 

S. Sırrı 

Hükümetin teklifi 

Kanun lâyihası 
MADDE 1 — 1929 senesi nafıa bütçesi

nin 756 inci inşaat masrafı faslından 180 000 
lira imha ve Maliye bütçesinin 217 inci Seyri 
sefaine verilecek tahsisat faslına 180 000 lira 
tahsisatı münzamma ita olunmuştur. 

MADDE 2 — senei haliyei maliye bütçesi
nin 200 üncü irat getiren Emlâki milliye 
masarifi faslının birinci maddesinden 50 500 
liranın Seyrisefain idaresine muavenet olmak 
üzere itasına Maliye Vekili mezundur. 

MADDE 3 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

MADDE 4 — Bu kanunun ahkâmını icraya 
Maliye Vekili memurdur. 

23/M/930 
Bş. V. Ad. V. M. M. V Da. V. 
İsmet M. Esat M. Abdülhalık Ş. Kaya 

Ha. V. Ma. V. Mf. V. 
Dr. T. Rüştü Ş. Saraçoğlu Cemal Hüsnü 
Na. V. İk. V. S. İ. M. V. 
Recep Şakir Dr. Refik 

Bütçe Encümeninin tadili 
1029 senesi bütçesinde münakale icrasına ve 
seyrisefain İdaresine yapılacak muavenete 

dair kanun lâyihası 
MADDE 1 — 1929 senesi Nafıa bütçesi 

nin 756 inci faslından (180 000) lira tenzil 
edilerek Maliye bütçesinin 217 inci faslına 
naklen ilâve edilmiştir. 

MADDE 2 — 1929 senesi Maliye bütçe
sinin 200 üncü faslının birinci maddesinden 
(50 000) liranın Seyrisefain İdaresine muave
net olmak üzere itasına Maliye Vekili mezundur. 

MADDE 3 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

MADDE 4 — Bu kanunun hükmünü icra
ya Maliye Vekili memurdur. 



-.ŞIRA*H.25 
Seŷ Sjgfeıin fââri^riîn 1929 setresi bStçesîne tnöntafri ye 
fevkalâde tahsisat verilmesi hakkında i 615 numaralı kanun 

lâyfhast ve bütçe £nc^tfeni tttazbatası 

T. C. 
Başvekâlet 

MiMn&mjtiüBrlüğu 26 r MI-193$ 
Sayı 6/926 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 
Seyrisefain İdaresinin 1929 malî senesi bütçesine tahsisatı munzamma ve fevkalâde verilmesi 

ve sermayei -mütedâvfte vaẑ ı ve 120 000 liralık mfinakste icrası a k ı n d a Ma4lye Vekâletince 
hâzM^nân ve İcra VekilteBİ Heyetinin 23 - rIfI -793Ö tarihlî içtinıaınila ¥ük&efc h*eclfse afzr 
kararlaştırılan • kanım lâyihası esbabı mu^ibesite b^ükte takîdim olutmMistur. 

Muktazasımn ifasına ve neticesinin iştarınamüsaadfc buyrulmasnu rica «derim; efendim, 
Başvekil 

•"•• • ' • • . • • dsmt 

'''••' EsfcaİM mucibe lâyihası 

929 senesi zarfında lüzumu olan makemei teçhiziye ve müstehlike ve kömür bedeli olmak 
üzere senenin muayyen hidematının icap ettirdiği muhammen masarifatına ve piyasanın ojgünkü 
vaziyetine göre bütçenin ikinci masraf faslının üçüncü maddesine ( i 529 100 ) lira tahsisat 
komılmusjtu. Bundan (,l 049 ,00$) lirası o günkü kömür piyasası mucibince beher tonası 910 
kuruştan 120 ıö00 tpn leva riıarin kömürüne mütebakisi, de Avrupadan,gelecek yağ, bpya, .halat 
veya saire ile İstanbul piyasasından mubayaa olunacak tîirJaşım malzemei ,müştehükei bahriyeye, 
tahsis edilmiştir. 

Bû&e çıkıktan sonra Zonguldakta icrayi, faaliyet eden v^ leva kömürü istihsal eden ve 
senelerden beri idare müteahhidi bulunan iki kömür şirketinin, .birleşmesi neticesi komür-
fiyatları büyük bir farkla tezayüt etmiş ve idareyi başka alacak malıal olmadığından dolayı işbu 
büyük farkla kömür mukavelesi aktine mecbur etmiştir. 

bundan başka: bazr namemul ve her* hangi bir hesaba girmesi mümîdn olmıyan fevkalâde 
hizmetler vukua gelmiştir ki bu lâzimü$fa hizmetler dolayisüe de senevi muhammen miktardan 
fazla kömür sarfını icap ettirmiş ve ettirmesi ihtimali vardır. 

Bu fevkalmemul hidemat meyanmda munzam yahtva seferleri ve sevkiyatı, Erkâm bahriyei 
umumiyece mürettep manevrada vazife alan 12 vaporun manevranın hitamına kadar çalışması 
ve İzmir vaporunun hizmeti mahsusa ile Samsun seyahati, cephane nakliyatı gibi namemul 
faaliyet bu sarfiyatı vücuda getirmiştir. 

Bundan başka : geçen sene evasıtında neşri ilân olunan yeni gümrük tarifesinin bilhassa 
malzemei müstehlikei bahriyeye vazettiği gümrük rüsumunun vasatî yüzde yirmi beş ilâ otuz 
nisbetinde tezayüdü ve buna ayrıca inzimam eden kambiyo tereffüünün İstanbul piyasasından 
tedarik olunan malzeme fiyatları üzerinde yaptığı yükseklik ve donanmaya verilen ve kendi 
sarfiyatımız haricinde kalan su sarfiyatının icap ettirdiği masrafla beraber yukarıda sırasile 
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arzı tadat edilen masarifat ve bundan sonra vukuu pek muhtemel bu gibi fevkalâde hizmetle
rin icabettireceği masarifat itibarile hususatı mezkûre için mevzu tahsisatın sene nihayetine kadar 
kifayet etmiyeceği anlaşılmıştır. 

Binaenaleyh balâda arzolunan gayri melhuz sarfiyat ve tereffüü fiyat dolayısile hasıl olan boş
luğu ikmal edebilmek için sene nihayetine kadar daha ( ikiyüz altmış bin ) liralık tahsisata 
ihtiyacımız olduğunu tahmin etmekteyiz. 

Bunun karşılığı kısmen muhtelif fasıllarda yapılacak tasarrufat ile kısmen de derdesti intaç 
bazı davalardan elde edilecek mebaliğ teşkil edecektir. 

Bütçe Encümeni mazbatası 

14-IV-1930 

Yüksek Reisliğe 

Seyrisefain İdaresinin 1929 bütçesine ( 210 000 ) liralık fevkalâde ve ( 140 000 ) liralık 
munzam tahsisat verilmesine ve bazı fasıl ve maddeler arasında ( 120 000 ) liralık münakale 
icrasına dair olup encümenimize havale olunan kanun lâyihası Seyrisefain Umum Müdürü 
Sadullah Bey hazır olduğu halde tetkik ve müzakere edildi. 

Lâyihanın birinci ve ikinci maddeleri idare bütçesinde yapılacak münakale ile tahsisatı 
munzammaya ait olup bunlar hakkında lâyihaya merbut esbabı mucibede izah olunan sebepler 
encümenimizce de varit görülmüştür. 

Lâyihanın üçüncü maddesi Seyrisefain İdaresine devredilmiş olan Yaluva kaplıcalarile 
işletilmesi için lüzumu olan mütedavil sermaye karşılığı s olmak üzere istenilen ( 30 000 ) 
liraya dair olup bu bapta alınan izahat üzerine bu işin ( 15 000 ) lira ile tedvir edileceği 
anlaşılmış ve tahsisat bu miktara tenzil edilmiştir. Mütedavil sermayelerin ne suretle istimal 
edileceği muhasebei umumiye kanununun maddei mahsusasında gösterilmiş olduğu cihetle 
maddede bu noktaya ait ibare zait görülerek tayyolunmuştur. 

Lâyihanın dördüncü maddesi ise Yaluva kaplıca ve plajlarının inşaat ve tesisat masrafına 
ait olup ( 230 000 ) lira olarak kabul edilmiştir. Bu tahsisat ayrıca Umumî Heyete takdim 
kılınan bir lâyiha ile Maliye bütçesinden Seyrisefain idaresine yapılacak muavenet ile 
karşılaştırılacaktır. 

Şekle ve ibareye ait bazı tadilâtla kabul edilen kanun lâyihası müstacelen müzakere edilmek 
üzere Umumî Heyetin tasvibine arzolunmuştur. 
Bütçe En. Rs. Rs. V M. M. Aydın 

İstanbul Bursa Gaziantep Mühendis Diyarıbekir Erzurum 
Fuat Muhlis A. Remzi Mitat Rüştü M, Aziz 
Elaziz İsparta Yozgat Konya 

H, Tahsin Mükerrem S, Sırrı K, Hüsnü 

T. B. M. M. 
Bütçe Encümeni 

M 37 M. 
Esas M 1/615 
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Hükûmetin teklifi 

Kanun lâyihası 

MADDE l — Seyrisefain İdaresi 929 
senesi bütçesinin 5 inci sermaye işleri faslının 
ikinci maddesinden 80 000 ve üçüncü madde
sinden 40 000 liraki ceman 120 000 lira 
bittenzil mezkûr idarenin ikinci faslının 3üncü 
maddesine naklen ilâvesine mezuniyet veilmiştir 

MADDE 2 — 1929 malî senesi Seyrisefa
in İdaresi bütçesinin ikinci masarifat faslının 
3üncü maddesine 140 000 üra tahsisatı mu
nzamına ita olunmuştur. 

MADDE 3 — Seyrisefain İdaresinin 929 
senesi bütçesinde Yaluva Kaplıcaları ve Plajları 
işletme masarifi) namile yeniden açılan l o 
uncu fasla Muhasebei umumiye kanununun49 
uncu maddesi mucibince mütedavil sermaye 
suretinde istimal olunmak üzere 30 000 lira 
tahsisat vazolunmuştur. 

MADDE 4 — Mezkûr idarenin senei haliye 
bütçesinde yeniden açılan ı \ inci ( Yaluva , 
Kaplıca ve Plajlarının inşaat ve tesisatı 
masrafı) namile yeniden açılan fasla 230 000 
lira tahsisatı fevkalâde olarak ita olunmuştur. 

MADDE 5 
muteberdir. 

Bu kanun neşri tarihinden 

MADDE 6.— Bu kanunun ahkâmım icraya 
Maliye ve iktisat Vekilleri memurdur . 

23/111/930 
Bş. V. Ad. V. M. M. V. 
İsmet M. Esat M. Abdülhalık 

Da. V. Ha. V. Ma. V. 
Ş. Kaya Dr. T. Rüştü Ş. Saraçoğlu 

Mf. V. Na. V. İk. V. S. İ. M. V. 
C. Hüsnü Recep Şakir Dr.. Refik 

Bütçe Encümeninin tadili 
Seyrisefain İdaresi bütçesi tahsisat ve müna

kalesine dair kanun lâyihası 

MADDE l — 1929 senesi Seyrisefain 
İdaresi bütçesinin beşinci faslının ikinci mad
desinden (80 000) ve üçüncü maddesinden 
(40 000) üra tenzil edilerek ikinci faslın 
üçüncü maddesine naklen ilâve edilmiştir. 

MADDE 2 — 1929 senesi Seyrisefain 
İdaresi bütçesinin ikinci faslının üçüncü mad
desine tahsisatı munzamma olarak (140 000) 
lira ilâve edilmiştir. 

MADDE 3 — 1929 senesi Seyrisefain 
İdaresi bütçesinde ( Yaluva kaplıca ve plaj
ları işletme masrafı) namile yeniden açılan 
onuncu fasla mütedavil sermaye olarak kulla
nılmak üzere (15 000) ve (Yaluva kaplıca ve 
plajları inşaat ve tesisat masrafı ) namile açı 
lan onbirinci fasla dahi (230 000) lira tahsi
satı fevkalâde olarak konulmuştur. 

MADDE 4 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

MADDE 5 — Bu kanunun hükmünü icraya 
Maliye ve İktisat Vekilleri memurdur. 





Umumî hsfzıssthha hakkında 1/441 numaralı kanun tâylHâtsilg 

kullanmalarının meni hakkında 2/4 numaralı kantin teklifi 
ve SıîııbgCv^ 

İktisat Encümenleri mâ tî îırî ^̂ ^̂ ^̂ "̂̂ ^̂ ^̂ "̂̂  1 
: ' " ' • ' " • : " " - ' • "A'-' İ!--\:- î ^ e = - ~ ; : v £ ( _*;»• / • . , ; 

r. ç. 
Muamelat Mudiirlüğii 

SayxQiİ6Q6 
IS, M M. Yüksek Reisliğine 

Umumî fyfzıssıhha hakkında S. İ. M. Vekâletince hazirl&'nâri ve İcra Vekilleri Heyetinin 
17/İV/ J 929 tarihli i çtimâındâ'Yüksek Meclise arzı 'kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı muci-
besile Sidikte tamdım olunmuştur *' •••-.•.•-••••• ....-...,:,. . : 4, :•.;; 

Muktazasının ifasına ve neticesinin iş'arına müsaade buyrulmasını rica ederim efendim. 
Başvekil 

Umumî Ilıfzıssıhha kanunu esbabı mucibe lâyihası 
Memleketimizde sıhhat işlerinin şekli kanunî altına ahhrriası ve bu işlerin tasnif ile her 

zümrenin gerek Devletin siyasî bünyesine derecei nisbeti,,. i gerekse umumî .sıhba^ile^, ç>lan 
alâkasının şiddetine' nazaran ayrı' ayrı hükümlere raptı zaruret .kesbey lemistir-,-.,.,, ,'. 

FUhakjka ceza kanununun umumî ve mahdut hükümleri veiim»peratorlttk devrine ait ve eski 
zamanjar.,şeraitine göre 'tarizim edilmiş ' elde mevcut'•• bir kaç nizamname bu işlerin tedviri 
esnasında. hali."hazırda tesadüf edilen bir çok müşküllerin hallinde sakit.kalmaktadır.. Bilhassa 
içtimaî şartlarin sıhhî cihetlerine ait meselelerde bir kelime ile içtimai hıfzıssıhha işlerinde 
ihticaca medar müdevveh elde hiçbir şey bulunmamaktadır. Halbuki-bu işler in idarj hükiimleçle 
hal ve. tedviri kanuni müeyyedesi bulunmaması"sebebile ancak noksan, semereler:$.jktitafrn^an 
kısmen de neticesiz yarırri tedbirler mahiyetinden ileri gidemiyerek. .beyhude. iReşai ,şa,rjıncian 
ibaret (kalmaktadır. Binaenaleyh Cumhuriyet idaresinin umdelerine muvafık bir umumî hıfzışsrtnıa 
kanununun "tedvini İni sebepler îfe' mecburiyet mahiyetimi de• haiz • bulunmaktadır,...,,., ; ,, • 

Kısmen şimdiye )<adar' mevcut ve fakat yine ihtiyaçlara kâfi gelmiy^Hokanun ve nizamna
meler, yerine kaim olmak ve kısmen de büsbütün yeni hükümler ihtiva etmek üzere her biri 
başlı başına birer kanun denebilecek 15 fasıl üzerine tertip edilen (umumî Hıfzıssırma kanunu) 
lâyihası Je,rtip edilirken göz önünde bulundurulan nokta memleketin hakikî ihtiyaçlarını tatmin 
edecek, ve,her yerde kabili tatbik olabilecek ve ayni zamanda içtimaî: ve, umumî\ hıfef ssıhlıa 
ilimlerinin bsu günkü 'rnüktesebatile telif edilebilecek ahl&m tazedilebilmesi İdi..*Bu: gayeye 
vusukiçiq bütün meidenî. Devletlerin yüzlerce sehedenberi neşrü tatbik ettikleri sıhhî kanunlar 
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ve saire tetkik edilmiş ve her fasla ait kısmın üzerinde gerek kanunî ve gerek ilmî neşriyatın 
tetebbülerinderı sonra bir netice elde olunmuştur. 

Esasen merbut lâyihaya müşabih tarzda umumî hıfzıssıhha kanunları pek az hükümetlerde 
mevcuttur. Onlarda büsbütün başka esaslardan mülhem olarak tanzim edilmiş olduğu mütale-
alarmdâri anlaşfpakfadır. Diğer bir çok devletlerdeki sıhhî kanunlar zaman zaman ve görülen 
ihtiyaç üzerine neşrü tatbik edilmiştir. Fakat son zamanlarda bütün sıhhî mevzuatı bir arada 
ihfiva etmek üzere umumî kanunlar tanzimi daha faideli telekki edilmekte olduğundan sıhhî 
takyidatıçok eski* zamanlara kadar icra edilmiyen yeni devletlerde kendi teşkilatlarına göre 
umumî kanunların, adedi tezayüt etmeğe başlamıştır. Bizde de bu hususta yapılan tetkikat 
neticesinde umûmî ve mühim bütün sıhhî hususları ihtiva eden bir kanunun tanzimi daha 
faydalı görüldüğünden merbut lâyiha uzun mesai neticesinde vücude getirilmiştir. 
' Kânunun birinci faslı alelumum devlet sıhhî hizmetleri ve sıhhî merciler ve vekâlet vazaif 
ve hidematından ( Âlî Şurayi Sıhhî) vilâyet ve idarei hususiyeleri ve belediyeler ile vilâyet 
ve kaza hıfzıssıhhai umumiye meclisine tahsis edilmiştir. Merkez teşkilâtının tespiti, vazaifiniıı 
tahdidi meselesinin intizam ve muamelatın sürat ve selâmetini kâfil görülmüş olmağla beraber 
halli ilmî tetkiklere vabeste olup salâhiyettar bir heyet tarafından müzakere ve münakaşasına 
lüzum görülen işlerle meşgul olmak ve aynı zamanda mesaili adliyede ihtibar vazifesi görmek 
üzere: vukuf ve ilmî, idarî, kudret ve ehliyetlerile tanınmış zovattan mürekkep âlî sıhhat 
şurasının teşkili çok lüzumlu görülmüştür. Bu faslın dördüncü babında vilâyet ve idarei 
hususiyelerle belediyelerin vazaifi sıhhiyeleri ayrı ayrı zikredilmiş ve beşinci babı her mahallin 
şaraiti hususiyesine tevfik. edilmesi lâzım gelen icraatı sıhhiyenin tespit, tezekkür ve murakabesi 
için ajâkadâr erkânı mahalliyeden müteşekkil vilâyetler ve kazalar hıfzıssıhhai umumiye 
meclislerine tahsis edilmiş ve bu meclislerin sureti teşekkülü ve vazaifi vazıhan tavzih ve 
tayin edilmiştir. Bittabi bu teşkilâta ait teferruat ve bunların vazifeleri hususî kanunlar ve 
nizamlarla tespit olunacaktır. 

Sarî ve salgın hastatalıklarla mücadele tedabirine ait ahkâm ikinci faslı teşkil etmektedir. 
Bu faslın birinci babı .turuku muvasala vasıtasile salgın hastalıkların hariçten memleketimize 
duhulüne mani tedabir ve teşkilâtın heyti umumiyesinden ibaret olan hudut ve sevahil sıhhî 
müdafaasına ait ahkâmı ve ikinci babı ise memleket dahilinde sarî ve salgın hastalıklarla 
mücadele tedabirine müteallik hükümleri ihtiva etmektedir. Birinci babın esnayı tertibinde 
beynelmilel sıhhiye mukavelâtı ahkâmı nazarı dikkate alınmış ve vesaiti nakliye hakkında 
tatbiki icap eyliyen tedabir ve muamelâtı sıhhiye musarrahan gösterilmiştir. İkinci babın ahkâ
mı ise fennin bu günkü telâkkiyatına uygun ve kabiliyeti icraiye ve tatbikiyeyi haiz en yeni 
tedabir müakkabeyi şamil bulunmaktadır. Elyem mer'i 331 tarihli bir emrazı sariye nizamna
mesi ıhevcut ise de bu nizamname sari ve salgın hastalıkların sirayet ve intişarları amilleri ve 
bunlaıjdan korunma çareleri hakkında bu günkü ilmî kazançlardan istifadeyi mümkün kılama
makta ! ve bir çok aksamı pek mühim hükümleri ihtiva etmektedir. Bu cihetle yeni kanunda 
halkı şarî ve salgın hastalıklardan muhafaza etmek ve bunlara karşı müessir tedbirler almak 
üzere en yeni fennî kaideler göz önüne almış ve ihbar istihbar meseleleri hastalara ve etrafına 
tatbik edilecek tedbirler çok sarahatle ve lüzumsuz külfetlerden içtinap edilmek şartile tespit 
edilmiştir. 

Bu! faslın üçüncü babı sıtma ile mücadeleye mütealliktir. Sıtma mücadelesi hakkında 13 
mayısı 1926 tarih ve 839 numaralı kanunu mahsus mevcut olmağla beraber mücadele mesai
sinin umumî bir mahiyet kesbedebilmesi için bu hastalığın ihbarı mecburî hastalıklar meya-
nına ithaline lüzumu kat'î bulunduğu cihetle bu babın 98 inci maddesile işbu mecburiyet 
hükmü vazedilmiştir. 

Memleketimizin muayyen mmtakalarında ehemmiyetle takip edilmekte olan trahom mücade
lesi ikinci faslın dördüncü babı mevzuunu teşkil eder. Trahom hastalığı salgın olmağla beraber 
memleketin-mahdut mıntakalarına münhasır olarak nisbeten mevzii bir mahiyette bulunmakta 
olmasına mebni ihbarı alelıtlak mecburi tutıılmayıp bu mecburiyet ancak Vekâletçe neşir ve ilân 
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edilecek mahallere hasredilmiştir. Hali hazırda cenup ve şark vilâyetlerimizin mühim bir 
kısmında çok yüksek bir musabiyet nisbeti göstermekte olan bu hastalıkla bazı mahallerde 
mücadele yapılmakta isede bunun kanunî bir istinatgahı bulunmadığı cihetle yapılan işlerden 
büyük neticeler alınmıyor. Halbuki halkın sayı kabiliyetini çok mühim bir suretle azaltan bu 
hastalıkla daha vasi ve şümullü bir mücadele zarureti vardır. Lâyihada bunun için çok vazih 
ve kat'î hükümler vazedilmiştir. 

Beşinci bap; Zührevî hastalıklarla mücadeleye dair ahkâmı ihtiva eder. 5/2/1927 tarih ve 
90 numaralı kanun mucibince frengililer kendilerini tedavi ettirmek mecburiyetindedirler. 
Avakibi ve ihtilâtları itibarile ehemmiyeti gayri kabili inkâr olan belsöukluğunun ve kezalik 
yumuşak şankırenin tedavilerinin de mecburiyet altına konulması zührevi hastalıklarla mücade
lenin temamiyeti ve gençliğin sıhhati noktai nazarından elzem görülmüştür. Maamafih gerek 
belsoukluğu gerekse yumuşak şankırı müptelâlarının sıhhî müesseselerde ve resmî . etibba 
tarafından meccanen tedavileri temin edilmiş ve bu hastalıkların ihbarı mecburî addolunmuştur. 
Frengililerin ihbarı mecburî olmakla beraber bu ihbar ve buna dair kuyudatın mahremiyetini 
kâfil ahkâm vazolunmuştur. Bilhassa umumî harbin hitamından sonra her memlekette olduğu 
gibi bizde de zührevi hastalıklarda anî ve büyük bir tezayüt görülmüştü. 

Büyük şehirlerde gürülen bu hal esasen memleketimizin bazı aksamında mevcut ve mütekâsif 
frengi mihraklarına inzimam edince neslimizin istikbaldeki kuvvet ve kudretini tehlikeye 
düşürecek bir vaziyet hudusundan endişe edilebilirdi. Bir kaç senedenberi her tarafta alınan 
tedbirler gerçi bu hususta katî neticeler vermiş isede her memlekette olduğu gibi bizde de 
yeni esaslar üzerine müesses mücadele kanunlarının bulunması zarurî görülmüştür. •« 

Zührevî hastalıkların intikaline fuhşun oynadığı rol pek-mühimdir. Bu itibarla memleke
timizde daha uzun müddet fuhşu kontrol altında bulundurmak hayatî mecburiyetlerdendir. 
Bu cihetle zührevî hastalıklarla mücadeleye taalluk eden bu bapta icap ederse fuhşu san'at ittihaz 
eden kadınlar hakkında tatbiki kabil olacak maddeler mevcut olduğu gibi fuhşun bu husustaki 
ehemmiyetli ve ahlâkî ve sıhhî sair "fenalıkları nazarı dikkata alınarak üçüncü fasıl fahişeler 
üzerinde sıhhî ve inzibatî murakabeyi temine hadim olmak üzere tanzim olunmuştur. Bu 
fasıldaki hükümler elyevm cari ve bazı nizamname ve talimatnamelerle vazedilmiş olan 
kaidelerden başka esasa taalluk eden noktalan ihtiva etmekte ve yalnız evvelce mevcut olup 
kısmen İstanbula münhasır olmak üzere yapıldığı için bir çok karışıklıklara ve tatbikatında 
yolsuzluklara sebep olan ve umumiyet itibarile çok mühim olan mevzuatı basit ve vazıh şekle 
ifrağ etmakte ve bu suretle memleketin her tarafında kabiliyeti tatbikiyesini temin ve bundan 
başka fuhşa mütedair diğer memleketlerde tatbik edilen bazı yeni hükümleri de ihtiva eylemektedir. 

Verem ile mücadeleye dair ahkâmı ihtiva eden altıncı bapta kabili sirayet |jverem musapla
rının ihbarı mecburiyeti vazedilmiş olmağla beraber veremin sirayetine mani tedbir vakiye 
tasrih edilmiştir. Memleketimiz verem vefiyatı noktai nazarından maalesef oldukça ileri safta 
bulunmaktadır. Bundan yirmi otuz sene evvel Avrupa devletlerinden bir çoğu bu gün bizim 
vaziyetimizde iken ortada refah ve maişet umumî seviyesinin de yükselmesi ile beraber ayni 
zamanda vereme karşı mücadele tedbirlerinin ittihazı sebebile bugün cok müsait vaziyette 
bulunmaktadırlar. Bunun için yapilacak en yeni tedbir bittabi veremlileri şifayap etmekten 
ziyade veremin sirayetine mani olmaktır. Lâyihada hedef ittihaz edilen en ziyade bu nokta olup 
vekâletçe tesisi tasavvur edilen verem dispanserlerinin ifayi vazife eylemesile beraber kanun 
ahkâmının da tatbikıle bu yolda ciddî ve müsmer neticeler elde edileceği ümit olunabilir. 

Sarî hastalıkların bir çoğu için müşterek olan tedbirler bu bapta cemedilmiş olup bunlardan 
en mühimmi evlenme muayeneleridir. Elyevm merî olan 90 numaralı frengi kanununun 5 inci 
maddesile teehhülden evvel muayene vazedilmiş olup yalnız bu teehhül muamelâtı mahallî 
umumî meclisleri tarafından tertip edilecek bir talimatname ile tanzim edilmektedir. Bunun çok 
büyük mahzurları görülmüş ve memleketin her tarafında muhtelif şekil ve tarzlada teehhül 
muayenesi usul ve tarzları ihdas edilmiştir. Vakıa Sıhhat Vekâletince mecalisi umumiyeye bu 
talimatnamelerin tanziminde rehber olmak üzere numuneler ihzar edilmiş isede bunların kanunî 
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salâhiyetlerini istimal ederek tertip ettikleri talimatnameler maalesef ekseri ahvalde bu numune-
tere? tevafuk etmemiş ve bu yüzden sıhhati umumiyenin zararına olarak çok büyük bir tezeb-
züp husule gelmiştir. Geçen senelerde husule gelen bu tecrübelerden istifade edilerek müstak
bel neslin selâmeti ve ayni zamanda evlenen gençlerin sıhhati noktai nazarından çok mühim 
olan teehhül muayenati işleri çok vazıh ve sağlam kanunî bir çerçeve içine alınmıştır. Bu bapta 
bundan başka yene sarı hastalıkların intişarında çok mühim bir amil olan süt ninelerle yiyecek 
içecek şeyler satan veya taharet ve tıezafete müteallik sanatlar ifa edenlerin murakabesi hakkın
da ahkâm vazedilmiştir. 

Memleketimiz uzun senelerde beri devam eden bedbaht harplerden sonra daima bir 
muhaceret istilâsına maruz kalmıştır. Her defa muhacir vurudu memleketin şurasından bura
sından mühlik bir sarı hastalığın infilâkına vesile teşkil ettiği teşkilâtı sıhhiyemizin tecrübe-
lerile teeyyüt etmiş bir hakikattir. Bunun sebebi muhacirlerin her-türlü murakabeden mahrum 
bir halde sevk ve iskân edilmeleri ve arzu ettikleri yerden memlekete dahil olarak ekseriya 
beraberce taşıdıkları sarî hastalıklar tohumlarını sakin yaşayan yerler halkı arasına sokmalarıdır. 
Henüz hudutlarımız haricinde yüzbinlerce ırkdaşlarımızın mevcudiyetine ve bunların 
daima bütün ümit istikballerini ana vatana rapt ve ilk fırsatta buraya gelmeğe teşebbüs eyle
meleri muhakkak olmasına binaen her memlekette olduğu gibi muhaceretin sıhhî şedit bir 
murakabe altında bulunması çok lâzımdır. Lâyihanın dördüncü faslı bu hususlara ve beşinci 
faslı ise sarî hastalıkların naklinde çok mühim bir amil olan nakil vasıtalarının murakabesine 
ait ahkâmı ihtiva etmektedir. Bu faslın sonunda nakil vasıtalarını kullanan sanayi erbabının 
her memlekete artık pek tabiî addolunan muhtelif muayeneleri için bir madde ilâve edilmiş 
olup bu meslekler erbabının ruhî,, bedenî zafı yüzünden ne kadar insanın hayatı heder olduğu 
düşünülecek olursa bunun rıekadar zarurî olduğunu teslim etmemek mümkin değildir. 

Altıncı fasıl çocuk hıfzıssıhgasından bahistir. Bu faslın çocukluk ve gençlik korunmasına 
müteallik olan birinci babı çocuk hıfzıssıhhası, çocuk düşürmek, doğum, metruk çocuklar, süt 
nineler, süt damlası, ilk ve orta mektepler ve çocukların sıhhî terbiyesi hakkında mevadı 
mahsusayı havidir. Çocukları korumanın bir memleketin nüfusunun tezayüdü noktai nazarından 
ne derece ehemmiyeti haiz olduğunu izaha lüzum yoktur. Memleketimizde çocuk vefiyatının 
bazı yanlış ve bazan ,maalesef makasıtı mahsusa ile neşredilen rivayetlerle çok büyütülmüş 
olduğu muhakkak olmağla beraber bu vefiyat derecesinin bir çok medenî memleketlerdeki 
nisbete nazaran çok yüksek olduğu da inkâr edilemez. Bu itibarla memleketimiz için çok yeni 
ve fakat hayatî bir ihtiyaç hükmünde olan çocukluk korunması hakkında ahkâm vazedilmeden 
evvel çok büyük ve derin tetkikat icra edilmiş ve mücavir ve uzak bütün memleketlerin 
mümasil kanunları ve sairesi tetebbu olunarak memleketimiz için tatbiki kabul ve zarurî 
hükümlerden mürekkep olmak üzere bu kısım cücude getirilmiştir. 

Faslın ikinci babını teşkil eden süt meselesi için ne söylense azdır, çocuk büyütmesi için en 
tabii bir ihtiyacı teşkil eden sütü memleketimizde duçar olduğu tağşişler ve ihtimam sizlik 
yüzünden duçar olduğumuz zararları izaha lüzum görülmemiştir. 

Umumiyet itibarile süt, yenecek ve içecek şeyler hakkında lâyihada mevcut ahkâma tabî 
olmakla beraber bu gıdanın ehemmiyeti mahsusasına binaen murakabeyi kolaylaştırmak üzere 
bazı hususî Hükümler konulması muvafık görülmüştür. 

Yedinci fasıl işçiler hıfzıssıhhasına müteallik mevadı ihtiva etmektedir. Bu fasılda çocuklarla 
kadınların ve alelumum işçi ve amelenin sıhhatlerinin muhafazası ve kaza sebebile duçar 
olacakları maddî zararlar ve hastalıkların tedavisi derpiş olunmuştur. Bizde maalesef şimdiye 
kadar işçinin sıhhati ve hayatı daima ve her yerde ihmal edilmiş ve bunlar kadın çocuk 
ve hatta kâh il bir sürü sai erbabının hayatı ve sıhhati bahasına üç beş kuruş kazanç peşinde 
koşan "bir takım adamların elinde birer esir gibi istihdam edilmişlerdir. Memleketimizin 
sanayi hayatında buna dair her gün bir çok misaller bulunabilir. Çalışan kol olmak itibarile 
her halde daha eyi bir nasibe malik olması/lâzımgelen bu zavallı insanların mukadderatını 
islâh etmek ve bunların sıhhatini, hayatını, istikbalini, korumak Devlet için en mühim bir 
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vazifedir. Yedinci faslı ihtiva eden maddeler bu noktai nazardan tertip edilmiş olup bunların 
gayesi temamen işçinin sıhhat ve hayatını korumağa matuftur ve bunların iktisadî ciheti 
bililtizam hariçte bırakılmıştır. İşçilerin bu yüzden nail olmaları lâzım gelen haklar ait olduğu 
vekâletçe tanzim edilmekte olan iş kanununa bırakılmıştır. 

Umumî hıfzıssıhhanın en mühim bir faslı olan yenecek ve içecek şeylerle umumî sıhhata 
teallûk eden bazı kullanılacak malzemenin şeraiti, sıhhiyesi, safiyetlerinin murakabesi ve 
tağşişattan vikayesi hakkındaki ahkâm yenecek, içecek ve kullanılacak maddeler unvanile 
sekizinci fasılda cemedilmiştin Her memlekette HükûmeUeHn çok ağır ve sıkı bir murakabe 
altına aldıkları ve bunu temin için yüzlerce senelerdenberi birbirini takip ve tekmil eden 
kanunlar, n izamnamelerle vaz eyledikleri gıda işleri bizde herkesin bildiği gibi çok mühmel 
bırakılmıştır. 

Vakıa ceza kanununun bu hususta bazı maddeleri ihtiva etmek ve belediyelerce de mahal 
.mahal bazı nizamnameler vazedilmekte isede bunlar ne murakabe yapacak makamların salâhi
yetleri hududunu ve nede bu günkü mevaddı gıdaiye kanunlarına nazaran mahallin şeraiti 
sıhhiyesinin ıslahı için lâzımgelen ve halkın sıhhatına çok yakından temas eden hususatı 
kat'iyet ve vuzuhla tayin ve tespit etmektedir. Bu itibarla ecnebi memleketlerde son senelerde 
bu vadide meydana çıkan bütün kanun nizamnameler ve buna ait eserler tetkik olunarak çok 
etraflı maddeler vücude getirilmiştir. Şu kadar var ki bu, faslı-teşkil eden mevadı kanuniyede 
yalnız ahkâmı umumiye tasrih edilmiş olup bu nevi maddelerin her birinin usulü murakabesi 
tarzı muayenesi ve sair hususatı taliyesi ayrıca tanzim edilecek nizamnamelerin mevzuunu 
teşkil edecektir. 

Memleketimizin nail olduğu tabiat mevhibelerinden biri de şifalı hastaları haiz mebzul 
miktarda ve muhtelif vasıflarda sulara malik olmasıdır. Şunlardan bir kısmı elyevm istimal 
edilmekte isede mühim bir kısmı metruktür. Bununla beraber istimal edilenler, de o kadar 
iptidaî bir şekilde kullanılmaktadır ki oraya gidenlerin bir çoğu faide yerine mazarrat bulmakta 
ve bu gibi yerler sıhhî bir murakabe altında bulunmadığı için hastalıkları belkide bu yüzden 
kesbi şiddet etmektedir. Vatanımız için ayni zamanda bir servet menbaı olan maden suyu ve 
kaplıcalar işletmesini hakikî bir intizam ve iyi bir murakabe altına almak üzere lâyihada bir 
fasıl tertip olunmuştur. , 

Onuncu fasıl mezarlıklar, emvatın defin, ihraç ve naklinden bahistir. Ölülerin her memle
kette ve evvelce bizde de mazhar ve müstehak oldukları hürmet hilâfına son senelerde şehir ve 
kasabalarımızda mezarlıkların metruk ve mühmel bir halde kalması çok hazin bir manzara 
teşkil etmektedir. Ölü gömülmesi usullerinin ve ölü gömülen yerlerin bu iptidaî tarz ve şekli 
bir milletin eslâfına, ecdadına, ve alelûmum ölülerine karşı beslemesi lrzımgelen hürmet hisle
rine mugayir olduğu gibi umumî hıfzıssıhha noktai nazarından da bir çok mahzurları daidir. 
Hele mezarlıkların açılması, ölülerin nakli, hususunda hiç bir kanun veya kaidenin mevcut 
olmayışı bu hususta hakikaten müşkülâtı mucip olmaktadır. Bundan başka memleketimizin 
bazı o da bir ikiyi tecavüz etmiyen şehirleri istisna edilecek olursa hiç bir tarafında defin 
ruhsatiyesi usulü mevcut değildir. 

Bunun medeni bir memleket için nekadar büyük bir noksan olduğunu izaha lüzum yoktur. 
Her ölünün rast gele her yerde ve izinsiz olarak gömülmesi sair hastalıklarla adlî ve cinaî 

vak'alar takibatını işgal ettiği gibi ölen insanların adedini tayin, tespit hususunuda gayri müm
kün kılmaktadır. Bu itibarla bu fasıl ikiye tefrik edilerek mezarlıkların ait oldukları şehir , 
kasaba, ve .yahut köylerin ahvali sıhhıyesile münasebattar bulunmasına mebni mevkilerin 
vüs'atlerinin ve şeraiti saireleri kezalik mezarlıkların eb'ad ve mesahasile şeraiti sıhhiyesi ve 
defin ruhsatnameleri hakkındaki memleketimizin her tarafında kabili tatbik olabilecek ahkâm 
bu faslın birinci babına dercedilmiştir. 

Yalnız medenî şehirlerin hemen hepsinde tesis edilmiş olan cenaze ihrakına mahsus furun-
ların pek yakın bir atide memleketimizdede bazı şehirlerde tesis edilmesi melhuz ve çok 
muhtemel bulunmakla gerek bn furunlara ve gerekse cenaze ihrakına dair bazı ahkâmda bu 
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babın maddelerine ilave edilmiştir. Ölülerin ihraç ve nakli emrazı sariye noktai nazarından 
bir çok mahzurları daî bulunduğundan bu hususların bazı kuyudatı kanuniye ile tahdit ve 
takyidi zarurî bulunmuş ve buda ikinci babı teşkil eylemiştir; 

Şehir ve kasabalar hıfzıssıhhasına ait ahkâmı ihtiva eden on birinci fasıl beş baba münka-
simdir . Birinci bap içecek ve kullanacak sular, bunların tarzı tedariki ve idaresi ve evsafı , 
ikinci bap mecralar , müzahrafatın imhası ve bunlara ait tesisat, üçüncü bap meskenler ve 
şeraiti sıhhiyeleri , dördüncü bap hanlar oteller ve sair umumî mahaller bunların şerait 
sıhhiyelerinin murakabesi , beşinci babı ise yeni tesis edilecek veya tevsi olunacak şehir ve 
kasabaların bu günün şeraiti sıhhiyesini haiz olmalarını temin zımnında ahkâmı mahsusayı 
havidir. 

Şehir ve kasabalar hifzıssıhası hakkında şimdiye kadar kanun şeklinde mer'i olan ve 
Devlet sıhhi teşkilâtı tarafından tatbiki hususu murakabe edilen hükümler mevcut değildir . 
Bazı şehir ve kasabalar belediyeleri bu hususta mer'i olmak üzere nizamat vaz eylemişse de 
bunlar ne bugüngü şehircilik ruhuna , nede umumî hıfzıssıha ilminin icabatına ve 
nede asrî telâkkiyata uygun değildir. Ayni zamanda bir kül halinde olan memleketin 
her şehir ve kasabasında şehirli ve kasabalıların sıhhatine taallûk eden hususlar her yerde başka 
başka şekillerde tespit edilmiştir. Hali hazırda hükmü mer'i olan bir su kanunu mevcut olup 
bunun çok büyük faydası görülmekte isede bu kanun sadece şehir ve kasabalarda celbedilecek 
suların ve alelumum şehir ve kasabalarda celbedilecek suların proje ve planlarının tanzimini 
amir olup celbedilecek suların ve alelumum şehir ve kasabalarda bulunan menabiin evsafını 
muhafaza ve himayesi suretlerini ihtiva etmektedir. 

Keza lağım ve mecari ve müzahrafatın imhası hakkında vuzuhu haiz hiç bir müeyyede 
yoktur. Hastalıklardan bir çoğunıfn husul ve intişarında ve bilhassa memleketimizde ve her 
tarafta verilen veremin tevessüihıde çok büyük bir amil olan meskenler hıfzıssıhhası bizde 
henüz ehemmiyetle takip edilmiş değildir. Bunun memleket için ne azim zararları bais 
olduğu çok vazih bir hakikattir. Üç beş kuruş intifa için kiracılarının sıhhat ve hayatını hiçe 
sayan bir çok ev sahiplerinin yqh getirilmesi hiç bir nizam ve kanunla mukayyet olmadıkları 
için mümkün olmamaktadır. Bu itibarla son otuz, kırk senedenberi her memlekette ehemmiyetle 
takip edilen mesken hıfzıssıhhası işlerini daha ziyade ihmal etmek çok zararlı neticeler verebilir. 
Meskenler hıfzıssıhhasına taallûk eden maddeler sair memleketlerdeki bütün mevzuata nazaran 
kabili tatbik olacak bir şekilde tanzim edilmiş ve etrafının veya sakinlerinin sıhhat ve hayatı 
için tehlikeli olan meskenlerhakkında hem sıhhati umumiyeyi ve hem de . emlâk sahiplerinin 
haklarını korbyacak hükümler vazolunmuştur. 

Avrupanm büyük şehirlerinde tecrübe edilerek çok faidesi görülen ve münhasıran kiralık evler 
ahvali sıhhiyesi ile iştigal eden meskenler idaresinin bizde de nüfusu muayyen bir surette fazla 
olan şehirlerde tesisi faydalı görüldüğünden lâyihada buna dair bir kısım konmuştur. Otel ve 
han gibi yerlerin ve sair umumî mahallerin halk sıhhati üzerindeki tesirini ve bilhassa sari 
hastalıkların intikalindeki rolünü izaha lüzum yoktur. Halihazırda bile memleketimizde görülen 
mesela münferit lekeli humma vak'alarının bir çoğu bu nevi yerlerden menşeini almakta 
olduğu muhakkaktır. Bunun için bu gibi mahallerin mürakabei sıhhiyesi ve bu mürakabei 
sıhhiyeyi temin için bunların kayit ve ruhsat mecburiyeti vazedilmiştir. Bundan başka uzun 
sürmesini temenni ettiğimiz sulh senelerinin bais olduğu ve olacağı refah ile nüfusumuzun 
artması ve şehir ve kasabalarımızın inkişafı muhakkak olduğundan bu takdirde yine eski yapılan 
hataların tekerrür etmesi ve hiç biri olmazsa yine yapılacak kısımların hıfzıssıhha şeraitine 
muvafık olabilmesi için tevsi edilecek veya yeni tesis olunacak şehir ve kasabaların proje ve 
puanlarının vakit ve zamanile hazırlanması ve bunların icap ettikçe Devletin mütehassıs 
makamları tarafından murakabesi temin olunmuştur. 

Günden güne oğalan sanayi müesseselerinden bir kısmı civarındaki halkın ahvali sıhhiye
sini ifsat edecek birer amil olduklarından bu gibi müesseselerin mahzurlarım bertaraf edecek 
tedabiri kâfil olmak üzere teemmül edilmiş olan ahkâm on ikinci fasılda tadat edilmiştir. Şehir 
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ve kasabalaryawa da meselâ bir dibağhanenin sebep olduğu fena vaziyet herkesin malûmudur. 
Bunun gibi zaman geçtikçe artan ve her birisi bir başka türlü sıhhî mahzuru haiz-olan çeşit 
sanayi müesseselerini zaptı rapt altına almadıkça halkımızın sıhhat, rahat ve selâmetini temin 
etmek mümkün olmıyacaktır. Dünyanın her tarafında bu türlü sanatlar müessesesi Devletin 
müsaadesi olmadıkça açılmaz ve işini görmez. Bu noktai nazardan bizde de bu yolda ahkâmın 
mevcudiyeti zaruridir. 

Sıhhî istatistiklerin her nevi halkı tenvire mahsus ve sıhhî propağandanin memleket ahvali 
sıhhiyesinin ıslahı hususunda çok iyi tesirleri haiz bulundukları bütün medenî dünyada sabit 
olmuş bir hakikat olmakla memleketimizde de' bu amillerden istifade zamanı gelmiş ve bunların 
ciddî kat'î bir tesiri olabilmeleri için mahiyeti kanuniyeyi haiz bulunmaları icap edeceğî 
düşünülerek kanun lâyihasının onuncu faslı sıhhî istatistik, coğrafya ve propagandaya müteallik 
ahkâma tahsis edilmiştir. Bir memlekette yapılan sıhhî faaliyetin semeratını ölçmek ancak sıhhî 
istatistiklerle mümkün olabilir. Doğum, ölüm ve saire gibi nüfus harekâtına ait ihsaiyata malik 
olmadan çalışmak, adeta plançosuz ticaret yapmağa benzer. Son senelere kadar maalesef bizde 
bu hususa hiç ehemmiyet atfedilmediği için bu gün hakikî nüfus vaziyetini bilmeğe tezayüt 
varsa miktarını, azalıyorsak derecesini ölçmeğe imkân yoktur. Devlet siyaseti itibarile bunun 
mahzurlarını tadat lüzumsuzdur. Onun için sıhhî istatistiklerin tanzimine çok büyük bir 
ehemmiyet atfı lâzım gelmektedir . Bunun gibi memleketimizin sıhhî coğrafyası için de çok 
ciddî faaliyet sarfı iktiza eder. 

Ancak bu suretle kıymettar vatanımızın- sıhhî vaziyeti suları, iklimi, tabiat, erazisi, hastalık
ların içtimaî noksanları ve sairesi hakkında esaslı malûmata destres olmak ve bunu 
neşretmek mümkün olacaktır. 

Kanunun on dördüncü faslı ceza hükümlerini ihtiva eder. Lâyihanın tertibi esnasında ceza 
hükümlerinin* Türk ceza kanunile daima uygun olması düşünülmüş ve pek zaruret olmadıkça 
ve ceza kanununda mukabil hükümler mevcut oldukça yeniden yeniye ceza hükümleri vazından 
içtinap olunmuştur .̂ 

On beşinci fasıl bazı umumî hükümleri ve bu kanunun neşrile beraber hükümden iskat 
edilmesi lâzımgelen bazısı pek eski ve bazısı yeni fakat müteferrik kanunların ilgasını tazammun 
etmektedir. Kanunun ehemmiyetine ve tatbiki ile bütürr Devlet kuvvetlerinin alâkadar olmasına 
binaen bu kanunun tatbikına İcra Vekilleri Heyetinin memur edilmesi zarurî addedilmiştir . 

Riyaseti Celileye 
İçki ve tütünün vücudu beşerde yaptığı tahribat izahtan müstağnidir. Çocuklarımız ma

zarratını takdir edemiyerek sırf görenek yüzünden içki ve tütün istimalini itiyat edinmekte ve 
bilhassa tütüne alışınca mazarratı anlaşıldıktan sonra da bırakılamamaktadır. Henüz neşvünüma 
çağında bulunan vücutlara tesiri muzaaf olan tütün ve içkinin mazarratlarını tahdit ve çocuk
larımızın sıhhatlarım vikaye için mevadı atiyenin kanuniyetini arz ve teklif eylerim. 

13 - XII - 926 Kırklareli Meb'usu Doktor 
Fuat 

MADDE. 1 — Çocukların içki ve tütün kullanmaları memnudur. 
MADDE 2 — Çocuklara içki satmak ve vermek memnudur. 
MADDE 3 — İçki ve tütün kullandıkları görülen çocuklar velilerine teslim, içki ve tütün

leri müsadere olunur. 
MADDE 4 — Çocuklara içki ve tütün satanlar ve verenlerden beş liradan elli liraya kadar 

cezayi nakdi alınır. Tekerrürü halinde iki aya kadar hapis ile mücazat olunur. 



MADDE 5 — İçki tabiri bütün meşrubatı küuliyeye ve çocuk tabiri on söfcdnci yaşa da 
şamildir, 

MADDE 6 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 

MADDE 7 — Bu kanunun ahkâmını icraya Dahiliye ve Adliye Vekilleri memurdur. 

Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Encümeni mazbatası 
İcra Vekilleri Heyeti Riyasetinin 17-4-1929 tarih ve 6/1606 numaralı tezkerelerine merbut 

olup Makamı Riyasetin 18-4-1929 tarihli havalelerile Encümenimize tevdi kılınmış olan umumî 
hıfzıssıhha kanun lâyihasile esbabı mucibe mazbatası mucibince Sıhhat ve İçtimaî Muavenet 
Vekâletin mına Hıfzıssıhha/Müdürü Umumisi hazır olduğu halde tetkik ve mütalea olundu. 

Filhakika, -denilebilirki, bu gün memleketimizin sıhhat işlerindeki kuvvei müeyyide ancak 
ceza kanununun umumî ve mahdut hükümleri ve İmparatorluk devrine ait ve eski zaman 

şeraitine göre tanzim edilmiş bir kaç nizamnamedir. İiçtimaî şartların sıhhî cihetlerine ait 
meselelerde yani içtimaî hıfzıssıhha işlnrinde ise ihtiyaca medar olabilecek elde müdevven 
bir kanun yoktur. 

Bu noksan şerait içinde ittihaz olunacak tedbirlerin kısmen neticesiz yarım tedbirler mahiye
tinden ileri gelmiyeceği nekadar tabii ise iktitaf olunacak semrelerinde okadar noksan olması 
pek bedihidir. 

Buna binaen memleketimizin sıhhat işlerinin behemehal bir şekli kanunî altına alınması 
ve Cumhuriyet idaremizin istilzam ettiği mütekâmil umumî bir hıfzıssıha kanununun tedvini 
tahtı vücupta bulunduğundan tanzim kılınan işbu lâyihai kanuniye esas itibarile muvafık görü
lerek fasıl ve maddelerin müzakeresine geçilmiştir. 

Madde 2 ve 4 Hükümlerinin komünlere de şamil olabilmesi için işbu maddelere sair 
mahallî idareler tabiri ilâve edilmiştir. 

Madde 8 Madde hükmünün daha kat'î olabilmesi için icabı takdirde tabiri tayyedilmiş 
ve buna nazaran da kaza kelimesi yerine memur oldukları mahaller kaydi ilâve edilmiştir. 

Madde 23 ve 24 de umumî hıfzıssıha meclislerine maarif memurlarının da iştiraki lüzumlu 
görülmüş ve o suretle tadil edilmiştir. 

Madde 25 Eski azanın yeniden intihap olu.nabilmelerini temin için her üç senede bir 
değişir tabirinden sonra eski azanın yeniden intihaplar caizdir fıkrası ilâve edilmiştir. 

Madde 83 Cebrî tecride tabi olacak kimselerden maada 76 inci madde hükmüne tevfikan 
san'atlarımn icradan menedilmiş olan kimselerin ailelerile birlikte hükümetçe iaşeleri muvafık 
görülerek madde o suretle tadil edilmiştir. 

Madde 150 de muayeneye tabi tutulanları lâzım geldiği zikredilen eşhasın vaziyeti maliye
leri nazarı itibare alinarak resmî müesseler tarafından muayenelerinin meccanen icrası muvafık 
görülmüş ve madde sonuna bu kayit ilâve edilmiştir. 

Madde 156 da zikredilen madalyanın bu kanunun neşri tarihinden berlıayat altı veya daha 
ziyade çocukları olan kadınlara da teşmili muvafık görülerek madde o suretle tadil edilmiştir. 

Madde 162 — Nüfusu on binden fazla olan mahallerde belediyeler süt çocuğu muayene ve 
müşavere evleri tesis edebilirse de süt damlası tesisi malî vaziyetleri itibarile gayri mümkün 
görülmüştür. Bu tesisatın nüfusu kırk binden fazla olan mahallerde temin ve teşkili muvafık 
görülerek madde o suretle tadil edilmiştir. 

Madde 174 — Bu madde pek şamil bir hüküm, ifade etmekte olup kabiliyeti tatbikiyesi 
görülemediğinden bütün san'at müesseseleri le maden işlerinde kr.ydının ilâvesi suretile madde 
hükmü tahdit edilmiştir. 



Madde 176 — On sekiz yaşından aşağı çocukların kahvehane, gazino, cambazhane ve 
lokantalarda istihdamlarından büyük bir mahzuru sıhhî ve içtimaî görülemediğinden bu gibi
lerin yalnız bar; kabara dans salonlarile hamamlarda istihdamını mani olacak şekilde tadil 
edilmiştir. -

Madde 219 tabip bulunmıyan yerlerde ölü muayenesi ve defin ruhsatnamesi jandarma veya 
muhtarlar tarafından itası muvafık isede muamelede teşevvüşat olmamak için bunlardan han
gilerinin bu muayeneleri icra ve defin ruhsatiyesi ita edeceği o mahallin en büyük mülkiye 
memuru tarafından tayin ve ilânı muvafık görülmüş ve madde o suretle tadil edilmiştir. 

Madde 261 — Bu maddeye her türlü sui tefehhümü izale etmek için sıhhî şartlan veya 
müsaade muayenesini ikmal etmedikçe kaydının ilâvesi muvafık görülmüştür. 

Madde 284 — Madde hükmünün 66 ve 67 inci maddelerde zikredildiği üzere sarî hasta
lıklar hakkında tetkikatta bulunmağa salâhiyettar memurlara muhalefet edenlerin cezalandırılma
larını istihdaf etmesi lâzım geldiği halde aksi surette yazılmış olduğundan olveçhile tadil ve 
tashih edilmiştir. 

Madde 285 ve 286 — İşbu maddelerdeki ahkâmı cezaiye mahiyeti cürmiyeye nazaran pek 
hafif görülmüş olmakla mezkur maddelerdeki cezalar teşdit edimiştir. 

Bundan başka işbu kanun lâyihasında mevcut bazı maddeler mefhumunun daha vazih 
ifade edilebilmiş olması maksadila bazı ibare tashihleri icra ve mukabilleri bulunan İstılahlarda 
Türkcnlerile tebdil edilmiştir. 

Evvelce encümenimize tevdi kılınıp umumî hıfzıssihha kanunu lâyıhasıle birlikte müzakere 
edilmek üzere müzakeresi talik kılınan Kırklareli Me'busu Dr. Fuat Beyin çocukların içki ve 
tütün kullanmaları ve yedi yaşındaki ve daha aşağı yaşlarındaki çocukların sinemaya gitmeleri 
hakkındaki iki kıt'a teklifi kanunisi de bu meyanda tetkik edildi . 

İşbu tekliflerden çocukların içki içmemeleri ve küçük yaştaki çocukların sinemaya kabul 
edilmemeleri için encümenimizde tetkik ve intaç edilen Umumî hıfzıssiha kanununda bu ahkâmın 
sarahaten mevcut bulnnması ve çocukların tütün içmemeleri hakkındaki teklifin ise kabiliyeti 
tatbikiyesi görülmemesi hasebile ayrıca nazarı dikkata alınmağa lüzum görülmiyerek her iki 
teklifi kanuninin reddine karar verilmiş ve işbu lâyihayi kanuniye merbuten takdim kılınmiştır. 

İmdi yokarıda zikredildiği veçh üzre ihzar ve tadil kılınan kanun lâyihası ile red kılınmış 
olan işbu iki teklifi kanunî hakkındaki karar Heyeti Umumiyenin tasvibine arzolunur. 

Ş. ve İ. M. E. R. M. M. Kâ. Âza * Âza 
Erzurum Antalya Manisa Kayseri Kayseri 

Dr. Ahmet Fikri Dr. Cemal Dr. Saim Dr. Halit Dr. Biirhanettin 
Âza Âza Âza Âza Âza 

• Tokat • Çorum İstanbul Bursa Antalya 
H. Hüsnp mustafa Besini Refik mazhar 

T B. M. M. 
Dahiliye Encümeni 

Karar M 8 17 -VII -1929 
Esas M 1/441 

Dahiliye Encümeni mazbatası 
YÜKSEK REİSLİĞE 

Umumî hıfzıssihha hakkında İcra Vekilleri Hey'etince^ hazırlanarak Büyük Meclise sunulup 
12/5/1929 tarihinde Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Encümenince müzakere edildikten sonra Yüksek 
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Reislikçe Encümenimize havale buyrulmuş olan kanun lâyihası ile merbutu esbabı mucibe 
mazbataları Sıhhat ve, İçtimaî Muavenet Vekili Doktor Refik Peyefeni hazır bulundukları halde 
tetkik ve müzakere olundu. Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Encümeni mazbatasında da yazılmış 
olduğu gibi bu lâyiha, umumî hıfzıssıhhamız için çok iyi esaslar kurmakta ve bu esasları 
bozanlar hakkında tatbik edilecek cezaları Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Vekilliğinin bu husustaki 
vazifesini, salâhiyetini göstermektedir. Bu noktalar Encümenimizce de muvafık gürülerek lâyihanın 
tetkikine başlanmış ve aşağıda yazılı maddelerden mada maddeler aynen kabul olunmuştur. 

Encümenimizce değiştirilen maddeler şunlardır; 
Üçüncü madde — Bu maddede yazılı (tezyit) kelimesinden sonra (teshil) kaydı ilâve 

olunmuştur. 

Altıncı madde — ( Mümessil) yerine ( En büyük mülkiye memuru ) kaydı yazılmıştır. 
On beşinci madde — 14 üncü maddede yazıldığı gibi Yüksek Sıhhat Şurası tabiî ve mün-

tahap iki nevi azadan mürekkep olduğundan dolayi tabiî azanın da Encümene intihap olunabile
ceğinin tasrihi zait görülmüş ve maddenin son fıkrası buna göre değiştirilmiştir. 

On dokozuncu madde — Sıhhat ve içtimaî muavenet müdürlerinin vazifeleri icabı murakabe
leri altına alınan vilâyet mahalli idarelerinin sıhhî işleri bu idarelerin kanun ve nizamnameleri 
ahkâmına tevfikan murakabe olunacağından maddedeki ( bu muamelât) kaydından sonra 
(kanun ve nizamnamelerine tevfikan ) kaydı ilâve olunmuştur. 

Yirminci madde — Bu maddenin 7 inci fıkrası olan (halk hamamları tesisi ) yerine ( sıcak 
ve souk hamamlar tesisi ) yazılmış ve sekizinci fıkranın ibaresi değiştirilmiştir. 

Ellinci madde — Sarı ve salgın hastalıkların sirayetini menetmek için bulaşık eşyanın 
alınmaması hakkında Vekâletçe gümrüklere emir verileceği maddede musarrah isede posta ile 
gelecek bulaşık eşya hakkında bir kayt olmadığından maddedeki ( gümrüklere ) kaydından 
sonra ( ve postaya ) kaydı ilâve olunmuştur. 

Elli sekizinci madde — Maddedeki (ait olduğu makamlar) kaydı yerine (alâkadar makam
lara ) kaydı yazılmıştır. 

Altmışıncı madde — Bu maddedeki ( vermiş olanlar ) hükmü yerine ( vermekle mükellef 
olanlar ) kaydı yazılmıştır. 

Yetmiş ikinci madde — Bu maddenin birinci fıkrasındaki ( münasip mahallerde ) ibaresi 
yerine ( hanelerinde veya sıhhî ve fennî şartları haiz mahallerde ) hükümleri yazılmıştır. 

Yetmiş üçüncü madde — Birinci fıkranın sonunda yazılı ( olunabilir ) yerine ( olunur ) 
yazıldığı gibi en son fıkradaki ( zabıta nazareti ) yerine de ( zabıta murakabesi) yazılmıştır. 

Yetmiş beşinci madde — Kuduz hayvanlar tarafından ısırılmış olan vatandaşlardan fakir 
olanların daülkelp tedavihanelerine gitmesi beltdiyelerin muavenetine bağlı isede belediyelerce 
bazan naktî muavenet yapılamaması yüzünden bir vatandaş tedaviye gönderilmiyerek ölmekte
dir. Buna mani olmak için bu gibi fakir hastaların yol masrafının mensup oldukları belediye 
veya köy sandıklarınca verilmesi bu sandıkların da muavenete muktedir olmadıkları takdirde 
idarei hususiyelerce tediye olunması ve aynı zamanda Devlete ait umumî nakil vasıtalarının da 
bu gibi hastaları meccanen nakle mecbur tutulması münasip görülerek bu maddenin en son 
fıkrası buna göre değiştirilmiştir. 

Yetmiş altıncı madde — Sarı ve salgın hastalıklardan birini nakle vasıta olan kimselerin 
muvakkaten meslek ve sanatlarından men olunması hususunun hıfzıssıhha meclisleri kararile 
olması için maddeye ( hıfzıssıhha meclisleri kararile) hükmü ilâve olunmuştur. 
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Seksen birinci madde — Maddedeki (usulü dairesinde ) ibaresi yerine (belediye veya köy 

ihtiyar heyetlerince) kaydı yazılmıştır 
1:71ı 172 inci maddelerdeki (nizamnameler) yerine (emirler) yazılmıştır. 

Yüz yetmişdördüncü madde — Her yaştaki kadınlarla 12: 16 yaştaki erkek çocukların göçe 
saat (22) yerine (20) den sonra çalıştırılmamaları esası kabul olunmuştur. 

Yüz yetmiş sekizinci madde — Bu maddedeki hernevi sanat müesseseleri ve maden ocakları 
amelesi gibi şimendifer inşaatında çalışan amelenin de sıhhatlerini ve iktisadi vaziyetlerini 
korumak için bu maddeye (inşaat yerleri) kaydı ilâve olunmuştur. 

İnşaat yerlerinden maksat şimendifer ve saire gibi büyük inşaattır. 

Yüzseksen birinci madde — ( Belediye memurları ) yerine ( belediye ) yazılmıştır. 

Yüz doksan üçüneü madde — Bu maddedeki tahlil edilmemiş olduğundun bu müddeti 
tahdit için maddeye (nihayet bir hafta zarfında yapılacak tahlil neticesine kadar ) kaydı ilâve 
olunmuştur. 

Yüz doksan yedinci madde — Her belediyenin yapacağı mezbaha plânlarının vekâlete 
gönderilmesi esası yerine sıhhî evsaf ve şeraiti haiz tipleri muhtevi bir nizamname tanzimi ve 
belediyelerin bu tiplere göre mezbaha yaptırmaları esası kabul olunarak madde ona göre 
değiştirilmiştir. , 

' İkiyûz sekizinci madde — Maddedeki (menfeatine) yerine (istifadesine) yazılmıştır. 

İkiyüz yirminci madde — Sıhhat dairelerince haber alınan doğum ve ölüm vak'alannını 
nüfus idarelerince de kayıt ve tespiti için maddenin sonuna (ve sıhhat daireleri tarafından da 
mahallî nüfus idarelerine ihbar olunur ) kaydı ilfive edilmiştir. 

İkiyüz otuzbirinci madde — Bu maddedeki (ahzolunduktan) yerine (alındıktan) yazılmıştır. 

İkiyüz otuz sekizinci madde — Lâyihanın bu maddesi Encütnenimizce tevsi edilerek himaye 
mıntakası olmak üzere menbalar etrafında tayin ve tahdit edilen arazinin belediye nuntakası 
haricinde de olsa belediye istimlâk kanununa tevfikan belediyelerce istimlâk mecburiyeti ko
nulmuştur. 

İkiyüz kırkaltıncı madde —Yirmi binden fazla nüfuslu şehirlerimiz de umumî caddelerde 
veya belediyelerce tayin edilecek mıntakalar içinde hayvan ahırı bulundurulması memnuiyeti 
konulmuştur. 

İkiyüz ellinct madde — Maddenin son fıkrasındaki yirmi günlük müddet (nihayet) kaydı
nın ilâvesile azamî intizar müddeti olarak kabul olunmuştur. 

İkiyüz elli dokuzuncu madde — Maddedeki (sec|dolunur) yerine (kapatılır) yazılmıştır. 

İkiyüz altmış dördüncü madde — Bu maddenin son fıkrasındaki inşaat memnuiyeti (harap 
olan kısımlarda) kaydının ilâvesile harap kısımlara hasredilmiştir. 

İkiyüz altmışbeşinci madde — Bu maddedeki (nafıa) yerine taalluku itibarile (dahiliye) ya
zılmıştır. • 

İkiyüz altmış altıncı madde — Bu maddedeki (nizamname) yerine talimatname yazıldığı 
gibi (ve Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Vekâletine irsal) kaydı da çıkarılmıştır, 

İkiyüz altmış yedinci madde — Belediyelerin tanzim edip mensup oldukları vilâyetler vas? 
taşıla gönderecekleri sıhhi zabita talimatnamelerinin Dahiliye ile Sıhhat ve İçtimaî muavenet 
Vekâletlerince tetkik ve tasvip edilmedikçe meriyete konulmıyacağı ve talimatnamenin aynı 
surette tadil olunabileceği esasına göre madde değiştirilmiştir. 
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İkiyüz yetmiş birinci madde — ( Vilâyetler ) yerine ( mahalli en büyük mülkiye memuru) 

kaydı yazıldığı gibi nihayetindeki ibarede değiştirilmiştir. 

İki yüz yetmiş ikinci madde — Bu maddedeki ( vilâyetlerce ) yerine ( mahalli en büyük 
mülkiye memurunca ) kaydı yazılmış ve birinci fıkranın son kelimeleri değiştirilmiştir. 

278 ve 279 uncn maddelerde bazı kelimeler değiştirilmiştir. 
283 üncü maddedeki ( nizamname ) yerine (talimatname) yazılmıştır. 
298 inci meddenin ibaresindeki (seddedilir tabiri değiştirilmiştir. 
302 inci maddedeki ( sıhhî mahzuru ) kaydından sora ( olmadığı ) kaydı ilâve olunmuş ve 

306 inci madde metnindeki ( âlî ) yerine ( yüksek ) kelimesi yazılmıştır. 
Çocukların içki ve tütün kullanmamaları ve sinemaya gönderilmemeleri hakkında Kırklareli 

meb'usu Doktor Fuat Beyefendi tarafından verilip Encümenimize havale buyurulan iki teklifi 
kanunî, bu lâyihanın müzakeresi bitirildikten sonra tetkik olunarak Sıhhiye Encümeni mazbata
sında yazılı sebeplerden dolayı Encümenimizce de tekliflerin reddi muvafık görüldü. 

Arzolunan tadilâttan sonra müttefikan kabul olunan kanun lâyihasının Hey'eti Umumiyenin 
nazarı tasvibine arzolunmak üzere Yüksek Reisliğe sunulmasına karar verilmiştir. 

Havalesi mucibince Adliye Encümenine sunulur. 

Da. E. Reisi 
Tekirdağ 

Cemil 

R. V. 

Aza 
Rize 

Atıf 

Aza 
Çorum 

/. Kcma 

Âza 
Manisa 
Aithat 

M. M. 
Malatya 

A. Muttalip 
Âza 

Zouguldak 
Rıfat 

Kâ. 

Âza 
Malatya 
Vasıf 

Aza 
Rize 
Esat 

Âza 
Kars 

Baha Tali 

Âza 
Eskişehir 

Sait 

Âza 
Tekirdağ 
M. Fayık 

Âza Âza 
Amasya Niğde 
/. hakkı M. Ata 

T. B. M. M. 
Adliye Encümeni 

Karar M ig 
Esas M 1/441 

14-1-1930 

Adlive Encümeni mazbatası 
YÜKSEK REİSLİĞE 

Umumî hıfzıssıhha hakkında Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Vekâletince hazırlanıp Başvekâletin 
17-IV-1929-tarih ve 6/1606 numaralı tezkeresile Adliye Encümenine havale edilen kanun 
lâyihası bu bapta Sıhhat ve İçtimaî Muavenet ve Dahiliye Encümenlerinin tadilât ve esbabı 
mucibe mazbatalarile birlikte, Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Vekili Doktor Refik ve Hıfzıssıhha 
Müdürü Doktor Asım İsmail Beyfendiler huzurile tetkik ve müzakere olundu. 

Sıhhat işlerinin taalluk ettiği hususata şamil tedbirleri ihtiva eden ve şimdiye kadar 
müteferrik kanun ve nizamlarla ihtiyacı temine kâfi olmıyan ve hali intizamda bulunmıyan sıhhî 
mevadı cem ve telfik ederek fennî terakkiyat ve tekemmülatın bu günkü icabatına muvafık 
olarak vücude getirilen bu kanun lâyihasının, yalnız cezaî hükümlere ait fasılda cüz'î tadil ile, 
kabulüne Encümence ittifakla karar verilmiştir. Havale mucibince Hariciye Encümenine tevdii 
arzolunur. 

Ad. En. Rs. M. M. Kâ. Âza Âza Âza 
Manisa Kocaeli Yozgat Erzincan Antalya Balıkesir 

M. Fevzi Selâhatün A. Hamdi Abdülhalik A. Saki Sadık 

Âza 
Balıkesir 
O. Niyazi 

Âza 
Manisa 
Kemal 

Âza 
İzmir 
Enver 

Âza 
Kocaeli 
Ragıp 

Âza 
Mardin 

/. Ferit 



- 1 3 -
T. B. M. M. 

Hariciye Encümeni *'•*'-• 
Karar No. 7 •' . ' • 

Esas No. 1/568 
Hariciye Encümeni mazbatası 

B. M. M. YÜKSEK REÎSLÎĞlNE 
Sihhiye, Adliye ve Dahiliye Encümenlerineekik edilip Encümenimize havale buyurulan umumî 

hıfzıssıhha kanunu lâyihası ve Başvekâlet tezkeresi Sıhhat ve îçtimaî Muavenet Vekili Doktor Befîk 
Beyefendinin huzurile Encümenimizde görüşüldü. 

İşbu kanun lâyihasının sıhhat ve içtimaî muavenet, işlerine müteallik ahkâmı Sıhhiye Encümeni 
ve cezaî ahkâma müteallik maddeleri Adliye Encümeni ve dahilî işlere müteallik hükümleri de Dahi
liye Encümeni tarafından tetkik edilmiş oduğu içm Encümenimiz yalnız kanunun ikinci saTÎ ve 
salgın hastalıklarla mücadele faslının ( hudutlar ve sahiller sıhhî müdafaası) na inürteallik birinci 
babını tetkik etti. Kanunun 29 - 56 maddelerini ihtiva eden işbu kısmını eneümenimdz ^sureta umuBoâ-
yede muvafık buldu. Ancak bazı tavzihlere lüzum görülerek merbut matbu ikanum müsveddesinde 
madde (2# - (56) da gösterilen tadilât yapıldı. Yüksele Reisliğe takdim olunur. 

Ma. E. Bs. M. M. Kâ. Âza Âza Âza 
Erzincan Siirt. Edirne Samsun Kocaeli Trafbzon 

Saffet Ziya Mahvmıt Zeki Mesut Nusrel SadMlah 1. Süreyya JJ. N#bizade 

T. B. M. M. 
İktisat Encümeni 
Karar No. 12 

Esas No. 1/441,2/4 

YÜKSEK BEÎSLİ&E ' " * " 

Umumî hıfzıssıhha kanunu lâyihasile esbabı mucibe mazbatası ve Kırklareli Meb*usu Doktor Fuat 
Beyin çocukların içki ve tütün kullanmalarınınve sinemaya gönderilmelerinin men'i hakkındaki 
teklifi kanuhisile Sıhhat ve îçtimaî Muavenet, Dahiliye, Adliye ve Haricîye Encümenlerinin mazba
taları Söthat ve îçtimaî Muavenet Vekili Beyin huzurile tetkik ve müzakere edildi. 

îçtimaî ve iktisadî noktayi nazardan memleketimizin umumî sağlığını koruyacak ve bu hususta 
hali hazır ihtiyaçlarını temin ile beraber sıhhat ilminin istediği bütün kaydü şartlara cevap vere
bilecek mevzuatı kanuniyemizin bulunmaması filhakika bu isle uğrasan Hükümet dairesini hayli 
müşkülâta maruz' bırakmakta idi. Bundan dolayı memleketimin sıhhata ait bütün işlerini mihveri 
lâyıkmda tedvire yanyacak ve bu husustaki güçlükleri bertaraf edebilecek olan böyle feir lâyihama 
mevkii mer'iyete vâz'ını lüzumlu gören encümenimiz Hariciye Encümeninin kabul ve tadilâtı veç
hile kısmı azam maddelerini aynen muvafık görmüş ise de aşağıda yazık sebepler dolayısile de 
bazı maddelerin değiştirilmesine zaruret hissetmiştir. 

Madde 3 — Bu maddedeki değişiklik ilk fıkradaki kelime tashihile 6 numaralı fıkra mefhumu
nun ihtisas dolayısile murakabesi iktisat Vekâletine mevdu bulunması, lâzımgelen hayvanı serum 
ve aşılara da şümulü olmaması icap edeceğinin tasrihi zımnında kullanılan (münhasıran beşerî) citeı-
lesinden ibarettir. 

Madde 24 — Vilâyet merkezlerinde toplanacak olan hıfzıssıhha meclislerinde 23 üncü 
madde mucibince bir baytarın bulunması lüzumlu görüldüğü halde bu lüzum kaza merkezlerindeki 
meclisler için hissedilmemiş ve halbuki ayni ihtiyaöın buradaki meclisler hakkında da varit buluna
cağı tabii bulunmuş olduğundan 24 üncü mad# de ona göre değiştirilmiştir. 

• r--:-**^%~«r. 

6 - IV - 1930 

İktisat Encümeni mazbatası 
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Madde 95 — Üçüncü maddede arzolunan sebep dolayısile bu maddede dahi tadilât yapılmış 

ve "dahilde alelumum serum ve aşı imali.., ve saire,, yerine "dahilde beşerî serum ve aşı imâli...,, 
denmiştir. 

Madde 170 — Bu maddedeki tadilât, hayvanların sağlık zabıtası hakkındaki kanunun aidiyeti 
itibarile İktisat Vekâletine tevdi eylediği ihtisasa müteallik hizmetlerle bu madde mefhumunun 
iltibasına mahal kalmamak için berayı tavzih maddenin nihayetine "hayvanların sağlık zabıtası 
hakkındaki kanunun 43 üncü maddesi hükmü mahfuzdur,, cümlesinin ilâvesinden ibarettir. 

Madde 171 — Bu maddenin hükmü sütlerin nevi ve vasıflarile süt mamulâtına istihsaline 
ve satışına mahsus mahallerin ve levazımın sıhhî şartlarının yalnız Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Ve
kâletince tespit edilerek belediye emirleri şeklinde neşir ve ilân kılınacağını göstermektedir. 

Südün nevi ve vasıflarının doğrudan doğruya ait olduğu hayvanın ırk ve sıhhatine, veya hay-
vana verilen gıdaya, veya südün ihtiva eylediği anasıra göre değişebileceği göz önüne getirilir, 
ve memleketimizde hayvanatın ırk ve evsafının ıslâhı ve sıhhatinin vikayesi ve gıdalarının tayin 
ve tanzimi usullerinin irae ve talimi, ve sütü bozan vebaibakarî, şarbon, cemreiarziye, hüm-
mayikulâî, verem ve meme iltihapları gibi bir çok hastalıkların teşhis ve tedavisi İktisat Vekâleti
nin cümlei vazaifinden bulunur ve nihayet iktisat mevzuu ve bir hayvan mahsulü olması dolayısile 
südün memleketteki istihsal miktarile de VekâletiMüşarünileyhanın alâkadar olması lâzımgeleceği 
düşünülürse, bu maddenin nevi ve vasıflarının tayini ile sıhhî şartlarının tesbiti hususunda İktisat 
Vekâletinin Sıhhat ve İçtimaî muavenet Vekâletine bir çok yardımları dokunabileceği pek tabii gö
rülür. İşte gayri kabili istiğna olan bu yardımın teminine ekseriyetle karar veren encümenimiz bu 
maddenin hükmünü ona göre değiştirmiştir. 

Madde 173 — Encümenimiz memleketimizin vaziyeti iktisadiye ve içtimaiyesi itibarile on iki 
yaşından aşağı olan çocukların bazen gayri sıhhî olmıyan ve san'at ıtlakına şayan bulunmıyan 
hizmetlerde çalışmak zaruretinde kalabileceklerini düşünerek bu madde hükmünün yalnız fabrika 
ve imalâthane gibi san'at müesseselerine kasr ve tahdidi suretile tespitini ve maddenin de ona gö
re tadilini kararlaştırmıştır. Bundan başka maddenin son fıkrasında "12 yaş ile 16 arasında bu
lunan kız ve erkek çocuklar günde azamî sekiz saatten fazla çalıştırılmaz,,, denmesinden mefhumu 
muhalifi olarak 16 yaşından fazla olanların behemehal çalıştırılabileceklerinin maksut olmadığının 
da ayrıca kayit ve işaret edilmesi faideli görülmüştür. 

Madde 174 — Bez ve saire fabrikalarında veya müessesatı sairede ancak kadınlar tarafından ya
pılabilen gece mesaileri vardır ki bu maddenin hükmü ekmek parası çıkarmak istiyen ve evdeki 
yavrularını veya alil ana veya babasını beslemekzaruretinde kalan bir kadını bu gibi işlerden 
menedecekti. Bu hal ise hem iktisadî ve hem de içtimaî buhranı tevlit edeceğinden kadınların gece 
mesaisine mesağ verecek tarzda maddenin tadili encümenimizce lüzumlu - görülmüş ve 12 yaş ile 
16 yaş arasında bulunan kız çocuklarının geceliyin çalışabileceklerini tevciz eder suretinde yazılan 
son fıkranın da tashihi yapılıp madde ona göre tespit edilmiştir. 

Madde 175 — Bu maddenin mefhumuna nazaran herhangi bir müessesede geceleri işin sekiz 
saatten fazla devam edemiyeceği anlaşılmaktadır. Halbuki matlup olan gaye iş değil ve belki de 
amelenin sekiz saatten fazla çalıştırılmaması olduğundan maddenin ona göre değiştirilmesini karar
laştıran encümenimiz bü türlü gece çalışma saatlerinin tahdidinin yalnız fabrika ve imalathanelere 
hasrının muvafık olacağını ve yer altındaki gece mesaileri için ise çalışma müddetinin dokuz saate 
iblağında zaruret bulunduğunu derpiş eylemiştir. 

Madde 177 — Bu maddeki tadilat doğuran bir kadının çalışabilmesi için istirahatına hasrı mec
burî olan muayyen müddetin tavzihi dolayisile konulan bir fıkradan ibarettir. 

Madde 179 — Bu maddenin "1„ numaralı fıkrasının hükmünün ancak iş kanununun mevzuatı 
dahiline girmesi icap eden mevaddan olduğunu derpiş ederek mezkûr fıkranın ona göre yazılma
sını kararlaştıran encümenimiz bu tarzı teminen bazı tadilat icrasına ve 173 üncü maddede göste
rilen asgarî yaşın ilâvesine karar verilmiştir. 

Madde 180 — Bu maclcie hükmünün pek çok amele istihdamına mecbur olan demir yolları gibi 
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sair tesisat ve inşaata da teşmilini temin zımnında "devamlı olarak en az eİİi işçi çalıştıran, sanat, 
ziraat müesseseleri ile maden ocakları... ve saire,, yerine "devamlı olarak en az elli işçi çalıştıran 
bütün iş sahipleri ... „ denmesine ve binaenaleyh çapa, orak ve orman işleri gibi mevsime tabi 
olmayip senelik ve bilâinkita devam eden işler hakkında devamlı ve müteaddit amele bulundu
ranların alelitlak bu maddenin hükmüne tabi olduklarının tavzihine karar verilerek madde ona 
göre tadilen tespit edilmiştir. 

Madde 181 — Bu maddenin hükmü ile hayvanların sağlık zabıtası kanunun 42 inci maddesinin 
hükmünün tadiline matuf bir kasdın mevcut olmadığının ayrıca kayit ve işaret edilmesinin faideli 
olacağı encümenimizce muvafık görülmüştür. l l^ |p^ :%** 

Madde 206 — Bu maddede havassı şifaiyeyi haiz içme ve kaplıca mahallerinde tesisatın vüa« 
atine ve müracaat eden hastaların miktarına göre fennî müdürü mes'ul vazifesini ifa etmek üzere 
Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Vekâletince ihtisası tasdik edilmiş bir doktorla, görülecek lüzum 
üzerine ayrıca bir veya birkaç doktorun daha istihdamının mecburi olduğu gösterilmektedir. 

Maadin kanununda müdürü mes'ullerin behemehal mutahassıs olmaları meşrut bulunmadığı 
gibi ayrıca bir veya bir kaç doktor bulundurmak mecburiyetinde olan bir müessesenin idarî işten 
başka bir şey. görmiyecek olan makamını da bir doktora hasrutahsisinin doğru olmiyacağını düşü
nen encümenimiz maddenin ona göre değiştirilmesini muvafık görmüştür. 

Madde 208 — Yaluva gibi bazı mühim kaplıcaların belediye hududu dahilinde olamıyacaklarını 
nazarı dikkate alan Encümenimiz şehir veya kasaba belediyelerinin yalnız hudutları dahilindeki 
madenî sular veya kaplıcalar için değil belki de hudutları haricinde ve fakat yakınında olanlar 
için de ait olduğu makamata müracaatla içme veya kaplıca mahalli olarak ilân edilmelerine müsaade 
talep edebilmelerinin temini zımnında bu maddenin tadili zururî görülmüştür. 

Madde 209 — içme veya kaplıca mahalli olarak ilân edilen mahallerden her memlekette olduğu 
gibi bizde de alınacak olan paranın yalnız ikamet müddetine Münhasır olduğunu ve bununda ancak 
mevsiminde ve binaenaleyh istifade edilecek bir zamanda gelenlerden, tahsili edilebileceğini tavzih 
için bir fıkra ilâvesile bu maddenin tadilini tensip eden Encümenimiz f'verg^f.kelİBaessni de değişti
rerek onun yerine "resim,, denmesini kararlaştırmıştır. — ; rt-« : , ; ;c? 

Madde 210 — Bu maddedeki tadilât cümle tashihi ile 208 indi maddede kabul oludan şekle göre 
yapılan değişiklikten ibarettir. • : »İKI •ny r-

Çocukların içki içmemeleri ve tütün kullanmamaları ve sinemaya gonderilmeıhelji^i- hakkında 
Kırklareli Meb'usu Doktor Fuat Bey tarafından Meclisi Âliye arzolunupta Bncjlpjenimize havale 
buyurulan iki teklifi kanunî de Sıhhiye ve Dahiliye Encümenleri mazbatalarında: -sayılan sebepler 
dolayısile Encümenimizce de muvafık görülemiyerek reddine karar verilmiştir. 

Riyaseti Celileye takdim kılındı. "*** 
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Ifrükûnıetin teklifi 

UMUMÎ MFZÎSSIHHA KANU
NU LÂYİHASI 

Birinci fasıl 
Sıhhî teşkilât , 

Birinci bap 
Devlet hidematı sıhhiyesi ve sıh

hî merciler 

MADDE 1 — Memleketin sıh
hî şartlarını ve hilletin sıhha
tine zarar veren bütün hastalık
lar veya sair muzır amillerle 
mücadele etmek ve müstakbel 
neslin sthhatli olarak yetişmesini 
tenin ve halkı tıbbî ve içtimaî 
Tisuavenete mazhar «eylemek umu
mî Devlet hizmetlerindendir. 

MADDE 2 -r- Umumî sıhhat 
ve içtimaî muavenet hizmetlerine 
ait Devjet vazaifi Sıhhat ve içti
maî Muavenet Vekâleti tarafın
dan ifa ve hususî idarelerle şeh-
remanetleri ve belediyelere bıra
kılan hizmetlerin sureti icrası 
murakabe olunur. Millî Müdafaa 
teşkilâtına ait sıhhî işler müstes
na olmak üzere bütün sıhhat ve 
içtimaî muavenet işlerinin mercii 
ve mürakıbi bu vekâlettir. 

MADDE 3 — Sıhhat ve içti
maî Muavenet Vekâleti bütçe
lerle muayyen hatlar dahilinde 
olarak aşağıdaki sayılan hizmet
leri doğrudan doğruya ifa eyler: 

1 - Doğumu tezyit ve çocuk 
ölümünü tenkis edecek tedbirler. 

2 - Validelerin doğumdan ev
vel ve doğumdan sonra sıhhatle
rinin vikayesi. 

3 - Memlekete sari ve salgın 
hastalıkların duhulüne mümaneat. 

i Sıhhat ve İçtimai mu- I 
avenet Encümeninin 

tadffl 
UMUMÎ HIFZISSIHA 

KANUNU 

' Birinci fasü, 
j Sıhhî teşkilât 
1 Birinci bap 
ı Devlet hidematı sıhhiyesi ve 

sıhhî merciler 

MADDE 1 — Memleketin sıh
hî şartlarını ıslâh ve milletin 
sıhhaına zarar veren bütün has
talıklar veya sair muzur amiller
le mücadele etmek ve müstakbel j 
neslin sıhhatli olarak yetişmesini 
temin ve halkı tıbbî ve içtimaî! 
muavenete mazhar eylemek umu-| 
mî Devlet hizmetlerindendir. 

MADDE 2 — Umumî sıhhat 
ve içtimaî muavenet hizmetlerine 
ait Devlet vazaif i ve Sıhhat ve I 
içtimaî Muavenet Vekâleti tara
fından ifa ve hususî idarelerle 
Şehremanetleri ve belediyelere ve 
şair mahalli idarelere bırakılan 
hizmetlerin sureti icrası muraka
be olunur. Millî Müdafaa teşkilâ
tına ait sıhhî işler müstesna ol
mak üzere bütün sıhhat ve içti
maî muavenet işlerinin mercii ve I 
mürakıbi bu Vekâlettir. I 

MADDE 3 — Aynen kabul 

Dahiliye Encümenini*! 
tadftt 

Birinci fasıl 
Sıhhî teşkilât 

Birinci bap 
Devlet hidematı sıhhiyesi 

ve sıhhî merciler 

MADDE 1 — Aynen 

MADDE 2 — Aynen 

j MADDE 3 — Sıhhat ve içti
maî Muavenet Vekâleti bütçelerle 
muayyen hatlar dahilinde olarak 
aşağidaki sayılan hizmetleri 
doğrudan doğruya ifa eyler: 

1 - Doğumu tezyit ve teshil ve 
çocuk ölümünü tenkis edecek ted
birler. 

2 - Validelerin doğumdan evvel 
ve doğumdan sonra sıhhatlerinin 
vikayesi. 

3 - Memlekete sari ve salgın 
hastalıkların hululüne mümaneat. 

I 
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Adliye Encümeninin Hariciye Encümeninin 

tadili tadili 
İktisat Encümeninin 

tadili 

MADDE 3 — Sıhhat ve İçti
maî Muavenet Vekâleti bütçelerile 
muayyen hatlar dahilinde ola
rak aşağıda yazılı hizmetleri 
doğrudan doğruya ifa eder. 

1 - Aynen 

2 - Aynen 

3 - Aynen 
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4 - Dahiİde her nevi intanı, 

sair ve salgın hastalıklara veya 
Çok miktarda vefiyatı intaç etti
ği görülen sair muzır amillerle 
mücadele; 

5 - Tababet ve şubeleri sanat
larının icrasına nazaret. 

6 - Gıdalar ile ilâçları ve bü
tün zehirli ve müessir ve uyuştu
rucu maddeleri ve serum ve aşı
ları murakabe. 

7 - Çocukluk ve gençlik hıfzıs-
sıhhasına ait işlerde çocuk sıhhat 
ve bünyesinin muhafaza ve tekâ
mülüne ait tesisatın murakabesi. 

8 - Mektep hıfzıssıhhası 
9 - Mesai ve san'at hıfzıssıhhsaı 

işleri. • -.:s \jffc 
10 - Maden suları ile sair ha-

vassı şifaiyesi olan sulara nazaret. 
11 - Hıfzıssıhha müesseseleri 

ve bakteriyoloji lâburatuarları ve 
alelumum hayatî muayene ve 
tahlillere'mahsus müesseseler ku
şat ve idaresi. 

12 - Meslekî tedrisat müesse
seleri kuşat ve idare veya mü
masili müessesatı murakabe ve 
bunlara müsaade itası. 

13 - Mecnunlarla sair ruhî has
talıklara mahsus tedavihaneler 
veya malûl veya her hangi bir 
noksanii hilkate malik olanları 

r 
kabul edecek yurt veya müessese
ler tesis ve idare. 

15 - Muhacirin sıhhat işleri. 
15 - Hapisanelerin ahvali sıh

hiyesine nazaret. 
16 - Tıbbî istatistiklerin tanzimi. 
17 - Sıhhî neşriyat ve propa

gandalar. 
• 18 - Vesaiti münakale memuru 
sıhhiyesine nazaret. 

MADDE 4 — Doğrudan doğ
ruya şehir ve kasabalar, köyler 
hıfzıssıhhasına veya tıbbî ve içti
maî muavenete müteallik islerin 

4 - Dahilde her nevi entanî 
sarî ve salgın hastalıklarla veya 
fazla vefiyatı intaç ettiği görü
len sair muzur amillerle müca
dele. 

MADDE 4 — Doğrudan doğ
ruya şhir ve kasabalar, köyler 
hıfzıssıhhasına veya tıbbî ve iç
timaî muavenete müteallik işle-

4 - Dahilde her nevi intanı, Sâ 
ri ve salgın hastalıklarla veya 
çok: miktarda vefiyatı intaç ettiği 
görülen sair muzur amillerle 
mücadele* 

5 - Tababet ve şubeleri san'at
larının icrasına nezaret. 

6 - Gıdalar ile ilâçları ve bütün 
zehirli ve müessir ve uyuşturucu 
maddeleri ve serum ve aşıları 
murakabe. 

7 - Çocukluk ve gençlik hıf
zıssıhhasına ait işlerle çocuk 
sıhhat ve bünyesinin muhafaza 
ve tekâmülüne ait tesisatın 
murakabesi 

8 - Mektep hıfzıssıhhası. 
9 - Mesaî ve san'at hıfzıssıhhası 

işleri. 
10 - Maden sulan ile sair ha-

vassı şifaiyesi olan sulara nezaret. 
11 - Hıfzıssıhha müesseseleri 

ve bakteriyoloji laburatu varları 
ve alelumum hayatî muayene ve 
tahlillere mahsus müesseseler 
kuşat ve idaresi. 

12 - Meslekî tedrisat müessese 
leri kuşat ve idare veya mümasili 
müessesatı murakabe ve bunlara 
müsaade itası. 

13 - Mecnunlarla sair ruhî has
talıklara mahsus tedavihaneler 
veya malûl veya herhangi bir 
noksanii hilkate malik olanları 
kabul edecek yurt veya müessese
ler tesis ve idare. 

14 - Muhacirin sıhhat işleri. 
15 - Hapisanelerin ahvali sıh

hiyesine nezaret. 
16 - Tıbbî istatistiklerin tanzimi. 
17 - Sıhhî neşriyat ve propagan

dalar. 
18 - Vesaiti münakale umuru 

Sıhhiyesine nazaret. 

MADDE 4 — Aynen 

file:///jffc
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4 - Aynen 

5 - Aynen 

6 - Gıdalar ile ilâçları ve bü
tün zehirli müessir ve uyuşturu
cu maddeleri ve münhasıran 
beşerî serum ve aşıları murakabe. 

7 - Aynen 

8 - Aynen 

9 - Aynen 

10 - Aynen 

11 - Aynen 

12 - Aynen 

13 - Aynen 

14 - Aynen 
15 - Aynen 

16 - Aynen 
17 - Aynen 

18 - -Aynen 
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ifası belediyelere ve idarei husu-
siyelere tevdi edilir. Vekâlet indel-: 
icap bu idarelere rehber olmak 
üzere bazı mahallerde nümund 
tesisatı vücude getirir. 

İkinci bap 

Sıhhat ve İçtimaî Muavenet 
teşkilâtı 

MADDE 5 — Sıhhat ve içti
maî Muavenet Vekâleti üçüncü 
maddede zikredilen hizmetleri 
ifa içiri hususî teşkilât kanununa 
tevfikan teşkil edilmiş fennî ve 
idarî şubelerden müteşekkildir. 
Kanunu mahsusuna tevfikan mül
hak bütçe ile idare olunan Hudut-: 
lar ve Sahiller Sıhhat Umum Mü
dürlüğü, Sıhhat ve İçtimaî Mua
venet Vekâletine merbut olarak 
ifayi vazife eyler. 

MADDE6—Her vilâyeyette Sıh-! 
hat ve İçtimaî Muavenet Vekâleti
ne merbut olmak üzere bir sıhhat 
ve içtimaî muavenet müdürü bu
lunur. Sıhhat müdürleri bulun
dukları vilâyetlerde Vekâletin 
müemessili olmakla beraber sıhhî 
müşavirlerdir. Valiler mevcut sıh
hî kanun, nizam ve talimatlara 
tevfikan sıhhiye müdürlerini is
tihdam ederler ve sıhhî hususlar
da onların rey ve mütalealannı 
alırlar. 

MADjDE 7 — Sıhhiye ve mua
veneti içtimaiye müdürleri bulun
dukları i vilâyetin sıhhî umur ve 
muamelelerinden vali ile beraber 
mes'ul olup bütün sıhhî kanun, 
nizam, talimat ve emirlerin eyi 
tatbikına nazaretle mükelleftir. 

MADDE 8 — Her kazada ve 
icabı takdirinde nahiye merkez
lerinde bir veya müteaddit Hükü
met tabipleri istihdam olunur. Hü
kümet tabipleri doğrudan doğruya 
vilâyet sıhhiye müdürünün emri 

rin ifası belediyelere ve idarei 
hususiyelere ve sair mahallî ida-i 
relere tevdi edilir. Vekâlet indel-i 
icap bu idarelere rehber olmak 
üzere bazı mahallerde numune 
tesisatı vücude getirir. I 

İkinci bap | 

Sıhhat ve İçtimaî Muavenet I 
Vekâleti teşkilâtı 

MADDE 5 — Sıhhat ve İçti-' 
maî Muavenet Vekâleti 3 üncü 
maddede zikredilen hizmetleri 
ifa için hususî teşkilât kanununa 
tevfikan teşkil edilmiş fennî ve 
idarî şubelerden mürekkeptir.: 
Kanunu mahsusuna tevfikan 
mülhak bütçe ile idare olunan; 
Hudutlar ve Sahiller Sıhhat U-
mum Müdürlüğü, Sıhhat ve İçti
maî Muavenet Vekâletine merbut 
olarak ifayı vazife eyler. 

MADDE 6 —• Her vekâlette 
Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Ve-j 
kâletine merbut olmak üzere bir! 
Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Mü-î 
dürü bulunur. Sıhhat müdürlerij 
bulundukları vilâyetlerde Vekâ-i 
letin mümessili olmakla beraber; 
valilerin sıhhî müşavirleridir. Va-i 
liler mevcut sıhhî kanun, nizam; 
ve talimatlara tevfikan sıhhiye 
müdürlerini istihdam ederler, ve 
sıhhî hususlarda onların rey ve 
mütalealannı alırlar. 

MADDE 7 — Sıhhat ve içti
maî muavenet müdürleri bulun
dukları vilâyetin sıhhî umur ve 
muamelelerinden vali ile beraber 
mes'ul olup bütün sıhhî kanun, 
nizam, talimat ve emirlerin eyi 
tatbikine nezaretle mükelleftir. 

MADDE 8 — Her kazada ve 
nahiye merkezlerinde bir v«ya 
müteaddit Hükümet tabipleri is
tihdam olunur. Hükümet tabipleri 
doğrudan doğruya vilâyet sıhhi 
ye müdürünün emri altında olup 

İkinci bap 

Sıhhat ve İçtimaî Muavenet 
tekilâtı 

MADDE 5 Aynen 

MADDE 6 — Her vilâyette 
Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Ve
kâletine merbut olmak üzere bir 
Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Mü
dürü bulunur. Sıhhat müdürleri 
bulunduklari vilâyetlerde Vekâ
letin en büyük memuru olmakla 
beraber valilerin sıhhî müşaviri
dirler. Valiler mevcut sıhhî ka
nun, nizam ve talimatlara tevfikan 
sıhhiye müdürlerini istihdam 
ederler, ve sıhhî hususlarda onla
rın rey ve mütalealannı alırlar. 

MADDE 7 — Ayenen 

MADDE 8 —- Aynen 
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altında olup kazanın sıhhî umur 
ve muamelelerinden mes'uldür ve 
kaymakamın sıhhî hususatta mü
şaviridir. Hükümet tabiplerinin 
maiyetinde sıhhî işlerde kendileri
ne muavenette bulunmak üzere 
küçük sıhhat memurları istihdam 
edilir. 

MADDE 9 — Sıhhat ve İçtimaî 
Muavenet Vekâleti üçüncü ve dör
düncü maddelerde zikredilen vazi
feleri ifa ve müesseseleri idare 
etmek üzere tabipler, baytarlar, 
eczacılar, sair sıhhî ve idarî me
murları tayin ve istihdam eder. 

Üçüncü bap 
Yüksek Sıhhat Şurası 

MADDE 10 — Sıhhat ve içtimaî 
Muavenet Vekâletince tevdi edile
cek yüksek sıhhî ve içtimaî mese
leler hakkında rey ve mütaleası-
nı beyan ve sıhhî ve içtimaî hiz
met ve muavenetlere ait kanun, 
nizamname ve talimatnameleri bi
rinci derecede tetkik eylemek ve 
tababet ve şubeleri san'atlarını 
ifadan mütevellit adlî meselelerde 
ihtibar vazifelerile mükellef olmak 
üzere bir Yüksek Sıhhat Şurası 
teşkil olunmuştur. 

MADDE 11 — Yüksek Sıhhat 
Şurası dokuz azadan mürekkep 
olup bu âza Sıhhat ve İçtimaî 
Muavenet Vekili tarafından mem
lekette ilim ve irfanı ve eserleri 
veya sıhhî hizmetleri ile marufi-
yet kesbetmiş zevat arasından 
intihap ve Başvekâlete inhası ve 
Reisicumhurun tasdiki ile tayin 
olunur. 

MADDE 12 — Yükse Sıhhat 
Şurasından her üç sene nihaye
tinde kur'a ile üç âza çıkarılarak 
yerine diğerleri 11 inci maddede 
gösterildiği veçhile tayin olunur
lar. Çıkan azanın yeniden intiha-

memur oldukları mahallerin sıh
hî umur ve muamelelerinden 
mes'uldür, ve kaymakamın sıhhî 
hususatta sıhhî müşaviridir. Hü
kümet tabiplerinin maiyetlerinde 
sıhhî işlerde kendilerine mua
venette bulunmak üzere küçük 
sıhhat memurları istihdam edilir. 

MADDE 9 — Aynen kabul 

Üçüncü bap 
Yüksek Sıhhat Şurası 

MADDE 10 — Aynen kabul 

MADDE 9 — Aynen 

Üçüncü bap 
Yüksek Sıhhat Şurası 

MADDE 10 — Aynen 

MADDE 11 — Aynen kabul 

MADDE 12 — Aynen kabul 

MADDE 11 — Aynen 

MADDE 12 — Aynen 
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İDI caizidir. Yeniden intihap edil
medikleri takdirde Yüksek .Sıh
hat Şurası fahrî âzalığı unvanını 
kaydi |ıayat şartile taşırlar. 

MApDE 13 — Yüksek Sıhhat 
Şurası iher sene teşrinisani, şubat, 
mayıs j aylarında olmak ve her 
devrei içtimaiyesi on günden aşa
ğı olmamak üzere içtima eder. Ve
kâletçe lüzum görüldüğü takdir
de fevkalâde içtimalar aktolunur. 
Mahalli içtima Ankaradır. 

MApDE 14 — Yüksek Sıhhat 
Şurası iSıhhat ve İçtimaî Muave
net Vekilinin veya anın tensip e-
deeeği jbir zatin riyaseti altında 
aslî azadan lâakal beş zatin hu-
zurile içtima eder. Reyler sülü-
Sani ekseriyetle ittihaz olunur. 
Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Ve
kâleti Müsteşarı ve Sıhat İşleri 
ve İçtimaî Muavenet umum mü
dürleri; Yüksek Sıhat Şurasının 
tabiî â^asındandır. 

MADDE 15 — Yüksek Sıhhat 
Şurasının toplu olmadığı zaman
larda mükellef olduğu vazifelere 
taallûk \ eden acele işlerle iştigal 
etmek üzere üç kişilik bir daimî 
encümeni teşkil olunur. Daimî 
encümene tabiî âza da intihap 
edilebilir. 

MADJDE 16 — Yüksek Sıhhat 
Şurası azasına her devrei içtima-
iyeye mjahsus olmak üzere her se
ne bütçesinde miktarı muharrer 
bir hakjkı huzur verilir. Ankara 
haricinden gelenlere harcırahları 
ve Vekaletçe tayin olunacak yev
miyeleri ita olunur. 

MADpE 17 — Sıhhat ve İçti
maî Muavenet . Vekâlet merkezî 
teşkilâtı! ve vilâyetler sıhhî teşki
lâtı ve Yüksek Sıhhat Şurası vazi
felerini istilzam ettiği nizamname
ler tanzim ve neşrolunur. 

MADDE 13 — Yükse Sıhhat 
Şurası hersene teşrinisani, şubat, 
mayıs aylarında olmak ve her 
devrei içtimaiyesi on günden a-
şağı olmamak üzere içtima eder. 
Vekâletçe lüzum görüldüğü tak
dirde fevkalâde içtimalar aktolu
nur. İçtima mahalli Ankaradır. 

MADDE 14 — Yüksek Sıhhat 
Şurası Sıhhat ve İçtimaî Muave
net Vekâletinin veya onun tensip 
edeceği bir zatın riyaseti altında 
aslî azadan lâakal beş zatin hu-
zurile içtima eder. Reyler sülüsa-
nı ekseriyetle ittihaz olunur. Sıh
hat ve İçtimaî Muavenet Vekâle
ti müsteşar ve hıfzıssihha işleri 
ve içtimaî muavenet umum mü
dürleri Yüksek Sıhhat Şurasının 
tabiî âzasmdandırlar. 

MAPPE 15 — Aynen kabul 

MADDE 16 — Aynen kabul 

MADDE-17 — Aynen kabul 

MADDE 13 — Aynen 

MADDE 14 Aynen 

MADDE 16 — Yüksek Sıİıhat 
Şurasının toplu olmadığı zaman
larda mükellef olduğu vazifelere 
taallûk eden acele işlerle iştigal 
etmek üzere Yüksek Sıhhat Şurası 
kendi âzası arasından üç kişilik 
bir encümen intihap eder. 

MADDE 16 Aynen 

MADDE 17 — Aynen 
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Dördüncü bap 
Vilâyet hususî idareleri ve şehre-

manetleri ve belediyeler 

MADDE 18 — Vilâyet hususî 
idareleri bütçelerinde hususî ka
nuna tevfikan tefrik ve Sıhhslt 
ve içtimaî Muavenet Vekâletinin 
tensibile sarfolunan sıhhî ve içti
maî işlere mahsus tahsisat, vilâyet 
merkezinde veya tensip oluna
cak sair mahallerde açılacak has
taneler ve dispanserlerle seyyar 
etıbba teşkilâtına ve seyyar etüv 
tedarikine ve tephirat ve tathirat 
istasyonları tesisine ve verem ve 
frengi ve vefiyetı etfal mücadele
sine mahsus hıfzıssıhhai içtimai
ye dispanserlerine ve sıtma ve 
frengi ilâcı tedarikine ve sıtma 
kanununda tasrih edilen ahvalde 
sıtma menbalannm izalesine sarf-
öluiıur. 

MADDE 19 — Vilâyetler hu
susî idarelerine ait sıhhî teşkilât 
ve tesisat mahallî sıhhat ve içti
maî muavenet müdürlerinin mu
rakabesi altında bulunup bunlara 
ait muamelât müdürler tarafın
dan ifa olunur. 

MADDE 20 — Şehremanetleri 
ve belediyelerin umumî hıfzissıh-
ha ve içtimaî muavenete taallûk 
eden mesailden ifasile mükellef 
oldukları vazifeler aşağıda zikre
dilmiştir : 

1 - içilecek ve kullanılacak ev
safı fenniyeyi haiz su celbi. 

2 - Lağım ve mecralar tesisatı. 
3 - Mezbaha inşası. 
4 - Mezarlıklar tesisatı ve mev

ta defni ve nakli işleri. 
5 -Hernevimüzahrafatınteb'ti 

ve imhası. 
6 - Meskenler sıhhî ahvaline 

nazaret. 
7 - Halk hamamları tesisatı. 
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Dördüncü bap 

Vilâyet hususî idareleri ve 
Şehremanetleri ve belediyeler 

MADDE 18 — Vilayet hususî 
idareleri bütçelerinde hususî ka
nuna tevfikan tefrik ve Sıhhat 
ve içtimaî muavenet Vekâletinin 
tensibi ile sarfolunan sıhhî ve 
içtimaî işlere mahsus tahsisat, vi
lâyet merkezinde veya tensip o-
lunacak sair mahallerde açılacak 
hastaneler ve dispanserlerle sey
yar etibba teşkilâtına ve seyyar 
etü tedarikine ve tephirat ve 
tathirat istasyonları tesisine ve 
verem ve firengi ve çocuk vefi
yatı etfâl mücadelesine muhtas 
hıfzıssıhhai içtimaiye dispanserle
rine ve sıtma ve firenği ilâcı te
darikine ye sıtma kanununda 
tasrih edilen ahvalde sıtma men
balannm izalesine sarfolunur. 

MADDE 19 — Aynen kabul 

MADDE 20 — Şehremanetleri 
ve belediyelerin umumî hıfzıssıh-
ha ve içtimaî muavenete teallûk 
eden mesailden ifasile mükellef 
oldukları vazifeler aşağıda yazıl
mıştır. 

1 - içilecek ve kullanılacak 
evsafı fenniyeyi haiz su celbi. 

2 - Lağım ve mecralar tesisatı. 
3 - Mezbaha inşası. 
4 - Mezarlıklar tesisatı ve mev

ta defni ve nakli işleri. 
5 - Her nevi müzahrefatın kal

dırılması ve imhası, 
6 - Meskenlerin sıhhî şartlarını 

temin. 
7 - Halk hamamları tesisi. 

Dördüncü bap 
Vilâyet hususî idareleri v6 
şehremanetleri ve belediyeler 

MADDE 18 — Aynen 

MADDE 19 — Vilâyetler hu-
susî idarelerine ait sıhhî teşkilât 
ve tesisat mahallî sıhhat ve içti
maî muavenet -müdürlerinin mu
rakabesi altında bulunup bunlara 
ait muamelât kanun ve nizam
namelerine tevfikan sıhhat mü
dürleri tarafından ifa olunur. 

MADDE 20 — Şehremanetleri 
ve belediyelerin umumî hıfzıssıh-
ha ve içtimaî muavenete taallûk 
eden mesailden ifasile mükel
lef oldukları vazifeler aşağıda 
zikredilmiştir. 

1 - içilecek ve kullanılacak 
evsafı fenniyeyi haiz su celbi. 

2 - Lâğım ve mecralar tesisatı. 
3 - Mezbaha inşaatı. 
4 - Mezarlıklar tesisatı ve mevta 

defni ve nakli işleri. 
5 - Her nevi müzahraf atın teb 'it 

ve imhası. 
' 6 - Meskenlerin sıhhî ahvaline 

nazaret. 
7 - Sıcak ve soğuk hamamlar 

tesisi. 
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8 - Yiyecek ve içecek maddele

ri murakabe ve vilâyet merkezle-
rile lüzum görülecek sair mahal
lerde gıda maddelerinin muaye
nesine mahsus lâburatuarlar te
sisi. 

9 - Umumî mahallerde halkın 
sıhhatijne zarar veren amilleri 
izale. 

10 - Sari hastalıklarla müca
dele işlerine muavenet. 
11 - Hususî eczane bulunmiyan 

yerlerde eczane küşadı. 
12 - İlk tıbbî imdat ve muave

net teşkilâtı. 
13 - Hastane, dispanser, süt ço

cuğu muayene ve tedavi evi, ace
ze ve ihtiyar yurtları ve doğum 
evi tesis ve idaresi. 

14 - Meccani doğum yardımı 
için ebe istihdamı. 

MADDE 21 — Vilâyet hususî 
idarelerile şehremanetleri r e bele
diyelerin 18 ve 20 inci maddeler
de gösterilen hizmetlerini ifa için 
kanunu mahsusuna tevfikan Ve
kâletçe tayin olunan etıbba ve sa
ir memurin istihdam olunur. 

MADDE 22 — Şehremanetleri 
ile belediyelerce ve vilâyetler hu
susî idarelerince bu hizmetlerden 
hangilerinin ifası mecburî-ve han
gilerinin ihtiyarî olduğu ve bu 
hizmetlerde istihdam edilecek ta
biplerle memurların kadroları İc
ra Vekilleri Heyetince musaddak 
bir talimatname ile tayin olunur. 
Hükümet tabipleri ölmiyan yer
lerde belediye tabipleri, nizamna
mesine tevfikan Hükümet tabip
lerinin' ifasile muvazzaf oldukla
rı vazifelerle mükelleftir. 

Beşinci bap 
Vilâyetler ve kazalar umumî hıf

zıssıhha meclisleri 

MAÖDE 23 — Her vilâyet 
merkezinde bir umumî hıfzıssıhha 

8 - Yiyecek ve içecek maddele
ri murakabe ve vilâyet merkez-
lerile lüzum görülecek sair ma
hallerde gıda maddelerinin mua
yenesine mahsus lâbuatuarlar te
sisi. 

9 - Umumî mahallerde halkın 
sıhhatına zarar veren amilleri iza
le. 

10 - Sarî v,e salgın hastalıklarla 
mücadele işlerine muavenet. 

11 - Hususî eczane bulunmiyan 
yerlerde eczane küşadı. 

12 - İlk tıbbbî imdat ve muave
net teşkilâtı. 

13 - Hastane, dispanser, sut ço
cuğu muayene ve tedavi evi, ace
ze ve ihtiyar yurt lan ve doğum 
evi tesis ve idaresi. 

14 - Meccani doğum yardımı i-
çin ebe istihdamı. 

MADDE 21 — Vilâyet hususî 
idarelerile şehremanetleri ve bele
diyelerin 18 ve 20 inci maddelerde 
gösterilen hizmetlerini ifa için ka
nunu mahsuslarına tevfikan vekâ
letçe tayin olunan etıbba ve sair 
memurin istihdam olunur. 

MADDE 22 — Aynen kabul 

Beşinci bap 

Vilâyetler ve kazalar umumî 
hıfzıssıhha meclisleri 

MADDE 23 — Her vilâyet 
merkezinde bir umumî hıfzıssıhha 

8 - Yiyecek ve içecek maddele
rin murakabesi ve vilâyet mer-
kezlerile lüzum görülecek sair 
mahallerde gıda maddelerinin 
muayenesine mahsus laburatu
arlar tesisi. 

9 - Umumî mahallerde halkın 
sıhhatına zarar veren amilleri 
izale. 

10 - Sari hastalıklarla mücadele 
işlerine muavenet. 

11 - Hususî eczaane bulunmiyan 
yerlerde eczane küşadı. 

12 - İlk tıbbî imdat ve muavenet 
teşkilâtı. 

13 - Hastane, dispanser, süt ço
cuğu muayene ve tedavi evi, aceze 
ve ihtiyar yurdları ve doğum evi 
tesis ve idaresi. 

14 - Meccani doğum yardımı 
için ebe istihdamı; \â 

MADDE 21 — Aynen 

MADDE 22 — Aynen 

Beşinci bap 

Vilâyetler ve kazalar umumî 
hıfzıssıhha meclisleri 

MADDE 23 — Aynen 
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meclisi toplanır, bjı meclis mahal
lî sıhhat ve içtimaî muavenet mü
dürü, nafıa mühendisi, baytar mü
dürü ve mevcut sahil sıhhiye mer
kezi tabibi ve bir Hükümet ve 
belediye tabibi ve hastane başta
bibi ile garnizon ve kıt 'a bulunan 
yerlerdeki en büyük askerî tabip 
ve serbest san'at icra eden bir 
tabip ve bir eczacıdan ve beledi
ye reisinden mürekkeptir. Meclis 
valinin veya valiye bilvekâle sıh
hiye müdürünün riyaseti altında 
içtima eder. Valinin tensip edece
ği bir zat kitabet vazifesini ifa 
eder. 

MADDE 24 — Kazalarda bu 
meclisler kaymakamın riyaseti 
altında Hükümet tabibi, mevcut 
ise bir askerî tabip, belediye ta
bibi ve serbest icrayı san'at eden 
ve kaymakam tarafından intihap 
edilen bir tabip ve serbest eczacı 
ile belediye reisinden terekküp 
eder. 

MADDE 25 — Umumî hıfzıs-
sıhha meclisleri müntehap âzası 
her üç senede bir değişir ve her 
defa tebeddülünde kaymakamlar 
tarafından vilâyetlere, valilerce 
de Sıhhat ve içtimaî Muavenet 
Vekâletine bildirilir. 

MADDE 26 — Umumî hıfzıs-
sıhha meclisleri alelade ayda bir 
kere içtima ederler. Ahvali fev
kalâdede veya bir sari hastalık 
zuhurunda valinin daveti veya 
Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Ve
kâletinin talebi üzerine daha sık 
toplanırlar. 

MADDE 27 — Umumî hıfzı
sıhha meclisleri mahallin sıhhî 
ahvalini daima nazarı dikkat ö-
nünde bulundurmak şehir ve ka
saba ve köyler sıhhî vaziyetinin 
islâh ve mevcut mahzurların iza
lesine yarayan tedbirleri tezek-

meclisi toplanır, bu meclis mahallî 
sıhhat ve içtimaî muavenet müdü
rü, nafıa mühendisi maarif baytar 
müdürü ve mevcutsa sahil sıhhiye 
merkezi tabibi bir Hükümet ve be
lediye tabibi ve hastane baştabibi 
ile garnizon ve kıt 'a bulunan yer
lerde en büyük askerî tabip ve 
serbest san'at icra eden bir tabip 
ve bir eczacıdan ve belediye re
isinden mürekkeptir. Meclis vali
nin veya valiye bilvekâle sıhhiye 
müdürünün riyaseti altında içti
ma eder. Valinin tensip edeceği 
bir zat kitabet vazifesini ifa ve 
zabıtları tanzim eder. 

MADDE 24 — Kazalarda bu 
meclisler kaymakamın riyaseti 
altında Hükümet tabibi mevcut 
ise bir askerî tabip, belediye tabibi 
ve serbest icrayı san'at eden ve 
kaymakam tarafından intihap e-
dilen bir tabip ve serbest eczacı 
ile maarif memuru ve belediye re
isinden terekküp eder. 

MADDE 25 — Umumî hıfzıs-
sıhha meclisleri müntahip âzası 
her üç senede bir değişir, ve eski 
âztanin yeniden intihabı caizdir. 
Her defa tebeddülünde kayma
kamlar tarafından vilâyetlere, va
lilerce de Sıhhat ve İçtimaî Mu
avenet Vekâletine bildirilir. 

MADDE 26 — Umumî hıfzıs-
sıhha meclisleri alelade ayda bir 
kere içtima ederler. Ahvali fev
kalâdede veya bir sarî ve salgın 
hastlık zuhurunda valinin daveti 
veya Sıhhat ve İçtimaî Muavenet 
Vekâletinin talebi üzerine daha sı
kı toplanırlar. 

MADDE 27 — Umumî Hıfzıs-
sıhha Meclisleri mahallin sıhhî ah
valini daima nazarı dikkat önün
de bulundurarak şehir ve aksa-
ba ve köyler sıhhî vaziyetinin ıs
lâhına ve mevcut mahzurların i-
zalesine yarayan tedbirleri alırlar. 

MADDE 24 — Aynen 

MADDE 25 — Aynen 

MADDE 26 — Aynen 

MADDE 27 — Aynen 



; MADDE 24 — Kazalarda bu 
meclisler kaymakamın riyaseti 
altında Hükümet tabibi, mevcut 
ise bir Hükümet baytarı, ve as
kerî tabip, belediye tabibi, ve 
serbest ierayi san'at eden ve 
kaymakam tarafından intihap 
edilen bir tabip ve serbest eczacı 
ile belediye reisinden terekküp 
eder. 
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kür, sari ve salgın hastalıklar 
hakkında istihbaratı tanzim, sari 
ve içtimaî hastalıklardan korun
mak çareleri ve sıhhî hayatın fa-
ideleri hakkında halkı tenvir ve 
bir marazı sari zuhurunda hasta
lığın izalesi için müttehaz tedbir
lerin ifasına muavenet eylerler. 

MADDE 28 — Umumî hıfzıs-
sıhha meclislerinin mukarrera-
tından mahallî vazifeler ve salâ
hiyetler arasında bulunan işler 
vali veya kaymakam tarafından 
icra ve istizana muhtaç olanlar 
kaymakamlıkça ve vilâyetçe Sıh
hat ve İçtimaî Muavenet Vekâle
tine iş'ar olunur. 

îkinci fasıl 
Sari ve salgın hastalıklarla müca

dele 

Birinci bap 
Hudutlar ve sahiller sıhhî müda

faası 

MADDE 29 — Beşinci madde
de zikredilen Hudutlar ve Sahil
ler Sıhhat Umum Müdürlüğü 
beynelmilel ve seyrüsefer ve tica
ret sebeplerile intikal eden beşe
rî ve salgın hastalıklara karşı mil
lî hudutlar ve sahilleri müdafaa 
vazifesile mükelleftir. 

MADDE 30 — Hudut ve Sahil
ler Sıhhat Umum Müdürlüğü 
mer'i olan beynelmilel mukavele
ler ve Devletçe mevzu kanunlar 
nizamlar ve talimatlar ile Sıhhaı 
ve İçtimaî Muavenet Vekâleti ta
rafından bu mukaveleler, kanun
lar, nizamlar ve talimatların hüs
nü suretle tatbikini temin için ıs
dar olunan emirler dairesinde ifa-
yi vazife eyler. 

MADDE 31 — Türk ve ecnebi 
limanlarından Türkiye limanların
dan gelmek üzere, hareket eden 
her hangi bir sıhhat patentasını 

Sarı ve salgın hastalıklar hakkın
da istihbaratı tanzim, sarî ve içti
maî hastalıklardan korunmak ça
releri ve sıhhî hayatın faideleri 
hakkında halkı tenvir ve bir sarî 
hastalık zuhurunda hastalığın iza
lesi için alınan tedbirlerin ifasına 
muavenet eylerler. 

MADDE 28 — Umumî Hıfzıs-
sıhha Meclislerinin mukarreratın-
dan mahallî vazifeler ve salâhiyet
ler arasında bulunan işler vali ve 
ya kaymakam tarafından icra olu
nur, ve istizana muhtaç olanlar 
kaymakamlıkça vilâyetten. ve vi
lâyetçe Sıhhat ve İçtimaî Muave
net Vekâletine sorulur. 

îkinci fasıl 
Sari ve salgın hastalıklarla 

mücadele 

Birinci bap 
Hudutlar ve sahiller sıhhî 

müdafaası 

MADDE 29 — Aynen kabul 

MADDE 30 — Hudutlar ve Sa
hiller Sıhhat Umum Müdürlüğü 
mer'î olan beynelmilel mukavele
ler ve Devletçe mevzu kanunlar, 
nizamlar ve talimatnameler ile 
Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Vekâ
leti tarafından bu mukaveleler 
kanunlar, nizamlar, ve talimatla
rın lâyikile tatbikini temin için 
verilen emirler dairesinde vazife 
ifa eyler. 

MADDE 31 — Türk ve ecnebî 
limanlarından Türkiye limanların
dan birine gelmek üzere, hareket 
eden her gemi bir sıhhat patenta-

MADDE 28 — Aynen 

İkinci fasıl 
Sari ve salgın hastalıklarla 

mücadele 

Birinci bap 
Hudutlar ve sahiller sıhhî 

müdafaası 

MADDE 29 — Aynen 

MADDE 30 — Aynen 

MADDE 31 — Aynen 
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MADDE 30 — Hudutlar ve 
Sahiller Umum Müdürlüğü mer'i 
olan beynelmilel mukaveleler ve 
Devletçe mevzu kanunlar, nizam
lar ve talimatlar ile Sıhhat ve İç
timaî Muavenet Vekâleti tarafın
dan bu mukaveleler, kanunlar ni
zamlar ve talimatların lâyikile 
tatbikini temin için verilen vazi
feyi ifa eyler. 

MADDE 31 — Türk ve eene-
bî limanlarından, Türkiye liman
larından birine gelmek üzere, ha-

! reket eden her gemi bir sıhhat 



hamil olmalıdır. Ecnebi gemileri
ne ait patentalar mahallî Türkiye 
şehbenderleri veya vekilleri tara
fından tetkik ve patentanm salâ
hiyet sahibi bir makam tarafın
dan verildiğine kanaat edildikten 
sonra vize edilir. Müteaddit ecne
bi limanlarına ogriyan gemiler 
son uğradıkları limandan şehben
der vizesi alırlar. 

MADDE 32 — Fevkalâde hal
lerde ve memleketi tehlikeye ma
ruz bırakan salgınlar zuhurunda 
Sıhhat ve içtimaî Muavenet Ve
kâleti hastalığın hüküm sürdüğü 
limanlarda bulunan şehbenderlik
lerde veya şehbenderlik mevcut 
olmadığı halde müstakıllen vazife 
yapmak üzere mahsus memur gön
derir. Bu gibi hallerde sıhhiye pa-
tentalarmın vizesi ve bulunduk
ları mahallin sıhhî ahvali hakkın
da malûmat almak vazifesi bu me
murini sıhhiyeye aittir. 

MADDE 33 — Şehbender veya 
vekili veya ahvali fevkalâdede 
Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Ve
kâletinin memuru mahsusu bulun-
miyan yerlerde Devletçe görüle
cek lüzum üzerine ya mahalî me
murlarının vizesi veya dost Dev
letlerden birinin konsolosluğunca 
yapılacak vizeler muteber olur. 

I 
MADDE 34 — Mahallî memu

rini tarafından 31 inci maddede 
zikredilen sıhhat patentası ita 
edilmediği halde bu patentalar 
şehbenderlik veya mevcut olduğu 
halde Sıhhiye Vekâletinin memu
ru mahsusu tarafından verilir. 

MADDE 35 — Sıhhiye paten-
talarmın vizesine mukabil şehben -
derlikler tarafından kanunu mah
susu ile tayin edilmiş olan resim 
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sini hamil olmalıdır. Ecnebi liman
lardan gelen gemilere ait patenta
lar mahallî Türkiye şehbenderleri 
veya vekilleri tarafından tetkik 
ve patentanm salâhiyet sahibi bir 
makam tarafından verildiğine ka
naat edildikten sonra vize edilir. 
Müteaddit ecnebî limanlarına uğ-
rıyan gemiler son uğradıkları li
mandan şehbender vizesi alırlar. 

MADDE 32 — Fevkalâde hal
lerde ve memleketi tehlikeye ma
ruz bırakan salgınlar zuhurunda 
Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Ve
kâleti hastalığın hüküm sürdüğü 
limanlarda bulunan şehbender
liklerde veya şehbenderlik mevcut 
olmadığı halde müstakillen vazife 
yapmak üzere mahsus memur 
gönderir. Bu gibi hallerde sıhhiye 
patentalarının vizesi bulunduk
ları mahallin sıhhî ahvali hakkın
da malûmat almak vazifesi bu 
sıhhat memurlarına aittir. 

MADDE 33 — Şehbender veya 
vekili veya ahvali fevkalâdede 
Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Ve
kâletinin mahsus memuru bulun-
miyan yerlede Devletçe görülecek 
lüzum üzerine ya mahallî memur
larının vizesi veya diğer Devlet
lerden birinin konsolosluğunca ya
pılacak vizeler muteber olur. 

MADDE 34 — Ecnebî limanla
rındaki mahallî memurlar tarafın
dan 31 inci maddeded zikredilen 
sıhhat patentası verilmediği tak
dirde bu patentalar şehbenderlik 
veya mevcut ise Sıhhiye Vekâleti
nin memuru tarafından verilir. 

MADDE 35 — Sıhhiye paten
talarının vizesine mukabil şeh
benderlikler tarafından kanunu 
mahsus ile tayin edilmiş olan re-

MADDE 32 — Aynen 

* 

MADDE 33 — Aynen 

MADDE 34 — Aynen 

MADDE 35 — Aynen 
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I patentasmı hamil olmalıdır. Ec
nebi limanlarından gelen gemi
lere ait patentalar mahallî Tür
kiye şehbenderleri veya vekilleri 
tarafından tetkik ve patentanın 
salâhiyeti sahibi bir makam tara
fından verildiğine kanaat edildik
ten sonra vize edilir. Müteaddit 
ecnebi limanlarına uğrıyan gemi-, 
ler son uğradıkları limandan şeh
bender vizesi alırlar. 

MADDE 32 — Fevkalâde hal
lerde ve memleketi tehlikeye ma
ruz bırakan salgınlar zuhurunda 
Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Ve
kâleti hastalığın hüküm sürdüğü 
limanlarda bulunan şehbender
liklerde çalışmak veya şehben
derlik mevcut olmadığı halde 
müstakilen vazife yapmak üzere 
mahsus memur gönderir. Bu gibi 
hallerde sıhhat patentalannın vi
zesi ve bulundukları mahallin sıh
hî ahvali hakkında malûmat al
mak vazifesi bu sıhhat memurla
rına aittir. 

\ MADDE 33 — Şehbender ve 
ya vekili veya ahvali fevkalâdede 
Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Ve
kâletinin mahsus memuru bulun-
mıyan yerlerde görülecek lüzum 
üzerine ya mahallî memurlarının 
vizesi veya muahedelerle müna
sebette bulunduğumuz dost dev
letlerden birinin konsolosluğunca 
yapılacak vizeler muteber olur. 

MADDE 34 — Ecnebî liman-
lerındaki mahallî memurlar ta
rafından 31 inci maddede zikre
dilen sıhhat patentası verildiği 
takdirde bu patentalar şehben
derlik veya mevcut ise Sıhhat 
Vekâletinin memuru tarafından 
verilir. 

MADDE 35 — Sıhhat paten
talannın vizesine mukabil mah
sus kanun mucibince alınacak 
resim, şehbenderlikler tarafın-1 
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cibayet olunur. 

MADDE 36 — Sıhhî patenta-
lar üzerinde yapılan her türlü tah
rifler ve tashihler patentayı hü~: 
kümden iskat eder. Bir geminin 
hareketinden evvel 48 saat zar
fında verilmiş patentalar mute
ber olup daha evvel verilenlerin 
hükmü yoktur. I 

MADDE 37 — Bir geminin ha-; 
reket limanında kolera, veba, sari; 
humma, lekeli humma ve çiçek 
vak'alarmı ve yahut Sıhhat ve îç-j 
timaî Muavenet Vekâletince ta-] 
yin ve ilân edilecek sair tehlikeli! 
bir maraz salgını mevcut olmadı-1 

ğı halde verilmiş olan patentalar 
temiz addolunur. Bu hastalıklar
dan hariçten geldiği tebeyyünl 
eden münferit vak'alarm zuhuru 
patentaların temiz addedilmesin
de mani olmazsada bu vak'alar 
patentalarda işaret edilmiş olma-i 
lıdır. 

MADDE 38 — 37 inci maddede; 
zikredilen hastalıklardan hariçten; 
gelmiş olmadığı tahakkuk eden? 
vakayi zuhurunu bildiren paten
talar ile mebdeinde temiz olduğu 
halde Türkiye limanlarından bi
rine gelinceye kadar geçen seya
hat müddeti esnasında geminin 
ahvali sıhhiyesinde vukua gelen 
tebeddül dolayisile evsafı değişen; 
ve 31,32,33,34 üncü maddeler ah
kâmına muvafık olmıyan patenta
lar bulaşık addedilir. 

MADDE 39 — Hiç bir patenta
yı hamil olmıyarak Türkiye li
manlarına gelen gemiler bulaşık 
patenta ile gelmiş gemiler gibi 
muameleye tabi olurlar. 

MADDE 40 — 43, 44, 45 inci 
maddelerde zikredilen hamiller 
müstesna olmak üzere Türk ve 

sim alınır. 

MADDE 36 —Sıhhî patentalar 
üzerinde yapılan her türlü tahrif
ler ve tashihler patentayı hüküm
den düşürür. Bir geminin hare
ketinden evvel 48 saat zarfında ve 
rilmiş patentalar muteber olup 
daha evvel verilenlerin hükmü 
yoktur. 

MADDE 37 — Aynen kabul 

MADDE 36 — Aynen 

MADDE 38 — Aynen kabul 

MADDE 37 — Aynen 

MADDE 38 — Ayene 

MADDE 39 Aynen kabul 

MADDE 40 — Aynen kabul 

MADDE 39 — Aynen 

MADDE 40 — Aynen 
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dan alınır. 

MADDE 36 •— Sıhhat paten-
taları üzerinde yapılan her türlü 
tahrifler veya salâhiyettar maka-
matça tashihler patentayı hü
kümden düşürür. Bir geminin 
hareketinden evvel 48 saat zar
fında verilmiş patentalar muteber 
olup daha evvel verilenlerin hük
mü yoktur. 

MADDE 37 — Bir geminin 
hareket limanında kolera, veba, 
sarıhümma, lekelihümma, ve çiçek 
vak'al arını veyahut Sıhhat ve İç
timaî Muavenet Vekâletince tayin 
ve ilân edilecek sair tehlikeli bir 
maraz salgını mevcut olmadığı 
halde verilmiş olan patentalar te
miz addolunur. Bu hastalıklardan 
hariçten geldiği tebeyyün eden 
münferit vak'alarınzuhuru paten-
taların temiz addedilmesine mani 
olmazsa da bu vak'alar patenta-
larda işaret edilmiş olmalıdır. 

MADDE 38 — 37 inci mad
dede zikredilen hastalıklardan 
hariçten gelmiş olmadığı tahak
kuk eden vak'ayı zuhurunu bil
diren patentalar ile mebdenin de 
temiz olduğu halde Türkiye li
manlarından birine gelinceye ka
dar geçen sayahat müddeti esna
sında geminin ahvali sıhhiyesin
de vukua gelen tebeddül dolayi-
silc evsafı değişen ve 31, 32, 33, 
34 üncü maddeler ahkâmına mu
vafık olmıyan patentalar bulaşık 
addedilir. 

MADDE 39 — Hiç bir paten
tayı hamil olmıyarak Türkiye li
manlarına gelen gemiler bulaşık 
patenta ile gelmiş gemiler gibi 
muameleye tabi olurlar. 

MADDE 40 — Türk ve ec
nebi limanlarından gelerek Türk 
limanlarından birine dahil olan 
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ecnebi limanlarından gelerek 
Türk limanlarından birdine dahil 
olan gemiler sıhhî muameleye ta
bi olup bu mükellefiyete riayet 
<etmiyen gemilere serbest pratika 
verilmiyerek yolcu ve eşya çıkar
malarına mümanaat olunur. 

MADDE 41 — Her gemi bir 
Türk limanına muvasalatı akabin
de ve talimatnamelerle tayin olu
nan saatlerde Hudutlar ve Sahil
ler Sıhhat Umum Müdürlüğü me
murları tarafından ziyaret ve pa-
tentalan ve hamillerin sıhhî vaz
iyeti tetkik olunur. Fevkalâde 
haller haricinde bu memurlar ta
rafından serbest pratika verilme
dikçe gemilere başkalarının gir
mesi ve gemilerden çıkması mem
nudur. 

MADDE 42 — Kaza, fırtına 
veya ahvali fevkalâde sebebile 
bir limana girmeğe mecbur olan 
gemilerden yukardaki maddeler
de zikredilen evsafı haiz patenta 
talep edilmez, yalnız bunlar sıh
hî patentalarını ibraz etmeğe mec
burdurlar ve sahil sıhhat memur
larının murakabesi altında liman
da kalırlar. 

MADDE 43 — Türk limanları
na gelen ecnebi harp gemileri ve 
donanmalarına ait muavin sefine
ler patenta ibrazına mecbur değil
dirler. Yalnız kara ile ihtilât et
mek ve serbest pratika almak is
tedikleri takdirde behemehal tica
ret sefineleri hakkındaki hükme 
tabidirler. 

MADDE 44 — Millî harp sefi
neleri ve ticaret ile münasebatı 
olmayıp Hükümete ait bulunan 
sair gemiler münhasıran hizmet
lerine ait işler için Türk limanla
rı arasında seyrüsefer ettikleri 
ve hiç bir bulaşık limana uğrama
dıkları' ve yolcu, asker ve saire 

MADDE 41 — Her gemi bir 
Türk limanına muvasalati akabin
de ve talimatnamelerle tayin olu
nan saatlarda Hudutlar ve Sahil
ler Sıhhat Umum Müdürlüğü me
murları tarafından ziyaret ve pa-
tentalan ve geminin sıhhî vaziyeti 
tetkik olunur. Bu memurlar tara
fından serbest pratika verilmedik
çe gemilere başkalarının girmesi 
ve gemilerden çıkması memnudur. 

MADDE 42 — Aynen kabul 

MADDE 43 Aynen kabul 

; MADDE 44 — Millî harp sefi
neleri ve ticaret ile münasebeti 
olmayup Hükümete ait bulunan 
sair gemilejr münhasıran hizmet
lerine ait işler için Türk limanları 
arasında seyrüsefer ettikleri ve 
hiç bir bulaşık limana uğramadık
ları yolcu, asker ve saire nakley-

MADDE 41 Aynen 

MADDE 42 Aynen 

MADDE 43 Aynen 

MADDE 44 — Aynen 
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gemiler sıhhî muayeneye tabi o-
lup bu mükellefiyete riayet etmi-
yen gemilere serbest pratika ve-
rilmiyerek yoleu ve eşye çıkarıl
masına mümaneat olunur. 

MADDE 41 — Her gemi bir 
Türk limanına muvasalatı aka
binde ve talimatnamelerle tayin 
olunan saatlerde Hudutlar ve Sa
hiller Sıhhat Umum Müdürlüğü 
memurları tarafından ziyaret ve 
patentaları ve geminin sıhhî vazi
yeti tetkik olunur. Bu memurlar 
tarafından serbest pratika veril
medikçe gemilere başkalarının 
girmesi ve gemilerden 47 iner 
madde mezkûr talimatname 
hükümleri haricinde kimsenin 
çıkması memnudur. 

MADDE 42 — Kaza, fırtına 
veya ahvali fevkalâde sebebile 
bir limana girmeğe mecbur olan 
gemilerden yukarıdaki maddeler
de zikredilen evsafı haiz patenta 
aranmaz. Yalnız bunlar sıhhat pa-
tentalarını ibraz etmeğe mecbur
durlar ve sahil sıhhat memurları
nın murakabesi altında limanda 
kalırlar. 

MADDE 43 — Türk liman
larına gelen ecnebî harp gemileri 
ile ecnebî donanmalarına mensup 
muavin sefineler patenta ibra
zına mecbur değildir. Yalnız ka
ra ile irtibat etmek ve serbest 
pratika almak istedikleri tak
dirde behemehal ticaret sefine
leri hakkındaki hükme tabidirler. 

MADDE i 44 — Türk - harp se
fineleri ve ticaret ile münasebeti 
olmayıp Hükümete ait bulunan 
sair gemiler münhasıran hizmet
lerine ait işler için Türk liman
lan arasında seyrü sefer ettik
leri ve hiç bir bulaşık limana uğ- ' 
ramadıkları ve yolcu, asker ve ! 
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nakleylemedikleri takdirde Türk 
limanlarına girip çıktıkları za
manla^ sıhhî muayeneye tabi de
ğildirler. Fakat gemi derunundı 
emrazı | sariye zuhur ettiği takdir
de bu i gemilerin kaptanları mu-
vasaletl limanındaki hudutlar ve 
sahiller sıhhiye memuruna haber 
vermeğe meeburdur. Bu takdirde 
muayenei tıbbiye icra ve serbest 
pratika ita edilmeden kara ile ih-
tilât edemez. 37 inci maddede zik
redilen] hastalıklarla bulaşık li
manlardan gelen bu nevi gemiler 
sair ticaret sefineleri hakkındaki 
hükme tabidir. 

MADDDE 45 — Çanakkale bo
ğazı ile Karadeniz boğazı arasın
daki Marmara havzasında seyrü
sefer ejden gemiler muvasalet et
tikleri limanlarda yolcularını sıh
hî ziyairet vaki olmadan çıkara
bilirleri Yalnız bu esnada geminin 
muamelei sıhhiyesini itmam etme
si lâzmjıdır. Eğer bu mıntaka da
hilindeki gemilerin hareket li
manlarında sari hastalık varsa 
bunlar umumî ahkâma tabi olur
lar. 

MADDE 46 —43,44 üncü mad
dede zikredilen gemiler ile küçük 
mesafelere gidip hiç bir yere uğ-
ramıyarak avdet eden balıkçı ge
mileri öıüsfesna olmak üzere Tür
kiye limanlarından ihtilât ederek 
çıkan %er Türk ve ecnebi gemisi 
bir sıhhat patentasını hamil olma
lıdır. Bju patentalar mahalline gö
re temi£ veya bulaşık addolunur. 

MADDE 47 — Limanlarda ge
milerin: muvasalet ve hareketle

nmedikleri takdirde Türk liman
larına girip çıktıkları zamanlar 
sıhhî muayeneye tabi değildirler. 
Fakat gemi derununda sarî has
talık zuhur ettiği takdirde bu ce
milerin kaptanları muvasalat li
manındaki hudutlar ve sahiller 
sıhhiye memuruna haber vermeğe 
mecburdur .Bu takdirde tıbbî mua
yene icra ve serbest pratika ita 
edilmeden kara ile ihtilât edemez. 
37 inci maddede zikredilen hasta
lıklarla bulaşık limanlardan ge
len bu nevi gemiler sair ticaret 
sefineleri hakkındaki hükme ta
bidir. 

MADDE 45 — Çanakkale bo
ğazı ile Karadeniz boğazı arasın
daki marmara havzasında seyrü 
sefer eden gemiler muvasalat et
tikleri limanlarda yolcuların sıhhî 
ziyaret vaki olmadan çıkarabiıir-
ler. Yalnız bu esnada geminin 
muamelesini itmam etmesi lâzım
dır. Eğer bu mıntaka dahilindeki 
gemilerin hareket limanlarında 
sari hastalık varsa bunlar umumî 
ahkâma tabi olurlar. 

MADDE 46 — 43,44 üncü mad
dede zikredilen gemiler ile küçük 
mesafelere gidip hiç bir yere uğ-
ramıyarak avdet eden balıkçı ge
mileri müstesna olmak üzere Tür
kiye limanlarından ihtilât ederek 
çıkan her Türk ve ecnebî gemisi 
bir sıhhat patentasını hamil olma
lıdır, bu patentalar mahalline gö
re temiz veya bulaşık addolunur. 

MADDE 47 — Limanlarda ge 
milerin muvasalat ve hareketle

rinde icrası icap eden sıhhî mua-, rinde icrası icap eden sıhhî mua
mele, patentaların şekli, vasıf ve mele, patentaların şekli, vasıf ve 
sureti itası, yolcu, mürettebatın sureti itası, yolcu, mürettebatın ve 
ve eşyainm tathiri, bulaşık paten- eşyanın tathiri, bulaşık patentalı 
tali gemilere tatbiki icap eden gemilere tatbiki icap eden sıhhî 
sıhhî tedbirler, muhtelif hastalık- tedbirler, muhtelif hastalıklara a-

MADDE 45 — Avnen 

MADDE 46 Aynen 

MADDE 47 — Avnen 
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saire nakleylemedikleri takdirde 
Türk limanlarına girip çıktıkları 
zamanlar sıhhî muayeneye tabi 
değildirler. Fakt gemi deru-
nunda sari hastalık zuhur ettiği 
takdirde bu gemilerin kaptanları 
muvasalat limanındaki Hudutlar 
ve Sahiller Sıhhiye memuruna 
haber vermeğe mecburdur. Bu 
takdirde tabiî muayene icra ve 
serbest pratika ita edilmeden ka
ra ile ihtilât edemez. 37 inci mad
dede zikredilen hastalıklarla bu
laşık limanlardan gelen bu nevi 
gemiler sair ticaret sefineleri hak
kındaki hükme tabidir. 

MADDE 45 — Çanakkale bo
ğazı ile Karadeniz boğazı arasın
daki Marmara havzasında seyrü 
sefer eden gemiler muvasalat et
tikleri limanlarda yolcularını sıh
hî ziyaret vaki olmadan çıkara-
bililrler. Yalnız bu esnada gemi
nin sıhhî muamelesini itmam et
mesi lâzımdır. Eğer bu mıntaka 
dahilindeki gemilerin hareket li
manlarında sari hastalık varsa 
bunlar umumî ahkâma tabi olur
lar. 

MADDE 46 — 43, 44 üncü 
maddede zikredilen gemiler ile 
küçük mesafelere gidip hiçbir ye
re uğramıyarak avdet eden ba
lıkçı gemileri müstesna olmak 
üzere Türkiye limanlarından ih
tilât ederek çıkah her Türk ve 
ecnebî gemisi bir sıhhat patenta-
sını hamil olmalıdır. Bu patenta-
lar mahalline göre temiz veya bu
laşık addolunur. 

MADDE 47 — Limanlarda ge
milerin muvasalat ve hareketle
rinde icrası icap eden sıhhî mua
mele, patentalarm şekli, vasıf ve 
sureti itası, yolcu, mürettebatın 
ve eşyanın tathiri, bulaşık paten-
talı gemilere tatbiki icap eden 
sıhhî tedbirler, muhtelif hastalık-
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lara ait vak'alarda yapılacak mu
amele ve limanlarla hudutlarda 
müesses tahaffuzhanelerin idare 
sureti ve 29 uncu maddede zikre
dilen sıhhî müdafaaya müteallik 
sair bilcümle muameleler mevcut 
mukavele ve kanunlara nazaran 
Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Ve
kâletince neşredilecek talimatna
melerle tayin olunur. 

MADDE 48 — Türkiye şehben
derleri bulundukları mahalde zu
hur eden ve 37 inci maddede zik
redilen hastalıklar vak 'alarmı ve 
bunlar hakkında ittihaz edilen 
tedbirleri Sıhhat ve İçtimaî Mu
avenet Vekâletine muntazaman 
bildirilir. Yalnız bunlardan kolera, 
veba ve sari hummadan her vak'-
anm telgrafla ihbarı lâzım gelip 
diğer hastalıklar ancak salgın şek
li aldıkları takdirde ve mektup 
ile bildirilir. 

MADDE 49 — Türkiye liman
larına sari ve salgın hastalıkların 
duhulüne mani olmak için aşağı
da zikredilen tedbirler ittihaz edi
lir: 

1 - Gemilerin tıbbî muayenesi. 
2 - Bulaşık olduğundan şüpheli 

yolcuların nazaret altında bulun
durulması veya tecridi. 

3 - Hastaların tahaffuzhane ve
ya emrazı sariye hastanelerinde 
şifa buluncaya kadar tedavi ve ef
radı için tehlikeleri zail oluncaya 
kadar tecridi. 

4 - Gemilerin ve sıhhî memur-
lenn görecekleri lüzum ve ihtiyaç 
üzerine kabili tathir olan eşyayı 
ticariye ve zatiyenin ve gemi eş
yasının tephir ve tathiri. 

5 - Hastalık amilini nakle ha
dim olan haşeratın ve hayvanla
rın itlafı. 

6 - Yolcu ve mürettebata aşı ve
ya serum tatbiki, bu tedbirlerin 
tatbiki için lâzım gelen zaman 
zarfında gemilerin limanlarda 

it vak'alarda yapılacak muamele 
ve limanlarla hudutlarda müesses 
tahaffuzhanelerin idare sureti ve 
29 uncu maddede zikredilen sıhhî 
müdafaaya müteallik sair bütün 
muameleler mevcut mukavele ve 
kanunlara nazaran Sıhhat ve İç
timaî Muavenet Vekâletince neş
redilecek talimatnamelerle tayin 
olunur. 

MADDE 48 — Türkiye şehben
derleri bulundukları mahalde zu
hur eden ve 37 inci maddede zik
redilen hastalıklar vak'alarmı ve 
bunlar hakkında itthaz edilen tet-
birleri Sıhhat ve İçtimaî Muave
net Vekâletine muntazaman bildi
rirler. Yalnız bunlardan kolera 
veba vesari hummadan her vak
anın telgrafla ihbarı lâzımgelir. 
Diğer hastalıklar ancak salgın şek 
li aldıkları takdirde mektup ile 
haber verirler. 

MADDE 49 — Türkiye liman
larına sari ve, salgın hastalıkların 
duhulüne mani olmak için aşağı
da zikredilen tedbirler ittihaz e-
dilir. 

1 - Gemilerin tıbbî muayenesi. 
2 - Bulaşık olduğundan şüpheli 

yolcuların nezaret altında bulun
durulması veya tecridi. 

;3 - Hastaların tahaffuzhane ve 
yâ emrazı sariye hastanelerinde 
şifa buluncaya kadar tedavi ve et
rafı için tehlikeleri zail oluncaya 
kadar tecridi. 

4 - Gemilerin ve sıhhî memurla
rın görecekleri lüzum üzerine tat
hiri kabil olan ticaret eşyasile za
tî eşyanın ve gemi eşyasının fennî 

5 - Hastalık amilini nakle vasıta 
tathiri, 
olan heşeratın ve hayvanların it
lafı, 

6 - Yolcu ve mürettebata aşı ve 
ya serum tatbiki, bu tetbirlerin 
tatbiki için lâzımgelen zaman 
zarfında gemilerin limanlarda tev-

MADDE 48 — Aynen 

MADDE 49 — Aynen 
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llara ait vak'alarda yapılaeak mu
amele ve limanlarla hudutlarda 
müesses tahaf f uzanelerin idare 
sureti ve yirmi dokuzuncu mad
dede zikredilen sıhhî müdafaaya 
müteallik sair bütün muameleler 
mevcut mukavele ve kanunlara 
nazaran Sıhhat ve içtimaî Mua
venet Vekâletince neşredilecek 
talimatnamelerle tayin olunur. 

MADDE 48 — Türkiye şeh
benderleri bulundukları mahalde 
zuhur eden ve 37 inci maddede 
zikredilen hastalık vak'alarmı ve 
bunlar hakkında ittihaz edilen 
tedbirleri Sıhhat ve İçtimaî Mu
avenet Vekâletine muntazaman 
bildirirler. Yalnız bunlardan ko
lera, veba ve sanhümmadan her 
vak'anın telgrafla ihbarı lâzım 
gelip diğer hastalıklar ancak sal
gın şekli aldıkları takdirde mek
tup ile haber verilir. 

MADDE 49 — Türkiye li
manlarına sari ve salgın hastalık
ların duhulüne mani olmak için 
aşağıda zikredilen tedbirler itti
haz edilir: 

1 - Gemilerin tıbbî muayenesi. 
2 - Bulaşık olduğundan şüphe 

edilen yolcuların nazaret altında 
bulundurulması veya tecridi. 

3 - Hastaların tahaffuzane ve
ya sair hastalıklar hastanelerin
de şifa buluncıya kadar tedavi ve 
etrafı için tehlikeleri zail olun-
cıya kadar tecridi. 

4 - Gemilerin ve sıhhat memur
larının görecekleri lüzum üzerine 
tathiri kabil olan ticaret eşyasile 
zatî eşyanın ve gemi eşyasının 

(fennî tathiri. 
5 - Hastalık amiline nakle va

sıta olan haşeratın ve hayvanla
rın itlafı. 

6 •-' Yolcu ve mürettebata aşı 
veya serum tatbiki, bu tedbirlerin 
tatbiki için lâzımgelen zaman zar

if mda gemilerin limanlarda tevki-
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tevkifine hudutlar ve sahiller sıh
hat memurları salâhiyettardırlar. 

MADDE 50 — Sari ve salgın 
hastalıkların intikaline vasıta o-
lup tathir ve tephiri mümkün ve
ya faideli olmiyan her nevi eşya
nın gemilerden tahliye edilmesine 
veya kara veya deniz tarikile 
memlekete ithaline mümanaata 
Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Ve
kâleti salâhiyettardır. Vekâlet bu 
hususta müstaceliyetine binaen 
karar ittihaz ederek gümrüklere 
tebligat icra edildikten sonra key
fiyeti îcra Vekilleri Heyetinin 
tasdikına arzeder. 

MADDE 51 — Türkiye ve ec
nebi limanlarından bulaşık veya 
şüpheli olanlar Sıhhat ve İçtimaî 
Muavenet Vekâletince ilân olunur. 
Bu takdirde bu limanlar müvare-
datı, gemili fin patentaları bula
şık olma sa dahi 49 uncu maddede 
zikredilen tedbirlerden birine tabi 
olunr. İttihaz ve tatbik olunan 
tedbirler Hariciye Vekâletince a-
lâkadar devletlere tebliğ olunur. 

MADDE 52 — Bütün Türkiye 
limanlarında sıhhî muamele ifası 
Hudutlar ve Sahiller Umum Mü
dürlüğü memurlarına aittir. Bun
ların bulunmadığı mahallerde 
Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Vekâ
letinin göstereceği lüzum üzerine 
Hükümet veya belediye tabipleri 
veya liman reisleri ve yahut nahi
ye müdürleri ile gümrük memurla
rı kanun ve nizam ve talimatname
ler hükümleri dairesinde sıhhî mü
dafaaya müterettip vazifeleri ifa 
ve rüsumu tahsil ederler. 

MADDE 53 — Hudutlar ve Sa
hiller Umum Müdürlüğü hidema-
tına ait olan rüsum ve tathir ve 
tephir veya itlafı far ve haşerat 
veya tahaffuzhane masrafları ve 

kifine hudutlar ve sahiller sıhhat 
memurları salâhiyettardırlar. 

MADDE 50 — Sari ve salgın 
hastalıkların intikaline vasıta o-
lup fennî tathiri mümkün veya fa
ideli olmiyan her nevi eşyanın ge
milerden tahliye edilmesine veya 
kara veya deniz tarikile memle
kete ithaline mümanaata Sıhhat 
ve İçtimaî Muavenet Vekâleti sa
lâhiyettardır. 
Vekâlet bu hususta müstaceliye
tine binaen karar ittihaz ederek 
gümrüklere tebligat icra ettikten 
sonra keyfiyeti İcra Vekilleri 
Heyetinin tasdikına arzeder. 

MADDE 51 — Türkiye ve ec
nebi limanlarından bulaşık veya 
şüpheli olanlar Sıhhat ve İçtimaî 
Muavenet Vekâletince ilân olunur. 
Bu takdirde bu limanlar muvare-
datı, gemilerin patentaları bula
şık olmasa dahi 49 uncu maddede 
zikredilen tetbirlerden birine ta
bi olur. Alınan tetbirler Hariciye 
Vekâletince alâkadar Devletlere 
tebliğ olunur. 

MADDE 52 — Aynen kabul 

MADDE 53 — Hudutlar ve Sa
hiller Umum Müdürlüğü hizmet
lerine ait olan resimler ve tathir, 
tephir veya fare ve heşerat itlaf 
olunur. Tahaffuzhane masrafları 

MADDE 50 — Sari ve salgın 
hastalıkların intikaline vasıta o-
lup tathir ve tebhiri mümkün veya 
faideli olmiyan her nevi eşyanın 
gemilerden tahliye edilmesine ve
ya karaveya deniz tarikile mem
leket ithaline mümaneata Sıhhat 
ve İçtimaî Muavenet Vekâleti 
salâhiyettardır. Vekâlet bu hususta 
müstaceliyetine binaen karar 
ittihaz ederek gümrüklere ve 
postaya tebligat icra edildikten 
sonra keyfiyeti İcra Vekilleri 
Heyetinin tasdikına arzeder. 

MADDE 51 — Aynen 

MADDE 52 — Aynen 

MADDE 53 — Aynen 
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i fine hudutlar ve sahillr sıhhati 
memurları salâhiyettardırlar. 

MADDE 50 — Sari ve salgın 
hastalıkların nakline vasıta olup 
fennî tathiri mümkün veya fai-

< deli olmryan her nevi eşyanın ge-
: nülerden tahliye edilmesine veya 

kara veya deniz tarikile memle
kete ithaline mümaneata Sıhhat 
ve İçtimaî Muavenet Vekâleti 
salâhiyettardır. Vekâlet bu hu
susta müstaceliyetine binaen ka
rar ittihaz ederek gümrüklere ve 
postaya tebligat icra ettikten 
sonra keyfiyeti icra Vekilleri 
Heyetinin tasvibine arzeder. 

MADDE 51 — Türkiye ve ec
nebi limanlarından bulaşık veya 
şüpheli olanlar Sıhhat ve içtimaî 
Muavenet Vekâletince ilân olu
nur. Bu takdirde bu limanlar 
müvaredatı, gemilerin patentaları 
bulaşık olmasa dahi 49 uncu mad
dede zikredilen tedbirlerden bi
rine tabi olur. Alınan tedbirler 
Hariciye Vekâletince alâkadar 
devletlere mer'i mukaveleler da
iresinde tebliğ olunur. 

MADDE 52 — Bütün Türkiye 
limanlarında sıhhî muamele ifası 
Hudutlar ve Sahiller Umum Mü
dürlüğü memurlarına aittir. Bun
ların bulunmadığı mahallerde Sıh
hat ve içtimaî Muavenet Vekâle
tinin göstereceği lüzum üzerine 
Hükümet veya belediye tabipleri 
veya liman reisleri ve yahut na-1 
hiye müdürleri ile gümrük me
murları kanun ve nizam ve tali
matnameler hükümleri dairesinde I 
sıhhî müdafaaya mürettip vazi
feleri ve rüsumu tahsil eder
ler. 

MADDE 53 — Hudutlar ve 
Sahiller Sıhhat Umum Müdürlü
ğü hizmetlerine ait olan resimler 
ve tathir, tephir tahaffuzane 

! masrafları ve kanuna muhalif ha-! 
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kanuna muhalif hareket eden ge-.ve kanuna muhalif hareket eden 
mi kaptanlarından ahzi icap eden gemi kapanlarından alınması icap 
cezayi naktil er mahsus kanuna eden para cezası kanuna tevfikan 
tevfikan tahsil ve cibayet olunur, tahsil ve cibayet olunur. 

MADDE 54 — Komşu memle
ketlerden birinde 37 inci maddede 
zikredilen hastalıklar hüküm sür
düğü takdirde kara hudutlarında 
Sıhhat ve İçtimaî Muar#3net Ve
kâletince vürut edecek yolculara 
zatî veya tüccar eşyası hakkında 
tedbirler ittihaz olunur. Bu ted
birler şunlardır: 

1 - Demiryolu trenlerile veya 
her hangi bir suret ve vasıta ile 
nehir yolu ile gelen yolcuların 
hudutlara dahil oldukları mahal
de veya hududa civar münasip 
bir yerde tıbbî muayenesi. 

2 - Aşı veya serum tatbiki. 
3 - Zatî veya ticarî eşyadan tat-

hir ve tephiri mümkün ve faydalı 
görülenlerin tathiri. 

4 - Yolcuların tıbbbî nazaret 
altına alınması veya şüpheli eşha
sın tecridi. 

5 - Hastaların tecrit ve tedavisi. 

MADDDE 55 — komşu, memle
ketlerdeki salgın hastalıkların 
memleket için tehlikeyi mucip 
bir şekilde devam ey eleyerek adî 
tedbirler ile bu tehlikenin izalesi
ne imkân görülmediği zamanlar
da hudutların hastalık bulunan 
memlekete mücavir kısmı icra 
Vekilleri Heyeti kararile muvak
katen seddolunarak her türlü mü
nakaleler tatil olunabilir. 

MADDE 56 — 37 inci madde
de zikredilen hastalıklardan biri
nin hüküm sürdüğü memleketler
den hava nakil vasıtalarile vürut 
eden yolcu ve eşyalar hakkında 
54 üncü maddede yazılan tedbir
ler Sıhhat ve İçtimaî Muavenet 
Vekâletinin münasip göreceği 
hallerde hudutlarda veya bu va
sıtaların karaya indikleri mahal
lerde tatbik olunur. 

MADDE 54 — Komşu memle
ketlerden birinde 37 inci maddede 
zikredilen hastalıklar zuhur ettiği 
takdirde kara hudutlarında Sıh
hat ve İçtimaî Muavenet Vekâle
tince vurut edecek yolcularla zatî 
ve ticarî eşya hakkında aşağıdaki 
tedbirler alınır. 

1 - Tiren, araba, veya her han
gi bir suretle karadan veyahut 
nehir yolile gelen yolcuların hu
dutlara dahil oldukları mahalde 
veya hududa civar münasip bir 
yerde tıbbî muayenesi. 

2 - Aşı veya serum tatbiki, 
3 - Zatî veya ticarî eşyadan tat-

hir ve tephiri mümkün ve faydalı 
görülenlerin tathiri. 

4 - Yolcuların tıbbî nazareti al
tına alınması veya şüpheli şahıs
ların tecridi. 

5 - Hastalarıntecrit ve tedavisi. 

MADDE 55 — Aynen kabul 

MADDE 56 — Aynen kabul 

MADDE 54 — Aynen 

MADDE 55 — Aynen 

MADDE 56 — Aynen 
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î'eket eden gemi kaptanlarından 
alınması icap eden para cezası 
kanuna tevfikan tahsil olunur. 

MADDE 54 >— Komşu mem
leketlerden birinde 37 inci mad
dede zikredilen hastalıklar zuhur 
ettiği takdirde kara hudutların
da Sıhhat ve İçtimaî Muavenet" 
Vekâletince vürut edecek yolcu
lara zatî ve ticarî eşya hakkın
da aşağıdaki tedbirler alınır: 

1 - Tren, araba veya herhangi 
bir suretle karadan ve yahut ne
hir yolu ile gelen yolcuların hu
dutlara dahil oldukları mahalde 
veya hududa civar münasip bir 
yerde tıbbî muayenesi. 

2 - Aşı veya serum tatbiki. 
3 - Zatî veya ticarî eşyadan 

tathir ve tephiri mümkün ve fay
dalı görülenlerin tathiri. 

4 - Yolcuların tıbbî nezaret al
tına alınması veya şüpheli şahıs
ların tecridi. 

5 - Hastaların tecrit ve teda
visi. 



İkinci bap 

Memleket dahilinde sari ve salgın 
hastalıklarla mücadele 

MADDE 57 — Kolera, veba, 
(bübon veya zatürrie şekli) hum
ma, kaıfa humma (hummayi tifo-
idi), - daimî surette basil çıkaran 
mikrup hamilleri dahi - paratifo-
it humması veya her nevi gıda 
maddeleri tesemmümatı, çiçek dif
teri, kuşpalazı, - bütün tevkiatı -
sari beyin humması (iltihabı se-
hayayi {dimağii şevkii müstevli), 
uyku hastalığı (iltihabı dimağı 
sari), dizanteri -basilli hummayi 
cabii haddi tıflî), kızamık, eü-
nifasî) ruam, şarbon, kızıl, felci 
tıfli (iltihabı nuhai kuddanii nis-
cabii haddi tıflî), kızamık, cü
zam (miskin) hummayi racia ve 
malta humması hastalıklarından 
vefiyat vuku bulur veya mevtin 
bu hastalıklardan biri sebebile 
husule geldiğinden şüphe olunur
sa aşağıdaki meddelerde zikredi
len kimseler vak'ayı haber ver
meğe mecburdurlar. Kudurmuş 
veya kuduz şüpheli bir hayvan 
tarafından ısırılanlarla kuduza 
müptelâ hastalar veya kuduzdan 
ölenlerih. ihbarı da mecburidir. 

MADDE 58 — îerayi san'at' e-
deri her tabip 57 inci maddede 
zikredilen vak'aları kat'î veya 
muhtemel teşhis vaz'ını müteakip 
ilk yirmi dört saat zarfında Sıh
hiye dairesine, Hükümet veya be
lediye tabibi bulunmadığı takdir
de polis veya jandarma karako
luna hastanın isim ve adresile be
raber tahriren veya şifahen ha
ber verir. Polis ve jandarma dai
releri ittila hasıl eyledikleri bu 
vak'aları hiç vakit kaybetmeden 
ait olduğu makamlara bildirecek
lerdir. ; 

MADDE 59 — Sari hastalıkla
rın haber verilmesini kolaylaştır-
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İkinci bap 

Memleket dahilinde sari ve salgın 
hastalıklarla mücadele 

MADDE 57 — Kolera, veba, 
(Bübon veya zatürrie şekli) leke
li humma, kara humma, (hummayi 
tifoidi), - Daimî surette basil çı
karan mikrop hamilleri dahi - para 
tif oit humması veya her nevi gıda 
maddeleri tesemmümatı, çiçek, 
difteri, kuşpalazı, - bütün tevkiatı 
dahi sari beyin humması (İltihabı 
sehayayi dimağii şevkii müstevli), 
uyku hastalığı (İltihabı dimağii 
sari), dizanteri - basilli ve amipli-
lohusa humması (hummai nifasî), 
ruam, kızıl, şarbon, kızıl, felci 
tiflî ( iltihabı muhai, kuddenii 
sincabii haddi tiflî), kızamık, cü
zam, (miskin), hummayi racia ve 
malta humması hastalıklarından 
vefiyat vukubulur veya mevtin bu 
hastalıklardan biri sebebile husule 
geldiğinden şüphe olunursa aşağı
daki maddelerde zikredilen kim
seler vak'ayı haber vermeğe mec
burdurlar. Kudurmuş veya kuduz 
şüpheli bir hayvan tarafından ısı-
rılmış kuduza müptelâ hastaların 
veya kuduzdan ölenlerin ihbarı da 
mecburidir. 

MADDE 58 — İcrayı san'at e-
den her tabip 57 inci maddede 
zikredilen vak'aları kat'î veya 
muhtemel teşhis vaz'ını müteakip 
ilk 24 saat zarfında sıhhiye daire
sine, Hükümet veya belediye ta
bibi bulunmadığı takdirde polis 
ve. jandarma karakoluna has
tanın isim ve adresile bera
ber tahriren veya şifahen 
haber verir. Polis ve jan
darma daireleri ıttıla hasıl eyl-
dikleri bu vak'alarm hiç vakit 
kaybetmeden ait olduğu makamla
ra bildirir. 

MADDE 59 — Aynen kabul 

İkinci bap 

Memleket dahilinde sari ve salgıil 
hastalıklarla mücadele 

MADDE 57 — Aynen 

MADDE 58 — îerayi san'at 
eden sertabip 57 inci maddede 
zikredilen vak'aları kat'î veya 
muhtemel teşhis vaz'ını müteakip 
ilk yirmi dört saat zarfında sıhhi
ye dairesine, Hükümet veya bele
diye tabibi bulunmadığı takdirde 
polis veya jandarma karakoluna 
hastanın isim ve adresile beraber 
tahriren veya şifahen haber verir, 
Polis ve jandarma daireleri ıttıla 
hasıl eyledikleri bu vak'aları hiç 
vakit kaybetmeden alakadar ma
kamlara bildireceklerdir. 

MADDE 59 — Aynen 
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mak üzere Sıhhat ve İçtimaî Mu
avenet Vekâletince hazırlanıp ar
zu eden tabiplere tevzi edilecek 
ihbarnameler postalarca mecca-
nen naklolunur. 

MADDE 60 — 57 inci maddede 
yazılan hastalıklar uğrıyan biri
sinin ikametgâhı değiştiğini, has
talığı haber vermiş olanlar öğren
dikleri takdirde bu nakli ihbara 
mecburdurlar. 

MADDE 61 — Hastane baş ta
bipleri mektep, fabrika, imalâtha
ne, hayır müesseseleri, ticaretha
ne müdür ve sahipleri, apartıman 
kapıcıları bulundukları mahaller
de, köy ihtiyar heyetleri köylerin
de zuhur eden ve eczacılar, diş ta
bipleri ve ebeler, hasta bakıcılar, 
ölü yıkayıcılar san'atlarını icra 
sebebile muttali oldukları 56 inci 
maddede zikredilen vak'aları der
akap alâkadar makamlara tebliğ 
ve ihbara mecburdurlar. 

MADDE 62 — Deniz veya ne
hirlerde seyrüsefer eden her 
nevi sefinelerde 57 inci maddede
ki vak'alardan biri zuhur ettiği 
takdirde geminin kaptan ve reisi 
ilk limanda vak'ayı Hükümete 
haber vermeğe mecburdurlar. 

MADDE 63 — Limanlarda bu
lunan ve sıhhiye patentası ver
mekle mükellef olan memurlar 57 
inci maddede yazılı hastalıklar
dan ancak kolera, veba, çiçek, le
keli humma hastalıklarından zu
hur etmiş hakikî vak'aları ecnebî 
gemiler ve ecnebî memleketlerine 
gidecek Türk gemileri patentala-
rma işaret ederler. Türkiye li
manları arasında seyrüsefer eden 
Türk gemilerine verilecek paten-
talara mezkûr maddedeki hasta
lıklardan her birisinin tahakkuk 

MADDE 60 — Aynen kabul 

MADDE 61 — Hastane başta
bipleri mektep, fabrika, imalât
hane, hayır müesseseleri, ticaret
hane ve mağza, otel, pansiyon, 
han hamam, hapishane sahip veya 
müstecirlerin ve müdürleri apart-
tıman kapıcıları bulundukları 
mahallede, köy ihtiyar heyetleri 
köylerinde zuhur eden ve eczacı
lar, diş tabipleri, ve ebeler, hasta 
bakıcılar, ölü tabutlayan ve yika-
yanlar sanatlarını icra sebebile 
muttali oldukları 57 inci maddede 
zikredilen vak'aları derakap alâ
kadar makamlara tebliğ ve ihbara 
mecburdurlar. 

MADDE 62 — Aynen kabul. 

MADDE 63 Aynen kabul 

MADDE 60 — 57 inci maddede 
yazılan hastalıklara uğrayan biri
sinin ikametgâhı değiştiğini, has
talığı haber vermekle mükellef 
olanlar Öğrendikleri takdirde bu 
nakli ihbara mecburdurlar. 

MADDE 61 — Aynen 

MADDE 62 — Aynen 

MADDE 63 — Aynen 
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etmiş vak'aları yazılır. 

MADDE 64 — 57 inci mmadde-
de zikredilenlerden başka her han
gi bir hastalık istilâî şekil aldığı 
veya böyle bir tehlike baş göster
diği takdirde o hastalığın veya 
her hangi bir hastalık şeklinin 
memleketin her tarafında veya bir 
kısmında ihbarı mecburi olduğu
nu neşrü ilâna ve o hastalığa kar
şı bu kanunda mezkûr tedabirin 
kâffesini veya bir kısmını tatbika 
Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Ve
kâleti salâhiyettardır. 

MADDE 65 — Sari bir hastalık 
zuhur ettiği veya zuhurundan 
şüphelenildiği veya sari ve salgın 
bir hastalıktan vefat vuku buldu
ğu ve yahut vefatın sari ve salğm 
bir hastalık tesirile husule geldi
ğinden şüphe edildiği ihbar olu
nur olunmaz Hükümet veya bu
lunmadığı mahallerde belediye e-
tıbbası mahallinde lâzım gelen 
tetkikatı icra, hastalığın muhak
kak olup olmadığını ve zuhuru se
beplerini tahkik ile mafevka iş'ar 
eyler. Sari hastalıklar tetkikatı 
yapan tabiplere bütün Devlet kuv
vetleri muzaherete mecburdurlar 

MADDE 66 — 65 inci madde
de zikredilen tahkikat, sari ve is
tilâî bir maraz zuhuru ihbar olun
madığı ve fakat Hükümetçe sari 
bir hastalık vukuundan şüphele
nildiği takdirde dahi yapılabilir. 
Bu suretle sari hastalık tetkikatı 
yapan sıhhî memurlar lüzum gör
dükleri: mahallerde hastaları veya 
maraz âmillerini taharriye salâhi
yettardır. 

MADDE 67 — Sari ve salgın 
hastalıklar vak'aları hakkında 
tetkikat yapan tabip bu tetkikatı 
kolaylaştırmak üzere hastanın 
yanına girmeğe ve hastayı ve ica
bına göre evin sair sakinlerini 

MADDE 64 — Aynen kabul 

MADDE 65 — Sari bir hastalık 
zuhurettiği veya zuhurundan şüp
helenildiği veya sari ve salgın bir 
hastalıktan vefat vuku bulduğu 
ve yahut vefatın sari ve salgın bir 
hastalık tesiri ile husule geldiğin
den şüphe edildiği ihbar olunur 
olunmaz Hükümet tabipleri veya 
bulunmadığı mahallerde belediye 
tabipleri mahallinde lâzımgelen 
tetkikatı icra ve hastalığın mu
hakkak olup olmadığını ve zuhuru 
sebeplerinin tahkik ile mafevka 
iş'ar eyler. Sari hastalıklar tetki
katı yapan tabiplere bütün Devlet 
kuvvetleri müzaharete mecbur
durlar. 

MADDE 66—65 inci maddede 
zikredilen tahkikat; sari ve istilaî 
bir maraz zuhuru ihbar olunma
dığı ve vefat Hükümetçe sari bir 
hastalık vukuundan şüphelenildi
ği takdirde dahi yapılabilir. Bu 
surette sari hastalık tetkikatı ya
pan sıhhat memurları lüzum gör
dükleri mahallerde hastaları veya 
maraz âmillerini ve sebeplerini 
taharriye salâhiyettardırlar. 

MADDE 67 — (57) inci madde
de zikrolunan sari ve salgın has
talıklar vak'aları hakkında tetki
kat yapan tabip bu tetkikatı ko
laylaştırmak üzere hastanın yanı
na girmeğe ve hastayı ve icabına 

MADDE 64 — Aynen 

MADDE 65 — Aynen 

MADDE 66 — Aynen 

MADDE 67 — Aynen 



- 5 3 -

• 



- 5 4 -
muayeneye ve hastalığın sureti 
zuhur ve seyrine dair izahat ve ma 
lûmat talebine salâhiyettardır. 
Bu hususta mümanaatı görülen
ler ahkâmı mahsusası mucibince 
cezalandırılır. 

MADDE 68 — Tabip bulunmi-
yan mahallerde Sıhhat ve İçtimaî 
Muavenet Vekâletinin emrile sari 
ve salgın hastalıklar hakkında 
tetkikat yapmağa bu husus için 
yetiştirilmiş küçük sıhhat memur
ları mezundurlar. 

MADDE 69 — Sari ve salgın 
bir hastalığın vukuu tahakkuk 
eylediği takdirde sıhhat memur
ları der 'akap lâzım gelen tedbir
lerin ittihazına ve bütün idarî ma
kamlar bu tedbirlerin tatbiki hu
susunda muavenete mecburdurlar. 

MADDE 70 — Sari ve salgın 
bir hastalıktan vefat eylediği zan 
ve şüphe edilen eşhas üzerinde a-
lâkadar tabip tarafından lüzum 
gösterildiği takdirde fethi meyit 
icra olunabilir. 

MADDE 71 — Sari ve salgın 
bir hastalığın hükümferma oldu
ğu veya tehdit eylediği mahaller
de Sıhhat ve İçtimaî Muavenet 
Vekâleti bütün cenazelerin 
defninden evvel sertabip tarafın
dan muayenesi mecburiyeti ilân 
edebilir. 

MADDE 72 — 57 inci madde
de zikredilen hastalıklardan biri 
zuhur ettiği veya zuhurundan şüp-
helenildiği takdirde aşağıda gös
terilen tedbirler tatbik olunur: 

1 - Hasta olanların veya hasta 
olduğundan şüphe edilenlerin ve 
hastalığın neşri tamim eylediği 
tetkikatı fenniye ile tebeyyün e-
denlerin fennen icap eden müd
det zarfında ve sıhhat memurla
rınca münasip görülen mahaller* 

göre evin sair sakinlerini muaye
neye ve hastalığın sureti zuhur 
ve seyrine dair izahat ve malûmat 
talebine salâhiyettardır. Bu hu
susta mümaneatı görülenler bu ka
nunda zikredilen ahkâmı mahsu
sası mucibince cezalandırılır. 

MADDE 68 — Tabip bulunmı-
yan mahallerde Sıhhat ve İçtimaî 
Muavenet Vekâletinin emri ile sa
ri ve salgın hastalıklar hakkında 
tetkikat yapmağa bu husus için 
yetiştirilmiş küçük sıhhat memur
ları mezundurlar. 

• MADDE 69 — Sari ve salgın 
bir hastalığın vukuu tahakkuk 
eylediği taktirde sıhhat memurları 
derakap lâzımgelen tedbirlerin it
tihazına ve bütün idarî makamlar 
bu tedbirlerin tatbik ve icrası hu
susunda muavenete mecburdurlar. 

MADDE 70 — Aynen kabul 

MADDE 71 — Sari ve salgın 
bir hastalığın hükümferma olduğu 
veya tehdit edildiği mahallerde 
Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Ve
kâletince bütün cenazelerin def
ninden evvel bir tabip tarafından 
muayenesi mecburiyeti ilân edile
bilir. 

MADDE 72 — Aynen kabul 

MADDE 68 — Aynen 

MADDE 69 — Aynen 

MADDE 70 — Aynen 

MADDE 71 — Aynen 

MADDE 72 — 57 inci maddede 
zikredilen hastalıklardan biri zu
hur ettiği veya zuhurundan şüp-
helenildiği takdirde aşağıda gös
terilen tedbirler tatbik olunur: 

1 - Hasta olanların veya hasta 
olduğundan şüphe edilenlerin ve 
hastalığı neşrü tamim eylediği 
tetkikatı fenniye ile tebeyyün 
edenlerin fennen icap eden müd
det zarfında ve sıhhat memurla
rınca hanelerinde veya sıhhî ve 
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tecrit ve müşahede altına vaz'ı. 

2 - Hastalara veya hastalığa 
maruz bulunanlara serum veya 
aşı tatbiki. 

3 - Eşhas, eşya, elbise, çamaşır 
ve binaların veya fennen intana 
maruz olduğu tebeyyün eden sair 
bilcümle mevaddın fennî tathiri. 

4 - Hastalık neşreden haşarat 
ve hayvanatın itlafı. 

5 - Memleket dahilinde seyahat 
eden eşhasın icap eden mahaller
de muayenesi ve eşyalarının tat
hiri. 

6 - Hastalığın sirayet ve intişa
rına sebebiyet veren gıda madde
lerinin sarf ve istihlâkinin men'i. 

7 - Dahilinde sari ve salgın has
talıklardan biri zuhur eden umu
mî mahallerin tehlike zail olunca
ya kadar set ve tahliyesi. 

MADDE 73 — Kolera ve veba 
ve ruam musaplarından gayri has
taların evlerinde tecrit edilmeleri
ne müsaade olunabilir. Yalnız alâ
kadar sıhhî memurlar tarafından 
bu tecridin müessir olmasını te
min edecek şartların mevcudiyeti 
kabul edilmiş olmalıdır. Bu tak
dirde hastaların evlerine bir alâ
meti mahsusua vazedilerek hariç
le olan ihtilât menedilir. Kolera, 
veba, ruam musaplarile bulundu
ğu mahallerde tecridi mümkün 
ve kâfi görülmiyen sair hastalık 
musapları ve kolera ve vebayi ne
şir ve sirayet ettirmeleri muhte
mel olanlar icap ederse cebrî tec
ride tabi olurlar. Cebrî tecrit; has
taların veya bu maddede zikredi
len şüphelerin Hükümetçe tayin 
edilecek mahallerin, her türlü ih
tilâftan memnu olarak ve zabıta 
nazareti altında bulundurulmala
rıdır. 

MADDE 74 — Hastaların tec
rit ve tedavisine mahsus vasıf ve 

MADDE 73 — Kolera ve veba 
ve ruam musaplarından gayri has
taların evlerinde tecrit edilmele
rine müsaade olunabilir. Yalnız 
alâkadar sıhhat memuru tarafın
dan bu tecridin müessir olmasını 
temin edecek şartların mevcudi
yeti kabul edilmiş olmalıdır. Bu 
takdirde hastaların evlerine bir 
alâmeti mahsusa vazedilerek hariç 
le olan ihtilat menedilir. 

Kolera, veba, ruam musaplarile 
bulunduğu mahallerde tecridi 
mümkün ve kâfi görülmiyen sair 
hastalık musapları ve kolera ve 
vebayı neşir ve sirayet ettirmeleri 
muhtemel olanlar icap ederse ceb
rî tecride tabi olurlar. Cebrî tec
r i t ; hastaların veya bu maddede 
zikredilen şüphelilerin Hükümet
çe tayin edilecek mahallerin her 
türlü ihtilâttan memnu olarak ve 
zabıta nazareti altında bulundu
rulmalarıdır. 

MADDE 74 — Aynen kabul 

fennî şartlan haiz mahallerde 
tecrit ve müşahede altına vaz'ı. 

2 - Hastalara veya hastalığa 
maruz bulunanlara serum veya aşı 
tatbiki. 

3 - Eşhas, eşya, elbise, çamaşır 
ve binaların ve fennen intana 
maruz olduğu tebeyyün eden sair 
bilcümle mevadm fennî tathiri. 

4 - Hastalık neşreden haşarat 
ve hayvanatın itlafı. 

5 - Memleket dahilinde seyya-
hat eden eşhasın icap eden mahal
lerde muayenesi ve eşyalarının 
tathiri. 

6 - Hastalığın sirayet ve intişa
rına sebebiyet veren gıda madde
lerinin sarf ve istihlâkinin men'i. 

7 - Dahilinde sari ve salgın has
talıklardan biri zuhur eden umu
mî mahallerin tehlike zail olun-
cıya kadar set ve tahliyesi. 

MADDE 73 — Kolera ve veba 
ve ruam musaplarından gayri has
taların evlerinde tecrit edilmele
rine müsaade olunur. Yalnız alâ
kadar sıhhî memurlar tarafından 
bu tecridin müessir olmasını te
min edecek şartların mevcudiyeti 
kabul edilmiş olmalıdır. Bu tak
dirde hastaların evlerine bir alâ
meti mahsusa vazedilerek hariçle 
olan ihtilât menedilir. Kolera, 
veba, ruam musaplarile bulundu
ğu mahallerde tecridi mümkün 
ve kâfi görülmiyen sair hastalık 
musapları ve kolera ve vebayi 
neşir ve sirayet ettirmeleri muh
temel olanlar icap ederse cebrî 
tecride tabi olurlar. Cebrî tecrit; 
hastaların, veya bu maddede zik
redilen şüphelilerin Hükümetçe 
tayin edilecek mahallerin, her 
türlü ihtilâttan memnu olarak ve 
zabıta murakabesi altında bulundu
rulmalıdırlar. 

MADDE 74 — Aynen 
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Şartları haiz hususî yerleri olmi-
yan mektep, fabrika ve imalâtha
nelerle müteaddit kimselerin biı* 
arada bulunduğu umumî her ne
vi müessese ve mebanide sari has
talıklara musap kimselerin alıko
nulması memnudur. 

MADDE 75 — Kuduz olan ve
ya kudurmuş olduğundan şüphe 
edilen hayvanlar tarafından ısırıl-
mış olanların vakit kaybetmeden 
en yakin daülkelp tedavihanesine 
izam olunmaları mecburidir. Bun
lardan fakir olanların yol masraf
ları belediyelerce verilir. 

MADDE 76 — Etrafında bulu
nanlara sari ve salgın hastalık
lardan birini nakle vasıta olduğu 
muhakkak olan kimseler muvak
katen ve bu zail oluncaya kadar 
meslek ve san'atlarının icrasından 
menolunur. 

MADDE 77 — Sari ve salgın 
hastalıklardan birinin hüküm sür
düğü veya tehdit ettiği mahaller
de Sıhhat ve İçtimaî Muavenet 
Vekâletinin tasvibile bütün umu
mî mahallerde vuku bulacak içti-
malar tahdit veya menolunabilir. 
Bundan başka hastalarla hastalı
ğı şüpheli olanların ve hastalığın 
sirayet ve neşrine vasıta olabile
cek eşyanın fennî tathiratile mah
zur ve mazarratı izale edilmeksi
zin nakillerine ve bütün kara 
ve deniz ve hava nakil va
sıtalarının fennî tathir ve 
tephire tabi tutulmadan seyrü 
seferlerine mümanaat edilir. 

MADDE 78 — Hususî kanuna 
tevfikan açılmış olan şahıslara ait 
laburatuarlarda ve Sıhhat Vekâ-

MADDE 75 — Aynen kabul 

MADDE 76 — Etrafında bulu
nanlara sari ve salgın hastalıklar
dan birini nakle vasıta olduğu 
muhakkak olan kimseler muvak
katen ve bu hal zail oluncaya ka
dar meslek ve san'atlarının icra
sından menolunur. 

MADDE 77 — Aynen kabul 

MADDE 78 — Aynen kabul 

MADDE 75 — Kuduz olan v& 
ya kudurmuş olduğundan şüphe 
edilen hayvanlar tarafından ısırık 
mış olanların vakit kaybetmeden 
en yakın daülkelp tedavihanesine 
izam olunmaları mecburidir, Bun
lardan fakir olanların yol masraf
ları belediye veya köy sandık 
larınca ve bu sandıklar vereme

dikleri takdirde idarei hususiye-
lerce tediye olunur ve bunlar 

|;Devlete ait umumî nakil vasıta
larından meccanen istifade ederler. 

I MADDE 76 — Etrafında bulu-
Çnanlara sari ve salgın hastalık
lardan birini nakle vasıta olduğu 
muhakkak olan kimseler muvak
katen vebu zail olunciya kadar 
meslek ve san'atlarının icrasından 
jhıfzıssıhha meclisleri kararile 
imenolunur. 

MADDE 77 — Aynen 

MADDE 78 — Aynen 
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letince tayin edilecek müessesatı 
resmiyenin gayrisinda kolera, ve
ba ve ruam mikropları kültürle
rinin bulunması memnudur. Di
ğer sari hastalıklar mikroplarının 
eyi muhafazasından ve bir mahal
den diğerine naklinde yapılacak 
takayyüdattan laburatuar sahip
leri mes'uldür. 

MADDE 79 — Su ile sirayet 
ettiği fennen muhakkak olan has
talıklardan birinin salgın halinde 
hüküm sürdüğü mahallerde veya 
bu mevkilerin etraf ve civarında 
bulunan kuyular, umumî hamam, 
banyolar, apteshanelerin ve şehir 
ve kasaba veya köylere akan su 
yollarının ve çamaşır yıkamağa 
mahsus umumî mahallerin ve dere, 
nehir gibi carî sularla göl suları
nın istimali men olunur. 

MADJDE 80 — Askerî kuvvet
ler arasında veya askerî müesse
selerde 157 inci maddede mezkûr 
sari ve salgın hastalıklardan biri 
zuhur ettiği takdirde bu kanun
da zikredilen tedabirin ifasına 
hususî teşkilâtı sıhhiyeleri mec
burdur. Bu hallerde Millî Müda
faa Vekâleti vukuatın zuhur ve 
seyrinden Sıhhat ve İçtimaî Mu
avenet Vekâletini daimî surette 
malûmattar edecek ve halkı sira
yetten korumak için müştereken 
ittihaz ye kabul edilecek tedbirle
ri tatbik eyliyecektir. Sıhhat Ve
kâletince halk arasında görülen 
sari hastalıklar vak'alarmdan as
kerî makamların vaktında haber 
almalara temin olunur. 

MADDE 81 — Sari ve salgın 
hastalıklar âmillerile bulaştığı mu
hakkak Veya şüpheli olupta tathiri 
veya tephiri masarifi kıymetinden 
ziyadeye baliğ olacağı anlaşılan ve 
ya tephir ve tathiri mümkün gö-
rülmiyeri eşya ve mevaddı saire 
imha olunur, Tathir ve tephir 

MADDE 79 — Su ile sirayet 
ettiği fennen muhakkak olan has
talıklardan birinin salgın halinde 
hüküm sürdüğü mahallerde veya 
bu mevkilerin etraf ve civarında 
bulunan umumî banyolar, ve kuyu 
lar, abdesaneler ve şehir ve kasa
ba veya köylere gelen suların ve 
çamaşır yıkamağa mahsus umumî 
mahallerin ve dere nehir gibi cari 
sularla göl sularından şüpheli o-
lanlarının istimali menolunur. 

MADDE 80 — Askerî kuvvet
ler arasında veya asker müessese
lerde 57 inci maddede mezkûr sa
ri ve salgın hastalıklardan biri 
zuhur ettiği takdirde bu kanunda 
zikredilen tedabirin ifasına hususî 
teşkilâtı sıhhiyeleri mecburdur. 
Bu hallerde Millî Müdafaa Vekâ
leti vukuatın zuhur ve seyrinden 
Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Vekâ
letinin daimî surette malûmattar 
edecek ve halkı sirayetten koru
mak için müşterek ittihaz ve kabul 
edilecek tedbirleri tatbik eyleye
cektir. Sıhhat Vekâletince halk a-
rasında görülen sari hastalıklar 
vak'alarmdan Millî Müdafaa Ve
kâleti vaktinde haberdar edilir. 

MADDE 81 — Aynen kabul 

MADDE 79 — Aynen 

MADDE 80 — Aynen 

MADDE 81 — Sari ve salgın 
hastalıklar âmillerile bulaştığı 
muhakkak veya şüpheli olupta 
tathiri ve tebhiri masarifi kıyme
tinden ziyadeye baliğ olacağı 
anlaşılan veya tebhir ve tathiri 
mümkün görülmiyen eşya ve 
mevadı saire imha olunur. Tathir 
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masarifi kıymetinden ziyadeye ba-' 
liğ olacağı anlaşılan eşyanın sahi
bi tarafından arzu edildiği tak
dirde tathir masarifi kendisi ta
rafından deruhte edilerek tathiri 
icra edilir. îmha edilen mevat ve 
eşya Hükümetçe her kimin elin
den alınmış ise usulü dairesinde 
tayin edilecek bedeli o şahsa taz
min olunur. 

MADDE 82 — Sari ve salgınJ 
hastalıklardan birinden vefat e-
dip hususî tedabire tabi olarak 
defni iktiza eden cenazeler alâka
dar memurların nazareti altında 
tabutlanıp defnolunurlar. 

MADDE 83 — Cebrî tecride ta
bi olarak müessesatta veya evle
rinde tecrit edilen kimselerin ia
şeleri masarifi Hükümetçe tesviye 
edilir. 

MADDE 84 — Sari hastalıkla
rın zuhur ve intişarına mani ol
mak üzere münasip fasılalarla u-
nıumî mebanin, nakil vasıtaları
nın, otel, han ve her nevi tema-
şagâh ve saire gibi içtima yerleri
nin veya lüzum görülecek sair 
müessesatın neşir ve ilân edile
cek şartlar dahilinde tathir ve 
tephirine ve hastalık nakleden 
haşerat ve hayvanatı itlaf etmeğe 
Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Vekâ
leti mezundur. 

MADDE 85 — Müstamel elbise 
ev eşyası ve sairenin tathir edil
meden satılması memnudur. 

MADDE 86 — İçinde sari .ve 
salgın hastalıklardan biri çıkan 
binalarla bitişik binalar sahipleri 
hastalığın izalesine hadim ve ya
yılmasına mani olmak üzere sıh
hiye memurlarının gösterecekleri 
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MADDE 82 — Aynen kabul 

MADDE 83 — Cebrî tecride ta
bi olarak müessesatta veya evle
rinde tecrit edilen kimselerle 76 
mcı maddede zikredilen şahıslar
dan muhtaç olanlarının kendileri 
ve ailelerinin iaşeleri masarifi 
Hükümetçe tesviye edilir. 

MADDE 84 — Sari hastalıkla
rın zuhur ve intişarına mani olmak 
üzere münasip fasılalarla umu
mî mebaninin, nakil vasıtalarının 
otel, han ve her nevi temaşa yer
leri ve saire gibi içtima yerlerinin 
veya lüzum görülecek sair mües
sesatın neşir ve ilân edilecek şart
lar dahilinde tathir ve tephirine 
ve hastalık nakleden haşerat ve 
hayvanatı itlaf etmeğe Sıhhat ve 
İçtimaî Muavenet Vekâleti me
zundur. 

MADDE 85 — Müstamel elbise 
ev eşyası ve sairenin fennen tat
hir edilmeden satılması memnu
dur. 

MADDE 86 — İçinde sari ve 
salgın hastalıklardan biri çıkan 
binalarla bitişik binalar sahipleri 
hastalığın izalesine hadim ve ya
yılmasına mani olmak üzere sıhhi
ye memurlarının gösterecekleri 

ve tephir masarifile kiymetiııden 
ziyadeye baliğ olacağı anlaşılan 
eşyanın sahibi tarafından arzu 
edildiği takdirde tathir masarifi 
kendisi tarafından deruhte edile
rek tathiri icra edilir. İmha edilen 
mevat ve eşya Hükümetçe her 
kimin elinden alınmış ise belediye 
ve köy ihtiyar heyetlerince tayin 
edilecek bedeli o şahsa tazmin 
olunur. 

MADDE 82 — Aynen 

MADDE 83 — Aynen 

MADDE 84 — Aynen 

MADDE 85 — Aynen 

MADDE 86 — Aynen 
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sıhhî mahzurları ıslaha mecbur
durlar. Sahipleri yapmaizsa Hü
kümet veya belediyelerce yapılıp, 
masarifi, maliye memurlarınca, 
tahsili: emval kanununa tevfikan 
tahsil olunur. 

MAİ>DE 87 — Sıhhat ve İçti
maî Muavenet Vekâletince 57 inci 
maddede zikredilen hastalıkların 
her birine karşı yapılacak müca
dele tedbirlerini ve tathirat ve 
tephirat ve itlafı haşarat ve hay
vanat usullerini ve tathirata tabi 
binalar ve eşya ve sairenin ne za
manlarda ve ne suretle tephir ve 
tathir edileceklerini mübeyyin bir 
nizamname neşrolunur. 

MAIj>DE 88 — Türkiye dahi
linde her fert çiçek aşısı ile mü-
kerreren aşılanmağa mecburdur. 
Bu aşının icrası, tarzı ve vesika
ların ne suretle ita olunacağı ve 
aşılarının fennen geri bırakılma
sı icap eden kimseler 87 inci mad
dede yazılan nizamnamede zikre
dilir. 

MADDE 89 — Türkiye hudut
ları dahilinde doğan her çocuk 
doğumu takip eden ilk dört ay 
zarfında aşılanır. Çocuğun peder 
ve validesi aşı mecburiyetinin ifa 
edilmesinden ayni suretle mes'ul-
durlar.: Ebeveyni olmiyan çocuk
lar veya ebeveyni nezdinde bulun-
miyan çocuklar için çocuğu bak
mak üzere kabul eden şahıslar ve
ya müesseseler müdürleri mes'ul-
durlar. 

MAÜDE 90 — Otuz yaşma ka
dar olan her şahıs çiçek aşısını 
beş senede bir tekrar ettirmeğe 
mecburdur. Çiçek salgını vukuun
da sıhhiye memurları tarafından 
lüzum görülecek bütün eşhasa çi
çek aşısı-tatbiki mecburidir. 

MADDE 91 — Çiçek aşısı Hü
kümetçe hazırlanır ve meccanen 

sıhhî mahzurları ıslâha mecbur
durlar. Sahipleri yapmazsa Hükü
met veya belediyelerce yapılıp, 
masarifi, maliye memurlarınca, 
tahsili emval kanununa tevfikan 
tahsil plunur. 

MADDE 87 — Aynen kabul 

MADDE 88 — Aynen kabul 

MADDE 89 — Aynen kabul 

MAADE 90 — Otuz yaşma ka
dar olan her şahıs çiçek aşısını beş 
senede bir tekrar ettirmeğe mec
burdur. Çiçek salgını rukuunda 
sıhhat memurları tarafından lü
zum görülecek bütün eşhasa çiçek 
aşısı tatbiki mecburidir. 

MADDE 91 Aynen kabul 

MADDE 87 — Aynen 

MADDE 88 — Aynen 

MADDE 89 — Aynen 

MADDE 90 — Aynen 

MADDE 91 — Aynen 
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tevzi ve tatbik olunur. 

MADDE 92 — Askerî makam
lar, askerî hizmetlerini ifa esna
sında ve kanunen muayyen olan 
müddetlerde askerlerin çiçek aşı
larını muntazaman ifaya mecbur
durlar. 

MADDE 93 — Ticarî ve sınaî 
bütün müesseseler sahipleri müs
tahdemlerini kendi vesaitile kanu
nun gösterdiği müddetlerde çiçek 
aşısı ile aşılamağa mecburdurlar. 

MADDE 94 — Kanunî mühlet 
zarfında mükerreren aşılandığını 
vesikalarla ispat edemiyenlerin 
Devlet, belediye hizmetlerinde ve
ya hususî ve umumî ticaret ce sa
nayi müesseselerinde, büyük çift

liklerde istihdamı veya mektep
lere kabulü memnudur. 

MADDE 95 — Sari hastalıkla
ra karşı kullanılan her nevi se
rum ve aşılar Hükümet tarafından 
ihzar edilir. Hariçten getirilenle
rin Sıhhat ve İçtimaî Muavenet 
Vekâletince tayin olunan vasıf 
ve şartlan haiz olmaları mecburi
dir. Dahilde hususî surette serum 
ve aşı imali Sıhhat ve İçtimaî Mu
avenet Vekâletinin müsaadesine 
ve murakabesine tabidir. Bu mü
esseselerin vasıfları ve şartlan 
vekâletçe tayin olunur. 

MADDE 96 — Kuduz aşısı ih
zar ve tatbiki için iktiza eden 
müesseseler Hükümetçe Sıhhat v6 
İçtimaî Muavenet Vekâletinin mü-
saadesile açılır ve aşı meccanen 
tatbik olunur. 

Üçüncü bap 
Sıtma ile mücadele 

MADDE 97 — Sıtmalı olduğu 
Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Ve
kâletince neşir ve ilân edilecek 
mahallerde sıtmanın her türlü 

MADDE 92 Aynen kabul 

MADDE 93 — Aynen kabul 

MADDE 94 — Aynen kabul 

MADDE 95 — Sari hastalıkla
ra karşı kullanılan her nevi serum 
ve aşılar Hükümet tarafından ih
zar edilir. Hariçten getirilenlerin 
Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Ve
kâletince tayin olunan vasıf ve 
şartları haiz olmaları mecburidir. 
Dahilde alelûmum serum ve aşı 
imali Sıhhat ve İçtimaî Muavenet 
Vekâletinin müsaadesine ve mura
kabesine tabidir, bu müessesele
rin vasıfları ve şartları Vekâletçe 
tayin olunur. 

MADDE 96 — Kuduz aşısı ih
zar ve tatbiki için iktiza eden 
müesseseler Sıhhat ve İçtimaî 
Muavenet Vekâletince veya anın 
müsaade ve murakabesi altında 
resmî teşkilâtı tarafından açılir. 
ve aşı meccanen tatbik olunur. 

Üçüncü bap 
Sıtma ile mücadele 

MADDE 97 — Aynen kabul 

MADDE 92 — Aynen 

MADDE 93 — Aynen 

MADDE 94 — Aynen 

MADDE 95 — Aynen 

MADDE 96 — Aynen 

Üçüncü bap 
Sıtma ile mücadele 

MADDE 97 Aynen 



MADDE 95 — Sari hastalıkla
ra karşı kullanılan her nevi se
rum ve aşılar Hükümet tarafın
dan ihzar edilir. Hariçten getiri
lenlerin Sıhhat ve İçtimaî Mua
venet Vekâletince tayin olunan 
vasıf ve şartları haiz olmaları 
mecburidir. Dahilde beşerî serum 
ve aşı imali Sıhhat ve İçtimaî 
Muavenet Vakâletinin müsaade
sine ve murakabesine tabidir. Bu 
müesseselerin vasıfları ve şartları 
vekâletçe tayin olunur. 
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şekillerinin 58,59,60,61 inci mad
delerde musarrah olduğu veçhile 
ihbarı mecburidir. 

MADDE 98 — Sıtma mücade
lesi, hususî kanununa ve talimat
namelerine tevfikan icra olunur. 
Askerî makamlar Sıhhat Vekâle
tince kabul edilen esaslar dahilin
de askerî kıtaat ve teşkilâtta sıt
ma mücadelesi yaparlar ve yapı
lan tedbirleri sıtma mücadele re
islerine veya .sıhhat müdürlükleri
ne bildirirler. 

Dördüncü bap 
«Trahom» ile mücadele 

MADDE 99 — Ahalisinin bü
yük bir kısmının trahom hastalı
ğına müptelâ olduğu tahakkuk e-
den mahallerde Sıhhat ve içtimaî 
Muavenet Vekâleti tarafından 
mücadele heyetleri teşkil edilir 
ve iktiza eden müesseseler açılır, 
Buralarda hastalığın tedavisi için 
hastalar üzerinde yapılacak bütün 
tedbirler ve ameliyeler meccanen 
icra olunur. 

MADDE 100 — Trahomlu ol
duğu Vekâletçe neşir ve ilân edi
lecek mahallerde trahom hastalı
ğının ve ihtilâtlarının 59,60,61 in
ci maddelerde tasrih edildiği üze
re ihbarı mecburidir. 

MADDE 101 — Trahom müca
dele mıntakalarında teşkil edile
cek heyetler bütün ahaliyi muaye
ne ve tescile ve trahoma müptelâ 
olduğu anlaşılan hastaları tedavi 
maksadi ile müesseselere celbe 
ve iktiza eden tedaviyi tatbika sa-
lâhiyettardır? 

MADDE 102 — Gerek trahom 
mücadele mıntakalarında ve ge
rekse memleketin sair aksamında 
trahomun sari devresine musap 
olan hastaların bu devre devam 
ettiği müddetçe mektep, fabrika, 

MADDE 98 — Aynen kabul 

Dördüncü bap 
"Trahom,, ile mücadele 

MADDE 99 — Aynen kabul 

MADDE 100 — Trahomlu ol
duğu Vekâletçe ııesrüilân edilecek 
mahallerde trahom hastalığının 
ve ihtilâtlarının 58,59,60,61 inci 
maddelerde tasrih edildiği üzere 
ihbarı mecburidir. 

MADDE 101 — Aynen kabul 

MADDE 98 — Aynen 

Dördüncü bap 
Trahom ile mücadele 

MADDE §9 — Aynen 

MADDE 100 — Aynen 

MADDE 102 — Aynen kabul 

MADDE 101 — Aynen 

MADDE 102 — Aynen 
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imalâthane veya sair resmî, husu
sî müessesata devamları menolıı-
nur. Trahom mücadele mıntakala-
rındaki çocukların tedrisatı için 
Sıhhat ve Maarif Vekâletlerince 
müştereken hususî tedbirler itti
haz olunur. 

Askerî makamlar Sıhhat Vekâ
letine^ kabul edilen esaslar dahi
linde askerî kıtaat ve teşkilâtta 
trahom mücadelesi yaparlar ve 
yapılan tedbirleri mahallerindeki 
sıhhalj memurlarına bildirirler. 

Beşinci bap 
Zührevî hastalıklarla mücadele 

MAİDDE 103 — Vücudun han
gi kısmında ve ne şekilde tezahür 
ederse etsin frengi, belsuğukluğu 
ve yumuşak şankre müptelâ her 
şahıs kendisini Türkiyede san'at 
icrasına mezun bir tabibe tedavi 
ettirmeğe mecburdur. Çocukları 
tedavi ettirmek mecburiyeti ana 
ve babalarına veya bu çocuklara 
bakan ve himaye eden kimselerle 
müesseselere racidir. 

MAİDDE 104 — San'atını icra 
eden jıer tabip her ay nihayetinde 
protokol defterlerindeki kayıtla
ra nazaran o ay zarfında kendile
rine ıjrıüracaat eden frengili has
taların ismini, yaşını ve hastalı
ğını dlevrini, evvelce bir tabip ta
rafından tedavi edilip edilmediği
ni Sıhhat ve İçtimaî Muavenet 
Vekâletine bildirmek üzere bu
lunduğu mıntakanın Sıhhat ve İç
timaî Muavenet Müdürlüğüne yazı 
ile bildirir. Mahrem olarak alına
cak biuihbaratı ifşa eden memur
lar hakkında Devletin mahrem ka
yıtlarını ifşa ve vazifei memuriye
tini stıi istimal etmenin istilzam 
ettiği; mücazat tayin olunur. 

MADDE 105 •— Frengi ve bel-
soğukluğu ve yumuşak şankıre 
müptelâları bütün resmî sıhhat 

Beşinci bap 
Zührevî hastalıklarla mücadele 

MADDE 103 — Aynen kabul 

MADDE 104 — Aynen kabul 

MADDE 105 — Firenği ve bel-
soğukluğu ve yumuşak şankire 
müptelaları bütün resmî sıhhat 

Beşinci bap 
Zührevî hastalıklarla mücadele 

MADDE 103 — Aynen 

MADDE 104 — Aynen 

MADDE 105 — Aynen 
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müesseselerinde veya resmî tabip- müesseselerinde veya Hükümet 
ler tarafından parasız tedavi edi- ve belediye tabipleri tarafından 
lir. parasız tedavi edilir. 

MADDE 106 — Zührevî hasta
lıklardan birile musap olduğun
dan şüphe ve bu hastalıkları et
rafına neşfü tamim ettiğinden 
endişe edilen kimseleri muayene
ye sevk ve sıhhî hallerine dair bi
rer rapor talep etmeğe alâkadar 
sıhhat ve içtimaî muavenet mü
dürleri ve Hükümet tabipleri me
zundurlar. Bu gibi şahıslar arzu 
ettikleri takdirde kendilerini hu
susî bir tabibe muayene ettirerek 
ondan alacakları raporu ibraz e-
debilirler. Bu hususta imzasız ve 
adressiz ihbarat mesmu olamaz, 

MADDE 107 — Zührevî bir, 
hastalığa müptelâ olduğu tahak
kuk ederek hastalığı etrafına 
neşir ve sirayet ettirdiğinden 
şüphe edilen kimseler cebren 
tedaviye sevkolunabileceği gibi 
hastalığın sirayetine mani olmak 
üzere bir hastanede tecrit ve 
tedavi altına alınabilir. Bu husus
ta kuvvei cebriye istimali dahi 
caizdir. 

MADDE 108 — Zührevî hasta
lıklardan birine musap hastalar
dan biri tedaviyi ikmal etmeden 
ortadan kaybolduğu takdirde te
davi eden tabibi ;mmtakası Sıhhet 
ve ÎçtimaîMuavenet Müdürlüğüne 
yazı ile malûmat vermeğe muc-
burdur. Sıhhat müdürleri tedavi
den ayrılan bu hastanın diğer bir 
tabip1 tarafından veya her hangi 
resmî müessesede tedavi edilip 
edilmediğini icap ederse bizzat 
hastanın kendisinden izahat ala
rak tahkika ve tedavi edilmediği 
tahakkuk edenleri 107 inci mad
de mucibince tedaviye şevke 
mezundur. 

MADDE 109 — Her tabip teda
visi altında bulunan zührevî has-

MADDE 106 — Aynen kabul MADDE 

MADDE 107 — Aynen kabul 

MADDE 108 — Ayne nkabul 

MADDE 

MADDE 

MADDE 109 — Aynen kabul MADDE 
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talıklar musaplarına bu hastalı
ğın tehlikesini ve sirayet yollarını 
bildirecek ellerine numunesi Sıh
hat ve İçtimaî Muavenet Vekâle
tince tespit edilmiş bir vesayayi 
sıhhiye varakası vermeğe mec
burdur. Hasta çocuk olduğu 
takdirde bu izahat ve vesaya va
rakası hastanın ana ve babasına 
ve olmazsa sair yakinine verilir. 

MADDE 110 — Zührevî hasta
lıklardan birine duçar olduğunu 
bildiği veya görünüşe nazaran 
veyahut tedavisi altında bulun
duğu tabiplerinin izahatiyle bu 
hastalıklardan birine müptelâ 
olduğunu bilmesi lâzım geldiği 
halde hastalığı bir diğerine sira
yet ettirenler hakkında bu ka
nunda mezkûr mücazat tatbik 
olunur Takibat için alâkadarın 
şikâyeti lâzımdır. Hastalığın zu
hurundan itibaren altı ay hita
mında müruru zamana tabi olur. 
Frengili bir çocuğu frengiye mu
sap olduğunu bildirmiyerek salim 
bir süt anneye emzirtmek mem
nudur. 

MADDE 111 — Ahalisinden 
bir kısmının frengiye musap ol
duğu anlaşılan veya şüphe 
edilen mıntakalarda Sıhhat ve 
içtimaî Muavenet Vekâleti tara
fından mücadele heyetleri teşkil 
ve lâzımgelen müesseseler açılır. 

MADDE 112 — Frengi müca
dele heyetleri, mıntakaları dahi
linde bütün ahaliyi muayene ve 
tescile ve frengiye müptelâ oldu
ğu anlaşılan hastaları tedavi 
maksadile müesseselere celp ve 
iktiza eden müdavatı" tatbika 
salâhiyettardır. 

Askerî . kıt 'alarla teşkilâtta 
zührevî hastalıklarla mücadele 
askerî makamlarca temin olunur. 
Sirayet devresinde zührevî hasta
lıklar musapları fennî usulle 

MADDE 110 — Zührevî hasta
lıklardan birine duçar olduğunu 
bildiği veya görünüşe nazaran 
ve yahut tedavisi altında bulundu
ğu tabiplerinin izahatile bu has
talıklardan birine müptelâ oldu
ğunu bilmesi lâzım geldiği halde 
hastalığı bir diğerine sirayet etti
renler hakkında bu kanunda 
mezkûr mücazat tatbik olunur. 
Takibat için alâkadarın şikâyeti 
lâzımdır. Hastalığın zuhurundan 
itibaren altı ay hitamında 
müruru zamana tabi olur. Firen-
ğili bir çocuğun firenğiye musap 
olduğunu bildiği halde salim bir 
süt anneye emzirtmek menudur. 

MADDE 111 — Aynen kabul 

MADDE 112 — Aynen kabul 

MADDE 110 — Aynen 

MADDE 111 — Aynen 

MADDE 112 — Aynen 
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76 
tedavi edilmedikçe terhis edilmez. J 
Askerlik esnasında frengili oldu
ğu tespit edilenlerin künye def
terleri gördükleri tedavi tarzı 
hakkındaki malûmat ile beraber 
Müdafaai Milliye Vekâletince 
Sıhhat Vekâletine gönderilir. 

Altıncı bap 
Veremle mücadele 

MADDE 113 — Akciğer ve 
hançere vereminin her sari şekli
ne musap olanlarla veremin her 
hangi şeriri şekline musap olarak 
vefat edenlerin isim ve adreslerile 
ihbarı mecburidir. Musaplar se
kiz ve vefat yirmi dört saat zar
fında hastalığı veya ölümü teşhis 
ve tespit eden her tabip tarafın
dan en yakın sıhhiye dairesine 
şifahen veya tahriren ihbar edilir. 

MADDE 114 — Veremli hasta
nın ikametgâh değiştirmesi halin
de nakilden haberdar olan tabip 
derakap keyfiyeti ve nakledile
cek mahallî evvelce hastayı haber 
verdiği sıhhiye dairesine ihbara 
mecburdur. 

MADDE 115 — Hastanelerde, 
doğum evlerinde, hapisanelerde 
sair resmî veya hususî müessesatı 
sıhhiye ve hayriyedeki bütün 
veremli hastalarla buralarda vu
kua gelen verem vefiyatı yirmi 
dört saat zarfında o müessesenin 
müdürü tarafından ihbar edilir. 

Askerî kıtaat ve teşkilâtta te
davi edilen veya vefat eden 
veremliler buralardaki askerî ta
bipler tarafından ve mensup 
oldukları kumandanlıklar vasıta-
silş alâkadar sıhhat makamlarına 
ihbar olunur. 

MADDE 116 — Sıhhat ve içti
maî Muavenet Vekâletince kuşat 
edilen verem dispanserlerinin 
mevcut olduğu mahallerde verem 

Altıncı bap 
Veremle mücadele 

MADDE 113 — Aynen kabul 

MADDE 114 — Aynen kabul 

MADDE 115 — Aynen kabul 

MADDE 116 — Ayenen kabul 

Altıncı fasıl 
Veremle mücadele 

MADDE 113 — Aynen 

MADDE 114 — Aynen 

MADDE 115 — Aynen 

MADDE 116 — Aynen 
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musaplarının doğrudan doğruya^ 
dispanser tababetine ihbar edil
mesi vekâletçe neşrü ilân edilir. 

MADDE 117 — Besmî bakteri-
yoloji laboratuarları veremlilere 
ait olup tabipler tarafından gön
derilen maddeleri meccanen mu
ayene ve neticesini gönderen 
tabiplere I iş'ar ederler. 

MADDE 118 — Hükümet veya 
belediye tabiplerinin veya tabibi 
müdavilerinin talebi üzerine ve
remlilerin ikametgâhları ve eşya
ları meecanen tathir ve tephir 
olunur. 

MADDJ! 119 —• Sari şekilde 
verem hastalığına musap olduğu 
tebeyyün eden ve etrafında bulu
nan kimseleri intana duçar ede
ceğinden ; şüphe olunan kimseleri 
hastane veya sair bir müessese
de tecrit ve tedaviye veya meslek 
ve sanatları dolayısile küçük 
çocukları verem intanına duçar 
edecekleri tahakkuk edenleri 
meslek ve sanatlarını icradan 
mene Sıhhat ve İçtimaî Muavenet 
Vekâleti salâhiyettardır. 

MADDE 120 — Sıhhat ve İçti
maî Muavenet Vekâleti fennen 
lüzum göreceği eşhasa veremden 
vikayeye matuf tedbirleri tatbika 
mezundurl 

MADDE 121 —- Veremle müca
dele cemiyetlerine ait müessese
lerle bu ; cemiyetler tarafından 
tatbik edilen mücadele tedbirleri 
Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Ve
kâletinin murakabesine tabidir. 

Yedinci bap 
Geçen baplar arasında mşterek 

hükümler 

MADDE 122 — Evlenecek er
kek ve kadınlar evlenmeden ev
vel tıbbî muayeneye tabidir. Bu 

MADDE 117 — Aynen kabul 

MADDE 118 — Aynen kabul 

MADDE 119 — Sari şekilde 
verem hastalığına musap olduğu 
tebeyyün eden ve etrafında bulu
nan kimseleri intana duçar edece
ğinden şüphe olunan hastaları 
hastane veya sair bir müessesede 
tecrit veya tedaviye veya meslek 
ve san'atları dolayısile küçük ço
cukları verem intanına duçar e-
decekleri tahakkuk edenleri mes
lek ve san'atlarını icradan men'e 
Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Vekâ
leti salâhiyettardır. 

MADDE 120 — Aynen kabul 

MADDE 121 — Aynen kabul 

Yedinci bap 
Geçen baplar arasında müşterek 

hükümler 

MADDE 122 — Aynen kabul 

MADDE 117 — Aynen 

MADDE 118 — Aynen 

MADDE 119 — Aynen 

MADDE 120 — Aynen 

MADDE 121 — Aynen 

Yedinci bap 
Geqen baplar arasında müşterek 

hükümler 

MADDE 122 — Aynen 
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muayenenin sureti icrası ve tefer
ruatı hakkında Sıhhat ve içtimaî 
Muavenet Vekâletince bir nizam
name neşrolunur. 

MADDE 123 — Frengi, bel so
ğukluğu ve yumuşak şankire 
cüzama ve bir marazı akliye müp
telâ olanların evlenmesi memnu
dur. Bu hastalıkalr usulü daire
sinde tedavi edilip sirayet tehli
kesi geçtiğine veya şifa bulduğu
na dair tabip raporu ibraz olun
madıkça musapların nikâhları 
aktolunmaz. 

MADDE 124 — İlerlemiş sari 
vereme musap olanların nikâhı 
altı ay tehir olunur. Bu müddet 
zarfında salâh eseri görülmezse 
bu müddet altı ay daha temdit 
edilir. Bu müddet hitamında 
alâkadar tabipler her iki tarafa 
bu hastalığın tehlikesini ve ev
lenmenin mazaratını bildirmeğe 
mecburdur. 

MADDE 125 — Süt annelik 
yapacak kadınlar zührevî hasta
lıkla sari vereme ve cüzama 
musap olmadıklarını müsbit tabip 
raporları alırlar. Raporlar her 
altı ayda bir tecdit olunur. Bu 
raporu olmıyan kadınların süt 
annelik etmesi ve rapor talep 
etmeden her ha*ngi bir kadının 
süt anneliğe kabul edilemesi 
memnudur. Resmî tabipler süt 
annelik edecek kadınları mec-
canen muayene ve raporlarını ita 
ederler. 

MADDE 126 — Yiyecek ve içe
cek şeyler satan veya veren ve
yahut taharet ve nezafete müte
allik sanatlar ifa ederler. Her üç 
ayda bir kendilerini muayene 
ettirerek bir sıhhî rapor almağa 
mecburdurlar. Bunlardan devrei 
sirayette frengi ve sari verem 
ve cüzama müptelâ olanlarla am-

MADDE 123 — Firenği belso-
ğukluğu ve yumuşak şankire ve 
cüzama ve bir marazı akliye müp
telâ olanların evlenmesi memnu
dur. Bu hastalıklar usulü dairesin
de tedavi edilip sirayet tehlikesi 
geçtiğine veya şifa bulduğuna da
ir tabip raporu ibraz olunmadıkça 
musapların nikâhları aktolunmaz. 

MADDE 124 — Aynen kabul 

MADDE 125 — Aynen kabul 

MADDE 126 — Yiyecek ve i-
çecek şeyler satan veya veren ve 
yahut taharet ve nezafete müte
allik san'atlar ifa edenler her üç 
ayda bir kendilerini muayene et
tirerek bir sıhhî rapor almağa 
mecburdurlar. Bunlardan devrei 
sirayette firenği ve sair verem ve 
cüzama müptelâ olanlarla halkın 

MADDE 123 — Aynen 

MADDE 124 — Aynen 

MADDE 125 — Aynen 

MADDE 126 — Aynen 
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menin istikrah ve nefretini mucip 
bir cilt hastalığına duçar olanlar 
sanatlarını icradan menolunur. 

MADDE 127 — 126 inci mad
dede zikrolunan sıhhî muayene 
meccanen belediye tabipleri tara
fından yapılır. Belediye tabipleri 
bulunmıyan yerlerde bu vezife 
Hükümet tabipleri tarafından 
icra olunur. Mahallî belediyele
rince hangi meslek ve sanat erba
bının muayeneye tabi olduğu 
266 inci maddede zikredilen 
nizamnameye dercolunur. 

Üçüncü fasıl 
Umumî kadınlar hakkında ahkâm 

MADDE 128 — Sıhhat ve İçti
maî Muavenet ve Dahiliye Vekâ
letleri müştereken bir nizamname 
neşrederek umumî kadınlar ve 
evlerin tabi olacakları hükümler 
ve bu fuhuş yüzünden intişar 
eden hastalıkların ve bilhassa 
zührevî hastalıkların sirayetine 
mani olacak tedbirleri tespit ve 
yine müştereken tatbik ederler. 
Umumî kadınlarla umumî evler 
ve bunlara benzer mahaller bu 
nizamnamede tarif ve tahdit 
olunacaktır. 

MADDE 129 — Fuhşu san'at 
ve maişet vesıtası ittihaz eden 
kadınlardan zührevî hastalıkların 
her türlü eşkâline cüzam, cerp, 
empetigo, entertirigo, müterakki 
verem veya Sıhhat ve İçtimaî 
Muavenet Vekâletinin fennen 
lüzum göreceği sair hastalıklara 
musap olanların san'atlarını icra
sına icap ederse kuvvei cebriye 
istimali ile mümaneat olunur. 
Bunlar lüzum görülürse bir mües
sesede tecrit ve tedavi edilir. 

MADDE 130 — Uumumî evler
de her nevi ispirtolu içkilerin 
istihlâki memnudur. 

istikrah ve nefretini mucip bir 
cilt hastalığına duçar olanlar san
atlarını icradan menolunur. 

MADDE 127 — Aynen kabul 

Üçüncü fasıl 
Umumî kanunlar hakkında ahkam 

MADDE 128 Aynen kabul 

MADDE 129 — Aynen kabul 

MADDE 180 — Aynen kabul 

MADDE 127 — Aynen 

Üçüncü fasıl 
Umumî kadınlar hakkında ahkâm 

MADDE 128 — Aynen 

MADDE 129 — Aynen 

MADDE 130 — Aynen 
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MADDE 131 — Fuhuş sebebile 

intişar ,eden hastalıklara karşı 
tedbir ittihazı masrafı şehrema-
netlerjile belediyelere aittir. Bu 
husus; için umumî evler sahiple
rinde^ 128 inci maddede zikredi
len nizamnamede gösterilecek bir 
ücret I alınabilirse de umumî ka
dınlardan şahsahn her nevi resim 
veya ücret cibayeti usulü mülga
dır. 

MADDE 132 — Umumî kadın
lara müteallik gerek ahlâkî ve §£-
rek intizamı umumî noktai naza
rından yapılacak takibat ve sa-
ğirlerin fuhuş telkinatmdan vika
yesi mahsus kanunlarına tevfikan 
ait olduğu daireler tarafından 
icra olunur. 

Dördüncü fasıl 
Muhacerete ait sıhhî işler 

M^DDE 133 — Türkiyede ta
vattun etmek üzere topluca ve ka
file halinde gelen ecnebî tabiiye
tindeki şahıslar veya tabiiyetini 
terkederek Türkiye tabiiyetine 
dahil j olmak istiyen muhacirler 
Sıhhajt ve İçtimaî Muavenet ve 
Dahiliye Vekâletlerince • müştere
ken tjayin edilecek hudut kapıla
rındaki veya limanlarından mem
lekete dahil olurlar. Türkiyede 
azamî üç ay kalmak veya tavat
tun etmek istiyen ecnebilerle ta
biiyetini terkederek Türk tabii
yetini kabul etmek istiyen şahıs
lar mjünferiden veya bir aile da
hilinde geldikleri takdirde her ta
rafta^ memlekete dahil olabilir
ler. 

M4DDE 134 — 57 inci madde
de zikredilen sari ve salgın has
talıklardan veya zührevî hastalık-
lardajı birine musap olanlarla, cü
zam, trahom, cerp ve Sıhhat ve 
içtimaî Muavenet Vekâletince ta
yin olunacak hastalıklardan biri-

MADDE 131 — Aynen kabul MADDE 131 — Aynen 

MADDE 132 — Aynen kabul 

Dördüncü fasıl 
Muhacerete ait sıhhî işler 

MADDE 133 — Türkiyede ta
vattun etmek üzere topluca ve ka
file halinde gelen ecnebî tabiiye
tindeki şahıslar veya tabiiyetini 
terk ederek Türkiye tabiiyetine 
dahil olmak isteyen muhacirler 
Sıhhat ve İçtimaî Muavenet ve 
Dahiliy Vekâleletlerince müştere
ken tayin edilecek hudut kapıla
rından veya limanlarından mem
lekete dahil olurlar. Türkiyede a-
zamî üç ay kalmak veya tavattun 
etmek istiyen ecnebilerle tabiiye
tini terkederek Türk tabiiyetitini 
kabul etmek istiyen şahıslar mün
feriden veya bir aile halinde gel
dikleri takdirde her taraftan 
memlekete dahil olabilirler. 

MADDE 134 — 57. inci madde
de zikredilen sari ve salgın hasta
lıklardan veya zührevî hastalık
lardan birine musap olanlar, cü
zam, trahom ve Sıhhat ve İçtimaî 
'Muavenet Vekâletince tayin olu
nacak hastalıklardan birine duçar 

MADDE 132 Aynen 

Dördüncü fasıl 
Muhacerete ait sıhhî işler 

MADDE 133 — Aynen 

MADDE 134 — Aynen 
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ne duçar olanların ve mecnunların 
ve fuhuşla me'lûf kadınların 133 
üncü meddede mezkûr kimseler 
meyanında memlekete girmesi 
memnudur. 

MADDE 135 — 132 inci mad
dedeki memnuiyete ait istisnalar 
ve bütün muhacirlere veya tavat
tun etmek üzere gelen ecnebilere 
tatbik edilecek sıhhî tedbirler ve 
bunların iskân edilecekleri mahal
lere kadar sevk ve murakabeleri 
tarzları Sıhhat ve İçtimaî Muave
net ve Dahiliye Vekâletlerince 
müştereken tespit olunur. 

MADDE 136 — 134 üncü mad
dede zikredilen hastalıklardan bi
rine musap olan şahısları getiren 
gemiler ve şimendifer idareleri 
bunları tekrar getirdikleri yerle
re iadeye veya sıhhiye memurları 
tarafından müşahede, tecrit ve 
tedavi altına alınmak üzere bu 
memurlar tarafından gösterilecek 
mehalle kadar sevka mecburdur
lar. Bu husustaki masarif bu na
kil vasıtaları idarelerine aittir. 

MADDE 137 — Ecnebî memle
ketlerden gelen her vapur kapta
nı sıhhî muamele esnasında hu
dutlar ve sahiller sıhhat memur
larına limana çıkacak yolcuların 
ve kara ile ihtilât edecek taifenin 
ve topluca ve kafile halinde Tür-
kiyeye gelmek üzere bulunan eş
hasın isimlerini bildiren bir liste 
verecek ve bunların içinde hasta 
mevcut olduğu takdirde gemi ta
bibinin tasdikile musap olduğu 
veya musabiyetinden şüphe edil
diği hastalık bildirilecektir. 

MADDE 138 — Topluca ve ka
file halinde muhacir nakleden 
Türk ve ecnebî gemilerin hü
kümetlerince musaddak bir tabi
bi ve hastalık ve müstacel ahval
de kullanmağa mahsus ecza ve 

olanların ve mecnunların ve fu
huşla me'lûf kadınların 133 üncü 
maddede mezkûr kimseler meya
nında memlekete girmesi memnu
dur. 

MADDE 135 — 134 üncü mad
dedeki memnuiyete ait istisnalar 
ve bütün muhacirlere veya tavat
tun etmek üzere gelen ecnebilere 
tatbik edilecek sıhhî tedbirler ve 
bunların iskân edilecekleri ma
hallere kadar sevk ve murakabe
leri tarzları Sıhhat ve İçtima Mu
avenet ve Dahiliye Vekâletlerince 
müştereken tespit olunur. 

MADDE 136 — 134 üncü mad
dede zikredilen hastalıklardan 
birine musap olan şahısları geti
ren gemiler ve şimendiferler ida
releri bunları tekrar getirdikleri 
yerlere iadeye ve ya sıhhat me
murları tarafından müşahede, 
tecrit ve tedavi altına alınmak 
üzere bu memurlar tarafından 
gösterilecek mahalle kadar sevka 
mecburdurlar. Bu husustaki ma
sarif bu nakil vasıtaları idareleri
ne aittir 

MADDE 137 — Aynen kabul 

MADDE 138 — Aynen kabul 

MADDE 135 — Aynen 

MADDE 136 Aynen 

MADDE 137 — Aynen 

MADDE 138 — Aynen 
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;ıbbî levazımı olmalıdır. Vapurla
rın her tarafı ve bilhassa muha-
îirlerin bulunduğu mahaller ga-
/et temiz ve sıhhî şeraiti haiz o-
acak ve muhacirler hava şedai-
iinden mahfuz olarak nakledile-
îektir. 

Beşinci fasıl 
Jemiler, demiryollerı ve sair nak

liyat vasıtaları sıhhî işleri 

MADDE 139 — Yolcu taşıyan 
Türk gemilerinde hususî kanunda 
gösterilen şartlar dahilinde istih-
iam edilecek tabiplerin Türkiye-
le san'at icrasına mezun ve Sıh-
at ve İçtimaî Muavenet Vekâle

tince tasdik edilmiş olması lâzım-
iır. Bu tabipler gemi tababetine 
tayin olunmak için bu bapta neş
redilecek talimatnameye tevfikan 
/ekâletçe bir imtihana tabi tutu
durlar ve imtihanda muvaffak o-
anlara gemi tababeti vazifesini 

;fa edebileceklerini mübeyyin bir 
vesika verilir. 

MADDE 140 — 139 uncu mad-
iede zikredilen vesikayı hamil ol-
miyan tabiplerin gemi tababetle-
'inde istihdamı memnudur. 

MADDE 141 — Yolcu gemile
rinde bulunması lâzım gelen ilâç 
ve tıbbî levazım ile hasta tedavisi 
için tefrik edilen mahaller ve bu 
gemilerin şerait ye yolcu mahalle
rinin sıhhî vasıflan ve izdihama 
mani olacak ve yolcuların selâmet 
ve emniyetini temin eyleyecek 
tedbirler Sıhhat ve İçtimaî Mua
venet ve İktisat Vekâletlerince 
müştereken bir nizamname ile tes
pit olunur. 

MADDE 142 — Gemi tabipleri 
gemi dahilindeki mürettebat ile 
üçüncü sınıf yolcuları ve deniz 
tutması, kaza veya sari hastalık 
vukuunda diğer sınıf yolcuları 
meecanen tedaviye mecburdur. 

Beşinci fasıl 
Gemiler, demiryolları ve sair 
nakliyat vasıtaları sıhhî işleri 

MADDE 139 — Yolcu taşıyan 
Türk gemilerinde hususî kanunda 
gösterilen şartlar dahilinde * istih
dam edilecek tabiplerin Türkiyede 
san 'at icrasına mezun ve Sıhhat 
ve İçtimaî Muavenet Vekâletince 
tasdik edilmiş olması lâzımdır. Bu 
tabipler gemi tabipliğine tayın o-
lunmak için bu bapta neşredilecek 
talimatnameye tevfikan Vekâletçe 
bir imtihana tabi tutulurlar, ve 
iıfîtihanda muvaffak olanlara gemi 
tabipliği vazifesini ifa edebilecek
lerini mübeyyin bir vasika verilir. 

MADDE 140 — 139 uncu mad
dede zikredilen vesikayı hamil 
olmıyan tabiplerin gemi tabiplik
lerinde istihdamı memnudur 

MADDE 141 — Aynen kabul 

MADDE 142 — Aynen kabul 

Beşinci fasıl 
Gemiler, demiryolları ve sair 
nakliyat vasıtaları sıhhî işleri 

MADDE 139 — Aynen 

MADDE 140 — Aynen 

MADDE 141 — Aynen 

MADDE 142 Aynen 
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MADDE 143 — Aynen kabul 

MADDE 144 — Aynen kabul 

MADDE 143 — Gemi tabipleri 
musaddak bir defter tutarak her 
seferdeki sıhhî vak'aları, hastala
nanların esami ve hastalıklarını 
ve yapılan tedaviyi umumiyetle 
geminin sıhhî hallerini kayit ve 
imza ve kaptana tasdik ettirir. 
Bu defter seferden mebde limanı
na avdetine orada sahiller sıhhî 
işlerine nazaretle mükellef me
murlara ibraz olunur. 

MADDE 144 — Gemi tabibi 
memleketi sari ve salgın hastalık
lardan korumağa matuf tedbirle
ri teshil ve bu hususta ait olduğu 
makamlarca verilecek emirler ve 
talimatın icrası ile mükelleftir. 

MADDE 145 — Gerek uzun se
fer yapan ve gerekse limanlar da
hilinde veya kısa mesafeler için
de veya nehirlerde işleyen her ne
vi merakip, sahiller sıhhî işleri
ne nazaretle mükellef memurlar 
tarafından murakabeye tabidirler. 
Gemilerin kaptanları veya reisle
ri sari ve salgın hastalıkların zu
huruna mani olmak üzere gerek 
gemilerde ve gerekse müretteba
ta tatbikına bu makamlarca lü
zum gösterilecek tedbirlere ria
yetle mükelleftir. 

MADDE 146 — Demiryolu , 
tramvay, otobüs ve omnibüs gibi 
umumî nakil vasıtaları vagon ve 
arabalarında sari ve salgın hasta
lıkların intikal ve sirayetine ma
ni olmak üzere tatbikına sıhhî me
murlarca lüzum gösterilecek ted
birlerin ifasına bu nakil vasıtala
rı idareleri mecburdurlar. Şahıs
lara ait ve fakat umumî nakil iş
lerinde kullanılan vasıtalar sahip
leri dahi ayni mecbiriyete tabi
dirler. 

MADDE 147 — Sari ve salgın[ MADDE 147 —'Sari ve salgın 
hastalıklara müptelâ şahıslar an-' hastalıklara müptelâ şahıslar an
cak memurini sıhhiyenin müsaa- cak sıhhat memurlarının müsaade-
desi ile ve bu husustaki kaidelere si ile ve bu husustaki kaidelere 

MADDE 145 — Gerek uzun se
fer yapan ve gerekse limanlar da
hilinde veya kısa mesafeler içinde 
veya nehirlerde işleyen her nevi 
merakip sahiller sıhhî işlerine na
zaretle mükellef memurlar tara
fından murakabeye tabidir. Gemi
lerin kaptanları veya reisleri sari 
ve salgın hastalıkların zuhuruna 
mani olmak üzere gerek gemiler
de ve gerekse mürettebata tatbi
kına bu makamlarca lüzum g'iste-
rilecek tedbirlere riayetle mükel
leftir. 

MADDE 146 .— Aynen kabul 

MADDE 143 - Aynen 

MADDE 144 Aynen 

MADDE 145 — Aynen 

MADDE ,146 — Aynen 

MADDE 147 — Aynen 
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riayet etmek şartile umumî nakil 
vasıtaları ile naklolunabilir. Mü
saadesiz umumî nakil vasıtaları 
ile sari hastalık musaplarının nak
li memnudur. 

MADDE 148 — Sıhhat ve İçti
maî Muavenet Vekâletince görü
lecek lüzum üzerine sari ve salgın 
hastalıkların zuhur ettiği mahal
lerden gelen yolcu ve eşyanın mu
ayenesi için şimendifer istasyon
larında muayene mevkileri tesis 
olunabilir. 

MADDE 149 — Büyük demir
yolu mevkilerinde ve yolcu katar
larında kaza ve müstacel hasta
lık vak'alannda istimal edilecek 
levazım ve mevaddı tıbbiyenin ha
zır bulundurulması mecburidir. 

MADDE 150 — Gemi süvarile 
ri ve çarkçı ve dümencileri, do 
miryolu makinistleri, otomobil ve 
otobüs şoförleri veya lüzum görü
lecek sair vesaiti nakliye müstah-
demininin hizmete duhulden 
evvel bedenî, aklî, ruhî ve basarî* 
üznî muayenelerinin icrasına mü
teallik olmak üzere hususî hü
kümler vazedilecek ve bu muaye
neleri tabi olmadan hiç bir şahıs 
bu gibi hizmetlere kabul edilmiye-
cektir. 

Altıncı fasıl 
Çocuk hıfzıssıhhası 

Birinci bap 
Çocuk ve gençlik koruması 

MADDE 151 — Sıhhat ve içti
maî Muavenet Vekâleti küçük ço
cuk hıfzıssıhhası ve bunlarda gö
rülen vefiyatın azaltılması için la
zım gelen müesseseler açarak idare 
ettirir ve çocuk hıfzıssıhhası fay
dalarının halk arasında intişar ve 

riayef etm'ek şartı ile umumî na
kil vasıtaları ile naklolunabilir. 
Müsaadesiz umumî nakil vasıtala
rı ile sari jhastalık musaplarının 
nakli memnudur. 

MADDE X4£ — Sıhhat ve İçti
maî Muavenet" iYekâletince görü
lecek lüzum üzerıiie sari ve salgın 
hastalıkların zuhur1 ettiği mahal
lerden gelen .yolcu ve eşyanın 
muayenesi için şimendil»er istas
yonlarında , muayene mevkileri 
tesis olunur. \ 

MADDE 149 — Şimendifer j -
darelerince büyük demir yolu is
tasyonlarında ve yolcu katarların^-
da kaza ve müstacel hastahk vak
alarında istimal edilecek levazım 
ve mevadı tibbiyenin hazır bulun»-
durulması mecburidir. 

MADDE 150 — Gemi süvari
leri ve çarkçı ve dümencileri, de
miryolu makinistleri, otomobil ve 
otobüs şoförleri veya lüzum görü
lecek sair vesaiti nakliye raüstah-
demininin hizmete duhulden ev
vel bedenî, aklî, ruhî, ve basarî, 
üznî muayenelerinin icrasına mü
teallik olmak üzere hususî hüküm
ler vazedilecek ve bu muayenele
re tabi olmadan hiç -bir şahıs bu 
gibi hizmetlere kabul edilmiye-
cektir. Bu muayeneler resmî sıh
hat müesseseleri tarafından mec-
canen yapılır. 

Altıncı fasıl 
Çocuk hifıssıhhası 

Birinci bap 
Çocukluk ve gençlik koruması 

MADDE 151 — Sıhhat ve İçti
maî Muavenet Vekâleti küçük ço
cuk hıfzıssıhhhası ve bunlarda 
görülen vefiyatın azaltılması için 
lâzımgelen müesseseler açarak i-
dare eder ve çacuk hıffıssıhhası 
faydalarının halk arasında intişar 

MADDE 148 Aynen 

MADDE 149 Aynen 

MADDE 150 — Aynen 

Altıncı fasıl 
Çocuk hifzıssıhhası 

Birinci bap 
Çocukluk ve gençlik koruması 

MADDE 151 — Aynen 
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tatbikını teshil edecek 
ittihaz eyler. 

tedbirleri 

MADDE 152 — İlkaha mani 
veya çocuk düşürmeğe vasıta olup 
Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Vekâ
letince tayin olunacak alât ve leva
zımın ithal ve satışı memnudur. 
Bunların tababette müstamel en
vai Sıhhat ve İçtimaî Muavenet 
Vekâletinin tayin edeceği şartlar 
dairesinde ithal edilir ve eezaneler-
eczayi tıbbiye ticarethanelrin-
de satılabilir. 

MADDE 153 — Devletin resmî 
müesseselerinde doğum yardımı 
meccanidir. Sıhhî ahvali daha faz
la kalmayı istilzam etmiyen vaka-
yide lohusalann doğumdan sonra 
müesseselerde bir hafta alıkonul
ması mecburidir. 

MADDE 154 — Hükümet ve 
belediye tabipleri ve ebeleri fakir 
kadınların doğumda meccanen 
yardıma mecburdurlar. 

MADDE 155 —- Kendisi ve ço
cuğunun sıhhati için bir zarar hu
sule getirmiyeceği bir tabip tara
fından tahriren tasdik edilmedik
çe kadınların doğumlarından mu
kaddem üç hafta ve doğurmasını 
müteakip yine üç hafta zarfında 
fabrika, imalâthane ve umumî ve 
hususî müesseselerde çalışması ve 
çalıştırılması memnudur. 

MADDE 156 — Bu kanunun 
neşrinden sonra berhayat çocuğu 
altı veya altıdan fazlaya baliğ o-
lan kadınlara Devletçe mükâfatı 
naktiye verilmesi için her sene Sıh
hat ve İçtimaî Muavenet Vekâleti 
bütçesinde bir faslı mahsus açılır. 
Arzu edenlere naktî mükâfata te
kabül etmek üzere ihdas edilecek 
bir madalya verilir, 

ve tatbikini teshil edecek tedbirle
ri ittihaz eyler. 

MADDE 152 — İlkaha mani 
veya çocuk düşürmeğe vasıta olup 
Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Vekâ
letince tayin olunacak alât ve le
vazımın ithal ve satışı memnudur. 
Bunların tababette müstamel en
vai Sıhhat ve İçtimaî Muavenet 
Vekâletinin tayin edeceği şartlar 
dairesinde ithal edilir ve eczane
lerde reçete ile satılır. 

MADDE 153 — Aynen kabul 

MADDE 154 •— Hükümet ve 
belediye tabipleri ve ebeleri fakir 
kadınların doğurmasında mecca
nen yardıma mecburdurlar. 

MADDE 155 — Aynen kabul 

MADDE 156 — Bu kanunun 
neşrinden sonra berhayat çocuğu 
altı veya altıdan fazlaya baliğ 
olan kadınlara Devletçe mükâfatı 
naktiye verilmesi için her sene 
Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Vekâ
leti bütçesinde bir faslı mahsus 
açılır. Arzu edenlere naktî mükâ
fat yerine ihdas edilecek bir ma
dalya verilir. Bu kanunun neşri 
tarihinden altı veya daha ziyade 
çocuğu olan kadınlara dahi veri
lir, 

MADDE 152 — Aynen 

MADDE 153 — Aynen 

MADDE 154 — Aynen 

MADDE 155 — Aynen 

MADDE 156 — Aynen 
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MADDE 157 — Sûtninelik e-

deeek kadınlar kendi çocuklarının 
yedi aylıktan fazla olduğuna dair 
resmî vesikalar ibraz etmedikleri 
ve kâfi emzirme kabiliyeti mevcut 
•olmadığı takdirde süt ninelik et
melerine müsaade edilmez. Süt an
nenin çocuğu yedi aylıktan küçük 
olduğu halde bunun başka kadın 
tarafından emzirildiği ispat olun
mak lâzımdır. Bu vesikalar süt an
nelerin 125 inci maddede gösteri
len muayenesi esnasında talep e-
dilir. 

MADDE 158 — Yedi yaşından 
aşağı olan metruk öksüz veya ba
bası ve anası hayatta - çocukları 
gerek para ile ve gerek parasız 
kabul ederek bakan resmî ve hu
susî bütün müesseseler Sıhhat ve 
içtimaî Muavenet Vekâletinin mu
rakabe ve teftişine bağlıdır. Bu 
tarzdaki müesseselerin küşadı sa
hipleri tarafından Vekâlete ihbar 
olunur. 

MADDE 159 — Nezdine yedi 
yaşından aşağı çocukları para mu
kabilinde bakmak üzere alan eş
hasın evvelâ mahallî belediyesin
den müsaadei mahsusa alması mec
buridir. Belediye heyeti sıhhiye
sine^ bu gibi eşhasın ikametgâhı 
ve sair şartları muvafık görüldü
ğü tasdik edilmeden bu müsaade 
ita edilmez. Bu gibi eşhasın ika
metgâhları da 158 inci maddede 
bahsedilen teftişe tabidir. 

MADDE 160 — Kabul ettikleri 
çocukların sıhhat ve hayatlarını 
muhafaza için lâzım gelen vasıta
lar noksan olur veya çocukların 
sıhhat ve hayatını duçarı tehlike 
eden mahzurlar mevcut bulunur
sa 158 ve 159 uncu maddelerde 
zikredilen müesseseler, şahıslar, 
leye mecburdurlar. Bu ihtarları 
ile bu noksanlar ve mahzurları iza
leye mecburdurlar. Bu ihbarları 

MADDE 157 — Aynen kabul MADDE 15? — Aynen 

MADDE 158 — Aynen kabul 

MADDE 159 — Aynen kabul 

MADDE 160 — Kabul ettikleri 
çocukların sıhhat ve hayatlarını 
muhafaza için lâzim gelen vasıta
lar noksan olur veya çocukların 
sıhhat ve hayatını duçarı tehlike 
eden mahzurlar mevcut bulunursa 
158 ve 159 uncu maddelerde zik
redilen müesseseler, şahıslar sıh
hat memurlarını tahriri ihtarlarile 
bu noksanlar ve mahzurları izale
ye mecburdurlar. Bu ihtarları on 

MADDE 158 Aynen 

MADDE 159 — Aynen 

MADDE 160 -— Aynen 
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on beş gün zarfında icra etmiyen-
lerin çocukları nezdlerinde bulun
durmalarına müsaade edilmez ve 
müesseseleri kapatılır. 

MADDE 161 — Metruk çocuk
ları altı yaşını ikmal edinceye ka
dar mahallî belediyeleri, belediye 
olmiyan yerlerde köy heyeti ihti-
yariyeleri himayeye mecburdurlar. 
Hususî müesseseleri olmiyan yer
lerde belediyeler bu çocukları 
icap ederse bir ücret mukabilinde 
bakılmak ve büyütülmek üzere ai
leler nezdine verirler. Altı yaşın
dan sonra bu çocukların himayesi 
ve tahsil ettirilmesi Maarif Vekâ
letince deruhte olunur. 

MADDE 162 — Nüfusu on bin
den fazla olan mahallerde beledi
yeler ve şehremanetleri bir «süt 
çocuğu muayene ve müşavere evi 
ve süt damlası» tesis ederler. Bu 
müesseselerin vasıf ve şartları ve 
vazifeleri Sıhhat Vekâletince ta
yin olunur. Bu müesseselerin ade
di her elli bin nüfusa bir hesabile 
tezyit olunur. 

MADDE 163 — İlk ve orta 
mekteplerin bina ve sıhhî şartları 
ve sari salgın hastalıklardan vika
yeleri hususları Sıhhat ve İçtimaî 
Muavenet Vekâletinin murakabe
si altındadır. Yalnız çocukların 
şahıslarına ait sıhhî murakabe bu 
mekteplerin tabi oldukları makam
lar, cemiyetler veya şahıslar tara
fından ifa edilir. 

MADDE 164 — Alelûmum mek
teplerde muayyen fasılalarla ço
cukların beden, ruh ve hassalarına 
ait muayeneler mekteplerin husu
sî tabipleri tarafından icra ve her 
çocuğa mahsus ayrı kayit varaka
larına tespit olunur. 

MADDE 165 — On yaşından 

beş gün zarfında icra ettirmiyenle-
rin çocukları nezdlerinde bulun-
durmalarana müsaade edilmez ve 
müesseseleri kapatılır. 

MADDE 161 Aynen kabul 

MADDE 162 — Nüfusu on bin
den fazla olan mahallerde beledi
yeler bir "Sü t çocuğu muayene 
ve müşavere evi,, tesis ederler. 
Bu müesseselerin vasıf ve şartları 
ve vazifeleri Sıhhat Vekâletince ta 
yin olunur. Nüfusu kırk binden 
fazla olan mahallerde bunlara 
merbut olmak üzere bir süt dam
lası tesis edilir. Nüfusu yüz binden 
fazla olan mahallerde bu mües
seseler ihtiyaca göre tezyit olunur. 

MADDE 163 — Bilûmum mek
teplerin bina ve sıhhî şartları ve 
sari salgın hastalıklardan vikaye
leri hususları Sıhhat ve içtimaî 
Muavenet Vekâletinin murakabesi 
altındadır. Yalnız talebenin şahıs
larına ait sıhhî murakabe bu mek-
teblerin tabi oldukları makamlar, 
cemiyetler veya şahıslar tarafın
dan ifa edilir. 

MADDE 164 — Alelûmum mek 
teplerde muayyen fasılalarla taler 
benin beden, ruh ve göz ve kulak* 
larına ait muayeneler mekteplerin 
hususî tabipleri tarafından icra ve 
her talebeye mahsus ayrı kayıt 
varakalarına tespit olunur. 

MADDE 165 — Aynen kabul 

MADDE 161 — Aynen 

MADDE 162 — Aynen 

MADDE 163 — Aynen 

MADDE 164 — Aynen 

MADDE 165 — Aynen 
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aşağı çocuğun babsı, anası veya 
öksüz olanlarda sair hısımları ta
rafından hayat ve sıhhati ve ah
lâkını tehlikeye maruz bırakacak 
fena muameleye teşviklere veya 
cebre duçar olduğu takdirde bun
ların belediye veya Devlet mües
seselerine kabul edilmek üzere 
nezdinde bulunduğu kimselerden 
ayrılması caizdir. 

MADDE 166 — On iki yaşın
dan aşağı çocukların yanlarında 
ebeveyni veya velileri olduğu hal
de dahi meyhanelere girmesi ve on 
sekiz yaşından aşağı gençlerin her 
nevi ispirtolu içki içmelri veya 
kendilerine içki verilmesi memnu
dur. 

MADDE 167 — On iki yaşın
dan aşağı çocukların sinema ve ti
yatro ve dans salonu ve bu gibi 
mahallere getirilmesi ve kabul edil
mesi memnudur. Altı yaşından 
yukarı olanların gündüzün terbi-
yevî veya hususî mahiyette olan 
sinema ve tiyatrolara getirmesine 
müsaade olunabilir. 

MADDE 168 — Her şehir ve 
kasaba belediyeleri o şehir ve ka
sabanın vüs'at ve nüfusunun ade
dine göre icap eden büyüklükte 
küçük çocukların temiz hava al
masına mahsus bir veya müteaddit 
bahçelere spor meydanları vücu
da getirmeğe mecburdurlar. 

MADDE 169 — Kız liselerinde 
ve orta tahsilli kız mekteplerinde 
mektep idarelerince münasip görü
lecek sınıflarda talebeye fennî ço
cuk bakımı usulleri nazarî ve ame
lî surette öğretilmek üzere hafta
da lâakal bir saatlik mahsus bir 
ders kuşat olunur. 

İkinci bap 
Süt hakkında 

MADDE 170 — Her ne şekilde 
olursa olsun süt ticareti yapanlar 

MADDE 166 — On iki yaşın 
dan aşağı çocukların yanlarında 
ebeveyni veya velileri olduğu hal
de dahi meyhanelere girmesi ve 
on sekiz yaşından aşağı gençlerin 
her nevi ispirtolu içki verilmesi 
veya satılması memnudur. 

MADDE 167 — On iki yaşın
dan aşağı çocukların, sinama ve 
tiyatro ve dans salonu ve bar gibi 
mahallere getirilmesi ve kabul e-
dilmesi memnudur. Altı yaşından 
yukarı olanların gündüzün terbi-
yevî veya hususî mahiyette olan 
sinama veya tiyatrolara getirilme
sine müsaade olunabilir. 

MADDE 168 — Aynen kabul 

MADDE 169 — Aynen kabul 

İkinci bap 
Süt hakkında 

MADDE 170 — Her ne şekilde 
olursa olsun süt ticareti yapanlar 

MADDE 166 — Aynen 

MADDE 167 — Aynen 

MADDE 168 — Aynen 

MADDE 169 — Aynen 

İkinci bap 
Süt hakkında 

MADDE 170 — Aynen 
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MADDE 170 — Her ne şekilde 
olursa olsun süt ticareti yapan-
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veya süt istihsal edenler mahallî 
belediyesinden bir müsaade almak 
mecburiyetindedirler. 

Müsaade vermek için belediye
lerce memurini sıhhiye vasıtasile 
süt istihsaline mahsus mahallin 
şart ve vasıflan veya süt satacak
ların vasıfları ve levazımı teftiş 
ve tetkik olunur. 

MADDE 171 — Sütlerin nevi
leri ve vasıfları ve süt mamulâtı-
nın istihsaline ve satışına mahsus 
mahallerin ve levazımın sıhhî şart
lan Sıhat ve içtimaî Muavenet 
Vekâletince tespit ve belediye ni
zamnameleri şeklinde neşrolunur. 

MADDE 172 — 170 inci mad
dede zikredilen müsaade; istihsal 
mahallerinin nizamnamelere mu
vafık şartları haiz olmaması veya 
satış vasıta ve levazımının noksanı 
sebebile reddolunacağı gibi veril
miş olan müsaade bu nizamlara 
muhalif vaziyet hudusunda geri 
alınabilir. 

Yedinci fasıl 
işçiler hıfzıssıhhası 

MADDE 173 — On iki yaşın
dan aşağı bütün çocukların her 
türlü san'at müesseselerile maden 
işlerinde amele ve çırak olarak 
istihdamı memnudur. On iki yaş 
ile on altr arasında bulunan kız ve 
erkek çocuklar günde azamî sekiz 
saattan fazla çalıştırılamaz. 

MADDE 174 — Her yaşta ka
dınlarla on iki yaş ile on altı yaş 
arasında bulunan erkek çocukların 
gece saat yirmi ikiden sonra çalış-

vcya satılmak üzere süt istihsal e-
denler mahallî belediyesinden bir 
müsaade almak mecburiyetinde
dirler 

Müsaade vermek için belediye
lerce memurini sıhhiye vasitasıle 
süt istihsaline mahsus mahallin 
şart ve vasıflan veya süt satacak
ların vasıtaları ve levazımı teftiş 
ve tetkik olunur. 

MADDE 171 — Sütlerin nevi
leri ve vasıfları ve süt mamulâ-
tmın istihsaline ve satışına mahsus 
mahallerin ve levazımın sıhhî şart
ları Sıhhat ve içtimaî Muavenet 
Vekâletince tespit ve belediyeler
ce belediye nizamnameleri şeklin
de neşrolunur. 

MADDE 172 — Aynen kabul 

Yedinci fasıl 
İşçiler hıfzıssıhhası 

MADDE 173 — Aynen kabul 

MADDE 174 — Bütün san'at 
müesseselerile maden işlerinde her 
yaşta kadınlarla on iki yaş ile on 
altı yaş arasında bulunan erkek 

MADDE 171 — Sütlerin nevi
leri ve vasıfları ve süt mamulâ-
tının istihsaline ve satışına mah
sus mahallerin ve levazımın sıhhî 
şartlan Sıhhat ve içtimaî Muave
net Vekâletince tespit ve belediye 
emirleri şeklinde neşrolunur. 

MADDE 172 — 170 inci mad
dede zikredilen müsaade; istihsal 
mahallerinin emirlere muvafık 
şartlan haiz olmaması veya satış 
vasıta ve levazımının noksanı se
bebile reddolunacağı gibi verilmiş 
olan müsaade bu nizamlara muha
lif vaziyet hudusünde geri alına
bilir. 

Yedinci fasıl 

MADDE 173 — Aynen 

MADDE 174 — Her yaşta ka
dınlarla 12 yaş ile 16 yaş arasın
da bulunan erkek çocukların gece 
saat yirmiden sonra çalıştırılmaları 



t lar veya satılmak üzere süt is
tihsal ed?nler mahallî belediye
sinden bir müsaade '.lmak meebu-
riyfitindedirler. 

Müsaade vermek için belediye-
I lerce memurini sıhhiye vasıtasile 
süt istihsaline mahsus mahallin 
şart ve vasıfları veya süt sata
cakların vasıtaları ve levazımı 
teftiş ve tetkik olunur. 

Hayvanların sağlık zabıtası 
hakkındaki kanunun 43 üncü 
maddesi hükmü mahfuzdur. 

[ MADDE 171 — Sütlerin nevi-
[leri ve vasıfları ve süt mamulâ-
i tının istihsaline ve satışına mah-
|sus mahallerin ve levazımın sıhhî 
i şartları Sıhhat ve İçtimaî Mua
venet Vekâleti ile İktisat Vekâ
letince müştereken tespit ve be
lediye emirleri şeklinde neşro-
lunur. 

MADDE 173 —- On iki yaşın
dan aşağı bütün çocukların fab
rika ve imalâthane gibi her türlü 
san'at müesseselerile maden işle
rinde amele ve çırak olarak is
tihdamı memnudur. 

On iki yaş ile on altı arasında 
bulunan kız ve erkek çocuklar 
günde azamî sekiz saatten fazla 
çalıştırılamaz. 

MADDE174 — On iki yaş ile 
on altı yaş arasında bulunan ço
cukların saat yirmiden sonra 

Jgece çalışmaları memnudur. 
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tıkılmaları memnudur. 

MADDE 175 — Bütün amele 
için gece hizmetlerile yer altında 
icrası lâzım gelen işler bir günde 
sekiz saattan fazla devam edemez. 

MADDE 176 — Mahallî bele
diyelerince lüzum görülecek ah
valde İktisat ve Sıhhat Vekâlet
lerinin rey ve mütaleası alındık
tan sonra canbazhane, bar, kaba
re, lokanta, gazino ve hamamlar
da on sekiz yaşından aşağı ço
cukların istihdamı menolunabilir. 

MADDE 177 —• Gebe kadınlar 
doğumlarından evvel üç ay zarfın
da çocuğunun ve kendisinin sıh-
hatına zarar veren ağır hizmetler
de kullanılamaz. Doğurduktan 
muayyen müddet istirahati müte
akip işe başliyan emzikli kadınla
ra ilk altî ay zarfında çocuğunu 
emzirmek üzere mesai zamanların
da yarımşar saatlik iki fasıla veri
lir. 

MADDE 178 — Her nevi san'-
at müesseseleri ve maden ocakları 
dahilinde veya yakıninde ispirto
lu meşrubat satışı veya umumî ev
ler açılması memnudur. 

MADDE 179 — Sıhhat ve İk
tisat Vekâletlerince müştereken 
işçilerin sıhhatini korumak hak
kındaki ahkâmı havi bir nizamna
me tertip ve neşrolunur. Bu ni
zamname aşağıdaki hususatı ihti
va edecektir: 

1 - Kadınlarla on altı yaşına 
kadar çocukların istihdamı mem
nu olan sıhhate mugayir ve mu
hataralı işjler. 

2 - İş mahallerinin ve bunlara 
ait ikametgâh ve saire gibi müş
temilâtın haiz olması lâzımgelen 

çocukların gece saat yirmi ikiden 
sonra çalıştırılması memnudur. 

MADDE 175 — Bütün amele i-
çin gece hizmetlerile yer altında 
icrası lâzımgelen işler 24 saatte se
kiz saaatten fazla devam edemez. 

MADDE 176 — Mahallî beledi
yelerince bar, kabara dans salon
ları, kahve, gazino ve hamamlarda 
on sekiz yaşından aşağı çocukların 
istihdamı menolunur. 

MADDE 177 — Aynen kabul 

MADDE 178 — Aynen kabul 

MADDE 179 — Aynen kabul 

memnudur. 

MADDE 175 — Aynen 

MADDE 176 — Aynen 

MADDE 177 — Aynen 

MADDE 178 — Her nevi san'at 
müesseseleri ve maden ocakları 
ve inşaat yerleri dahilinde veya 
yakınında ispirtolu meşrubat sa
tışı veya umumî evler açılması 
memnudur. 

MADDE 179 — Aynen 



MADE 175 — Fabrika ve ima
lâthanelerde geceleri ameleler 
yirmi dört saat zarfında sekiz, 
ve yer altında ise dokuz saatten 
fazla çalıştırılamazlar. 

MADDE 177 — Gebe kadınlar 
doğumlarından evvel üç ay zar
fında çocuğunun ve kendisinin 
sıhhatine zarar veren ağır hiz
metlerde kullanılamaz. Doğur
duktan sonra 155 inci maddede 
tayin edilen muayyen müddet is
tirahatını müteakip işe başlıyan 
emzikli kadınlara ilk altı ay zar
fında çocuğunu emzirmek üzere 
mesai zamanlarında yarımşar 
saatlik iki fasıla verilir. 

MADDE 179 — Aşağıdaki 
mevadı ihtiva eyelemek üzere iş
çilerin sıhhatini korumak için 
İktisat ve Sıhhat ve İçtimaî Mu
avenet Vekâletleri tarafından 
müştereken bir nizamname ya
pılır. 

1 - İş mahallerinin ve bunla
ra ait ikametgâh ve saire gibi 
müştemilâtın haiz olması lâzım 
gelen sıhhî vasıf ve şartlar; 

2 - İş mahallerinde kul]anılan 
al ât ve edevat, makineler ve ipti
daî maddeler yüzünden zuhıru 
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sıhhî vasıf ve şartlar. 

3 - iş mahallerinde kullanılan 
alât ve edevat, makineler ve ipti
daî maddeler yüzünden zuhuru 
melhuz kaza, sari veya meslekî 
hastalıkların zuhuruna mani te-
dabir ve vesait. 

MADDE 180 — Devamlı olarak 
en az elli işçi çalıştıran bütün 
sanat, ziraat müesseseleri ile ma
den ocakları işçilerinin sıhhî ahva
line nezaret etmek ve hastalıkla
rını tedavi etmek üzere bir veya 
müteaddit tabip istihdamına ve 
ilâç itasına mecburdur. Büyük 
müessesatta veya kaza ihtimali 
çok olan işlerde tabip daimî ola
rak iş mahalli veya civarında 
bulunur. Hastanesi olmıyan ma
hallerde veya şehirler ve kasaba
lar haricinde bulunan yerlerdeki 
iş müesseseleri bir hasta odası ve 
ilk yardım vasıtalarını ihzar 
ederler. Yüzden beş yüze kadar 
daimî amelesi olan müesseseler 
bir revir mahalli, ve beş yüzden 
yukarı amelesi olanlar yüz kişiye 
bir yatak hesabile hastane açma
ya mecburdurlar. 

Sekizinci fasıl 

Yenilecek ve içilecek şeyler ile 
kullanılacak bazı maddeler 

MADDE 181 — Bütün gıda 
maddelerile umumî sıhhate teal-
îûk edip 182 inci maddede envai 
zikredilen eşya ve levazım, Sıhhat 
Ve İçtimaî Muavenet Vekâletinin 
teftiş ve murakabesine tabidir. 
Şehremaneti ve belediye teşekkül 
etmiş olan mahallerde bu mura
kabe vekâletin bu kanun dairesin
de istar edeceği nizamnamelerle 
talimatlara tevfikan belediye me
murini tarafından ve belediyele
rin bulunmadığı yerlerde vekâ-

MADDE 180 Aynen kabul 

Sekizinci fasıl 

Yenilecek ve içilecek şeyler ile 
kullanılacak bazı maddeler 

MADDE 181 — Aynen kabul 

MADDE 180 — Aynen 

Sekizinci fasıl 

Yenilecek ve içilecek şeyler ile 
kullanılacak bazı maddeler 

MADDE 181 — Bütün gıda 
maddeleri umumî sıhhate taallûk 
edip 182 inei maddede envai zikre
dilen eşya ve levazım, Sıhhat ve 
İçtimaî Muavenet Vekâletinin 
teftiş ve murakabesine tabidir. 
Şehremaneti ve, belediye teşekkül 
etmiş olan, mahallerde bu mura
kabe vekâletin bu kanun daire
sinde istar edeceği nizamnameler
le talimatlara tevfikan belediye 
tarafından ve belediyelerin bu
lunmadığı yerlerde Vekâlet sıhhî 



melhuz kaza, sari veya mesıekî 
hastalıkların zuhuruna mani te-
dabir VP vesait. 

Kadınlarla 12 den 16 yaşına 
kadar çocukların istihdamı mem
nu olan sıhhte mugayir ve mu
hataralı işlerin neden ibaret ol
duğu iş kanununda tasrih edi
lecektir. 

MADDE 180 — Devamlı ola
rak en az elli işçi çalıştıran bü
tün iş sahipleri işçilerinin sıhhî 
ahvaline nazaret etmek ve hasta 
lıklarını tedavi etmek üzere bir 
veya müteaddit tabip istihdamı
na ve ilâç itasına mecburdur. Bü
yük müessesatta veya kaza ihti
mali çok olan işlerde tabip daimî 
olarak iş mahallî veya civarında 
bulunur. Hastahanesi olmıyan 
mahallerde veya şehirler ve kasa
balar haricinde bulunan yerler
deki iş müesseseleri bir hasta 
odası ve ilk yardım vasıtalarını 
ihzar ederler. Yüzden beş yüze 
kadar daimî amelesi olan müesse
seler bir revir mahallî ve beş yüz
den yukarı amelesi olanlar yüz 
kişiye bir yatak hesabile hasta-
hane açmağa mecburdurlar. 
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let sıhhî teşkilâtına mensup me
murlar tarafından icra edilir. 

MADDE 182 — Bu kanunda 
zikredilen gıda maddelerinden 
maksat, olduğu gibi veya her 
hangi bir muameleye tabi kılın
dıktan sonra insanlar tarafından 
ne şekil ve ne surette olursa olsun 
yenip içilmeye mahsus madde
lerdir. Hastalıkların tedavisinde 
kullanılan mevat hususî hüküm
lere tabidir. 

MADDE 183 — Umumun isti
maline mahsus olupta murakabe
ye tabi olan eşya ve levazım aşa
ğıdaki sayılanlardan ibarettir: 

1 - Gıda maddelerinin istihsali, 
ihzarı ve vezni ve muhafazası ve 
şevki için kullanılan bilûmum 
eşya ve zarflar. 

2 - Cilt, saç tırnakların temiz
lenmesi, boyanması ve güzelleş
tirilmesi için kullanılan maddeler 
ve bütün sabunlar. 

3 — Oyuncaklar, duvar kâğıt
ları mumlar ve sun'i nebatat. 

4 - Gıda maddelerine karıştır
mağa mahsus boyalar. 

5 - Umumun istimaline mahsus 
ve yukarıdaki zikredilen madde
lere benzer mahiyette olup İcra 
Vekilleri Heyetince tayin ve ilân 
edilecek maddeler. 

MADDE 184 — Bütün yenile
cek içilecek şeyleri bunları ve 
yiyen ve içenin sıhhatini hafif 
veya ağır surette bozacak surette 
istihsal imal ve muhafaza ve tica
rete sevketmek veya tağşiş, taklit 
veya tağyir etmek veyahut bu 
nevi gıda maddelerini satılığa 
çıkarmak, satmak üzere nezdinde 
bulundurmak ve satmak mem
nudur. 

MADDE 185 — 183 üncü mad
dede zikredilen eşya ve levazımı 
bunların gerek evsaf ve terkibi 

MADDE 182 — Aynen kabul 

MADDE 183 — Aynen kabul 

MADDE 184 — Bütün yenile
cek, içilecek şeyleri, bunları yiyen 
ve içenin sıhhatini hafif veya a-
ğır surette bozacak şekilde istih
sal, imal ve muhafaza ve ticarete 
sevketmek veya tağşiş, taklit veya 
tağyir etmek ve yahut bu nevi 
gıda maddelerini satılığa çıkar 
mak, satmak üzere nezdinde bu
lundurmak, ve satmak memnudur. 

MADDE 185 — Aynen kabul 

teşkilâtına mensup memurlar ta
rafından icra edilir. 

MADDE 182 — Aynen 

MADDE 183 — Aynen 

MADDE 184 — Aynen 

MADDE 185 — Aynen 
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ve gerekse nezafetsizliği dolayi-
sile kullananların sıhhatini az 
veya çok ihlâl edecek surette mu
hafaza veya sevketmek veya bu 
nevi eşya ve levazımı satmak 
üzere nezdinde bulundurmak, sa
tılığa çıkarmak veya satmak ve
yahut gıda maddelerine ait oldu
ğu her kesce malûm ve üzerinde 
buna dair alâmet mevcut bulunan 
kaplar derununa muzır ve zehirli 
maddeler koyarak satılığa çıkar
mak memnudur. 

MADDE 186 — Halkı aldatmak 
üzere gıda maddelerini ve 183 
üncü maddenin 2 inci fıkrasında 
mezkûr eşyayi taklit veya tağşiş 
etmek veya bozuk, taklit veyahut 
mağşuş gıda maddelerini satmak 
üzere nezdinde bulundurmak, sa
tılığa çıkarmak ve satmak mem
nudur. 

MADDE 187 — Gıda madde
lerini yanlış unvan ve vasıflarla 
veya halkın aldanmasını mucip 
olabilecek alâmetlerle ticarete 
çıkarmak, satmak üzere nezdinde 
bulundurmak, ve satmak mem
nudur. 

MADDE 188 — Boyalarla mü-
zadi taaffün maddeleri gıda 
maddelerine karıştırmak veya bu 
nevi şeyler karışmış gıda madde
lerini satılığa çıkarmak, satmak 
ve satmak üzere nezdinde bulun
durmak memnudur. Sıhhat ve 
İçtimaî Muavenet Vekâletince bu 
nevi boyalar ve müzadi taaffün 
maddelerden zararsız olanların 
ne gibi şeylere ve ne miktarda 
ilâve edilebileceğini ve boyalarla 
muhafaza maddelerinin ilâvesi 
memnu olan gıdaları mübeyyin 
bir liste neşrolunur. 

MADDE 189 — Gıda maddele
rini tağşiş ve taklide yarıyan 

MADDE 186—Halkı aldatmak 
üzere gıda maddelerini ve 183 ün
cü maddenin ikinci fıkrasında 
mezkûr eşyayı taklit veya tağşiş 
jetmek veya mahlutluğunu ve bu
nun nisbetini bildirmiyerek tak
lit ve yahut mağşuş gıda madde
lerini satmak üzere nezdinde bu
lundurmak satılığa çıkarmak ve 
Satmak memnudur. 

\ MADDE 187 — Aynen kabul 

MADDE 188 — Aynen kabul 

MADDE 189 — Aynen kabul 

MADDE 186 — Aynen 

MADDE 187 — Aynen 

MADDE 188 — Aynen 

MADDE 189 — Aynen 
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maddelerin ithal ve satışını mene 
veya bunların ithal, imal ve satışı 
hakkında bazı kayitler vaz'ını 
Sıhhat ve içtimaî Muavenet Vekâ
letinin teklifi ile îcra Vekilleri 
Heyeti salâhiyettardır. 

MADDE 190 —Sıhhat ve İçti
maî Muavenet Vekâletinin göre
ceği lüzum üzerine bazı nevi gıda 
maddeleri veya kaplar üzerine 
Türkçe lisanile bunları imal ve
ya ticarete sevkedenlerin ismi 
ve yapıldığı tarih ve evsafı ve 
envai ve siklet veya adedi yazıl
mak mecburidir. 

MADDE 191 — Gıda maddele
rinin ihzar, imal ve muhafaza 
edildiği veya bunların ambalajı 
yapıldığı ve satıldığı mahaller ve 
nakledildiği vasıtalar sıhhî şart
ları haiz ve temiz olmalıdır. Bu 
mahaller ayni zamanda ikamet ve 
sair beytî ihtiyaçlar hususunda 
kullanılamıyacağı gibi gıda mad
delerinin sıhhî vasıtalarını her 
hangi bir suretle ihlâl edebilecek 
sair işlere tahsis veya civarında 
muzır yerler bulundurulması 
memnudur. Böyle bir vaziyet 
hudusunda kanunî takibat yapı
lacağı gibi böyle yerlerde gıda 
maddeleri ihzar ve imal ve muha
faza edilmesine mümaneat olunur. 

MADDE 192 — Yenilecek, içi
lecek, kullanılacak eşyanın müra-
kabesile muvazzaf makamlara 
mensup memurlar veya bunlar 
tarafından irae edilecek mütehas
sıslar umuma satmağa mahsus 
yenecek ve içilecek şeylerin istih
sal, imal, ihzar ve veznedildiği 
veya ambalajı yapıldığı ve yahut 
satıldığı ve kullanılacak eşya ve 
levazımının depo edildiği mahalleri 
ve bu işlere mahsus alât vesaiti 
münhasıren iş zamanlarına tesa
düf etmek şartile teftiş ve muaye
ne için numune almağa veya 
talep etmeğe salâhiyettardır. 

MADDE 190 Aynen kabul 

MADDE 191 •— Gıda maddele
rinin izhar, veya imal ve muhafaza 
edildiği veya bunların ambalaj i 
yapıldığı ve satıldığı mahaller ve 
nakledildiği vasıtalar sıhhî şart
lan haiz ve temiz olmalıdır. Bu 
mahaller ayni zamanda ikamet ve 
sair beyatî ihtiyaçlar hususunda 
kullanılmıyacağı gibi gıda mad
delerinin sıhhî vasıtalarını herhan
gi bir suretle ihlâl edebilecek sa
ir işlere tahsis veya civarında 
sıhhate muzır yerler bulundurul
ması memnudur. Böyle bir vaziyte 
hudusunda kanunî tokibat yapı
lacağı gibi böyle yerlerde gıda 
maddeleri ihzar ve imal ve muha
faza edilmesine mümanaat olunur. 

MADDE 192 — Yenilecek, içi
lecek şeylere kullanılacak eşyanın 
mürakabesile muvazzaf makam
lara mensup memurlar veya bun
lar tarafından irae edilecek müte
hassıslar umuma satmağa mahsus 
yenecek ve içilecek şeyelerin istih
sal imal, ihzar ve veznedildiği ve 
ya ambalajı yapıldığı ve yahut 
satıldığı ve kullanılacak eşya ve 
levazımın depo edildiği mahalleri 
ve bu işlere mahsus alât ve ve
saiti münhasıran iş zamanlarına 
tesadüf etmek şartile teftiş ve 
muayene için numune almağa ve 
ya talep etmeğe salâhiyettardır. 

MADDE 190 — Aynen 

MADDE 191 — Aynen 

MADDE 192 — Aynen 
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Alınan numuneler teftiş edilen 
mahallin sahibi veya vekili ve 
teftiş eden memur tarafından 
temhir edilerek bir kısmı orada 
bırakılır ve bir kısmı tahlile 
gönderilir. Muhtelif işlerle işti
gal eden ticaret erbabına ait ma
hallerde teftişat yalnız mıga mad-
delerile kullanılacak eşya ve leva
zımın bulunduğu mahalde yapılır. 

MADDE 198 — Safiyetinden 
şüphe edilerek tetkik ve tahlil 
edilmek üzere numune alınan 
gıda maddelerinden lüzum görü
lenlerin tahlil neticesine kadar 
satılmasına mümaneat olunur ve 
mühür altına alınabilir. 

MADDE 194 — Sokaklarda, 
pazar yerlerinde seyyar olarak 
gıda maddeleri, 183 üncü madde
de zikredilen eşya ve levazım 
satanların sattıkları eşya dahi 
teftişe tabi olup bunlardan lüzu
muna göre numune alınabilir. 

MADDE 195 — 192 inci mad
dede zikredilen mahallerin sahip
leri veya vekilleri veya bunlar 
namına işlere nazaret eden me
murlar ve yahut umumî mahaller
de gıda maddelerini ve kullanıla
cak eşya satan seyyar esnaf alâ
kadar memurların teftişlerini ve 
numune almalarını kolaylaştır
mağa ve kendilerine istedikleri 
izahatı vermeğe mecburdurlar. 

MADDE 196 — Teftiş yapan 
memurların vaki teftişlerine ait 
olmak üzere merbut oldukları 
makamlara tevdi eyliyecekleri 
raporlarla kanuna muhalif hal
lerin ihbarı müstesna olmak üzere 
teftişleri esnasında muttali olduk
ları malûmatı ve bazı gıda madde
lerinin ihzar tarzlarına dair san'-
at esrarını ifşa eylemeleri mem
nudur. 

MADDE 197 — Bu kanunun 

- 1U -
Alınan numuneler teftiş edilen 
mahallin sahibi veya vekili ve tef -i 
tiş eden memur tarafından mü
hürlenerek bir kısmı orada bırakı-: 
lir bir kısmı tahlile gönderilir, 
Muhtelif işlerle iştigal eden tica-i 
ret erbabına ait mahallerde tefti-l 
şat yalnız gıda maddelerile kul-! 
lanılacak eşya ve levazımın bulun-1 

duğu mahalde yapılır. i 

MADDE 193 —Safiyetinden 
şüphe edilerek tetkik ve tahlil e-
dilmek üzere numune alınan gıda 
maddelerinden tabipler ve sair 
resmî mütehassıslar tarafından 
lüzum görülenlerin tahlil netice
sine göre satılmasına mümaneat 
olunur ve mühür altına alınabilir. 

MADDE 194 — Aynen kabul 

MADDE 195 — Aynen kabul 

MADDE 196 — Aynen kabul 

MADDE 197 — Aynen kabul 

MADDE 193 — Safiyetinden 
şüphe edilerek tetkik ve tahlil 
edilmek üzere numune alınan 
gıda maddelerinden lüzumu görü
lenlerin nihayet bir hafta zarfında 
yapılacak tahlil neticesine ka
dar satılmasına mümaneat olunur 
ve mühür altına alınabilir. 

MADDE 194 — Aynen 

MADDE 195 — Aynen 

MADDE 196 — Aynen 

MADDE 197 — Bu Kanunun 
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mer'iyeti tarihinden itibaren beş 
sene zarfında her mahallin bele
diyesi o yerin ihtiyaçlarına mu
vafık vüsatte sıhhî ve lâzımgelen 
vasıtalarla mücehhez bir mezbaha 
inşa ettirecektir. Bu mezbahaların 
plân ve projeleri Sıhhat ve içti
maî Muavenet Vekâletince tasdik 
edilmeden tatbik edilmez. 

MADDE 198 — Hayvanların 
ve etlerin mezbahalarda muaye
neleri hususî kanuna tevfikan 
yapılır. 

MADDE 199 — Her gıda mad
desi ile bu kanunda zikredilen kul
lanılacak eşya ve levazımın ayrı 
ayrı hususî vasıflarını ve bunların 
ne gibi ahvalde bozulmuş, taklit 
veya tağşiş edilmiş addedilebilece
ğini ve tahlil için alınacak numu
ne miktarını gösterir bir nizamna
me Sıhhat ve İçtimaî Muavenet 
Vekâletince tanzim olunacaktır. 

Dokuzuncu fasıl 
Maden suları ve kaplıcalar 

MADDE 200 — Türkiye Cum
huriyeti arazisi dahilinde bulunan 
her nevi maden suları ile kaplıca
ları işletmek için hususî hükümle
rine tevfikan alınması lâzımgelen 
müsaade ile beraber bu suların 
şifalı hasslarının Sıhhat ve İçti
maî Muanevet Vekâleti tarafından 
tasdik edilmiş olması lâzımdır. Bu 
Vekâletçe şifalı hassaları veya te
sisatının fenne muvafık olduğu 
tasdik cdilmiyen maden suları bu 
nam ve unvan ile ticarete çıkarıl-
mıyacağı gibi kaplıcalara tedavi 
maksadile eşhas kabul edilemez. 

MADDE 201 — İçmeğe mah
sus maden suları ile yıkanmağa 
mahsus her nevi sıcak, soğuk kap
lıcaların işletilmesinden evvel sa
hipleri ve yahut bir şirket namı-

MADDE 198 — Aynen kabul 

MADDE 199 — Aynen kabul 

Dokuzuncu fasıl 
Maden sulan ve kaplıcalar 

MADDE 200 — Aynen kabul 

MADDE 201 — Aynen kabul 

meriyeti tarihinden itibaren beş 
sene zarfında her mahallin bele
diyesi o yerin ihtiyacına muvafık 
vüsatte Dahiliye ve Sıhhat ve 
İçtimaî Muavenet Vekâletince 
evsaf ve şeraiti ile beraber yapı
lacak bir nizamnamenin göstere
ceği tiplerden birisini kabul ede
rek bir mezbaha inşa ettirecek 
veya mevcut olanı bu esasa göre 
ıslah eyleyecektir. 

MADDE 198 — Aynen 

MADDE 199 — Aynen 

Dokuzuncu fasıl 
Maden suları ve kaplıcalar 

MADDE 200 — Aynen 

MADDE 201 — Aynen 
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na ise o şirketin idare meclisi rei
si tarafından bir istida ile Sıhhat 
ve içtimaî Muanevet Vekâletine 
müracaat edilir. Bu istidaya su
yun işletilmesi için vekâleti aide-
sinden istihsal edilmiş olan ruhsat
name sureti ve mütehassıs bir mü
hendis tarafından yapılan menba-
ın nısıf kutru asgarî beş yüz met-
roluk bir daire dahilindeki etraf 
ve civarının 1X200 mikyasında 
bir haritasile beraber suyun hike-
mî vasıflarını ve miktarını ve ne 
suretle bendedildiğini, mevcut ve
ya mutasavver tsisatın şekil ve 
vasıflarını gösterir bir beyanname 
ve bir de tahlil raporu leffolunur. 
Vekâletçe lüzum görüldüğü tak
dirde mahsus memurlar vasıtasile 
sudan numune alıp Devlet mües-
sesatında suyun tahlili tekrar icra 
ettirilir. Bu husustaki masarif is
tida sahibine aittir. Hali hazırda 
mevcut ve işletilmekte olan maden 
suları, ve kaplıcalar bu mecburiye
te tabidirler. Bunların sahip veya 
müstecirleri kanunun mer'iyeti ta
rihinden itibaren bir sene zarfın
da bu maddede zikredilen vesika
ları Sıhhat ve İçtimaî Muavenet 
Vekâletine tevdi ederler. 

MADDE 202 — Meden suları 
ve kaplıcalar sıhhî noktai nazar
dan Sıhhat ve İçtimaî Muavenet 
Vekâletinin murakabesi altında o-
lup bunlar her zaman teftişe tabi
dirler. Bu sanayi sahip veya müs
tecirleri bu hususta her türlü ko
laylığı göstermeğe mecburdurlar. 

MADDE 203 — İçmeğe mah
sus olarak hususî kaplar derunun-
da ticarete çıkarılan maden sulan 
derununa her nevi kimyevî madde
ler veya suyun terkibine yabancı 
gazlar ilâvesi memnudur. Maden 
suları derununda mevcut baız gaz
ların çoğaltılması için ayni sins-
ten sun'î gaz ilâve etmek caiz ise 
de bunun için evvelce Sıhhat ve 

MADDE 202 — Aynen kabul 

MADDE 203 — Aynen kabul 

MADDE 202 — Aynen 

MADDE 203 — Aynen 
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îçtimaî Muavenet Vekâletine ih
bar edilmesi ve suyu havi kaplar 
üzerine sun'î gaz ilâve edildiğinin 
aşikâr surette yazılması lâzımdır. 

MADDE 204 — Şifalı hassaları; 
kabul edilmiş olan maden suları 
ve kaplıcaların etrafında bir hi
maye mıntakası tesisini sahip ve-; 
ya müstecirleri talep edebilirler. 
Bunu için her istida ve esbabı? 
mucibe ve lâakal üç senedenberi; 
tedavi maksadile gelen kimselerin 
adedini bildiren bir beyanname ile 
Sıhha ve içtimaî Muavenet Vekâ-; 
letin e müracaat olunur. İstida ü-
zerine Sıhhat ve îçtimaî Muavenet 
ve İktisat Vekâletleri müştereken 
talebi tetkik ettikten başka mahal
linde tefessüh ettirerek suyun 
umumun menfaatına yarayıp ya
kmadığını tespit ve himaye mın-
takasının hududu tayin olunur. 
Bu himaye mıntakası dahilinde her 
nevi yer altı toprak ameliyatı ve 
sondaj icrası memnudur. 

MADDE 205 — Sıhhat ve İçti
maî Muavenet Vekâleti tesisatın 
vüs'atina ve müracaat eden has
taların miktarına göre havassı şi-
faiyeyi haiz içme ve kaplıca ma
hallerinde fennî müdiri mes'ul va
zifesini ifa etmek üzere Vekâletçe 
ihtisası tasdikli tabip istihdamını 
sahip veya müstecir ve yahut hey
eti idaresinden talep edebilir. Bu 
takdirde görülecek lüzum üzerine 
daimî veya tedavi mevsimine mün
hasır olmak üzere ihtiyaca göre 
bir veya birkaç tabip tayini mec
buridir. 

MADDE 206 — Ecnebî memle
ketlerinden gelecek maden suları 
için evvel emirde Sıhhat ve İçti
maî Muavenet Vekâletinden mem
lekete ithal için müsaade alınır. 
Vekâletçe ithaline müsaade edilmi-
yen maden sularının gümrüklerce 
geçirilmesine müsaade edilmez. 

MADDE 204 — Aynen kabul î MADDE 204 — Aynen 

MADDE 205 Aynen kabul MADDE 205 —Aynen 

MADDE 206 — Aynen kabul MADDE 206 — Aynen 



MADDE 205 — Sıhhat ve iç
timaî Muavenet Vekâleti tesisa
tın vüsatine ve müracaat eden 
hastaların miktarına göre havas-
sı şifaiyeyi haiz ve kaplıca mahal
lerinde fennî hususattan da mes-

• ul olmak üzere vekâletçe ihtisası 
ı tasdikli bir müdürün istihdamını 
sahip veya müstecir veyahut he-

> yeti idaresinden talep edebilir. Bu 
takdirde görülecek lüzum üze
rine daimî veya tedavi mevsi
mine münhasır olmak üzere ihti-. 
yaea göre veya bir kaç tabip 
tayini mecburidir. 
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MADDE 207 — Gerek dahilde 

imal ve gerekse hariçten ithal olu
nan bütün sun'î maden suları ile 
gazlı sular üzerinde bulunan sun'î 
olduğuna dair alıcının görebilece
ği tarzda yazılmış bir etiketin bu
lunması mecburidir. Bu nevi sun'î 
maden sularına malik olmadıkları 
şifalı hassalar atıf ve isnadedil-
mek suretile her çeşit reklâm ic-
sı memnudur. 

MADDE 208 — Hududu dahi
linde havassı şifaiyesi ve umumun 
menfaatına yaradığı ait olduğu 
dairelerce kabul ve tasdik edilen 
bir veya müteaddit madenî men-
balar veya kaplıcalar bulunan şe
hir ve kasabalar belediyelerinin 
talebi üzerine Sıhhat ve İçtimaî 
Muavenet ve Dahiliye ve İktisat1 

Vekâletlerince müştereken yapı
lacak tetkikat neticesinde o şehir 
ve kasaba içme veya kaplıca ma
halli olarak ilân olunur. 

MADDE 209 — îçme veya kap
lıca mahalli olarak ilân edilen şe
hirler belediyesi tedavi vergisi na-
mile bir vergi tahsiline salâhiyet-
tardır. Bu resim hasılatı tamamen 
şehir ve kasabanın tezyin ve teda
vi için gelen zairlerin istirahat 
esbabını, istirahat ve zevkini te
min maksadına sarf ve tahsis olu
nur, resim miktarı içme veya 
kaplıcanın mevkiine ve vaziyetine 
göre tayin ve Sıhhat ve İçtimaî 
Muavenet ve Dahiliye ve İktisat 
Vekâletlerince müştereken tespit 
ve İcra Vekilleri Heyeti kara-
rile tasvip olunur. 

MADDE 210 — Tedavi vergisi 
münhasıran şehir ve kasabada 
mütemekkin olmıyanlardan ciba-
yet edilir. Harp malûlleri ve mec
ruhları ve Hükümetçe meccanen 
tedavisine lüzum görülen hastalar , 

MADDE 207 — Aynen kabul 

MADDE 208 — Aynen kabul 

MADDE 209 — İçme veya 
kaplıca mahalli olarak ilân edilen 
şehirler belediyesi tedavi vergisi 
namile bir vergi tahsiline salâhi-
yettardır. Bu resim hasılatı tama
men şehir ve kasabanın tezyin ve 
tedavi için gelen zairlerin istirahat 
esbabını, ve zevkini temin maksa
dına sarf ve tahsis olunur. Res
min miktarı içme veya kaplıcanın 
mevkiine ve vaziyetine göre tayin 
ve Sıhhat ve İçtimaî Muavenet 
ve Dahiliye ve İktisat Vekâletle
rince müştereken tespit ve İcra 
Vekilleri Heyeti kararile tasvip 
olunur. 

MADDE 210 — Aynen kabul 

MADDE 207 — Aynen 

MADDE 208 —Hududu dahi
linde havassı şifahiyesi ve umu
mun istifadesine yaradığı ait ol
duğu dairelerce kabul ve tasdik 
edilen bir veya müteaddit madenî 
menbalar veya kaplıcalar bulunan 
şehir ve kasabalar belediyelerinin 
talebi üzerine Sıhhat ve içtimaî 
Muavenet ve Dahiliye ve iktisat 
Vekâletlerince yapılacak tetkikat 
neticesinde o şehir ve kasaba, iç
me veya kaplıca mahalli olarak 
ilân olunur. 

MADDE 209 — Aynen 

MADDE 210 — Aynen 



MADDE 208 — Hududu dahi
linde veya yakınında havassı şifa-
iyesi ve umumun istifadesine ya
radığı ait olduğu dairelerce ka
bul ve tasdik edilen bir veya mü
teaddit madenî menbalar veya 
kaplıcalar bulunan şehir ve ' ka
sabalar belediyelerinin talebi üze
rine Sıhhat ve İçtimaî Muavenet 
ve Dahiliye ve İktisat Vekâletle-
rince yapılacak tetkikat netice
sinde o şehir ve kasaba içme veya 
kaplıca mahalli olarak ilân olu
nur. 

MADDE 209 — İçme veya kap
lıca mahalli olarak ilân .edilen 
şehirler belediyesi mevsiminde 
içme veya kaplıcaya gelenlerden 
ikamet müddetine mahsus olmak 
üzere bir resim tahsiline salâhi-
yettardırlar. Bu resim hasılatı 
tamamen şehir ve kasabanın tez
yin ve tedavi için gelen zairle-
rin istirahat esbabını ve mevkini 
temin maksadına sarf ve tahsis 
olunur. Resim miktarı içme veya 
kaplıcanın mevkiine ve vaziye
tine göre tayin ve Sıhhat ve İçti-
timaî Muavenet ve Dahiliye ve 
İktisat Vekâletlerince müştere-

|ken tespit ve İcra Vekilleri He
yeti kararile tasvip olunur. 

MADDE 210 — 209 uncu mad
dedeki resim içme veya kaplıca 
mahalli olarak ilân edilen şehir 
ve kasabada mütemekkin olma
yıp mevsiminde buralara gelen
lerden cibayet edilir. Harp ma-
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ve fakirliği musaddak olanlar 
bu resimden muaftırlar. 

Onuncu fasıl 
Mezarlıklar: ölülerin defni, me

zardan çıkarılması ve nakli 

Birinci bap 
Mezarlıklar ve ölülerin defni 

MADDE 213 — Köyler için te
sis edilecek mezarlıklar mahalleri 
bu köylerin merbut olduğu kaza 
kaymakamlarmca Hükümet tabip
lerinin mütaleası alınarak tayin 
olunur. Müteaddit ve yekdiğerine 
mücavir köyler için bir mezarlık 
mahalli tesis olunabilir. Köy me
zarlıklarının eyi halde muhafaza
ları ihtiyar heyetlerine aittir. 

Onuncu fasıl 
Mezarlıklar, ölülerin defni, me

zardan çıkarılması ve nakli 

Birinci bap 
Mezarlıklar ve ölülerin defni 

MADDE 213 — Aynen kabul 

Onuncu fasıl 
Mezarlıklar, ölülerin defni, 

mezardan çıkarılması ve nakli 

Birinci bap 
Mezarlıklar ve ölülerin defni 

MADDE 213 — Aynen 

MADDE 211 — Mezarlık itti
haz olunan yerlerden başka yer
lere ölü defni memnudur. Fevka
lâde hallerde ve sıhhî mahzur mev
cut olmadığı takdirde îcra Vekil
leri Heyeti kararile muayyen ve 
malûm mezarlıklar haricinde ölü 
defnine müsaade edilir. 

MADDE 212 — Her şehir ve 
kasaba belediyesi şehir ve kasa
banın haricinde ve meskenlerden 
kâfi miktar uzakta olmak üzere 
şehir ve kasabanın nüfusuna ve 
senelik vefiyatı umumiyesine nis-
betle lâzımgelen bir veya mütead
dit mezarlık .mahalli tespitine mec
burdur. Mezarlık olmak üzre in
tihap edilecek mahallerin toprağı 
vasıfları ve civarındaki mesken
ler veya su menbaları için sıhhî 
bir mazhar bulunup bulunmadığı 
ve mesahai sathiyesinin kifayeti 
sıhhiye memurlarınca tayin olu
nur. Bu mezarlıkların tanzim ve 
eyi bir halde muhafazası mahallî 
belediyelerine aittir. Mezarlıkla
rın etrafı behemehal duvarlarla 
tehdit edilir. 

MADDE 211 — Aynen kabul MADDE 211 — Aynen 

MADDE 212 — Her şehir ve 
kasaba belediyesi şehir ve kasaba
nın haricinde ve meskenlerden kâ
fi miktar uzakta olmak üzere şe
hir ve kasabanın nüfusuna ve se
nelik vefiyatı umumiyesine nis-
betle lâzımgelen bir veya müte
addit mezarlık mahalli tesisine 
mecburdur, mezarlık olmak üzere 
intihap edilecek mahallerin topra
ğı vasıfları ve civarındaki mesken
ler veya su menbaları için sıhhî 
bir mahzur bulunup bulunmadığı 
ve mesahai sathiyesinin kifayeti 
sıhhiye memurlarınca tayin olu
nur. Bu mezarlıkların tanzim ve 
eyi bir halde muhafazası mahallî 
belediyelerine aittir. Mezarlıkların 
etrafı behemehal duvarlarla tahdit 
edilir. 

MADDE 212 — Aynen 

MADDE 214 — Fennî şartlan | MADDE 214 — Aynen kabul | MADDE 214 — Aynen 
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lûlleri ve mecruhlraı ve Hükü
metçe meecanen tedavisine lü
zum görülen hastalar ve fakirli
ği musaddak olanlar bu resimden 
muaftırlar. 
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ve vasıfları haiz olmıyan ve sıhhî 
mahzurları görülen mevcut mezar
lıklar hali üzerine terkolunarak 
yeni mezarlıklar ihdas ve tesis 
edilir. 

MADDE 215 — Bu kanunun 
tarifi dahilinde defin ruhsatiyesi 
alınmadıkça ve ibraz olunmadık
ça hiçbir cenazenin defni caiz 
değildir. Buhsatnameler mevtanın 
hüviyetini adresini, bilindiği hal
de vefatın sebebini muhtevi ola
cak ve defnine ruhsat verildiği 
sarahatla kaydedilecektir. 

MADDE 21& * - Belediye ta
bipleri olan yerlerde defin ruh
satiyeleri bu tabipler tarafından 
bulunmadığı takdirde Hükümet 
tabipleri tarafından mevtanın 
muayenesinden sonra verilir, ö-
lümüne sebep olan hastalık esna
sında tedavi eden tabibin verdiği 
ruhsatname resmî tabipler tara
fından tasdik edilmek şartile 
muteberdir. 

MADDE 217 — Hükümet veya 
belediye tabipleri icabı halinde 
esbabı vefatı tayine medar ol
mak üzere tabibi müdavinin 
raporunu talep vukuunda bu 
müdaviler talep vukuunda bu 
raporu vermeğe mecburdurlar. 

MADDE 218 — Bütün hastane 
ve sair sıhhî müesseselerde ölen
lere ait defin ruhsatiyeleri o 
müessesenin müdür ve baş tabibi 
tarafından verilir ve usulü daire
sinde resmî tabipler tarafından 
tasdik edilir. Kendine ait hususî 
mezarlığı olan müesseselerdeki 
ölülerin ismi ve hüviyeti, sebebi 
vefatile birlikte yirmi dört saat 
zarfında belediye dairesine bil
dirir. 

MADDE 219 — Tabip bulun-
mıyan yerlerde mevtanın mua
yeneleri küçük sıhhiye memur
ları veya bu işi için yetiştirilmiş 

MADDE 215 — Aynen kabul 

MADDE 216 — Aynen kabul 

MADDE 217 — Aynen kabul 

MADDE 218 — Aynen kabul 

MADDE 219 — Tabip bulun-
miyan yerlerde ölülerin muayene
leri küçük sıhhat memurları veya 
bu iş için yetiştirilmiş veya tav-

MADDE 215 — Aynen 

MADDE 216 — Aynen 

MADDE 217 — Aynen 

MADDE 218 — Aynen 

MADDE 219 — Aynen 
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veya tavzif edilmiş memurin ta
rafından icra ve ruhsatnameleri 
verilir. Bunların bulunmadığı 
mahallerde defin ruhsatiyesi ya 
jandarma karakol kumandanları 
veya köy muhtarları tarafından 
ita olunur. 

MADDE 220 — Her belediyede 
de ve belediye olmıyan yerlerde 
defin ruhsatiyesi verenler nez-
dinde vefayatın kayit ve zaptına 
mahsus bir defter bulundurula
cak ve bu deftere meyyitin isim, 
adresi tarihi vefatı, malûm ise 
mevti intaç eden hastalık ve de
fin ruhsatiyesi verenin ismi kay
dedilecektir. Bu malûmat her 
ay nihayetinde toplanarak öbür 
ayın on beşine kadar en yakın 
Hükümet tabibi veya sıhhiye mü
düriyetine bildirilir. 

MADDE 221 — ölü muayene 
edenler veya defin ruhsatnamesi 
verenler vefat sebebinin kazaen 
veya bir cari hastalık neticesi ol
duğuna dair şüphe veya kanaat 
hasıl ettikleri takdirde ait olduğu 
makamı haberdar etmeden defin 
ruhsatiyesi veremezler. Tabip ol
mıyan yerlerde sari hastalık şüp-
hesile vefat edenler için defin 
ruhsatiyesi verilip hâdiseden aka
binde makamı iadesine malûmat 
verilir» 

MADDİ! 222 — Her şehir ve 
kasabada cenazelerin bulunduğu 
mahalden mezarlığa kadar ne su
retle nakledilecekleri hakkında 
mahallî sıhhiye memurlarının mü-
taleası alınmak şartile belediyeler
ce bir talimatname çıkarılır. Ce
nazelerin kolayca ve usulü daire
sinde nakline nazaret ve bu bapat 
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zif edilmiş memurin tarafından 
icra ve ruhsatnameleri verilir. 
Bunların bulunmadığı yerlerde 
defin ruhsatiyesi ya jandarma 
karakol kumandanları veya köy 
muhtarları tarafından ita olunur. 
Her şehir, kasaba veya köyde ölü 
muayenesi yapacak ve defin ruh
satını verecek olanlar en büyük 
mülkî memur tarafından tayin ve 
ilân olunur. 

MADDE 220 — Her belediye
de ve belediye olmiyan yerlerde 
defin ruhsatiyesi verenler nezdin-
de vefiyatın kayit ve zaptına mah
sus bir defter bulundurulacak 
ve bu deftere ölünün ismi, adresi, 
tarihi vefatı, malûm ise Ölümü 
intaç eden hastalık ve defin ruh
satiyesi verenin ismi kaydedile
cektir. Bu malûmat her ay niha
yetinde toplanarak ö bir ayın on 
beşine kadar en yakın Hükümet 
tabibi veya sıhhiye müdüriyetine 
bildirilir. 

MADDE 221 — Aynen kabul 

MADDE 222 — Aynen kabul 

MADDE 220 — Her belediye 
ve belediye olmıyan yerlerde de
fin ruhsatiyesi verenler nezdinde 
vefiyatın kayit ve zaptına mahsus 
bir defter bulundurulacak ve bu 
deftere meytin ismi, adresi, 
tarihi vefatı, malûm ise mevti 
intaç eden hastalık ve defin ruh
satiyesi verenin ismi kaydedile
cektir. Bu malûmat her ay niha
yetinde toplanarak Öbir ayın 
on beşine kadar en yakın Hükümet 
tabibi ve sıhhiye müdüriyetine 
bildirilir ve sıhhat daireleri tara
fından da mahallî nüfus idarele
rine ihbar olunur. 

MADDE 221 —Aynen 

MADDE 222 — Aynen 
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lâzım gelen vasıtaların ihzarına 
belediyeler mecburdurlar. Umu
mî nakil vesaitinin cenaze nakli
ne veyacenaze nakline mahsus av 
sıtaların sair hususlara tahsisi 
memnudur, 

MADDE 223 — Mezarlıklarda 
her çukurda bir ölü defnolunur 
ve mezarlıkların mebni olduğu 
arazinin tabiatına nazaran tayin 
olunacak zaman mürur etmeden 
ayni mahalle ikinci bir ölünün 
defnine ruhsat verilmez. Bu müd
det beş seneden aşağı olmaz. Me
zarlıkların vüs'ati müsait olan 
mahallerden münasip bir mahal 
ayrılarak istiyenler aile mezarlı
ğı olarak satılması caizdir. 

MADDE 224 — Ölülerin yakıl
ması için fennî usulü dairesinde 
fırınlar yaptırmak istiyen be
lediyeler evvel emirde bu hususta 
Sıhhat ve îtimaî Muavenet Vekâ
letine müracaat ederek hazırlat
tırdıkları projeleri tasdik ettirip 
müsaade aldıktan sonra tesisata 
başlıyabilirler. 

MADDE 225 — Bir cesedi ihrak 
fırınlarında yaktırmak için aşa
ğıda yazılı vesikaların vücudu 
lâzımdır: 

1 - ölünün hastalığı esnasında 
tedavisile meşgul olmadığı malûm 
ve sabit olan resmî bir tabip tara
fından verilmiş olup vefat sebe
binin her hangi gayri tabiî bir 
sebepten mütevellit olmadığını 
bildiren bir rapor ve defin ruh
satiyesi. 

2 - Cesedinin yakılmasını arzu 
ettiğini mübeyyin olup mevtanın 
hayatta iken yazdığı vesika veya 
bu hususta şifahen arzu izhar 
ettiğini işitenlerden lâakal üç 
zatın tahriri tasdikleri. 

3 - Müteveffanın ölümünü mu
cip olan sebebin her hangi cinaî 
bir fiilden münbais olduğuna dair 

MADDE 223 — Mezarlıklarda 
her mezara bir ölü defnolunur ev 
mezarlıkların mebni olduğu ara
zinin tabiatına nazaran tayin o-
lunacak zaman mürur etmeden 
ayni mahalde ikinci bir ölünün 
defnineruhsat verilmez. Bu müd
det beş seneden aşağı olmaz. Me
zarlıkların vüsati müsait olan ma
hallerde münasip bir mahal ayrı
larak isteyenlere aile mezarlığı 
olarak satılması caizdir. 

MADDE 224 — Aynen kabul 

MADDE 225 — Bir cesedi 
ihrak fırınlarında yaktırmak için 
aşağıda yazılı vesikaların vücuda 
lazımdır. 

1 - ölünün hastalığı esnasında 
tedavisile meşgul olmadığı malûm 
ve sabit olan resmî bir tabip tara
fından verilmiş olup vefatın her 
hangi gayri tabiî bir sebebten 
mütevellit olmadığını bildiren bir 
rapor ve defin ruhsatiyesi. 

2 - Cesedin yakılmasını arzu 
ettiğini mübeyyin olup mevtanın 
hayatta iken yazdığı vesika veya 
bu hususta şifahen arzu izhar et
tiğini işidenlerden lâakal üç za
tın tahriri şahadet ve tasdikleri. 

3 - Müteveffanın ölümünü mu
cip olan sebebin her hangi cinaî 
bir fiilden münbais olduğuna dair 

MADDE 223 — Aynen 

MADDE 224 — Aynen 

MADDE 225 —- Aynen 
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hiç bir şüphe mevcut olmadığını 
bildiren ve mahallî polis idaresi 
tarafından verilen vesika, îşbu 
vesikalar ihraktan lâakal yirmi 
dört saat evvel mahallî belediye
sine ibraz olunarak, alelusul vefat 
defteri mahsusuna işaret edildik
ten sonra ihrak müsaadesi verilir. 
Defnedilen ölülerin defninden 
sonra ihraç için kabirden çıkarıl
malarına müsaade edilemez. 

MADDE 226 — îhrak neticesi 
cesetten hasıl olan bakaya hususî 
kaplar derununda mezarlık dahi
linde bir dairei mahsusada hıfze
dilir. 

İkinci bap 
Ölülerin çıkarılması ve nakli 

MADDE 227 — Cesetlerin ta-
mamile tahallül ve tefessuhundan 
evvel mezarlar açılarak ölülerin 
çıkarılmasr için behemehal mahal
lî belediyesinin müsaadesi alın
mak lâzımdır. Bu hususta sıhhiye 
memurlarının mütaleası alınma
lıdır. Adlî fethi meyitler bu hü
kümden müstesnadır. Yalnız ma
hallî belediyesine keyfiyet bildi
rilir. 

MADDE 228 — Bir ölünün 
gerek defninden evvel ve gerek 
defninden sonra bir kasabadan 
diğerine nakli için vefat veya 
defin mahalli olan şehir veya ka
saba belediyesinin vesikası istihsal 
olunur. Bu vesikanın alınması için 
meyit henüz defnedilmemiş ise 
defnine ruhsat verildiğini mübey-
yin vesikanın izrazı lâzım gelir. 
Defnedilmiş ölüler için evvelce ve
fiyat halandaki defteri mahsusu
na işaret edilmiş olan kayitlerin 
bir sureti çıkarılır ve bundan 
başka da her iki halde vefatın 
sebebi ile nakil halinde sıhhî bir 
mahzur tevellüt etmiyeceğine dair 
tabibin tasdiki iktiza eder. 

hiç bir şüphe mevcut olmadığını 
bildiren ve mahallî polis idaresi 
tararından verilen vesika. îşbu 
vesikalar ihraktan lâakal yirmi 
dört saat evvel mahallî belediye
sine ibraz olunarak, alelusul ve
fat defteri mahsusuna işaret edil
dikten sonra ihrak müsaadesi ve
rilir. Defnedilen ölülerin defnin
den sonra ihrak için kabirden 
çıkarılmalarına müsaade edilmez. 

MADDE 226 — Aynen kabul 

İkinci bap 
Ölülerin çıkarılması ve nakli 

MADDE 227 — Gazetelerin ta-
mamile tahallül ve tefessühünden 
evvel mezarlar açdarak ölülerin 
çıkarılması için behemehal mahallî 
belediyesinin müsaadesi alınmak 
lâzımdır. Bu hususta sıhhat me-
memurlarının mütaleası alınmalı
dır. Adlî fethi meyitler bu hü
kümden müstesnadır. Yalnız ma
hallî belediyesine keyfiyet bil
dirilir. 

MADDE 228 — Bir öünün ge
rek defninden evvel ve gerek def
ninden sonra bir kasabadan diğe
rine nakli için vefat veya defin 
mahalli olan şehir veya kasaba 
belediyesinin vesikası istihsal o-
lunur. Bu vesikanın alınması için 
ölü henüz defnedilmemiş ise def
nine ruhsat verildiğini mübeyyin 
vesikanın ibrazı lâzımgelir. Def
nedilmiş ölüler için evvelce vefi
yat hakkındaki defteri mahsusuna 
işaret edilmiş olan kayitlerin bir 
sureti çıkarılır. Ve bundan başka
da her iki halde vefatın sebebi ile 
nakil halinde sıhhî bir mahzur 
tevellüt etmiyeceğine dair tabibin 
tasdiki iktiza eder. 

MADDE 226 — Aynen 

İkinci bap 
Ölülerin çıkarılması ve nakli 

MADDE 227 — Aynen 

MADDE 228 — Aynen 
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MADDE 229 — Kolera, veba, 

çiçek, şarbon ve cüzam ve ruam 
illetlerinden vefat edenlerin nakli 
memnu olduğu gibi bunlardan 
defnedilmiş olanların vefatları 
tarihinden itibaren üç sene ve 
57 inci maddede zikredilen diğer 
hastalıklardan vefat etmiş olan
ların da bir sene mürur etmeden 
mezarlarından çıkarılarak başka 
bir mahalle nakilleri de mem
nudur. 

MADDE 230 — Bir şehir ve 
kasabadan diğerine nakledilecek 
ölülerin Sıhhat ve İçtimaî Muave
net Vekâletince tertip edilerek 
belediyelere tebliğ olunacak tali
matnamede münderiç fennî usul
ler dahilinde tabutlanması lâzım
dır. Bu tarzda tabutlanmıyan 
ölülerin nakline mümaneat edilir. 

MADDE 231 — Şimendiferlerle 
nakledilecek ölüler 228 inci mad
dede gösterildiği surette müsaade 
ahzedildikten ve ölünün tabut-
lanmasmın usulü fennisi veçhile 
yapıldığı tevsik edildikten sonra 
şimendifer idaresine teslim ve 
ancak seyri seri ile naklolunur. 
Hava tarikile sevkedilecek ölüler 
için ayni suretle muamele olunur. 

MADDE 232 — Uzun müddet 
devam edecek ( nakiller için veya 
sıcak mevsimlerde sıhhiye me
murları tarafından talep edildiği 
takdirde ölülerin tahnit edilmesi 
mecburidir. 

MADDE 233 — Deniz tarikile 
yapılacak ölü nakliyatı için ev
velce ait olduğu makamdan istih
sal edilen vesikalar ölünün vapu
ra tahmilinden evvel bulunduğu 
limandaki Hudutlar ve Sahiller 
Sıhhat Umum Müdürlüğünün 
memuruna ve yahut hudutlar ve 
sahiller sıhhat işlerine nazaret 
edenlere tasdik ettirilmelidir. 
Başka suretle ölülerin vapurlara 

MADDE 229 — Aynen kabul 

MADDE 230 — Aynen kabul 

MADDE 231 Aynen kabul 

MADDE 232 — Umum müddet 
devam edecek nakiller için veya 
sıcak mevsimlerde sıhhat memur
ları tarafından talep edildiği 
takdirde ölülerin tahnit edilmesi 
mecburidir. 

MADDE 233 — Aynen kabul 

MADDE 229 — Aynen 

MADDE 230 — Aynen 

MADDE 231 — Şimendiferleri 
nakledilecek ölüler 228 inci mad
dede gösterildiği surette müsaade 
alındıktan ve ölünün tabutlanma-
sının usulü f enniyesi veçhile yapıl
dığı tevsik olunduktan sonra 
şimendifer idaresine teslim ve 
ancak seyri seri ile naklolunur. 
Hava tarikile sevkedilecek ölüler 
için ayni surettte muamele olunur. 

MADDE 232 — Aynen 

MADDE 233 — Aynen 
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yükİetilmesi memnudur. 

MADDE 234 — Ecnebi mem
leketlerinden getirilen ölülerin 
nakline müsaade edildiğine ve 
bunun için sıhhî mahzur mevcut 
olmadığına dair mahallî idareden, 
verilip şehbenderliklerce tasdik 
edilmiş vesika ibraz edilmedikçe 
bunların her ne tarikle gelirse 
gelsin memlekete duhullerine mü-: 

saade edilmez. 

On birinci fasıl 
Şehir ve kasabalar hıfzıssıhhası 

Birinci bap 
İçilecek ve kullanılacak sular 

MADDE 235 — Hususî kanuna; 
tevfikan belediyelerce idare edi
len sularla işletilmesi şirketlere; 
bırakılan suların sıhhî hususları 
Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Ve
kâletinin murakabesine tabidir. 

MADDE 236 — İçmek ve kulla
nılmak için getirilecek suların f en-
nen içilmesine müsaade edilecek 
evsafta olması şarrtır. Olmadığı 
takdirde bunların fennen icap 
ettiği surette temizlenmesine ve 
evsafının ıslahına belediyeler 
mecburdurlar. 

MADDE 237 — Şehir ve kasa: 
balara tevzi edilmek üzere celbe-
dilen su menbalarının etrafında 
behemehal bir himaye mıntakası 
tesis edilmelidi. Bu mıntakaların 
hudutları sıhhiye memurları huzu-
rile ihtisas erbabı tarafından 
menbaın gıda havası üzerinde 
tayin edilir. 

MADDE 238 — Himaye mınta
kası olmak üzere menbalar etra
fında tayin ve tahdit edilen ara
zinin belediye tarafından istim
lâki mecburî olup bu arazinin 
mesken yapılmak, ekilmek ve sair 
her hangi hususlar için istimali 

— İ3S — 

MADDE 234 — Aynen kabul 

On birinci fasıl 
Şehir ve kasabalar hıfzıssıhhası 

Birinci bap 
İçilecek ve kullanılacak sular 

MADDE 235 — Aynen kabul 

MADDE 236 — Aynen kabul 

MADDE 237 — Şehir ve kasa
balarda tevzi edilmek üzere cel-
bedilen su menbalarının etrafında 
behemehal bir himaye mıntakası 
tesis edilmelidir. Bu mıntakaların 
hudutları sıhhat memurları huzu-
rile ihtisas erbabı tarafından 
menbaın gıda havası üzerinde ta
yin edilir. 

MADDE 238 — Aynen kabul 

MADDE 234 — Aynen 

On birinci fasıl 
ir ve kasabalar hıfzıssıhhası 

Birinci bap 
İçilecek ve kullanılacak sular 

MADDE 235 — Aynen 

MADDE 236 — Aynen 

MADDE 237 — Aynen 

MADDE 238 — Himaye mınta
kası olmak üzere menbalar etra
fında tayin ve tahdit edilen arazi 
belediye mıntakası haricinde de 
olsa belediye tarafından belediye 
istimlâk kanununa tevfikan istim
lâki mecburî olup bu arazinin 
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memnudur; 

MADDE 239 — Suları içmeğe 
ve ev işlerinde kullanılmağa mah
sus hususî ve umumî kuyuların 
ve sasrançların televvüs eyledik
leri veya televvüse maruz bulun
dukları takdirde bunların ıslahını 
takibe belediyeler mecburdurlar, 
Sahipleri tarafından ıslâh ve te
levvüs tehlikesi bertaraf edilmi-
yen kuyular masarifi sahibinden 
Devlet emvali gibi tahsil edilmek 
üzere belediye tarafından ıslâh 
edilir. 

MADDE 240 — Umuma satılan 
menba suları mahallî belediyesi
nin sıhhî murakabesi altında bu
lunur. Bunlara ve bütün içme su
ları nakliyatına ati kapların 
vasıfları ve bu kaplara doldurma 
ve şevkleri tarzı belediyelerce ta
yin olunur. Menbaların sahipleri 
veya müstecirleri menbaların ve 
su nakledenler suların televvüstne 
vikayesi için gösterilecek tedbir
leri tatbika mecburdur. 

MADDE 241 — Suların içilmesi 
fennen ve sıhhat için tehlikeli 
olan menba, kuyu çeşme ve saire 
gibi mahallere belediyece o suyun 
mazarratlı olduğunu gösteren ve 
haricî tesirler ile yazıları bozul-
mıyan levhalar asılır. 

MADDE 242 — Dere, nehir ve 
çayların ve çeşmelerin televvü-
süne müsait tesisat yapılmasına 
veya eşhas tarafından bu tarzda 
telvisaat ikına mümaneat olunur. 
Fabrika sularının fennî mahzur
ları tahakkuk eden yerlerde ma
zarratı izale edilmeden nehir ve 
derelere dökülmesi memnudur. 

MADDE 243 — Buz fabrikaları 
ve imalâthaneleri sıhhî murakabe 
altında bulunur. Buz imal edile-

MADDE 239 — Aynen kabul 

MADDE 240 — Aynen kabul 

MADDE 241 — Aynen kabul 

MADDE 242 — Dere, nehir ve 
çayların ve çeşmelerin televvüsü-
nü mucip tesisat yapılmasına veya 
eşhas tarafından bu tarzda tevi-
sat ikama mümneat olunur. Fab
rika sularının fennî mahzurları 
tahakkuk eden yerlerde mazarratı 
izale edilmeden nehir ve derelere 
dökülmesi memnudur. 

MADDE 243 — Aynen kabul 

mesken yapılmak, ekilmek ve sair1 

her hangi hususlar için istimali 
memnudur. 

MADDE 239 — Aynen 

MADDE 240 — Aynen 

MADDE 241 — Aynen 

MADDE 242 — Aynen 

MADDE 243 — Aynen 
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cek sular behemehal 236 inci 
maddede zikredilen içme suları 
evsafını haiz olmalıdır. 

ikinci bap 
Meralar ve müzahrafat imhacı 

MADDE 244 — Mahsus kanu
na tevfikan belediyelerce inşa etti
rilmiş ve ettirilecek lâğım ve çir-
kef mecralarının fennî mahzuru 
olmadığı kabul ve tasdik edilme
dikçe dere, çay, nehirlere akıtıl
ması memnudur. Fennî usul da
iresinde mecralar muhteviyatının 
imhası için kullanılacak sahaların 
mekteplerden uzak olması ve 
bunların istimlâk edilerek başka 
suretle istimal edilmesi lâzımdır. 

MADDE 245 — Mecra inşası 
mümkün olmıyan yerlerde yapı
lacak çukurların fenî vasıf ve 
şartları Sıhhat ve İçtimaî Muave
net Vekâletince tayin olunur Bu 
çukurların muayyen fasılalarla 
temizlenmesi için belediyelerce 
münasip ve sıhhî mahzurlardan 
salim ve tahliye ne nakil vasıta
ları tedarik olunup ücret muka
bilinde halka tahsis edilir. Çukur
lar muhteviyatının dökülmesi için 
madde 244 de yazılı olduğu tarzda 
bir saha tahsis edilmelidir. Beşerî 
mevadı gaitanın her nevi sebze 
ve saire zeriyatında gübre olarak 
istimali memnudur. 

MADDE 246 — Yirmi binden 
fazla nüfusu olan şehirlerde mes
kenler arasında veya belediyeler
ce tayin edilecek hudut içinde 
hayvan ahırı bulundurulması 
memnudur. 

MADDE 247 — Şehirler ve ka
sabalar belediye hudutları dahi
linde görülen hayvan leşlerinin 
ortadan kaldırılması ve mazar
ratlarının izalesi belediyeye ait 
tir, Köyler ve köyler civarında 

ikinci bap 
Mezarlar ve müzahrefat imhası 

MADDE 244 — Mahsus kanu
na tevfikan belediyelerce inşa et
tirilmiş ve ettirilecek lâğım ve 
çirkef mezarlarının fennî mahzu
ru olmadığı kabul ve tasdik edil
medikçe dere, çay, nehirlere akı-
dılması memnudur. Fennî usul 
dairesinde mezarlar muhteviya
tının imhası için kullanılacak 
sahaların meskenlerden uzak ol
ması ve bunların istimlâk edilerek 
başka suretle istimlâk edilmeme
si lâzımdır. 

MADDE 245 — Aynen kabul 

MADDE 246 — Aynen kabul 

MADDE 247 — Aynen kabul 

ikinci bap 
Mecralar ve müzahrafat imhası 

MADDE 244 — Aynen 

MADDE 245 — Aynen 

MADDE 246 — Yirmi binden 
fazla nüfusu olan şehirlerde umu
mî caddelerde veya belediyelerce 
tayin edilecek mıntakalar içinde 
hayvan ahırı bulundurulması 
memnudur. 

MADDE 247 — Aynen 



- 141 -

v 

t 



- 142 — 
kiler köy ihtiyar heyetlerince gö
mülürler. 

MADDE 248 — Belediyesi olan 
her şehir ve kasabada sokakların 
yıkanmak ve süpürülmek suretile 
temiz tutulması mecburidir. Top
lanan süprüntüler bunların etrafa 
yayılmasına ve dökülmesine mani 
olacak vasıtalarla nakledilerek 
şehir ve kasabanın vaziyetine gö
re en münasip olarak kabul edilen 
şekilde imha veya ihrak edilir 
Nüfusu elli binden fazla olan 
şehirlerde bu süprüntüde nisti-
fade edilmek üzere lâzımgelen 
tesisat yapılır. Sokaklarda veya 
evler içinde süprüntü birikip 
kalmaması için belediyelere te-
dabir ittihaz olunur. 

MADDE 249 — Belediyelerce 
şehir ve kasaba dahilinde telvisa-
ta meydan vermemek üzere mü
nasip mahallerde fenne muvafık 
şekilde apdest yerleri ve mev
cutları ıslah olunur. Belediye teş
kilâtı olmıyan yerlerde bu mec
buriyet köy ihtiyar heyetlerine 
aittir. Cadde ve sokaklarda ve 
meskenler kurbünde ve belediye
lerce tayin edilecek hudutlar da
hilinde açıkta defi hacet etmek 
kat'î surette- menedilir. 

Üçüncü bap 
Meskenler 

MADDE 250 — Mahallî bele
diyelerinin ruhsatı olmaksızın 
her nevi mesken ve umuma mah
sus binalar inşası memnudur. 
Bu müsaadenin istihsali için bina
nın plân ve projesi belediyeye 
tevdi edilir. Bunlar sıhhiye heye
tinin de mütaleası alındıktan ve 
mevzu nizamlara muvafık oldu
ğu anlaşıldıktan sonra sahibine 
iade ve inşaata müsaade olunur. 
Bina sahipleri plânlar ve proje
lerini tevdiinden itibaren yirmi 

MADDE 248 Aynen kabul 

MADDE 249 — Aynen kabul 

Üçüncü bap 
Meskenler 

MADDE 250 — Aynen kabul 

MADDE 248 — Aynen 

MADDE 249 — Aynen 

Üçüncü bap 
Meskenler 

MADDE 250 — Mahallî bele
diyelerin ruhsatı olmaksızın her 
nevi mesken ve umuma mahsus 
binalar inşası memnudur. Bu 
müsaadenin istihsali için binanın 
plân ve projesi belediyeye tevdi 
edilir. Bunlar sıhhiye heyetinin de 
mütaleası alındıktan ve mevzu 
nizamlara muvafık olduğu anla
şıldıktan sonra sahibine iade ve 
inşaata müsaade olunur. Bina 
sahipleri plânlar ve projelerin tev
diinden itibaren nihayet yirmi gün 
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gün zarfında bir cevap almadık
ları takdirde inşaata başlamakta 
muhtardırlar. 

MADDE 251 — Müsaade talep 
edilmeden veya teklif olunan sıh
hî şartlar nazarı dikkate alınma
dan inşaat yapıldığı takdirde, bu 
inşaatın itmamına ve itmam edil
miş ise iskânına ve istimaline 
mümaneat olunur. 

MADDE 252 — İnşaatı bitmiş 
olup sahibi tarafından iskân edi
lecek veya kiraya verilecek bina
lar içinde oturacaklar için sıhhî 
ve fennî mahzurları olmadığı be
lediyelerce tasdik edimeden iskân 
ve icar edilemez. Bu tasdik için 
binanın aralarında sıhhî bir me
murun da bulunduğu bir heyet 
tarafından tetkiki ve rapor veril
mesi lâzımdır. 

MADDE 253 — Nüfusu elli 
binden fazla olan şehirlerde bele
diyeler ikametgâhların sıhhî şart
ları daima nazarı teftişte bulun
durmak üzere bir meskenler ida
resi tesisine mecburdurlar. Bu 
idareler azamî iki odayı havi ev
lerle daha büyük olmakla beraber 
kiraya verilen evleri, bekâr ika
metgâhları ve pansiyonları ve 
ameleye tahsis edilen ev veya 
odaları, bodrum ve tavan arala
rında bulunan ve icara verilen 
ikametgâhları teftiş ve murakabe 
ederler. 

MADDE 254 — İnşaatı itmam 
edilmiş olsun veya olmasın içinde 
oturanların veya komşularının 
sıhhatine veya hayatına zarar ve
receği anlaşılan meskenlerin İsla
hına sahipleri mecburdurlar. Bu
nun için meskenler idaresi olan 
yerlerde bu idarelerin, mevcut 
bulunmiyan mahallerde belediye
nin sıhhî ve fen memurlarının ve-

MADDE 251 — Müsaade talep 
edilmeden veya teklif olunan 
sıhhî şartlar nazarı dikkate alın
madan inşaat yapıldığı takdirde 
bu inşaatın itmamına ve itmam 
edilmiş ise sıhhî şartları veya mü
saade muamelesini ikmal etmedik
çe iskânına ve istimaline mümane
at olunur. 

MADDE 252 — Aynen kabul 

MADDE 253 — Aynen kabul 

MADDE 254 — İnşaatı itmam 
edilmiş olsun veya olmasın içinde 
oturanların veya komşularının 
sıhhatine veya hayatına ehemmi
yetli zarar vereceği anlaşılan mes
kenlerin İslahına sahipleri mec
burdurlar. Bunun için meskenler 
idaresi olan yerlerde bu idarelerin 
mevcut bulunmiyan mahallerde 
belediyenin sıhhat ve fen memur-

zarfında bir cevap almadıkları 
takdirde inşaata başlamakta muh
tardırlar. 

MADDE 251 — Aynen 

MADDE 252 — Aynen 

MADDE 253 — Aynen 

MADDE 254 — Aynen 
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recekleri esbabı mueibeli raporla 
belediye reislerince vilâyetlerdeki 
valiye ve kazalarda kaymakamla
ra tevdi edilir. Vali ve kaymakam
lar esbabı mueibeli raporları ma
hallî hıfzıssıhha meclislerine tev
di ile karar talep eylerler. 

MADDE 255 — Hıfzıssıhha 
meclislerince verilen karar bele
diyelerce zikredilen esbabı muci-
beyi kabul ve tasvip eder veya 
ret eyler mahiyette olsa da her 
iki halde bu kararlar vilâyet ida
re heyetlerinin temyizen tasdikile 
meteber olur. 

MADDE 256 — Sıhhî mahzur
ları görülen binaların sahipleri 
belediyelerin esbabı mueibeli ra
porlarını görmeğe salâhiyettar 
oldukları gibi hızıssıhha meclis
leri huzurunda beyanı mütalea 
etmiye veya vekilleri vasıtasile 
fikirlerini söylemeğe mezundur
lar. Bu husustaki müzakerattan 
lâakal 15 gün evvel binaların sa
hipleri keyfiyetten tahriren haber
dar edilmelidir. 

MADDE 257 — Mahzurları gö
rülen binaların hıfzıssıhha mec
lisleri kararı ve vilâyet idare hey
etlerinin tasvibile takarrür eden 
tadilât, ıslaha veya tamirat icra 
edilmedein tamamen veya kısmen 
mesken olarak istimali memnudur. 
Etrafında bulunanların hayat ve 
sıhhati içni telike iras eden bina
lar hakkında da ayni suretle mua
mele icra edilir ve bu tehlikenin 
vukuu yakin olduğu takdirde be
lediyelerce tehlikenin sür'atle iza
lesi temin ve masrafı Devlet em
vali gibi: sahibinden tahsil olunur. 

Dördüncü bap 

Hanlar, oteller ve umumî 
mahaller 

MADDE 258 — Bütün oteller, 
hanlar ve misafirhanelerin sıhhî 

larmm verecekleri esbabı muei
beli raporlar belediye reislerince 
vilâyetlerdeki valiye ve kazalarda 
kaymakamlara tevdi edilir; Vali 
ve kaymakamlar esbabı mueibeli 
raporları mahallî hıfzıssıhha mec
lislerine tevdi ile karar talep eyler. 

MADDE 255 — Aynen kabul 

MADDE -256 — Aynen kabul 

MADDE 257 — Aynen kabul 

Dördüncü bap 
Hanlar, oteller ve umumî mahaller 

MADDE 258 — Bütün oteller 
hanlar ve misafirhanelerin sıhhî 

MADDE 255 — Aynen 

MADDE 256 — Aynen 

MADDE 257 — Aynen 

Dördüncü bap 

Hanlar, oteller ve umumî mahaller 

MADDE 258 — Aynen 
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şartları, mecburî veya asgarî olarak 
ihtiva etmeleri lâzım gelen müşte
milât belediyelerce, belediye hudut
larının haricindeki yerler vilâyet 
memurlarınca tayin ve murakabe 
edilir. 

MADDE 259 — Sıhhi şartları 
haiz olmıyan ve hastalıkların inti
kaline vasıta olduğu görülen o-
tel, han ve saire misafirhaneler 
her türlü mahzurdan salim bir su
rette ıslahı sabit oluncıya kadar 
seddolunur. 

MADDE 260 — Otelcilik, han
cılık edecek veya herhangi suret
le olursa olsun ücretle misafir ka
bul edecek olanlar hususî müsaa
deyi haiz olmalıdır. Bu müsaadeler 
belediye hudutları dahilinde be
lediyelerce, bu hudutlar haricinde 
valiler ve kaymakamlarca ita e-
dilir. Müsaade verilmeden evvel 
bu mahallerin sıhhî mahzurlardan 
arî ve lâzımgelen' şartları haiz ol
duğu sıhhiye memurlarınca da 
tespit olunur. 

MADDE 261 — Bütün eğlence 
mahalleri gazino ve kahve ve em
sali yerler ve halkın bir arada 
toplanmasına mahsus sair umumî 
mahaller ve hamamlarda halkın 
sıhhatini vikaye ve selâmetini te
min için riayeti lâzımgelen tedbir
ler mahallî belediyelerce neşrü 
ilân olunur. Bu tedbirlere kısmen 
veya tamamen riayet edilmiyen 
mahallerde her türlü içtimalar 
menedilir. 

Beşinci bap 

Yeni tesis olunacak veya tevsi 
edilecek şehir ve kasabalar 

MADDE 262 — Nüfusu yirmi 
bin veya daha ziyade olan şehir 
ve kasabalar belediyeleri bu kaııu-

şartları mecburî ve asgarî olarak 
ihtiva etmeleri lâzımgelen müşte
milât belediyelerce, belediye hu
dutları haricindeki yerlerde vilâ
yet veya kaza sıhhat memurların
ca tayin ve murakabe edilir. 

MADDE 259 — Aynen kabul 

MADD 260 — Otelcilik, hancı
lık edecek veya her hangi sftretle 
olursa olsun ücretle misafir kabul 
edecek olanlar hususî müsaadeyi 
haiz olmalıdır. Bu müsaadeler be
lediye hudutları dahilinde beledi
yelerce, bu hudutlar haricinde va
liler veya kaymakamlarca ita 
edilir. Müsaade verilmeden evvel 
bu mahallerin sıhhî mahzurlar
dan arî ve lâzımgelen şartları ha
iz olduğu sıhhat memurlarınca da 
tespit olunur. 

MADDE 261 — Bütün eğlence 
mahalleri tiyatro, sinema, bar ve 
saire gazino ve kahve ve emsali 
yerler ve halkın bir arada toplan
masına mahsus sair umumî mahal
ler ve hamamlarda halkın sıhha
tini vikaye ve selâmetini temin 
için riayeti lâzımgelen tedbirler 
mahallî belediyelerince neşrü ilân 
olunur. Bu tedbirlere kısmen veya 
tamamen riayet edilmiyen mahal
lerde her türlü içtimalar men
edilir. 

Beşinci bap 

Yeni tesis olunacak veya tesis 
edilecek şehir ve kasabalar 

MADDE 262 — Aynen kabul 

MADDE 259 — Sıhhî şartları 
haiz olmıyan ve hastalıkların inti
kaline vasıta olduğu görülen 
otel, han ve sair misafirhaneler 
her türlü mahzurdan salim bir 
surette ıslahı sabit oluncıya kadar 
kapatılır. 

MADDE 260 — Aynen 

MADDE 261 — Apıeıı 

Beşinci bap 

Yeni tesis olunacak veya tevsi 
edilecek şehir ve kasabalar 

MADDE 262 — Aynen 
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nun meriyeti tarihinden itibaren 
üç sene zarfında şehir veya kasa-1 
banın tevsi ve ıslahı için bir müs
takbel şekil projesi tanzim et
meğe mecburdur. 

Bu proje yeniden yapılacak veya 
ıslah edilecek sokakların istika
met ve genişliğini, meydanların, 
umumî mahallerin, bahçelerin ve ı 
abidelerin yerlerini ve vaziyetleri
ni gösteren bir haritayı ve yapıla
cak tesisatın senelere taksim edil
miş olmak üzere belediye mecli
since tasdik edilmiş bir programı 
ihtiva etmelidir. 

MADDE 263 — Nüfusu yirmi 
binden az ve beş binden fazla o-
lan şehir ve kasabalar belediye
leri de nüfusları her iki nüfus tah
riri devresi arasında %15 mikta
rında b i r çoğalma gösterdikleri 
takdirde bu tarzda bir proje ih
zarına mecbur oldukları gibi nü
fusu her neye baliğ olursa olsun 
228 inci maddede yazılı olduğu 
veçhile içme ve üaplıca mahalli j 
olarak kabul edilen şehir ve kasa- i 
balarda bu projeyi tanzim ettirir
ler. 

MADDE 264 — Nüfusu her ne
ye baliğ olursa olsun büyük bir 
yangın ve zelzele ve herhangi bir 
diğer âfet sebebile veya harp yü
zünden büyük bir kısmı veya ta
mamı harap olan şehir ve kasaba
lar belediyeleri tabiî halin geri 
gelmesinden itibaren en çok altı 
ay zarfında o şehir ve kasabanın 
yeniden tanzim ve imarı için bir 
plân ve proje tertibine mecbur
durlar. Muvakkat ikametgâhlar 
müstesna olmak üzere bu plân 
ve projelerin tanziminden evvel 
her türlü inşaat menolunur. 

MADDE 265 — Belediyelerce 
tanzim ettirilecek olan bu plân ve 
projeler icabında tetkik edilmek 
Üzere Nafıa ve Sıhhat ve İçtimaî 

MADDE 263.— Aynen kabul 

MADDE 264 — Nüfusu her 
neye baliğ olursa olsun büyük 
bir yangın, zelzele ve her hangi 
bir âfet sebebile büyük bir kısmı 
veya tamamı harap olan şehir ve 
kasabalar belediyeleri tabiî halin 
geri gelmesinden itibaren en çok 
bir sene zarfında o şehir ve kasa
banın yeniden tanzim ve imari 
için bir plân ve proje tertibine 
mecburdurlar. Muvakkat ikamet
gâhlar müstesna olmak üzrer bu 
plân ve projelerin taziminden 
evvel her türlü inşaat menolunur. 

MADDE 265 — Belediyelerce 
tanzim ettirilecek olan bu plân ve 
projeler tetkik edilmek üzere Na-
f aa ve Sıhhat ve İçtimaî Muavenet I 

MADDE 263 — Aynen 

MADDE 264 — Nüfusu her ne
ye baliğ olursa olsun büyük bir 
yangın, zelzele ve herhangi diğer 
bir âfet sebebile veya harp yü
zünden büyük bir kısmı veya 
tamamı harap olan şehir ve kasa
balar belediyeleri tabiî halin geri 
gelmesinden itibaren en çok altı 
ay zarfında o şehir ve kasabanın 
yeniden tanzim ve imarı için bir 
plân ve proje tertibine mecbur
durlar. Muvakkat ikametgâhlar 
müstesna olmak üzere bu plân ve 
projelerin tanziminden evvel ha
rap olan kısımlarda her türlü 
inşaat menolunur. 

MADDE 265 — Belediyelerce 
tanzim ettirilecek olan bu plân 
ve projeler icabında tetkik edil-

Imek üzere Dahiliye ve Sıhhat ve 
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Muavenet Vekâletlerince talep e-, Vekâletlerine gönderilir. Bu Ve-
dilebilir. Bu takdirde bu Vekalet
lerce teklif edilecek tadilâtın ka
bulü mecburidir. 

MADDE 266 — Her şehir ve 
kasaba belediyesi bu kanunun 
meriyeti tarihinden itibaren bir 
sene zarfında o şehir veya 
kasabanın ihtiyaçlarına göre 
bu kanunun gösterdiği sıhhî 
hususlara ait bir zabıta nizamna
mesi tertip ve Sıhhat ve içtimaî 
Muavenet Vekâletine irsal eder. 
Bu nizamname, meskenlerin vasıf 
ve şartlarını ve ihtiva etmeleri 
lâzım gelen asgarî müştemilâtı, 
umumî ve müşterek ikametgâhlar-
daki ikamet şeraitini, gıda mad
deleri satılan veya sair temizliğe 
müteallik işlerle iştigal edilen 
mahallerin, han, otel, misafirhane, 
eğlence mahallerile bütün umumî 
yerlerin sıhhî şartlarını ve umu
miyetle şehrin sıhhat ve temizliği
ne taallûk eden hususları ve şe
hir halkının bu hususlara ait ri
ayetleri lâzım gelen kaideleri ih
tiva eder. 

MADDE 267 — Belediyelerin 
sıhhî zabıta nizamları Sıhhat ve 
İçtimaî Muavenet Vekâletince tet
kik ve tasvip edilmeden meriyete 
konulmaz. Bu nizamlarda yapıla
cak esasa müteallik tadiller ayni 
şartlara tabidir. 

On ikinci fasıl 

Gayri sıhhî müesseseler 

MADDE 268 —• Civarında ika
met eden halkın sıhhat ve istiraha-
tini ihlâl eden müesseseler ve atel-
yeler bu kanunun neşrinden itiba
ren resmî müsaade istihsal edil
meksizin açılamaz. 

kâletleree teklif edilecek tadilâtın 
kabulü mecburidir. 

MADDE 266 — Ayene kabul 

x 

MADDE 267 — Aynen kabul 

On ikinci fasıi 

Etrafına mazarrat verici 
müesseseler 

MADDE 268 — Aynen kabul 

İçtimaî Muavenet Vekâletince 
talep edilebilir. Bu takdirde bu 
Vekaletlerce teklif edilecek tadi
lâtın kabulü mecburidir. 

MADDE 266 — Her şehir ve 
kasaba belediyesi bu kanunun 
meriyeti tarihinden itibaren bir 
sene zarfında o şehir veya kasa
banın ihtiyaçlarına göre bu \n-
nunun gösterdiği sıhhî hususlara 
ait bir zabıta talimatnamesi ter
tip eder. Bu nizamname, ve ihtiva 
etmeleri lâzımgelen asgarî müş
temilâtı, umumî ve müşterek ika-
metgâhlardaki ikamet şeraitinin 
gıda maddeleri satılan veya sair 
temizliğe müteallik işlerle iştigâl 
edilen mahallerin, han, otel, misa
firhane, eğlence mahallerile bü
tün umumî yerlerin sıhhî şartla
rını ve umumiyetle şehrin sıhhat 
ve temizliğine taalûk eden hu
suslara ait riayetleri lâzımgelen 
kaideleri ihtiva eder. 

MADDE 267 — Belediyelerin 
mensup oldukları vilâyetler vası-
tasile gönderecekleri sıhhî zabıta 
talimatnameleri Dahiliye ve Sıh
hat ve İçtimaî Muavenet Vekâ
letlerince tetkik ve tasvip edil
meden meriyete konulamaz. 
' Bu talimatnamede yapılacak 
esasa müteallik tadiller aynı şart
lara tabidir. 

On ikinci fasıl 

Gayri sıhhî müesseseler 

MADDE 268 — Aynen 
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MADDE 269 — 268 inci mad-1 
dede zikredilen müesseseler ve 
atelyeler üç sınıfa tefrik olunur: 

Birinci sınıf - Hususî meslekler
den behemehal uzak bulundurul
maları icap eder. 

ikinci sınıf - Hususî meslekler- { 
den behemehal uzaklaştırılmaması 
icap etmekle beraber müsaade ve
rilmezden evvel civarında ikamet 
edenlerin sıhhat ve istirahatları ü-
zerine gerek tesisatları ve gerekse 
vaziyetleri itibarile bir mazeret 
yapmıyacağına kanaat husulü için 
tetkikat yapılması iktiza eden mü
esseseler. 

Üçüncü sınıf - Meskenlerin ya
nında kalabilmekle beraber yalnız 
sıhhî nazarete tabi tutulması icap 
eden müesseselerdir. 

MADDE 270 — Bu kanuna mü-
tef erri olmak üzere bu üç sınıf mü
esseseye ve atelyelerin bir listesi 
Sıhhat ve içtimaî Muavenet Ve
kâletince iktisat Vekâletinin de 
mütaleası alınmak şartile tanzim 
olunur. Bu listede münderiç olmı-
yan müesseseye ve atelyelerin han
gi sınıftan addedileceği badehu 
yine ayni suretle tayin edilir. 

MADDE 271 — Birinci sınıf 
müesseselerin tesisi için ancak 
ve içtimaî Muavenet Vekâletince 
müsaade olunur. Ve İktisat Vekâ
letine malûmat verilir. Bu husus
ta müsaade almak üzere müesse
senin bulunduğu mahalle maka
mı vilâyete bir istida ile müraca
at edilir. Bu istidaya müessesenin 
nev'i, ne ile iştigal edeceği ve sa
ir tafsilât kaydedilmelidir. Bu mü
racaat evrakı mahallî sıhhat me
murlarının raporile beraber Sıhhat 
ve İçtimaî Muavenet Vekâletine 
gönderilir. eVkâletçe icabında yap
tırılacak tetkikat ve tahkikattan 
sonra müsaadei resmiye ita olunur. 

MADDE 272 — ikinci ve üçün-
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MADDE 269 — 268 inci mad

dede zikredilen müesseseler ve 
atelyeler üç sınıfa tefrik olunur. 

Birinci sınıf - Hususî mesken
lerden behemehal uzak bulundu
rulmaları icap edenler. 

ikinci sınıf - Hususî mesken
lerden behemehal uzaklaştırılma
ması icap etmemekle beraber mü
saade verilmezden evvel civarında 
ikamet edenlerin sıhhat ve istira-
hatleri üzerine gerek tesisatları 
ve gerekse vaziyetleri itibarile 
bir mazarrat yapmıyacağına ka
naat husulü için tetkikat yapıl
ması iktiza eden müesseseler. 

Üçüncü sınıf - Meskenlerin ya
nında kalabilmekle beraber yalnız 
sıhhî nazarete tabi tutulması icap 
eden müesseselerdir. 

MADDE 270 — Aynen kabul 

MADDE 271 — Aynen kabul 

MADDE 272 — Aynen kabul 

MADDE 269 — Aynen 

MADDE 270 — Aynen 

MADDE 271 — Birinci sınıf 
müesseselerin tesisi için ancak Sıh
hat ve İçtimaî Muavenet Vekâletin
ce müsaade olunur ve İktisat Vekâ
letine malûmat verilir. Bu husus
ta müsaade almak üzere müesse
senin bulunduğu mahalde en 
büyük mülkiye memuruna bir is-
itida ile müracaat edilir. Bu 
j istidaya müessesenin nevi, ne ile 
iştigal edeceği ve sair tafsilât 
kaydedilmelidir. Bu müracaat 
evrakı mahallî sıhhat memurları
nın raporile Sıhhat ve içtimaî 
Muavenet Vekâletine gönderilir. 
Vekâletçe icabında yaptırılacak 
tetkikat ve tahkikattan sonra 
resmî müsaade verilir. 

MADDE 274 — ikinci ve üçün-
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cü sınıf müesseselerin tesisi için 
mahallî sıhhat memurlarının mu
vafık raporları üzerine vekâletçe 
resmî müsade ita olunur ve Sıh
hat ve İktisat Vekâletlerine bildi
rilir. 

MADDE 273 — Birinci sınıf 
müesseseler ve atelyeler civarında 
ve Sıhhat ve içtimaî Muavenet 
Vekâletince tasdik edilecek mesafe 
dahilinde meskenler veya insanla
rın ikametine mahsus mahallerin 
bulunması memnudur. 

MADDE 274 — Bu kanunun 
neşri tarhinde mevcut olup civa
rında mukim halkın sıhhat ve isti
rahatlarını ihlâl eylediği mahallî 
sıhhat memurlarının raporu ve vi
lâyet idare heyetinin tasvibi ile 
taayyün eden birinci sınıfa dahil 
müesseselerin İktisat ve Sıhhat ve 
İçtimaî Muavenet Vekâletleri ka-
rarile nakli ve sahibinin mümane-
atı halinde şeddi caizdir. 

MADDE 275 — Birinci sınıfa 
dahil bulunan müessese ve atelye-l 
lerden işbu kanundan evvel tesis 
edilmiş olanlar başka bir mahalle 
naklettikleri veya faaliyetlerini al
tı ay müddetle tatil eyledikleri 
takdirde yeniden tesis edilecek 
müessese mahiyetinde telâkki edi
lerek müsaade istihsali lâzım ge
lir. 

On üçüncü fasıl 
Sıhhî istatistik ve coğrafya 

1 propaganda 

MADDE 276 — Sıhhat ve İçti
maî Muavenet Vekâletine ait is
tatistik hizmetleri aşağıda göste
rilmiştir : 

1 - Doğum, evlenme ve ölüm 
sebepleri. 

2 - Kara, deniz, hava tarikleri 
üzerinde yapılan sıhhî tedbirler. 

3 - Hastane, dispanser, sanator-
yomlardaki ve sair tedavi müesse-

MADDE 273 — Aynen kabul 

MADDE 274 — Aynen kabul 

cü sınıf müesseselerin tesisi için 
mahallî sıhhat memurlarının mu
vafık raporları üzerine mahallî 
en büyük mülkiye memurunca 
resmî müsaade verilir ve Sıhhat 
ve İktisat Vekâletlerine bildirilir. 

MADDE 273 — Aynen 

MADDE 275 — Aynen kabul 

On üçüncü fasıl 
Sıhhî istatistik ve coğrafya ve 

propaganda 

MADDE 276 — Sıhhat ve İç
timaî Muavenet Vekâletine ait is
tatistik hizmetleri aşağıda göste
rilmiştir : 

1 - Doğum, evlenme ölüm ve 
ölü sebepleri. 

2 - Kara, deniz, hava tarikle-
rile üzerinde yapılan sıhhî ted
birler. 

3 - Hastane, dispanser, sana-
toryomlardaki ve sair tedavi mü-

MADDE 274 — Aynen 

MADDE 275 — Aynen 

On üçüncü fasıl 
Sıhhî istatistik ve coğrafya 

ve propaganda 

MADDE 276 — Aynen 
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selerindeki hastalar, zayıflar ve 
hali nekahette bulunanlar. 

4 - Sari ve istilâî hastalıklar. 
5 - Meslek hastalıkları. 
6 - Memleketin sıhhî coğrafya

sına ait malûmat. 
7 - Sıhhî ve içtimaî hizmetlere 

taallûk edip Yüksek Sıhhat Şura
sı tarafından tayin edilecek sair 
mesail. 

•MADDE 277 — Devlete ait ha
va rasat müesseseleri Sıhhat Vekâ
letinin tıbbî ve sıhhî istatistik ve 
coğrafya tanzimi için icap eden 
her nevi malûmatı itaya mecbur
durlar. 

MADDE 278 — Devlet umumî 
istatistik dairesi her ay nihayetin
de 276 inci maddede zikredilen hu
suslara müteallik olup ittila hasıl 
eylediği ihsaî malûmatı Sıhhat ve 
İçtimaî Muavenet Vekâletine tev-

1 di eder. 

MADDE 279 — Bilûmum husu
sî hastaneler, sanatoryomlar, dis
panserleri Sıhhat ve içtimaî Mua
venet Vekâletince talep, edilecek is
tatistikleri muayen mühletler da
hilinde itaya mecburdurlar. 

MADDE 280 — Sıhhat ve İçti
maî Muavenet Vekâleti sari ve 
salgın hastalıklardan korunma, 
çocuk büyütme ve sıhhî şartlar 
dairesinde yaşama gibi sıhhî mes
eleler hakkında halkı tenvir için 
kitap, levha, risale neşreder, sıhhî 
propaganda müessesatı yapar ve 
konferanslar verdirir ve her nevi 
sinema filimlerini gösterir. Bu gi-
bir hizmetler meccanidir. İcabı tak
dirinde lâzım gelen vasıtaları ha
iz seyyar sıhhî propaganda kolla
rı teşkîl olunur. 

MADDE 281 — Bütün mektep
lerden en son ilmî müktesebata tev
fikan hıfzıssıhha dersi tedrisatı 

esseselerindeki hastalar, zayıflar, 
ve hali nekhette bulunanlar. 

4 - Sari ve istilâî hastalıklar. 
5 - Meslek hastalıkları. 
6 - Memlekein sıhhî coğrafya

sına ait malûmat. 
7 - Sıhhî ve içtimaî hizmetlere 

taallûk edip Yüksek Sıhhat Şura
sı tarafından tayin edilecek sair 
mesail. 

MADDE 277 Aynen kabul 

MADDE 278 -— Aynen kabul 

MADDE 279 — Aynen kabul 

MADDE 280 — Aynen kabul 

MADDE 281 Aynen kabul 

MADDE 277 — Aynen 

MADDE 278 — Devlet umumî 
istatistik dairesi her ay nihaye
tinde 276 inci maddede zikredilen 
hususlara müteallik olup ittılâ 
hasıl eylediği ihsaî malûmatı 
Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Ve
kâletine verir. 

MADDE 279 —Bilûmum hu
susî hastaneler, sanatoryomlar, 
dispanserler müdürleri Sıhhat ve 
İçtimaî Muavenet Vekâletince 
talep edilecek istatistikleri mu
ayyen mühletler dahilinde verme
ğe mecburdurlar. 

MADDE 280 — Aynen 

MADDE 281 — Aynen 
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mecburidir. Bu dersler mütehassıs 
zat tarafından tedris ve program
ları Maarif Vekâletile Sıhhat ve 
içtimaî Muavenet Vekâletleri ta
rafından müştereken tespit olunur. 

On dördüncü fasıl 

Ceza hükümleri 

MADDE 282 — İşbu kanunda 
yazılı olan memuriyetlere muhalif 
hareket edenler veya mecburiyet
lere riayet etmiyenler hakkında 
kanunda ayrıca bir ceza hükmü 
gösterilmediği ve fiilleri Türk ceza 
kanunu itibarile daha ağır cezayı 
istilzam eylemediği halde ceza ka
nununun 526 inci maddesine göre 
tatbikat yapılır. 

MADDE 283 — Bu kanunda 
yazılı belediye vazifelerine taal
lûk edip 266 inci maddede göste
rilen sıhhî zabıta niamnamesinde 
mezkûr memuriyetlere muhalif 
hareket edenlerle mecburiyetlere 
riayet etmiyenler 16 nisan 1340 
tarihli ve 486 numaralı kanun 
mucibince cezalandırılırlar. 

MADDE 284 — 66 ve 67 inci 
maddede zikredildiği üzere sari 
hastalıklar hakkında tetkikatta 
bulunan kimseler ceza kanununun 
263 üncü maddesi mucibince ceza
landırılır. 

MADDE 285 — 77 inci madde
de yazılı memuriyete rağmen 
laboratuarlarında kolera ve veba 
ve ruam kültürleri bulunduranlar 
yüz liradan aşağı olmamak üzere 
ağır cezayi naktî ile tecziye edi
lirler ve kültürler müsadere ve 
imha edilir. 

MADDE 286 — Tathir ve tep
hir edilmeden satılığa çıkarilan 
85 inci maddede yazılı eşyaya 
vaziyet ve tahriratı icra ve bu 

On dördüncü fasıl 

Ceza hükümleri 

MADDE 282 — Aynen kabul 

MADDE 283 — Aynen kabul 

MADDE 284 — 66 ve 67 inci 
maddede zikredildiği üzere sari 
hastalıklar hakkında tetkikatta 
bulunmağa salâhiyettar memurla
ra muhalefet eden kimseler ceza 
kanununun 263 üncü maddesi mu
cibince cezalandırılır. 

MADDE 285 — 78 inci madde
de yazılı memnuiyete rağmen la
boratuarlarında kolera ve veba 
ve ruam kültürleri bulunduranlar 
yüz liradan beş yüz liraya kadar 
ağır cezayı naktî ile tecziye edilir
ler ve bu kültürler müsadere ve 
imha edilir. 

MADDE 286 — Tathir ve tep
hir edilmeden satılığa çıkarılan 
85 inci maddede yazılı eşyaya 
vaz'iyet ve tathiratı icra ve hiz-

On dördüncü fasıl 

Ceza hükümleri 

MADDE 282 — Aynen 

MADDE 283 — Bu kanunda 
yazılı belediye vazifelerine taal
lûk edip 266 inci maddede göste
rilen sıhhî zabıta talimatnamesin
de mezkûr memnuiyetlere muha
lif hareket edenlerle mecburiyet 
lere riayet etmiyenler 16 nisan 
340 tarihli ve 486 numaralı kanun 
mucibince cezalandırılır. 

MADDE 284 — Aynen 

MADDE 285 — Aynen 

MADDE 286 — Aynen 



Dördüncü fasıl 
Ceza hükümleri 

MADDE 282 —• İşbu kanunda 
yazılı olan memnuiyetlere muhalif 
hareket edenler veya mecburiyet
lere riayet etmiyenler hakkında 
kanunda ayrıca bir ceza hükmü 
gösterilmediği ve fiileri Türk ce
za kanunu itibariie daha ağır ce-
zayi istilzam eylemediği halde beş 
liradan elli liraya kadar hafif pa
ra cezası ve üç günden bir aya 
kadar hafif hapis cezası verilir. 

MADDE 283 — Bu kanunda 
yazılı belediye vazifelerine taallûk 
edip 266 inci maddede gösterilen 
sıhhî zabita nizamnamesinde mez
kûr memnuiyetlere muhalif hare
ket edenlerle mecburiyetlere ria
yet etmiy enler 16 nisan 340 ta
rihli ve 486 numaralı kanun mu
cibince cezalandırılır. 

MADDE 284 — 66 ve 67 inci 
maddede zikredildiği üzere sari 
hastalıklar hakkında tetkikatta 
bulunan kimseler ceza kanununun 
263 üncü maddesi mucibince ceza
landırılır. 

MADDE 285 — 77 inci mad^ 
dede yazılı memnuiyete rağmen 
lâboratuvarlarında kolera ve veba 
ve ruam kültürleri bulunduranlar 
yüz liradan aşağı olmamak üzere 
ağır para cezası ile tecziye edilir
ler ve bu kültürler müsadere ve 
imha edilir. 

MADDE 286 — Tathir ve tep
hir edilmeden satılığa çıkarılan 
85 inci maddede yazılı eşyaya 
veya vaz'iyet ve tathiratı icra 
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hizmetten mütevellit bütün masa
rif sahibinden tahsil olunduktan 
sonra iade olunur., 

MADDE 287 — İÛ1 inci mad
dede zikredilen tedbirlere muha
lefet edenler veya tedaviye icabet 
etmiyenler hakkında ceza kanu
nunun 520 inci maddesi tatbik1 

olunur. 

MADDE 288 — 103 üncü mad
dede zikredilen mecburiyete ria
yet etmediği tebeyyün edenler 
üç aydan aşağı olmamak üzere 
hapis cezasına veya beş yüz liraya 
kadar ağır cezayi naktiye mah
kûm edilirler. 

MADDE 289 — 109 uncu mad
dedeki mecburiyete riayet etmi-
yen tabipler yüz liraya kadar 
hafif cezayi naktî ile cezalan
dırılırlar. 

MADDE 290 — 110 uncu mad
dede yazılı cürümleri irtikâp 
edenler hakkında ceza kanunu
nun 459 uncu maddesi hükümleri 
tatbik olunur. Frengili bir çocuk 
frengiye musap olduğunu bildir-
miyerek salim bir süt anneye ve
rilir ve süt anne frengiye duçar 
olursa faili hakkında ayni ceza 
verilir. 

MADDE 291 — 112 inci mad
dede gösterilen tedbirlere riayet 
etmiyeh ve tedaviye icabet eyle-
miyenler ceza kanununun 526 inci 
maddesi hükmünce cezalandırılır. 

MADDE 292— 137 inci mad
dede gösterilen mecburiyete ria
yet etmiyen gemi süvarileri beş 
yüz numaralı rüsumu sıhhiye ka
nunu mucibince ve cezayi naktî 
ile cezalandırılır. 

MADDtE 293 — 138 inci mad
dedeki şeraite muvafık olmıyan 

metten mütevellit bütün masarif 
sahibinden tahsil olunduktan son
ra iade olunur ve sahipleri hakkın
da takibat yapılarak yüz liradan 
beş yüz liraya kadar ağır cezayi 
naktî ile cezalandırılır. 

MADDE 287 — 101 inci mad
dede zikredilen tedbirlere muha
lefet edenler veya tedaviye icabet 
etmiyenler hakkında ceza kanunu
nun beş yüz yirmi altıncı maddeis 
tatbik olunur. 

MADDE 288 — 103 üncü mad
dede zikredilen mecburiyete ria
yet etmediği tebeyyün edenler bir 
haftadan üç aya kadar hapis veay 
yüz liradan beş yüz liraya kadar 
cezayi naktiye mahkûm edilirler. 

MADDE 289 — Aynen kabul 

MADDE 290 — Aynen kabul 

MADDE 291 — Aynen kabul 

MADDE 292 — Aynen kabul 

MADDE 293 — Aynen kabul 

MADDE 287 — Aynen 

MADDE 288 — Aynen 

MADDE 289 — Aynen 

MADDE 290 — Aynen 

MADDE 291 — Aynen 

MADDE 292 — Aynen 

MADDE 293 — Aynen 



ve bu hizmetten mütevellit bütün 
masarif sahibinden tahsil olun
duktan sonra iade olunur. 

MADDE 287 — 101 inci mad
dede zikredilen tedbirlere muha
lefet edenler veya tedaviye ica
bet etmiyenler hakkında ceza ka
nununun 520 inci maddesi tatbik 
olunur. 

MADDE 288 — 103 üncü mad
dide zikredilen mecburiyete ria
yet etmediği tebeyyün edenler 
3 aydan aşağı olmamak üzere ha-
hapis cezasına veya 550 liraya, ka
dar ağır para cezasına mahkûm 
edilirler. t 

MADDE 289 — 109 uncu mad
dedeki mecburiyete riayet etmi-
yen tabipler yüz liraya kadar ha
fif para cezası ile cezalandırılır
lar. 

MADDE 290 — 110 uncu mad
dede yazılı cürümleri irtikâp 
edenler hakkında ceza kanunu
nun 459 uncu maddesi hükümleri 
tatbik olunur. Firengili bir çocuk 
fiengiye musap olduğunu bildir-
miyerek salim bir süt anneye ve
rilir ve süt anne firengiye duçar 
olursa faili hakkında ayni ceza 
varilir. 

MADDE 291 — 112 inci mad
dede gösterilen tedbirlere riayet 
etmiyen ve tedaviye icabet eyle-
miyenler ceza kanununun 526 ime 
maddesi hükmünce cezalandırılır. 

MADDE 292 — 137 inci mad-l 
dede gösterilen mecburiyete ria
yet etmiyen gemi süvarileri 500 
numaralı rüsumu sıhhiye kanu
nu mucibince ve para cezası ile 
cezalandırılır. * 

MADDE293 — 138 inci mad
dedeki şeraite muvafık olmıyanj 
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gemilerin kaptanları 500 numa
ralı rüsumu sıhhiye kanununda 
münderiç eezayi naktilerin on 
misli alınmak suretile cezalandı
rılır. 

MADDE 294 — Sıhhat ve İçti
maî Muavenet Vekâletile İktisat 
Vekâleti tarafından 141 inci mad
dede gösterildiği veçhile müştere
ken tespit edilen nizamnamede 
münderiç levazım ve saireyi bu-
lundurmıyan ve yolcuların selâ
met ve emniyetini temin eyliye-
cek tedbirlere riayet etmiyen ge
mi sahip veya süvarilerinden yüz 
liradan beş yüz liraya kadar ağır 
eezayi naktî alınır ve bu levazım 
ikmal edilinciye kadar gemilerin 
seyrü seferine mümaneat olunur. 

MADDE 295 — 180 inci mad
dede zikredilen nizamname ile 
Sıhhat ve İçtimaî Muavenet ve 
İktisat Vekâletlerince müştereken 
tespit edilen hüküm ve tedbirlere 
riayet etmiyen iş sahipleri beş 
yüz liraya kadar ağır eezayi nak
tî ile cezalandırılır. Bu yüzden 
şahsî veya umumî zarar hasıl 
olduğu takdirde ahkâmı umumiye 
mucibince takibatı kanuniye ifa 
edilir. 

MADDE 296 —-184 üncü mad
dedeki memnuiyet hilâfına hare
ket edenler ceza kanununun 396 
inci maddesi mucibince cezalandı
rılır. 

MADDE 297 — 186 ve 187 inci 
maddede zikredilen fiilleri irti
kâp edenler veza kanununun 
398 inci maddesi ve 187 inci mad
dedeki fiilleri yapanlar 363 üncü 
maddesi mucibince cezalandırılır. 

MADDE 298 — 205 inci mad
dedeki mecburiyete riayet edil-
miyen mahaller mahkemelerce 
muvakkaten ve mecburiyet ifa 
edilinciye kadar seddedilir. 

MADDE 294 — Aynen kabul 

MADDE 295 Aynen kabul 

MADDE 296 — Aynen kabul 

MADDE 297 — 186 inci mad
dede zikredilen fiileri irtikâp 
edenler ceza kanununun 398 inci 
maddesi ve 187 inci maddedeki 
fiillerei yapanlar 363 üncü madde
si mucibince cezalandırılır. 

MADDE 298 — Aynen kabul 

MADDE 294 — Aynen 

MADDE 295 - - A y n e n 

MADDE 296 — Aynen 

MADDE 297 — Aynen 

MADDE 298 — 205 inci mad
dedeki mecburiyete riayet edil-
miyen mahaller mahkemelerce 
muvakkaten ve mecburiyet ifa edi 
linceye kadar kapatılır, 



gemilerin kaptanları 500 numa- • 
ralı rüsumu sıhhiye kanununda ! 
münderiç cezayi naktilerin on i 
misli alınmak süretile cezalandı- j 
rılır. 

MADDE 294 — Sıhhat ve İç
timaî Muavenet VekâletHe ikti
sat Vekâleti tarafından 141 inci ! 
maddede gösterildiği veçhile müş- j 
tereken tespit edilen nizamname- • 
de münderiç levazım ve saireyi i 
bulundurmıyan ve yolcuların se- ! 
lâmet ve emniyetini temin eyliye-
cek tedbirlere riayet etmiyen ge
mi sahip veya süvarilerinden yüz 
liradan beş yüz liraya kadar ağır 
cezayi nakdî alınır ve bu levazım 
ikmal edilinceye kadar gemilerin 
seyrü seferine mümaneat olunur. 

MADDE 259 — 179 uncu mad-. 
dede zikredilen nizamname ile 
Sıhhat ve İçtimaî Muavenet ve 
İktisat Vekâletlerince müştereken 
tespit edilen tedbirlere riayet et-; 

miyen îş sahipleri beş yüz liraya 
kadar ağır cezayi nakdî ile ceza
landırılır. Bu yüzden şahsî veya 
umumî zarar hasıl olduğu tak
dirde ahkâmı umumiye mucibince 
takibatı kanuniye ila edilir. 

MADDE 296 — 185 inei mad
dedeki memnuiyet hilâfına hare
ket edenler ceza kanunun J96 
inci maddesi mucibince cezalandı
rılır. 

MADDE 297 — 186 ve 187 
inci maddede zikredilen fiilleri 
irtikâp edenler ceza kanununun 
398 inci maddesi ve 187 inci mad
dedeki fiilleri yapanlar 363 üncü 
maddesi mucibince cezalandırılır. 

MADDE 298 — 205 inci mad
dedeki mecburiyete riayet edilmi-
yen mahaller mahkemelerce mu
vakkaten ve mecburiyet ifa edi
linceye kadar seddedilir. 
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MADDE 299 — 215 inci mad

dede zikredilen defin ruhsatiyesi 
olmadan cenaze defneden mezar 
bekçileri ve sahipleri ceza ka
nununun 326 inci maddesi muci
bince cezalandırılır. 

MADDE 300 — 227 inci mad
dede zikredilen istisna haricinde 
lâzım gelen müsaadeyi almadan 
herhangi suretle olursa olsun me
zarları açanlar altı aydan bir se
neye kadar hapsedilir. 

MADDE 301 — Müsaadesiz bir 
şehir veya kasabadan diğerine 
ölü nakledenler hakkında ceza 
kanununun 526 inci maddesi 
hükmü tatbik olunur. 

MADDE 302 — Belediyelerce 
252 inci maddeye tevfikan sıhhî 
mahzuru tasdik edilmeden sahip 
oldukları binaları iskân ettiren
ler veya icra verenlerden yüz 
liradan beş yüz liraya kadar ağır 
cezayi naktî alınır veya bir se
nelik bedeli icarının iki misli ce
za tahsil olunur. 

; On beşinci fasıl 
1 Umumî hükümler 

MADDE 303 — Bu kanunda 
zikredilen sıhhî memurlar, Dev
let, Belediye ve tdarei hususiye 
işlerinde kullanılan tabipler ve 
Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Ve
kâletinin lüzum göreceği ve me
zuniyet vereceği hususlarda ta
biplerin maiyetinde bulunan kü
çük sıhhat memurlarıdır. 

MADDE 304 — Bu kanunda 
zikredilen nizamname, talimatna
me ve saire kanunun meriyeti ta
rihinden bir sene zarfında tertip 
ve ikmal olunup Elyevm mevcut 
ve ayni işlere müteallik nizam
name ve talimatname hükümleri 
bu kanun hükümlerine tearuz et-

MADDE 299 — 215 inci mad
dede zikredilen defin ruhsatiyesi 
olmadan cenaze defneden mezar 
bekçileri veya ölü sahipleri ceza 
kanununun 526 inci maddesi mu
cibince cezalandırılır. 

MADDE 300 •— 227 inci mad
dede zikredilen istisna haricinde 
lazımgelen müsaadeyi almadan 
her hangi suretle olursa olsun 
mezarları açanlar ceza kanununun 
187 inci maddesi mucibince ceza
landırılırlar. 

MADDE 301 — Aynen kabul 

MADDE 302 — Aynen kabul 

On beşinci fasıl 

Umumî hükümler 

MADDE 303 — Bu kanunda 
zikredilen sıhhat memurları Dev
let, belediye ve idarei hususiye 
işlerinde kullanılan, tabipler ve 
Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Ve
kâletinin lüzum göreceği ve me
zuniyet vereceği hususlarda ta
biplerin maiyetinde bulunan kü
çük sıhhat memurlarıdır. 

MADDE 304 — Aynen kabul 

MADDE 299 — Ayenn 

MADDE 300 —Aynen 

MADDE 301 — Aynen 

MADDE 302 — Belediyelerce 
252 inci maddeye tevfikan sıhhî 
mahzuru olmadığı tasdik edil
meden sahip oldukları binaları 
iskân ettirenler veya icara veren
lerden yüz liradan beş yüz liraya 
kadar ağır cezayi nakdî alınır 
veya bir senelik bedeli icarının 
iki misli cezaen tahsil olunur. 

On beşinci fasıl 

Umumî hükümler 

MADDE 303 — Aynen 

MADDE 304 — Aynen 



MADDE 299 — 215 inci mad
dede zikredilen defin ruhsatiyesi 
olmadan cenaze defneden mezar 
bekçileri veya sahipleri ceza ka
nununun 326 mcı maddesi muci
bince cezalandırılır. 

MADDE 300 — 227 inci mad
dede zikredilen istisna haricinde 
lâzım gelen müsaadeyi almadan 
herhangi suretle olursa olsun me
zarları açanlar altı aydan bir se
neye kadar hapsedilir. 

MADDE 301 — Müsaadesiz 
bir şehir ve kasabadan diğerine 
ölü nakledenler hakkında ceza 
kanununun 526 inci maddesi hük
mü tatbik olunur. 

MADDE 302 — Belediyelerce 
252 inci maddeye tevfikan sıhhî 
mahzuru tasdik edilmeden sahip 
oldukları binaları iskân ettiren
ler veya icara verenlerden yüz li
radan beş yüz liraya kadar ağır 
cezayi nakdî alınır veya bir sene
lik bedeli icarının iki misli ceza-
en tahsil olunur. 
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MADDE 305 — Aynen kabul MADDE 305 — Aynen 

medikçe yenileri neşredilinciye 
kadar muteberdir. 

MADDE 305 — Bu kanunun 
meriyeti tarihinden itibaren 28 
haziran 1300 ceraimi sıhhiye ka
nunu ve 1316 tarihli mamulâtı da
hiliyeden olan sade yağlarının 
muhafazai safiyetine dair nizam
name ve 1323 tarihli aşı nizam
namesi ve 31 mart 1336 tarihli 
emrazı sariye ve istilâiye nizam
namesi ve 25 ağustos 1330 tarihli 
tifo aşısının lüzum görülecek ma
hallerde tatbikinin mecburî oldu
ğuna dair kararname ve 1 hazi
ran 1331 tarihli Kastamonu vilâ
yeti ve Bolu sancağı frengi mü
cadele teşkilâtı sıhhiyesi hakkın
daki nizamname ve 30 eylül 1331 
tarihli kolera aşısının lüzum gö
rülecek mahallerde tatbiki mec
burî olduğuna dair olan irade ve 
4 nisan 1333 tarihli sakkarinin 
gümrüklerden imrarı hakkındaki 
kanun ve 5 şubat 1337 tarihli ve 
90 numaralı frenginin men ve 
tahdidi sirayeti hakkındaki ka
nun ve 26 şubat 1927 tarihli em
razı sariye ve istilâiye nizamna
mesine ilâve edilen ahkâm hak
kındaki kanun hükümleri mül
gadır. 

MADDE 306 — Şubat 1331 ta
rihli Sıhhiye Nazareti teşkilâtına 
ait kanunla teşkil edilmiş olan 
Meclisi Âlii Sıhhî mülgadır. Muh
telif kanunlarla bu mecilse veril
miş olan vazifeler Âli Sıhhat Şu
rası tarafından ifa kılınır. 

MADDE 307 — Bu kanun neşri 
tarihinden itibaren altı ay sonra 
mer 'idir. 

MADDE 308 — Bu kanun hü
kümlerinin icrasına icra Vekilleri 
Heyeti memurdur. 

17 - 4 - 1929 
Bş. V. Ad. V. M, M. V. 
İsmet M, Esat M, Abdülhalik 

MADDE 306 — Aynen kabul 

MADDE 307 — Aynen kabul 

MADDE 308 — Aynen kabul 

MADDE 306 — Şubat 1331 ta
rihli Sıhhiye Nazareti teşkilâtına 
ait kanunla teşkil edilmiş olan 
Meclisi Âlii Sıhhî mülgadır. Muh
telif kanunlarla bu meclise veril
miş olan vazifeler Yüksek Sıhhat 
Şurası tarafından ifa kılınır. 

MADDE 307 — Aynen 

MADDE 308 — Aynen 
Da. En. Reisi R. V. 

Cemil Atıf 
M. M. Âza Âza 

Abdülmııttalip Sait 1. Kemal 
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Da. V.- Ha. V. Ma. V. 

Ş. Kaya Ş. Saraçoğlu Ş. Saraçoğlu 
Mf. V. , Na. V. Ik. V. 

C.HüsnüJ' Recep M. Rahmi 
S. t M.:V: -. 
Dr. Refik 
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