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Frenginin men ve tahdidi sirayeti hakkında kanun

(Ceridei Resmiye ile neşir ve ilâm : 7 mart 1337 - No. 5)
No.
90

BÎRÎNCÎ MADDE — Her frengili istediği bir tabibe kendisini tedavi ettirme
ğe şekil ve müddeti tedavisi hakkında tabibi müdavisinden alacağı musaddak vesi
kayı nezdinde bulundurmağa mecburdur.
ÎKÎNCÎ MADDE — Her tabip müşahede ettiği frengi vakayiini ihsaiyat tan
zimine medar olmak üzere hüviyet tasrih etmeksizin yirmi dört saat zarfında Hü
kümet tabibine, bulunmıyan yerlerde belediye tabibine ihbar etmeğe mecburdur.
ÜÇÜNCÜ MADDE — Tâyin edilen günlerde tedaviye gelmekten imtina eden
frengilileri, tabibi müdavileri, Hükümet tabibine, Bulunmadığı takdirde belediye
tabibine ihbar etmeğe mecburdurlar.
DÖRDÜNCÜ MADDE — Tabibi müdaviler hastalığın âhara meni sirayetini
temin için marazın eşkâli mühimmei sirayetini havi hastalarını ziri imzalı «vesayayı sıhhiye varakası» vermeğe ve hastalar da işbu vesaya ahkâmına riayet etme
ğe mecburdurlar.
BEŞÎNCÎ MADDE — Sıhhi teehhül muayenesi muamelâtı, vilâyet veya liva
umumî meclislerince tanzim edilen talimatnameler veçhile tatbik ve cereyan etti
rilir.
ALTINCI MADDE — Alelûmum frengililer müessesatı sıhhiyei resmiyede ve
etibbayı resmiye tarafından meccanen tedavi edilir.
YEDÎNCÎ MADDE — îşbu kanun ahkâmına ve ona müteferri şûralarca yapıla
cak talimatnamelere riayet etmiyenler on liradan elli liraya kadar cezayi nakdiye
mahkûm edilirler.
SEKÎZÎNCÎ MADDE — Frengi hastalığiyle malûl olan eşhas hastalığın âha
ra sirayetine bilerek sebebiyet verdiği takdirde altı aydan iki seneye kadar hapsolunur veya yüz liradan beş yüz liraya kadar cezayi nakdî alınarak, mutazarrır
olan şahsa verilir. Zevceynden biri diğerine bu hastalığı naklederse cezanın haddi
azamı tatbik olunur. Bu takdirde, takibatı kanuniye icra edebilmek için malûl zevç
ve zevcenin şikâyeti şahsiyesi şarttır.
DOKUZUNCU MADDE — Frengiyi tedaviye cüret eden mutatabbipler iki ay
dan iki seneye kadar hapis veya elli liradan yüz liraya kadar cezayi nakdiye mahkûm
edilir.
ONUNCU MADDE — îşbu kanun ahkâmının tatbiki esnasında eshabı müracaata ıkaı müşkülât eden etibba üç aydan iki seneye kadar hapis ve muvakkaten
rütbe ve memuriyetten tardedilir.
ON BÎRÎNCÎ MADDE — îşbu kanun tarihi neşrinden itibaren mer'iyülicra
dır.
ON ÎKÎNCÎ MADDE — îşbu kanunun icrasına Adliye ve Sıhhiye vekilleri me
murdur.
5 şubat 1337 ve 26 cemaziyelulâ 1339
Büyük Millet Meclisi Riyasetinden tebliği
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