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13 mayıs 1926 tarih ve 839 numaralı sıtma mücadele kanununa bazı mevat tezyiline dair kanun
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BİRİNCİ MADDE — 13 mayıs 1926 tarih ve 839 numaralı sıtma mücadelesi
kanununun on yedinci maddesi mucibince mecburiyetlerin muktazasını ifa etmiyen veya memnuiyetler hilâfına hareket edenlerden maliye dairelerince tahsili
emval kanununa tevfikan tahsil edilecek masarif miktarları her üç ayda bir
Sıhhiye ve muaveneti içtimaiye vekâletne bildirilir ve tahsil olunan masarif mik
tarları bir taraftan varidat bütçesine irat kay it, diğer taraftan Sıhhiye ve
muaveneti içtimaiye vekâleti bütçesinin sıtma mücadelesi tertibine
tahsisatı
munzamma olarak ilâve edilmekle beraber ilâve edilen işbu tahsisat miktar
ları her sene teşrinisani ve nisan ayları bidayetinde Büyük Millet Meclisi
nin tasvibine arzolunur.
İ K İ N C İ MADDE — Her sıtma mevsiminin nihayetinde sıtma mücadele iş
lerinde istihdam edilen etibba ve sıhhiye memurlarile bu hususta büyük faa
liyet ve muvaffakiyet gösteren memurini saireye ve lisanen ve tahriren veya
numunei imtisal olmak suretile sıtma mücadelesi hakkında halk arasında bü
yük alâka uyandıran mektep muallimleri ve köy ihtiyar heyetlerile sair ze
vata ve sıtma mücadelesile alâkadar memurini sıhhiyenin tasvibine iktiran
etmek suretile sıtma mücadelesine hadim ıslâhatı meyahiye veya ameliyatı
türabiye yapan köy ihtiyar heyetlerile eşhas ve müessesata sıtma mücadelesi
teıtibinden iki yüz elli lirayı tecavüz etmemek üzere naktî veya sıtma müca
delesinin fevaidini gösterir projeksiyon alâtı, tablolar, mektep vesaiti tedrisiyesi gibi ayni mükâfat ve ikramiyeler itasına Sıhhiye ve muaveneti içtimaiye
vekili mezundur.
ÜÇÜNCÜ MADDE — Bu kanun 1 haziran 1928 tarihinden muteberdir.
DÖRDÜNCÜ MADDE — Bu kanunun ahkâmını icraya icra Vekilleri Heyeti
memurdur.
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