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Sayfa 
6. — Müzakere edilen maddeler 107 
1. — Tıp Fakültesinden ııeş'et edecek 

etibbayı mülkiyenin sureti istihdamları 

Birinci celse 

İkinci Reisıvelkili İsmet Beyefendinin tahtı 
riyasetlerinde bi'Mçtima zaptı sabık hulâsası kı
raat ve aynen kabul .edildi. Evrakı varidenin 
Encümenlere havalesinden sonra tahlif edil'miyen 
azanın tahlifleri icra edildi. îdarei Hususiye 
memurlariyle mazulîn ve mütekaidin evlâtliarının 
mektep ücretleri hakkında bir karar ittihazına 
dair ruznamenin yedinci mıaddesin! teşkileden 
teklifin müst'acölen müzakeresi hakkındaki Urfa 
Mebusu Şeyh Saffet Efendinin takriri kabul ve 
lodelımüzakere bütçeye taallûk ettiği ve Muvazenei 
Maliye Encümenine gönderilmediği anlaşılmakla 
Encümeni ımezkûre havale olundu. B'adehu Sıh
hiye ve Muaveneti İçtimaiye Vekili Rıza Nur Be
yin istifanamesi okunarak ruznamei müzakerata 
geçildi. Ettibanm hizmeti mecburiyetine dair 
lâyihai kanuniyenin müzakeresine biliptıdar bi 
rînci madde aynen kabul edildi. Müteakiben 
Teşkilâtı Esasiye Kanunun bâzı mevaddmı tav-
zühan (tadilâtına dair Kanunu E'Sasi Encümeni 
mazbatasının müstaee'len ve derekap müzakeresi 
kaibul edilerek encümence ihzıaır ve teklif olunan 
mieıvadd] kanuniye Lâyihasının 1, '2, 4, 11, 12, nci 
maddeleri aynen 10 ncu maddesi «Olunmak» ke
limesinin 'ilâvesiyle tadilen ve lâyihanın heyeti 
umumiyesi müttefikan kabul edildi. Muaddel 
10 ncu madde muGİlbince Reisicumhur intihabı-

Sayfa 
hakkındaki lâyihai kanuniye (1/26) ve 
Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye Encümeni 
mazbatası 107:109 

nın hemen icrasına dair Ertuğrul Mebusu Dr. 
Fikret Beyin takririyle yüz bir para top en-
daıhitma dair muta tiaiknirler kabul olunarak 
Riyaseti Cumlhur intihabına başlanıldı. Nıeltice 
de Ankara -Mebusu Gazi Mnstafa Kemal Başa 
Hazretlerinin bilititifalk 158 rey ile Türkiye 
Cumhuriyeti Eılyaısieltkıe inıtihabedildiği Maka
mı Riyasetten biıtltebliğ Salı günü iejtiıma odil-
mek üzere Çeteye miihayet verildi. 

Birinci Reis Velkilıi Kâtip 
Saruıhan Zonguldak 
Sabri Bagıp 

Kâtip 
Denizli 

Haydar Rüsdü 

REİS — Zaptı sabık hulâsası hakkında 
bir mütalâa var mı efendim 1 

MALÎYE VEKÂLETİ VEKİLİ FERİD 
BEY (Çorum) — Efendim memurin çocukları
nın mekâıtibi leyliyeye kabulü hakkımdaki mü
zakerede bendeniz ıbuılunamamıştum. Safa Be
yefendi esnayı müzalkerade bu, Maliye Vekili 
ile Maarif Vekili arasında tâyin edilecek bir 
meseledir; Maliye Vekili muvafakat eltmedi. 
Binaenaleyh bundan dolayı kaldı buyurmuşlar
dır. Halbuki Safa B'eyefendinsin haberleri yok
tur. Bu ad emimin vafalkaıt meselesi Hasan Be
yefendi zamanında olmuştur. Bendeniz mıemu-

B1RİNCİ CELSE 

Bed'i müzakerat; saat : 4,10 

REİS — Birinci Reisvekili Sabri Beyefendi 

KÂTİPLER : Ragıb B. (Zonguldak), Haydar Rüşdü B. (Denizli) 

• 

REİS — Celseyi acıyorum; zaptı sabık hulâsası okunacak : 

1. — ZAPTI SABIK HÜLÂSASI 
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rîn, mazulîn, müitdkaidîn ve yetimler hakkın
da Marif VdkMetinin bu teklifini kalbııl etmiş
tim. Tezkeresi de yazılmak üzeredir. Binaena-
leylh mesele yolktur. Artık Muvazene Encüme
nine gitmesine ide Mimim yoiktıır. O cihetin tas
hihini (talebedenim. 

1. — Heyeti Vekileye dair Riyaseti Cumhur 
tezkeresi 

REİS — Türkiye Reisicumhuru Oazi Mus
tafa Kemal Pş. Hazretlerinden gelmiş bir tez
kere vardır, okunacaktır : 

T. B. M. M. Riyaseti Celüesine 
Teşkilâtı Esasiye Kanununun maddei mah-

susası mucilbince Başvekâlete Malatya Mebusu 
İsmet Pş. Hazretleri intihabolunmuştur. Müşa
rünileyhin intihab eylediği diğer vekillerin esa
misi berveçhi âtidir. Heyeti umumiyesi Meclisi 
Âlinin tasvibine arz olunur. 

Başvekil ve Hariciye Vekili (Malatya Me
busu İsmet Paşa, 

Şerliye Vekili (Saruhan Mebusu) Mustafa 
Fevzi Efendi, 

Erkânı Harbiyei Umumiye Vekili (İstanbul 
Mebusu) Müşir Fevzi Paşa, 

Dalhiliye Vekili (Kütahya Mebusu) Ferid 
Bey, 

Maliye Vekilli (Gümüşane Mebusu) Hasan 
Fehmi Bey, 

Müdafaai Milliye Vekili (Karesi Mebusu) 
Kâzım Paşa, 

1. — Başvekil İsmet Paşa Hazretlerinin nutku 

BAŞVEKİL İSMET PAŞA HAZRETLERİ 
(Malatya) — Muhterem arkadaşlar! Reisicum
hur Hazretleri tarafından intihabı uhdei âciza-
neme tevdi buyurulan Vekilleri Meclisi Âlice 
tasvip buyurmak suretiyle izhar buyurduğunuz 
teyeccühe Hükümet namına arzı teşekkür ede
rim. Hükümet, muvaffakiyetini daima Meclisi 
Âlinin müzaheret ve itimadında istinat bularak 
ve ondan kuvvet alarak arıyacaktır. 

Arkadaşlar! Takibedeceğimiz hareket, hutu-
tu esasiyesi itibariyle bütün dünyaca malûmdur. 
Mevkii iktidarda ve mevkii mesuliyette bulu-

TUNALI HİLMİ B. (Zonguldak) — Allah'
tan dilenim ki, bundan böyle birbirinizden ha
berdar olasınız. (Handeler). 

REİS — Efendim! zaptı sabık hulâsası hak
kında başka bir mütalâa beyan edecek var mı? 
Zaptı sabık kabul olundu efendim. 

İktisad Vekili (Trabzon Mebusu) Hasan Bey, 
Adliye Vekili (İzmir Mebusu) Seyid Bey, 
Maarif Vekili (Adana Mebusu) Safa Bey, 
Nafıa Vekili (Trabzon Mebusu) Muhtar Bey, 
Sıhhiye Vekili (İstanbul Mebusu) Dr. Refik 

Bey, 
Mübadele, İmar ve İskân Vekili (İzmir Me

busu) Necati Bey. 
30 Teşrinievvel 1339 

Türkiye Reisicumhuru 
Gazi Mustafa Kemal 

REİS — Efendim! Reisicumhur Pş. Hazret
lerinin işbu tezkeresinde mevzuubalhsolan He
yeti Vekileyi tâyini esamiyle reyi âlinize vaz'-
ediyorum. Lütfen reylerinizi istimal ediniz. 
(Reyler toplandı) Reylerini istimal etmiyenler 
var mıdır? (Hayır sesleri) Efendim! Âranm 
istihsali muamelesi hitam buldu. Kâtip Beyler 
tasnif buyursunlar. 

Efendim, reye iştirak eden azayı kiramın 
adedi yüz altmışaltıdır. Reyler de yüz altmış
altıdır. İttifakı tam ile Heyeti Vekileye itima-
ded'ilmiştir. (Allah muvaffak etsin sesleri) 
(Alkışlar) 

nan ekseriyet fırkasının millete arz ettiği ve 
milletin tasvibettiği umdeler ve Meclisi Âlinin 
inkişaf ve terakki için, huzur müsalemet için 
öteden beri musırran iltizam ettiği esaslar; 
Cumhuriyet Hükümetinin hattı hareketi olacak
tır. Dahilde huzur ve emniyeti ve terakki ve 
inkişafı temin etmek için Cumhuriyet Hükü
meti, kemali azim ve metanetle, kemali ısrar 
ve takip ile hareket edecektir. (Alkışlar) (Bra
vo sesleri) 

Cumhuriyet Hükümetinin münasebatı hari
ciyede üssülesası Türkiye Cumhuriyetinin mev
cudiyetini ve tamamiyetini sağlam tutarak me-
nafii hayatiyesini gözden ayırmamak esası dâ-

2. — İCRA VEKİLLERİ MUAMELATI 

3. — NUTUKLAR 
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hilinde müs'alemeti, huzuru, hüsnümünaseibatı 
mümkün olduğu kadar tevsi ve teyidetmekten 
ibarettir. Hemhudutlarımızla ve kendileriyle 
muadeleti imza edip safahatını tatlbik etmekte 
olduğumuz ve diğer taraftan ve henüz münase-
bata girmediğimiz devletlerle samimî bir dost
luk tesisi için bütün kuvvetimizi sarf edeceğiz. 
Göreceğimiz hüsnüniyete fazlasiyle mukalbele 
edeceğiz. Bu esaslar dâhilinde Türkiye Cumhu
riyeti menafii hayatiyesini muhafaza etmek için 
son derece dikkatli olacaktır. 

Muhterem arkadaşlar! Meclisi Âlinin daima 
izhar ettiği temenni ve arzu ettiği netice söz

den ziyade iş yapılmasıdır. Cumhuriyet Hükü
meti sözden ziyade iş yapmak, fiiliyat ve tat
bikat ile size ve milletimize emniyetbahşolmak 
için bütün kuvvetini sarf edecektir. (Alkışlar, 
Allah muvaffakiyet versin sesleri) Şiarımız 
faaliyet, gayret, iş yapmak arzusudur. Sizin 
müzaheretinizi istirham ederim ki bu müzahe
ret tevfiki ilâhiye de vesilei tecelli olacaktır. 
(Uzun alkışlar) 

REİS — Efendim, diğer evrakı varideyi arz 
ediyorum : 

4. — AZAYI KİRAM MUAMELATI 

1. —• Azayı kiramdan bâzı zevatın mezuni
yetleri hakkında Divanı Riyaset kararları : 

REİS — Divanı Riyasetten bâzı âza arkadaş
larımızın mezuniyeti hakkındaki tezkere vardır, 
onu arz ©diyorum. 

Heyeti Umumiyeye 
Âtide esamisi muharrer azayı kiramın hiza

larında muharrer müddetlerle mezun adleri Di
vanı Riyasetin 28 . 10 . 1339 tarihli Onuncu 
İçtimaında tensip ve kabul edilmiş olmakla He
yeti Umumiyenin nazarı tasvibine arz olunur 
efendim. 

T. B. M. Meclisi 
İkinci Reisvekili 

İsmet 
Şeyh Saffet Ef. (Kütahya), birbuçuk ay, ta-

»bib raporuna müsteniden. 
Halil B. (Ordu), birbuçuk ay, tabilb raporu

na müsteniden. 
Veysel Rıza B. (Oümüşane), birbuçuk ay, 

ta'bib raporuna müsteniden. 
Necati B. (Bursa), birhuçuk ay, taJbi'b ra

poruna müsteniden. 
Mustafa Şeref B. (Burdur), bir ay, tabib 

raporuna müsteniden. 
İsmail Kemal B. (Çorum), Divanca makbul 

mazeretlerine mehni. 
İsmail Kemal B. (Çorum), bir ay, Divanca 

makbul mazeretlerine mehni. 
Şeyh Saffet Ef. (Urfa), bir ay, Divanca 

makbul mazeretlerine mebni. 
Abdulkadir B. (Maraş), birbuçuk ay, Di

vanca makbul mazeretlerine mehni. 

Nuh Naci B. (Kayseri), birhuçuk ay, Divan
ca makbul mazeretlerine mebni. 

Hakkı Tarık B. ('Giresun),, birbuçuk ay, 
Divanca makbul mazeretlerine mebni. 

Hüseyin Baki B. (Burdur), birbuçuk ay, 
Divanca makbul mazeretlerine mebni. 

Cemil B. (Tekirdağ), bir ay, Divanca mak
bul mazeretlerine mehni. 

Rahmi B. (İzmir), yirmibeş gün, Divanca 
makbul mazeretlerine mebni. 

Hüsrev B. (Urfa), bir ay, Divanca makbul 
mazeretlerine mehni. 

Recai B. (Ordu), birhuçuk ay, Divanca mak-
hul mazeretlerine mebni. 

Necmettin Molla B. (Kastamonu), bir ay, 
Divanca makbul mazeretlerine mebni. 

Ali B. (Lâzistan), hirhuçuk ay, Divanca 
makbul mazeretlerine mehni. 

REİS — Efendim! Divanı Riyasetin şu tez
keresinde esamisi mevzuubahsıolan arkadaşları
mıza gösterilen müddetle mezuniyet itası hu
susunu reyi âlilerine vaz'ediyorum. Kaibul bu
yuranlar lütfen ellerini kaldırsın... Kahul edil
miştir efendim. 

2. — Sinop Mebusu Dr. Rıza Nur Beye izin 
verilmesine dair Divanı Riyaset kararı. 

REİS — Divanı Riyasetin diğer bir tezke
resi vardır; okuyoruz. 
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Heyeti Umumiyeye 
'Sinop Mebusu Dr. Rıza Nur Beyin iki ay 

müddetle mezun addi Divanı Riyasetçe tensi-
bedilmiş olmakla Heyeti Umumiyenin nazarı 
tasvibine arz olunur efendim. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Birinci Reis Vekili 

Mehmed Sabri 

REİS — Efendim! Rıza Nur Beyin de Di
vanı Riyasetin tezkeresinde zikredil diği veçhile 
iki ay mezuniyetini reyi âlilerine arz ediyorum. 
Kabul 'buyuranlar lütfen el kaldırsın... Kabul 
edilmiştir efendim. 

3. — İzmir Mebusluğuna intihab edilen Os-
manzade Hamdi Beyin Birinci Encümenden 
mevrut mazbatai intihabiyesi. 

REİS — İzmir Mebusluğuna intihab olunan 

Takrirler 

1. — İstanbul Mebusu Ali Rıza Beyle arka
daşlarının, seferberliğin ilgası hakkındaki lâyi
hanın bilûmum kavanine tercihan müzakere edil
mesine dair takriri. 

REİS — Efendim, bâzı takrirler vardır, arz 
edeceğim. Ruznameni'n otuzuncu maddesini teş
kil ederi seferberli'ğiıı ilgası hakkındaki kanun 
lâyihasının müstaceien müzakeresi hakkında 
İstanbul Mebusu Ali Rıza Bey ve rüfekasının 
takriri vardır; okuyoruz : 

Riyaseti Celileye 
Seferberliğin ilgası hakkında nıznamede 

mevcut lâyihai kaıı<undiyenin bilûmum kavanine 
tercihan ve müstaceliyet karan ile müzakeresini1 

arz ve teklif eyleriz. 

İstanbul Çorum Antalya 
Ali Rı'za Ferid Ahmed Saki ' 

ALİ B. (Karahisarı Sahib) —^Efendim! Bir
takım mesaili a'skeriye vardır ki, seferberliğin 
hitamını kabul etmek suretiyle halledilecektir. 

Osmanzade Hamdi Beyin mazbatai intihabiyesi 
var, okunacak. 

Riyaseti Celileye 
Şubemize muhavvel İzmir Mebusu Osmanza

de Hamdi Beyin mazibatai intihabiyesi şube he
yeti umumiyesince lededtetkik intihabın murva-
fıkı usul ve kanun bulunduğu anlaşılmakla He
yeti Umumiyeye arzı karargir oldu. 29 . 10 . 1389 

Birinci Şube Reisi 
Kastamonu Melbusu 

Velet Çelebi 

REİS — Efendim Birinci Şubeden gelen 
mazhatada mezkûr olduğu veçhile Osmanzade 
Hamdi Beyin âzalığa ka'bulü hususunu reyi âli
lerine vaz'ediyorum. Kabul edenler lütfen el 
kaldırsın... Âzalığı kabul edilmiştir. («Tahlif 
edilsin» sesleri.) 

Bilhassa ahiren Meclisi Âlinin kabul ettiği zâ-
bitan maaş meselesi seferberlikle alâkadardır. 
Bunun için müstaceien müzakeresini rica ediyo
ruz. (Hay hay sesleri) 

REİS — O halde efendim Ali Rıza Beyin bu 
takririni reyi âlilerine vaz'ediyorum. Kabul 
buyuranlar lütfen el kaldırsın. Kabul olunmuş
tur. 

2. — Ur fa Mebusu Şeyh Saf fer Efendi ile 
rüfekasmın affı umumi ilânına dair teklifi ka-
nuniyenin derhal müzakeresi hakkında takriri 

REİS — Efendim! Cumhuriyetin ilâm müna
sebetiyle Affı Umumi Kanununun müstaceien ve 
takdimen müzakeresini teklif ediyorlar. Kırkaltı 
imzalı bir takrirdir, halbuki kanun Adliye En
cümeninde bulunduğu için bu takriri de Adliye 
Encümenine havale ediyoruz. 

FERİDUN FİKRİ B. (Dersim) — Efendim! 
Bunun müstaceliyetle çıkarılması için Adliye 
Encümenine havale ederseniz Adliye Encümeni 
de bunu müstaceien çıkarır. 

5. — EVRAKI VARİDE 
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REİS — Efendim! Malûmuâl'iniz müstaceli
yet kararı müzakere esnasında mevzuub alış olur, 
o zaman okuruz. 

VEHBİ B. (Karesi) — Müstacelen gitti esa
sen... 

ŞEYH SAFFET Ef. (Urfa) — Efendim! Bu 
takririn Heyeti Umumfyede kıraat edildikten 
sonra encürneen havale buyurulmasım teklif 
ediyorum. 

REİS — Efendim! Esasen kanun müstaceli
yet kararma iktiran etmiş. 

ŞEYH SAFFET Ef. (Urfa) — Diğer bir tek
lif vardır efendim okunsun. Heyeti Umumiye-
niıı malûmu olsun. Ondan sonra meseleyi halle-
deli'm. 

Riyaseti Celileye 
Velâdeti seniyei nebeviyeye müsadif şehri 

hâli kamerî eyyamı mübarekesinde vatan ve 
milletin saadeti ebediyesini temin ve tebşir ey-
liyen zaferi azîmih tecelliyatı ve Türkiye Bü
yük Millet MeelM Hükümetinin hâkimiyeti 
mi'lliyeye tesbit edilen Teşkilâtı Esasiye Kanu
nunda Türkiye Devleti! Cumhuriyeti unvanı 
mübeccelenih tasrihine dair mukarreratı tarihi-
yemizin sa^hifelerini bihakkin şereflendirecek 
tesadüfatı hasenedendir. Pek mukaddes ve mü-
beccel böyle mesut günlerde tezahürat ve me-
serratı milliye şerefine Heyeti Celilede müza-
keratı sebk eyliyen ve tevhidedilmek üzere Adli
ye Encümeninde bulunan affı umumiye müteâl
lik levahiyi kanuniyenıin bugün encümende ikmâ-
li ile Heyeti Celileye takdimini ve müstacelen mü
zakeresini arz ve teklif ederiz. 

Urfa 
Şeyh Baffet 

Konya 
Kâzım Hüisnü 

Elâzrz 
Mustafa 

Muş 
Osman Kadri 

Mardin 
Derviş 

Karahisar Şarki 
Mehmed Emin 

Konya 
Tevfik Fikret 

Saruhan 
Abidin 

Maraş 
Abdulfcadir 
Kastamonu 

Halid 
Dersim 

Ahmet Şükrü 
Elâziz 

Muhiddin 
Mardin 
Necip 
Muş 

İlyas Sami 
Giresun 

Musa Kâzım 
Artvin 
Hilmi 

İçel 
Mehmed Emin 

Çanakkale 
Mehmed 

Bolu 
Dr. Emin Cemal 

Bolu 
Şükrü 
Mardin 

Abdülganı 

Kayseri 
Halid 

Diyarbekir 
Mehmed Nuri 

Urfa 
Ali Fuad 

Karesi 
Haydar Adil 
Diyarbekir 

Zülfi 
Van 

Hakkı 

Sivas 
Halis Turgut 

Siverek 
Cudi 

Siverek ' 
Mahmud 

Menteşe 
Esad 

ıBozok 
Avni 
Niğde 
Halid 

Antalya 
Ahmed Saki 

Konya 
Mustafa Feyzi 

Konya 
Eyüp Salbri 

Kângırı 
Mehmed 
Mardin 
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REİS — Müstacelen encümene gönderiye 

Mazbatalar 

1. — Asker olan mebusların vaziyeti hukukî-
yelerinin tesbiti hakkında (3/43) memurinden 
mebus olanların tekaüt ve mâzuliyet aidatı hak
kında kabul edilen takrirde muharrer memurin 
kelimesinin Büyük Mület Meclisi âzası meyanın-
da bulunan erkân, ümera ve zâbitana şamil olup 
olmadığının tefsirine dair îcra Vekilleri Heyeti 
Riyaseti tezkeresinin (3/10) encümene iadesine 
dair Müdafaai Millîye Encümeni mazbatası. 

REİS — Efendim malûmuâlileri mebus za-
bitan hakkındaki kanun encümenden Heyeti 
Umıımiyeye gelmişti ve bir takrirle müstacelen 
müzakeresi talöbediliyordu. Halbuki Müdafaai 
Millîye Encümeni tetkik etmek üzere istiyor. Bi
naenaleyh oraya iade ediyoruz. 
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2. — Mübadele, İmar ve İskân Vekâleti kanun 
lâyihası (1/315) ve mübadele, İmar ve İskân Ve
kâleti teşkilât kadrosu ile bütçesi hakkında kanun 
lâyihası (1/346) ve mübadele, İmar ve İskân ve 
Muvazenei Maliye Encümenleri mazbataları. 

REİS — Efendim mübadele, İmar ve İskân 
Vekâleti tahsisatına ait kanun lâyihası encümen 
mazbatasiyle encümenden gelmiştir. Ruzname-
ye ithal ediyoruz. Bugünkü ruznamemizde etıb
banın hizmeti mecburiyesi hakkındaki lâyihai ka-
nuniyenin müzakeresine devam ediyoruz. 

İMAR VE İSKÂN VEKİLİ MUSTAFA NE
CATİ B. — Müsaade buyurursanız bu kanunun 

1. —- Tıp Faklütesinden neş'et edecek etıbba
yı mülkiyenin sureti istihdamları hakkındaki lâ
yihai kanuniye ve Sıhhiye ve Muaveneti İçtimai
ye Encümeni mazbatası (1/26) 

REİS — Etıbbanın hizmeti mecburiyesi hak
kındaki Kanunun ikinci maddesini müzakere ede
ceğiz: 

MADDE 2. — Elyevm tahsilde bulunan ve 
1339 senesinden itibaren Tıp Fakültesine duhul 
edecek olan talebeden Hükümetin lüzum göstere
ceği mahallerde üç sene hizmet edeceklerini taah-
hüdedenleri meccani ve leylî ikmali tahsilleri mas
rafı Hükümetçe deruhde olunur. 

REİS — Efendim bu madde hakkında söz is-
tiyen var mı? 

VEHBİ B. (Karesi) — Miktarını anlıyalım, 
senevi kaç doktor yetiştirecek? 

SIHHİYE VEKİLİ Dr. REFİK B. (İstan
bul) — Efendim Tıp Fakültesinde elyevm altı-
yüzelli talebe mevcuttur. Bu altıyüzelli talebe
den ikiyüzellisi elyevm ciheti askeriyededir. Dört-
yüzotuzbeşi Tıp Fakültesinde muhtelif sınıflar
dadır. Bu maddeyi biz vaz'ederken şöyle tasav
vur ettik efendim. Sıhhiye Vekâleti, bütçesine ko
yacağı tahsisat ile senevi arzu ettiği miktarda ta
lebeyi mektebe kabul için çalışacaktır. Meselâ 
her sene yüz talebe alınırsa beşinci senenin niha
yetinde beşyüz talebe elde var demektir. Beşin
ci seneden sonra her sene yüzer talebe ele geçek
tir. Esas budur. Başka bir şey yoktur. 

Dr. FİKRET B. (Ertuğrul) — Efendim Hü
kümet altı sene masrafını deruhde edecek, yedi-

t erci han müzakeresi hakkında söz söyliyeceğim. 

Efendim! Ruznamede Kuvayı Milliye mensup
larının affı hakkında bir madde vardır. Onun 
için yarın İmar, İskân Vekâletine ait kanunun her 
şeye tercihan müzakeresini teklif ediyorum. (Bu
gün sesleri.) Kaabil ise bugün... 

REİS — Efendim Vekil Beyin teklifini reyi 
âlilerine vaz'ediyorum. İmar ve İskân Vekâleti 
hakkındaki kanunun müstacelen müzakeresini ka
bul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul olunmuş
tur. 

VASIF B. (Saruhan) — Her şeye tercihan... 

recek, içirecek, giydirecek sonra üç sene hizmete 
mecbur tutacak. Bendenizce bu müddet azdır. Beş 
sene hizmete mecbur olmasını teklif ediyorum. 
Altı sene okuyacak üç sene hizmete mecbur olacak 
ki, bu. muvafık değildir. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Efendi
ler! Bendeniz Karahisarı Sanki'nin (Koyulhi
sar) kazasında bulunurken orada bir aşı me
muru söylüyordu. (Beni, bir de o vaikit belediye 
tabiplerini doğrudan doğruya İstanbul tâyin 
ediyordu. Belediye tabibi ile beraber bu kaza
ya tâyin edildik. Tabip bana dedi ki : «Sen ben
den evvel gidiyorsun. Her halde kaza merke
zinde bir belediye eczanesi vardır. Eczanenin 
bir muayenehanesi 'Oİur veyahut bir iki fazla 
odası olur. Binaenaleyh ben oraya gelinceye 
kadar beklersin beraber otururuz» dedi. Ben 
ondan daha evvel İstanbul'dan kalktım, kaza
ya geldim. Dar vakit Kaymakam Beyi sordum. 
Evine gitti dediler. Evine gittim; Kaymakam 
Beye dedim ki, efendim beni aşı memuru ola
rak gönderdiler. Bir de tabip geliyor. Ta
bip bana eczanede oturmalklığımı tenbih etti. 
Ben bir tarafı bilmiyorum şimdi geldim. Lüt
fen emrediniz de bana eczaneyi göstersinler de
diğimde bana «eczane belediyedir» diye cevap 
verdi) dedi. Şu halde mektebi tıbbiyeden çı
kan efendileri hizmeti mecbure ile mecbur tu
tarak uzak yerlere gönderiyoruz. Oralarda 
eczane ya var veya yok, yoksa eczaneyi bele
diye reislerinin ceplerinde mi arayacaklar, 
yoksa Sılhhiye Vekâleti orada eczane açmak 

6. — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 
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çaresini mi düşünecek veya düşündürecek mi? 
Bunu sormak isterim. 

Dr. MUSTAFA B. (Çorum) — Efendim! Bu 
maddedeki etıbbanın hizmet edeceği yerler ile 
ikinci maddedeki yerler arasında 'bir fark var
dır. Nazarı dikkati âlinizi celbederim. Birin
ci, memlekette ne kadar münhal] ât varsa kur'a 
ile yapılıp hangisini çekerse o tarafa gidecek
tir. Halbuki ikinci madde ile o münhallâtm 
heyeti umumiyesi değil, onların içerisinde en 
ziyade şeraiti sıhhiye naktai nazarından ağır 
olanlar nereleri ise orasını bir kararname ile 
vekâlet tesbit edecek, tes'bit ettikten sonra ta
bipleri bilhassa oralara gönderecektir. Misal 
olarak meselâ münhallat İstanbul'da olabildiği 
gibi, meselâ Van, Bitlis'te de olabilir. Mek
tepten çıktıktan sonra kur'ası İstanbul yahut 
Van veya Bitlis'e çıkacak, fakat ikinci madde 
ile gidilecek yerler vekâlet tarafından tâyin kı
lınacaktır. Vekâlet Çapakçur ve saire gibi yer
leri intihabedecek ve bilhassa o noktalara gön
derecektir. Binaenaleyh Fikret Beyin dediği 
gibi üç sene gerçi azdır. Fakat memleketin 
heyeti umumiyesi nazarı dikkate alınacak olur
sa o zaman müddeti hizmet az değildir, muva
fıktır. 

SIHHİYE VEKİLİ Dr. REFİK B. (İstan
bul) — Efendim! Bendeniz onu arz edeceğim. 
Üç seneden maksat, bu efendiler mektepten çık
tıktan sonra kur'aya dâhil olmıyacaiklardır. 
Vekâlet 'bunları arzu ettiği yerde istihdam ede
cektir. İkincisi de Süleyman Sırrı Bey Kar
deşimize cevap vermek istiyorum, bu müstak
bel için netice verecek bir esastır. Bittabi o 
etıbbayı oralara tâyin ederken vekâlet verece
ğimiz bütçe dairesinde oraların eczanelerini ve 
sairesini de düşünmek mecburiyetindedir. Üçün
cüsü; encümende bunu üç sene yapmaktan 
maksadımız müracaatı tezyidetmektir. Beş se
ne çok görülecektir ve bize müracaat eden pek 
az olacaktır. Bu noktai nazardan müracaatı 
tezyidetmek için, müddeti üç sene yapmışızdır. 
Memlekette hizmet edecek bir talbip için birçok 
masraf yapmakla beraber, bunu yapmaya muh
tacız ve mecburuz. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Bu hu
susta emsal vardır. Mühendis mektebinde be
her senei tahsiliye için ikişer sene hizmet mec
buriyeti vardır. Şimdi çıkacakları hiçbir hak 

olmadan icbara ve hattâ istipdat derecesinde 
bir mecburiyetle iki sene hizmeti mecburiye 
konmasına mukabil Hükümetin ibate ve iaşe 
ederek bir nevi mukavele ile kendileri mektebe 
alacağı yeni talebeye pek müsamahakâr dav-
ranılıyor. Binaenaleyh Hükümetin iaşe ve iba
te edecekleri beher senei tahsiliye için ikişer 
sene mecburi hizmete icbar edilmelerini teklif 
ederim. 

RASİH Ef. (Antalya) — Efendim! Bu mad
de bugün, telâfi ve tedavisi arzu edilen memle
ket dertlerinden en büyük derdin çaresi olarak 
buraya gelmiştir. Fakat teklif olunan şekilde 
o'ğer Sdıhiye Vekâleti amelî bir çare bulamazsa 
yi'iı'e bu de'rt tedavi edilemiyecektir. Arkadaşlar 
bu meseleyi, Hükümet tabibi olarak her kaza 
merkezinde bir doktor bulundurup onu gerek 
adlî vazai'fiyle muvazzaf kılmak ve gerekse 
merkezle kazalar arasındaki muhabereyi temin 
etmek, yani kırtasi vazaifle meşgul etmek nok
tasından düşünmemelidir. Bir kaza yahut bir 
nahiye halkını huşu s atı sıhhiyesini te'min edecek 
şekli düşünmek lâzımdır. Ontın için gerek iki 
sono ve gerek ile sene ve gerekse bir sene deyi
niz ; böyle mutlak olarak bırakacak olursanız 
vine birçok yerleriniz doktorsuz kalacaktır. 
Böndeniz bilhassa Sıhhiye Vekili! Muhteremi 
Beyefendiden rica ederim amelî şekil aramalı
dır. Onun için mektebe masarifini kabul ederek 
alacağımız talebeyi, her sene kaç talebe alabi-
leceksek memleket üzerine taksim etmeliyiz. 
Kendisini doktor olarak göndereceğimiz mahal 

halkından ve orada yetişen efendilerden; ma
demki masrafını vermeyi kabul ediyor, Sıhhiye 
Vekâleti, oradan alıp ve o suretle yetiştirirse o 
vakit o kazayr, yahut o nahiyeyi veyahut o li
vayı doktorsuz bırakmamış oluruz. Madde bu 
suretle maksadı temin etmemiş olur. Çünkü o 
mecburiyeti kabul etmez, gitmezse nedir bunun 
Imvvei teyidifyesi? (Aşağıda var, sesle'riı) O te
min etmez. Her halde amelî olacak. Süleyman 
Sırrı Bey biraderimizin temas ettiği nokta da 
gayet mühimdir. Birçok kazalarımıza doktor 
gitmiştir ve orada vücudundan istifade edile
memiştir. Yani hizmet edememiştir. Çünkü ver
diği reçeteleri yapacak eczane yoktur. Eğer ken
disi bavulu, ile bir şey götürmüşse bir reçete yap
mıştır. Bir hastayı tedavi etmiştir. Yoksa yirmi 
otuz saatlik yerden bir reçeteyi gönderip, ilâç 
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getirtip onunla te'davi etmek müşkülâtı karşı
sında kalmıştır. Onun için yine Sıhhiye Vekâ
letinin üzerine bu hususta bir vazife düşüyor. 
Gerek belediyeler vasıtasiyle, gerekse idarei hu-
susiyeler vasıtasiyle her halde doktorların tâ
yininden evvel' kaza merkezlerinde eczaneler 
açmak zaruretinin temin edilmesi lâzımdır. Be
lediyelerin varidatı; şimdiye kadar görülen tec
rübelerle bu hususu temin edememiştir. Eğer 
varidatı müsaidolan belediyeler bu işi temin 
edebilirse febiha, edemediği surette her vilâyet 
idarei hususiyesinin gerek merkezde açacağı ve 
gerek, mühüm nahiyelerde, birer şube açmak su
retiyle bu ihtiyacı temin etmek zarureti karşı
sındayız. Eczaneyi bir tüccar da açabilir ve her 
hangi bir eczacı da istediği yerde eczane aça
bilir, gerek belediyeler ve gerekse idarei husu-
siyeler ve Sıhhiye Vekâleti bununla ne için alâ
kalansın, diye bir şey varidi hatır olabilirse de 
efendiler. Daha vilâyet ve liva, merkezlerimiz
de açılması icabeden eczaneleri idare edecek 
fazla eczacımız yoktur; bir. Saniyen kazalarda 
ve nahiyelerde bir kâr temin edeceğine kaani 
bulunmryan sermaye sahipleri orada eczane aç
mayı hiçbir vakit bir iş edinip açmazlar. Bugün 
memlekette ihtiyacın en mühimmi, en mübremi 
nüfusu muhafaza ve teksir etmektir. Memleket
teki nüfusu tezyit ve teksir etmek onun sıhha
tine bakmakla olur. Onun için Sıhhiye Vekâleti 
bu iş üzerimde yalnız doktorları hazırlayıp gön
dermekle • vazifesinin bittiğine kail olmasın. 
Her halde amelî bir kaza ve nahiye merkezleri
mizde açılması lâbüt ve zaruri olan eczaneleri, 
arz ettiğim gibi, belediye veya idarei hususiye -
lere açtırsın. Bu eczanelerden gerek beledi'ye ve 
gerekse idarei hususiyeler bu hususta ziyan ede
cek değillerdir, kendileri yalnız bu memlekete' 
çok hayırlı olacak bu müesseseleri açacakların
dan yine kendilerinin koydukları sermayeyi ala
caklardır. Belki az bir kâr ile halkı daha ucuz 
tedavi etmeyi de temin edeceklerdir. Onun için 
Sıhhiye Vekili Beyefendinin bunun üzerinde bir 
fikir dermeyan buyurmaları ve mülhakat dok
torları için dalha amelî bir şekil bulmaları kendi 
muvaffakiyetleri için lâzımdır kanaatindeyim. 
Onun için arz ettiğim her halde kazalara ve 
mülhakata gönderilecek doktorlar o kazalardan 

alınacak talebelerden yetiştirilmek suretiyle ol
malı ki, yerli olarak bir doktoru memleketine 
yerleştirmiş olalım ve Devlet her vakit için o 
kazaya gönderilecek doktoru vardı veya yoktu 
veyahut gitmiyor gibi vaziyetler karşısında kal
masın. 

SIHHÎYE VEKİLİ Dr. REFİK B. (istan
bul) — Efendim! Rasih. Efendi arkadaşımız me
seleyi gayet vazıh bir surette teşrih ettiler. 
Onun için kendilerine ufak ve kısa bir cevap 
vermek mecburiyetindeyim. Memleketimizin1 

birçok yerlerinde eczane bulunlmaması keyfiyeti 
memleketin bugünkü değil pek eski bir derdi
dir. Vekâletin bu mesele ile iştigal etmesini tav
siye buyuruyorlar. Bendeniz bu hususu maal
memnuniye telâkki ederim. Fakat her hangi bir 
eczanenin, küşadı için lâzımgelen sermayeyi ve
kâlet veremiyecektir. Maatteessüf bu idarei hu
susiye meselesidir ve ona aittir. 

HAMDİ B. (Bozok) — îdarei hususiyelerin 
eczaneler açması memnudur. 

SIHHÎYE VEKÎLÎ REFİK B. (Devamla) — 
Hayır eefnldim! Eczaneler küşadedebilirler. Sıh
hiye Vekâletinin bu hususta vazifesi kendileri
nin muhtacolduğıı eczacıları tavsiye edip, bu
lup vermektir. Yani arada bir vasıta olmaktan 
ibarettir. Yalnız halen Rasih Efendi arkadaşı
mızın buyurdukları mesele iki şeye taallûk eder 
Sıhhiye Vekâletinin iki vazifesi vardır. Bir 
defa Hükümet mefhumu noktai nazarından ida
ri mesailde - adlî mesail haricolmak üzere - Hü
kümetin idare teşkilâtı dâhilimde tabipler kaza 
ve vilâyetlerde Sıhhiye Vekâletinin birer mü
messili olarak bulunuyor. İkinci mesele - ki ett 
mühimmi budur ve en ziya'de çalışacağımız nok
ta bu olmalıdır - tedavicilik ve haistanın sıhhati 
ile alâkadar olacak içtimai tabipler tâyin etmek 
meselesidir. Hastaneler, dispanserler, diğer em
razı zühreviye, malarya ve saire için icra edile
cek teşkilât asıl bunlardır İd, bizi çok işgal edi
yor. Benim söyliyeeeğim bundan ibarettir. 

REİS — Efendim ekseriyet kalmamıştır. 
Yarın saart birbuçukta içtima etmek üzere Cel
seyi1 tatil ediyorum. 

Hitamı müzakerat: Saat: 5,00 
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