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2. — SUALLER 279 
1. — Erzurum Mebusu Rüştü Paşanın; 

Tevhidiefkâr, Sontelgraf, istiklâl, Sayha gaze
teleri ile dört mecmuanın bilâ müddet tatilleri 
esbabına dajr Dahiliye Vekâletinden şifahî su
al takriri. 279 

2. — Sivas Mebusu Rahmi Beyin; tamirat 
maksadiyle jAnkara Lisesinde yapılan tahribat 
hakkında Maarif Vekâletinden şifahî suali. 279 

3. — EVRAKI VARİDE 279 
Lâyihalar 279 

1. — Müdafaa! Milliye Vekâletinin 4-341 
senesi bütçesinin fusul ve mevaddı muhtelife-
şine on milyon dokuzyüzdoksanyedi bin lira 
tahsisat ilâvesi hakkında kanun lâyihası (1/644) 

Teklifler 
1. — lA^ana Mebusu ismail Sefa Bey ve 

altmışyedi refikinin; seferberliğin devamı müd-
detince zirâajl:, ticaret ve sanat erbabının tecille
ri hakkında teklifi kanunisi (2/457) 
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Ermeniler hakkında' MefHurnr Muhakemat En
cümenince tanzim çd^en mazbata üzerine Mec
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hidi hakkında takririJ4/17Ş) 302:303 
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Sayfa 
Darülmuallimat Mezunları Cemiyeti, İskilip, 
Urfa, Bergama, Dörtyol, Silivri, Fatsa, Kara-
cusa'dan mevrut telgraflar. 279 

Azayı Kiram Muamelâtı 279 
1. — Azayı Kiramdan mezuniyetlerini teca

vüz ettirenler hakkında Divanı Riyaset kararı. 279: 
280 

2. — Azayı Kiramdan bazı zevata mezuni
yet itasına dair Divanı Riyaset Kararı. 280:281 

REİS — Zaptı sabık hulâsası okunacaktır 

Yetmişikinci İçtima 

8 Mart 1341 Pazar 

Birinci Celse 

Öğleden evvel tsmet Beyin tahtı riyasetlerinde 
bilinikat zaptı sabık hulâsası kıraat ve aynen ka
bul edildi. Evrakı varide' ait oldukları muhallere ha
vale olundu. 

Bozok Mebusu Avni Beyin, Divanı Riyaset Kâtip
liğinden istifanamesi ile, Alman Meclisi Riyasetin
den mevrut telgrafname kıraat edildi. 

Aşarın ilgasından dolayı teşekkürü havi telgrafna-
meleri irtica harekâtının ret ve takbihi hakkındaki 
telgrafnamelere icap eden cevapların itası tensip 
olundu. 

Badehu inşası mukarrer yeni Ankara Şehri hak
kındaki kanun lâyihasının müzakeresine iptidar edil
di ve neticede mezkûr lâyihanın müzakeresi bu bap
taki haritanın tab ve tevziine talik olundu. 

Müteakiben Darülfünun Emaneti ile öksüz yurt
ları ve hudut ve sevahil Sıhhiye Müdiriyetlerinin mu
vakkat bütçeleri hakkındaki kanun lâyihaları müza-

Sayfa 
4. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 282 

1. — 1341 senesi Muvazenei Umumiye Ka
nunu lâyihası ve Muvazenei Maliye Encümeni 
mazbatası. (1/506) 282 

A) Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye Vekâ
leti Bütçesi : 282:312 

kere ve üçü de aynen kabul olundu ve saat birbu-
çukta içtima edilmek üzere celse tatil edildi. 

İkinci Celse 
İsmet Bey tarafından kuşat edilerek sabah celse

lerinin ilgası hakkında verilen takrir kabul olunduk
tan sonra birinci celsede müzakere ve kabul edilmiş 
olan kanunların heyeti umumiyeleri tayini esami ile 
reye vaz ve her üçü de ekseriyeti ârâ ile kabul olun
du. 

Umum memurin hakkındaki teklifi kanuninin te
hiri müzakeresine dair Başvekâlet Tezkeresi kıraat 
ve kabul edildi. 

Devlet ormanlarından köylülerin intifa hakkı ka
nununun ikinci maddesini muaddel kanun ikinci de
fa olarak müzakere ve aynen kabul olundu..Tütün ve 
sigara kâğıdının inhisar tahtında idaresi hakkındaki 
kanun lâyihasının, Maliye Vekilinin teklifi üzerine 
tehiri müzakeresi ve Mazuliyet ve Tekaüt Kanunla
rının bazı mevaddını muaddil lâyihai kanuniyenin 
Umum Memurin kanunu lâyihası ile tevhiden müza
keresi karar^ir oldu ve tenefüs için, celse tatil olun
du. 

BtRlNCİ CELSE 

Bed'i Müzakerat; Saat : 1,45 

REİS : Kâzım Paşa 

KÂTİPLER : Şeref Bey (Diyarbekir), Hakkı Bey (Van) 

REİS — Celseyi açıyorum efendiler. 

1. — ZAPTI, SABIK HULÂSASI 



İ : 73 9 . 3 . 1341 C : 1 

Üçüncü Celse 
İsmet Bey tarafından kuşat edilerek ahiren me

busluğa intihap ve kabul edilen Gümüşhane Mebu
su Cemal Hüsnü ve Kayseri Mebusu Zeki Beylerin; 
tahlifleri icra olunduktan sonra efradı ailesini bilâ-
hara celbeden memurine verilecek aile harcırahı hak
kında Kavanini Maliye Encümeninin tefsir mazba
tası müzakere edildi. Ve neticei müzakerede fıkara-
tı hükmiyeden üçü aynen kabul ve ikisi Encümene 
iade olundu. Badehu,* Şûrayı Askerî lâyihasının mü
zakeresine geçilerek birinci maddenin (A) fıkrası (B) 
fıkrasına idhalen ve tadilen, (B) fıkrası ile (C) fık
rası aynen ve ikinci madde tashihen kabul olundu. 

Ve Pazartesi günü öğleden sonra içtima edilmek üze
re celse tatil olundu. 

REİS — Zaptı sabık hakkında bir itiraz var mı 
efendim? 

VEHBİ BEY (Karesi) — Reis Paşa: Tütün Ka
nunu, gelecek Pazar günü müzakere edilmek üzere 
tehir edilmişti. Halbuki «alelıtlak talik edilmiştir 
deniliyor» o suretle tashihini rica ederim. 

REİS — Pekiyi efendim: O suretle tashih oluna
caktır. Başka mütalâa var mı efendim? (Hayır ses
leri) O halde tashih olunan şekilde zaptı sabıkı ka
bul edenler lütfen ellerini kaldırsınlar... Zaptı sabık 
kabul edilmiştir efendim. 

2. — SUALLER 

1. — Erzurum Mebusu Rüştü Paşanın; Tevhidi-
efkâr, Sontelgraf, İstiklâl, Sayha gazeteleri ile dört 
mecmuanın bilâ müddet tatilleri esbabına dair şi
fahî sual takriri. 

REİS — Dahiliye Vekâletine havale edilmiştir. 

2. — Sivas Mebusu Rahmi Beyin; tamirat mak
sadıyla Ankara Lisesinde yapılan tahribat vesaire 
hakkında şifahî sual takriri. 

REİS — Maarif Vekâletine havale edilmiştir. 

3. — EVRAKI VARİDE 

Lâyihalar 
1. — Müdafaai Milliye Vekâletinin 1341 senesi 

bütçesinin fusül ve mevaddı muhtelifesine on mil
yon dokuzyüz doksanyedi bin lira tahsisat ilâvesi hak
kında kanun lâyihası (1/644) 

REİS — Muvazenei Maliye Encümenine havale 
edilmiştir. 

Tezkereler 
1. — İspirto resminin tenzili hakkında 9 Nisan 

1340 tarihli kanuna müzeyyel kanunun tefsirine dair 
Başvekâletten mevrut tezkere (31389) 

REİS — Kavanin ve Muvazenei Maliye Encümen
lerine havale edilmiştir. 

Takrirler 
/. — Muş Mebusu Osman Kadri Beyin; Divanı 

Muhasebat memurininin tayini için, vekâletlerde ol
duğu gibi, bir encümen teşkili hakkında takriri. 

REİS 
edilmiştir. 

Divanı Muhasebat Encümenine havale 

2. — Kocaeli Mebusu İbrahim Beyin, Yalova 
Kaplıcaları Şirketinin harekete getirilmesi veya şart
namelerinin feshi temenniyatına dair takriri (1/173) 

REİS — Başvekâlete havale edilmiştir, 

Evrakı Saire 
/. — İrtica harekâtının ret ve takbihi hakkında 

Armutlu, İstanbul'da Darülmuallimin ve Darülmual-
limat Mezunları Cemiyeti, İskilip, Urfa, Bergama, 
Dörtyol, Silivri, Fatsa, Karacasu'dan mevrut telgraf
lar. 

REİS — Divandan bunlara münasip cevaplar ya
zılacaktır. efendim. 

Azayı Kiram Muamelâtı 
/. — Azayı Kiramdan mezuniyetlerini tecavüz 

ettirenler hakkında Divanı Riyaset kararı. 
REİS — Okunacaktır: 

Heyeti Umumiyeye 
Atide esamisi muharrer azayı kiramın istihsâl et

tikleri mezuniyetleri, hizalarında muharrer müddetler
le tecavüz ettirdikleri anlaşılmış ve keyfiyet Divanı 
Riyasetin 8 Mart 1341 tarihli onuncu içtimaında le-
dettezekkür ekserisi tabip raporuna müstenit ma
zeretlerden mütevellit bulunduğu cihetle Heyeti Umu
miyeye arzı tensip edilmiştir efendim. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisi 
Kâzım 

Tecavüz ettirdiği müddet 
Necati Bey (Bursa) 15 gün, rahatsızlığına binaen 

(Tabip raporuna müsteniden) 

—379 
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Nuri Bey (Kütahya) 15 gün, mübadele işinin uza
masına mebni. 

Lûtfi Müfit Bey (Kırşehir) 15 gün, rahatsızlığına 
mebni (Tabip raporuna müsteniden) 

Ferit Bey (Gaziantep) 36 gün, Dışişlerinin teda
visi için. ' 

ismail Sefa Bey (Adana) 16 gün, kardeşinin teeh-
hülü dolayısiyle. 

Şükrü Bey (Bolu) 10 gün, rahatsızlığına mebni 
(Tabip raporuna müsteniden) 

REİS — Efendim: Okunan bu liste tecavüzü müd
det edenlere dairdir. Faakt rapor göndermişlerdir. Bi
naenaleyh bunun ancak Meclisi Âlice raporlarının 
mezuniyetlerine mahsup edilip edilmtyeceğini reye 
koyacağım. Yani mazeretlerinin kabul edilip edilmi-
yeceği hususunu reye arz edeceğim. (Hepsi birden 
reye konsun sesleri). 

YAHYA GALİP BEY (Kırşehir) — Hepsi bir
den reye konsun paşam! 

REÎS— Olamaz efendim! Olabilirkİ, bazılarının
ki kabul edilir,, bazılarının edilmez. Onun için, ayrı 
ayrı reye koymak mecburiyetindeyim. Şimdi birer 
birer okunsun, Meclisi Âinin kararını o suretle ala
lım. (Doğru sesleri.) 

Necati Bey (Bursa) Onbeş gün rahatsızlı
ğına binaen, tabip raporuna* Müsteniden. 

REÎS — Kabul edenler Kİtfert ellerini kaldırsın
lar... Kabul etmiyenler ellerini kaldırsınlar... Kabul 
edilmiştir efendim; 

Nuri Bey (Kütahya) Onbeş gün mübadele işinin 
uzamasına mebni. 

REÎS — Kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın
lar... Aksini reye koyuyorum; kabul etmiyenler elle
rini kaldırsınlar.,, Kabul edilmiştir efendim. 

Lûtfi Müfit Bey (Kırşehir)-Onbeş gün; rahatsız
lığına mebni tabip raporuna müsteniden. 

REÎS — Kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın
lar... Aksini reye koyuyorum; kabul etmiyenler elle
rini kaldırsınlar... Kabul olundu. 

Ferit Bey (Gaziantep) Otuzaltı gün; dişlerinin te
davisi için. 

REİS — Kabul edenler; lütfen ellerini kaldırsın
lar... Aksini reye koyuyorum; kabul etmiyenler elle
rini kaldırsınlar... Kabul olunmuştur efendim. 

İsmail Sefa Bey (Adana) Onaltı gün; kardeşinin 
teehhülü dolayısiyle. 

REİS — Kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın
lar... Aksini reye koyuyorum; kabul etmiyenler elle
rini kaldırsınlar... Kabul olundu. 

Şükrü Bey (Bolu) Onbeş gün; rahatsızlığına meb
ni tabip raporuna müsteniden. 

REİS — Kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın
lar... Aksini reye koyuyorum; kabul etmiyenler elle
rini kaldırsınlar... Kabul olundu. 

2. — Azayı Kiramdan bazı zevata mezuniyet ita
sına dair Divanı Riyaset Kararı (Okunacak) 

Heyeti Umumiyeye 
Atide esamisi muharrer azayı kiramın hizaların

da muharrer müddetlerle mezun adları Divanı Riya
setin 8 Mart 1341 tarihli onuncu içtimaında tensip 
edilmiş olmakla Heyeti Umumiyenin nazarı tasvi
bine arz olunur. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisi 
Kâzım 

Mustafa Bey (Tokat) Birbuçuk ay tabip raporu
na müsteniden. 

Abdülgani Bey (Mardin) Birbuçuk ay tabip ra
poruna müsteniden. 

Mehmet Vasfi Bey (Bolu) Birbuçuk ay tabip ra
poruna müsteniden. 

Mustafa Bey (İzmit) Üç hafta tabip raporuna 
müsteniden. 

Refet Bey (Bursa) Birbuçuk ay tabip raporuna 
müsteniden. 

Tahir Bey (Giresun) Bir ay tabip raporuna müs
teniden. 

Faik Bey (Edirne) Birbuçuk ay tabip raporuna 
müsteniden. 

Vasıf Bey (Saruhan) Bir ay rahatsızlığına mebni. 
Dr. Kâzım Bey (Denizli) Bir ay biraderinin ve

fatına mebni. 
Zamir Bey (Adana) Bir ay pamuk zerriyatı mü

nasebetiyle. 
Kemal Bey (Adana) Bir ay pamuk zerriyatı mü

nasebetiyle. 
Haydar Rüştü Bey (Denizli) Bir ay mazereti hu-

susiyesine mebni. 
Dr. Rıza Nuri Bey (Sinop) İki ay refikasının ra

hatsızlığına mebni. 
Hafız İbrahim Efendi (İsparta) Birbuçuk ay hu-

susatı zatiyesine binaen. 
Naim Hazım Efendi (Konya) Yirmi gün dişleri

nin tedavisi için. 
İsmail Bey (Karahisarı Şarki) Bir ay hususî maze

retine binaen. 
Avni Bey (Cebelibereket) Bir ay mübrem maze

retine binaen, 

— 280 — 
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Hasan Fehmi Bey (Gümüşhane) İki ay dişlerinin 
tedavisi için. 

Esat Efendi (Menteşe) Onbeş gün hususatı zati-
yesine mebni. 

REİS — Efendim: Bunu da ayrı ayrı reye vaz 
edeceğim. 

Mustafa Bey (Tokat) Birbuçuk ay tabip raporu
na müsteniden. 

REİS — Kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın
lar... Aksini reye koyuyorum; kabul etmiyenler lüt
fen ellerini kaldırsınlar... Kabul edilmiştir efendim. 

Abdülgani Bey (Mardin) Birbuçuk ay tabip rapo
runa müsteniden. 

REÎS — Kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın
lar... Aksini reye koyuyorum; kabul etmiyenler elle
rini kaldırsınlar... Kabul olundu. 

Mehmet Vasfi Bey (Bolu) Birbuçuk ay tabip ra
poruna müsteniden. 

REİS — Kabul edenler ellerini kaldırsınlar... Ka
bul etmiyenler ellerini kaldırsınlar... Kabul olundu. 

Mustafa Bey (tzmit) Üç hafta tabip raporuna 
müsteniden. 

REİS — Kabul edenler ellerini kaldırsınlar... Ka
bul etmiyenler ellerini kaldırsın... Kabul edildi. 

Refet Bey Bursa) Birbuçuk ay tabip raporuna 
müsteniden. 

REİS — Kabul edenler ellerini kaldırsınlar... Ka
bul etmiyenler ellerini kaldırsınlar... Kabul olundu. 

Tahir Bey (Giresun) Bir ay, tabip raporuna müs
teniden. 

REÎS — Kabul edenler ellerini kaldırsınlar... Ka
bul etmiyenler ellerini kaldırsınlar... Kabul olundu. 

Faik Bey (Edirne) Birbuçuk ay, tabip raporuna 
müsteniden. 

REİS — Kabul edenler ellerini kaldırsın... Ka
bul etmiyenler ellerini kaldırsınlar... Kabul olundu. 

Vasıf Bey (Saruhan) Bir ay rahatsızlığına meb
ni. 

REİS — Kabul edenler ellerini kaldırsınlar... Ka
bul etmiyenler ellerini kaldırsınlar... Kabul olundu. 

Muhtar Bey (Trabzon) Rahatsızlığı, mahkeme ra
hatsızlığı galiba. 

Dr. Kâzım Bey (Denizli) Bir ay biraderinin ve
fatına mebni. 

REİS — Kabul edenler ellerini kaldırsın... Kabul 
etmiyenler elylerini kaldırsın... Kabul olundu. 

Zamir Bey (Adana) Bir ay pamuk zeriyatı mü
nasebetiyle. (Bu da ne demek, böyle şey olur mu ses
leri?) 

İsmail Kemal Bey (Çorum) Doğruyu söylemiş. 
İSMAİL KEMAL -BEY <Çorum) — Doğruyu 

söylemiş. Bu da rapor abaydı ne olurdu? Onun için 
kabul edelim kabul. 

REİS — Kabul edenler ©İlerini kaldırsın... Ka
bul etmiyenler ellerini kaldırsınlar... Kabul edildi. 

Kemal Bey (Adana>BJr ay pamuk zeriyatı müna
sebetiyle. 

REİS — Kabul edenler ellerini kaldırsınlar... Ka
bul etmiyenler ©Herinikaldırsınlar... Kabul olundu. 

•Haydar Rüştü Bey (Denizli) Bir ay mazereti hu-
susiyesine binaen. 

REİS — Kabul edenler ellerini kaldırsın... Kabul 
etmiyenler ellerini kaldırsın... Kabul olundu. 

Dr. Rıza Nuri Bey (Sinop) İki ay refikasının ra
hatsızlığına möbni. 

REİS — Kabul edenler ellerini kaldırsın... Ka
bul etmiyenler ellerini kaldırsın... Kabul olundu. 

Hafız İbrahim Efendi (İsparta) Birbuçuk ay hu
susatı zatiyesine binaen; 

REİS — Kabul edenler ellerini kaldırsın... Ka
bul etmiyenler ellerini kaldırsın... Kabul olundu. 

Naim Hazım Efendi (Konya) Yirmi gün, dişle
rinin tedavisi için. 

REİS — Kabul edenler ellerini kaldırsın... Ka
bul etmiyenler ellerini kaldırsın... Kabul olundu. 

İsmail Bey (Karahisarı Şarki) Bir ay hususî ma
zeretine binaen. 

REİS — Kabul edenler ellerini kaldırsın... Ka
bul etmiyenler ellerini kaldırsın... Kabul edildi. 

Avni Bey (Cebelibereket) Bir ay, mübrem maze
retine binaen. 

REİS — Kabul edenler ellerini kaldırsın... Ka
bul etmiyenler ellerini kaldu*sın... Kabul olundu. 

Hasan Fehmi Bey (Gümüşhane) İki ay dişlerinin 
tedavisi için. 

REİS — Kabul edenler ellerini kaldırsın... Ka
bul etmiyenler ellerini kaldırsın... Kabul olundu. 

Esat Efendi (Menteşe,) Onbeş gün hususatı zati
yesine mebni. 

REİS — Kabul edenler ellerini kaldırsın... Ka
bul etmiyenler ellerini kaldırsın... Kabul olundu. 

Tezkereler 
2. — İstanbul'dan firar eden bazı Rum ve Erme

niler hakkında Memurin Muhakemat Encümenince 
tanzim edilen mazbata üzerine Meclisi Âlice verilen 
karar suretinin mezkûr encümene tevdii hakkında 
Büyük Millet Meclisi .Riyaseti tezkeresi. 

REİS — Vardır. Okunacaktır; 
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Heyeti Umumiyeye 
Bazı Rum ve Ermeni firarileri hakkında memu

rin Muhakemat Encümeninden vürut eden evrakı 
tahkikiye üzerine Heyeti Umumiyenin 18 Şubat 1341 
tarihinde münakit ellidokuzuncu içtimainin üçüncü 
hafi celsesinde Dahiliye Vekili Esbakı Ferit Bey hak
kında cereyan eden müzakere neticesinde Heyeti 
Umümiyece kabul buyrulan kararın ve Encümenden 
gelen evrakı tahkikiyenin meselede alâkadar gösteri
len diğer zevatın muamelelerinin takip ve intacı için 
Encümenin talebi veçhile iadesi Divanı Riyasetçe 

1. — 1341 senesi Muvazenei Umumiye kanun lâ
yihası ve Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası. 
(1/506) 

A) Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye Vekâleti 
bütçesi : 

REİS — Efendim! Sıhhiye ve Muaveneti İçtima
iye bütçesine başlıyoruz. Heyeti umumiyesi hakkın
da söz isteyen var mı? 

TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Arkadaş
lar! Son senelerde ardı arası kesilmeyen cidallerle 
vücutların yıpranmış olması neticesidir ki, millet vü
cutça pek düşkün bir hale gelmiştir. Buna en büyük 
delilimiz, bu sene sıtmanın milleti kasıp kavurmuş 
olmasıdır. Yalnız vücutların fakrı zaruretle, bitmez 
tükenmez mücadelelerle yıpranmış olmasını, bir se
bep olarak ileriye sürmekten ziyade ben diyebilirim 
ki, zenginlerimiz bile kendilerine bakmalarını bile
miyorlar. Sıhhat nedir, en mugaddi şeyler hangileri
dir? Buna karşı katiyen vukufsuz bulunuyoruz. Ge
çen gün Maarif bütçesi münasebetiyle Maarif Vekâ
letinden istifham ettim ki; îmam ve Hatip mektep
lerine, erkek, kız muallim mekteplerimize sinema 
dersleri konulsun. Hatta göçebe konferansçılar sını
fı açılsın, bunları ilâve edelim demiştim. Maarif Ve
kili Beyden ikinci defa olarak bu mütalâalarıma ait 
fikirlerini sorduğum zaman sükûtla geçiştirdiler. Pek 
âlâ; demek ki. Maarif Vekâleti, sıhhat cihetiyle be
nim arzu ettiğim derecede alâkadar bulunmuyor. 
Bununla asıl alâkadar zatın karşısında bulunuyoruz. 
Bu da Sıhhiye Vekâleti veyahut Sıhhiye Vekili Bey 
arkadaşımızdır. Şimdi kendilerinden soruyorum: 
Ayrıca göçebe konferansçılar mektebi açmamıza za
ruretimiz maniyse, yani bütçe müsait değilse, acaba 
küçük sıhhiye memurları mektebine bir göçebe kon
feransçılar sınıfı ilâve edemez miyiz? iki mektebimiz 
var. Biri İstanbul'da diğeri Sivas'ta. Bunlar yine iki-

zarurî görülmüş ve mezkûr karar hafi celseye ait ol
duğu cihetle Encümene tevdii Heyeti Umumiye ka
rarına mütevakkıf bulunduğundan keyfiyet arz olu
nur efendim. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisi 
Kâzım 

REİS — Efendim! Kararın ve evrakın encümene 
iadesi talep olunmuştur. Diğer muamelâtı takip için, 
talebi vakii reye vaz edeceğim. (Muvafık sesle
ri) Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmi-
yenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

şer seneden ibaret kalsın, şu kadar ki, bir sene daha 
fazla olmak üzere göçebe konferansçılar sınıfları 
aaçılsın. Bu sınıfa geçmek isteyenlere daha fazla ma
aş verilsin. 

Bence bunun iki türlü vazifesi olacaktır. Birisi 
% 75 derecesinde; ve fiyat üzerine, sıhhiyat üzerine 
birtakım malumat edinirler ve bunlar sırtlarında si
nema aleti olduğu halde köy köy gezerek, köylere. 
hatta şehirlere sıhhatin, sıhhiyatın bütün evsafını, te
ferruatını, esasatını sinemalarda gösterirler. Diğer 
taraftan ;% 25 itibariyle, geçen defa da söylediğim 
veçhile, ziraate, iktisadiyata vesair vesaiti medeniye-
ye ait makinelere vesaire vesaireye dair yeni birta
kım konferanslar verirler ve sinemalar gösterirler. 
Bu suretle halkın sıhhatine de bakmış oluruz. 

Şimdi Sıhhiye Vekili Beyden sordum - maattees
süf vaktim müsait olup da programı tetkik edeme
dim - küçük sıhhiye memurları mekteplerinde çocuk 
bakımı dersi var mı? Dedim, hayır dediler. Pek bü
yük boşluktur arkadaşlar! Ben bunun yalnız burada 
değil, erkek muallim mektepleri programında bile 
bulunmasını istirham ettim ve buna dair verdiğim 
takrir de dün Meclisten geçti. Bence milletin yalnız 
genci değil, hatta yalnız genç kadını, genç erkeği de
ğil, ihtiyar erkeği bile çocuk bakımını her şeyden ev
vel öğrenmeye mecburdur. Dehşetli çocuk vefiyatı 
karşısında bulunuyoruz. Buna karşı çare nedir? Ye
gâne çare evvel emirde vukuftur. Vukuf olmadıkça 
bunun önüne geçemeyiz. İstediğimiz kadar zengin 
olalım, beş para etmez. Vukuf edinmemize öyle üç 
buçuk talebe yetiştiren mekteplerle olamaz. Arkadaş
lar! Mektep dışarısına çıkacağız, halkın içerisine gi
receğiz, seyyar olacağız, göçebe olacağız. Köyden 
köye dolaşıp bu memleketin uyanmasına çalışacağız. 
Şu halde bir küçük sıhhiye memuru, bir ananın bir 
küçük sualine cevap veremezse, bence o memur, kü-

4. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 
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çük sıhhiye memurluğu edemez, imdi katiyen kü
çük sıhhiye mekteplerine çocuk bakımı dersi konul
malıdır. 

Zannımca, şimdi son defa olarak arz edeceğim 
teklif,. bu kürsüden dördüncü defadır vaki oluyor. 
Arkadaşlar! Avrupa'da bir çocuğunuz olursa yirmi 
dört saat zarfında gidip belediyeye bildirmeye mec
bursunuz ve kayıt ettirdiğinizde ecnebi olduğunuz 
halde sizden para dahi istemezler. Para istemek şöy
le dursun, sizi tebrik ederken elinize de sekiz sayfa
dan mürekkep bir risale verirler. Bu risalede gebe 
kadına naasıl bakılacağını, doğurduğu çocuğa üç ya
şına kadar nasıl bakılacağını bildirir. Küçük risaleye 
en şümullü, en esaslı, fakat bütün halkın anlayabile
ceği bir tarzda malumat sıkıştırılmış ve meccanen 
verilmekte bulunmuştur. Evet arkadaşlar! Dördüncü 
defadır bu kürsüden feryat ediyorum, bu kadar para 
sarf ediyoruz, şuradaki ruznameye bakarsak büyük 
büyük kâğıtlara yazılıyor. Dairelere gidecek olursak 
iki satırlık bir tezkere iki katlı ve büyük bir kâğıt 
üzerine yazılıyor. Onu öyle yapacağımıza, küçücük 
kâğıtlara yazalım, onlardan yapacağımız tasarrufla, 
nalara, babalara birer kılavuz dağıtalım. Sıhhiye 
Vekâletinin neşriyatı sekiz bin liradan ibarettir. Ar
kadaşlar! Sıhhiye Vekili ne yapacaksa yapsın, ister
lerse buraya bir milyon liralık bütçe ile gelsinler, bu 
yüz binlerce basılacak olan çocuk kılavuzuna ait bir 
teklifte bulunsunlar. Sözüm işte bu kadar. (Bravo 
sesleri) 

DOKTOR FUAT BEY (Kırklareli) — Muhte
rem arkadaşlar! Bendenizin temenniyatım bu sene-
ki bütçeden ziyade gelecek seneki bütçeye ait ola
caktır. Malumu âliniz şimdiye kadar mücadeleden 
mücadeleye geçmiş olan milletimiz, gözle görülen 
düşmanlara karşı galebe ederek istiklâli millisini, is
tiklâli idarisini ihraz etmiştir. Fakat efendiler! Mil
let, vatan ikinci bir ittifakı murabba karşısındadır. 
Bunlar asırlardan beri kendilerine ayırdıkları mıntı
kalarda icrayı habeset ederek her tarafa kol atmış 
hastalıklardır. Sıtma, verem, frengi ve trahom. Şark
tan Garbe, Şimalden Cenuba doğru vatanın kısım
larını böyle tefrik edecek olursak bazı yerde trahom, 
hemen ekseri yerlerde, sıtma, mühim yerlerde fren
gi ve yine hemen ekseri yerlerimizde de verem müt
hiş surette tahribat yapmaktadır. Şimdiye kadar bu 
dört müttefikin memlekette halkımız üzerinde yap
tığı tahribatı gösterir bir rakam elimize verilmediği 
için, bunların tahribatını tasavvur etmek imkânını 
bulamadık. Onun için Sıhhiye Vekili Beyefendiden 

çok rica ederim, bize memleketin ahvali sıhhiyesi 
hakkında erkama müstenit vukuat verirlerse, o vakit 
Sıhhiye Vekâleti hem mukadderatını deruhde ettiği 
halkın sıhhatiyle meşgul olabilir ve hem de bu has
talıklar hakkında lâzım gelen tedabiri daha güzel ala
bilir. Bunun için Sıhhiye Vekili Beyefendiden çok 
istirham ediyorum. Sıhhî, içtimaî bir tetkik vaziyeti 
yapsınlar ve bu suretle iİk adımı atmış olsunlar. 
Eğer, bunun güç olduğunu tasdik etmekle beraber, 
her hangi bir vilâyette sıhhî ve içtimaî bir tetkik yap
tıracak ve onun neticesini ilân edecek olurlarsa, 
emin olunuz efendiler, hepimiz heyecan duyacağız, 
hepimiz müteessir, olacağız ve emin olunuz arkadaş
lar Sakarya'ya kadar gelmiş olan düşman ne gibi te-
heyyüç ve teessür husule getirdi ise, o rakamlardan 

• biz aynı teheyyüç, aynı teessürü duyacağız ve biz 
kendisine fevkalâde tahsisatlar, paralar vereceğiz ve 
bu dört müztefika karşı da galebe etmek için lâzım 
gelen vasaiti de temin etmiş olacağız. Efendiler! Sıt
ma, verem, frengi, trahom hakkında şimdilik ben
deniz tafsilât vermeyi zait addediyorum. Sıtma Ka
nunu yakında Meclisi Âlinize gelecektir. Göreceksi
niz ki, sıtma yüzünden mahvolmuş kıtalar, köyler, 
şehirler, huzuru âlinizde izah edilecektir. Refik Be
yefendi son zamanda Adana'ya kadar bir seyahat 
yaptılar. Tabiî burada izahat vereceklerdir. (Üç bin) 
nüfusu olan köyler pek az zamanda üç dört yüz nü
fusa inmiştir. Gene birçok köylerin yalnız kütükte, 
nüfusta kaydı kalmıştır. Hepsi harap olmuştur, mah
volmuştur, bugün yerlerinde yeller esmektedir. 

Sıhhiye Vekili Beyefendiden bir temennide daha 
bulunacağım. Müterakki memleketlerde halk tenev
vür ettikçe, hükümetlere düşen vazaif azalmaktadır. 
Halkın kendisine ait hususat; halk teşkilâtı vazife
siyle gördürülmektedir. Bilhassa Amerika'daki seya
hatimde, cemiyetlerdeki terakkinin ne kadar nafi 
ve ne kadar müessir olduğunu ve cemiyetlerin terak
kilerinde Hükümetin ne kadar alâkadar bulunduğu
nu bizzat gördüm. 

Hatta bir içtimada Sıhhiye Vekâletinin gönderdi
ği tezkerede deniliyordu ki, «Siz halk arasında çalı
şan cemiyet azalan, halkın ihtiyacını daha iyi bildi
ğiniz için halkla samimi surette temas ettiğiniz için, 
Sıhhiye Nezaretinin sinemalarla yapmış olduğu me
saiyi görünüz, filân yerde sinema gösterilecektir gi
diniz, eğer halkın ruhiyatına muvafık ise bize bildi
riniz, tenkid edilecek noktalar varsa bunları da bil
diriniz ki, Sıhhiye Nezareti" bundan sonraki mesaisi
ni buna göre tanzim etsin;» Bizde de cemiyetler pek 
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çoktur, hatta yalnız İstanbul'da dört-'.yüz kadar var
dır. Fakat bunların şekli mesaileri hakkında zanne
diyorum, Sıhhiye Vekâletince katî bir malumat yok
tur. Sıhhiye Vekâleti bu cemiyetlerle, yani hayırper
ver olan bu cemiyetlerle alâkadar olursa, bunlara lâ
zım gelen veçheyi gösterirse, memlekette daha nafi 
vazifeler, daha mühim eserler gösterileceğine kani 
oluyorum. Hatta bu meyan da halkı, sıtma ile alâka
dar etmek için (Sıtma Düşmanları Birliği) diye bir 
teşkilâta teşvik ederlerse, bin taraftan Hükümet teş
kilâtı, bir taraftan halk teşkilâtı vasıtasiyle bu mü
him ve müzmin bir hâl almış olan sıtmayı memle
ketten tart ve def etmek hususu daha kolaylaşmış 
olur. 

Efendiler! Muaveneti içtimaiye teşkilâtı arasında 
memleketimizde iki şekil görüyorum. Biri Sıhhiye 
ve Muaveneti İçtimaiye Vekâleti, diğeri Evkaf teş
kilâtı. Evkaf, malumu âliniz bir muaveneti içtimaiye 
teşkilâtından başka bir şey değildir. Hastaneleri, çeş
meleri, aşhaneleri, bimarhaneleri vardır. Diğerinin 
de hastaneleri, bimarhaneleri vardır. Sular ile alâka
dar olacak yerleri de vardır. Bendeniz bu iki teşki
lâtın bir dimağdan idare edilmesini muvafık bulu
yorum. Evkaf teşkilâtım mevcudu ile asasına halel 
gelmemek üzere Sıhhiye Vekâletine devredecek olur
sak, zannedersem maksat hasıl olacaktır. Bu seneki 
bütçede doğum ve bakım evleri namiyle bir fasıl 
açılmıştır, bu hakikaten şayanı şükrandır. 

Efendiler! Şimdiye kadar çocuk vefiyatını göste
rir rakamlar henüz bizim elimize geçmemiştir. Ge
çen sene çocuklara taallûk eden bir kongrede çocuk 
vefiyatının {% 70 derecesinde oİduğu söylendiği za
man, o vakit Hükümette bulunan Fethi Beyefendi 
bu rakamı fevkalâde mübalâğalı bulmuşlardı. Halbu-
Ki hakikat bu, belki de bundan daha fazla idi. Ben
deniz bu yaz esnasında Ankara .civarında 12 - 13 
köy gezdim. Sıhhî, içtimaî bir tetkik yaptım. O vakit 
aldığım notlar buradadır. Temas ettiğim ailelerin 
isimlerini de yazdım. Ne kadar çocuk dünyaya getir
mişlerdir. Bunlardan ne kadarı ölmüştür? Ne kada
rı sağdır. Çocuk vefiyatı her halde tüyleri ürperte
cek derecededir. Temas ettiğim aileler 222 idi ki, 
efendiler! Bunlardan muhtelif köylerde, muhtelif ay
larda 1334 çocuk dünyaya gelmiş, bunlardan 757'si 
vefat etmiş, 577'si sağ idi. 

HALÎT BEY (Kastamonu) — Kaç sene zarfın
da? > 

DOKTOR FUAT BEY (Devamla) — Tabiîî kaç 
senesi yok. Her aileye sordun*: Kaç çocuğu dünyaya 
gelmiş, yirmi, yirmi beş senelik ailelere sordum: 

Şimdiye kadar kaç çocuğu gelmiş, kaç tanesi sağdır. 
Kaç tanesi vefat etmiş. Aldığım hülâsa budur. Bu, 
222 ailenin 577 çocuğu sağdır. Bunu nispet ettiğimiz 
zamanda yüzde altmışyedi geliyor efendim. Halbuki 
bu, 577 çocuğun mühim bir kısmı, üçte bir kısmı 
sıtmalıdır. Sonra bir kısmı da henüz askerlikten gel
miş kimselerin çocuklarıdır. Sekiz, dokuz aylık. Bun
lar da henüz sinni buhran dahilindedir. Yaşayıp ya
şamayacakları meçhuldür. Sonra bunların gene mü
him bir kısmının sıtmalı olduğunu nazarı dikkate 
alacak olursak, çocuk vefiyatının yüzde yetmiş, bel
ki yüzde yetmişten daha fazla olduğunu görürüz. 

Efendiler! Bir memleketin medarı istinadı ve ser-
mayei istikbali yavrularıdır. Çocuklara ne kadar 
ehemmiyet verirsek ve çocukların ne kadar gürbüz 
olmasını temin edersek, yarın vatanın mukadderatı
nı ellerine alacak o yavrulara tamamiyle emniyet ve 
huzuru tam ile bakarsak, istikballerini temin edebi
liriz. Fakat aksi halde; zayıf, cılız, naçiz çocuklardan 
vatanın göreceği istifadeyi tabiî takdir buyurursu
nuz. 

Efendiler! Bütün milletler en büyük dikkat ve 
kuvvetlerini çocuklarına vermektedirler. Amerika'da-
ki seyahatimde ise çocuklara verilmekte olan ehem
miyeti gördüğüm zaman bizim çocuklarımıza - Yal
nız yetimler değil efendiler - Analı babalı çocukla
rımızın bile ne kadar bedbaht, ne kadar zavallı ol
duklarını gördüm. Yalnız Şikago Cenup kısmı bah
çeleri çocuklara tahsis edilmiştir. Bu çocuklar için 
tahsis edilen bahçelere sarf edilen paranın miktarı 
7 milyon dolar olduğunu söylersem, çocuklara veri
len ehemmiyeti kâfi derecede izah etmiş olurum 
efendim. 

Efendiler! Çocuklara ehemmiyet vermek ve mem
leketin arzu ettiği şekilde yetiştirmek için ve daha 
zevç ve zevcenin küfüv olması itibariyle dahi bu hu
susa ehemmiyet vermek lâzımdır. Aynı zamanda 
hamilelerin gebelik esnasındaki vaziyetlerini, doğum 
esnasındaki vaziyetlerini dahi ciddî surette nazarı 
ehemmiyete almak ve ona göre tedabiri lâzıme al
mak lâzımdır. Bu seneki Sıhhiye bütçesinde doğum 
ve bakım evleri için yetmiş beş bin lira konmuştur. 
Bununla tabiî muhtelif yerlerde doğum ve bakım ev
leri açılacaktır. Bendeniz Refik Beyefendiden çok 
temenni ederim ki, bu bakımevlerinde, okuma yaz
ma bilmeyen ebelerimize hiç olmazsa pratik ve ame
lî olarak ders verilsin ve yine hiç olmazsa en ziyade 
çocuk vefiyatına sebep olan vaz'ı hami esnasında 
bu suretle vaki olan çocuk vefiyatı nazarı dikkate 
alınsın. 
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Efendiler! Şurada, Ankara'da gözümüzün önün
de, sekiz on tane diplomalı ebe varken, bir çok aile
de, mahalle ebelerine müracaat suretiyle vukua ge
len çocuk vefiyatını burada arz edersem cidden mü
teessir olacaksınız. Himayei Etfalin ebeleri vasıta-
sfyle muttali olduğum bazı vukuat vardır ki, cidden 
acınacak Bir vaziyettedir. Böyle olduğu halde, aile
ler ekseriyetle mahalle ebelerine müracaat ediyorlar. 
'Bittabi mahalle ebeleri de doğum esnasında - teşhis
te muvaffâ/k olamamaları dolayısıyle - bir valdeden 
bir - çocuk geliyor, arkasından ikinci çocuğun gelece
ğini bilemediği için, vazifesinin bittiğini zannederek, 
işim bitti diyerek gidiyor. Blâhara zavallı kadınca
ğız da nezlften gidiyor ve hiç şüphesiz.ikinci çocuk 
da anasıyla beraber ölüp gidiyor. Buna mümasil taf
silât pek çoktur. Efendiler! Bu gibi tafsilâtı burada 
arz etmeyi • zait zannediyorum. 

Binaenaleyh Sıhhiye ve Muaveneti içtimaiye Ve
kâletinin en mühim vazifelerinden biri de, bu çocuk 
bakımlarına ait olduğunda şüphe yoktur. Ve Vekâ
let de bu hususa atfı ehemmiyet ettiğini şuraya koy
duğu bir, iki fasılla anlatmış oluyor. Bendeniz, yal
nız Sıhhiyem Vekâletinin bugünkü teşkilâtını bu gibi 
vazaif için kâfi görmüyorum. Hiç olmazsa Sıhhiye 
Vekâleti bir çocuklar bürosu, masası vücuda getir
melidir. Efendiler! Amerika Hükümetinin Vaşing-
ton'daki çocuklar bürosunda yüz yirmi beş memur 
çalışıyor ve bütün çocuk hususatıyle meşgul olan bu 
teşkilât, cidden Amerika'ya milyarlar kazandıracak 
derecede faydalı oluyor. 

Efendiler! Demin de rica ettiğim sıhhî ve içtimaî 
tetkik yapıldığı vakit görülecektir ki, erkama müste
nit olan bu, vukuatı, sıhhiye, gerek huzuru âlinize 
ve gerekse milletin nazargâhına arz edildiğinden, 
müteheyyiç ve müteessir olacaksınız demiştim ve o 
zaman sıhhî ve içtimaî seferberlik yapmak icabede-
ceğini arz etmiştim. Şimdi, Refik Beyefendiden çok 
rica ederim,) bu seferberliğin ihzarî kısımlarını hiç 
olmazsa şiırjdilik temin etsin. Bendeniz de doktor 
yetiştirmek Zamana mütevakkıf olduğu için, küçük 
sıhhiye memurları ile ebelere çok ehemmiyet veril
mesi taraftarıyım. 

Küçük sıhhiye memurlarımız her halde atide bi
ze, küçük zabit vazifesini göreceklerdir. Ebelerimiz
de, keza böyle. Anadolu'nun muhtelif yerlerinde ley
lî küçük sıhhiye memurları ve ebe mektepleri aç
mak, sıhhî ve içtimaî vazaifimizi teshil eden umur
dandır zannediyorum. Onun için, Refik Beyefendi 
gelecek sene bunları nazarı dikkate alarak "bütçesine 

tahsisatı lâzıme kofsa, Meclisi Âlinin bunları mem
nuniyetle kabul edeceğini söylemeye lüzum yoktur. 
Hülâsai rharuzatım bundan ibarettir. Vekil Beye mu
vaffakiyetler temenni ederek sözüme nihayet veriyo
rum. 

REİS — HalisTurgut Bey buyurun! 

HALİS TURGUT BEY (Sivas) — Efendim! 
Bendenizin Sıhhiye Vekâleti bütçesinde söz . söyle
mem, doktor olmadığım için biraz garip değil mi? 
Tabiî bu, nazarı dikkatinizi celbedecek bir şeydir. 
Müsaade ederseniz arz edeyim. Bendeniz tabiî dok
torluktan bahsedecek değilim. Yalnız teşkilâtı sıhhi
yeden bahsedeceğim. Efendim! Türkiye'de üç nevi 
teşkilâtı sıhhiye vardır. Birisi Sıhhiye Vekâletine 
ait olan sivil aksam, ikincisi Müdafaai Milliye Ve
kâletine merbut askerî aksam, üçüncüsü de vilâyet
lere terk edilen hususî teşkilâtı sıhhiyedir. Bu üçünü 
ayrı ayrı tetkik ettiğimiz zaman, her üçünün de boş
luğunu görürsünüz. Ne Sıhhiye Vekâleti merbut olan 
teşkilâtı sıhhiye memleketin ihtiyacatıyle mütenasip
tir. Ne de teşkilâtı sıhhiyei askeriye kendi iktizaları
na göre mevcut anasıra maliktir. Artık vilâyata bıra
kılan aksam da büsbütün başkadır. Bunların heyeti 
umumiyesi tetkik edildiği vakit, Türkiye'de sıhhiye
ye verilmesi icabeden ehemmiyeti temin edecek şekil
den çok uzak olduğu görülür. Şimdi Sıhhiye Vekâ
letine merbut olan teşkilâtı arz edeyim. 1341 sene
sinde Sıhhiye Vekâletinin 72 sıhhiye müdüriyeti, 400 
Hükümet tabibi, 183 müessesatta müstahdem dokto
ru, 23 vekâlette müstahdem doktoru vardır. Binneti-
ce kadro olarak 567 doktoru bulunması lâzım. Bun
lardan 61 sıhhiye müdürü, 294 Hükümet tabibi, 18 
vekâlette ve 80 de müessesatta müstahdem olmak 
üzere elyevm mevcut olanı vardır. 1341'de tanzim 
ettiği ihtiyacına göre 567 doktora ihtiyacı var. Buna 
mukabil elinde 300 - 400 küsur mevcudu vardır. 
225 de münhalli vardır. Bu münhalâtın ekserisi kaza
lardadır. Elyevm 117 kazanın tabipleri yoktur. 

SIHHİYE VEKİU DOKTOR REFİK BEY (is
tanbul) — 96 kazanın tabibi yoktur. 

HALÎS TURGUT BEY (Devamla) — Evet efen
dim! 96 kazanın tabibi yoktur. Sonra Türkiye'de 
Sıhhiye Vekâletinin dört tane numune hastanesi, iki 
emrazı sariye hastanesi, 1 emrazı akliye hastanesi, 
1 etfal hastanesi vardır. 

1 Zonguldak'ta âmele hastanesi, 4 Darülkelp, 1 
verem sanatoryumu, 1 de Gurebayı Müslimin hasta
nesi vardır. Bu hastanelerde mevcut olan yatakların 
âdedi 2 155*tir. Bunların müfredatı vardır. Buhlar-

- . 285 -



İ : 73 9 . 3 . İ341 C : 1 

dan başka Sıhhiye Vekâletinin 1341'de açmak iste
diği 150 dispanseri vardır. Fakat bunun halen 98'i 
açılmıştır. Bunlardan başka 1341 için tasavvur etti
ği çocuk doğum ve bakım evi vardır. Bunlar onar 
yataklıdır. Bunların üçü istanbul'da, ikisi izmir'de, 
biri Adana'da, biri Konya, biri de Sivas'ta olacak
tır. Bir de vilâyatı şarkiyenin münasip bir yerinde 
60 yataklı bir miskinhane açılacaktır. Ondan başka 
gene 1341 senesinde 51 yataklı izmir'de ve Elâziz'de 
emrarzı akliye ve asabiye hastanesi açılacaktır. Sıh
hiye Vekâletinin iki de bakteriyoloşihanesi vardır. 
Birisi istanbul'da birisi de Sivas'tadır. Bütün bu has
taneler ve teşkilâtı sıhhiye ve müessesatı sıhhiye için 
lâzım olan doktorları yetiştirmek üzere vekâletin is
tanbul'da, fakültede tahsil ettirmek üzere 200 mev
cutlu talebe yurdu vardır. İşte bu talebe yurdu bü
tün teşkilâtı sıhhiyei mülkiyeye doktor yetiştirecek
tir ve oradan çıkacak doktorlar da - kabul ettiğiniz 
kanun mucibince - kura çekecek ve lâzım gelen ma
hallere gidecekler ve hizmeti mecbureye tabi olacak
lardır. Aynı zamanda küçük sıhhiye memurları ye
tiştirmek üzere vekâletin iki tane mektebi vardır. 
Bunların birisi istanbul'da, birisi de Sivasta'dır. İs
tanbul'da olan mektebin mevcudu 57'dir. Sivas'ta 
olan mektebin mevcudu 26'dır. Bu sene, yani 1341 
senesinde bu mevcudu yüze iblâğ edeceklerdir ve bi
risini leylî yapacaklardır. Bundan başka bir de 50 
mevcutlu kabile yurdu yardır ki, arzu edenler bura
dan kabile olarak yetişecektir. Sonra bunlar vazifeye 
sevk edilecektir. Sıhhiye Vekâletinin Heyeti Âliye-
nize takdim edilen bütçede yapmış olduğu ve yap
makta bulunduğu teşkilâtı sıhhiye budur. Vekâlete 
merbut olan hastanelerin yataklarının mevcudu 
2 155"dir. Halbuki Türkiye'de mevcut olan nüfusa 
göre - ki, bu geçenlerde bilmünasebe nüfus müdüri
yetinden alman malumata göre 13,5 milyon olarak 
tespit edilmişti - bu yataklar mevcut nüfusa taksim 
edilecek olursa bir yatağa 6 264 hasta isabet etmek
tedir. 

Bunun mukabilinde bir de teşkilâtı sıhhiyeyi as
keriye vardır. Ciheti askeriyenin elindeki mevcut 
olan ordu miktarına nazaran ve onun icabatına gö
re bu arz ettiğim hususat, sırf hazarî olan hususat-
tır. Sefer ile alâkası yoktur. Teşkilâtı Askeriyenin 
ihtiyacatını temin etmek üzere 938 doktora ihtiyaç 
gösterilmektedir.- Halbuki bu ihtiyaca mukabil el-
yevm 820 doktor vardır. Binaenaleyh müessesatı sıh
hiyesinde, hastanelerde, diğer teşkilâtı sıhhiyede ya
ni Müdafaai Mililiye Vekâletine merbut olan Sıhhi
ye Riyasetinin şubelerinde, kolordularda, ordu ve 

fırkalarda vesair yerlerde elyevm 820 doktor müs
tahdemdir. (820) doktordan «170» i Gülhanede, 
«340» ı hastanelerde (20) si mektebi tıbbiyededir. 
«65» i de müteferrik vazifede müstahdemdir. 

Ciheti askeriyenin (31) hastanesi vardır. Bunlar
dan altısı yüzer yataklıdır. On dördü ikişer yüz ya
taklıdır. Altısı üç yüzer yataklıdır ve dördü de dört 
yüzer yataklıdır. Mektebi harbiye ve Gülhanede 
«400» ki cem'an «7 700» yatağı mevcuttur. Ciheti 
askeriyenin bunlardan başka umum sıhhiye deposu, 
aşı darülistihzarı, azayı sınaiye müessesesi, iş mües
sesesi, mektebi tıbbiye ve Gülhane tatbikat mektebi 
gibi müessesatı sıhhiyesi vardır. Ciheti askeriyeye lâ
zım olan doktorlar yetiştirmek üzere bir mektebi 
tıbbiyesi vardır. Mektebi tıbbiyede beş sınıfta 165 
talebe vardır. Bunlardan 25 talebe beşinci sınıfta, 42 
talebe 4 ncü sınıfta, 41 talebe üçüncü sınıfta, 27 ta
lebe ikinci sınıfta, 30 talebe birinci sınıftadır. 30 ta
lebeden beşi kendileri müracaat etmiştir. 25 efendi 
de Kuleli idadisinden vesair askerî idadilerinden 
alınmıştır. 

Muvazenei hususiyelerin (70) hastanesi vardır. 
Bunlardan (3 104) yatak vardır. Belediye hastaneleri 
yedi tanedir. (640) yatağı vardır. Şirketlere ait üç 
hastanede «55» yatak vardır. Cemaate ait «5» has
tane vardır. Bunlar da (1 367) yatak vardır. Rum, 
ermeni, yahudi ve ecanibe ait olmak üzere «16» has
tane vardır. «1 112» yatağı vardır. 

Bütün Türkiye'de mevcut olan teşkilâtı sıhhiye 
ve müessesatı sıhhiye, askerî mülkî, cemaate ait olan 
aksam bundan ibarettir. Halbuki Türkiye'de on üç 
buçuk milyon nüfus mevcut olduğuna göre, bu hali 
hazır teşkilâtla ihtiyacatı umumiyeyi tatmin ve te
min etmeye imkân yoktur. 

Ciheti mülkiyenin bütün vilâyetlerde asgarî ola
rak birer hastane açması icabetse «74» vilâyet, «326» 
kaza vardır, her kazaya birer doktor gönderilse 
«326» doktora ihtiyaç vardır. Yetmiş iki vilâyette 
ufak bir mikyasta numune hastaneleri vücuda geti
rilmiş olsa ve bunlardan onar doktor bulunmuş olsa 
«7-30» doktora ihtiyaç vardır. Hatta bugünkü vekâ
lete merbut olan talebe yurduna vaki olan fazla mü
racaata rağmen - ki, mevcutları «200» dür. - rağbet 
daha fazladır. Çünkü teşkilât başkadır. Bütün Tür
kiye vilâyetlerinde birer numune hastanesi vücuda 
getirmeye imkân yoktur. Diğer tarafta, askerî ak
samda birçok doktorlar vardır. Hatta ciheti askeri
yede mevcut olan doktorlardan bir kısmı dosya iş
lerinde, levazımatı umumiyede, muamelâtı zatiyede 
kullanılıyor, 
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Bütün Türkiye'de âm ve şamil olarak hem ci
heti mülkiyede, hem ciheti askeriyede ihtiyacı temin 
edebilecek bir teşkilât vücuda getirmeye imkân var
dır. Bu im|kân malumu âliniz seferde mevzuubahis 
olamaz. Büjtün doktorlar seferberliğin gerek umumî 
ve gerek n^evziî aksamında ciheti askeriyenin emri-

- ne girer ve; orada ihtiyaçları tatmin edebilirler. Fa
kat hazarda mevcut ve müstahdem olan kıtada ve 
ciheti askeriyenin Sıhhiye Riyasetine merbut diğer 
şuebatına ve aynı zamanda ordu müfettişliklerine, 
kolordulara birer müşaviri sıhhî vermek ve müteba
kisini ciheti mülkiyeye terk etmek suretiyle, mülkiye 
ve askeriye j müessesatı sıhhiyesini tevhit ederek, Tür
kiye'deki 7<| vilâyete 74 numune hastanesi1 ve 326 
kazaya birer doktor ve onar, icabına göre on beşer 
yataklı birer dispanser vücuda getirmek mümkündür. 
Ciheti askeriyenin kıtaatta mevcut olan boşluklarını 
doldurmak için de, birer doktor bulundurmak ve 
bunların maiyetine de mektepten neşet etmiş küçük 
sıhhiye memuru vermek suretiyle ihtiyaçlarını temin 
etmek mürrjkündür. Malumu âliniz kıtaatta bulunan 
doktorların jbüyük vazifeleri yoktur. Vazifeleri, mü
racaat edeni hastaları muayene etmek, hastalığın 
mevcut olup olmadığını anlamak ve bilhassa tema
ruz edip etmediğine dikkat etmek, eğer hastalığı 
mevcut ise hastaneye sevk etmek, değilse kıtaatta 
alakoymaktır. Kıtaların ayrıca kendilerine mahsus 
hastaneleri yoktur. Ciheti askeriyenin arz ettiğim 
(31) hastanesini her hangi bir arkadaş dolaşıp tet
kik ettiği zaknan, büyük bir yokluk içinde bulunduk
larını görürj Muntazam değildir, birçok nevakısı 
vardır. Mevcut olan doktorlar o civarda bulunan 
kıtaatta vazife görür ve yerine göre on, 15 hasta ile 
meşgul olurlar. Halbuki, hastanelerin kadrolarında 
yataklarının adedine göre onar, on beşer, yirmişer 
doktor vardır. 

Bunun kjüçük bir misalini bendeniz dairei inti-
habiyemde ^izzat gördüm. Müsaadenizle arz ede
yim: Sivas't^. bir numune hastanesi var. Heyeti Ce-
lileniz geçeni sene kabul etmişti. Bir de Askerî has
tane vardır ki, o da 300 yataklıdır. Sivas'ın dokuz 
kazası vardır. Bu kazaların ikisinde doktor vardır, 
Zara ve Divrik'i ve diğer kazalarda yoktur. Sivas'ta 
numune ve askerî hastanelere mensup doktorların 
yani merkezdeki doktorların adedi 57'dir. Ekseri 
kazalarda bi^er tane yoktur. Numune hastanesinin 
yatağının ad^di 150'dir. Ciheti Askeriye hastane ya
tağının aded| (200) dür. Fakat numune hastanesinde 
hemen 150 yatak bile kâfi gelemeyecek derecededir. 
öbür tarafta, kıtaatı askeriyeye ait olan hastaneye 

gittiğiniz zamanki, - bizzat gittim gördüm, biliyo
rum - 57 tane doktor vardır. Bunla* meczedilerek 
memlekette umumî, şamil olarak kullanılmak, bakiye 
kalan doktorları tasarruf ederek boş olan yerlere 
göndermek her halde kabildir. Bu, ciheti mülkiye ve 
askeriyenin bulunduğu mıntıkalarda birçok zevatın 
nazarı dikkatini celbetmiştir ve görülmüştür. Bunlar 
tevhit edilmezse; ne ciheti askeriyenin matlup olan 
teşkilât ve kadrosu ihtiyacı temin eder; ne de ciheti 
mülkiye bundan fazla bir iş yapabilir. Heyeti Âliye-
niz zannediyorum ki, hiç bir zaman buna razı olmaz. 
Sıhhiye Vekili Bey, doktorsuz kazalar 97'dir buyur
dular. Geçen sene 160 idi. Üst tarafını bu sene çık
mış olan talebeden almışlardır. (97) kazaya henüz 
doktor gönderememişlerdir. (97) kaza henüz bom
boş, doktorsuz bulunduğu halde böyle ciheti askeri
yenin ve ciheti mülkiye teşkilâtının bulunduğu yer
lerde ihtiyaçtan bir iki kat fazla doktorun bir yerde 
toplanarak gayrı müsmir bir şekilde kalması doğru 
olamaz. Sonra bir nokta daha var. Etibbayı askeriye
nin malumu âliniz on sene hakkı istifası yoktur. Mek
tepten çıktığı zaman mektep ücreti istiyfa edilmeden 
istifası kabul edilmez. Demek ki, ciheti askeriyeye 
talip olan herhangi bir talebe, on sene hizmetle mü
kellef tutulacak ve teşkilâtı askeriyede vazife göre
cektir. 

Teşkilâtı askeriyeden maksut olan, malumu âli
niz taburlar, alaylar, fırkalar, kolordular vesaireler. 
Tabiî ilk çıkan doktorlar alelekser kıtaata gönderilir. 
Doktorların kıtaata gönderilmesi - gerçi bu, bende
nize taallûk etmez - fakat, hayatta bilfiil müşahidi 
olduğum için arz edeceğim. Bir doktorun kıtaatta 
bulunması demek, onun doktorluktan mümkijn oldu
ğu kadar uzaklaşarak zabit olması demektir. Bunun 
bir misalini size arz edeyim. Harbi Umumî de ben
denizle beraber bulunan bir doktor, tabiî kıtaatla 
beraber dolaştığı için yevmiye kıtaattan müracaat 
edenlerin ahvali sıhhiyelerini tetkik eder, hastaneye 
sevk edileceklerini sevk eder, temaruz etmiş görülen
leri yerine gönderir, ufak tefek tedavileri yapar, on
dan sonra yapabileceği bir iş yoktur. Bundan başka 
harpte makineli tüfek kullanır, harp eder vesaire, bu
nun bir çok misalleri vardır. 

Bir tabur ihtiyatta kalır, ihtiyatta kaldığı zaman 
onun doktoru emre intizaren orada muntazır'bir va
ziyettedir. Vaziyet öyle gösterir ki, o doktora ihti
yaç kalmaz ve doktor tabiatiyle harbin safahatını 
seyretmeye veyahut istirahat etmeye imkân bulabilir. 
Fakat bilfiil kıtaya ayrılırsa, sargı mahalleri vesairesi 
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vardır. O da teşkilâtı sıhhiyesini toplar, icabına göre 
vazaifini icra «der. Arz ettiğim gibi doktorların kı
taatta bulunması, binnetice tababetteki kıymetlerinin, 
orada bulundukları müddetçe azalmasını tevlit edi
yor. Fakat hastanelerde bulunursa, tabiî günden gü
ne muhtelif hastalıkları görür ve kendi mesleğinde 
tekemmül eder. Mektebi tıbbiyei askeriyede buluna
caklar on. sene hizmeti mecbureyî taahhüt etmiş ol
dukları için, tabiî talipler mektebi tıbbiyei mülkiye
ye merbut talebe yurduna müracaat eder, hem ye
meğini, hem elbisesini aldıktan başka Hükümete üç 
sene-hizmetle mükelleftir. Bunun bir senesi hizmeti 
maksuresine mahsup edilmek üzere Gülhanede ve 
kıtaatı askeriyede geçecektir. 

DOKTOR MAZHAR BEY (Aydın) — Onlar 
ayrıdır. 

HALtS TURGUT BEY (Devamla) — Pardon! 
Hizmeti maksuresi ayrıdır. Yani üç sene hizmet ede
cek, kura çekilecek, kura çekilen mahal neresi ise 
oraya gidecektir. Demek ki, ciheti mülkiyeye ait olan 
aksamın mecburiyeti üç senedir. Ciheti askeriyenin 
müddeti on senedir. Elbette bundan dolayı arada bir 
fark vardır. Onun için kimse ciheti askeriyeye müra
caat etmiyor. Heyeti umumiyesi ciheti mülkiyeye 
müracaat ederler. Halbuki ciheti mülkiye için bir 
teşkilât ve talebe yurdunu idare eden birçok memur 
ve masraf kabul ediyoruz. Ciheti askeriyede de, bir
çok doktorlar ve mevcut talebeyi idare edebilmek 
için ayrıca bir teşkilât vardır. Bu iki teşkilât mec-
zedilirse tasarruf edilmiş., olmakla beraber, heyeti 
umumiyesi muayyen bir hedefe, muayyen şeraite ta
bi tutulur, ve bunlar da bilhassa ciheti mülkiyeye 
tevcih edilirse ve askerlikten mümkün mertebe uzak
laştırılıra, yalnız hizmeti maksuresi dolayısıyle kıta
ata giderler ve bu şerait tahtında mektebi tıbbiyeye 
rağbet günden güne tezayüt eder. Bundan bendeni
zin rrMksadım; bugün ciheti askeriyeye mensup olan 
doktorların bizzat kırtasiye noktai nazarından ifa 
ettiği hidemat ve hidematı sairede tevhit esası kabul 
edilirse, cihet mülkiyeye intikal edecektir. 

Kura muayeneleri, mevcut askerlerin ahvali sıh
hiyelerinin muayeneleri ve ona göre raporlar vermek 
vesaire, vesaire.. Eğer tevhit edilir ve memlekette 
Numune hastaneleri vücuda getirilir, askerî, sivil 
bütün .hastalar oraya sevkedilir ve bu hastanede 
tedavi edilirse, bütün o yazaif oraya intikal edece
ği için, yalnız kıtaatı askeriyeye kalan aksam için 
(153) doktora ihtiyaç kalıyor. Alaylarda bir doktor 
ve yanına iki küçük sıhhiye memuru, fırkalarda 

bir müşavir, kolordulara bir müşavir, ordu müfet
tişliklerine bir müşavir bırakılır, merkezde, muame
lâtı zatiye aksamına aidolan kısmı ketebe tarafın
dan görülür, fakat fenne taallûk eden aksak için bir 
heyeti fenniye, beş kişi, on kişi velhasıl kaç kişiye 
ihtiyaç varsa, şuebatı sıhhiye için de kâfi asker bı-
rakkıldıktan sonra, ihtiyaçlarını bu suretle temin 
eden ve mütebaki aksamını ciheti mülkiyeye, hu
kuku müktesebeleri ile devredersek, o vakit bu teş
kilâtı sıhhiye ile Sıhhiye Vekâletinin bir iş yapabil
mek imkânı hâsıl olabilir. Yoksa elinde 400 doktor 
var ve 326 kazası vardır. Sıhhiye Vekâleti buna ne 
yapabilir? Heyeti âliyeniz ne kadar para verirseniz 
veriniz Binnetice Türklerin ve Türkiye'deki yaşa
yan insanların hayatını lâyikiyle tatmin ve temin 
edemezsiniz. Teşkilâtı sıhhiye olmaz ise muhtelif 
hastalıkların ve muhtelif saiklerle vücuda gelen ah
valin önüne geçebilmenin imkânı kalmaz. 

Bendenizin heyeti âliyenize arz ve temenni etti
ğim hususat, askerî ve mülkî olan aksamı tevhit et
mek, her vilâyete bir numune hastanesi vücuda ge
tirmek ve her kazaya birer tane doktor göndermek
le beraber, orada icabına göre kıtaatı askeriye var
sa, bu doktorların miktarları ona göre tayin edile* 
bilir. Bunlarla onar, o.nbeşer yataklı birer dispan
ser vücuda getirmek ve bakiye aksamiyle de; tabiî 
kolordu ve ordu karargâhları olan aksamda, has
taneler adedi tezayüt edeceğine göre, onları takvi
ye etmektir. Her şubei ihtisastan her vilâyeti istifa
de ettirmek bu da elde mevcut olan doktorların ade
dine göre yapılır. Ciheti askeriye ve mülkiyede müs
tahdem olan, yani Hükümetin elinde mevcut olan 
1273 doktordur. Tabiî serbest etibbaya sözümüz yok
tur ve onlara diyeceğimiz bir şey de yoktur. Türki
ye'de 74 vilâyet ve 326 kaza vardır. 326 kazaya bi
rer doktordan 326 ve 74 vilâyete onar doktordan 
740 eder. Mütebakisi de, yatakları tezayüt edecek 
hastanelerin takviyesine verilir. Teşkilâtı sıhhiye
nin kırtasiye sınıfında bulunacak şuebat vesairesi-
ne taksim edilir ve bunların 159 adedini ciheti as
keriyeye bırakmak imkâm vardır ve o vakit Sıhhi-" 
ye Vekâleti; Heyeti Celilenizin kabul edeceği her
hangi bir tahsisatla iş görebilmek imkânını temin 
etmekle beraber memlekette nafi ve müsmir iş gö
rülür. Vilâyetlere aidolan Idarei Hususiye hastane
lerinin tabiî kendilerine mahsus- vilâyet bütçelerin
de tahsisatları vardır. O tahsisatları baki kalmalı
dır ve o vilâyet bütçesinden de; meselâ Çorum Vi
lâyetindeki bir hastanenin, Çorum'un meclisi umu
misi tarafından kabul edilen tahsisatı, bunu bir nu-
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mune hastanesine ifrağ ettiğimiz zaman mütebaki 
aksamını eklemek suretiyle mezcedilerek verilirse, 
bunların niezcedildiğinde Heyeti Umumiyesi mem
lekette nafi jve müsmir teşkilâtı sıhhiye vücuda ge
tireceğine kaniim ve bunu Heyeti Âliyenizden ri
ca ederim. 

MAZHAR MÜFİT BEY (Denizli) — Efendim! 
Bendenizin bahsedeceğim hususat tıbbî olmayan 
mevaddır. Sıhhati umum'iyeye verilen ehemmiyet 
ve alâkanın derecesini gösteren şu Sıhhiye ve Mua
veneti İçtimMye bütçesini ve bir kere de en büyük 
şehirlerden, j köylere kadar vatandaşlarımızın vazi
yeti sıhhiyesini de nazarı dikkate alırsak, titreme
mek kabil değildir. Efendiler! Bugün ilmin, fennin, 
tebabetin görülmesini temin edemediği birtakım has
talıklar Vardır ki, o hastalıklar yüzünden maattees
süf binlerce, yüzbinlerce nüfus kaybediyoruz. Fen^ 
ni tıbbın terakkiyatı karşısında, artık bu memleket" 
te çiçek hjastalığt görülmeli midir? İlmin bugün
kü terakkiyatı karşısında hâlâ fiyevri tifoitler, tifüs
ler, trahomlar, veremler ve daha sair hastalıklar, 
bu kadar tahribat icra etmelimidir? Geçen sene Sıh
hiye Vekili Beyefendinin bütçe münasebetiyle bi
ze verdiği bir esbabı mucibe lâyihası var, cidden 
vakıfane ve bütün yaralarımıza temas edercesine 
yazılan bu esbabı mucibe lâyihasını okuduğum za
man, en ziyade nazarı dikkatimi celbeden bir cüm
leye tesadüf} ettim. Muhterem Sıhhiye Vekilimiz di-
yorki, bu scjnelik bir miktarını yapalım, sonra di
ğerlerine bağlayalım demek, hiçbir şey yapılmasın 
demektir. Çok- güzel efendiler, bu prensibi tamamen 
kabul ediyorum. Filhakika bir sene malarya ile mü
cadele edelim, frengiye şöyle böyle bakalim fakat 
veremi ihmal edelim; trahomu, tifisü, fiyevritifoidi 
ihmal edelim demek doğru değildir. Bütçemizin vü
sati yokmuşi Efendiler! Sıhhiatı umumiye meselesi 
mevzubahistfr. Bütçenin vaziyeti müsait değilmiş, 
paramız yokmuş, bunlar bence talî şeylerdir. Ne için 
efendiler! Bu sözler tabiî Maliye Vekilinin işine gel
mez, fakat hakikattir. Efendiler! Mektep açıyoruz. 
İptidaî, ortada, âli mektepler açıyoruz. Bunlarda kim
leri okutacağız? Neslihazırı, yetişmekte olan çocuk
ları, köylere gittiğiniz zaman maatteessüf malarya
dan karınlaıjı şişmiş, kemikleri çarpılmış, cılız, zayıf 
birtakım zaiallı çocuklar görürsünüz. Bunlar mı 
tahsilin bnbeş, yirmi senelik mezahimine taham
mül edecek? Bunları okutmaya imkân var mıdır? 
Sıhhati müjcemmel olmadıktan, gürbüz, genç evlât, 
nesil yetişmedikten sonra, on onbeş senelik bir tah

sil müddetine kim tahammül edecektir? O halde 
ne için mektep açıyoruz? 

MUSTAFA FEYZİ EFENDİ (Konya) — Köy
lerde zaten mektep açmıyoruz. 

MAZHAR MÜFİT BEY (Denizli) — Efendiler? 
Malûmu ihsaninizdir, atalarımızdan kalma bir söz 
vardır (Her işin başı sağlıktır) denir. İşte o sağlığı 
biz kaybediyoruz ve etmekteyiz. Gene bilirsinizki, 
frenklerin bir darbı meseli vardır. (Türk kadar kuv
vetli) nerede bu kuvvet, bunu ne için kaybediyoruz? 
Bu yalnız Sıhhiye Vekâletine ait değil, maalesef bu
gün şehremanetinin ve belediyelerimizin ihmal et
tiği hususat vardır. Bu asırda ilmin, fennin bu terak- • 
kiyatı karşısında biz hâlâ sinekler konan eti, tozla
rın konduğu mekûlâtı yiyelim. Buda mı'menedile-
mez, buda mı paraya mütevakkıftır efendiler. Hâ
lâ bugün içtiğimiz sulara - gerek kuyu suları ol
sun, gerek memba suları olsun - muzahrafat karış
sın, bulaşık suları karışsın, hâlâ bunlar devam et
sin mi efendiler? Bunları belediye menedemez mi? 
Hâlâ açıta mekûlâtın, meşrubatın mikrop yuvası ola- . 
rak satılmasına belediyeler iğmazı ayn etsin ve biz 
hâlâ susalım mı efendiler? 

Efendiler! Tababetimizin derece terakkisi çok 
şayanı şükrandır. Fakat bunda ufak bir hatamız var
dır. Tedavi için bu şene Avrupaya gittiğim zaman, 
dünyanın en büyük profesörü, beni İstanbul'da teda
vi eden doktorların teşhisinin mükemmel olduğunu 
ve verdikleri ilâçlardan başka ilâç veremeyeceğini 
söyledi ve memleketimizde böyle muktedir tabipler 
varken buraya niçin geldin? Dedi. Bu şayanı şükran 
bir şeydir. Fakat maatteessüf tabiî bilirsiniz Av-
rupadaki müessesatı sıhhiyenin haiz olduğu mü
kemmeliyet bizde noksan, hâlâ bizde her hastane
mizin bir röntgeni yoktur, olan da enderdir. İlmin 
icap ettirğiği vesaitin bizim müessesatımızda nok
san olduğundan, Sıhhiye Vekili Muhteremi de ge
çen esbabı mucibe lâyihasında bahsediyor ve, diyor-
ki: Memleketimizde tabip vardır. Bu sanatın müs
mir olması için lâzım gelen vesait noksandır. Pek 
doğrudur. Demekki tabiplerimiz ne derece terakki 
etmiş ve hatta iddia ediyorum, - çünkü kendim bit-
tecrübe gördüm - Avrupa'daki profesörler derece
sinde bizde muktedir doktorlar vardır. Bugün bir 
hastanede yatmak lâzım gelirse, beyefendiler he
kim kimdir derler, illeti; hasta olan, çeken Mir. 

Bugün - Allah cümlenizi muhafaza etsin - bir 
hastaneye yatacak olursanız, tabibin bazen sizin kar
şınızda vâsaitin noksanlığından acze düştüğünü go-
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rürsünüz. Nasıl ki bundan yirmi otuz sene evvel bir 
kurşun yarası 'için bir muayene yapmak lâzım ge
lince, koca bir hastanenin operatörü âletim yoktur 
demiş ve kurşun içerde kalmıştır. Bunlar elim şey
lerdir. Binaenaleyh o mükemmel ve hazık tabip ba
zı defa öyle oluyorki, hastanelerimizde vasaitin nok
sanından dolayı ellerini oğuşturmaya mecbur kalı
yor. Şu halde bizde en lâzım olan bir şey varsa, Muh
terem Sıhhiye Vekilimizin şu esbabı mucibe lâyi
hasında dermeyan buyurdukları veçhile, müesse-
satı sıhhiyemizdeki noksanı telâfi etmesi beheme
hal lâzımdır. 

Sonra efendiler! Ben maatteessüf bu bütçede bir 
noksan görüyorum, ve bu noksan hakkında muh
terem Sıhhiye Vekilinin esbabı mucibesinden mül
hem oluyorum. 

Efendiler! Bizde birtakım emrazı içtimaiye var
dır. Bu da bizim hayatımızı kökünden kemirmek
tedir. Lübbü hayatı milleti zehirnâk dişleriyle em
mektedir. Meselâ kokain, esrar, morfin ve daha bir-

- takım şeyler vardır. Bunlar birer marazı içtimaidir, 
nesli hazır olan gençlerimiz maatteessüf bu illetler
le malûldür. Morfin istimali, kokain istimali, nesli 
nereye götürür efendiler? Bu marazı içtimaiye mâni 
olacak bütçemizde hiçbir madde görmüyorum. Hal
buki bu içtimaiyatımıza taallk eden bir şeydir. Ben 
isterdimki, bunlar hakkında, bütçemizde yine es
babı mucibe lâyihasında esbabını dermeyan bu
yurdukları veçhile, bu sene bu bütçede beyan olu
nan bu ahvali menedici birkaç şeyin mevcut olma
sını isterdim. Maatteessüf yoktur. 

Beyefendiler! Bizim memlekette, birinci dere
ce malarya tahribat icra ediyor. Ondan sonra ve
rem geliyor. Zannederim ki hepimiz ailelerimiz için
de birer verem kurbanı vermişizdir. Belki iki... Hatırı 
âcizanemde kaldığına göre eski zamanda, devri sa
bıkta zannediyorumki, bugün Avrupa'da en meşhur 
sanatoryumu yapan profesör, bir verem sanatoryu
mu kurmak için Türkiye'ye gelmişti ve yine hatı
rımda kaldığına göre bugün muhterem refikimiz 
olan Hakkı Şinasi Paşa bu işe memur edilmişti. Efen
diler! Tetkikat icra edilmiştir. Para sarfedilmiştir. 
Sanatoryumun projesi yapılmıştır, plânları yapılmış
tır. Zannederîmki, Afyon'da veyahut Keşişdağın-
da (Kütahya'da sesleri) tyi bilmiyorum. Kütahya'da 
bir verem sanatoryumu tesisi için her türlü teşebbü-
sat icra edilmiştir. Fakat maatteessüf senelerden be
ri o proje, o program, o plân bilmem ne oldu?! Ha
sır altı oldu. Buna mukabil, bilirsiniz yalnız Tür

kiye, öyle iddia edebilirimki, Avrupa sanattoryom-
larına yalnız verem için senevi yüz binlerce lira 
veriyor, vermeye mecburdur. Ne için beyefendiler? 
Bugün en meşhur sanattoryom sahibinin, sizin mem
leketinizde en meşhur sanatoryom olur diye rapo
ru elimizde mevcut iken niçin yapmayalım? Yaya
lım. Fakat paraya tevakkuf eder. Hangisi paraya 
tevakkuf etmiyor? Parasız hangi şey olur? Acaba 
her sene, iyi bilmiyorum, malûmatım yok, tahmini 
olarak ar zediyorum. Veremden yüzde yirmi tele
fat veriyor muyuz? Zannederim fazla veriyoruz. Pe
kâlâ! Her sene veremden yüzde yirmi telefat ve
ren bu millete, para yoktur diye bir sanatoryom yap
mamak doğru değildir. Herhalde bir sanatoryom yap
mak lâzımdır. 

Beyefendiler! Avrupa sanatoryom!arına herkes 
gidemez. Kolay değildir. Buraya herkes hastasını 
gönderemez. Yüzde kaçımız hastalarını Avrupa sa-
natoryomlarına gönderebilir? Neden inim inim inle
yerek bu halk ölsün. Mademki bugün verem, il
men kabili tedavidir, niçin tedavi etmeyelim? Za
vallı halkı düşününüz! Fukara, süt ve ekmek al
maktan aciz olan bir zavallı, ailesini, kızını, oğlunu, 
evlâdını nasıl Avrupa sanatoryumlarına gönderebi
lir?... 

Beyefendiler! Çok kıymettar olan bu esbabı mu
cibe lâyihasında gördüm ki, bizde sıhhî iki teşki
lât varmış. Biri, halkı hastalıklardan kurtarmak için 
teşkilât; ikincisi, hasatlıkları tedavi etmek için teş
kilât!.. Çok doğrudur. Halkı, hastalıklardan koru
mak için mevcut olan teşkilâtın' nelerden ibaret ol
duğunu, geçen seneki sıhhiye bütçesi esbabı muci
be lâyihasında gördüm. Sıhhiye Vekili Beyefendi bu 
bütçenin müzakeresi esnasında bir teklif yapıyor 
ve her kazaya doktor göndermek için, uzak olan me
safelere gidecek doktorlara yüzde yüz zammetme
yi teklif ediyor ve bunu zannederim Heyeti Âliyeniz 
kabul etmiştir. 

Fakat maatteessüf bir arkadaşımızın şimdi bu
rada söylediği gibi doksanyedi kazaya doktor bula
mıyoruz. Bu neden? Zannediyorumki, halkı hasta
lıktan kurtarmak için yapılması lâzım gelen teşkilâ
ta kâfi miktarda elimizde tabip mevcut değildir. 
O halde tabip yetiştirmek lâzımdır. Efendiler! timi 
tıbba intisabım olmamakla beraber meşhudatıma 
atfen arz ediyorumki, bu şekilde ziyade tabip yetiş
tirmeye imkân yoktur. Böyle cebrî kanunlarla, hiz
meti mecburiyetlerle tabip olurmu? Bunun başka 
bir çaresi vardır. Çaresi nedir? Bilmiyorum., (Para 
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sesleri) Herhalde tabip yetiştirmenin esbabına te
vessül etmelt lâzımdır. Herhalde tabip az yetişiyor. 

Sonra efendiler! Bir şey daha var. Meselâ Sıhhi
ye Vekâletimizin buradaki teşkilâtında pek mühim 
şuabat vardır. Meselâ Ihsaiyat Müdürü, bu gibi 
müdürlüklere kimlerin gelmesi lâzım gelir? Tabiî 
memlekette ilmi ile, İrfanı ile temayüz etmiş zevatın 
gelmesi lâzımdır. Efendiler! Verdiğiniz bu para ile 
kimse gelemez. Altmış, yetmiş lira ile o derece ma
ruf olan tajbip gelemez. İstanbul'da oturduğu yerde 
3 - 4 yüz liradan fazla para alırken 60, 70 liraya ge
lemez. TabŞidir, hamiyetin de bir derecesi vardır. 
Oradaki kazancını bırakıpta gelemez. Halkı, hasta
lıklardan korumak istiyoruz. Sıhhiye Vekili «Bu
nun için kazalara birer tabip tayin etmek lâzımdır.» 
diyor ve bunun için de Heyeti Celilenlzin Sıhhiye Ve
kâletine verdiği birtakım salâhiyet vardır, o salâ
hiyeti de t^dat ediyor, mecburî hizmet vardır ve yi
ne diyorki:! Şeraiti hayatiyesi cihetiyle uzak ma
hallere gitmeyen doktorların yüzde yüz maaşına 
zammetmek salâhiyeti vardır diyor. Fakat bu meyan-
da çok mühim şeyler de vardır. Malûmu ihsanınız, 
birçok rüfeka, burada söz söylerken ekserisi nü
fusumuzun tezayüdü meselesine temas ettiler. Efen
diler! Bendeniz öyle zannediyorum ki, İhtiyaca salih 
bir malûmatım yok, fakat öyle zannediyorumki, te-
vellüdatımi2J noksan değildir. Yalnız vefiyatımız te-
vellüdattan (ziyadedir. Ne için? Pek tabiidir efendiler, 
doğan çocukları bugün bizde fennin, ilmin göster
diği şerait dâiresinde maatteessüf henüz daha o 
kadar tekâmül etmiş şekilde büyütecek analara da 
malik değiKz. Bir taraftan büyük bir şairin dediği 
gibi, beşiği sallayan parmaklar, cihana hâkim ola
caktır. Evet efendiler! Öyledir. Beşiği sallayan par
maklar cihapa hâkim olacaktır. Fakat maatteessüf bel
ki münevver analarımız ziyadeleşmiştir ve ilim ci
hetiyle artmaktadır. Fakat bendeniz, şehirlerden 
bahsetmiyorum. Köylere doğru inersek zavallı, ma
sum çocukların nasıl büyüdüğünü görürseniz ağla
mamak kabil değildir. 

Efendiler! Dişi çıkmamış, bir çocuğun, henüz 
dört aylık çocuğun ağzına uyusun diye afyon torba
sını sokmak ve sonra iki aylrk bir çocuğa bulamaç 
yedirmekle jçocuk yaşamaz. Elbette ölecektir. 

YAHYA GALİP BEY (Kırşehir) — Babası da 
onu yemiş, i anası da yemiş. Fakirdir. İhtiyacı var. 

MAZHAR MÜFİT BEY (Devamla) — Şu halde 
beyefendiler! doğan çocuklarımıza Hükümet nasıl-
ki bütçede, programlarında ehemmiyet veriyor; da

ha çok ehemmiyet vermek lâzımdır. İlmin, fennin, 
aklın ve hatta diyebilirimki, dini cehlimizin göster
diği icabat dairesinde çocuklarımızı büyütmeye
cek olursak, elbette nüfusumuz tenakus edecektir. 
Bu pek doğrudur. 

Sonra arkadaşımız doğum meselesine temas bu
yurdular. Bendenizce bu, zor bir mesele değildir. 
Bilirsinizki, bulunduğunuz mahallerde diplomalı, 
mektepten çıkmış az çok ebe mevcuttur. Fakat rağ
bet ona değildir. Rağbet, herhalde okumayan ebe
leredir. Niçin? Bir görenek, bir adettir. Çünkü kız 
derki anamı filân ebe doğurtmuş, ben de onu isterim. 
Bu bir adetten ibarettir. Fakat o cahil ebe, elleri mik
rop içinde, yapacağı tahribattan bihaber olarak 
gelir, pis elleriyle bir çocuk doğurtur, ondan sonra 
allık basmasın diye kapının arkasına süpürge da
yar, bir de bir tarhana çorbası verir, lohusa da ve
rem olur, Ölür, gider. Bunlar bugün artık tahammül 
edilecek şeyler değildir. 

YAHYA GALİP BEY (Kırşehir) — Sizi kim do
ğurttu? 

MAZHAR MÜFİT BEY (Devamla) — Galip Be
yefendi, beni kim doğurttu diyorsun. Sizi kim do
ğurdu ise beni elbette bir ana doğurdu. Taş doğur
madı ya... 

Binaenaleyh ebeler sayam dikkat bir mesele
dir. Hükümet ve Sıhhiye Vekilinden çok istirham 
ediyorum, diplomayı haiz olmayan bir eczacı eczar 
cılık yapabiliyor mu? Diploması olmayan bir ta
bip, doktorluk yapabilir mi? Binaenaleyh bunlar gi
bi diplomalı ebeler yetiştirilsin. Evvelce İstanbul'da 
bir ebe mektebi açılmıştı. Masrafları kendilerine ait 
olmak üzere, her vilâyet kendi vilâyeti halkından 
birkaç kadını bu mektebe gönderiyor, ebeliği tahsil 
ettiriyordu. Bilmiyorum, bugün bu usul metruk mu
dur? Şayet metruk ise bu behemehal ihya edilmeli
dir. 

HÜSEYİN HÜSNÜ EFENDİ (İsparta) — Hima-
yei Etf âl Cemiyetine ehemmiyet veriniz. 

MAZHAR MÜFİT BEY (Devamla) — Himayei 
Etfâl Cemiyeti yalnız yetim çocuklara bakıyor. Ben
deniz yalnız yetimlerden bahsetmiyorum. 

DOKTOR FUAT BEY (Kırklareli) — Hayır, yal
nız yetimlere bakmıyor. 

MAZHAR MÜFİT.BEY (Devamla) — Doktor 
Fuat Beyefendi! Söylediklerime muhalif misiniz? 

DOKTOR FUAT BEY (Kırklareli) — Hayır, di
ğerlerine de bakıyor demek İstiyorum. Hacı Musa 
Mahallesindeki (Bakımevi) ni ziyaret buyurursanız 
herhalde memnun kalırsınız zannederim. 
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MAZHAR MÜFİT BEY (Devamla) — Çok iyi 
efendim, çok doğru. Efendiler! Bu ebe mektebinden 
sonra ikinci teşkilât - ki hastaları tedavi etmek teşki
lâtı - hastanelerimiz vir. Bu hastanelerin nerede ol
duğunu biliyoruz. İstanbul'da bir Etfâl hastanemiz 
var. Hakikaten güzel, şayanı şükran bir hastane, bu
rada bir hastane yapılıyor, himmetleri var olsun. Mem
leket hastanesi. Bir de Zonguldak'ta vardır. Şu var, 
bu var. Efendiler! Koca Türkiye'de minhaysülmec-
mu üç hastanemiz vardır. 

Bunlar beşyüz yataktan ziyade almaz. Bunlar kâ
fi mi ?Bununla mı halkı tedavi edeceksiniz; şu hal
de ne yapalım? Dispanser değil mi? Kabul ediyo
rum. Beyefendiler! Şimdi burada aflarına mağruren 
Sıhhiye Vekili muhtereminden bir şey soruyorum. 
1340 Sıhhiye bütçesinin esbabı mucibesinde zikir ve 
beyan buyurdukları dispanserler açılmış mıdır, açıl
mamış mıdır? Açıldı ise şimdilik bunlar kâfidir di
yeceğim. Hiç olmazsa müdavatı iptidaiye icra edile
cektir. Bu dispanserler açılmış mıdır? Saniyen teda
vi için açılan o hastahanelerde, demin arz ettiğim veç
hile, iyi tabiplerimiz var. Fakat fennin icap ettirdiği 
alât ve edevat noksandır. Çok istirham ediyorum. 
Bu noksanlığı telâfi buyursunlar, belki tasdi ettyn. 
(Estağfurullah sesleri.) En son söz olmak üzere şu
nu arz edeceğim : 

Olmaya devlet cihanda bir nefes, sıhhat gibi. 
Bu çok mühim bir sözdür. Bunun için sıhhate ne 

kadar ehemmiyet verirsek, bu sıhhî bütçeyi ne kadar 
ehemmiyetle telâkki buyurarak mütalâa edersek, va
tanımıza en büyük bir hizmet etmiş oluruz. 

REİS — Buyurun! Mazhar Bey. 

böyle ruhî ve manevî tesirler icra edecek surette be
yanatta bulunmak kâfi midir? Yani şunu demek is
tiyorum ki, eğer bu noktai nazardan mütalâa yürüt
mek icap ederse en mümir, en kârlı masraf, Sıhhi
ye Vekâleti masrafıdır. Bugün Sıhhiye Vekâ
letinin sarf edeceği para, pek yakın bir za
manda bize yüzlerle ölçülemeyecek suretlo 
nema verecek bir paradır. Sarfedceğiniz her hangi bir 
altıyüzbin lira ile, ikiyüzbin insanın sıhhatini kurta
racağınızı düşünürseniz, bu hususta getirdiği nema
nın ne olduğunu hesap etmek pek kolay olur. Bir ufak 
misal arz etmek lâzım gelirse diyebilirizki, bu seneki 
Sıhhiye Vekâletinde mevzu olan altıyüz bin lira ile 
sıtma mücadelesi yapılacak ve diyelimki, asgarî ola
rak 200 bin insan tedavi edilecek. 

Efendiler! 200 bin insanın memlekette faaliyetin, 
istihsalâtın tam günden güne tezayüt ettiği bir zaman
da, günlerce iş başından alıkonulmasının tesiratım 
yevmiye hesabına koymak lâzım gelirse, milyonlara 
baliğ olacağını hesap etmekte müşkülât yoktur. Bina
enaleyh nafıa umuruna para verirken, yolları yapma
ya vesaireyi düşünürken, memlekette bunlardan daha 
çok müsmir bir saha olduğunu hatırlatmak faydalı
dır. Şu halde buna istinaden bir şey daha söyleyebi-
lirizki, Türkiye Hükümeti bu hayat mücadelesini, bu 
beka mücadelesini tamamen temin etmek ve muzaf
fer olmak için, her sene bütçesinden - ihtiyacına gö
re değil - ayırabildiği kadar şu veya bu şeye bir şey 
ayırırsa muvaffık olması biraz şüphelidir. 

Caizdirki, Meclisi Âliniz bazı hususatta muayyen 
noktai nazarları, muayyen seneler için tespit etmiş 
olsun. Meselâ denilebilirki, en mühim semeredar ola
cak saha - faraza - bu memleketin ziraatidir, nafıa-
sıdır, sıhhıyesidir. Bu üç vekâletin umuru vazaifinde 
on sene zarfında bütçenin c/c 6 - 7 sinden başlıya-
rak meselâ % 10 na kadar çıkmak suretiyle mutlaka 
bu vekâlete tahsis edilmek lâzım gelse, on sene son
ra memleketimizde ziraat inkişaf etmiş, yollar ya
pılmış, sıhhati umumiyede belki % 60ı - 70 nisbetin-
de kurtarılmış olur ve o vakit Türkiye Cumhuriyeti 
tamamen hiç bir vaka, hiç bir tehlike karşısında sar
sılmaz bir vaziyette bulunur. Sıhhiye Vekâletinin bu 
hususta vazifesi çok yüksektir. Bugün nesli hazırımı
za bakmakla tehlikeyi aıılıyabiliriz. Bundan 30 - 40 -

60 sene evvel gelmiş olan babalarımızın, dedelerimi
zin tavrında, kıyafetindeki kimselere bugün yüzde 
on tesadüf edilemez bir hale gelmiştir. Kendi nesli
mizden, yani otuz sene evvel doğmuş olanlardan 
başlıyarak söyleyebilirizki, inhitat devam etmektedir, 

DOKTOR MAZHAR BEY (Aydın) — Arkadaş
lar! Sıhhiye bütçesini olduğu gibi kabul ettirmek için, 
Heyeti Celilenizin huzurunda esbabı mucibe zikre-
.derek müdafaa edilmeye değmez. Ben, eminimki He
yeti Celileniz bir kaç seneden beri Sıhhiye Vekâleti 
bütçesinde gösterdikleri asarı himayeye nazaran, bu
günkünün belki bir mislini daha vermeye bittabi ama
de ve hazırdır. Ancak hükümetin; maliyesinin tevzini 
noktai nazarından burda koyduğu miktarı kabul ede
ceksiniz. Mamafih memlekette sıhhati umumiyenin, 
vazaifi sıhhiyenin ne demek olduğunu uzun uzadıya 
zikre hacet yoksa da, bir noktai nazardan bazı husu-
satın zikrini faydalı addediyorum. 

Benden evvel söz söyleyen muhterem rüfekam ga
yet beliğ, fasih, bahusus erkama istinat ederek çok gü
zel izah ettiler. Fakat son asrın icabatı olarak hemen her 
şey iktisadiyata istinat ettirildiği bir zamanda, yalnız 
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Dejenere denilen şey, inhitat denilen şey tamamen 
bu milletin arasına girmiş nesil bedenen fenadır fik
ren fenadır. jBu devleti bir çok noktai nazardan teh
likeye ilka edebilir. 

Devletin mevcudiyeti, denilebiürki, nüfus mese
lesidir, nüfusa müstenittir. Ne kadar insan varsa, ne 
kadar nüfus varsa ona göre devlet teşekkül eder. De
min bir arkadaşımın pek güzel buyurduğu gibi, her 
zaman, her suretle matbuatta şurada, burada mevzu
bahis olduğu üzere ne evlenenlerin adedini çoğalt
makla, ne d4 çocuk yetiştirenlere yardım etmekle bu 
memlekette £üfus tezyit edilmiş olmaz. Hakiki mu
vaffakiyet; Ölenlerin adedini azaltmaktır. Bugün 
önümüzde bütün erkamı ile, bütün istatistikleriyle 
zikudret bir şahit vardırki o da Almanyadır. Alman
ya buna bu sayede muvaffak olmuştur. Daima ve
fiyatı tenkis etmekle nüfusun tezayüt etmekte oldu
ğu görülmüştür. Memleketimizde dedikleri gibi te-
vellüdat az değildir. Fakat hiç bir aile yoktur, ki, 
2, 3, 4, 5 çocuğunu kaybetmiş olmasın. Altı tane ço
cuğundan bir tanesi yaşamış ve onu da yaşatmak 
için adım (durmuş) koymuştur. Süt çocukları ara
sında yani doğduğu aydan itibaren (6) aylığa varan 
çocuklar hakkında tamamen kati istatistikler mevcut 
olmamakla beraber, bu hususta selâhiyattar etibba-
ya inanmak lâzım gelirse, süt çocukları arasında 
yüzde yetmiş derecesinde vefiyat vardır. Efendiler! 
Bu ne kadarı mühim, bu ne kadar müthiş ve mühlik 
bir şeydir, dununla mücadele etmekten insan biran 
için nasıl fariğ olur? 

Para veya herhangi bir sebeple bu hususta lâzım 
gelen mücadeleden ne kadar zaman geri kalınabilir? 
Bunu ihmal etmek, büyük bir mesuliyeti kabul etmek 
demektir. Bu hususta mutlaka ayrı bir etibba teşkilâtı 
yapmaya da; lüzum yoktur. Mevcut etibbamızla da 
bunu yapabiliriz. Maatteessüf Sıhhiye Vekâletimiz 
henüz hali teessüstedir. Sıhhiye Vekâletinin belli baş
lı kanunları da yoktur. îddia edilebilir ki, hissî selimi 
ile idare olunmakta ve yürümektedir. Binaenaleyh bu 
hususta mevcut teşkilâttan da istifade etmek için, 
lâzım gelen kanunlarını ihzar etmekten emindir. 

Sıhhiye Vekâleti bu sene yalnız mukaddem ve mü
him bir mestele ile mücadele etmek için bu hususta 
en ziyade döjjum ve bakım evleri tesisine karar ver
miştir. Bunlar da yalnız Sıhhiye Vekâletinin yapaca
ğı iş değildir!. Çok şâyânı arzu ve şâyânı temenni bir 
şeydir ki, içtimaî hayatta ahali tarafından cemiyetler 
teşkil edilmelidir ve bunu temin etmek için şurada 
burada teşvikat yapmak, cemiyetleri takviye etmek ve 

onlara yardım eylemek, hükümetin cümlei vazaifi 
dahilindedir. Bu maksatladır ki, teşekkül etmiş olan 
cemiyetlere azamî mikyasta yardım etmeyi Sıhhiye 
Vekâleti esas olarak kabul etmiştir. 

Veremden bahis buyurdular. Bundan da bahset
mek lüzumunu hissediyorum. Hakikaten efendiler, 
memleketimizde öteden beri devam eden bir çok ha-
disat, ahaliyi esasen sefaleti hayatiyeye sevketmiştir, 
birçok zaruretler içerisine sokmuştur, hayat, yaşayış 
gayrı tabiîdir, velhâsıl her şey gayrı tabiî bir hale 
girmiştir. Bittabi bu şekiller sefaletin üzerine konacak 
olursa, en evvel gelecek şey hastalıktır. Burada ve
rem azamî devresini almıştır, gemi azıya almıştır, son 
süratle dört nala gidiyor. Memleketin şurasında bu
rasında temas ettiğiniz doktorlardan sorunuz. Göre
ceksiniz ki, muayene ettikleri hastaların kısmı azami
ni, hattâ yakından tanıdıkları arkadaşlarının göğüs
lerine kulaklarını koyup dinlemekten hazer eder bir 
hale gelmişlerdir. Verem bu kadar tevessü etmektedir. 
Fakat bu aynı zamanda hadisâttan tevellüt eden sefa
letin icabatıdır. Bununla mücadele ederken yalnız he
kimin bakması ve ilâç vermesi kâfi değildir. Tabiî 
hayatı umumiye üzerinde icrayı tesir edecek bazı te-
dabiri de ittihaz. etmek lâzım gelir. Bunun için bi
rinci derecede, Mazhar Müfit Beyefendinin buyur
dukları gibi, sanatoryum açmak değil, Sıhhiye Vekâ
letine terettüp edecek vazifenin ilki, halk arasında 
yalnız veremli olmak suretiyle kaybedeceğimiz fert
leri değil, aynı zamanda etrafında yüzlerce insanla
rın dahi vereme tutulmasına sebep olacak olan, hal
kın arasında dolaşan veremlileri mehmaemken verem 
hastahanelerine almak ve bu suretle diğer insanla
rın hayatlarını mümkün olduğu kadar kurtarmak lâ
zımdır. Sanatoryum demek verem hastahanesi demek 
değildir. Sanatoryum bu gibi hastalan almaz. Sana
toryuma tedavisi kabil olan devredeki hastalan alır
lar, artık böyle devrei sirayeti fazlalaşmış olan hasta
ları almazlar. Ekseriyetle fakir halkın arasmda bulu
nan bu kısım veremliler de, zaten açacağınız sanator
yuma gitmek iktidarında değildirler. Şu halde şurada 
burada verem dispanserleri açmak lâzımdır. Herkes 
gidecek ayaktan tedavi olacak, mümkün ise gerek 
hükümetin, gerek Cemiyeti Hayriyenin yardımı ile 
mehmaemken gıdasını alabilecektir. O verem dis
panserlerinin doktorları, küçük sıhhiye memurları, 
hastaların evlerine gidecek, bunların içlerinde hasta
lığa tutulmak üzere olanı var mı, bunu görecek, müm« 
kün ise kurtulmaları çaresine bakacak ve bu suretle 
mümkün olduğu kadar veremin önüne geçmeye ça-
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lışacaktır ki, Türkiye'de ilk yapılacak tedbir de bu
dur. Ondan sonra sıra sanatoryuma gelir. 

Frengi aynı suretle memlekette büyük tahribat 
yapmaktadır. Memlekette sıtma gibi nesilde büyük 
istihaleler yapan, doğacak çocukları cılız ve mariz 
doğurtan, belki beşeriyet için felâket olan insanları 
yetiştiren, deliler, saralılar, şunlar bunlar gibi beşe
riyetin başına belâ olarak doğan birtakım insanların 
müvellidi frengidir. 

Efendiler! Yalnız şuna buna sirayet ettirdiğinden 
değil, mütemadiyen fena nesiller getiren ve mütema
diyen hükümetin diğer teşkilât makinelerini dahi meş
gul edecek belâlı nesilleri getiren bu hastalıktır. Bi
naenaleyh bununla da mücadele etmek lâzımdır. Büt
çeye konulan (145) bin lira ile Andolu'da frengi mü
cadelesi yapılamaz. Binaenaleyh şâyânı temennidir ki, 
bu (145) bin lira mümkün olduğu kadar çok frengili 
olan ve mücadele mıntıkası ittihaz edilecek olan yer
lere ayrılsın. Hiç olmazsa esaslı ve devamlı olarak iş 
yapılsın. Gelecek senenin daha feyyaz bütçesine inti-
zaren, bu sene şuraya buraya müsmir olmayacak bir 
surette tevzi etmekten sarfınazar edilsin. Çünkü biz de 
bir frengili, iki defa neosalvarsan şırıngası yaptırıp, 
yarası kapandıktan sonra bir daha bu ihtiyacı duy
maz. Halbuki iki ay sonra, muntazam tedavi yapıl
madığı için frenginin yaraları meydana çıkacaktır. 
Maatteessüf hekimin verdiği on liralık ilâçla, heki
min bütün mesaisi heder olmuş demektir. Binaenaleyh 
memleketin parasını böyle israf etmeye hakkımız 
yoktur. Şu halde tedavisine başladığımız hastaları 
tamamen tedavi etmek ve şifayap olmuş denilinceye 
kadar arkasından takip etmek mecburiyetindeyiz. 
Muayyen teşkilât ile nihayetine kadar devam etmeyi 
ihtiyar etmek lâzımdır. 

Aynı şekilde trahom vardır. Hasan Mansur Ka
zasında - aldığımız istatistiklere göre - yüzde yetmiş 
trahom vardır. Körler çarşısı, körler mahallesi var
dır. Efendiler! Bu ne elim ve feci bir şeydir. Tedavi
si mümkün, sirayetten men'i mümkün olan bu has
talıkların karşısında, yüzbinlerce alil ve aharın ha
yatı üzerine ve tufeyli olarak beşeriyetin sırtına yük
lenmiş bir çok insanlar vardır. Bu hastalıkla mücade
le etmek çok mühim bir şey değildir. Bunun için ev
velki bütçede mevcut olan 25 bin liraya hiç olmazsa 
- Maliye Vekâletinin lütuf ve müsaadeleriyle - yüz-
bin lira zammetmek bahtiyarlığına nail olduk. Bina
enaleyh bu seneki trahom tahsisatı 125 bin liradır. Ge
ne aynı mahiyette bir rica daha edeceğim : Bununda 
aynı suretle yapılması mecburiyeti vardır. Bunun için 

sekiz, on, yirmi Vilâyete beş on göz tabibi göndererek, 
sen burada dolaşıver demek kâfi değildir. Mütemadi
yen sen dolaş ve bakıver demek, gene bu parayı har
cıraha ve maaşa bağlamaktan başka bir şey demek 
değildir. Gene burada yapılacak bir şey vardır. Bun
ları takip etmek lâzımdır. Bu, 125 bin lira ile azamî 
iki veyahut üç mahalde yapacakları teşkilâta göre mü
cadele yapılabilir. Malatya'da, Antep'de ve belki bi
raz da Adana'da yapılabilir. Başka yerde yapılırsa 
faydasız olur kanaatindeyim. Şahsî kanaatim budur. 
Bunu teksif etmek lâzımdır. Hasan Mansur kasabası
nın, filân nahiyesinde trahom dispanseri olmalıdır. 
Daimî doktoru olduğu gibi seyyar doktoru da bulun
malı, velhâsıl muntazam tedavi yapmak lâzımdır. Bu 
suretle yapıldığı takdirde, evvelce de arz ettiğim veç
hile bu senenin tahsisatı 4,5 milyon ise gelecek sene
nin bütçesini 5, 6, 7 milyona çıkarırsınız. O vakit 
frengi ile trahom için gene bu esaslar dahilinde diğer 
vilâyetlerde de mücadele mıntıkası ilân edilir. Ümit 
ediyorum ki, bu suretle büyük muvaffakiyetler elde 
edilir. 

Fakat efendiler! Bunları söyledikten sonra dert 
bundan ibaret değildir. Demin arkadaşların buyur
dukları gibi, hastahaneler meselesi, âlât ve edevat me
selesi, bütün teşkilât meselesi, cidden acınacak vazi
yettedir. Bugün bir kazaya bir hekim gönderdiğimiz 
zaman hakikaten seviniyoruz. Bir hekim bir kaza
da ne yapar? Hiç olmazsa bir teselli verir. 

ZEKÎ BEY (Gümüşhane) — Muska yazar. 
DOKTOR MAZHAR BEY (Devamla) — Adli

yenin ceraimine koşmaktan hiçbir yere yetişemez. 
Her gün hapishanenin hastaları için çağırırlar, askerî 
muayene için çağırırlar, belediye işi için çağırırlar, 
emrazı sariye mücadelesine gidecektir, şuna gidecek
tir, buna gidecektir. Vekâlet evrakı için cevaplar ha
zırlayacak ve nihayet eczahane yoktur - beyefendi
nin buyurdukları gibi - nihayet muska yazmak vazi-
mak vaziyetinde kalır. 

Efendiler! Bütün Anadolu dahilinde - istanbul ha
rice çıkarılırsa - 175 eczahane vardır. Dörtyüz kaza
ya 175 eczahaneden ne düşer? Vilâyet merkezlerinin 
üçer beşer eczahane sahibi olması kabul edilmek lâ
zım gelirse, tasavvur ediniz ne feci bir manzaradır. 
Bir koca Şarkîkarahisar vilâyetinde bir tek eczaha
ne yoktur. Bir çok menatıkta bir tek eczahane yok
tur. 

ZEKİ BEY (Gümüşhane) — Onüç vilâyette yok
tur. 
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DOKTOR MAZHAR BEY (Devamla) — Bu gi
bi menatıkta bir şey yoktur. Bir hekim ne yapacaktır? 
Bir defa yüzbin vazife denecek kadar mühim bir iş 
yetmiyormuş gibi Memurin Kanununa da bir mad
de ilâve edilmiş (Hükümet Tabibi) bütün memuri
nin hısım ve akrabalarına de bedava bakacakmış.) 
Bundan ne olacak? Vasi bir dedikodu sahası açmak
tan ve kanunî vazifesini ihmal ediyor diye mütema
diyen doktor aleyhinde şikâyetler, telgraflar yazıl
maktan başka hiçbir fayda temin edilmeyecektir. 

Hakikaten şimdi olduğu gibi hidematı sıhhiye; 
iki, üç elden idare olunur veyahut bir elden idare 
olunur. Bu bir noktai nazardır. Birisi, bir Sıhhiye 
Müdüriyeti Umumiyesi olur. Memleket dahilindeki 
bütün hidematı sıhhiyeyi o yapar ve onu yapacak 
surette kendisini ıkdar etmelidir. 

Diğeri; î İdarei hususiyelerin sıhhiye teşkilâtı var
dır, belediyelerin vardır, Sıhhiye Vekâletinin vardır. 
Fakat hiçbirisi de vazifesini ifa edecek kudret ve 
kabiliyette değildir. Bahusus son yapılan tarik mü
kellefiyeti bedeniyesi kanunu, idarei hususiyelerin bu 
kabiliyetini de silip süpürmüştür. Başka bir şey yap
maya hiç imkân kalmamıştır. 

. Bundan maarifçiler bile şikâyet ediyor. Düşünü
nüz, hiç olmazsa tedrisatı iptidaiye gibi muhasses 
varidatları olduğu halde maarifçiler müştekidirler. 
Hiçbir yerden beş para hakkı olmayan sıhhiye teşki
lâtı, bu kürsüye çıkıp da şikâyet etmeyi fazla addet
miştir. Binaenaleyh Sıhhiye Vekâleti bütün memle
ketin umuru sıhhiyesinde muhtar olan idarei hususi
yelerin vaziyetini ve belediyelerin vaziyetini düşün
mekle mükelleftir. Belediye ve idarei hususiyeler fi
lân vilâyet dahilinde veya merkezinde hidematı sıhhi
yeyi hüsnü ifa etmediğinden dolayı, bütün memleke
tin vaziyeti sıhhiyesinden endişe edilecek vaziyetlerin 
tahaddüsüne sebebiyet verebilir. Bunun mesulü kim
din Sıhhiye Vekilidir. Fakat Sıhhiye Vekilinin bu işin 
karşısında vaziyeti nedir? Bu işler için ne ciddî bir mu
rakabe yapmaya, ne emr vermeye, ne şuna ve ne de 
buna direktif vermek için kendisine salâhiyet bah
şeden ne bir kanun vardır, ne bir nizam vardır. Fakat 
hepsinden mesul olan Sıhhiye Vekilidir. Binaenaleyh 
Heyeti Celileniz bu hususta yapılacak şeyi tespit et
mek vaziyetindedir. Ya bütün Türkiye'de vazaifi sıh
hiyeyi, Sıhhiye Vekâleti yapacaktır diyecektir. Onun 
bütçesi de' 10-15 milyon lira olacaktır veyahut bir 
kısmını ayıracaksınız, belediyeler mutlaka memleket
te bir eczahane açmaya mecburdur diye bir maddei 
kanuniye yapacaksınız. Efendim! Birtakım belediye

ler vardır ki, senelik varidatı 800 lira bile değildir. . 
Bu nasıl eczahane açar? Bu bir noktai nazardır, ida
rei hususiyeler açsın. 

ZEKÎ BEY (Gümüşhane) — Açamaz efendim! 

DOKTOR MAZHAR BEY (Devamla) — İdarei 
hususiye maarife bakamıyor. Şuna bakamayacak, bu
na bakamayacak bir hale geldi. Acaba açabilir mi? 
Bu bir sualdir. Efendim! Sıhhiye Vekâleti bu işi ya
pabilmesini temin için varidat bulsun, söylenecek en 
mühim söz budur. Sıhhiye Vekâleti herhangi bir ma
den ocağı veyahut bir istihsal menbaı işleterek vari
dat bulacak vaziyette olmadığı için idarei hususiye
ttin, şu veya bu bütçeden para istemekten başka bir 
işi yoktur. İdarei hususiyelerin varidatı umumiyesine 
yüzde yirmibeş nispetinde sıhhiye umuruna tahsis 
edilmek üzere santim adisyonel şeklinde zammiyat ya
pılmıştır. Sıhhiye Vekâleti, iki noktai nazardan He
yeti Celilenizin fikrini anlamak vaziyetindedir. Birin
cisi; tahsisi varidat ki, maliye usul ve sistemince mak
bul olan usullerden değildir. İkincisi; mevcut vergi
leri tediyeden aciz olduğu iddia edilen halkın üzerine 
yüzde yirmibeş de siz zammediyorsunuz. Sıhhiye Ve
kâleti bu noktai nazarınızı bilmek mecburiyetindedir. 
Bu noktai nazarın ikisi de reddolunduğu gün diyecek 
şey sarihtir. 

Bu noktada sıhhiyeyi ikdar etmek kabiliyeti yok
tur. İdarei umumiyeden bu işleri idare için bütçeye 
bu kadar para daha zammet, şu halde tedrican Sıh
hiye Vekâleti 3 - 5 senede Türkiye'nin her tarafın
da kâfi miktarda eczahane açmaya mezundur. O va
kit Hizmeti Mecbure Kanununu da tatbik edeceksi
niz, eczacılarda kura çekecek, eczahanesi olmayan 
kazalara gidecek ve bu suretle eczahaneleri ve ecza
cıları temin edecektir. Yoksa «bu hususta ne düşüne
lim, belediyeler yapadursun, idarei hususiyeler belki 
yapar» denecek olursa daha çok seneler böyle gider 
ve aynı şikâyetleri duyarız. Zabıt ceridelerindeki gü
zel ve parlak ifadelerimiz, mahzeni evrakta yatar ka
lır. 

ZEKİ BEY (Gümüşhane) — Beyefendi! Hükümet 
böyle bir şey teklif etti de Meclis kabul etmedi de
ğildir. 

DOKTOR MAZHAR BEY (Devamla) — Arz et
tim efendim, Sıhhiye Vekâleti müfit bir iş çıkarabil
mek için Heyeti Celilenizden kısa ve mücmel bir il
ham almak mecburiyetindedir. Bu ilhamı ne kadar 
kuvvetli alırsa Meclise o kadar kuvvetle gelir ve o 
kadar iş çıkar. 
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ZEKÎ BEY (Gümüşhane) — Vekâlet böyle bir j 
şey teklif ederse Meclis bunu vermeye amadedir. 

DOKTOR MAZHAR BEY (Devamla) — Hatta 
bendeniz bir an için Sıhhiye Vekâletinde bulundu
ğum zamanda, eczacılar meselesi için bir şey dahi 
düşünmüştüm : Taşra müessesatı sıhhiyesine yardım 
faslını mümkün ise biraz daha kabartalım, yirmi bin 
lira daha zammedelim ve idarei hususiyelere diyelim 
ki, bin liralık bir eczahane açmaya razı olunur, beş 
yüz lira siz kovunuz, beş yüz lira da Sıhhiye Vekâ
leti yardım faslından size versin. Faraza yirmi bin li
ra zammettiğimize nazaran, bu sene Anadolu dahi
linde kırk tane daha eczahane açılmasını Sıhhiye 
Vekâleti temin etmiş olurdu, îhtimalki vekili cedid 
bunu kabul eder, belki de tatbik eder. Bendeniz bu
nu bir fikir olarak arz ettim. Fakat bunu yaparken 
dahi başını boş bırakmak icap etmez. Bir çok mahal
lerde açılan belediye eczahaneleri devam etmiyor. 3,5 
kuruş masrafını idare etmiyor. Çünkü belediye azala
rının, rüesanın, kaymakamların, şunun bunun vesai-
renin ilâçlarını bedava vermediği gün kapatılmaya 
mecbur ediliyor. Bunun Anadolu dahilinde feci yüz
lerce misali vardır. Binaenaleyh bu hususta dahi bir
takım tedabir almaya ve mümkün ise bu şekli takvi- I 
ye etmeye lüzum vardır. Aksi takdirde bugün açı
lır, yarın kapanır. Beyhudedir. Birtakım mesai ve 
para heder edilmiş olur. 

Diğer arkadaşların dediği gibi çok şâyânı arzu- j 
dur ki, Sıhhiye Vekâleti her yerde mütehassısları si- I 
nesine cemeden hastahaneler açsın. Bugün bir yerde 
herhangi bir tabibin mevcudiyetinden her zaman isti
fade edilemez. İhtisasın çok büyük ehemmiyeti var
dır. Bir arkadaşın bir yerde doktor olarak bulunması, 
herhangi bir göz hastalığından dolayı bir adamın gö
zünün kör olmasına her vakit mani olamaz. Çünkü o 
doktorun ihtisası dahilinde değildir. Binaenaleyh mü
tehassıslar yetiştirmeye ve mütehassısları beraberinde 
bulunduran hastahane ve müessesat tesisine mecbura 
yet vardır. Mütehassısları yetiştirmek için dahi şura
da hatırıma geldi arz edeyim. Gerçi bütçede Muvaze-
nei Maliye Encümeninde konulmuş olduğu veçhile 
kabul ettim. Fakat İstanbul seyahatim intibaatına bi- • 
naen arz edebilirim ki; birtakım kuyudatı ref ve ilga | 
etmek lüzumu vardır. Yani hastahanelere asistan ola
rak alınacaklardan taahhüt senedi isteniliyor. İki sene 
müddetle asistanlık edecektir ve iki sene sonra da 
hükümetin göstereceği herhangi bir yerde gene iki se
ne müddetle ifayı vazife etmekle mükelleftir. Bu şe
kilde kendisinden taahhütname isteniyor. Efendiler! 
Bunun iki seneden beri tatbikatından görülen netice 

şu olmuştur ki, İstanbul hastahanelerine İstanbul için
de oturan doktorlardan bile bir tane talip zuhur et
memiştir. Binaenaleyh memlekette bu noktai nazar
dan istifade imkânı artık münselib olmuştur. Böyle 
olduktan sonra benderiizce, istediğim zaman gönder
mek için elimde kuvvet olduğu için, onun kendisinin 
istediği gibi gidip icrayı tababet etmesine ve bu su
retle memlekete mütehassıs yetiştirilmesine müsaade 
etmek ve bunu temin etmek memleketin menafi! ica-
bındandır. Bırakınız! Bugün yirmi tane, otuz tane 
göz mütehassısı, kulak mütehassısı yetişsin. Sonra 
bunlar İstanbul'dan dışarıya çıkmak istemeseler da
hi, yarın hayatı maişet onları çıkartmaya mecbur 
edecek ve Vekâletin davetine icabet ederek oraya, bu
raya gideceklerdir. Binaenaleyh asistanlar faslında bu 
mecburiyeti refetmek icabeder. Efendiler! Trahom 
mücadelesi için bugün 10-20 tane göz tabibine ihti
yaç vardır. Sizi temin edebilirim ki, Türkiye'nin dahi
linde yirmi tane göz tabibi yoktur. 

ZEKİ BEY (Gümüşhane) — Pek feci! 

DOKTOR MAZHAR BEY (Devamla) — Bugün, 
açılan dört tane numune hastahanesine tayin edile
cek dört tane etfal mütehassısımız yoktur ve mün-
haldir. Efendiler! Binaenaleyh bunları yetiştirmek 
mecburiyeti vardır. Memlekette" bugün sıtma müca
delesi için şu veya bu doktorlardan istifade ederiz. 
Sıtma lâboratuvarlarında şu ve bu mütehassıslara ih
tiyaç vardır. Bunların da memlekette lehülhamd kâfi 
derecede mevcut olduğu kanaatindeyim. Fakat diğer 
şeyler için kâfi derecede mütehassıs yoktur. 

Sıhhiye Vekâletinin ilk yapacağı işlerden birisi de, 
trahom mücadelesi için göz mütehassısı, etfal işleriy
le meşgul olmak için etfal mütehassısı yetiştirmesidir. 
Gerek o asistanları oraya serbest almak ve gerek 
Hizmeti Mecburiye Kanununa tevfikan bunları temin 
ederek böyle memleketin en mübrem olan ihtiyacatı-
nı karşılayacak tabip ayırmak ve onları memleketin 
istifadesine göndermekte istical etmek ve bunları her
halde bu sene zarfında yapmak zarureti vardır ve el
zemdir. 

Ebe mektebi vardır ve ebeler yetiştirilmektedir. 
Ayrıca memleketin dahilinde mektepsiz olan ebeleri 
böyle üçer ay müddetle tahsil tahtında bulundurmak 
usulü kabul edilmiştir. Bunun için de tahsisat kon
muştur, 

Fakat maalesef geçen sene kendilerine yedirile-
cek, içirilecek, yatırılacak masarifleri ve masarifi se-
feriyeleri de verilecek olduğu halde, memleketin şu
rasındaki burasmdaki ebelerden bu müesseseye rağ-
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het eden olmamıştır. Sıhhiye Vekâleti bu müessese
yi kâfi derecede teksir ettikten sonra bir mecburi
yet dahi koyabilir ve koymalıdır. Çünkü tecrübe ile 
görüldü ki kendiliğinden gelen yoktur. Bunların ba
şını boş bırakmak da doğru değildir. Bunları şurada 
burada, muayyen müddetlerle birer parça okutmak 
için, müesseseleri temin ve meydana getirdikten 
sonra bu mecburiyeti de koymak lâzımdır. Küçük 
Sıhhiye Memurları teşkilâtı, Sıhhiye Vekâletinin 
en mühim uzvu, en mühim organıdır ve çok istifa
de beklenilen bir teşkilâttır. İki sene evveline ircaı 
nazar edecek olursanız belki hatırlarsınız. Geçen 
Birinci Millet Meclisinde Küçük sıhhiye teşkilatı 
ve memurları aleyhinde bir çok dedikodular olmuş 
idi. Fakat geçen iki üç senelik hayat bunun aksini 
ispat etmiştir ve bu teşkilâttan çok istifa edilmiş
tir ve inkişaf yolunu da tutmuştur. Bunun için de 
Sıhhiye vekâleti mektep bir iken iki yapmıştır. Birisi 
Sivas'da leylî, diğeri İstanbul'da niharî olmak üze
re iki mektep mevcuttur. 

Şayanı temennidiıki, Türkiye'de Küçük sıhhiye 
memurları her nahiyeye isabet edecek dereceye gel
sin. O vakit her dört beş köyde mütemadiyen do
laşan Küçük sıhhiye memurları, köylü arasındaki 
hastalıkları kuş uçma', bir halde derhâl bulacak bir 
vaziyet hasıl olacaktır Hatta bunun neticesinde 
memlekette tahriri nüfusu bile bizzat Sıhhiye Ve
kâleti yapabilecektir. Bu memurları sayesinde biz
zat görerek hatta ahavli sıhhiyesini, bünyesini, ır
kını bizzat tespit ederek o derecede kuvvetli bir 
tahriri nüfus yapmağa dahi Sıhhiye Vekâleti muk
tedir olacaktır. Binaenaleyh Küçük sıhhiye memur
ları teşkilâtından çok büyük faydalar beklenilir ve 
beklenilmektedir. İnkişafı tabiî devam edecektir. 

Sıtma mücadelesi hakkında kısa bir şey söyliye-
yim. Sıtma mücadelesi Türkiyede üç senede, beş 
senede ve 300 - 600 bin liralarla yapılır bir şey de
ğildir. Daha çok büyük paralar, daha çok büyük 
vasaite ve çok senelere muhtaçtır. Bize nisbetle 
daha çok mücehhez olan devletler 10 15 seneden 
beri bu işle meşguldürler, oldukça muvaffak ol
muşlardır. Bilhassa Türkiyenin taklit edeceği mües
seselerden birisi de İtalyan müesseseleridirki, bu 
hususta İtalyan müesseseleri en çok muvaffak ol

muşlardır. Binaenaleyh bu sene sıtma mücadelesi 
için konmuş olan altıyüzbin lira, belki ilk senesi ol
duğu için kâfidir. Şunu arz edeyimki; yapılacak 
şey, bütün Türkiye dahilindeki sıtmalarla uğraşmak 
değildir. Bu tahsisat ile sıtmalılarla uğraşmak demek, 
her sıamalıya enfiye kabilinden bir iki komprime 
vermek demektir. Vekâletin yapacağı şey bu değil
dir. En mühim olan şey memleketi bir kaç mıntı
kaya ayıracaktır ve bütün kuvvetini, kinini, doktoru
nu o havaliye hasredecektir. Sıtma için gelecek se
ne altıyü>bin lira değil, bir milyon altıyüzbin lira 
vereceksiniz. O vakit mücadeleyi daha beş vilâyete 
teşmil edeceksiniz. Vekâlet bu menatıkda muayyen 
şerait tahtında sıtma tedavisi yapacaktır. Bir sıtmalı 
fennin tarif ettiği şekilde günü gününe takip ve te
davi edilmezse ve vasatı olarak bir şahsa kendi (tah
minimize nazaran otuz gram miktarında kinin veril
mezse, o mücadele ayları zarfında yapılmış olan bü
tün mesaî, bütün masarif hederdir. Binaenaleyh ya
pılacak şey tam yapılmalıdır: Nihayet ellerinde 
4 - 5 bin kilo kinin vardır. Bu miktarı otuz grama 
taksim ederseniz, ellerindeki kinin ile ancak bir iki 
yüzbin kişiyi tedavi edebilirler. Aynızamanda vekâ
let gelecek sene için de kinin ihzarı ile mükelleftir. 
Geride kalan üç dörtyüz bin lirada doktorların, lab-
ratuvarların masarif atıdır. Binaenaleyh yapılacak 
şey üç vilâyette yapıhr. Her halde dördüncü ve be
şinci vilâyetin buna dahil olmasına ihtimal yoktur ve 
bunu da bu üç vilâyet dahilinde bulunan bütün se
keneye şamil olmak Ü7ere yapamaz. Çünkü bir vi
lâyet dahilinde zaten ikiyüzbin insan vardır. 

Halbuki eldeki kininin miktarı ancak ikiyüzbin 
kişiye kâfi gelecektir. En ziiyaide sıtaaık olan muhit
te bu mücadeleyi yapacak ve nispeten yaylalardaki, 
dağlardaki köyMerle o kadar meşgul olmayacaktır. 
Vukâlet bu suretle mücadd'esin'i yapaibİleceMr. Bu 
scneki sıtma mücadelesi için Heyeti Ceîiiferiiz Sıhıbiiiye 
Vekâletinden, bütün Türkiye dahilinde faaliyet beik-
lememel'idir ve bunu ne kadar istemezseniz bu hu
susta o kadar Sıhhiye Vekâletine yardım etmiş olur
sunuz, onu takviye etmiş olursunuz. Maruzatım bun
dan ibarettir. 

REÎS — Efendim! On dakika teneffüs için cel
seyi tatil ediyorum. 

Hitamı Celse : Saat : 3,40 
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İKİNCİ CELSE 

Bed'i Miizakerat; Saat : 4,17 

REİS : İsmet Bey 

Kâtipler : Hakkı Bey (Van), Ragıp Bey (Zonguldak) 

REİS — Celse kuşat edildi. raat, ticaret ve sanat erbabının tecilleri hakkında tek-
Teklifler //// kanunisi (2/457) 

1. — Adana Mebusu İsmail Sefa Bey ve altmış- REİS — Lâyiha Encümenine havale ediyoruz. 
yedi refikinin; seferberliğin devamı müddetince zi-

4, — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 

REİS — Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye Bütçe
sinin bakıyei müzakeresi vardır. Efendim, söz Maz
bata Muharriri Remzi Beyefendinindir. 

MUVAZENE! MALİYE ENCÜMENİ NAMI
NA AHMET REMZİ BEY (Gaziantep) — Efendi
ler! Memleketimizde sıhhî ihtiyaç hakkında ne ka
dar söz söylense azdır. Arkadaşlarımız bu hususta bir 
çek mukata temas etftiler, sıhhî ihtiyaçlarımızın bazı 
cihetlerini teşrüh ettiler. Berideniz bütçe tetkikatı nok-
tai nazarından umumî malûmat itasıyle beralber ar
kadaşlarımın bazı beyanatı arasındaki bazı nokata 
t^rnas. etmek istiyorum. 

Memleketimizi muhtelif dertlerin ne derece muz-
tazip ettiği, memleket nüfusunun bu sıhhî teşkilâtsız
lık yüzünden ne kadar zayiata duçar olduğu), hakikî 
manasıyllö maalesef 'bilinemeyecek bir vaziyettedir. 
Sıfhhî ihtiyacımızın, muhtelif sarî hastalıkların dere
cesini öğrenebilimek için, teşkilâtlımızın da memleke-
iıimizin her tarafında dal budak sarması, her tarafın, 
teşk'ilâltımız vasııtasıyîe dinlenilmesi, yoklamlması lâ
zımdır. Maalesef Sıhhiye Vekâleti yeni teessüs etmiş; 
hatta diyeceğimki, teessüs etmekte bulunmuş bir ve
kâlet olduğu için, memiidketimizin muhitine kadar 
kâfi derecede yayılimamış, hatta diyebilirim ki mer
kezî teşkilât dahi noksan bulunmuştur. Bununla be-
nSött yeni hükümetimiz Anadöluda teessüs ettikten 
sonra sıhhî işlerin müsmMyetinİ nazarı itibara ala-
raik buna her hususta ehemmiyet vermiştir. Malumu! 
âiinizdir ki, dertlerin tedavisi için, memleketin sıh-ı 
haJtinin korunması için lâzım olan şey tabip ve teş
kilâttır. Tahsisat bahsinde 1337 senesinde (548) bin 
küsur lira sıhhiye işlerine tahsis öden hükümetiniz, 
1341 senesinde 4 661 000 küsur lira tahsis etmiştir 
ki, bilvesile Maliye Vekili Beyefendi senderini bireri 
ıbirer işaret ederek, bütçenin heyeti umumiyesi hak-. 
kındaki müzakerede beyan etmişlerdir. 

Talbip bahsinde arkadaşlar! Maalesef ihtiyacı 
memleketi değil; Sıhhiye Vekâletinin hali hazır va
ziyetine göre çizdiği kadroyu dolduracak talbip dahi 
dil/evm mevcut değildir. 1341 senesi tıp kadrosu 677 
olduğuna nazaran 454 tabip mevcuttur. Şu hailde 223 
ımünhali ancak bu sene yetişecek olan yüz kadar ye
ni tabip ile kısmen telâfi etmek, diğerleri için de bel
ki kısmen hususî etıbbadan memleketin diğer taraf
larına sevk etmek ve oraları tatmin etmek imkânı 
mevcuttur. Fakat görüyorsunuz, bu rakam kadro 
miktarının nısfını dahi telâfi etmeyecektir. 

Teşkilâta gelince : Memleketimizde İdarei Milli
ye teessüs ettikten sonra sıhhî teşkilât sene besene 
tezayüt etmiştir. Teşkilât bahsimde arkadaşlardan 
Halis Turgut Beyefendi izahat verdikleri için ve son
ra bu bahsin burada uzun boylu izahına esasen va
kit müsait olmadığı için diydbileceğitniki, 1341 sıe-
naaiııdo mevcut olan müesseselere ilâveten, bu sene 
mevcut müesseselerin takviyesi ve yeniden, yedisi ço
cuk doğum ve bakınueVi olmak üzere, onbir küçük 
müessesenin daha ilâvesi Vekâletçe teklif edilmiş ve 
bu müesseseler sıhhî işlerin bilhassa en lâzımlı ci
hetlerini istihdaf ettiği içlin encümenimizce şayanı 
kabul görülmüştür. 1340 senesinde dokuz muhtelif 
müessese ile mektep, haistahane vesaire gibi muhtelif 
müesGeisat meydana getirilmesi, memlekette bir iki 
sene zarfında görülen işlerin ehemimi yet ve şayanı 
tatmin bulunduğunu gösterir. 

1340 bütçesinde Sıhhiye Vekâleti bilhassa Sıh
hiye müdürlerinin, tabiplerin ailât ve edevatı fenniye 
cihetliyle, teçhizini oldukça nazarı itibara almıştır. 
Encümeniniz Sıhhiye Bütçesinin tetkikatı esnasında 
bilhas'sa müsmir olan fasıllardan tenkisi cihetine asla 
yanaşmamıştır. Bununla beraber mazbatada dahi 
arz edildiği üzere, kadronun teşkilâtı arasında bazı 
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tasarruf imkânı görüldü. Gerek memur adedinin ve 
gerekse bazı maaş/atın tenkisi cihetine gidildi. 1340 
senesi bütçesine nazaran zammolunan memurin ve 
müstahdemin de dahil olduğu haMe 336'dır. Bunlar
dan 160'ı taibip, 106'sı hastahaneler vesair müessesaıt-
ta müstahdem olduğu için kadro hususunda bilhassa 
müsmir olan, ehemmiyetli olan hususata ilâve edıil-
Tniştir. 

Sıhhiye işlerinin memleketimizde tamamen tees
süsü için demincek arz ettiğim veçhile her şeyden' 
evvel taibipferin yetişmesi ve memleketin her tara
fına daği'limasii lâzımdır. Mevcut müessesatı resmiye-
delki tabiplerin yekûnu lı 631'dir. 

Müessesatı hususiyede yani belediyelerle idarei 
hususiyelerde mevcut tabiplerde bu yekûna dahildir. 
Serbest sanat icra eden tabiplerin adedi ise, vekâ
letçe altıyüz kadar tahmin olunmaktadır. Vaziyeti 
fevkalâdenin tesiri ile, sanat icra eden tabiplerin 
adetleri vekâletçe lâyıkı veçhile tespit edilememiş ol
duğu için, bu miktarı tahminî bulmaktayız. Vekâlet, 
şüphesiz yakın vakitte memlekette mevcut tabiplerin 
adedini tespit ve ehemmiyetli surette tetkik ve sicillâ-
tını tanzim eder ve bu suretle tezahür edecek ihti
yaç ve dert karşısında, alacağımız tedabir de belki 
daha esaslı surette malûm ve muayyen olur. Bütçe
nin heyeti umumiyesi hakkındaki mütalâatım bu ka
dardır. 

Biraz da arkadaşların temas etmiş olduğu bir kaç 
noktalara da kısaca cevap vereyim: Fuat Beyefendi 
ifadelerinde sıhhî malûmatın esaslı surette tetkiki 
lüzumunu dermeyan etmişlerdi. Demin arz ettiğim 
veçhile sıhhî malûmatın temini için teşkilâtın tevsii 
lâzım gelir. Şüphesiz vekâletten biz de temenni ederiz 
ki, nazarı dikkate alacaklardır. 

Muhterem hatiplerin arasında sıhhi işler için 
müspet tekliflerde bulunanlar az bulunuyor. Yalnız 
Halis Turgut Beyefendi, askerî müessesatı sıhhiye-
siyle; askerî etibbasıyle Sıhhiye Vekâletinin takviye
sini ve memleketteki müesseselerin tavhidini ve as
kerî etibbadan istifade edilmesini bir mütalâa olarak 
dermeyan buyurdular. Vekâletin bu hususta tetkikat 
yapmaya amade bulunduğunu ve kısmen de tetkikat 
yaptığını işitmekteyiz. Şüphesiz, askerî mehazir na
zarı itibare alınmak şartiyle, tevhit cihetine gidilir 
ve bu suretle memleketin muhtelif sahalarında tabip 
noksanlığı telâfi edildiği gibi, sarfiyat cihetiyle de 
kısmen tasarruf temin edilmiş olur. 

Tabip noksanını demincek erkam üzerine arz et
tiğimden Mazhar Müfit Bey arkacımızın «tabip var

dır» yolundaki 1340 senesi esbabı mucibesinden çı
kardığı kaydı bendeniz tamamen hakikate muva
fık bulmamaktayım. 

Doktor Mazhar Beyefendi, bilhassa çok ehemmi
yetli noktaya temas buyurdular. Sıhhiye işlerinin ga
yet çok olduğundan, memlekette yapılacak tedabiri 
sıhhiyenin pek şümullü bulunduğundan bahisle bu
nun muayyen sahalarda tamamen sarih surette dü
şünülmesi, tevziat suretiyle muhtelif yerlere ya
pılacak yarım tedbirlerden sarfınazar edilmesi müta
lâasını Encümeninizde mazbatasında arz ettiği veç
hile gayet muvafık bulmaktadır. 

Küçük sıhhiye memurlarının bilhassa memleket
te göreceği işler hakkında Mazhar Beyefendinin iza
hatı ehemmiyetlidir. Bunların teşkilâtı tevsi edildik
çe memleketin ihtiyacı, nüfusun tahriri ve memle
ketin sıhhî malumatı temin ve tespit edileceği gibi, 
nüfus malûmatı da tespit edilebileceği yolundaki 
temenni de belki mümkün olur. Fakat her şeyden ev
vel memleketimizde sıhhî işlerin temini, bilmünasebe 
arz. ettiğim veçhile biran evvel tabip yetiştirmeye, 
biran evvel sıhhiye memuru yetiştirmeye ve biran ev
vel teşkilâtı ikmal etmeye mütevakkıf bulunduğunu 
arz etmek ve bu sözlerime bununla hitam vermek is
tiyorum. Fasıllar hakkındaki maruzatımı bilâhare 
arz ederim. (Kâfi sesleri). 

SIHHİYE VEKİLİ DOKTOR REFİK BEY (İs
tanbul) — Beyefendiler, 1341 senesi Bütçesinin mü
zakeresine başlanırken, 1340 senesinde vekâletin yap
tığı işleri Heyeti Celilenize arz etmek benim vazi
femdir. 1340 senesi için Heyeti Celilenizden, 1339 se
nesi nihayetinde arz etmiş olduğum esbabı mucibe 
ile talep ettiğim (10) maddeyi 1340 senesi zarfında 
Sıhhiye Vekâleti yapmış ve bu hususta takipedeceğini 
vadettiği programlar dahilinde hareket etmiştir. Ev
vel emirde, kısaca arz ediyorum. Geçen sene kabul 
edilen (150) dispanserin (150) si yapılmıştır. Bugün 
bunlardan yüz tanesi icrayı faaliyet etmektedir. Dok
tor bulunan kazadakiler icrayı faaliyet etmektedir. 
Diğerleri, doktor gittikçe bittabi icrayı faaliyet ede
cektir. Dört numune hastahanesinin dördü de faali
yete başlamıştır, bunlar işleriyle meşguldür. Leylî tıp 
talebe yurdu açılmıştır, yüz talebesi bugün dersleriyle 
meşguldür. Sivas ve İstanbul'da birer küçük sıhhiye 
memuru mektebi açılmıştır. Halis Turgut Bey arka
daşımızın söylediği üzere elyevm talebesi vardır. Ebe 
için muhtelif vilâyattan topladığımız Rüşdî tahsili 
görmüş hanımlardan yirmibeş kişilik bir grup elyevm 
İstanbul'da tederrüs ediyor. 
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Malarya mücadelesinin planları hazırdır, encü
menlerdedir. Bütçeden sonra onları takip edeceğim. 
Bu sene yaptığımız ikibuçuk ton miktarında kinin 
vilâyetlere tevzi edilmiştir. Adana vilâyeti dahilin
de, sistem dahilinde, mücadeleye başlanmıştır. 

Frengi mücadelesi için 1340 senesinde yirmibeş 
kilo Neosalvarsan için lâzım gelen tahsisat veril
miştir ve o nisbette emrazi zühreviye tahsisatları vi
lâyetlere verildiği gibi mücadele için lâzım gelen tah
sisat da verilmiştir. 

Trahom mücadelesi için tahsisatımız azdı. Elimiz
de dosyalar yoktu, henüz malûmatı iptidaiye mef-
kuttu. Onun için bu sene teşkilâta başlanmış ve bu 
sene selefi muhteremim Mazhar Beyefendi tarafından 
lâzım gelen tahsisat talep edilmiş ve mücadeleye de
vam edilmekte bulunulmuştur. 

İstanbul'da küşadını vaat ettiğimiz verem sanator
yumu açılmış ve teşrinisaninin 23 ünden itibaren ka
palı verem kabulüne başlanmıştır. -

1339 senesi nihayetinde kazalardaki 160 etibba 
münhalâtı 96 ya tenezzül etmiştir. Bunun kırksekizi 
hizmeti mecburiye tabi etibbadandır. Diğerlerine ha
riçten talip olan etibbadan tayin edilmiştir. Dört 
numune hastahanesinin röntgenleri istanbul'a muva
salat etmişlerdir. Mahallerine sevk edilmek üzere te
sellüm edilmiştir. Gerek malarya, gerek emrazı züh
reviye mücadelesinde ve hususatı sairei fenniyede kul
lanılmak üzere 80 mikroskop getirilmiş ve tevzi edil
mek üzere depomuza donmuştur. 

Ayrıca bu senenin malarya mücadelesi için beş 
ton kinin alınmış, kompirmeye tahvil edilmekte bu
lunulmuştur. 

Efendiler, bu suretle 1340 senesi zarfındaki büt
çemizin yekûnu (3 039 000) liradan ibarettir. Bunun 
(2 685 000) lirası mahalline maaş ve masraf olarak 
sarfedilmiştir. (354 000) lirası 1340 senesi nihayetin
de kalmıştır. Bu üzyüzellidörtbin liradan yüksek-
senikibin lirası 1340 senesi zarfında münhal kalan 
mahallerin maaşlarıdır. Mütebaki (172 000) lirası da 
masraftan kalmıştır. Yani şu suretle Sıhhiye Vekâ
leti 1340 senesi zarfında kendisine tahsis edilen para
dan yüzde doksanbeşini, verdiğiniz program dahilin
de, mahalline sarfetmiştir. 

Bunu burada bırakarak arkadaşlarımın mütalâa-
tına geleceğim, ufak bir kaç kelime ile kısaca arzı 
cevap edeceğim: 

Tunalı Hilmi Bey arkadaşımız çocuk bakıcılı
ğı için bir risale yapılmasını söylediler. Maalmemnu
niye emirlerine amadeyim. Bunu nazarı dikkate al

mak bizim de vazifemizdir. Yalnız hastabakıcılık gibi 
mektebe ait bir vazifeyi, Sıhhiye küçük memuru 
mektepleri programına koyamazdık. Bunu nazarı 
dikkate almak lâzımdır. Fuat Beyefendinin noktai 
nazarına iştirak ederim. Hatta bunun içindir ki ve 
bu noktai nazardandır ki bu sene sıtma için 600 bin 
liralık bir faslı mahsus, verem için 72 bin liralık, 
frengi için 145 bin lira, trahom için 120 000 lira ta
lep ediyoruz. Efendiler! Yalnız şunu Heyeti .Celileni-
ze arz etmek mecburiyetindeyim ki: Ne kadar para 
verirseniz veriniz, memleketin teşkilâtı hazıra ve iç-
timaiyesi noktai nazarından elimizde lâzım gelen me^ 
murin bulunmayınca bu para beyhude kalır ve har
canmaz ve bütçenin yekûnunu arttırmaktan başka 
şeye yaramaz. 

Muhakkak surette yapacağımız, teşkilâtta şunu na
zarı dikkatte tutmak mecburiyetindeyiz ki: bir ta
raftan mektepten doktor yetiştireceğiz; diğer taraf
tan mektep açıp sıhhiye memuru yetiştireceğiz, ebe 
yetiştireceğiz ve bu suretle idarei hususiyelere ve 
belediyelere biz numune olarak bunların bu hususta
ki ihtiyaçlarını temin ve kendilerinin yapacakları 
müessesata yardım edeceğiz. Ancak memlekette teş
kilâtı umumiyei sıhhiye ve teşkilâtı içtimaiyemizi, 
kademe kademe ilerletmek için evvelâ memur yetiş
tireceğiz; aynı zamanda teşkilâta başlıyacağız. Böyle 
olmadığı takdirde ne kadar para verirseniz veriniz; 
sene nihayetinde sarfedilmez kalır ve verdiğiniz para 
bisud olarak bütçenin yekûnunu yükseltir. 

Fuat Bey, erkama müstenit malûmat talep etti. 
Buna bendeniz de taraftarım. 1339 senesinde yaptır
dığım bir takım grafikler mevcuttur. Ancak bu. Sıh
hiye Vekâletinin teşkilâtına müstenit olmak üzere el
de edilen malûmattır. Efendiler! Bendeniz bir kere 
daha bu kürsüden Heyeti Celilenize arz ettim ki: 
Devlet teşkilâtı içerisinde umum istatistik mesailiyle 
iştigal eden bir daire, şuebatı muhtelifei devleti ida
reye ait olmak için, mevcut malûmatı bir araya cem 
edip onları (klasiğiye) etmezse bizim yapacağımız 
istatistikler tamamen yoluna girmez. 

Kezalik etfal meselesi için vekâletin bu seneki büt
çesine mütehassıs koyduk. Verem için de mütehassıs 
koyduk. 

Halis Turgut Bey biraderimizin mütalâalarına 
gelince: Birinci Büyük Millet Meclisinin 1338 senesi 
içtimalarında da bu arkadaşımızın teklif ettiği veç
hile bir teklifte - bulunulmuştu. Sıhhiyei askeriye ile 
sıhhiyei mülkiyenin tevhidi. Bendeniz o zaman mu
arızdım. Çünkü, harp vardı, cidal vardı, cidal es-
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nasında her iki idareyi tevhide imkân müsait de
ğildi. O vakit gene bu kürsüden Heyeti Celilenize arz 
ettim ki, mücadele bitsin; her şey sizindir, yaparsı
nız dedim. Bugün aynı fikirdeyim. Harp bitmiştir, 
umumî harp bitmiştir - mücadele berdevamdır, o baş
ka, harp bitmiştir. Bütün teşkilât sizindir. Prensip 
itibariyle karar vermek Heyeti Celilenize aittir bu 
karar verilir, ondan sonra bunun tatbikatı hususu ay
rıca tezekkür olunur. Doğrudan doğruya bu teşkilâtı 
yapmaya ve birini diğerine nakletmeye imkân muta
savver değildir. Ancak esas itibariyle karar verilir, 
ondan sonra teferruat itibariyle bunun isnad ede
ceği kanunlar, nizamnameler tanzim edilir. Mazhar 
Müfit Beyefendi, sanatoryumdan bahis buyurdular. 
Filvaki vaktiyle memleketimize gelip tetkikatta bu
lunan bir ecnebinin tetkikatımn neticesi Bursa'da ve 
Kütahya taraflarında sanatoryum yapılabileceği hu
susunda bir mütalâadan ibarettir. Filân yerde sana
toryum yapılabilir mütalaasıyle yüzbinlerce lira orada 
bırakılamaz. Evvelâ: Oralarda lâzım olan tetkikatı 
arzıye ve aynı zamanda ahvali cevviye vesaire tetki
katı yapılır. Oralarda ufak müesseseler; meselâ sey
yar barakalar yapılarak tecrübeler yapılır, verem te
davilerine başlanır, icra edeceği tesir ve netayice gö
re oralarda sanatoryum tesis edilir. Her hangi bir 
yerde büyük paralar sarf ederek sanatoryum yap
mak imkânı yoktur. 

Çocuk vefiyatı meselesini mevzubahis ettiler. Bit
tabi bu meselede devletin üzerine düşen vazaiften ol
duğu gibi analara düşen vazaifde vardır. Burada taf
sile lüzum görmüyorum, 150 dispanser açılmıştır. 

Efendiler! Bir de Tarik bedeli Kanunundan do
layı bir meseleden bahsettiler. Teessüfle arz etmek 
mecburiyetindeyim ki: İdarei hususiyelere merbut 
müesseseler bu sene fevkalâde müşkül bir vaziyette
dir. Son bir kaç gün zarfında aldığımız malûmata 
göre yalmz onyedi vilâyet bu sene zarfında kendi
lerine muavenet için İ80 000 liraya yakın bir para 
istiyorlar. Ayrıca emirleriniz olursa fasıllarda ma
lûmat veririm efendim. 

HALÎT BEY (Kastamonu) — Efendim! Kazalar
da bulunan Hükümet tabipleri kanun ile veya tali
matnameye müsteniden ne gibi vazif ile mükellef
tirler? 

SIHHİYE VE MUAVENETİ İÇTİMAİYE VE
KİLİ DOKTOR REFİK BEY (İstanbul) — Efen
dim! Onların kendilerine ait iptidaî şekilde^ bir tali
matnameleri vardır. Fakat âm ve şâmil değildir. Bun
lar hakkında tetkikat yapıyoruz. Alelumum hükü

met tabipleri kimler olabilir ve bunların vazifeleri 
nedir? İşte bunları tespit etmekle meşgulüz efendim. 
Elde mevcut talimatname bugün için maksadı temine 
kâfi değildir. 

HALİT BEY (Kastamonu) — Efendim! Bu su
ali arz etmekten maksadım şudur: Nazarı dikkatinizi 
celbederim. Gezdiğim yerlerde bir çok münevver ve 
besleğine cidden aşık bir çok arkadaşlara tesadüf 
ettim. Kendileriyle görüştüm. Burada «Vilâyatı şar-
kıyeye gönderilecek doktorlar için mecburî bir hiz
met olarak oralara gönderilir» şeklinde bir şey ka
bul etmiştik. Niçin oralara doktor gitmiyor dedim 
ve bu mecburiyeti kendilerine hatırlattım. Cevaben 
dediler ki efendim! Cürmümeşhut olur gideriz; Mec
lisi İdare azalığında bulunur ve orada mukarrerat 
ittihaz ederiz; belediye hizmetine bakarız, hulâsa da
ha teferruatını bilmediğim bir çok şeyler tadat et
tiler. Bendeniz buna hayret ettim. Binaenaleyh na
zarı dikkati âlilerini celbederim. Bundan başka; kay
makam tahakküm eder, belediye reisi tahakküm eder, 
meclisi idarede şöyle oluyor, böyle oluyor diyorlar 
ve bunu bir onur meselesi telâkki ediyorlar. Şu hale 
nazaran doktorlar bir çok işlere bakıyorlar. Bir dok
tor hangi bir işe baksın? Bunların dedikleri bana da 
makul gibi geldi. Malûmu âliniz doktorlar hassastır
lar. Onun için vazifei asliyeleri ne ise onunla işti
gal etsinler ve lüzumsuz işlerle iştigal ettirilmesinler 
ve kendilerine lüzumsuz vazaif tahmil edilmesin. Me
selâ meclisi idarede doktorun ne işi var? Bendeniz 
bunu anlamıyorum. İşte hulâsai maruzatım bu gibi 
şeyleri nazarı dikkati âlilerine vaz etmektir. 

SIHHİYE VE MUAVENETİ İÇTİMAİYE VE
KİLİ DOKTOR REFİK BEY (İstanbul) — Teşekkür 
ederim. 

DOKTOR FUAT BEY (Kırklareli) — Efendim! 
Temenniyatım meyanında gelecek sene için çocuklar 
bürosu teşkilini rica etmiştim. Bu hususta ne düşü
nüyorsunuz? 

SIHHİYE VE MUAVENETİ İÇTİMAİYE VE
KİLİ DOKTOR REFİK BEY (İstanbul) — Tetkik 
ederim efendim. 

DOKTOR FUAT BEY (Kırklareli) — Efendim! 
Evkaf Müdiriyeti bir taraftan kendi işiyle, diğer ta
raftan muaveneti içtimaiye ile meşguldür. Bunun 
için evkafa ait müessesatı içtimaiyeyi alıp Sıhhiye 
Vekâletine vermekte yani bunları tevhit etmekte mu-
hassenat yok mudur? 

SIHHİYE VE MUAVENETİ İÇTİMAİYE VE
KİLİ DOKTOR REFİK BEY (İstanbul) — Evkafa 

— 801 — 



İ : 73 9 . 3 1341 C : 2 

ait müessesatı içtimaiyeyi ayırıp Sıhhiye ve Muave
neti İçtimaiye Vekâletine almak ve evkafın esasen 
mavaz'ı lehi muaveneti içtimaiye olan emlâkini ve-
sairesini bu işe tahsis ettirmek için evkaf hakkında 
yani bu hususta Heyeti Celilenin bir karar vermesi 
lâzımdır. 

HALİT BEY (Kastamonu) — Reis Bey! Müsaa
de buyurulursa bir sual daha soracağım. 

REİS — Buyurunuz efendim! 
HALİT BEY (Kastamonu) — Efendim! Devlet 

kininlerinin yirmi santigramlık olması lâzım gelirken 
1 6 - 1 7 santigram bulunuyormuş; yani bir suiistimal 
varmış. Böyle bir şey var mıdır ve bunun aslı var 
mıdır? 

SIHHİYE VE MUAVENETİ İÇTİMAİYE VE
KİLİ DOKTOR REFİK BEY (İstanbul) — Efendim, 
böyle bir şey yoktur. Bunu mahsus çıkarmışlardır. 
Çünkü devlet kininleri rağbet kazanmıştır. Hariçten 
getirilen kompirmeleri satamamak yüzünden böyle 
bir şayia çıkarmışlardır. 

HALİS TURGUT BEY (Sivas) — Efendim! Bi
raz evvel Fuat Beyin irat buyurdukları suali yani tev
hit esasını Vekil Beyefendi kabul buyuruyorlar mı? 

SIHHİYE VE MUAVENETİ İÇTİMAİYE VE
KİLİ DOKTOR REFİK BEY (İstanbul) — Prensip 
noktai nazarından Meclisi Âli kabul ederse benim 
kabul etmemekliğime imkân yoktur. 

REİS — Efendim! Kifayeti müzakere hakkında 
iki takrir vardır, okunacaktır: 

Riyaseti Ceüleye 
Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye Bütçesinin heyeti 

umumiyesi hakkında ceryan eden müzakere kâfidir. 
Fasıllara geçilmesini teklif ederiz. 

Karesi Sivas 
Hulusi Rahmi 
Burdur Urfa 

Hüseyin Baki Ali Fuat 
Saruhan 
Ethem 

Riyaseti Celileye 
Müzakere kâfidir. Fasıllara geçilmesini arz ve 

teklif eyleriz. 
Ordu Kangırı 
Recai Ziya 

REİS — Efendim! Kifayeti müzakereyi kafi gö
rerek fasıllara geçilmesini kabul edenler lütfen elle
rini kaldırsınlar.. Aksini reye koyuyorum; kabul et-
miyenler ellerini kaldırsınlar.. Müzakerenin kifayeti 
kabul edilmiştir efendim. 

Efendim! Bütçenin heyeti umumiyesi müzakeresi 
münasebetiyle Halis Turgut Beyin bir teklifleri var
dır okunacaktır : 

3. — Sivas Mebusu Halis Turgut Beyin, teşki
lâtı sıhhiyei askeriye ve mülkiyenin tevhidi hakkın
da takriri (41175) 

Riyaseti Celileye 
Şifahen arz ve izah eylediğim veçhile teşkilâtı 

sıhhiyenin itmam ve ikmali için teşkilâtı sıhhiyei as
keriye ve mülkiyenin tevhidiyle etibbayı askeriyenin 
hukuku müktesebelerini muhafaza ederek Sıhhiye 
Vekâleti emrine vermek ve bunun için muktazi kanun 
ve talimatın ihzariyle bu esasın gelecek seneden iti
baren tatbiki hususunun kabulünü arz ve teklif eyle
rim. 

Sivas Mebusu 
Halis Turgut 

REİS — Efendim! Bu takrir bir teklifi kanunî de
ğildir, tadilnamede değildir. Bir temenni takriridir. 
Binaenaleyh evrakı varide meyanında Başvekâlete 
havale ediyoruz. (Muvafık sesleri) Efendim! Fasıl
ların müzakeresine geçiyoruz. 
Fasıl Lira 

192 İdarei Merkeziye maaşatı 38 640 
REİS — Fasıl hakkında mütalâa var mı efendim? 

DOKTOR MUSTAFA BEY (Çorum) — Reis 
Bey! Müsaade buyurulur mu efendim? 

REİS — Buyurunuz efendim! 

DOKTOR MUSTAFA BEY (Çorum) — Efen 
dim! Bu fasılda Müsteşarlık ile Hıfzıssıhha Müdürü-
yeti Umumiyelerinin maaşatı bulunduğu için bunun 
hakkında maruzatta bulunmak üzere söz aldım. 

Malûmu âliniz, Müsteşarların maaşı «100», Mü
dürü Umumiyenin ise yetmişbeşer'liradır. Memlekette 
alelıtlak vaziyeti iktisadiye noktasından biı* hal tahad-
düs etmiştir. Bu hal ise alman maaşın azlığıdır. Bu 
makam kendisine bir istinat vazifesini görür ve bir is
tinatgah teşkil eder. Halbuki bunların maaşatı gayet 
azdır. İşbu makamatta bu maaşla yüksek mütehassıs 
bulundurmanın ve tutmanın imkânı yoktur. Gerçi 
Muvazenei Maliye Encümeni bu bapta bir çok şey 
düşünmek istiyor. Bütün memurin için düşünülecek 
mesele teahhur edebilir. Fakat bu vekâlette mühim rol 
oynıyan ve vekâletin bütün vazifi mühümmesini ted
vir eden bu makamatın maaşlarının, hiç olmazsa müm
kün mertebe geçinebilecek ve kendilerinin burada kal
malarını temin edebilecek bir şekilde tezyidini teklif 
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ve rica ediyorum ve bu lâzımdır. Bu hususta bendeni
zin hatırıma bir şey geliyor. Gerçi elli imzalı bir tak
rir yoktur. Fakat mütehassisini ecnebiye faslı yardır. 
Bu mütehassisini ecnebiye faslından veyahut her han
gi bir fasıldan naklen bu üç makam için, gerek ikra
miye ve gerek ücret suretiyle mahiye yüzer lira kadar 
bir meblâğın zammedilmesi imkânı var mıdır, yok 
mudur? Bendenizce vardır. Çünkü böyle yapmakla 
en büyük mütehassısları elde tutmuş olacağız ve bun
dan da kendileri değil, memleketin heyeti umumiyesi 
ve hayatı umumiyesi istifade edecektir. Onun için 
çok rica ediyorum, bunların maaşlarının tezyidi ile iyi 
mütehassıslarımızın elden çıkarılmamasını temin ede
lim. Ricam budur. 

SIHHİYE VE MUAVENETİ İÇTİMAİYE VE
KİLİ DOKTOR REFİK BEY (İstanbul) — Efen
dim! Bu hususta bendenizin de maruzatım vardır. 

Hakikaten vekâletin en büyük fikirlerini temsil 
eden ve onu takip eden şuebatı fenniye müdürlerini 
bulmakta müşkilât çekiyoruz. Hali hazır maaşlarıyle 
arzu edilen mütehassıslar bulunamıyor ve getirile-
miyor. Bu noktai nazardan bizim bir teklifimiz var, 
Maliye Vekili Beyefendi de muvafakat ediyorlar. 192 
nci faslın ikinci maddesinin yanma «Hıfzıssihhaı 
Umumiye ve Muaveneti İçtimaiye Müdiriyetlerine 
getirilecek mütehassıs zevat ücreti diye bir şey ilâve 
edelim» teklifim budur. (Anlaşılmadı sesleri) Efen
dim! 192 nçi faslın ikinci maddesi yanma, mütehas
sıs maddesinden üçyüzer lira ücreti maktua itası su
retiyle tayinleri caizdir şeklinde bir izahat koyalım. 

REİS —i Efendim! Vekil Beyin tekliflerini oku
yoruz: 

Riyaseti Celileye 
192 nci faslın ikinci maddesinin yanına şu izaha

tın dercini teklif ederim. 
Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye 

Vekili 
İstanbul Mebusu 

Refik 

Hıfzissıhhai Umumiye ve Muaveneti İçtimaiye 
Müdiriyetlerine mütehassıs maaşlariyle, mütehassıs 
müdür bulunamadığı takdirde 202 nci faslın sekizinci 
ecnebi mütehassıslar maddesinden üçeryüz lira ücreti 
maktua itası suretiyle tayinleri caizdir. 

MÜKERREM BEY (İsparta) — Bu teklif, mad
de hizasına konulacak efendim. 

REİS — Demekki madde hizasında izahat olarak 
konacak, öyle mi efendim.? 

j SIHHİYE VE MUAVENETİ İÇTİMAİYE VE
KİLİ DOKTOR REFİK BEY (İstanbul) — Evet 
efendim. 

REİS — Efendim! Sıhhiye Vekili Beyefendinin 
teklifleri 192 nci faslın ikinci maddesi yanına ilâve 
edilmek üzere bir teklifte bulunuyorlar. (Teklifleri 

I okunsun sesleri). 
Efendim! Bendeniz öyle zannediyorum ki bu tek

lif; Muvazenei Umumiye Kanununda nazarı dikkate 
alınacak bir meseledir. Teklifi vaki nazarı mütalâa
ya alınırsa Muvazenei Umumiye Kanununa koyarız. 
Binaenaleyh nazarı mütalâaya alanlar lütfen ellerini 
kaldırsınlar... Nazarı mütalâaya almıyanlr lütfen el-

I lerini kaldırsınlar.. Nazarı mütalâaya alınmıştır. 
Fasıl hakkında başka mütalâa var mı efendim? 

(Hayır sesleri.) Başka mütalâa yoktur efendim. Fasla 
ilâve edilecek füân bir şey yoktur değil mi efendim? 

SIHHİYE VE MUAVENETİ İÇTİMAİYE VE
KİLİ DOKTOR REFİK BEY (İstanbul) — Hayır 
efendim. 

REİS — O halde faslın yekûnunu kabul edenler 
I lütfen ellerini kaldırsınlar... Aksini reye koyuyorum. 

Kabul etmeyenler ellerini kaldırsınlar... Kabul olun-
I muştur efendim. 

Fasıl Lira 

193 Masarif at 31 600 

REİS — Fasıl hakkında mütalâa var mı efendim? 
(Hayır sesleri.) 

O halde faslın yekûnu olan «31 600». lirayı kabul 
edenler lütfen ellerini kaldırsınlar... Aksini reye ko
yuyorum. Kabul etmiyenler lütfen ellerini kaldırsın
lar... Kabul edilmiştir efendim. 
Fasıl Lira 

194 Vilâyetler maaşatı 301 320 

REİS — Fasıl hakkında mütalâa var mı efendim? 
(Hayır sesleri.) 

Faslın yekûnu olan (301 320) lirayı kabul edenler 
lütfen ellerini kaldırsın... Aksini reye koyuyorum. Ka
bul etmiyenler lütfen ellerini kaldırsın... Kabul edil-

I mistir efendim. 
Fasıl Lira 

195 Masarifat 42 000 

REİS — Mütalâa var mı efendim? (Hayır sesleri.) 
Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler 

I lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 
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Fasıl Lira 

196 Hıfzıssıhhai umumiye müesseseleri 
maaşı 79 320 

REİS — Mütalâa var mı efendim? Kabul eden
ler lütfen el kaldırsın... Kabul etmiyenler lütfen el 
kaldırsın... Kabul edilmiştir. 
Fasıl Lira 

197 Masarif at 162 280 
REÎS — Bir mütalâa var mı efendim? (Hayır ses

leri) 197 nci faslı kabul edenler lütfen el kaldırsın... 
Aksini reye koyuyorum. Kabul etmiyenler lütfen el 
kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Fasıl Lira 

198 Muaveneti İçtimaiye müesseseleri 
maaşatı 340 896 

SIHHİYE VE MUAVENETİ İÇTİMAİYE VE
KİLİ DOKTOR REFİK BEY (İstanbul) — Efen
dim! Heyeti Celilenizden şunu istirham edeceğim. Has-
tahanelerimizde asistanların kadro mucibince adedi 
39'dur. Elyevm mevcudu ll'dir. Mazhar Bey bira
derimizin söylediği üzere bunlar hakkında kuyudun 
bazılarını refetmek istiyoruz. Binaenaleyh bunların 
kadroya dahil bulunan kısmında hastahanelerde bu
lunan asistanların mecburiyet kaydını ref edeceğiz. 

MALİYE VEKİLİ İHSAN BEY (Trabzon) — 
Mecburiyet meselesini kaldırıyoruz. 

SIHHİYE VE MUAVENETİ İÇTİMAİYE VE
KİLİ DOKTOR REFİK BEY (Devamla) — «Bu müd
detin hitamında Hükümetin göstereceği mahallerde ve 
ihtisasları dahilinde iki sene hizmetleri mecburidir ve 
bu müddet zarfında iaşe ve ibate edilirler.», kaydını 
refetmek istiyoruz. Bunu teklif ediyorum efendim. 

DOKTOR MUSTAFA BEY (Çorum) — Malûmu 
âliniz 1340 senesi için (121) dispanser konmuştur. Bu 
sene fazla bir dispanser açılacak mıdır? 

SIHHİYE VE MUAVENETİ İÇTİMAİYE VE
KİLİ DOKTOR REFİK BEY (İstanbul) — Bu se-

neki mevcut tahsisata nazaran fazla dispanser açamı-
yacağız. Ancak mevcut olan dispanserleri takviye ede
ceğiz. 

RÜŞTÜ PAŞA (Erzurum) — 150 dispanser daha 
açılacak idi efendim? 

SIHHİYE VE MUAVENETİ İÇTİMAİYE VE
KİLİ DOKTOR REFİK BEY (İstanbul) — Açılmıya-
cak efendim, çünkü teklif edilmedi. 
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DOKTOR MUSTAFA BEY (Çorum) — Yani 
böyle bir şey teklif edilirse kabul edilecek midir? 

SIHHİYE VE MUAVENETİ İÇTİMAİYE VE
KİLİ DOKTOR REFİK BEY (İstanbul) — Tabiî, 
kabul edilmez mi efendim? Teklifim zaten 150 daha 
ilâve edilmesi idi. 

Efendim! Asistanlar hakkındaki mecburiyet kaydı
nın ilgası hakkındaki teklifim vardır. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Kanun şeklinde ola
caktır Vekil Beyefendi! 

ZEKİ BEY (Gümüşhane) — Kadroda işaret edilen 
dispanserler açılacak mı efendim? 

SIHHİYE VE MUAVENETİ İÇTİMAİYE VE
KİLİ DOKTOR REFİK BEY (İstanbul) — Yüz tane
si açılmıştır. Elli tanesi de kazalarda doktor bulun
madığı için açılmamıştır. 

ZEKİ BEY (Gümüşhane) — Doktor bulunursa!.. 
SIHHİYE VE MUAVENETİ İÇTİMAİYE VE

KİLİ DOKTOR REFİK BEY (İstanbul) — Bulundu
ğu takdirde tabiî eşyaları ve levazımı hazırdır, açıla
caktır. 

RÜŞTÜ PAŞA (Erzurum) — Numune hastahane-
lerinin noksanları vardır, bu sene ilâve edilecek mi? 

SIHHİYE VE MUAVENETİ İÇTİMAİYE VE
KİLİ DOKTOR REFİK BEY (İstanbul) — Tabiî efen
dim! Onları da ilâve ettik. 

Efendim! Bütçeye merbut kadroda gösterilmiş olan 
mecburiyetin lağvını teklif ediyorum. 

REİS — Efendim! Vekil Beyin teklifi Muvazenei 
Umumiye Kanununa aittir. Faslı tadil eden bir teklif 
değildir. 

SIHHİYE VE MUAVENETİ İÇTİMAİYE VE
KİLİ DOKTOR REFİK BEY (İstanbul) — Muvaze
nei Umumiye Kanununda buna ait bir kayıt yoktur. 
Yalnız kadroya ait olan kısmın yanında teklif edil
miştir. 

REİS — Demek müfredat kadrosundaki izahat kal
kacak. 

SIHHİYE VE MUAVENETİ İÇTİMAİYE VE
KİLİ DOKTOR REFİK BEY (İstanbul) — Hepsi 
değil efendim. 

MUVAZENEİ MALİYE ENCÜMENİ NAMINA 
AHMET REMZİ BEY (Gaziantep) — Efendim! 227 
nci sayfada mülâhazat olarak bir kayıt vardır. Üçü 
hariciye, üçü dahiliye, ikisi etfal mütehassısı nezdin-
de ve ikisi lâboratuvarda ve diğerleri diğer mütehas
sısların yanında çalıştırılacaktır. Müddeti hizmetleri 
iki senedir. Bu müddetin hitamında Hükümetin lü
zum göstereceği mahallerde ve ihtisasları dahilinde iki 
sene hizmet etmeleri mecburidir. Bu şeraitle kabul 
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olunurlar ve müessese dahilinde iaşe ve ibate edilirler, 
diye yazılıdır Şimdi Vekâlet buradaki haşiyeyi kaldır
mak istiyor. 

SIHHÎYE VE MUAVENETİ İÇTİMAİYE VE
KİLİ DOKTOR REFİK BEY (İstanbul) — Haşiyeyi 
değil, yalnız mecburiyet kaydını... 

REİS — Efendim! Müfredat kadrolarında bu haşi
yedeki mecburiyet kaydının, rağbet hâsıl olsun diye 
kaldırılmasını Vekil Bey teklif ediyorlar. Yani Encü
menin bu kaydını Vekil Bey kabul etmiyorlar. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Encümen haşiyeyi geri alırsa mesele yoktur. 

AHMET REMZİ BEY (Gaziantep) — Encümen 
geri alıyor. 

REİS — Encümen geri alıyor efendim! Reye vaz 
edilecek bir mahiyeti kanuniye yoktur. Encümenin bir 
mütalâasından ibarettir. Fasıl hakkında başka mü
talâa da yoktur. 198 nci faslı kabul edenler lütfen el 
kaldırsın... Aksini reye koyuyorum, Kabul etmiyenler 
lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Fasıl Lira 

199 Masarifat 851 878 
MUVAZENEl MALİYE ENCÜMENİ NAMI

NA AHMET REZMİ BEY (Gaziantep) — Efendim! 
Divanın vizesini teslh'M etmek için müsaade buyurur
sanız burada üçüncü maddeye bir kayıt ilâve edece
ğiz. «ıBu hususta istihdam edilecek tabip ve memurin: 
ve müstahdemin ücretleri de bu maddeden verile
cektir» Bu kayıt ilâve edilecektir efendimi. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Zapta geçsin kâfidir. 

REİS — Efendim! «Bu hususta istihdam edilecek 
talbip ve memurin ve müstahdemin ücretleri de bu 
maddeden veriılecdktir» kaydının faslın onuncu mad
desine 'ilâvesini kalbul edenler lütfen el kaldırsın... 
Aksini reye koyuyöruim; kalbul etmeyenler lütfen el 
kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Reis 
Beyefendi! Ytafcarndıa küçük sıhhiye memuru mek
tepleri denildiği gübi burada da bir hata vardır. Do
ğum ve çocuk bakam evleri denilmelidir. Çocuk ba
kımevleri rum şivesid&r. Lofcaıntaliafida yaprak dolma 
vesaiiiaye benzer. 

REİS — Teklifleri tashihinden ibarettir. Tensip 
ederseniz çocuk bakımı ctaralk yazalım. 

TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Yukarı
daki de küçük sıhhiye memurları şeklinde olmalıdır. 

TALÂT BEY (Ardahan) — Bir sual soracağım 
efendim! Miskinhane yalnız İstanbul'da mıdır, başka 
bir yende var mı? 

SIHHİYE VE MUAVENETİ İÇTİMAİYE VE
KİLİ DOKTOR REFİK BEY (İstanbul) — Vilâyatı 
şankiyede de açacağız. 

TALÂT BEY (Ardahan) — Vilâyatı Selâsede peöc 
çdk cüzzamhlar vardır. Onlar için bir Miskinhane 
açılmazsa o Met her tarafa sirayet edecektir. (Han
deler) 

SIHHİYE VE MUAVENETİ İÇTİMAİYE VE
KİLİ DOKTOR REFİK BEY (İstanbul) — Nazarı 
dOkkate alacağız efendim. 

REİS — Efendim! Fasıl hakkında. başka mütalâa' 
yokutr. Fashn yekûnunu kalbul edenler lütfen ©T kal
dırsın... Ailesini reye koyuyorum; kabul etmeyenler 
lütfen el kaldırsın... Kaibu! edilmiştir. 

Fasıl Lira 

200 Masarifi umumiye 315 000 
HALİT BEY (Kastamonu) — Efendim! Üçüncü 

maddede frengi mücadelesi var. 1340 senesi zarfında 
frengi mücadelesi olarak ne yapılmıştır, ne kadar 
frengili tedavi edilmiştir, bunun izahım rica ederim. 

SIHHİYE VE MUAVENETİ İÇTİMAİYE VE
KİLİ DOKTOR REFİK BEY (İstan'bul) — Bfen-
d;m! 1339 senesi zarfında vilâyata 23 kilo Neosalvar-
•san ve bu husustaki malzeme ve mücadele için onlbeş-
!bin lira ve istihdam ©decefcleri memur için onlbeş bin 

. lira ve ayrıca da frengi tedavisi için kemdi emirlerine 
1 9 400 lira elden para verilimiişjtir. Bunun haricinde 

tedavi edilenlerin miktarı 44 315 kişidir. 
1 HALİT BEY (Kastamonu) — Yani bir adamın 

tedavisi devlete kaç liraya mal oluyor? 

i SIHHİYE VE MUAVENETİ İÇTİMAİYE VE
KİLİ DOKTOR REFİK BEY (tstanbua) — Onu he
sap etmedim, edeyim de arz edeyim efendim. 

TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Ark'adaş-
j lar! Frengi mücadelesi denilmekle benim zavallı mın-

t&amın amliması liealbetiıer mi, efönez mi? Hayır anka-
; daşiar! Yalnız frengi mücadelesi değü, falkrü zaru-
: retten, açtıktan, gıdasızhifctan baihsediîmce Türkiye'de 
I en evvel ete alinacak mantılka bilhassa Zonguldak ve 
! Ereğli havzasıdir. Gayetle kısa oîmafle üzere pek acı 
| müşaiıedatımdan birini arz edeyim. Bartın kazasına 
| merbut Kurucaşiîe nahiyesi vardır. Bu nahiye merke-

zünden Bartın'a fcaldar olan yolu kâh yaya olanak 
i üzene, kâh hayvanla olarak yarmidört saatte kat et-
1 tüm. Bu arada btr çak köylere uğradım. Koskoca bir 
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dağ başına geldiğimde arkadaşlar, arkasında bir be
şik ite bir kadın, kocasıyle beralber Arık denilen mın
tıkadan geliyor ve burada bir kadın puısl'a yazarak 
frengilileri tedavi ediyor. Bu esnada bir Babayiğite 
sordum. Kaç çocuğun var dedim? Altı çocuğum 
vardı, bu altı çocuktan birisi kaldı dedi. Dikkat 
ettim, o küçük yavrucuk da frengili idi. Bartın 
mıntıkasında orabir köy üzerine malûmat aldım. Ar
kadaşlar! Bir kere okur - yazar kimse yok, sağlam 
hiçbir kimse yok, sağlam hiçbir kimse kalmamıştır. 
Ereğli kazasında da böyle, Devrek taraflarında da 
böyle, Bartın kazası arkadaşlar, güya zengin ka-
zalarımızdandır. Bu kadar felâkete, bu elim akı
bete karşı ne gibi tedabir ittihaz edebiliriz sualine 
karşı cevap verebilmek için, doktor arkadaşları
mızla çok dertleşmiştim. En nihayet şu neticeye va
sıl oldum: Meselâ Zonguldak mıntıkasının Bartın 
kazasından başlanacak, Tunalı Hilmi sağlam denil-
miyeoek, sap sağlam yiğit denilmiyecek, herkesin 
kanları alınacak, muayene edilecek, böylece bütün 
nüfusun kanları muayene edilecek, frengi bulunur
sa tedavi olunacak. Başka türlü bu âfetten kurtul
manın imkânı yoktur. Yoksa öyle filan gelip, mü
racaat ediyor, filan dispanserde sathi tedavi görü
yor, böyle olmaz. Küçük sıhhiye memurunun sat
hî bir muayenesi ile frengi olup, olmadığını anlamak 
kabil değildir. Bununla bu âfetin içinden çıkama
yız, bu âfetin Önünü alamayız. Bunu kökünden 
kazıyıp atmak için, bence vilâyet vilâyet birtakım 
müesseseler açılmalıdır. Bunu kendim söylemiyo
rum, birçok doktorlarla görüştükten sonra hasıl 
olan fikirdir. Buna da (Vasserman teamülü) mües
sesesi diyeceğiz. Ne olacak arkadaşlar? Bir köylü 
180 kuruşa kanını aldırıyor, bu kan İstanbul'da bir 
bakteriyolojilhanede tahlilden geçiyor, ona cevap 
geliyor, ondan sonra tedavisine başlanıyor. Fakat 
180 kuruşa nihayet ikiyüz kuruşa! Arkadaşlar! Bu, 
meccani olmalı bir! İkincisi seyyar küçük sıhhiye 
memurları köy köy gezerek sağlam ve malum her 
kim olursa olsun, herkesden katiyen kan almalı. 
Meselâ kaza merkezlerine göndermeli, bu suretle 
altmışsekiz bin nüfuslu Bartın kazası halkı tama
men muayeneden geçirildikten sonra, Zonguldak 
kazasına geçmeli, orada da iş gördükten sonra 
Devrek kazasına gönderilir, oradan da Kastamo
nu'ya gönderilir. Pekâlâ acaba bütün vilâyetleri
mizde birer müessese açarak bu âfetin önünü ala
maz mıyız? Zannederim birden bire bu işe böyle 
vasi surette bağlamaya bütçemiz müsait değildir. 
Mıntıkam olduğu için değil arkadaşlar! Başka bir 

noktai nazardan arz etmemi çirkin bulmayınız. Bu 
tatilde çok dolaştım. Cenup'ta Şimal'de, Şark'ta, 
vasatta her tarafta dolaştım. Zavallı mıntıkam ka
dar - Cenabı hakka hamd ediyorum - fakir, yok
sulluğa boğulmuş, hastalığa, cehle boğulmuş hiçbir 
mıntıka görmedim. Ondan dolayıdır ki, evvelemir
de Zonguldak, Ereğli mıntıkasından işe başlanması
nı rica ediyorum. Bu bapta bir takrir veriyorum. 
Deminki tekliflerimi ihtiva ediyor. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Temenni takriridir 
muhakkak! 

TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Evet te
menni takriridir. 

SIHHİYE VE MUAVENETİ İÇTİMAİYE VE
KİLİ DOKTOR REFİK BEY (İstanbul) — Efen
dim! Beyefendi, bir hastanın tedavisi kaç kuruşa 
mal oluyor buyurdular... Bir hastanın tedavisi tak
riben üç liraya mal oluyor. İkincisi Hilmi Beyefen
diye cevap vereceğim. Vasserman teamülü mües
sesesi ve bunun teksiri ve vekâletin de en mühim 
bir naktai nazarı ve en büyük bir vazifesidir. 

TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Çok te
şekkür ederim. 

DOKTOR REFİK BEY (Devamla) — Fakat, 
bunu her tarafta yapmak için, evvelâ mütehassısını 
bulup oturtmak lâzımgelir. İkincisi, 180 kuruş 
buyurdular. Hariçten vaki olacak hususî müracaat
lar için (50) kuruş talep olunur. O da sarf edilecek 
malzemeye mukabildir. Resmen ilân edilmiştir. 
(180) kuruş alınıyorsa fazla alınıyor. 

MUHİTTİN NAMİ BEY (Bitlis) — Efendim! 
Frengi denilen bu mel'un, hain illet hakkında mü
saade buyurursanız bendeniz müşahedemi arz ede
yim. 

1339 da Polatlı'da sevkiyat ve nakliyatın bir ha
ricî hastanesi vardı. Bendeniz orayı gezdim. 80 -
90 kadar zavallı neferlerimizi gördüm, hepsi de 
bu illetle malul idi. Hepsini tetkik ettim, hepsini 
sıkıştırdım; hepsi de Çankırıkapı denilen o pis yer
den bu İlleti almış olduklarını itiraf ettiler. Efendi
ler! Ankara merkezi devletimizdir ve tabiî devleti
mizin en kuvvetli ve şerefli bir merkezi, bir mev
kidir. Şu murdar mahalleyi buradan kaldırmak, bil
mem şehrin hangi bucağına nakletmek ve Anado
lu'nun hemen kısmı azaminin memerri ve kısmı 
azam efradımızın geçit noktası ola no âfet mahalli
ni yok etmek imkânsız mıdır? Acaba merkezi dev
lette gözlerinizin önünde ve en şerefli bir caddede 
bunu yapmazsak, bilmem diğer taraflarda nasıl ya
pacağız? 
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Sonra efendim, bendeniz istanbul'da bu nokta 
üzerinde bazı mütehassıslarla görüştüm. Bendenize 
geldiler ve şikâyet ettiler. Zannediyorum ki, frengi 
mücadelesi teşkilâtı en kuvvetli olarak İstanbul'da 
yapılmıştır. Güya! Fakat kendileri iddia ve şikâyet 
ediyorlar, j Onda dahi birçok suiistiımalât cereyan 
ediyormuş[ Vazife, hakkiyle ifa edilmiyormuş. is
tanbul, hemen memleket halkından birçoklarının 
gelip geçtiği ve uzun müddet orada ikamet ettiği 
bir yer olduğu, için, Anadolu'nun kısmı azamına 
hastalık istanbul'dan sirayet ediyor ve bendenizde 
kanaat getirdim ki, oradaki o mülevves yerlerin 
hemen ekseriyeti azimesi kontrol edilmiyor. Pek 
gayrikâfi surette kontrol ediliyor. O mülevves ka
dınların, i insaniyet için şîn olan bu mülevves ka
dınların kismı azamı, bin türlü vesilelerle ve suiisti
mallerle kontroldan kurtuluyorlar ve zehirlerini he
men hemen bütün memlekete saçabiliyorlar. 

Burada bir nokta daha arz edeyim: istanbul'dan 
o mülevves mahluklardan birçokları, akın akın 
Ankara'ya doluyorlar. Belki heyeti muhteremeden 
bazılarmınj malumatı vardır. Binaenaleyh bu cihet 
en ziyade (Sıhhiye Vekâletine taalluk eder bir mese
le okluğu (kanaatindeyim. Bunları her halde nazarı 
dikkate almak ve bunları temizlemek lâzımdır. Ya
zık, günahtır. Bunlar ırkımızı zehirliyorlar. 

ZEKİ BEY (Gümüşhane) — Kimsenin haberi var 
mı? 

SIHHİYE VE MUAVENETİ İÇTİMAİYE. VE 
KİLİ DOKTOR REFİK BEY (İstanbul) — Efen
dim, herkes bilirki polisçe , mukayyet olanları ta
mamen muayeneye tabidir. Bunun haricinde elimde 
bir kuvvei teyidiye yoktur. 

MUVAZENE! MALİYE ENCÜMENİ NAMI
NA AHMET REMZİ BEY (Gaziantep) — Efendim! 
Gene bu fesla izahat kabilinden bir fıkra ilâvesini 
teklif ediyorum: Birinci, ikinci, üçüncü maddelerin 
hizasına «Şu hususta istihdam edilecek tabip, memu
rin ve müstahdemin ücretleriyle harcırahları da bu 
tahsisattan | verilecektir» cümlesinin ilâvesini , teklif 
ediyorum. ; 

REtS — Efendim! Maddeye şerh olarak değil mi? 
AHMET REMZİ BEY (Gaziantep) — Evet şerh 

olarak. 
REİS — «Bu hususta istihdam edilecek tabip, me

murin ve müstahdemin ücretleri ile harcırahları da 
işbu tahsisattan verilecektir.» Efendim! Encümenin 
teklif ettiği bu şerhi kabul edenler lütfen el kaldırsın.. 
Kabul etmiyenler el kaldırsın.. Kabul edilmiştir. 

REŞİT AÖA (Malatya) — Efendim! Frengi po
lisçe kaydedilir deniyor. Bizim orada ne doktor var
dır, ne eczacı vardır, ne gelen var, ne arayan, ne dis
panser vardır. Onlar ne suretle kaydolunacaktır? Hiç 
bir şey yoktur. 

REİS — Efendim, başka mütalâa yoktur. 
REŞİT AĞA (Malatya) — Efendim! Vekü Bey 

sualime cevap vermedi. 
SIHHİYE VE MUAVENETİ İÇTİMAİYE VE

KİL! DOKTOR REFİK BEY (İstanbul) — Cevap 
vereceğim efendim. 

Efendiler! Heyeti Celilenize bendeniz kemali sa
mimiyetle arz ettim ki, ve daima tekrar ediyorum ki, 
evvelâ devlet teşkilâtı sıhhiyesini teşmil etmek mecburi
yetindeyiz ki, muhatap olacağımız bu gibi suallere 
karşı kemali cesaretle size cevap verebileyim. Devlet 
teşkilâtı sıhhiyesi kâfi değildir. Etibba kâfi değildir, 
küçük sıhhiye memurları kâfi değildir. Senelerin ve 
asırların üzerimize yıktığı bu şeyin bittabi hamiliyiz. 
Fakat ne yapalım, başka şekilde ne yapabiliriz? 

. RÜŞTÜ PAŞA (Erzurum) — Hükümet tarafın
dan teklif edilen bütçede, ne Encümen tarafından ten
zilât yapılmış ve ne de Meclisi Âli yapacaktır. Binae
naleyh icap eden teklifatta buluna idiniz. 

SIHHİYE VE MUAVENETİ İÇTİMAİYE VE
KİLİ DOKTOR REFİK BEY (İstanbul) — Bende
niz de onu söylüyorum. 

RÜŞTÜ PAŞA (Devamla) — Hiç olmazsa icap 
eden şeyleri yapmak için teklifatta bulunaydınız. 

SIHHİYE VE MUAVENETİ İÇTİMAİYE VE
KİLİ DOKTOR REFİK BEY (İstanbul) — Kim 
teklifte bulunmamıştır? 

RÜŞTÜ PAŞA (Erzurum) — Hiç birisi teklifte 
bulunmamıştır. 

ZEKİ BEY (Gümüşhane) — Fazla tahsisat talep 
edeydiniz. 

RÜŞTÜ PAŞA (Devamla) — Efendim! Ne dis
panser için, ve ne de sair şeyler için fazla tahsisat ta
lep edilmemiştir. 

SIHHİYE VE MUAVENETİ İÇTİMAİYE VE
KİL! DOKTOR REFİK BEY (İstanbul), Dispanser 
için 32 bin lira idi; 90 bin olmuştur. Onu kabul bu
yurdunuz. Mektep talebeleri için 200 talebe kaydını 
teklif ettik; onu da kabul buyurdunuz. Doğum evleri 
meselesini bu sene teklif ettik; onu da kabul buyur
dunuz. Yani alettedriç böyle basitten mürekkebe doğ
ru gidiyoruz. Bunlar senelerin işidir. 

RÜŞTÜ PAŞA (Erzurum) — Efendim! Benim 
anladığım Sıhhiye Vekâletinin mühim üç noksanı var-
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dır: Birisi doktor noksanı, birisi eczahanelerde ecza 
bulunmaması ve diğeri ebe bulunmamasıdır. Belli baş
lı üç esas var. Her halde bu cihete ehemmiyet ver
mek ve teklif etmek lâzımdır. 

SIHHİYE VE MUAVENETİ İÇTİMAİYE VE
KİLİ DOKTOR REFİK BEY (İstanbul) — Tabiî 
bunun için çalışıyoruz ve teklif ediyoruz. 

RÜŞTÜ PAŞA (Devamla) — Doktor lâzımdır 
diyorsunuz. Mütekait doktorlar var. Teklif ediniz, ka
bul edelim. Sonra İstanbul'da bir çok doktorlar var; 
fazla maaş verilirse harice gidebilirler. 

Eczahaneler için 90 bin istenmiş ve verilmiştir. 
90 bin daha isteyiniz. Ebe için, kurslar açılsın, Numu
ne Hastahaneleri de noksanlarını ikmal etsinler, vazi
feye başlasınlar. Yalnız mütalâalarından istifade edi
yoruz. Gerek sabık vekil Mazhar Beyefendi ve gerek 
vekili hazır Refik Beyefendi, hastalığı keşfetmişler, 
fakat ilâcını göstermediler. 

SIHHİYE VE MUAVENETİ İÇTİMAİYE VE
KİLİ DOKTOR REFİK BEY (İstanbul) — İlâcı 
meydanda efendim. 

RÜŞTÜ PAŞA (Devamla) — Anladık efendim 
ama; hani nerede? Bendeniz şimdiye kadar cereyan 
eden müzakerattan belli başlı üç noksan anladım. 
Birisi doktor noksanı, birisi eczehanelerin kazalarda 
bulunmaması, diğeri de ebe noksanıdır. Belli başlı 
olanları bunlardır. Bunların üçüne de çare bulmak 
mümkündür. 

REİS — Rica ederim, bunlar faslın maddelerine 
ait sualler değildir. 

SIHHİYE VE MUAVENETİ İÇTİMAİYE VE
KİLİ DOKTOR REFİK BEY (İstanbul) — Efen
dim! Eczahaneler meselesi hakkında biz ne yapacağı
mızı takarrür ettirmişdir. 500 bin liralık bir depo 
yapmak. Alelumum memleket dahilindeki eczahanele-
ri, dispanserleri, idarei hususiye ve belediyelerin aça
cakları eczahaneleri, kamilen kontrol altına almak ve 
bunlara ilâç vermek ve bu suretle hariçten satılan bir 
çok ilâç fiyatı üzerindeki ihtikâra devlet vasıtasiyle 
tesir icra etmektir. Bunu bendeniz ilk teklifimde beş 
milyon doksanbin küsur lira teklif etmiştim. 

Ebe meselesi: Ebe mektebi bir tanedir. İstanbul'da 
teşkil ettiğimiz. Ebe mektebini nakâfi görüyorum. Bu
nu bu sene Anadolu'ya nakledeceğim, miktarını yüze 
çıkaracağız. Eğer teşkilâtını mütemadiyen tezyit et
mek meselesi mevzubahis ise, buna karşı bu teşkilâtı 
idare için lâzım gelen memurini bulmak hususunda 
çektiğimiz müşkülâtı deminden heyeti celilenize arz 
ettim. 

1 RÜŞTÜ PAŞA (Erzurum) — Vekil Bey, mües-
I sesat noksandır, bana hiçbir şey soramazsınız diyor

lar; demek istiyorlar. 
SIHHİYE VE MUAVENETİ İÇTİMAİYE VE

KİLİ DOKTOR REFİK BEY (İstanbul) — Estağfu-
I rullah, her şey sorabilirsiniz ve her suale cevap ve

rebilirim. 
TALÂT BEY (Ardahan) — Efendim! Geçen se-

I ne bu doktor noksanını telâfi edebilmek için.. 
I REİS — Müsaade ediniz. Maddeye ait sualiniz 
I varsa sorabilirsiniz. Böyle müzakereye imkân yoktur. 

TALÂT BEY (Ardahan) — Çorum da elli tane 
r doktor var, Ardahan'da hiç doktor yoktur. Elbette 
I söyleyeceğim. 

REİS — Efendim! Faslı gelecektir, geldiğinde so-
I rarsınız. Sözünüz mahfuzdur. Yusuf Kemal Beyefen-
I di! Sözünüz fasla dair mi? 

YUSUF KEMAL BEY (Sinop) — Bendeniz bir 
I noktayı vekil beyden soracağım. Mamafih doğrudan 
I doğruya Sıhhiye Vekâletine ait değildir, Adliye Ve-

kâletide soracağım sual ile alâkadardır. Onun için na-
I zarı dikkatlerine arz edeceğim. Memlekette frengiyi 
I bilerek başkalarına sirayet ettirenler hakkında - ta

biî sıhhiye kordonlarından kaçanlar hakkında yapılan 
I muamele gibi - ağır bir ceza vaz'ı mümkün değil mi-
I dir? (Doğru sesleri) 

SIHHİYE VE MUAVENETİ İÇTİMAİYE VE
KİLİ DOKTOR REFİK BEY (İstanbul) — Müm-

I kündür efendim. Esasen kanunumuz var. 
MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 

I Bu tarzda kanunlar geçmiştir. 
SIHHİYE VE MUAVENETİ İÇTİMAİYE VE

KİLİ DOKTOR REFİK BEY (İstanbul) — Frengi 
I kanunumuz vardır. Frengi kanunumuzda bilerek ge-
I çirirse onun hakkında şedit ceza vardır. 

YUSUF KEMAL BEY (Sinop) — O halde 
bu maddeyi şiddetle takip buyurmanızı rica ederim. 

I (Müddeiumumiliğin nazarı dikkati celbedilsin sesle
ri) 

TALÂT BEY (Ardahan) — Arkadaşımız Bey 
I doksan kişinin filan yerden sarahaten hastalık aldı-
I ğını söylüyor; ne için onlar hakkında takibatı ka-
I nuniyede bulunulmuyor? 
I 4. — Zonguldak Mebusu Tunalı Hilim Beyin, 
I sıhhiye umuru hakkında takriri (4/175) 

' REİS — Efendimi! Tunalı Hitai Beyin bir taikrir-
I teri vardır. Okuyoruz. 
I Riya&eta 

1. — Küçük sıhhiye memurları mefoteplerincn 
I programlarına (çocuk bakmıı) dersinin konulmasını; 
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2. — Gene bu mekteplere birer (Göçebe konfe
ransçılar sniıfı) ilâve edilp, sinemacılıkla beraber4 

.sağüğa, sağlamlığa, makinelere, sair medeniyet vası
talarına dair malûmat edinmesi, sinemalı konferans-
«çilar yetişti4^nes'n^ 

3. — ((.[ebelik - Üç yaşına kadar çocuk bakımı) 
adı ile 8 - l|0 sayfalık bir risalenin tertibiyle yüzbin-
lerce nüsha! bastırılıp her ana babaya her çocuğu 
dünyaya geldiğinde meccanen birer nüsha verilme
sini; 

4. — Zonguldak vilâydtinde hiç kimse müsitesna 
edilmeksizin;, hrekesm kanı muayene edilmek esasın-* 
•ca bir VasAertnan taammülü müessesesinin açıtaıası-
Tir, bu vilâyet halkının muayenesi bitince müessese
nin civara pakli ile frengi mücadelesine böylece pek 
esaslı; pek şümullü tarzda devam olunmasını teklif 
«derim, 

Zonguldak! 
Tunah Hilmi 

REİS —\ Efendim! Bu .takrir, tadili mutazammın 
değildir; teiaenni malhiyetindedir. Vekâlette veriyo
ruz. | 

Fasıl hapçında başka mütalâa yoktur. Fashn 
yekûnu olaış. 315 bin İrayı kalbul edenler ellerin'i kal
dırsın... Kat>ul etmeyenler ellerini kaldırsın... Kalbul 
edimiştir, 
Fasıl Lira 

200/A 168 100 
REÎS - | Efendim! Mütalâa var mı? (Hayır ses

leri) 168 îob lirayı kabul' edenler lütfen el kaldırsın... 
Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edil
miştin 

Fasıl Lira 
20V Masarifi müteferrika * 10 000 

REÎS — Mütalâa var mı? (Hayır sesleri) Onbin 
(lirayı kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul et
meyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Fasıl ; i Lira 
202 Masarifi muhtelife 458 000 

REİS — Mütalâa var mı? (Hayır sesleri) 458 000 
lirayı kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kalbul et
meyenler lütfen el kaldırsın... Kaiblu edilmiştir. 

Fasıl , | Lira 
203 Muavenet 167 000 

REİS -4 Talât Bey! Sözünüz bu fasla aittir de
ğil mi? SÖ2İ istiyorsunuz efendim? 

ZEKİ BEY (Gümüşane) — Muhterem arkadaş-
lar! Bu fasılda nazarı dikkatinize arz etmek istediğim 
bir mesele var. O da belediye eczanelerine muavenet 
maddesidir. Değil kaza merkezlerinde, vilâyet mer
kezinde bile, bendenizin iyi bildiğim on vilâyet mer
kezinde iyi bir eczacı yoktur ve onların ikisinde ec
zane vardır ve maatteessüf bu iki cezanede de ecza
cılık: fakültesini yapan küçük sıhhiye memurlarıdır. 
Bir çok yerlerde mecbur oluyoruz; doktorlara rica 
ediyoruz. Heyeti Celilenin pekâlâ malumudur ki, 
bir doktor hem doktorluk, hem eczacılık yapamaz. 
«Mütehassısı olmadığı için yapıp yapamayacağını bi
lemiyorum. Kazaların ne belediye varidatları ve ne 
de varidatı hususiyeleri yoktur, kalmamıştır. Alelihu-
sus Heyeti Celileriizin kalbul etmiş olduğu kanunlarla! 
varidatı hususiyelerini öldürmüş oluyoruz. Çünkü 
varidatı hususi yeden olan yol parası yalnız yola tah
sis edildiği için ondan istifade edemiyorlar. Evvelce 
muavenet ediyordu. Her Vilâyet oraya üç beş kuruş 
ayıraraktan memleket ih'tiyacaitı sıblhiyesine kâfi ge
lecek derecede tasarruf ediyordu. Bu, men edildiği 
takdirde bu gibi vilâyet belediyelerinin varidatı se
nevi bin, ikibin, hatta 30 bin lira raddesinde bir te
nakusa duçar oluyor. Sonra âşânn ilgası dolayısıy-
te bütün bütün daralmıştır. Onun için Sıhhiye Ve
kili Beyefendiden çok rica ederim; bu muavenet fas
lından on vilâyete hiç olmazsa birer eczacı maaşı 
Vermesini rica ediyorum. Esas itibariyle buraya konu
lan, 95 bin lira muavenet faslı, vilâyetlere hiç mesa
besindedir. Cuma namazından çıktıktan sonra fuka
raya verilen sadaka kabilinden bir şeydir. Bu, nakâ-
fidir. Bunun tezyidi için verilen takririn kabulünü is
tirham ediyorum. Söyleyeceğim bundan ibarettir. 

HALİT BEY (Kastamonu) — Muhterem arkadaş
lar! Birinci maddede; taşra belediye eczanelerinin 
tesisine muavenet için verilecek 95 bin lira vardır. 
Gayrı kâfidir. Yapılan Yol Kanunu mucibince taş
ralarda - Vilâyetlerde - idarei hususiyeler tarafından 
idare edilen hastaneler tahsisatsız kalmıştır. Kasta
monu'dan bize şikâyet vaki oldu. Vekil beyefendi de; 
yalnız oniki vilâyetten 180 bin lira kadar talep vaki 
olduğunu söyledi. Elli arkadaş tarafından takdimi 
edilmiş bir takrir vardır. Bunda; 200 bin lira zam 
teklif ediliyor. Bunun kabul edilmesini istirham ede
riz. Bu, zaruridir. Aksi halde idarei hususiıyelerin 
hastanelerinin kapanması Varittir ve muhakkaktır. 
Ve kendi kanaatim şudur ki, bu 200 bin lira da az
dır. Yalnız kendi dairei intihabîyem 180 bin lira is
temiştir. Vekil Bey bilhassa bunun için lâakal beşyüz 
bin lira istemelidir, ve Maliye Vekili Beyîn de bu 

309 — 



t : 73 9 . 3 . 1341 C : 2 

meselede - sıhhat meselesi olduğu için - biraz semih 
bulunmasını rica ederim. Varidat Kanununda - biz 
de söz veriyoruz - yardım ederiz. Bu, ikiyüzbin lira 
azdır. 

Sonra efendim! Bu eczaneler vesilesiyle Vekil 
Beyden bir ricada bulunacağım : Hususî eczaneler 
çok ihtikâr yapıyorlar. Hele taşrada - tabiî belediye 
eczaneleri olmadığı için - halk ilâç alimak için bu 
hususî eczanelere gidiyorki, bu fıkara halk için ha
kikaten mühim bir meseledir. Çünkü ilâçlar fevka
lâde pahalıdır, istanbul'da yirmi kuruşa yaptırılabi-
len bir ilâç hariçte bir lirayadır. Onun için bu ihti
kârın önüne geçsinler. Benim oturduğum hanenin 
sahibi bir ihtiyar kadın, geçen gün gelmişti. Hüdaâ-
lem kinin parası bulamıyor. Niçin bunu çekiyorsun? 
Kinin al dedik. Nihayet sonra biz yardım ettik. Ta
biî memurlar ev ev dolaşıp kinin tevzi edemez. Yani 
şunu arz edeceğim ki; bu hususî eczanelerin ihtikârı 
ile Sıhhiye Vekâletti mücadele etisin. 

TALÂT BEY (Ardahan) — Eferidim! Bizim mu-
•bitte doktor olmadığı gibi eczane de yoktur. Airda-
haîı Hudut Alay Kumandanlığı merkezi iken (kür
süyü sesleri) 

REİS — Rica ederim efendiler! Riyaset müsaa
de • etmiştir. Talât Bey! Yerinirde söyleyebilirsiniz. 

TALÂT BEY (Devamla) — Ardahan'da allayın 
bir reviri, bir hastanesi vardı. Bütün vilâyet oradan 
istifade ederdi. Şimdi Jandarma o vazifeyi gördüğü! 
için hudut alayları kalktı. Ne hastane, ne de bir 
doktor kaldı. Binaenaleyh bu muavenet faslından 
orada da bir eczane açılmakla beraber oraya bir de 
doktor göndermeye imkân vardır. Zalten Meclisi Âli 
evvelce buna karar da vermişti. Mütekait etibbaya 
verilecek maaş eğer ücret şeklinde verilecek olursa, 
bir çok mütekait etıbbayı askeriye ve mülkiye var-
dırici oraya gideceklerdir. Yani onlara verilecek 50 -
60 lira maaş ücret suretiyle verilecek olursa bu hu-
susat belegan mabelalg temin edilecektir. Vekil Bey 
de bunu bilirler. Geçen sene bu hususta kabul edilen 
bir takrir vardır. Nazarı dikkatlerini celbe derim. Ora
lara hem eczane, hem doktor görideriMn ve bu gür
büz ahali mahıvdan kurtarıüsın. 

SIHHİYE VE MUAVENETİ İÇTİMAİYE VE
KİLİ REFİK BEY (İstanbul) — Efendim! Muavenet 
faslını arkadaşlarım mevzubahis etti. Efendiler! He
yeti Celiilllenize bir istatistik arz edeceğim. Aleluimum 
Jdarei hususiyeler masarif atı 16 milyon küsur liradır. 
Geçen sene bunların müessesatı sıhhiyeye verdikleri 
para birbuçuk milyon küsur liradır. 1340'da mahallî 

belediyeleri varidatı altı milyon 949 bin küsur lira. 
Umum sıhhiye için 490 bin küsur liradır. Heyeti 
umumiyesi üzerinde bir nisbet yapacak olursak, ale-
lumum idarei hususiye ve belediyelerin müessesatı1 

sıhhiyeye, daha doğrusu umuru sıhhiyeye tahsis et
tikleri para yüzde dokuzlbuçuktur. 1341 senesinde 
bunu da veremeyeceklerine dair elimde vesaik var
dır. Burada arkadaşlarımız mükerreren bunu esbabı
nı izah ettiler. Taşra müessesatı sıhhiyesinin ve ecza
nelerinin ve belediye eczanelerinin tesisine yardım 
dlmak üzere 95 bin lira paramız vardır. Halbuki on-
yedi vilâyetten gelen ihtiyaç yekûnu 178 bin liradır. 
'Bunu Heyeti Celilenin nazarı dikkatine arz ediyo
rum. 

Eczanelerin ihtikârı meselesinden bahis buyurul-
du. Eczanelerin ihtikârı meselesini umumî bir devlet 
kontrolü altına, zapturapt altına alarak, onlara mües
sir olacak surette bir esas tespit edip bunun önüne 
geçeceğiz. 

Hâli t Bey arkadaşımız bir fakir kadının kinin 
alamadığından bahsettiler. Efendiler! Hâkirniyelti 
Milliye Gazetoesinde hergün manzum âliniz oluyor. 
Dört yerde dispanser açtık, meccanen sıtmaya bakı
yor ve kinin veriyor. Bunun bu suretle bu kürsüye 
kadar gelmesine zannederim lüzum yoktur. Bu, za
ten sizlin bana verdiğimiz para dahilindeki program
daki esastır. Burada halledilse daha muvafık olur. 

Eczanesi olmayan vilâyetlerde eczane açmak ve 
birer eczacı tedarik etmek üzere para vermek mese
lesi; eldeki para budur, İhtiyaçta budur. Bunun için
den ne verilebileceğini Heyeti Celil'e takdir buyu
rur, 

REİS — Efendim! Başka söz isteyen yok. Çorum 
Mebusu Mustafa Bey ve elebir refikinin; takriri 
vardır. Okunacaktır r 

Riyaseti Celileye 
Aşar Kanununun ilgası ve Tarik Bedelinin yol' 

masrafına tahsisi cihetiyle vilâyat, kendi muaveneti iç
timaiye müesseseleri masarifini temin edemiyecek bir 
hale gelmiştir. Gerçi gelecek sene için bazı kavanin 
ile yeniden varidat temini düşünülebilirse de, elyevm 
mevcut müesseseleri bu sene içinde kapatmak tehlike
sinden kurtarmak icap eder. Binaenaleyh, işbu mü
essesatı n hayatını idame için 203 ncü faslın birinci 
maddesine ikiyüzbin liranın ilâvesini arz ve teklif 
eyleriz. 

Çorum Çanakkale 
Mustafa Şükrü 
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Antalya 
Ahmet Saki 

Ankara 
; Şakir 
Knkara 
| İhsan 

Eskişehir 
Mehmet Arif 

Kırklareli 
Doktor Fuat 

Mersin 
Niyazi 

Saraç 
izmir 
oğlu Şükrü 
Genç 

Muhittin 
Ergani 

Kâzım Vehbi 
Gümüşhane 

Zeki 
Sivas 

W 
A 

uammer 
rdahan 
Talât 

Kângırı 
Talât 

Kângırı 
Rifat 

Zonguldak 
Tunjalı Hilmi 

Antalya 
Rasih 

Eskişehir 
Abdullah Azmi 

Amasya 
Esat 

Amasya 
A 

Örr 
T 

li Rıza 
Sivas 

[er Şevki 
fckfurdağı 

Faik 
fCarahisarı Sahip 

Ruşen Eşref 
Elâziz 

Mustafa 
EJurdur 

Hüseyin Baki 
Gİaziantep 

•Şahin 

Konya 
Mustafa Feyzi 

Trabzon 
Abdullah 

Edirne 
Hüseyin Rıfkı 
Zonguldak 

Halil 
Muş 

İlyas Sami 
Sinop 

Yusuf Kemal . 
Sivas 
Rahmi 
Karesi 

Ahmet Süreyya 
izmir 

Ahmet Münir 
Urfa 
Refet 
Ordu 
Recai 

Karesi 
Vehbi 

Kângırı 
Ziya 

Karahisarı Sahip 
Kâmil 

Muş 
Ali Rıza 

Mardin 
Necip 
Yozgat 
Salih 

Amasya 
Nafiz 
Ordu 
İsmail 
Mardin 

Abdülgani 
Ergani 
İhsan 

Kastamonu 
Hâlit 

Aksaray 
Besim Atalay 

Ankara 
Hilmi 
Bursa 

Osman Nuri 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Efendim! Kastamonu Mebusu Hâlit Beyefendi bu 
fasla muavenet için Maliye Vekilinin de muvafakatini 
emir buyurdular. (Rica etti sesleri.) 

HÂLİT BEY (Kastamonu) -— Estağfurullah efen
dim. Rica ettim. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Devamla) — 
Bendeniz Heyeti Celilenize diğer bir zam dolayışıyle 
vaziyeti muhtasaran anlattım. Gerek Devletin varida
tı, gerek masarifi sizin takdirinize, sizin iradenize mu-
havveldir. Yalnız Halit Beyefendi bu zamların karşılı
ğını varidat karşılığında telâfi edeceklerini, onu da ve
receklerini söylediler. 

Vaziyet böyle olduktan sonra Maliye Vekiline ar
tık söz düşmez. Yani masrafın karşılığını veriyorum 
dedikten sonra mesele yoktur. Fakat masarifi verip 
karşılığını vermezseniz mesele mühim ve müthiştir. 
Çünkü bendenizin nasibimdir. Af ve sarf ve dua baş
kasına, beddua kısmı bana nasip olur. (handeler) O 
kanunlar benim elimden çıkar. Yine, vaziyet aynıdır. 
Bu sene Heyeti Celilenize lâakal onbeş milyonluk va
ridat bütçesi getireceğim, yeni varidat kanunu getire
ceğim. Çünkü iki gün sonra Heyeti Celileniz onbir 
milyon liralık - bu seferberlik dolayışıyle - bir mü-
dafaai milliye masrafını tetkik buyuracak. Bunu ka
bul zaruridir, gayrı kabili içtinaptır. Bunu bu yekû
nun üzerine koyacağız. Beni bu kabul buyurduğunuz 
masarif ile teçhiz etmezseniz yapacağım şey, bırakıp 
kaçmaktan ibarettir. Başka yapacak bir şeyim yok
tur. Mademki Heyeti Celileniz bu masraf karşılığını 
tedarik etmeyi temin buyuruyorlar, gerek bu fasla ve 
gerek başka fasla zam yapmak yedi iktidarınızdadır. 
Buna dair fazla söz söylemek salâhiyetini bendeniz 
nefsimde görmüyorum. 

REİS — Efendim! Zam için Muvazenöi Maliye 
Encümeninin mütalâası var mıdır? 

MUVAZENE! MALİYE ENCÜMENİ NAMINA 
AHMET REMZİ BEY (Gaziantep) — Muvazene 
Encümeni Muvazeneyi muhafaza etmekle mükelleftir. 
Zam teklifini nasıl kabul eder? 

DOKTOR MUSTAFA BEY (Çorum) — Efen
dim! Çok rica ederim. Muvazene! Maliye Encüme
ninin nazarı dikkatini bilhassa bu noktaya celbede-
rim. Maliyeci biraz müsaade buyurursa nazarı dik
katlerini biraz cebedeyim. Faaliyeti heşeriyenin her 
hangi bir nevinin tekâmülü için icap eden masraf 
kaibul edilir de faaliyeti. beşeriyettin bütün envaını 
yani nafıayı, iktisadı, maarifi, velhasıl bütün 
heyeti umumiyesini idame edecek olan Sıhhiye için 
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muvazene meselesini düşünmeik akla sığmaz. Bilâkis 
bu öyle bir bahistir ki, verilecek her hangi bir 
masrafla bütün bunların icrası kuvvetini ihraz ede
cektir. Ondan başka nazarı dikkati âlinizi bir nok
taya daha celbederim. Avrupa mecmualarında oku
dum; hastahaneler vesaire gibi hususatita, muvaze-
nei umumiye ile idarei hususiıyeteıün, belediyelerin 
yekdiğerine bir irtibatı vardır. Orada öyle yapıyor-
larki, daha evvelce meselâ; Sivas vilâyetine bakılı
yor. Bu Sivas vilâyetinin varidatı ve hastahanenin 
rkaç yataklı olduğu tespit ediliyor ve tespit edildik
ten sonra oranın varidatına nazaran eğer o hastaha-
nenin masarif atını kapataıbiliyors ne âlâ! Kapatamı-
yorsa o vilâyete % 20, % 80 arasında zam salâhi
yeti verilmiştir. Eğer bu dahi kapatamıyorsa Mu-
vazenei Umumiye kendi üzerine alıyor. Binaenaleyh 

her yerde mevcut olan, bilhassa sıhhatle alâkadar 
olan şeyde Muvazenei Maliye diye malî ve pek dar 
bir endişe ile mütehassıs olmamanızı çok rica ede
rim. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Mihverdir o, dar değil. 

DOKTOR MUSTAFA BEY (Devamla) — Çok 
dardır. Hayat olmazsa siz hiç bir şey yapamazsı
nız. Maliyen sıfır olur. 

REÎS — Efendim! Maliyen Vekâleti muvafakat 
ediyor. Binaenaleyh Muvazenei Maliye Encümeni 
kabul etmemekle beraber takrir elli imzalıdır. Reye 
koymak zaruridir. Fakat ekseriyetimiz kalmamış
tır. Yarın saat birbuçukta içtima etmek üzere cel-ı 
şeyi tatil ediyorum. 

Hitamı müzakerat; saat : 6,00 
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