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« * • * • 

REÎS 

B Î R I N C Î CELSE 
Bed'i müzakerat; saat : 1,55 

Birinci Reisvekili Vehbi Efendi Hazretleri 

KÂTÎP : Atıf Bey (Kayseri) 

REİS — Efendim Meclisi açıyoruz. Zaptı 
sabık hulâsası okunacak. Dinliydim. 

1. — ZAPTI SABIK HULÂSASI 

Birinci celse 
Birinci Reisvekili Vehbi Efendi Hazretleri

nin tahtı Riyasetlerinde bilinikat zaptı sabık 
hulâsası kıraat ve aynen kabul olundu. 

Erzurum Mebusu Âsim Beyin, Zâbitan maaş
larından yüzde yirmi kat'edilmemesine dair 
kanun teklifi Lâyiha Encümenine, 1338 senesi 
Muvazenei Umumiye kanunu lâyihası Muvaze
nei Maliye Encümenine havale edildi. Türkiye -
Rusya arasında bir ticaret muahedesi akdi için 
ihzari bir heyet teşkil edildiğine dair İcra Ve
killeri Heyet i Riyaseti tezkeresi okundu. Elâ-
zizrin Helezor köyünden Yusuf Ağanın hukuku 
memnuösınin iade edilmesine dair İcra Vekil
leri Heyeti "Riyaseti tezkeresi Adliye Encüme

nine verildi, lstihzaratı sulhiye ile bir adlî ko
misyon teşkili hakkındaki tezkere okunarak 
intihap yapılması kabul olundu. Posta ve Tel
graf Encümenindeki münhaİlere şubelerden âza 
intihabolunmâsına ve mezkûr encümen riyase
tine İzmit Mebusu Hamdi, [Mazbata Muharrir
liğine Adana Mebusu Zekâi beylerin intihabo 
Umduklarına dair tezkereler okundu. Muhtelif 
yerlerden gelen zafer tebrikine dair telgraflar 
tebliğ edildi. 

1336 senesinde bâzı yerlerin düşman istilâ
sına mâruz kalması hasebiyle Riyaset kürsüsü 
üzerine örtülmüş olan siyah p'uşidenin zafer 
münasebetiyle kaldırılarak yerine yeşil örtü 
konulmasına dair İstanbul Mebusu Mazhar Be
yin takriri kabul olundu. 

Kozan Mebusu Doktor Mustafa Beyin, Sıh
hiye Encümeni Mazbata Muharrirliğinden isti
fasına dair takriri okundu. Ziraat makinala-
rında kullanılacak malzemenin Gümrük Resmin 
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den istisnasına dair kanun lâyihası hakkındaki 
İktisat Encümeni mazbatası ile Rüsumu istihlâ-
kiye Kanununun üçüncü maddesinin tefsiri hak
kında tezkereye mütaallik Muvazenei Maliye 
Encümeni mazbatası ruznameye alındı. Düş
mandan istirdadedilen intihap daireleri mebus
larına nisabı müzakereye halel gelmemek §ar-
tiyle mezuniyet verilmesi hususunda bir karar vo 
rilmesine dair Divanı Riyaset kararı muza. 
kere edilerek tekrar Divanı Riyasete iade edil
di ve teneffüs için celse tatil olundu. 

ikinci celse ) 
İkinci Reisvekili Musa Kâzım Efendi Haz

retlerinin tahtı Riyasetlerinde bilinikat Başa
ralı Mustafa Efendinin affına dair kanun tek
lifi bilmüzakere maddeleri kabul ve heyeti umıı-
miyesi tâyini esami ile reye vaz'olundu ise de 
nisabı ekseriyet hâsıl olmadığından gelecek iç 
timada tekrar reye konulacağı bitteklif hafi cel
seye geçildi. 

(Üçüncü celse hafidir) 

Birinci Reisvekili Kâtip Kâtip 
Vehbi Kayseri Van 

Atıf Hakkı 

REİS —- Efendim, zaptı sabık hakkında mü
talâa beyan edecek var mı"? Mütalâa beyan 
eden yok. Zaptı sabık hulâsası aynen kabul 
edilmiştir. 

Efendim, evrakı varideye başlıyoruz. 

5. — MUHTELİF EVRAK 

1. — Muzafferiyet münasebetiyle muhtelif 
yerlerden mevrut telgraflar. 

REİS — Muzafferiyet münasebetiyle mevrut 
telgraflar var. Onların esasamisi okunacak: 

Görele Kadılığından, Eskişehir Mebusu Ha
lil İbrahim Beyden, Manavgat Kaymakamlığın
dan, Karaköse Belediye Riyasetinden, Niğde 
Mutasarrıflığından, İMuş " Mutasarrıflığından, 
Uluborlu Müdafaa! Hukuk Riyasetinden, Gerze 
Belediye Riyasetinden, Karaman Müftülüğün
den, Darende Kaymakamlığından, Bafra Be
lediye Riyasetinden, Düzce Müdafaai Hukuk 
'Riyasetinden, Antalya Belediye Riyasetinden. 
Harput Belediye Riyasetinden. 

REİS — Efendim, Divanı Riyasetçe bunlara 
münasip cevaplar yazılır; 

3. — TEZKERELER 
1. — Son muharebelerde fedakârlık gösteren 

tayyareci zabitlerin Büyük Millet Meclisi takdir* 
namesiyle taltiflerine dair'Başkumandanlık tez
keresi. 

REİS — Muharebatı ahîrede fedakârlık gös
teren tayyareci zâbitanm takdirnameyle taltif
lerine dair Başkumandandan mevrut tezkere 
okunacaktır. 

B. M. M. Riyaseti Celilesine 
26 Ağustos 1338 den, 31 Ağustos 1338 tarihi

ne kadar Karahisar, Dumlupmar Meydan muha
rebelerinde fevkalâde hizmetleri mesbük olan esa
misi melfuf puslada nıulıarrer tayyarecilerimizin 
kanunu mahsus mucibince. Türkiye Büyük Millet 
Meclisi takdirnamesiyle taltifleri hususunda mu-
amelei lâzimenin ifa buyurulnıasını arz eylerim 
efendim. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisi 
Başkumandan 

Mustafa Kemal 

Garp Cephesine mensup Râsıt Yüzbaşı Zeki 
Ef. Afyon Karahisar ve Dumlupmar Muhareba
tındaki hidamatı fevkalâdesine mebni takdirna
meyle taltifi. 

Garp Cephesine mensup Râsıt Yüzbaşı Sami 
Ef. Afyon Karahisar ve Dumlupmar Muhareba
tındaki hidamatı fevkalâdesine mebni takdirna
meyle taltifi. 

Garp Cephesine mensup Râsıt Yüzbaşı Nafiz 
Ef. Afyon Karahisar ve Dumlupmar Muhareba
tındaki hidamatı fevkalâdesine mebni takdirna
meyle taltifi. 

Garp Cephesine mensup Râsıt Mülâzimievvel 
Tevfik Ef. Afyon Karahisar ve Dumlupmar Mu
harebatındaki hidamatı fevkalâdesine mebni tak
dirnameyle taltifi. 

Garp Cephesine mensup Râsıt Mülâzimievvel 
Sıdkı Ef. Afyon Karahisar ve Dumlupmar Mu
harebatındaki hidamatı fevkalâdesine mebni tak
dirnameyle taltifi. 

Garp Cephesine mensup Sivil Tayyareci 
Halim Ef. Afyon Karahisar ve Dumlupmar 
Muharebatındaki hidamatı fevkalâdesine mebni 
takdirnameyle taltifi. 
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Garp Cephesine mensup Sivil Tayyareci 
Vecihi Ef. Afyon Karahisar ve Dumlupmar 
Muharebatmdaki hidamatı fevkalâdesine mebni 
takdirnameyle taltifi. 

Garp Cephesine mensup Sivil Tayyareci 
Hayri Ef. Afyon Karahisar ve Dumlupmar 
Muharebatmdaki hidamatı fevkalâdesine mebni 
takdirnameyle taltifi, 

Garp Cephesine mensup Sivil Tayyareci 
Basri Ef. Afyon Karahisar ve Dumlupmar 
Muharebatmdaki hidamatı fevkalâdesine mebni 
takdirnameyle taltifi. 

Garp Cephesine mensup Sivil Tayyareci 
Mükerrem Ef. Afyon Karahisar ve Dumlupmar 
Muharebatmdaki hidamatı fevkalâdesine mebni 
takdirnameyle taltifi. 

Garp Cephesine mensup Sivil Tayyareci 
Fehmi Ef. Afyon Karahisar ve Dumlupmar 
Muharebatmdaki hidamatı fevkalâdesine mebni 
takdirnameyle taltifi. 

Garp Cephesine mensup Sivil Tayyareci 
İhya Ef. Afyon Karahisar ve Dumlupmar 
Muharebatmdaki hidamatı fevkalâdesine mebni 
takdirnameyle taltifi. 

REÎS — Efendim. Şu listede esamisi okunan 
zâbitanm takdirnameyle taltiflerine dair tezkere 
okundu. Bunu reyi âlinize vâz'ediyorum. Kabul 
edenler lütfen ellerini kaldırsın. Bilittifak kabul 
edilmiştir. 

2. — Üseranın iaşesi için Sıhhiye Vekâleti 
bütçesine 40 bin lira ilâvesine dair îcra Vekilleri 
Heyeti Riyaseti tezkeresi 

REÎS — Üseranın iaşesi için Sıhhiye ve Mua
veneti İçtimaiye bütçesine kırk bin lira ilâvesine 
dair tezkere var; Muvazenei Maliye Encümenine 
havale ediyoruz. Efendim ruznamede mutlak su
rette üsera yazılmış; halbuki, Rusya'da bulunan 
Üseramızm celbi ve burada bulunan Yunan Üse-
rasımn iaşesine ait iki şey içinmiş. 

3. — Elbise bedeli hakkındaki Kanunun tef
sirine dair Müdafaai Milliye Vekâleti tezkeresi 

REİS — Elbise bedeli Kanununun tefsirine 
dair Müdafaai Milliye Vekâleti tezkeresi var. 
Kavanini Maliye Encümenine gönderiyoruz. 

2. — AZAYI KÎRAM MUAMELATI 

REİS — Nisabı müzakere hakkında Divanı 
Riyaset kararı var; okunacak, dinliyelim. 

1. — Düşmandan istİrdadedilen yerlerin me
buslarına izin verilmesine dair Divanı Riyaset 
kararı 

Heyeti Umumiyeye 
Avni Hakla istirdadedilmekte olan meşgul 

memleketlerimizin mebusları tarafından vukubu-
lan mezuniyet talepleriyle Meclis nısaoı müzake
resinin muhafazası keyfiyetinin telifi için Heyeti 
Celileye arz edilmiş olan 4 . IX . 1338 tarihli Di
vanı Riyaset kararı üzerine keyfiyetin tekrar Di
vanı Riyasetçe tezekkürü tensibedilmiş olduğun
dan mesele Divanı Riyasetin 7 . IX . 1338 tarihli 
yirmi altıncı içtimamda müzakere olunmuş ve 
uzun zamandan beri mütehassir oldukları aile ve 
akrabalariyle memleketlerini görmek ıztırarı ka
tisinde bulunanlardan isimleri âtide muharrer ze
vata hizalarında gösterildiği müddetler için me
zuniyet itası tensip kılınmıştır. Divanı Riyaset bu 
rüfekanm mezuniyetlerinin tasvip buyurulmasmı 
rica ederken, hususatı âtiyenin de Heyeti Muhte-
remenin nazarı dikkatine arzına lüzum görmüş
tür : 

Filhakika memaliki mustahlasa mebuslarının 
pek muhik olan taleplerini terviç için mezuniyet
leri hitam bulmuş olan zevatın derhal Meclisi 
Âliye iltihak etmek üzere hareketleri tekiden ya
zıldığı gibi şimdilik, nisabı müzakereyi halel
den vikaye için badema mezuniyette bulunan 
rüfekanm avdetine kadar bir hafta müddetle 
hiç kimseye mezuniyet verilmemesi ve temdidi 
mezuniyet taleplerinin ademitervici karargir 
olmuş ve Heyeti Umumiyenin içtima ettiği gün
lerde, içtima saatlerinde bütün encümenler âza
sı ile Ankara'da mevcut rüfekayı kiram Mec
liste hazır bulundukları takdirde, nisabı mü
zakerenin haleldar olmıyacağı anlaşılmış oldu
ğundan, hususatı mesrudeye tevfikı muamele 
edilmesi ve bütün rüfekayı kiramın Meclisteki 
vazifeye itinakârane devam »buyurmalarının 
Heyeti Celileden sureti mahsusada rica edilme
si tensibolunmuştur. Mâruz neticenin istihsal! 
için Ankara'da ancak (185) âza bulundurulma
sının usul ittihazı takarrür ettiğinden bu mik
tardan fazla rüfeka mezuniyetten geldikçe ihti
yacı olan rüfekaya da peyderpey izîn itası arz 
ve teklif edilecektir efendim. 

Büyük Millet Meclisi 
Birinci Reisvekili 

Vehbi 

53e 
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Emin Bey (Eskişehir), on beş gün, Opera

tör Emin Bey (Bursa), 'bir ay, Halil İbrahim 
Efendi (Eskişehir), on beş gün, Şeyh Servet 
Efendi (Bursa), bir ay, Osman Nuri Bey 
(Bursa), bir ay, Osmanzade Hamdi Bey (Er-
tuğrul), üç ay, Muhiddin Baha Bey (Bursa), 
bir ay, Necati Bey (Bursa), bir ay, Reşad 
Bey (Saruhan), üç ay, Ömer Lûtfi Bey (Sa
ruhan), üç ay, Ömer Lûtfi Bey (Karahisarı 
Sahib), bir ay, Şeyh Seyfi Efendi (Kütahya), 
Wr ay. 

[Doktor Ali Haydar Bey (Gene), on beş 
gün, Tevfik Bey (Van), yirmi gün, Emin Bey 
(Erzincan), üç ay] Mumaileyhimin memaliM 
meşgulede aileleri vardır. 

REÎS — Efendim, Emin Bey (Eskişehir) 
in on beş gün mezuniyetini kabul edenler lüt
fen el kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

Halil îbrahim. Bey (Eskişehir) in on beş gün 
mezuniyetini kabul edenler lütfen el kaldırsın. 
Kabul edilmiştir. 

Osmanzade Hamdi Bey (Ertuğrul) un üç ay 
mezuniyetini kaibul edenler lütfen el kaldırsın. 
Kabul edilmiştir. 

Operatör Emin Bey (Bursa) nm, bir ay me
zuniyetini kabul edenler lütfen el kaldırsın... Ka
bul edilmiştir. 

Şeyh Servet Efendi (Bursa) mn, bir ay me
zuniyetini kabul edenler lütfen el kaldırsın... Ka
bul edilmiştir. 

Osman Nuri Bey (Bursa) nm, bir ay mezu
niyetini kabul edenler lütfen el kaldırsın... Ka
bul edilmiştir. 

Muhiddin Baha Bey (Bursa) nın, bir ay me
zuniyetini kabul edenler lütfen el kaldırsın... Ka
bul edilmiştir. 

Necati Bey (Bursan) nın, bir ay mezuniyeti
ni kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul edil
miştir. 

Reşad Bey (Saruhan) in, üç ay mezuniyetini 
kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiş
tir. (Üç ay çok sadaları) Rica ederim efendim 
bâzıları bir ay istiyor, bâzıları da üç ay istiyor. 
(Gürültüler, kabul edilmiştir sesleri) 

Ömer Lûtfi Bey (Saruhan) in, üç ay mezu
niyetini kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul 
edilmiştir. 

Şeyh Seyfi Efendi (Kütahya) nın, bir ay 
mezuniyetini kabul edenler lütfen el kaldırsın... 
Kabul edilmiştir. 

Dr. Ali Haydar Bey (Gene) in on beş gün 
mezuniyetini kabul edenler lütfen el kaldırsın... 
Kabul edilmiştir. (Bu zata nasıl mezuniet verili
yor sadaları) Efendim Memaliki Meşgule'de aile
leri vardır. 

Tevfik Bey (Van) in, yirmi gün mezuniyetini 
kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiş
tir. 

Emin Bey (Erzincan) m, üç ay mezuniyeti-
.ni kabuledenler lütfen el kaldırsın... Kabul edil
miştir. 

8. — MAZBATALAR 

.1. — Erzurum Mebusu Âsim Beyle rüfekası-
nın, ümera, zabıtan ve mensubin yüzde yirmile
rinin kafından sarfınazar edilmesi hakkında ka
nun teklifi ve Lâyiha Encümeni mazbatası 
(2/557) 

REÎS — Efendim Erzurum Âsim Bey ve rü-
fekasmın, zâbitan maaşatından kat'edilmekte olan 
yüzde yirmiler hakkındaki teklifin tesrii müza
keresine dair teklifleri üzerine Lâyiha Encüme-
nindeki lâyihai kanuniye gelmiş; şimdi Muvaze-
nei Maliye Encümenine havale ediyoruz. 

HAMDÎ NAMIK B. (izmit) — Memurinin 
de yüzde yirmilerinin iadesi lâzımgelir. (Badehu 
müzakere edilir sadaları) 

2. —-• Gazianteb Mebusu Âli Cenani Beyin, 
düşmandan istirdadedilen mahaller ahalisine mu
avenet icrası hakkındaki Kanuna bir zeyil ilâve
sine dair kanun teklifi ve Lâyiha Encümeni maz
batası (2/555) 

REÎS — Düşmandan istirdadedilen mahalle
rin 1338 senesi mükellefiyetlerinin affedilmeleri
ne dair Gazianteb Mebusu Ali Cenani Beyin tek
lifine dair Lâyiha Encümeni mazbatası var; Ka-
vanini Maliye Encüenine gönderiyoruz. 

3. — istirdadedilen mahallere gönderilecek 
memurin harcırahları için Dahiliye Vekâleti büt
çesinin harcırah faslına elli bin Ura ilâvesine da
ir kanun lâyihası ve Muvazenei Maliye Encüme
ni mazbatası 

REÎS — Dahiliye bütçesine 30 bin lira tah
sisat ilâvesi hakkındaki lâyihanın müstacelen ve 
takdimen müzakeresi hakkında Muvazenei Mali
ye Encümeni mazbatası var; düşmandan istirda-
dolunan memleketlere gönderilecek olan memu-
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rine harcırah vermek içindir. Bir kere bunun, 
bugün rııznameye alınmasını kabul edenler lüt
fen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. Bir kere de 
müstaceliyetini kabul edenler lütfen el kaldırsın.. 
Müstaceliyeti de kabul edilmiştir. Fakat Atâ Bey 
Heyeti Vekilededir. Kendisi müzakeresinde biz
zat bulunmasını rica ediyordu. Şimdilik diğer me-
saile bakalım. Vekil Bey geldiğinde münasip gö
rürseniz müzakeresine başlı yal im. 

6. — ÎKÎNOl DEFA REYE KONULAN 
KANUN 

1. --— Başaralı Mustafa Efendinin affı hak
kında Kanım 

REİS -— Efendim malûmuâliniz, dünden Ba-
şaralrzade Mustafa Efendinin affı hakkında Ka
nunun tekrar reye vaz'ı lâzım gelmiş imiş. Onu 
tekrar reye koyacağız. Lütfen reylerinizi isti
mal buyurunuz. (İstihsali araya mübaşeret 
olundu.) 

8. — MÜZAKERE EDÎLEN MADDELER 
1. — İstihzar atı sulhiye için adlî bir komis

yon teşkili hakkında ter a Vekilleri Heyeti Riya
seti tezkeresi 

REİS — Efendim, zamanı takarrübetmiş 
olan sulh meselesinin Adliye Vekâletince mü
zakeresi için bir komisyon intihabı dünden ruz-
ııameye alınmış ve bunun intihabı da. kararlaş
tırılmıştı. 

REFİK ŞEVKET B. (Saruhan) — Efendim,. 
bu mesele hakkında söz söylenmesini bugüne 
bırakmıştınız. Müsaade ederseniz iki söz söyli-
yeyim. Zannederim ki, mesele tenevvür edecek
tir. Her vekâlette olduğu gibi, Adliye Vekâle
tinde de adlî kapitülâsyonlara ait' mesaili mü
zakere etmek üzere bir komisyon teşekkül et
miş veya edecekmiş... Gariptir ki, dün Ruslarla 
yapılacak Ticaret Mukavelenamesine memur 
edilen arkadaşlarımızın esamisi okunduğunun 
akabinde bu adlî komisyonu teşkil edecek 
zevatın da intihabı teklif olundu. Tamamiy-
le ilmî bir mahiyeti haiz olan bu zevatın 
intihabından ise vekâlet, bu işte ihtisası olan 
arkadaşlarımızı çağırsın. Hattâ ihzari bir şekil
de üç, be^, on zat çağırabilir; Adliye Encüme-
niyle de istişare edebilir. İntihap yaparak işi 
temdidetmektense, intihapla meşgul olmaktansa 
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Adliye Vekâleti, diğer vekâletler gibi arkadaş
larımızı kendisi çağırsın. (Muvafık, sesleri) İn
tihabına lüzum yoktur, efendim. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Efendini, 
Adliye Encümenine havale edelim, Vekil Beyle 
istişare etsinler, ihtisası olanlardan intihabedil-
sin, istediğini alsın; mademki Meclise maledil-
miştir. (Muvafık, sadaları) 

REİS — Efendim, müsaade buyurun, Refik 
Şevket Bey diyor ki, doğrudan doğruya Adliye 
Vekâleti, bu işte ihtisası olan arkadaşları ça
ğırsın. Hüseyin Avni Bey de. Adliye Encüme
nine havale olunsun, diyor. 

REFİK ŞEVKET B.'(Saruhan) — Bendeniz 
de muvafakat ediyorum. 

REİS — Efendim, Adliye Encümenine ha
valesini kabul edenler lütfen el kaldırsın. Ad
liye Encümenine havalesi kabul edilmiştir. Yal
nız rica ederiz, mesele pek mühimdir. Encümen 
teneffüs zamanında birleşip bu işi görüşsün. 
Yani Vekil, Adliye Encümenine müracaat ede
cek, Adliye Encümeninden münasip görülecek 
arkadaşlar gönderilecektir. 

Efendim, malûmuâliniz; Sıhhiye bütçesine 
başlamıştık. Sıhhiye bütçesi hakkında söz isti-
yon zannedersem Tevfik Rüşdü Bey vardı. Da
ha başka söz istiyen varsa yazalım. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Reis 
Bey! Zâbitana bir nefer zam tayını hakkındaki 
lâyihai kanuniyenin müstacelen müzakeresi ka
bul edildi ve dün arz ettim; Divanı Riyaset Ma
liye Vekâletinden celbedeeekti, etmedi. Halbuki 
o gün müstacelen müzakeresi kabul edildi. Bil
miyorum, ne esbaba binaen Maliye Vekili Bey 
bunu aldı, götürdü? Güya tetkik edecekmiş. 
Evvelce Muvazenede tul müddet görüştük. Yiev 
mesele orada hallolunmuştur. Maliye Vekili, bu
nu talik için mi götürdü? Hayretteyim!. 

REİS — Efendim ! yüzde yirmi ile beraber 
gelmek üzere iade olunmuştur. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Olamaz 
ki... O başka meseledir. O yüzde yirmi mese
lesi kabul edilirse Devlet meselesidir, Ordu me
selesi değildir. Halbuki biz, bu icabı evvelce 
teklif etmiştik, o ciheti telâfi eden bir kanun 
teklif ettik. 

REİS — Efendim; Heyeti Vekilenin hali iç-
timada olduğu Atâ Beyin gelmemesi ile anla
şılmıştır. Münasip görürseniz Maliye Vekiline 
malûmat verelim. Gelsin; müzakere edelim. 

— 538 — 



t : 98 7 . 9 . 
2. — 1338 senesi Muvazenei Umumiye Ka- I 

nnnu ve Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası 

A — Sıhhiye ve Muaveneti içtimaiye Vekâ
leti bütçesi 

EMİN B. (Erzincan) — Usule ait söyliyeee-
ğim. Sıhhiye bütçesi müzakere olunuyor. Fakat 
asıl vekil Sinob'a çıkmıştır. Sıhhiye bütçesi daha 
birkaç gün tehir edilsin. 

REÎS — Efendim, Sıhhiye bütçesinin müza
keresine başlandı' ve bâzı rüfeka söz istedi. Fa
kat şimdi bir fikir vardır ki, asıl Vekili gelmek 
üzeredir. O gelinceye kadar Sıhhiye bütçesinin J 
müzakeresi tehir edilsin, deniyor. 

REFİK ŞEVKET B. (Saruhan) — Efendim 
asalet., vekâlet yoktuı. Kanunen bu vekil 'asıl de
mektir; Yani Sıhhiye Vekilidir. Rica ederim Sıh
hiye bütçesinin 'müzakeresine devam edelim. 

REÎS — Efendim, Sıhhiye bütçesinin heyeti 
umumiye&i hakkında Aydın Mebusu M>azbar 
Bey mütalâada 'bulunacaktır, dinl'iyeldim. 

MAZHAR B. (Aydın) — Arkadaşlar, (mem
leketin en kuvvetle ve şiddetle nıuhtacolduğu 
şeyin birisi ve belki birincisi .de memleketlin ah
vali sıhhiyesi meselesi olduğunu iddia etmek lâ-
zımgelmez, zannediyorum. Miamafih; şayanı tees
süftür ki şimdiye kadar bu raıe'sieıle memleketi
mizde lâyıkı veçhile takdir edilmemiş diyemiye-
eeğim. Belki bu husustaki düşünoele'r mevkii 
tatbika konmamıştır. Sıhhat Idemek evvelâ mev
cudiyet demektir ve böyle telâkki etmek zaru
ridir zannederim. Sıhhat siz insanlar ıgayrimev-
cııt gibidirler, sıhhat olmadıkça diğer insanların 
diğer sahalarda, ulûm ve fünun sahalarında ve 
sair sahalarda (muvaffakiyet teminleri esasen 
abesle iştigal demektir. Ve imkân da yoktur. 
Halbuki memleketimizde görülür ki Sıhhiye teş
kilâtı diğer teşkilâtlarra naz/anan en noksan ve 
en güdük olanıdır. 'Bunun en şâmil bir teşkilât 
olması lâzımgeldiği halde, en az bütçeye malak 
olan bir teşkilâttır. Teşkilâtı Devlet meyanınd'a 
Sıhhiye teşkilâtı her kaza için, her liva için, za
ruri olarak birer tabip gösterildiği halde bugün 
Türkiye'nin nısıf kazasında hemen henüz daha 
tabibi resmî- bulunmamaktadır. Kıaınunia<rımrzm, 
Sıhhiye teşkilâtımızın icaıbettirdiği bu memuri
yet yine berberler vasıtasiyle, tatbik oluniagel-
mektedir. Bundan dolayı fevkalâde şayanı tees
sürdür ki, şimdiye kadar iSıhhiye teşkilâtına 
ilâve edilerek, her kazaya tabip konmak ister.il- | 
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memiştir. Yani Ikabul edelim ki, Meşrutiyetten 
beri her kazaya bir tabip tâyin edilmek sune-
tiyle, bir bütçe [Meclise gelm'emdiştiir. Ve bunu is
tememişlerdir. Hakikaten meselenin elîm nok
tası burasıdır. Teklif e'd&eydi, belki, belki de
mem; kuvvetle ümidederdim, ki 'mebuslar ka
bul ederdi. Mebuslairıanız buntu tamamen takdir 
etmiş zevattan mürekkeptir. 

Bundan dolayı maatte^süf, elde bulunan 
bütejeye bir mebus sıfatiyle bu nioktai nazardan 
bir zam teklif etmek salâhiyetini haiz olmadığım 
için, yalnız teessürümü bildirmekle iktifa edi
yorum. Fakat bu arada bir ikinci teşkilât ^da
ha meydana getirilmiştir ki, o da küçük sıhhiye 
memurları teşkilâtıdır. Geçenlerde emrazı sâriye 
teşkilâtı münasebetiyle bir nebze bahsetmiştim. Kü
çük sıhhiye memurları teşkilâtı gerçi etibba teşki
lâtı demek değilse de hemen yarım tabip me
sabesinde ve mevcut etibbanm da gözü kulağı 
vaziyetindedir. Bundan dolayı hiç olmazsa 
memlekette bunun mevcudiyetini idame etmek 
zaruridir-. Bir kazada bir tabib esasen hiç mev
kiindedir. Bugün'150 - 170 karyeli kazaları
mız olduğuna göre, yalnız eürmiimeşhutların 
peşinde dolaşması lâzımgelen etibba buna da
hi yetişemezler. Nerede kaldı ki memleketin 
ahvali sıhhiyesi ile meşgul olabilsin. Binaena
leyh ; hiç. olmazsa emrazı sâriye ile meşgul ola
cak küçük sıhhiye memurlarının vazifelerini 
mühim telâkki etmek ve bunların mevcudiyet
lerini memlekette zait görmek de sonra doğru 
olmaz hiç olmazsa tabibin gidemediği yerlere 
onlar giderler. Ve en mühim gördükleri vukuatı 
etibbaya bildirmeye vasıta, vesile olabilirler. 
Küçük sıhhiye memurları malûmuâliniz teda
viyle mükellef değildirler. Bunların vazifesi 
emrazı sâriyenin mevcudolup olmadığını anla
maktan ibarettir, yahut şüphe etmekten iba
rettir. Bugün hepimiz, ahalinin yüz de sekse
ni, iyi kötü lekeli hummanın, tifonun, kolera
nın ne demek olduğunu öğrenmiştir. Alelıtlak 
doğrudan doğruya alâkadar olmıyan ahalinin 
yüz de yetmişi, sekseni bunu bilir, sıhhiye me
murları bunların öğrettiğini öğrenirse evlâ 
bittarik sıhhiye memurlarını kabul etmek lâ-
zımgelir. Sonra bunlardan daha birçok İşler 
beklemek mecburiyetinde değiliz. Tek bunlar 
bulunduğu memleketin ahalisinin ne gibi has
talıklara tutulduğunu anlamalı, meselâ sancı 
ağrısı filân memlekette yüz de yirmi olarak 
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var, basur var, bunun dizanteri oltnak ihtimali1 

vardır, diye tek tabibe bildirsin, yazsın, bunu 
görebilsin, bu kâfidir. Bunlara, fazla kudret 
vermek doğru değildir. Çünkü bunlara daha 
fazla bir salâhiyet versek mazarrat hâsıl olur. 
Çünkü gayrikaadir ellere büyük kudret veri
lirse o kadar suiistimal edilir. Ve bunlar sonra 
kendiliğinden tabipliğe kalkışırlar. Bu vazife
yi onlara verirsek daha fena neticeler elde 
ederiz. Bunlara bu kadar vazifeyi Ikâfi göre
lim. Te'k vazifelerini 'bihakkin ifa etsinler. 
Onun için memleketimizde küçük sıhhiye me
murlarının bulunması elzemdir. Yalnız küçük 
sıhhiye ımemurlannm teşkilâtında iki şekil var
dır. Birisi muvakkat sıhhiye memura diğeri daimî 
sıhhiye memuru muvakkat sıhhiye memurları em
razı sâriye hidematmda istihdam edilirler! Daimî 
olanlar da memleketin daimî umuru sıhhiye
sinde hizmet ederler. Faraza belediyelerin mem
leketle alâkadar olduğu vazifelerde bulunur
lar. Muvakkat olanlar emrazı sâriye ile alâka
dardırlar. Bu itibarla emrazı sâriye olmayınca 
bu küçük sıhhiye memurlarına lüzum kalmaz 
gibi bir fikir gelebilir. Bu noktai nazarı bü
tün bütün reddetmemekle beraber daha ziya
de bu noktai nazarın aleydinde bulunacağım. 
Memleketimizin bugün dâhilinde hiç emrazı 
sâriye menbaları yoktur, diyemeyiz. Yalnız 
memleketimizin her tarafında ufak tefek em
razı sâriye nüveleri, çekirdekleri daima mev-
cudolduğuna göre, memleket dâhilinde daima 
müteyakkız bulunmak lâzımdır. Memleketin 
asayişini teman için her tarafta müsellah ef
rat, kuvvetler bulundurduğunuz gibi müceh
hez sıhhiye memurlarını da bulundurmak mec
buriyetindesiniz. Çünkü bugün hastalığın ne
rede istilâi bir şekle geçeceğini tamamen tâyin 
etmek kabil değildir. Memleketin her tarafı 
senelerden beri emrazı sâriye mikroplariyle 
bulaşmış, o. mikroplar şurada burada uyumak
tadırlar. Binaenaleyh bu noktai nazardan her 
tarafta bir avcı vaziyetinde küçük sıhhiye me
murları bulundurmak mecburiyeti vardır. Son
ra hemhudut bulunduğumuz memleketler de 
aynı vaziyettedir. Hudut teşkilâtımızda muha
faza kuvvetlerimiz ve sairemiz her suretle ek-
mel değildir. Binaenaleyh; her vakit emrazı 
sâriyenin memleketimize kolaylıkla nüfuz ede
bilmesi imkânı mevcuttur. Bu noktai nazardan 
da müteyakkız bulunmak icabeder. Bu teyak
kuz ise yine sıhhiye memurları ile olabiliyor. 
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Binaenaleyh netice itibariyle emrazı sâriye 
mücadelesinde memur olan küçük sıhhiye me
murları hakkında bugün memleketin yalnız 
filân tarafında emrazı sâriye vardır, diğer ta
rafında yoktur. Binaenaleyh orası i'çin on tane 
sıhhiye memuru lâzımdır gibi bir fikrin bu nı-
katı nazar karşısında kabul olunabileceğini 
zannetmiyorum. 

Mamafih, burada asıl ikinci bir fikir daha 
dermeyan etmek kabildir. Memleketimizde dai
mî olarak kullanılmakta olan küçük sıhhiye me
murları esasen gayrikâfi miktardadırlar. Kendi
lerinden beklediğimiz vazifeyi ifa ediyor değil
ler, edemezler. Çünkü, miktarları buna kifayet 
etmez. Bugün Ankara'yı gözünüzün önüne geti
rin ! Muhacirlerle alâkadar olmak isteyiniz. Han
gi camide ve her "hangi bir izbede ve her zaman 
muhilli sıhhat mahallerde yaşıyan insanların dâi
ma vaziyeti sıhhiyelerini gözünüzün önüne al
mak mecburiyetindesiniz. Sefalet icabı olarak, 
her zaman, her türlü emraza müstait bulunan 
bu insanları her dakika göz önünde bulundur
mak mecburiyetini kabul ediniz. Ne miktar sıh
hiye memurları dolaştırmaya mecbursunuz? Bu
radaki insanların adedi acaba kaç olmak lâzım
dır f îşte belediyenin ifa ettiği hidematı her gün 
gözümüzle görüyoruz. Kemafissabık belediye
nin iki tane tanzifat memuruna, belediye çavu
şuna bu işi bırakmakla iktifa etmenin kabil ola
cağını kabul buyuruyor musunuz ? Binaenaleyh; 
küçük sıhhiye memurlarının bu vazifelerde de
vamlı bir şekilde istihdamı icabeder ve hattâ 
bunların miktarını da tezyidetmek icabeder. 
Bendeniz temenni ederim ki, muvakkat olarak 
istihdam ettikleri sıhhiye memurlarının bir kıs
mını daimî olarak istihdam etsinler ve bunların 
istikballeriyle her şeylerinden daha ziyade alâ
kadar olsunlar. Çünkü muvakkat sıhhiye memur
ları âtileri itibariyle o derece alâkadar değildir
ler. Onları ücretli bir memur gibi istihdam et
meli. Onların tekaüdü ve terfii meselesi Hükü
metin nazarında daimî memurlar gibi değildir. 
Hükümet onlarla o kadar alâkadar değildir. 
Halbuki bunlar daimî memur olarak kabul edi
lirse belki daha iyi memur yetişmesine ve onla
rın daha iyi çalışmalarına sebebiyet verilebilir. 
Binaenaleyh, temenni ederim ki : Muvakkat sıh
hiye memurlarının birçokları daimî sıhhiye me
murları meyanına geçsin. 

Memleketin ahvali sıhhiyesini ihlâl eden, ge-
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çen defa da bir nebze arz ettiğini veçhile yalnız 
emrazı sâriye değildir. En ziyade mevkii ve bele-. 
dî hastalıkların tahtı tesirinde zebundur. Felâ
ket altındadır. Gün geçmez ki, hep arkadaşları
mızın arasında bile görürüz. Bugün çocuğu ölü
yormuş, dün sıtmaya tutulmuş, bugün gidiyor
muş. Senede on, on beş bin insanın bu suretle öl
düğünü görmekteyiz. Halbuki etibba olan yerler
de doktorlar bile bu hastalara kısmen yetişmek
tedir. Halbuki etibba hiç. olmıyan yerlerde niha
yet ahaliyi kasıp kavuran, her halde sonra veya 
değil emin olmalı ki, daha ziyade bu âdi zannet
tiğimiz hastalıklardır. Bunlara karşı ahali bir 
kere tabip bulamıyor. Eczacı bulamıyor. Tabip 
bulunduğu yerde eczacı yok, eczacı bulunduğu 
yerde tabip yoktur. Bir defa buluyor, ikincisinde 
bulamıyor. Sonra efendiler! Bir çocuğu emzirt
mek için süt bulamıyor ve saire bulamıyor ve bun
dan dolayı çocuklar iyi yetişmiyor. Kamilen mah
voluyor. Binaenaleyh memlekette bendenize ka
lırsa ahalinin üzerine daima tedavici olacak su
rette teşkilât yapmak lâzımgelirdi. Ben bu noktai 
nazarın taraftarıyım. Ve bu Meclisi Âliye iştira
kimden beri her suretle noktai nazarımı müdafaa
dan geri kalmıyorum ve geçen sene de Sıhhiye 
Encümeninde Sıhhiye Vekilleri için veçhe veya
hut veçhe olmak üzere bir madde tesbit etmiştik. 
Efendiler! Maarif için bu kadar vergiler alıyor
sunuz, meccani mektepler açıyorsunuz, yol için 
para alıyorsunuz, iyi ve kötü yollar yapıyorsu
nuz. Bunlar memleketin, ahalinin sıhhatinden da
ha mühim şeyler midir, ki : Bunlar için vergi alı
yorsunuz? Niçin acaba Türkiye'deki bütün in
sanların ahvali sıhhiyesi umumi bir şekilde Hü
kümetin nazarı dikkatini celbetmemiştir? Zaten 
Sıhhiye Vekâleti demek memleketin sıhhati umu-
miyesini temin demektir. Yoksa aldığı altı yüz bin 

- lirayı adlî umur takibine memur olan birkaç Hü
kümet etıbbasına terk ve bahşetmek değildir. Sıh
hiye Vekâleti zorlukla, güçlükle umumi bütçesi 
arasında birkaç yüz bin lira koparabilmişken 
bunu adlî mesail ile, ceraim ile uğraşanlara yani 
doğrudan doğruya sıhhati umumiye ile alâkadar 
olmıyan hususata vermiştir, ki : Sıhhiye Vekâle
tinin bu parası heder olmuştur. Çünkü sıhhati 
umumiye namına alman bu para sıhhati umumi-
yeye masruf değildir. Yalnız mahkemelere ait 
aksamın hidematmı ifaya sarf etmektedir. Gerçi 
bu arada Hükümet etibbası diğer sıhhi işlerden 
pıenedilmiş değillerdir. Fakat kifayet etmiyorlar. 
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Arz ettiğim gibi cürümlerin peşinde koşmak mec
buriyetinde olan etibbanın memleketin ahvali sıh
hiyesi ile ne alâkaları olabilir? Hiç alâkadar ola
mamaktadırlar. Bu noktai nazar dahi şimdiye ka
dar maatteessüf nazarı dikkate alınmamış. Sıh
hiye Vekâleti kendisine verilen iki yüz bin lirayı 
bu noktaya sarf etsin! Hidematm mütebakisi için 
de sıhhi vazaifi tamamen ifa etmek için de iki 
yüz bin lira daha zam veriniz desem zannetmem 
ki, bunu kabul etmiyesiniz. Bu noktai nazardan 
sıhhati umumiyeyi arzu ettiğiniz derecede temin 
etmek maksadiyle vermiş olduğunuz bu kadar pa
ra kifayet edememektedir. Bundan dolayı teşki
lâtı sıhhiye mâkul bir şekilde değildir. Birtakım 
teşkilât meselesinde de diğer müessesatı sıhhiyede 
de bu gibi bâzı nekayısı mevcuttur. Bunların pey
derpey ıslahı cihetine gidildiği zannındayım. Me
selâ bir memlekette hem askerî, hem mülki ve hem 
aynı zamanda emraz «frenciye ve saire birtakım 
hastaneler bulundurmak ve yine aynı maksat et
rafında mütaaddit ellerle, iki kat masarifle aynı 
şeyleri idare etmek milletin parasını israf etmek
ten başka bir şey değildir. Niçin iki hastane, niçin 
iki sertabip bulunsun? Niçin ayrı ayrı kazanlar, 
ocaklar kaynıyacak? Niçin ayrı ayrı binalara kira 
verilsin? Hepsi aynı maksada hadim ve aynı 
memleketin adamı olduğundan ve aynı tedaviye 
masruf müesseseler olduğu halde şimdiye kadar 
bunların tevhidi cihetine gidilmek lâzimeden iken 
maatteessüf bunlar dahi ihmal edilmiştir. Bu 
noktai nazardan dahi teşkilâtı sıhhiye gayet fe
nadır denebilir. Şu halde Sıhhiye bütçesi ne ol
mak lâzımgelir? Bu vaziyet karşısında arz etti
ğim gibi şu dakikada arzu ettiğiniz şekilde tevhit 
ve tebdil suretiyle bu memlekette teşkilât vücuda 
getirilmesi imkânı yoktur. Bunu üç beş gün son
ra da yapmak kabil değildir. Şu halde netice, 
noktai nazarımea bugünkü Sıhhiye bütçesini de 
böyle kabul etmek mecburiyetindesiniz. Çünkü 
bu teşkilâtı kökünden yıkmak için vakit bulmak 
kabil değildir. Yalnız eğer Sıhhiye Vekâleti diğer 
bir suretle müteferrik fasıllar meyanmda Heyeti 
Celilenize mâkul gelecek kısımlarından para nak
lederek bir şey yaparsa yapabilir. Evet; burada 
bu kürsüden etibba adedini tezyide taraftarım. 
Üç yüz bu kadar kazamız var. (180) kazada tabip 
yoktur. Binaenaleyh Sıhhiye Vekâleti oralara he
kim göndereceğim diye şöyle böyle bir tadilât ya
pabilir. Yoksa Teşkilâtı Esasiyeyi esasından de
ğiştirmek imkânsız bir haldedir. 
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Çünkü seneMİn .nısfı.da 'geçmiş, artık bu hüt-

ce hakkında uzunuzadıya »erdi .mütalâaya im
kân kaltaıamıştH'. Yalnız temenni olunur ki daha 
başka şeyler yapılsın. Meselâ bendeniz diyorum 
ki, memlekette »arz ettiğim gibi İMıaanif Vergisi 
ve saire alındığı gibi acaba umumi ibAr «Sıhhat 
Vergisi» de alınsa olmaz mil Ve böyle bir ver
gi alımmak süratiyle umum ahaliyi ımeccamem te
davi etmek cihetine gidilehiılir mi1? Bu bir fikir
dir; senede insan başına vasati olarak bi»r lira 
alınsa çocuk, malûl, ihtiyar. Bunlar ayrılmak ve 
bâzı eşkâlin nıııhafazası şartiyle ımeımlefkettem. üç, 
beş .milyon iirali'k Mr vergi alınsa ve bütün ec
zaneler 've hekimler meccani Olsa 'acaba memle
ketin ve halkım ahvali sıhhiyesi korunabilir mi"? 
Bu hir fikirdir; ikincisi; hayır vergi almıyalım, 
vergi artık memlekete ağır gelmektedir. Teşki
lâtı Esasiye Kanunu mucibince umuru 'sıhhiye 
teşkilâtı, teşkilâtı mahalliye meyanıma gie<;;eçek
tir, Binaenaleyh; ahaliyi mahallî teşkilâtla ida
re 'edelim. Ve varidatlarımı ımahalrî umuruna 
sarf ettirelim ve o 'varidatı kendilerine buldur
mak için ikinci bir şekil düşünelim. Acaba bu 
kabil imidir? Bendenize kalırsa bir fikir vârido-
labilir : «tmece» şeklinde bir usul yapmak ka
bil di'r. Bu usulü bir kanunla da tesis etmek 
.mümkündür. 

'Bendeniz diyorum ki .- Meselâ; her
kes çift başına iki döınünı yer ekecektir. 
Çift sünmiyeıı tohum verecektir ve orak bi
çecek, ve sair bunun gibi vazaifi iköylünün ara
sında taksim etmek yani herkese her gün meş
gul olduğu sanat ve meslekine göne bir mükel-
lefiket tahmil etmek. Meselâ Sıihhat Tarlası na-
miyle her köy bir tarla tefrik eder, o ekilir, 'bi
çilir. Ahalisinden birkaç kişiden müntaihafb'olımak 
üzere teşkil edeceği bir komisyon marifetiyle 
doktorunu ve sair esini hiç olımaz'sa sulfatosunu 
temin ve meccanen tevzi eder. Ve bu suretle 
halk haftalıkla mücadeleyi mahallî idarelerle 
temine a'lışmış bulunsunlar. Bu suretle mem
leketin sıhhati kurtulmuş olur, yoksa memleke
tin bütçesinden umuru sıhhiye için beş mil
yon lirayı ayırmak kabil olmadığından ve mem
lekette daha vâsi umuru sıhhiye teşkilâtı yap
mak imkânı bulunmadığından bu gibi teşebbüs 
caizse ve Heyeti Celileniz de bu gibi nikah mu
vafık görüyorsa ve Sıhhiye Vekâleti de bunun 
kabili tatbik olduğunu kabul ediyorsa 'bu hu-
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I sulatın olsun şimdiden tatbiki cihetine geçil

mesini çok rica ederim. 
KEtS — Efendim! Başaralı Mustafa Efen-

j di hakkındaki Ara istihsal olunmuştur. (20) 
müstenkif, (45) redde karşı (86) reyle kanun 
kabul olunmuştur. 

TEVFİK RÜŞDÜ B. (Menteşe) — Efen
dim! Bendeniz söz istemiştim. 

REİS — Bulunmadığınız için kaldı. 
TUNAİJ HÎLMÎ B. (Bolu) — Efendim* 

Ele her hangi bütçeyi alacak olursak olalım, 
mutlak surette ehemmiyeti'" vardır Çünkü mem
leketin ihtiyacah bitmez, tükenmez derecededir; 
lâkin sıhhat itibarile mümkün olabilen şeyleri 
yapmakta istical gösterirsek memleketin en 
büyük tehlikesi olan nüfus boşluğu meselesini 
halletmiş oluruz. Evvelemirde iki şeye ihtiyaç 
zaruridir : birincisi : para, ikincisi : zaman. 
Ne kadar para çok olursa olsun; zamansız bu 
meseleyi halletmek, imkân haricindedir. Para 
itibariyle de maatteessüf cehil ve ilim nokta i 
nazarından düşünecek olursak; zannederim, son 
derecede mütereddit bir halde bulunuyoruz. Ac
zimiz malûm : Şu halde mümkün olabildiği ka
dar amelî ve az para ile çok mahsul verebile-

I /•• 

cek acaba birtakım fikirleri ortaya koyacak 
olursak; bunlardan istifade edebilir miyiz? ede
mez miyiz? Yıllardan beri maatteessüf düşün
düğüm ufacık bir fikir vardır, ki : Öyle ümi-
dediyrııom, ki : Bek büyük semereler verebilir. 
Arz etmek isterim, ki : Memleketin en büyük 
tehlikesi nüfus meselesidir. Buna karşı düşü-

1 nebildiğim bir şey var. Arkadaşlar o da bir 
«gebelik». Bunu güya kendimce amelî addedi
yorum. (.{ebelik haline ait birtakım vasaya ile 
beraber bir çocuk doğduğu andan itibaren üç 
veyahut yedi yaşma kadar nasıl büyütülür. Böy
le bir risalenin, gayet muhtasar ve köylünün 
anlayabileceği bir lisanla yazılmış ve yedi se
kiz sahifeyi tecavüz etmeyin ve açık bir ibare 
ile kövlünün anlayabileceği dehşetli ve açık bir 
şekilde yazılmış bir risalenin neşri zannımea 
pek büyük faydaları intaeedebilir. Hattâ her 
çocuk doğdukça ebeveynine benim fikrimce bir 

i tane bu risaleden verilmelidir. Yalnız muhtar
lara, köylere, hocalara vermekle iktifa edilme-
melidir. Hattâ bir ananın, bir babanın dördün
cü, beşinci çocuğu meydana gelir gelmez ona 

j bir hediyei şükran olmak üzere o nüshadan bir 
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tane meccanen verilmelidir. Eğer bu usul bir 
zaman takip ve tatbik edilecek olursa yavaş ya
vaş halkın maatteessüf itikadatı bâtıla ve vâ-
himesi dolay isiyle kendisini zineir altında bu
lunduran hisleri yavaş yavaş açılıp elindeki o 
risalenin faidesini beş on sene sonra görür... 
Binaenaleyh; bendesiz başka bir şeyden bahset-
miyerek Sıhhiye Vekâletinden en birinci istir
hamım budur : Eğer paradan bahsolunacak 
olursa, efendiler! Diyebilirim ki, Sıhhiye Vekâ
leti birtakım coğrafi, sıhhi eserler meydana 
getirerek parayı nasıl bulup da sarf ediyorsa 
onları tehir etsin. Fakat bu risalevi hattâ mil-
yonlarcâ tabettirerek tevzi etsin. 

TEVFÎK RÜŞDÜ B. (Menteşe) — Arka
daşlar! Sıhhiye bütçesi münasebetiyle hakikaten 
bütün sıhhi düşüncelerimi, dertlerimi dökmek 
ve vaktiyle edinebildiğim ve duyduğum tecrü
beleri Huzuru Âlinizde arz etmek isterdim. Fa
kat bugün esasa katiyen giremiyeceğim." Çünkü 
bir ikinci meselei müstehire vardır, ki : Bu 
bütçenin alelfevr müzakeresine devanı edilme
sini ve Sıhhiye Encümeniyle Muvazi >ıei Mali
ye Encümenine iade edilmesini istilzam ediyor. 
O da şudur, k i : Meclisi Âliniz 16 Marttan mu
kaddem meveudolan kanunları tanımıştır, O 
kanunlar meyanında bir Sıhhiye Nezareti Ka
nunu vardır. Ve o Sıhhîye Nezaretinin teşek
kül ettiği üç .Müdüriyeti Umumiye vardır. 
O Müdüriyeti .Umumiye .şunlardır: Birisi Sıh
hiye Müdüriyeti Umumiyesi, birisi Hicaz Sıh
hiye Müdüriyeti Umumiyosidir - ki: Bilfiil el-
yevm mevcut değildir - Üçüncüsü de Hududu 
Sıhhiye Müdüriyeti Umumiyesidir. Yani Dev
let, Türkiye halk ve milleti kapitülâsyonları 
yırtıp attığı gün «Kapitiiler» bir şekilde olan 
Teşkilâtı lâğvetmiş; onun yerine Hududu Sıh
hiye Müdüriyeti Umumiyesi diye bir Sıhhiye 
Müdüriyeti 1 eskilini kabul ve ikame etmişti. Ve 
onu ikame etmekte çok isabet etmiştir. Çünkü 
Eski Osmanlı imparatorluğu bir taraftan îran 
ile, yani vebanın müstakarraıı bulunduğu di
yarlardan birisiyle hemhududolduğu gibi di
ğer taraftan Hicaz'ı muhtevi idi ve bir taraf
tan da Rusya ile Yakın - Şark arasında bulu
nan bir memleketti. Memleket gerek kendini 
müdafaa etmek için ve gerek âlemi medeniyeti 
muhafaza etmek için bu emrazı vebaiye istilâ
larına karşı ciddî bir tedbir almak vaziyetin
de bulunuyorduk. Ve bu vazifesini de Hudut 
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le göstermiş ve cidden bu asra lâyık bir hü
kümet olduğunu izhar etmiştir. Halbuki bugün
kü bütçede, görüyoruz ki, üç enspektöıiük var
dır, Hudut Sıhhiye Müdüriyeti Umumiyesi bir 
tarafa bırakılmış, elyevm meriyüliera olan teş
kilâtı atılmış, âdeta ne diyeyim, alelacele sanki 
Meclise yetiştirilmek için düşünülmüş gibi üç 
memuriyet ieadedilmekle harbi kazanan ve ya
rın müzaffereıı sulha gidecek olan Hükümet 
Hudut Sıhhiye Müdüriyeti Umumiyesi vazaifini 
ihmal ettiğini bilfiil gösterecek bir şekle, bir va
ziyete ilka edilmiştir. Buna bittabi razı ola
mazsınız. İkincisi: 

Neşriyat Şubesi diye bir şube işittim. Val
lahi çok takdir ederim. Keski kabil olsaydı 
da her Vekâletimizin böyle bir şubeleri bulun
sa ve bunlar maksatlarını en uzak şubelere ka
dar- işittirebilseydi. Fakat bugünkü halimize 
bakıyorum, Neşriyat Şubesi diye bir şube işit
tiğim vakit acaba Hariciye Vekâleti mi, mev-
zııubahsoluyor? Diye düşünüyorum. Çünkü 
Sıhhiyenin İmparatorluk devrini hatırlıyorum. 
Onun yanında Beynelmilel Sıhhiye Nezaretini 
hatırıma getiriyorum. Sonra Sıhhiye Nezareti 
deyip do geçmiyelim. Kapitüler olması ve bir
çok fenalıkları bulunmasına rağmen bugün o 
nezaret, âlemi tababete birçok hastalıkların şek
li istilâisi hakkında mühim müşahedat ve mü
him kitaplar hediye etmiştir ve çıkardığı neş
riyat mühim bir kütüphane teşkil eder ve mü
teaddit lisanlar üzerine neşriyatı vardır. Çün
kü her şubei fenniye kendisine ait asarı kendi 
neşreder, kendisi yapardı. Eğer efendim! Hıf-
zıssıhhaya aidolan neşriyatı Hıfzıssıhha Şubesi 
yapmaz.sı, yazmazsa ^Sıhhiyeye Vekâlet edecek 
olan adam onu katiyen kavrıyamaz, idrak ede
mez. Kavras'i bile noksan olur. Bir İspençiyar 
Şubesinin yapacağı bir şeyi ispençiyar işi ile 
meşgul olan ve onunla, ihtisas kesbetmiş olan 
zevat yazar, bu neşriyat için olsa olsa gazete; 
matbaaya verildiği vakit bir musahhih yahut 
tertip memuru gibi bir memur lâzımgelir ki, 
onu da ekseriya ve maalesef diyorum, matba
aya., mâlik olmadığımızdan ücretle istihdam edi
len hariçteki matbaalar maaziyadetin ifa etmek
tedirler. Temenni ederim, ki : Sıhhiye Vekâleti 
bir an evvel böyle bir matbaaya sahibolsun ve 
o vakit bir müdür, bir mürettip, lüzumu kadar 

I musahhih bulunmasına razı olurum. Yoksa bu-
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mm haricinde böyle şubeler ilhdasma lüzum 
yoktur. 

NEŞET B. (İstanbul) — imparatorluk dev
rinde böyle matbaa filân gibi §ey var mıydı! 

TEVFÎK RÜŞTÜ B. (Devamla) — Yoktu. 
Ne Sıhhiye Müdüriyeti Umumiyesi, ne de Sıhhiye 
Nezareti teşkilâtında, ne de Beynelmilel Sıhhi
ye Nezarteinde böyle şeyler yoktu; fakat o deva-
irin elyevm mevcudolan neşriyat ve asarı kütüp
haneler teşkil eder. Binaenaleyh bu iki nokta i 
nazardan elimize biraz daha zahmetle ihtiyar 
olunmuş bir bütçe gelebilmesi için bütçenin 
olduğu gibi Sıhhye ve Muvazenei Maliye encü
menlerine iadesini talebediyorum ve aynı za
manda şurayı da istitraden işaret etmek istiyo
rum, ki: - ve malûmunuzdur ki - Sıhhiye Vekili 
Rıza Nur Beyin Sinob'a çıktığını bugünkü ga
zeteler haber veriyor. Tabiî o zevat Sıhhiye Ve
kâleti için diğer bir vekilin vücudu sabit olun
caya kadar bütçe ile alâkadar olacaktır. Binaen
aleyh ; onun da fikrinin inzimamına meydan ver
miş olmakla muhti bir vaziyette bulunmuş ol
mayız. Yalnız sözlerime nihayet verirken, Sıhhi
ye Vekâletinden alelacele bir temennim daha 
vardır ki, sihhiyeye ait işler hakkında değil, 
fakat memleketin siyaseti umumiyesine, sıhhiye 
siyasetine taallûkundan dolayı bir şey istirham 
edeceğim. Yoksa Sıhhiyeye ait işler hakkında 
kanaatimi dûr ve diraz arz ettim. Ecnebi mem
leketlerde tahsil edip buraya gelenler hakkında 
(Kollekyon) denilen bir imtihan vardı. Ecnebi 
memleketlerden diploma alanlar gelir ve süm-
mettedarik bir imtihan geçirir ve burada icra
yı tababet ederdi. Bittabi Kapitülâsyonlarla be
raber bu da ilga edildi. Onun yerine eski Sıh
hiye Encümeni bir icrayı tababet Kanunu tasar
lamıştır. Ve insaflı hareket etmişti, memleketi 
ne şu Atina serserilerinin cevelângâhı yapmak, 
ne de Avrupanm pek yüksek olan tababetinden 
mahrum bırakmamak için taassupla hareket et
mediği gibi serseriliklere de meydan verme
mek lüzumunu idrak etmişti. Şimdi yakında 
bu meselelerin huzurunda bulunacağız. Buraya, 
Paris'te tahsil görmüş olan bir Ankaralı oradan 
diploma almış, gelmişse burada icrayı tababete 
hakkı var mı, yok mu? Bunun hakkında bir kai
demiz yoktur. Binaenaleyh İcrayı Tababet Kanu
nunun da bir an evvel yetiştirilmesi lüzumunu 
bilvesile rica edeceğim. 
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OPERATÖR EMİN B. (Bursa) — Efendim; 

Tevfik Rüşdü Beyin beyanatına kısaca cevap arz 
edeceğim. Encümenimizde Sıhhiye Vekâletinin 
teşkilâtında noksanlar olduğunu arz etmiş ye 
Meclisi Âliye müştereken bir kadro tesbit etme
sini teklif etmişti. Sonra; Neşriyat Şubesine ge
lince : Neşriyat Şubesini kabul ettiğimizi de arz 
etmiştim. Encümen; bu icrayı Tababet Kanunu 
hakkında da Vekâlet nezdinde teşebbüsatta bu
lundu ve yakında Huzuru Âlinizde onun müza
keresini talebedecekti. Binaenaleyh arzu ederse
niz Tevfik Rüşdü Beyin teklifi veçhile bütçeyi 
encümene iade buyurursunuz veyahut halihazır 
üzerine şimdi idarei maslahat kabilinden olarak, 
olduğu gibi böyle nakıs bir Sıhhiye bütçesiyle 
idare edebilirsiniz, rey sizindir. 

REŞlD AĞA (Malatya) — Bütçeye sulfato 
için on bin lira tahsisat konmuştu. Şimdiye kadar 
bu sulfatolardan tevziat yapılmış mıdır? 

OPERATÖR EMİN B. (Bursa) — Maattees
süf bu bapta tamamiyle malûmatım yoktur. Fa
kat şöyle hariçten edindiğim malûmata nazaran, 
bu on bin liralık sulfatoyu, Vekâletin tamamen 
celbedemediğini zannediyorum. Mamafih o husus
ta Vekil Bey, zatıâlilerine izahat versinler. 

NECATI B. (Erzurum) — Emin Beyefendi! 
Bir şey arz edeceğim : Memleketimizde bir hizmet 
ifa edemediği azçok hepimizce anlaşılmış olan bu 
küçük sıhhiye memurları teşkilâtı yerine; acaba 
memleketin sıhhi ihtiyacını temin için bir Tıbbi
ye Mektebi küşadedilmiş olsaydı, memleketin sıh
hatine daha çok hizmet edilmiş olmaz mıydı? 

OPERATÖR EMİN B. (Devamla) — Bu mü
talâanıza çok teşekkür ederim. Encümenimiz ev
velce Anadolu'da bir Tıbbiye Mektebi küşadını 
düşünmüş ve bunu alâkadar olan zevata da arz 
etmişti. Eğer o adım o zamandan atılmış olsaydı 
memleket bugün mütetabbip vaziyetinde kalan 
küçük sıhhiye memurları yerine, hiç olmazsa üç 
sene ve yine hiç olmazsa iki sene tahsil görmüş bir 
tıp heyetine malik bulunmuş olacaktı. Ve sizi te
min ederim ki, küçük sıhhiye memurlarına has
redilen para ile de böyle bir müessese tesis edile
bilirdi. Bu nokta cidden acınacak bir haldedir. Ve 
bu ihtiyacı temin etmek de artık Meclisi Âlinin 
muavenet ve himmetine kalmış bir iştir. 

ABDÜLGAFUR Ef. (Karesi) — Efendim! 
Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye Vekâleti bütçesi
nin müzakeresi münasebetiyle Heyeti Oelilenize 
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kendimce mühim iki meseleden bahsetmek iste
rim. Malûmuâlileri olduğu üzere dini mübini Ah-
nıedî baştanbaşa nezafet ve tahareti âmirdir. Ve 
zaten sıhhat ve hayatın esası da taharet ve neza-
fettir. 

OPERATÖR EMİN B. (Bursa) — Hay, hay. 
ABDÜLGAFUR Ef. (Devamla) —Yine•ma

lûmuâlileri olduğu üzere Sallallahü Aleyhi Vesel-
lem Efendimiz Hazretleri «Ettahuru şatreliman» 
buyurmuşlardır; taharet imânm yarısıdır. Böyle 
olduğa halde bu emri dinîye karşı kasabalarda ve 
bilhassa köylerde pek mübalâtsızlık ve» kayıtsız
lık gösteriyoruz. Beyefendiler! Her hangi bir kö
ye giderseniz - ki, hiç birisini istisna edemiyece-
ğiz - gidiniz oralarda defitabiî edecek yerler ma
atteessüf yapılmamıştır. 

OPERATÖR EMİN B. (Bursa) — Bravo... 
ABDÜLGAFUR Ef. (Devamla) — Böyle 

köyler pek çoktur. Ve "belki köylerin yüzde dok
sanı böyle mahallerden mahrumdur. Köylerde 
setriavreti de şer'i şerif emrettiği halde yine açık
larda defitabiî ediyorlar. (Çare nedir? Sesleri) 
Çaresini de arz edeceğim. Bendeniz Sıhhiye Ve
kâleti Celilesi bütçesine bâr olmak üzere bir ça
re. arz edecek değilim. Sıhhiye Vekâleti Aliye-
si bu bapta idari bir teşkilâtla mı kanunla mı, 
nizamla mı her ne ile olursa her köyün ve her 
hanenin gerek umumi ve gerek hususi helasını 
inşa hususunda bir mecburiyet temin etsin! Çok 
gariptir ki : Ankara vilâyetine mülhak Zir ka
sabası bile, bir kaza merkezi olduğu halde - va-
kaa gidip kendim görmedim, fakat gidenler ve 
sözlerinin mevsukiyetine itimadedilen zevattan 
işittim ki - böyle helalardan mahrum imiş. Bu 
hal nedir efendim ? Hela inşaası; müşkül ve mu
dil bir mesele değildir. Helayı hasırla da, ker
piçle de yapmak imkânı vardır. Binaenaleyh; bu 
meseleyi Sıhhiye Vekâleti Celilesinin bieyyi 
halin nazarı dikkate alınmasını, Heyeti Cclileniz 
huzurunda rica ediyorum. 

İkincisi : Köylerdeki ahırların pek çoğu, 
evin içinde olmasa bile, yanındadır. Buralarda 
daima bulunan gübrelerin taaffünatmm sıhhati 
umumiyeyi ihlâl ettiğinde de hiç şüphe yoktur. 
Senelerden beri yığılmış olan bu gübrelerin köy 
haricine atılması ve köyün içinde bilhassa bey-
tutet edilen hanelerin ittisalinde gübre bulundu
rulmaması hususunda da idari bir ttdbir ittiha
zını yine Sıhhiye Vekâletinden rica ediyorum. 
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j Üçüncüsü: Eczanelerin gece nöbeti mesele

si,, Bilmem hatırı âliajze geliyor mu? Takriben 
beş, altı ay evvel, bendeniz bir takrirle Heyeti 
Âliyenizden eczanesi mütaaddidolan mahallerde; 
geceleri münavebeten; mütaaddidolmıyan yerlerde 
de yine salim bir usul bulunarak, açtırılmasını 
rica etmiştim. Bu takririme bâzıları tarafmdan 
itiraz edilmiş ise de neticede Heyeti Celilenin 
ekseriyeti ârasiyle kabul ve Sıhhiye Vekâletine 
havale olunmuştu. Fakat maateessüf, bu karar 

kâğıt üzerinde kaldı ve bir tesir hâsıl edeme
di. Bugün Payitahtı Millî addolunan Anka
ra 'da üç eczane mevcudolduğu halde bu nöbeV 
meselesi tatbik olunmuyor.. Sırası gelmişken, 
şunu da söyliyeyim, ki : Bu eczanelerde, gay
rimüslim unsurlar vardır ve bunların istedik
leri zaman, Sıhhati Umumiyeyi ihlâl edecek 
kudretleri de vardır. Bu nöbet meselesi hak
kında; Rıza Nur Beyefendiye ve Sıhhiye Ve
kâleti Vekili Fuad Beyefendi biraderimize de-
fatla müracaat ettim. Fuad Beyefendi; bunun 
içini bir kanunla. Meclise müraeat edeceklerini 
beyan buyurdular. Meclise böyle bir kanun 
gelmişse veya gelirse, bir an evvel müzakere
sini rica ederim. Çünkü nöbet meselesi; ha
yatı sıhhiyei umumiyeye mütaallik bir mesele
dir. Gece bir hastalık zuhurunda doktorlara 
müracaat edinceye - Allah razı olsun - gerek 
ücretli ve gerek ücretsiz; derhal huzur istira-
hatlerini terk edip geliyorlar. Lâkin reçete ile 
eczaneye gidiyoruz ve 'muhteviyatını almak 
için saatlerce bekliyoruz; eczane kapalı.. Polis 
memuruna müracaat ediyoruz. Ben eczacının 
evini bilmem, diyor. Böyle bir vaka kendi hak
kımda vâlkı olmadı. Fakat vâki olanları iyi bi
liyorum. Ve icabederse isim de söylerim. (Ec-
zanelerdeki ihtikârı da unutmayın, sesleri) 

Evet eczanelerde yapılan ihtikârlar da şa
yanı nazardır. 

MUSTAFA B. (Gümüşane) — Belediye Ni
zamnamesi var. 

ABDÜLGAFUR Ef. (Devamla) — Beye
fendi Belediye Nizamnamesi mevcudolduğunu 
söylediler. Fakat tatbik olunmuyor ki.. Âni 
hastalığa tutulan zavallılara - inkâr olunmaz -
vaktü zamaniyle doktor geliyor. Mkin, dok
torun verdiği reçete yaptırılmak için kapı ka
pı dolaşılarak eczacı aranılıyor; bulunmuyor. 
Polis Dairelerine uğranılıyor; evi bilinmiyor, 



Sabaha kadar, eczacının veyahut yamağının 
gelmesi bekleniliyor. Ve o zavallı hasta da in
tizar içinde inim inim inliyor. 

DOKTOR TEVFİK RÜŞDÜ B. (Menteşe) 
—• Eczanelerin gece nöbeti için, kanuna hacet 
yoktur. 

ABDÜLGAFUR Ef. (Devamla) — Fuad 
Beyefendi bu hususta bir İkamın hazırladıkla
rını söylediler. Bu mesele çok mühimdir. Bir 
an evvel ne yapmak lazımsa yapmalıdır! Biz 
eğer hayat ve sıhhati umumiyeyî şayanı ehem
miyet bir mesele telâkki ediyorsak, bu mese
lenin süratle önüne geçmeli ve çaresini bul
malıdır. Şayet eczacı, eczanede yatarsa veya
hut gece kalkar evinden gelir de reçete yapar
sa bu zahmeti mukavelesiz 'kalacak değil ya! 
Böyle olduğu taktirde, iki misil ücret alacak
tır. Halbuki Mz elimizde paramız ve reçetemiz 
olduğu halde eczacı beyin lıabö huzuru münse-
libolmıyaoak diye sabaha kadar bekliyoruz. 
Hudanekerde böyle bir zamanda da hastanın 
hali ya şitdetleniyor veyahut hasta üfül edip 
gidiyor. Tekrar Sıhhiye Vekâleti Celilesinden, 
bu hususta seri himmetler beklediğimi arz ede
rim. 

SIHHÎYE VEKÂLETİ VEKÎLİ DOKTOR 
FUAD B. (Bolu) — Sıhüıiye ve Muaveneti iç
timaiye için, böyle az yelkûnlu bir bütçe ile 
huzuru âlinize çıkmak lıer halde iyi bir şey de
ğildir. Fakat ; bütçe yekûnlarının daha fazla 
kahartılmasmı Meclisi Âli evvelce kabul etme
diği için; geçen seneki, bütçe dâhilinde bâzı 
fasıllardan diğer fasıllara nakliyat yapmak su
retiyle, bu bütçeyi huzuru âlinize getirdik. 
Bendeniz, bu bütçe hakkında uzunuzadıya söz 
söyleyecek değilim. Yalnız huzuru âlinizde mü
talâalarını serd eden arkadaşlara eevap vere
ceğim: 

Ernîn Beyefendi; doktorların azlığından 
bahsile bir mahalde toplu olarak bulunan dok
torların serpiştirme suretiyle doktor olmıyan 
mahallere de gönderilmesini söylediler. Biz de 
halihazırda doktorlar iki üç sınıf üzerine bu
lunuyorlar. Bir kısmı idarei hususiye hastane 
tabibleridir, k i : Bunların azil ve naspları ma
hallerine aittir. Vekâlet bunların yalnız sicil
leriyle meşgul olur ve tasdik muamelelerini ya
par. Diğer kısmı doğrudan doğruya Hüküme
te ait bulunan, vekâlete merbut olanlardır. Bir 
kısmı da belediye tabibleridir. 

Vekâlet kendisine merbut olan tabipleri 
şuraya buraya tâyin ederken bir yerde ınüta-
addit tabip bulundurmamaya gayret etmekte
dir. Hattâ büyük yerlerde bile iki tabip bulun
durmaktayız. «Fakat; orada idarei hususiyeye 
ait hastane bulunduğu takdirde bu hastaneye 
ait de ayrıca tabip bulunabilir. Bizim vekâle
tin takibettiğî usul arz etiğim gibi, her kazada 
bir doktor bulundurmak, hattâ dispanser olan 
yerlere Hükümet tabibi göndermemeye gayret 
etmektir. 

Emin Beyefendi : İkinci defa olarak emrazı 
sâriye tahsisatının azlığından bahis buyurdular. 
Bunu Rıza Nur Beyefendi bu şekilde yapmışlar
dı. İhtimal; bütçenin csnayi müzakeresinde daha 
fazla tahsisat almak imkânı olduğunu düşünerek 
bunu bu şekilde yapmışlardır. Bendeniz fazla pa
ranın lüzumuna mebni tahsisatı mübreme talebi 
istirhamında bulunmuştum ve bu talebimin Mec
lisi Âlice bütçenin müzakeresinde mevzuubahse-
dilmesine karar verilmişti, ki; faslı geldiğinde 
huzurunuzda arz edeceğim. Emin Beyefendi kü
çük sıhiye memurlarının fazlalığından bahis bu
yurdular. Efendiler! Küçük sıhhiye memurları 
memleketimizin vüsatiyle kabilitelif değildir. Yal
nız Emin Beyefendi muvakkat sıhhiye memurla
rının daimî küçük sıhhiye memuru meyanma it
halini talebettiler. Buna bendeniz de iştirak edi
yorum. Zaten Küçük Sıhhiye Mektebi açmaktan 
da maksadım budur. Daimî sıhhiye memurlarını 
muvakkat olanların yerine tâyin etmek ve o mik
tarda muvakkat memurlara yol vermek... Bu hu
susta takibettiğimiz usûl de budur. Sonra efen
diler! Küçük sıhhiye memurları haddinden fazla 
değildir. Bu memurlar memlekette zuhuru muh
temel emrazı sâriyeye karşı elimizde toplu ve ihti
yat' olarak bulunmakta ve bugünün ihtiyacına an
cak kâfi gelmektedir. Sonra, bir de doktor olmı
yan yerlerde küçük sıhhiye memurlarının bulun
ması veya bulunmaması meselesi ve doktor bulu
nan yerlerde küçük sıhhiye memurlarının bulun
ması meselesi mevzuubahsoluyor. 

Efendiler! Küçük sıhhiye memurlarının ba
şında bir doktor bulunursa, o sıhhiye memurları
nın daha iyi vazife göreceği şüphesizdir. Ancak 
biz birçok yerlere doktor bulamadığımızdan do
layı bir vilâyette ancak bulunabilen bir sıhhiye 
müdürünün yanında, livalarda veyahut kazalar
da vukuu muhtemel hastalıkları gösterebilmek 
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için bu küçük sıhhiye memurlarını âdeta tecrübe 
memurluğunda istihdam etmekteydik. Ve doktor 
olmıyan yerlerde de küçük sıhhiye memuru kul
lanmak iztırarında bulunuyoruz. Bir de doktor
ların terfii meselesi mevzuııbahsoluyor, ki : Bu
nu Vekâlet çok muvafık bulmaktadır. Ve bu ci
hete çok ehemmiyet vermektedir. Bir de Meclisi 
Âlii sıhhiyeden bahis buyurdular. Emrazı Sâriye 
tahsisatı mevzuubahsolduğu zamanda da arz et
miştim; (Meclisi Âlii'Sıhhi) nin teşkiline Vekâlet 
kaanıdir. Bu Meclisi Âlii Sıhhiden memleket 
çok istifade edecektir. Ancak şimdiye kadar bu
nun karşılığı bulunmadığından, bütçenin müza
keresi esnasında faslı geldiğinde teklif edeceği
miz para kabul edildiği takdirde Vekâlet Mecli
si Âlii Sıhhiyi içtimaa davet edecek ve bu 
Meclis de umuru sıhhiye ile iştigal eyliyecektir. 
Emin Beyefendi memleket hastaneleri paraları
nın mahallerine bırakılmasını söylediler. Vekâ
let de bu hususta hemfikirdir, yalnız hastane ida
relerinin şimdiden mahallerine bırakılması bu 
hastanelerin kapanmasını mucibolaeaktır. Onun 
için biz bir tamim yaptık, ve bu tamimde 1339 
senesinde hastaneler mahalline bırakılacağı ci
hetle idarei hususiye bütçeleri mevzuubahsoi
duğu zamanda mahallî Mecalisi hususiyelerinde 
bu hastane meseleleri düşünülsün ve hastaneler 
bütçesi mahallî idarei hususiye bütçelerine ilâ
ve edilsin dendi : 1339 senesinde bu cihet, bu şe
kilde tatbik edilecektir. Emin Beyefendi bir de 
Adliye Tababetinden bahis buyurdular. Efen
diler ! Bugün hakikaten Adliye tababeti pek acı
nacak bir haldedir. Hükümet tabipleri memleke
tin tanıamiyle umuru sıhhiyesiyle meşgul olur
ken, ceraimin çok olması ve Hükümet etibbası-
nın cürmümeşhuda gitmek mecburiyeti bulun
ması; bu etibbayı kendi vazifei asliyeleriyle 
meşgul olmaktan menediyor. Efendiler! Bugün 
birçok Hükümet etibbasmm mütaaddit defalar 
girmiş oldukları birçok cürümlere ait harcırah
ları verilemediği için borç halinde kalarak mağ
dur olmaktadırlar. Maatteessüf, hiç doğru olma
yarak, bunlar mahkemelere verilmiş ve bu hu
susta birçok şikâyat elyevm tevali etmektedir. 
Onun için Adliye Vekili Beyefendi bütçesine 
lâzımgelen miktarda tahsisat koyarak, Adliye 
etibbasma ayıracak olursa, bendeniz şahsan ken
dilerine müteşekkir kalacağım. Emin Beyefendi 
de Devlet kinininden bahis buyurdular. Bende
niz Vekâleti deruhde ettiğim zaman bu ciheti 
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ehemmiyetle tetkik ettim ve neticede iki ay zar
fında 350 kilo kinin getirtmeye muvaffak oldum. 
Esasen bütçeye vaz'olunan kininin yekûnu mik
tarı da 500 kilodur ki, 350 kilosu celbedilmiş ol
duğu cihetle mütebaki 150 kilo kalmıştır. Bu da 
yoldadır; ve yakında gelecektir. Hilâliahmer 
Cemiyeti vasıtasiyle kinin tevzii meselesi de ma-
lûmuâliniz, ayrıca bir kanunla mümkün olabilir. 
Yine malûmuâlinizdir ki, Devlet kinininin sureti 
tevzii hakkında Ziraat Bankası ile uyuşularak 
yapılmış bir itilâfııame ve bunu müeyyidolan 
bir kanun mevcuttur. Mezkûr kanun mucibince 
Ziraat Bankası kinini getirir. Ve bizim istediği
miz yerlere tevzi eder. Binaenaleyh, Hilâliahmer 
Cemiyetinin bu meseleye tavsiti, bu kanun mev-
cudoldukça kabil değildir. Maahaza Hilâliahmer 
Cemiyeti bu hususta yine yardımını yapmakta, 
kinin celbederek, tevzi etmektedir. Yine Emin 
Beyefendi biraderimiz bâzı fabrikalardan bahis 
buyurdular. Bunlar çok şayanı temenni husu-
sattır. Fakat vaziyeti hazıraya nazaran hiç şüp
hesiz imkânı olmıyan şeylerden telâkki ederim. 

OPERATÖE EMİN B. (Bursa) — Bunlar 
parasız olabilir. İnhisar verirseniz yapılır. 

SIHHÎYE VEKÂLETİ VEKİLİ Dr. FUAD 
B. (Devamla) — Emin Beyefendi biraderimiz 
en son beyanatlarında Daülkelp, Telkihhane ve 
sair müessesatı sıhhiyeden bahis buyurdular. 
Bundan dolayı bilhassa arzı şükran ederim. Ha
kikaten efendiler; Sivasta bulunan müessesemiz 
bir sene zarfında 3 269 140 kişilik Çiçek Aşısı, 
1547 litre kolera, tifo, 'dizanteri aşıları yap
mıştır. Bunlardan başka ayrı, ayrı veba aşıları 
yapmıştır. Bu miktarları nakde tahvil ettiği
mizde ; beher litre bin kuruş hesabile 1 547 000 
kuruş tutuyor. Çiçek'aşısı ise kırkar paradan 
3 269 140 lira tutuyor. Onun için bu Müessese
ler zamanın ademimüsaadesine rağmen ve za
man ile mütenasibolmıyacak şekilde çalışmak
ta olduklarından, tevsilerine yardım edilmek
tedir. 

NURİ B. (Bolu) — Bu söylediğiniz lira mı, 
kuruş mu? 

SIHHİYE VEKALETİ VEKİLİ Dr. FUAD 
» 

B. (Devamla) — Kuruş, kuruş! Yanlış söyle
dim. Doktor Mazhar Bey biraderimi? de kü
çük sıhhiye memurlannın daimî olmasından 
bahsettiler. Vekâleti âcizi de bu memurları bu 
şekle irca için mektep açmıştı. Binaenaleyh bu 
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sene de bütçenin tasdikinden sonra mektep kü-
şadedile ;ek ve seksen talebe kabul edilecektir. 
Bilâhara bu talebeler muvakkat olanların yer
lerine konulacak ve muvakkat olanlar harice 
çıkarılacaklardır. Tunalı Hilmi Bey de neşri
yattan bahis •buyurdular. Efendiler! Bütçemiz
de neşriyat kısmı vardı. Ve hakikaten ahvali 
sıhhiye hakkında köylülerimizin anlıyabileeeği 
bir tarzda kitap tabı ve tevzi etmek istiyoruz. 
Bunu İstanbul'da da yapıyorlardı. Biz ise da
lı a. vâsi biı* mikyasta yapmak arzusundayız. 
Hattâ neşriyatı iki kışıma ayırmak ve bu kı
sımlardan birisini ücretli, diğerini ise meccani 
tevzi etmek istiyoruz. Ücretli olan neşriyatı, 
âdeta, kinin gibi satıp bilâhara o para ile yine 
neşriyatta bulunmak ve bu suretle ki, bu neşri
yatta drı biı kısım kitapları satacağız ve on
ların parası ile tekrar devri daim yapmak isti-' 
yoraz. TevfİK Rüşdü Beyefendi de karantina
dan bahsettiler. Vekâleti âcizi, bununla da meş
gul olmaktadır. Şimdiye kadar vaziyeti hazıra 
ve bütçjmiz dolayısiyle bu yapılamadı. Sulh 
konferansındf da müzakere edilecek olan bu 
husus gayet mühimdir. Hattâ efendiler! İngi
lizler, İstanbul'da bu hususta mühim tetfcikatta 
bulıtnımuslardır. Ve Vekâlet de bununla meşgul 
olarak, sıdh mesaili hakkındaki ıııkatı nazarını, 
delâilini, tetkikatmı yaparak, tesbit etmekte
dir'. Yine Tovfik Rüşdü Bey biraderimiz ecne
bi etilbbanın icrayı tababetinden bahsettiler, ki : 
Peîli mühimdir. Efendiler! Malûmuâlink imtiya-
zatı ecnebiye lâğvedilmiş olduğu cihetle, vak
tiyle bundan istifade eden etibba bundan son
ra istifade ederaiyeoeiktir. Onun için İcrayı Ta
babet Kanunu ruznamenizdedİT. Bir an evvel 
müzakeresine iptidar ve halledilirse, o şekil
den de memleket şüphesiz istifade eder. 

NUSRAT Ef. (Erzurum)-— Tıbbiye Mektebi 
ne vakit açılacak? 

«î '-

SIHHİYE VEKÂLETİ VEKİLİ FUAD B. 
(Devamla) — Mektebin küşadı evvelemirde büt
çeye taallûk ediyor. Saniyen muallim meselesi ve 
mektepte gösterilecek birçok alât ve edevat ve nu
muneler meselesidir. Tabiîdir ki : Bu kolay bir 
mesele değildir. 

Mamafih böyle bir teklif vardır. Sıhhiye En-
cümenindedir. Bu da çıktığı vakit kabul edilir
se, memnuniyetle tatbik ederiz. Abdülgafur Efen
di Hazretleri çok mühim mesailden bahis bu-
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yurdular. Memleketimizin en mühim unsurunu 
teşkil eden köylülerimizin sıhhati, umumun sıh
hati, memleketin sıhhati demektir. Efendiler! Bu 
hususta Sıhhiye müdürleri vasıtasiyle uğraşmak
tan hali kalamıyoruz. Vekâletin bu hususta yapa
cağı iş, mahallî meclisi idarelerinden aldıracağı 
kararla köylerde böyle helalar yapılmasıdır. Köy
lerin hakikaten muntazam birer abdeshanesi ol
malıdır. Birkaç sıhhiye müdürü sayabilirim ki 
- bilhassa Bolu Sıhhiye Müdürü buna muvaffak 
olmuştur. Bolu Sıhhiye Müdürü, vazifesini bura
dan verilen talimat mucibince - diğer sıhhiye mü
dürlerine verildiği gibi - takibetmiştir. Hükümet 
evamirine riayet etmiyenler tecziye edilir. - 174 
ncü maddede zannederim - maddesinden istifade 
ederek tatbikine uğraşmış ve çok mühim işler yap
mıştır. Her sıhhiye müdürüne bu yolda talimat 
verilmiştir. Vekâletin bu hususta yapacağı şey, 
yalnız telkinattan ve evamirden ibarettir. Bunları 
idarei hususiye bütçelerine bir miktar para vaz'-
ederek yaptırmaya çalışırsak bittabi daha çabuk 
yapılmış olur. Zamanında lâzım olan netice elde 
edilmiş olur. Bunlar yalnız sıhhiye müdürlerinin 
sâyine vabestedir. Ahırlar hakkındaki mütalâa
ları da pek musiptir. Hakikaten ekser köylerdeki 
ahırlar eve muttasıl veyahut evin altında olduğu 
için insanların sıhhati üzerinde fena tesir yapı
yor. Mamafih köylüler fevkalâde ehemmiyet ver
diklerinden, gübreleri evin yanına koyuyorlar. 

Bu hususta bendeniz Sıhhiye Müdürü bulun
duğum zaman yapmış olduğum şiddetli tedabir 
neticesinde bile muvaffak olamamışımdır. Muvaf
fak olmak da zamana mütevakkıftır. Bu hususta 
hoca efendilerden rica ediyorum. Yapacakları tel
kin at gayet müsmir olacaktır. Hoca efendiler, 
vaiz ve nasihatlarla köylülerimize bn hususatı 
muvazzahan anlatacak olurlarsa doktorların da 
vazifelerini teshil etmiş olurlar. Bu hususu hoca 
efendilerin nazarına arz ediyorum. Eczanelerin 
gece açılıp açılmaması meselesine gelince : Ha
kikaten eczanelerin' gece açılması hususun
da nizamname mevcuttur. Fakat nizamna
mede kuvvei teyidiye yoktur. Kuvvei teyi-
diye olmayınca bâzı mahallerde doktorla
rın tesiriyle veya memleketin mutasarrıf veya 
ahalisinin tesiriyle açtırılıyor. Fakat bâzı yerler
de kuvvei tçyidiye olmadığı için açtırılamıyor. 
Binaenaleyh bu husustaki kusur Vekâlete ait de
ğildir. Mamafih bu hususu temin için Heyeti Ali-
yenize bir kanun teklif ettim. Sıhhiye Encünıe-
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nindedir. Bir an evvel kabul buyurursanız mem
leketin her tarafında eczaneler sabahlara kadar 
açık bulundurulacak ve hâsıl olan ihtiyaç sabaha 
kadar kalmıyarak ânında is'af edilebilecektir. Ve 
hastaların ıztırabmm teskini için herkes lâzımge-
len ilâcı bul durabilecektir. Şimdilik arz.edeceğim. 
bu kadardır. Fasıllarda daha fazla tafsilât arz 
edeceğim. 

OPERATÖR EMİN B. (Bursa) — Küçük 
sıhhiye memurlarının lüzumundan bahsederken 
bunların taharri memuru gibi istihdam edildik
lerini beyan buyurdunuz. Beyan buyurduğunuz 
bu sıhhiye memurları, taharri memurları vazife
sini ifa edebilmek için kendilerine verilmesi (lâ-
zımgelen harcırahlarını alabiliyorlar mı? Ve UYA 
verebiliyor musunuz'/ Bunlar, mesai cetvellerini, 
raporlarını sıhhiye müdürlerine veya merkez Ta
biplerine gönderiyorlar. Bunların gönderdikleri 
raporlar, cetveller üzerine veya ihbar ettikleri has
talık üzerine hangi vilâyet sıhhiye müdürü ve kaç 
gün merkezden uzaklaşarak o taharri memurunun 
bildirmiş olduğu mahalle gidebilmiştir? Lütfen 
izahat veriniz. 

SIHHÎYE VEKÂLETİ VEKİLİ FU A D B. 
(Bolu) — Efendim! Küçük sıhhiye memurları; 
köylere gittiklerinde, biz onlara birer hayvan ve 
hayvan yem bedeli vererek istihdam etmekteyiz. 
Bu, emrazı sâriye faslından sarf edildiği için em
razı sâriye tahsisatı bulunduğunda veriyoruz. Ge
çenlerde emrazı sâriye tahsisatı munzamması 
mevzuubahsolmuştu ki, işte bu tahsisat böyle yer
lere sarf edilmek içindir. Sonra Emin Bey buyur
dular ki, sıhhiye memurlarının verdiği raporlar 
üzerine sıhhiye müdürleri mahalline gidip tetki-
kat yapabiliyor mu? Mümkün olanlar yapılıyor. 
Fakat bugün El aziz'de bir Sıhhiye Müdürümüz 
vardır, maiyetinde. - kazalar da dâhil olduğu hal
de - başka hiçbir tabibimiz yoktur. Keza Van'da 
da bir Sıhhiye Müdürümüz vardır ve maiyetin
de bütün kazalar da dâhil olduğu halde hiçbir 
tabip \ oktur. Küçük sıhhiye memurları burada 
vardır. Fakat; denildiği zamanda istenilen yere 
gitmek imkânı yoktur. 

OPERATÖR EMİN B. (Bursa) — O halde 
onlara da lüzum yoktur. 

SIHHÎYE VEKÂLETİ VEKİLİ FÜAD B. 
(Bolu) — Bu memurların her yere gitmesinin 
imkânı yoktur; lüzumu yok değil, bir yerde zu
hur eden hastalığın tevessüünü mucibolaeak se-
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•J kil ne ise sıhhiye müdürü evvelâ onu takdir ede

cek ve hangi yere daha evvel gitıiîk lazımsa sıh
hiye memuru da evvelâ oraya gidecektir veyahut 
sıhhiye memuruna - ki bunlar mektepten çıkmış 
olup emrazı sâriyenin defi ve izalesi için lâzım 
gelen tedâbiri bilirler ve yaparlar. - emir vere
cektir. Ve yaptıracaktır ve nitekim yaptırmakta
dır. Çok şükür memleketin vaziyetine nazaran 
emrazı sâriye pek azdır. Istilâi bir şekil de alma
mıştır ve almıyacaktır da inşaallah... 

OPERATÖR EMİN B. (Bursa) — Çok te
şekkür ederim. Beyanatımı teyidettiniz. 

HAKKI B. (Van) — Van'a seyyar tabip git
ti mi? 

SIHHİYE VEKÂLETİ VEKİLİ FÜAD B. 
(Bolu) — Hakkı Beyefendi Van'a seyyar tabip 

I göndereceğimizden emin olabilirler. Oradaki sıh
hi halin pek elemnâk olduğunu söylemişlerdi. 
Emrazı sâriye tahsisatından maaşları verilmek 

I üzere bendeniz iki tabip tâyin ettim. Bir tabibi 
I de Dersim'e tâyin ettim. Mamafih siz henüz em-
j razı sâriye tahsisatını kabul etmediğinizden, bu 
I doktorlar henüz mahallerine vâsıl olmamışlardır. 
I Mamafih; faslı mahsusunda beyan olunan bu pa-
I rayı siz kabul buyurduğunuz takdirde, bu dok-
I torlar oraya gidecekler ve köy köy gezmek sure-
I tiyle - çünkü: Kendilerine bu memuriyeti teklif 
I ettiğimiz zamanda köyleri gezmek ve ahalinin ha-
I tırını sormak, hastalarına bilâücret bakmak ve 
I hattâ kısmen de ilâçaları meccanen verilmek şar-
I tiyle teklif ediyoruz - ifayı vazife edeceklerdir. Iş-
I te arz ettiğim veçhile, tahsisat kabul buyuruldu-
I ğu takdirde şüphesiz lâzımgelen yerlere doktor

lar gönderilecektir. 

OPERATÖR EMÎN B. (Bursa) — Madem 
I ki bu hastalık istilâi bir şekilde değildir. O hal-
I de bütçede emrazı sâriye tahsisatının mânası ne

dir efendim? Neden doktorlar oraya gönderili-
I yor? 

SIHHİYE VEKÂLETİ VEKİLİ FÜAD B 
I (Bolu) — Biz oraya Hükümet tabibi gönderiyo-
I ruz. Bu tabip merkezde oturuyor. Emrazı sâri-
I ye tahsisatından verilecek para ile gönderilecek 
I tabip, Hükümet tabibinin göreceği vazifeden da-
I ha çok mühim va-zifeler görecektir. 

HAKKI B. (Van) — Doğru. 
SIHHİYE VEKÂLETİ VEKİLİ FÜAD B. 

I (Bolü) — Hiç sâri hastalık yok demiyorum. Îs-
I tilâi bir surette yoktur diyorum, 

— m-
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SÜLEYMAN SUDl B. (Bayezid) — Küçük 

Sıhhiye memurları kâfi derecede tahsil görme
diklerinden dolayı maksadı temin edemiyorlar. 
Bunlarla, ahali arasında bir fark yoktur. Bun
lar çağırıldıkları yere gitmiyorlar. Hastanın 
bulunduğu mahalle şitabedilmez mi efendim? 

SIHHÎYE VEKÂLETİ VEKİLİ FUAD B. 
(Bolu) — Anlıyamadım. 

SÜLEYMAN SUDl B. (Bayezid) — Küçük 
Sıhhiye memurları maksadı temin edecek kadar 
tahsil görmediklerinden ahali bunlardan hiçbir 
istifade görmiyorlar. Kasabanın birinde bir has
ta oluyor, sıhhiye memurunu çağırıyorlar. Üc
reti kademiye almadıkça hastanın yanma git
miyor. 

SIHHÎYE VEKÂLETİ VEKİLİ FUAD B. 
(Bolu)— Küçük sıhhiye memurları mı? 

SÜLEYMAN SUDÎ B. (Bayezid) — Büyük 
sıhhiye memurları da!.. (Handeler) 

SIHHÎYE VEKÂLETİ VEKÎLÎ FUAD B. 
(Bolu) — Demin de arz ettiğim veçhile, Küçük 
Sıhhiye memurları iki kısımdır. Birisi mektepli
dir, ki: Bunlar emrazı sâriye ile mücadele ede
bilirler, kinin tevziini, aşı yapmayı ve buna mü
masil şeyleri bilirler, diğerleri ise bir ihtiyacı 
şedidolduğundan dolayı hastanelerde bulunmuş, 
yararlığı görülmüş ve bu hususta ahaliden daha 
fazla malûmat edinmiş olanlardır. Arz ettiğim 
gibi küçük sıhhiye memurlarından her sene me
mur çıktıkça bunların yerine koyacağız buyur
duğunuz küçük sıhhiye memuru - ki : Onlar mu
vakkattir - onlara yol vereceğiz. 

SÜLEYMAN SUDÎ B. (Bayezid) — Bu me
seleyi de nazarı dikkate alınız, rica ederim. 

SIHHÎYE VEKÂLETİ VEKÎLÎ FUAD B. 
(Bolu) — O ayrı bir meseledir efendim. Büyük 
doktorlar için madde tasrih edersiniz. Dokto
run ücreti kademiye almaya hakkı var mıdır? 
Yok mudur? Tetkik ederiz. Eğer doktorun hak
kı yoksa tecziye ederiz. 

TAHSİN B. (İzmir) — 323 kazadan 180 inde 
doktor varmış. 143 kaza demek doktorsuzdur? 
Bu kazaları, vasati onar bin nüfusu hesabeder-
sek 1 430 000 nüfus doktorsuz kalıyor. Doktor 
mu yok! Para mı yok? 

SIHHİYE VEKÂLETİ VEKÎLÎ FUAD B. 
(Bolu) — Efendim! Bir defa Muvazenei Mali
ye bizim teklif ettiğimiz doktorlardan yalnız 
yirmi doktorun tahsisatını kabul etmiştir. Yal-
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İ
niz Hükümet tabibi olarak. Para olduktan sonra 
doktor bulacağız. Belki hepsine bulamıyacağız. 

ı Fakat mümkün olduğu kadar bulacağız. Emin 
Beyefendi mühim birşey sordular. Rica ederim, 
arkadaşlarımı bu hususta tenvir ve temin ede-

I yim. Doktorluk, pek ulvi bir sanattir. Bendeniz 
1 isterim, ki : Doktorlar ulüvvü cenap sahibi ol-
I şunlar. Şefkat timsali olsunlar, bunu kendim 
I görmek isterim. Fakat maatteessüf bunun hep-
I sini böyle görmek mümkün değildir. Onun için 
I ekserisi mevcudolan nizamnamelerden istifade 
I etmek istiyorlar. Mevcut nizamnamelerde be-
I lediye tabibi bir hastaya ne vakit meccanen gi-
I decektir? Bu musarrahtır. Belediye meclisi 
I ona karar verecek, muayyen bir zamanda ola

cak, oraya muayyen zamanda gelen hastaları 
belediye etibbâsı meccanen bakacaktır. Diğer 
zamanlarda parasız bakmakla mükellef değil-

! dir. Bunlar haricinde çok iyi çalışan, gece gündüz, 
I zengin fukara ayırmadan hastalara giden bir

çok etibbamız vardır. Yalnız bunlar içinde de 
kanundan istifade etmek hakkını ariyan etibba 
mevcuttur, şüphesiz bunlar da bilaistisna her 
hastaya ücretsiz bakmaya mecbur değillerdir. 
Vakit ve hali olanlar ücret verecekler, vakit 
ve hali olmıyanlar ilmühaber mukabilinde ve
yahut süveri saire ile tedavi edileceklerdir. 

MÜFÎD Ef. (Kırşehir) — Bu ne kadar müş
kül Fuad Bey! 

TAHSİN B. (İzmir) — Miktarı kâfi dok 
tor yok dediler. Bu olur mu? 

SIHHÎYE VEKÂLETİ VEKİLİ FUAD B. — 
Doktorlar; her yerde meccanen herkese bak
mak mecburiyetinde değildir. 

TAHSİN B. (İzmir) — Ciheti askeriyede 
doktor yok mudur? Sonra kazanın birinde bir ci
nayet olursa kaza belediye tabibi gidecek de
mektir. Bu mesele çok mühim bir şekil alıyor, 
Bu cihetlerden bahsedilmiyor. Zatiâliniz yeni 
etibba tahsisatı teklif ettiğinizi soyuyorsunuz. 
Fakat zannederim, ki : 143 kazada tabip bu
lunmadığını bu cetvele bakarak anlamak müm
kün değildir. 

SIHHÎYE VEKÂLETİ VEKİLİ FUAD B. 
— Biz bildiğimiz için bunun feci olduğunu arz 

etmiştik, zannederim. 1337 senesi iptidaların
da idi; her vekâlet kadroları için beşer kişi
den mürekkep bir heyet intihabedilmişti. Biz o 
zaman Emin Beyle beraberdik. O vakit iki yüz 
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doktor için bütçeye para konulması için, çok 
rica ettik/ Maatteessüf Muvazenei Maliye En
cümeni kabul etmedi. Bu kabahat kimdedir efen
dim. 

BASRİ B. (Karesi) — isteyiniz. 
SIHHÎYE VEKÂLETİ VEKlLt FUAD B. 

— Paslı mahsusta istiyeceğim. Heyeti Muhtere
miniz kabul ederse şüphesiz memlekete büyük bir 
hizmet edilmiş olacaktır \e bu kazalara da dok
tor bulacağız. 

REİS — On beş kişi sual soracaklar. (Gü
rültüler) Benim de mâruzâtım var. Onu din
leyin! Sıhhiye bütçesinin heyeti umumiyesinin 
çabuk biteceği zanniyle kâtipleri yordum. Şim
di arkadaşlardan birçokları sual soracaklar. Mü-
ficf Efendi, Sami Bey bunlar da söz istiyorlar. 
Halbuki Maliye Vekili Hasan Beyi istediniz. 
Şu nefer tayını meselesi alelacele müzakere olun
mak üzere Maliye Vekili Bey de müstacel işle
rini bırakarak buraya gelmiştir. Müsaade bu
yurursanız on dakika teneffüs yapalım. Ondan 
sonra bu müstaceliyet karariyle müzakeresini ta-
bul ettiğiniz kanunun müzakeresine başlıyalım. 

TEVFÎK RÜŞDÜ B. (Menteşe) ^- Efendim! 
Sıhhiye bütçesinin encümene iadesini talebettik. 
Ve encümen de kabul etti. Lütfen reye koyu
nuz. (Gürültüler) Reis Bey t>ir meselei müste-
hireden dolayı encümen bütçeyi geri istedi. Bu
nu lütfen reye koyun! Mesele bitsin. , 

REÎS — O halde efendim, müsaade buyu
run! Heyeti umumiyesinin müzakeresinin kifa
yetine dair bir takrir vardı.r 

MAZHAR MÜFÎD B. (Hakkâri) — Muvaze
nei Maliye Encümeni namına bir şey söyliyece-
ğim. Rica ederim müsaade ediniz. 

REÎS — Buyurun. 
MAZHAR MÜFÎD B. (Hakkâri) — Efen

dim! Mesele dönüp dolaşıp Muvazenei Maliye En
cümeninin başına yıkılıyor. Güya bunlar sekiz 
bin bilmem kaç lira istemişler. Hep Muvazenei 
Maliye Encümeni kabul etmemiş. Söylenen lâflar 
hep böyle... Değil mi? (öyle sesleri) Muvazenei 
Maliye Encümeni sizin kararınızın dairesinde 
hareket etmiştir. 1337 senesi bütçesinden fazla 
masraf kabul etmiyeceksiniz diye kararınız var
dır. Muvazenei Maliye Encümeni bu kararınız 
mucibince hareket etmiştir. Encümeniniz onun 
haricinde tabiî muamele yapamaz. Yoksa Muva

zenei Maliye Encümeni (Olmaya Devlet cihanda 
bir nefes sıhhat gibi) düsturunu müdriktir. 

Dr. MUSTAFA B. (Kozan) — Yanlış söylü
yorlar. Sıhhiye bütçesi 1337 senesinde beş yüz 
seksen üç bin lira idi. Bu sene ise (483 000) lira
dır. (100 000) lira niye indirmişler? Soruyorum. 

MAZHAR MÜFÎD B. (Hakkâri) — Beyefen
di, niye bu kadar indirmişler buyuruyorlar. Rica 
ederim beyim, dedik ya, sıhhatin kadir ve kıy-

- metini' müdrikiz. Küçük sıhhiye memuru bulamı-
yan Vekâlet dört yüz doktoru nereden bulacak? 

MUSTAFA B. (Kozan) — Bulacağız! 
MAZHAR MÜFÎD B. (Hakkâri) — Lâfla ol

maz. Bu nasıl olur? Vekil diyor ki : Seksen kişi 
mektepten çıkardık. Üst tarafı hudayı nâbittir. 
Diğer bir refikimiz bunlar ahali kadri bilmezler 
diye söyledi. Emin Bey de bunu teyidediyor. O 
da diyor ki : Bu sıhhiye memurlarından faide 
yoktur. Toputopuna seksen tane küçük sıhhiye 
memuru vardır diyor. O da küçüğü. Bunun bü
yüğünü nerede bulacaksınız? Bu (350) doktoru 
nereden tedarik edeceksiniz? 

Dr. MAZHAR B. (Aydın) — İstanbul'dan 
bin tane doktor gelebilir. 

MAZHAR MÜFÎD B. (Hakkâri) — Küçük 
sıhhiye memuru bulamıyorlar, nerede beş yüz 
doktor bulacaklar? Münhal tababetleriniz var. 
Doktor tâyin etseniz a! 

REÎS — Rica ederim, münakaşa etmeyin! O 
başka bir meseledir. Müsaade buyurun, bütçenin 
encümene iadesine dair takrirler vardır. Okuna
cak. # 

Riyaseti Celileye 
Şifahen arz ettiğim esbabı mucibeye binaen 

Sıhhiye ve Muvazenei Maliye encümenlerine iade
sini rica ederim ve evvelemirde usule ait işbu 
teklifin reye vaz'ını istirham ederim. 

Menteşe 
Dr. Tevfik Rüşdü 

Riyaseti Celileye 
Bütçenin noksanlarını bir nazarı ihtisas,ile 

tashih etmek ve memleketin şiddetle muhtaç bu
lunduğu bir tıbbiyenin tesisini de düşünmek üze
re Sıhhiye bütçesinin Sıhhiye ve Muvazenei Ma
liye encümenlerine iadesini teklif eylerim. 

Erzurum 
Süleyman Necati 
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SIHHÎYE VEKÂLETİ VEKİLİ FUAD B. 

— Encümene gönderilmesini bendeniz de muva
fık buluyorum.-Meclisi Âlinin gösterdiği tezahü
rat pek -muvafıktır. Encümene iadesini talebede-
rim. 

REİS — Bu takrirler mucibince bütçenin 
Sıhhiye Encümenine gitmesini kabul edenler... 
(Müştereken sesleri) Sıhhiye ve Muvazenei Mali-
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ye encümenlerine gitmesini kabul edenler lütfen 
el kaldırsın! Bütçe Sıhhiye ve Muvazenei Maliye 
encümenlerine gidiyor. Mademki böyledir; niçin 
bu kadar yorulduk? 

Efendim! On dakika teneffüs. İkinci celsede 
Bir nefer zam tayını Kanununu müzakere edece
ğiz. 

Hitamı celse; saat : 3,35 

ÎKINCÎ CELSE 
Bed'i müzakerat; saat: 3,55 

REİS — Birinci Reisvekili Vehbi Efendi Hazretleri 

KÂTtPLEB : Hakkı Bey (Van), Atıf Bey (Kayseri) 

REİS — Efendim! Gelse küşadedildi. 

2. — Beyrutlu Misbah Muhayşi Beyden mev
rut muzafferiyet tebriki 

(Beyrutlu Misbah Beyin telgrafı) : 
TAHSİN B. (İzmir) — Efendim! Müsaade 

buyurursanız bir telgraf okuyacağım. Gazete
lerde mütaaddit defalar gördüğünüz bir isim
dir. Kendisi 20 - 25 yaşlarında Muhayşi Paşa
nın mahdumu Misbah Bey, şimdiye kadar Hilâ-
liahmere zannederim yirmi otuz bin lira teber
ru etmiştir. Gayet hamiyetli, vicdanlı. Türk 
muhibbi bir çocuktur. Bir telgrafını -ildim, oku-
yayım. Meclise ihtiram atı vardır. 

Ankara'da Aydın Mebusu Muhteremi Tahsin 
Beyefendiye : 

Bursa ve İzmir'imizi istirdadeden Türk'ün 
ve âlemi îslâmm yüzünü güldüren ve bir ha
yatı mesudaneye inkılâbını temin ve tebşir ey-
liyen ordumuzun mnzafferiyatı mütevaliyesinin 
devamı tem.enniyatiy.le zatıâlilerini ve, Muhte
rem Meclis Reisi Âlisi ile azayı muhteremelerini 
Hilâl Beyle hararetle tebrik eylediğimizi müşa
rünileyhim hazaratına iblâğına tavassutunuzu 
Bursa ve izmir'e giren ve İslâmm aziz sancağı 
olan hilâli keşide edene beş yüz liranın kıtası 
kumandanı vasıtasiyle takdimi' zımnında inhası 
mercudur. (Alkışlar) 

Misbah Muhayşi 

İHSAN B. (Cebelibereket) — Telgrafın ne
reden çekildiğini söyler misiniz? 

TAHSİN B. (İzmir) — Mersin'den efendim. 
Fakat kendisi Beyrutludur. Beyrut'tan gönde
rilmiştir. Mersin vasıtasiyle geliyor. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Divanı 
Riyasetten bir ceVap yazılmasını teklif ediyo
rum. 

REİS -— Peki efendim! Divanı Riyasetten 
münasip bir cevap yazılır. 

4. — TAKRÎRLEB 

l. — Bursa Mebusu Muhiddin Baha Beyle 
arkadaşlarının, düşman tarafından tahliye edi
len. yerlerin hini tahliyede ihrak edilmelerinin 
protesto edilmesine dair takriri 

REİS — Efendim! Zâbitana bir nefer zam 
! •ayını hakkındaki lâyihanın müzakeresine baş-
I lamazdan evvel arkadaşlarımızdan Muhiddin 
fs Baha Bey ve rüfekasmm bir takriri var. Musa 

ad e buyurursanız onu okuyalım. 

Riyaseti Celileye 
Eskişehir'le sair tahliye edilen yerlerin ih

rak edilmesi hususunun Meclisi Millî tarafın
dan protesto ve Bursa ile henüz istirdadolun-
mıyan sair şehirlerdeki bedayii mimariye ve 
asarı tarihivenin avnı tehlikei imhaya' mâruz 
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kaldığının ve irtikâbolunan cinayatı tahripkâ- i 
raneyi milletin hiçbir zaman affetmiyeceğinin 
âlemi medeniyete iblâğ ve ilân olunmasını tek
lif eyleriz. 

Kırşehir 
Müfid 

Üsküdar 
Neşet. 

îstanbuJ 
Numan 
izmir 
Tahsin 
Bursa. 

Şeyh Servet 
Ankara 

Şeni şeddin 
Kırşehir 
Sadık 

Bursa 
Muhiddin Baha 

Trabzon 
Nebizade Hamdi 

Sinol) 
Hakkı Hami 

Bursa 
Operatör Emin 

Van 
Haydar 

Bolu 
Nuri 

Mersin 
Ali Vefa 

Dersim 
Mustafa. 
Ertuğrul 

Ahmed Hamdi 

Adana 
Zamir 
Bursa 

Osman Nuri 
Kozan 

Mustafa 
Adana 
Eşref 

Bayezid 
Süleyman Sudi 

Sinob 
Mehmed Şerif 

Üsküdar 
Mazhar 

Karahisarı Şarki 
Memduh 
Burdur 

İsmail Subhi Soysal]ı 

MUHİDDİN BAHA B. (Bursa) —Efendim! 
Vakıa Hükümet protesto etmekte berdevamdır. 
Fakat, bendeniz ve arkadaşlarım arzu ettik ki, 
Millet Meclisi Heyeti Umumiyesinden de bu ya
pılan feeayi hakkında beyanı hissiyat ve efkâr 
edilsin! En mesut ve tarihî günlerimizde bir 
ukdei elem olan endişeyi ref'etmek, bendeniz 
öyle zannediyorum ki; gerek şahsan ve gerek 
mensubolduğumuz millet namına ve gerekse 
vekâletimiz itibariyle bize bir borçtur. İstir-
dadettiğimiz yerlere gittiğimiz zaman harabol-
muş kulübelerden, aç, susuz kalmış olan vatan
daşlarımızdan. dindaşlarımızdan başka bir şey. 
bulamıyoruz. Tarihi insaniyetin, tarihi muhare-
batm kaydetmediği, deni, vahşi bir millet tara
fından bizim memleketimizde baştanbaşa meza
lim irtikâbolunmaktadır. Sefil düşman galip 
göründüğü zaman, silâhsız bir milletin muvak
kat ve zaruri za'fından istifade ederek, memle
ketlerimizi işgal ettiği zaman, biçare silâhsız 
ahaliyi imha etmekten ve girdiği yerleri yıkıp 
yakmaktan utanmadığı gibi, nihayet milletimi
zin azim ve imanı karşısında dayanamayacağını 
anladığı, daha doğrusu mahıv ve müzmahil 
olduğunu anladığı zaman kahbece kaçarken, bi
çare masum ahaliyi imha etmekten ve mukadde
satı tarihiyemize taarruz etmekten utanmadı. 
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Efendiler! Biz maddi zararlara nazarı tenezzülle 
bakarız. Eskişehir'deki yirmi milyon liraya bu 
millet tahammül eder. (Hayır hayır, hepsini ala
cağız; sesleri) Tabiî alacağız. Fakat biz maddi 
zararları dediğim gibi, nazarı tenezzülle görebili
riz. Bırakınız ki, bunların alınması pek yakındır. 
Düşman bizi irtikâbettiği tahribatla korkutamaz. 
Elimizde rehineleri vardır. İcabederse onları or
taya koyarak zararı maddîyi tazmin ettiririz. Fa
kat ne bizim için, ne de âlemi medeniyet için, 
telâfisi kabil olmıyan öyle zararlar hadis olabilir 
ki, bugün Meclisi Âlinize arz etmek istediğim şey 
budur. Bursa'ya teşrif eden zevat görmüşierdir. 
Orada bir Yeşil Cami var. Türk tarihi mimarisi
nin bir incisi, bir zümrüdüdür. Bursa'yı maddi-
yatiyle bir tarafa koysanız, serveti hazırasiyle 
bir tarafa koysanız emin olmalısınız, ki efendiler! 
Bir Yeşil Cami Bursa'nm serveti maddiyesine 
tefavvuk edecek kıymettedir. Dünyanın her hangi 
bir köşesinden gelen, mütefekkir olduğunu iddia 
eden ne kadar kimse varsa onun kıışei sama-
daniyetinde tazarru ve lıuşûle durmaktadır. Bjı 
sanatkârlar, mimarlar, mütefenninler, dünyada 
emsaline nadir tesadüf edilen Bursa'nm bu Yeşil 
Camiine hayretle bakmaktadırlar. Yarın kıymeti 
mimariyeden, hissiyatı bedayikâraneden mahrum 
olan, rezil, sefil, hissiyatı behimiyeden, hissiyatı 
rezileden başka bir hisle mütehassis olmıyan Yu
nanlılar o semavi mabede gittikleri zaman bir 
bomba atarlar, atabilirler. Onlar için utanmak, 
onlar için hacalet, onlar için kıymetşinashk, ka
dirşinaslık, hakşinaslık yoktur. 

Fakat bendeniz istiyorum ki : öyle bir şahsa 
aidolmıyan, bir millete aidolmıyan fevkalâde 
asarı tarihiye - ki bütün medeniyetin, bütün dün
yanın malıdır, mütefekkir olduğunu iddia eden
lerin malıdır. Âlemi medeniyet denilen âlemi ir
fan ve kadirşinasanm malıdır. - bendeniz inanmak 
istiyorum, ki : Kendilerine medeni süsü verenler, 
medeniyiz diyenler, kadirşinasız diyenler, asarı 
tarihiyeye kıymet veriyoruz diyenler, hattâ bir 
vazo için beş yüz bin lira vererek onu salonlarına 
koyanlar, bir levhaya bir milyon vererek, birbi
riyle rekabet ederek onları evlerinin bir köşesine 
koyarak, işte ben bedayiperver bir adamım, bir 
milyon lira vererek bir levha aldım, diye mağrur 
olanlar, milyonların tesis edebilmesine imkân ol
mıyan Bursa'nm Yeşil Camiini ve buna mü
masil birçok asarı mimariyesini kıskansınlar 
da muhafazası için insaniyetkârane hareket et-
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sinler. Biz kimseden silâhla müdafaa, kimse
den yardım istemiyoruz. Fakat âlemi îslâmiyete 
hitabederek diyoruz, ki : Efendiler! Bursa'daki 
Yeşil Camii Kebir ve daha birçok camiler ve 

i türbeler yalnız bizim değildir. O yedi yüz se-
\ nelik bir beşeriyeti mtitefekkirenin, bir beşe

riyeti bedaatperestinin mahsulüdür. Siz gelip 
oradan istifade ettiniz, ̂ i z i n Bursa'ya gelip 
onları gördükten sonra yaptığınız asar içinde 
onlardan aldığınız dersler vardır. Nankörlük 
etmeyiniz ve onları katiyen yıktırmayınız. Eğer 
onları yıktırırsanız bize medeniyetten, bediiyat
tan, mimariden, kadirşinaslıktan, ilim ve fen
den bahsetmeyin. Binaenaleyh; bu yolda âlemi 
medeniyete hitabetmeyi teklif ettik. Lütfen ka
bul buyurunuz. 

BASRÎ B. (Karesi) — Efendiler! Muhiddin 
Baha Beyefendi şu takrirdeki maksatlarını 
pek güzel izah ettiler. Ben protestonun aleyhin-
deyim. Çünkü Cenabı Hakkın lütuf ve inaye-
tiyle dâvamız artık bitmek üzeredir. Protes
tomuzu fiilî bir surette yapıyoruz. Münasipse 
bire onla mukabele edeceğimizi âleme ilân ede
lim, protestodan vazgeçelim. Onlar bir yapı
yorsa biz onlara on yapalım. (Gürültüler) Efen
diler! Yunanlıların, bu meşum milletin yap
tığı mezalim ve feeayi yalnız Eskişehir'e ve 
yalnız yeşil ve tarihî Bursa'ya münhasır de
ğildir, ' içeride kalmış birtakım memleketleri
miz var ki, oralar halkından kısmı mühimini 
bugün dağlara iltica etmiştir. Ağaç kovukla!-
rında'; şurada burada hayatlarını muhafaza 
etmektedir. Her gün müslümanlar, Türkler idam 
edilmektedir. Fakat bendeniz buna rağmen pro
testoya razı değilim. Bunlar böyle yaptıkça 
biz de artık fiiliyata geçelim ve bunu alenen 
ilân edelim. (Kime sesleri.) Âlemi medeniyet 
denilen namussuzlara kargı ilân edelim. 

HÜSEYİN AVNl B. (Erzurum) — Efen
dim! Muhiddin Baha Bey biraderimiz bedayie 
karşı yapılan cinayetten dolayı beşeriyete hi-
tabediyorlar. Basri Beyefendinin mukabele ede
ceği hususatı da anlıyamadım. 

BASRt B. (Karesi) — Mukabele bilmisil-
dir. ••• • 

HÜSEYİN AVNİ B. (Devamla) — Biz za
lime karşı zalim olamayız, bahusus hiçbir zaman 
bedayiin de düşmanı olamayız. Muhiddin Baha 
Beyin'buyurduklarına gelince: Bize karşı değil, 

. 1338 C : 2 
j beşerin kalbine karşı yapılan fecayii protesto 

edelim. Evet bendeniz de bu şekilde iştirak eder, 
müzakerenin kifayetini teklif ederim. 

REİS — Efendim! Rica ederim, müsaade bu
yurun. Müzakerenin kifayetini kabul edenler lüt
fen ol kaldırsın... Müzakerenin kifayeti kabul 
edilmiştir. 

Şimdi iki suret var: Birisi Divanı Riyasete 
havale edersiniz, Divanı Riyasetçe Meclis namına 

I bir protestoname yazılır. Birisi de Kanunu Esa
si Encümenine havale ederiz, oradan... (Divanı 

I Riyasete sadaları) 
HAKKI HAMI B. (Sinob) — Efendim! Mec

lis namına yapılacak tebligat Hariciye Vekâleti 
tarafından yapılır. Meclisin arzusu Hükümete 
tebliğ edilir, Hariciye Vekâleti de lâzım gelen-

I lere iblâğ eder. 
MAZHAR MÜFID B. (Hakkâri) — Protes

toyu Meclis yaparsa tebligatı kendisi yapar. Ha-
I riciye Vekâleti vasıtasiyle yapmaz. Geçen gün 
I Meclisi Âli namına protesto yapılmasına karar 
I verdik. Binaenaleyh bugün de protestoyu Meclis 
I yapacaksa tebligatını da Meclis yapar. 

RElS — Efendim! Rica ederim. Hükümet va-
I zifesini ifa ediyor. Şimdi bunu Divanı Riyasete 
I havale ederiz. Divanı Riyasetin de acilen protes-
I to yapmasını kabul buyuranlar lütfen el kaldır-
I sın... Kabul edilmiştir. (Acilen sesleri) 
I Efendim; şimdi müstacelen müzakeresi ka-
I bul olunan zâbitana bir nefer taymatı itasına 

dair bir lâyiha! kanuniye var. Maliye ve Müda-
I faai Milliye vekillerini çağırdık, buradadırlar. 

I CEMİL B. (Kütahya) — Umum maaşlardan 
I yüzde yirminin alınmamasına dair takrir var. 
I Onunla tevhidedildikten sonra müzakere edilsin. 
I OSMAN B. (Kayseri) — Yüzde yirminin 
j alınmamasına dair olan takrirle tevhidedilsin. 

RE IS — Müsaade buyurun! Yüzde yirminin 
I alınmamasına dair bir takrir var. Osman Bey bu 
I meselenin onunla tevhiden müzakeresini teklif 
I ediyor. (Hayır, doğru sadaları) 

HÜSEYİN AVNt B. (Erzurum) — Yüzde 
I yirmi teklifi encümene gidiyor ve kabul edilip 
I edilmiyeceği meşkûktür. Halbuki aylardan beri 
I ruznameye geçmiş bir şeyle tevhit için, tekrar 
I tehirine lüzum yoktur. Bu, müzakere edilir; öbür 
I tarafının da icabına ayrıca bakılır. 

MALİYE VEKİLİ HASAN FEHMÎ B. 
— Efendim!... 
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REİS — Efendim! Müsaade buyurun! Bunun 

ikisinin birleştirilmesini kabul edenler lütfen el
lerini kaldırsın... Ekseriyetle ikisinin birlikte mü-
zalceres kabul olunmuştur. 

MALÎYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. 
— O halde bendenizin mütalâatım o esasa dair 
idi. Muvazenei Maliye Encümeninin bir diyeceği 
varsa söylesin; ondan sonra mâruzâtımı arz ede
rim. 

REİS •— Efendim! Cumartesine tehirini ka
bul edenler lütfen el kaldırsın... (Muvafık sada-
ları) Kabul edilmiştir. Cumartesi ictimaımızda 
ilk evvel bunu müzakere edeceğiz. 

HÜSEYİN AVNÎ B. (Erzurum) — Efendim; 
sivil tabipler için bugün müzakeresi kabul olun
muş kanun vardır, onun müzakeresine başlıya-
lım. 

2. — Ziraat Bankasmın ıslahı için teşkil edi
lecek komisyonla Muvazenei Maliye Encümenin-
deki münhale Besinci Şubeden yapılan intihap 
hakkında Şube Riyaseti tezkeresi 

7 . IX . .1888 
Kiyaseti Celileye 

Beşinci Şubenin bugünkü içtimamda Ziraat 
Bankasının ıslahı için teşekkül edecek olan ko
misyona âza namzedi olarak, Erzurum Mebusu 
Âsim ve Hakkâri Mebusu Mazhar Müfid beyler 
ve Muvazenei Maliye Encümeninde Rasim Beyin 
yerine Âsim Bey (Erzurum) intihabolunduklan 
mâruzdur. 

Beşinci Şube Reisi 
Mustafa 

İcra Vekilleri Riyaseti bütçesi : 

MALİYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. 
(Gümüşane) — Efendim; İcra Vekilleri Heyeti 
Riyasetine ait bir bütçe vardır. Bir fasıldan iba
rettir. Bu kanunu ahîr mucibince İcra Vekilleri 
Riyasetinin re'sen intihabedilmesi d'olayısiyle bâ
zı teşkilât icra etmek zarureti katiyesi vardır. 
Bir fasıldan ibarettir. Tensip buyurursanız, 
zaten encümenden çıkmıştır. İki dakikalık bir 
şeydir, istirham ediyorum. Ruznameye alalım, 
müzakere edelim. 

OPERATÖR EMİN B. (Bursa) — Üç sene-
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den beri bu sürünüyor. Geçende müzakeresi ka
bul edilmişti. 

B. îcra Vekilleri Heyeti Riyaseti 1338 se
nesi bütçesi 

MALİYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. 
(Gümüşane) — Arz ettiğim gibi Riyaset bütçesi 
İcra Vekilleri Riyasetine ait bütçe. Bu ufak bir 
rakam, bir fasıldan ibarettir. Kanunu ahir mu
cibince de bâzı teşkilât yapılması lâzımgelir. Bu
gün bunun ruznameye alınarak, şimdi müzakere 
edilmesini teklif ediyorum. 

HASİB B. (Maraş) — Riyaset bütçesinin 
müzakeresinin tehirinde hiçbir mahzur yoktur. 
Yüz binlerce lirayı muhtevi Matbuat ve İstih
barat bütçesinin takdimen müzakeresini teklif 
ediyorum. 

REİS — Efendim; Maliye Vekili Beyefendi
nin bir teklifi vardır. İcra Vekilleri Heyeti Ri
yasetinin bir maddelik bütçesi var. Bugün bu
nun müzakere edilmesini teklif ediyorum, diyor. 
Bugün bunun müzakere edilmesini kabul edenler 
lütfen el kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

İcra Vekilleri Heyeti Riyasetinin 1338 senesi 
bütçesi tetkik olundu: 

137 nci fasıl : Memurin maaşatiyle müstahde
min ücuratını muhtevi bulunan işbu fasılda 
esas itibariyle bir tebeddül yoktur. Memurinin 
adedleri ve miktarı maaşları senei sabıkanın 
aynı olarak kabul ve ipka edilmiş olup faslın 
yekûnunda görülen 94 lira tezayüt geçen sene 
Temmuz'undan itibaren ücreti maktua ile istih
damları takarrür eden odacılar ücuratınm bu 
sene büjçesine bir senelik olarak vez 'edilmiş ol
masından münbaistir. 

138 nci fasıl : İşbu masarif faslının yalnız 
ikinci mefruşat maddesine, sabıkına nazaran 186 
ve bu sene için Hükümetçe teklif olunan mik
tara nazaran da 350 lira noksan olmak üzere 
250 lira tahsisat vaz ve diğer mevaddı sabıkı 
gibi kabul ve faslın yekûnu 1 67Ö lira olarak 
tesbit olunmuştur. 

139 ncu fasıl : Masarifi müteferrika faslı olup 
Hükümetçe teklif olunan miktardan 540 lira nok
san olmak üzere senei sabıka tahsisatının nısfı 
derecesinde 300 lira olarak kabul olunmuştur. 
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141 nci fasıl. Tahsisatı fevkalâdei şehriyeyi j 

muhtevi olan işbu fasıl maaşata tâbi olup geçen 
sene tenkihata tâbi olmıyan dört aylık maaşata 
tekabül eden mekadirle mütebakinin yüzde yir
misi badettenzil bilhesap sabıkından 1 706 lira 
noksan olmak üzere 4 828 lira olarak kabul olun
muştur. 

Hulâsa : 
1337 senesinde 12 720 lira tahsisatı olup sekiz 

aylık tenkihatın bir seneye teşmili ve tahsisatı 
fevkalâdeden yüzde yirmi tenzili suretiyle 11 118 
lira olarak tesbit edilen icra Vekilleri Heyeti Ri
yasetinin 1338 bütçesi sabıkından 2 098 ve bu 
sene için tesbit edilen miktardan 486 lira noksan 
olmak üzere 10 632 lira olarak bil kabul Heyeti 
Celileye takdim kılındı. 

8 Temmuz 1338 

Muvazenei Maliye Encümeni 
Namına 

içel Mebusu 
Mehmed Sami 
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Müfredat kadrosu 

Unvanı memuriyet 

Beherinin 
maaşı 

Aded şehrisi 

Kalemi Mahsus Müdürü 

Şifre Kalemi 
Başkâtip 
Şifre kâtibi 
Kâtip 

Evrak Kalemi 
Başkâtip 
Dosya memuru 
Mukayyit 

Avamir ve Mukarrerat Kalemi 
Başkâtip 
Müsevvit 
Mübeyyiz 
Serodaeı 
Odacı 

40 

25 
17,5 
13 

25 
17,5 
13 

25 
17,5 
13 
20 
ıs 

F. M. Nev'i muhassasat 

137 
1 
2 

.6 
,7 
8 

12 
14 

Maaşat 
Riyaset maaş ve muhassasatı 
Müsteşar maaşı 
Riyaset Daire Müdürü 
Şifre Kalemi 
Evrak Kalemi 
Avamir ve Mukarrerat Kalemi 
Müstahdemini müteferrika 

137 nci faslın yekûnu 

1337 se
nesi Muva
zenei Ma

liye Encü
menince ka
bul edilen 

1337 senesi 
Encümeninin 
tenkih atiyle 
1338 senesi 

Birinci Avans 
Kanunu 

tadilâtına 
göre 
tesbit 

olunan 

1338 senesi için 
A 

r 

Hükümetçe 
teklif 

olunan 

Muvazenei 
Maliye 

Encüme
nince tek
lif olunan 

480 
868 
868 
868 
656 

3 740 

480 
822 
822 
822 
888 

3 834 

480 
822 
822 
822 
888 

-" 3 834 

480 
822 
822 
822 
888 

3 834 
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138 

139 

141 

M. 

1 
2 
3 
4 
5-
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Nev'i muhassasat 

Masarif 
Kırtasiye 
Mefruşat 
tcarat 
Hademe melbusatı 
Tenvir ve teshin 

138 nci faslın 

Masarifi müteferrika 

Tahsisatı fevkalâdei şehriye 

yekûnu 

7. 

yekûnu 

umumi 

9,1338 

1337 se
nesi Muva
zenei Ma

liye Encü
menince ka
bul edilen 

500 
436 

120 
800 

1 856 

600 

6 534 

12 730 
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1337 senesi 

Encümeninin 
tenkihatiyle 
1338 senesi 

Birinci Avans 
Kanunu 

tadilâtına 
göre 
tesbit 

olunan 

500 
436 

, 120 
800 

1 856 

600 

4 828 

11 118 

1338 senesi için 
r 

Hükümetçe 
teklif 

olunan 

500 
600 

120 
800 

2 020 

840 

4 828 

11 522 

Muvazenei 
Maliye 

Encüme
nince tek
lif olunan 

500 
250 

120 
800 

1 670 

300 

4 828 

10 633 

HÜSNÜ B. (Bitlis) — Beş elle kabul edilmiş
tir! 

HASÎB B. (Maraş) — Matbuat ve istihbarat
ta binlerce liralar sarf olunuyor. Heyeti Vekiie-
nin bütçesi beş gün sonra da müzakere edilebi
lirdi. 

REİS — Efendim! İcra Vekilleri Riyasetine 
ait bütçenin heyeti umumiyesi hakkında söz isti-
yen varsa esami kaydedeyim. (Hayır sadaları) 

NECİB B. (Mardin) — Söz istiyen yoktur. 
Fasıllara geçilmesini teklif ediyorum. 

REÎS — Efendim! Heyeti umumiyesi hakkın
da söz söyliyeıı yok. Heyeti mecmuasının müza
keresini kâfi göı*üp fasıllara geçilmesini kabul 
edenler lütfen el kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

Fasıl hakkınca söz söyliyecek var mı? (Fasıl 
okunsun sesleri) 

MALİYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. — 
Efendim birinci fasıl; Riyaset maaş ve muhassa
satı sıfırdır. Müsteşarlık maaşı sıfırdır. Riyaset 
Daire Müdürü ki, Kalemi Mahsus Müdürüdür. 
Şifre Kalemi, Evrak Kalemi, Avamir ve mukar-
rerat Kalemi müstahdemini müteferrika ki, fas
lın yekûnu 3 834 liradır. Fakat bu faslın birin
ci maddesinde maaş ve muhassasatı sıfır olan 
ve kanunu ahır mucibince intihabı icra edilen, 
îcra Vekilleri Reisi müstakillen vazifeye müba
şeret ettiğr tarihten itibarendir ki, yedi aylık 
1 400 lira olarak buraya Riyaset maaş ve mu
hassasatı konulmasını Muvazenei Maliye Encü-
meniyle de görüştük. Muvazenei Maliye Encüme
ni de muvafakat ve kabul buyurdular. Fakat 
bütçe bundan evvel çıktığı için buraya rakamı 
konulmamıştır. 
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F. M. 

137 
1 
2 
(i 
7 

• 8 
12 
14 

Nev'i nıuhassasat 

Ma&şat 
Kiyaset maaş ve muhasısasatı 
Müsteşar maaşı 
Riyaset Daire Müdürü 
Şii'n Kalemi 
Evrak Kalemi 
Avamir ve mulkarrerat kalemi 
Müstahdemini müteferrika 

137 nei faslın yekûnu 

.1338 

1337 se
nesi Muva-
zenei Ma
liye Encü
menince ka
bul edilen 

0 : 2 
1337 senesi 

Encümeninin 
tenkihatiykv 
1338 senesi 

Birinci Avans 
Kanunu 

tadilâtına 
göre 
tesbit 

olunan 

s-

% 

1338 senesi için 
. . . . A 

Muvazene! 
Maliye 

Hükümetçe Eneünıe-
teklif nince tek-

olunan lif olunan 

480 
868 
868 
868 
656 

3 740 
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REİS — Efendim ilâve ile 137 ııci fasitti 
yekûnu olan 5 234 lirayı kabul edenler lütfen 
el kaldırsın... Kaibul edilmiştir. 

MALÎYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. — 
Efendim, 138 nei fasıl, masarif, kırtasiye, mef
ruşat, icarat, hademe melbusatı, tenvir ve tes
hin. Bunda icarat sıfırdır. Çünkü Devlet bina-
sıdır. Yalnız bunun mefruşat maddesinde evvel
ce (250) lira tesbit edilmiş, şimdi müstakillen 
süferayı kabul edecek müstakil bir salon tefriş 
etmek zarureti vardır. (Münasip, sesleri) bu 
pek lâzımdır ve hattâ elzemdir. Bir de îcra 
Vekilleri Reisinin makamı olmak lâzımdır. Bu

na bir oda ihzarı lâzımdır. Sırf bunun mefru
şat masrafı ohıı&k üzere mefruşat maddesine 
daha bin lira ilâvesini teklif ediyorum. (Azdır, 
sadaları) Ye yine bunu da Muvazene! Maliye 
Enciimeniyle görüştük. Encümeni Âli kabul et
miştir... 

REİS —- 138 ııci faslın yekûnu 2 670 lira
dır. Bu faslı kabul edenler lütfen ellerini kal
dırsın. Kabul edilmiştir. 

139 neu fasıl niasarifi müteferrika 300 lira
dır. Bu fasıl hakkında söz istiyen yok. Kabul 
edenler lütfen ellerini kaldırsın. Kabul edilmiş
tir. 

F. M. Nev'i muhassasat 

141 Tahsisatı fevkaJ.âdei şehriye 
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REİS — Bu faslı kabul edenler lütfen ol 

kaldırsın... Kabul edilmiştir. 
Yekûnu umumi 13 032 lirayı kabul edenler 

lütfen ellerini kaldırsın... Kabul edilmiştir. 
Efendim heyeti umumiyesini kabul edenler 

lütfen ellerini kaldırsın... (Tâyini esami, ses
leri) Rica ederim, Maliye bütçesinin teferrua-
tındandir. 

MALÎYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. (Gü-
müşane) — Müsaade buyurunuz. Şimdiye ka
dar Riyaset bütçesinin âmiri itası malûmuâli-
niz Dahiliye Vekâleti idi. Dahiliye Vekâleti 
bütçesi hitam bulmuş, bunun onunla alâkası 
yok diye tefrik buyurdunuz, öteden beri bir 
teşrifat meselesi dolayısiyle İcra Vekilleri Re
isi âmiri ita olamaz. Vekillerden birisi âmiri 
i ta olur. Çünkü Maliyenin murakabei maliyesi
ni tamamen ifa etmesi için bir teşrifat mesele
sidir. Onun için bunu hangi, bir vekile verirse
niz o Vekil deruhde eder. (Maliye Vekâleti, 
sesleri) O halde âmiri itayı Maliye Vekâleti 
tensii'p buyurduğunuz takdirde Maliye bütçesiy
le yekûnu umumi meyanında reye konur. 

REİS — Efendim, Maliye Vekâleti bütçesi 
ile beraber tâyini esamiyle reye konacak. 

3. — İstirdadedilen mahallere gönderilecek 
memurin harcırahları için Dahiliye Vekâleti büt
çesinin harcırah faslına elli bin lira ilâvesine 
dair kanun lâyihası ve Muvazenei Maliye Encü
meni mazbatası 

REİS — Dahiliye Vekâleti bütçesine 30 bin 
lira ilâvesi hakkındaki lâyihaii kanuniyeniıı 
müstacelen müzakeresi hakkında Muvazenei 
Maliye Encümeninin mazbatası vardır. Bunu 
ruznameye aldık. Dahiliye Vekili Beyi de ça
ğırdık, buradadır. Bunu da bugün bitirelim, 
efendim. 

3 1 . VIII. 1338 
T. B. M. MecilÜsi Riyaseti Celilesinc 

1338 senesi Dahiliye Vekâleti harcırah ter
tibine otuz bin liranın zammına dair icra Ve
killeri Heyetinin 31 Ağustos 1338 tarihli içti-
mamda kabuî edilen lâyihai kanunijre ile esba
bı mucibe lâyihası raptan takdim kılınmıştır. 
îfayı nıuktazasiyle neticesinin işarına müsaadei 
sâmilerini istirham eylerim efendim. 

T. B. M. M. İcra Vekilleri 
Heyeti Reisi 

Hüseyin* Raut 

1338 C : 2 
Esbabı mucibe mazbatası 

1338 senesi Dahiliye bütçesinde memurini 
Dahiliyenin bir senelik harcırah tertibi için 
(30) bin lira tahsis edilmiş ise de vekâletçe 
görülen lüzumu idariye ve mülkiye müfettiş
lerince yapılan tahkikat üzerine hâsıl olan lü
zum ve ihtiyacı kanuniye binaen azil ve tahvil 
ve tâyin edilen bâzı mahaller memurlarına ka
nunen itası muktazi harcırahların tesviyesi do
layısiyle tahsisatı mezîkûre 'hitam bularak ye
niden tahsisat istihsaline ihtiyaç hâsıl olmakla 
beraber bu defa inayeti bari ile istirdadediİ-
ıniş ve edilmekte bulunmuş olan mahaller me
murini ile yeniden tâyin edilecek memurlara 
harcırah itası zarureti yüzünden tahsisatı ce
dide istihsali lüzumu teşeddüd ve tezayüdey-
lemiş bulunduğundan esbabı mâruzaya binaen 
merbut an takdim kılınan kanun lâyihası mu
cibince tertibi mezkûr için (50) bin lira tah
sisat itası lüzumunun tahtı karara alınması 
arz olunur. i 

3.1 Ağustos 1338 

Kanun lâyihası / 

MADDE 1. — 1338 senesi Dahiliye Vekâ
leti harcırah tertibine (30) bin lira zammedil-
miştir. 

MADDE 2. — İşbu kanun tarihi neşrinden 
itibaren mer'idir. 

MADDE 3. — Bu kanunun icrayı ahkâmına 
Dahiliye ve Maliye vekâletleri mezundur. 

31 Ağustos H338 
T. B. M. M. Şer'iye Vekili 

İcra Vekilleri Heyeti Abdullah Azmi 
Reisi 

Hüseyin Rauf 
Müdafaai Milliye Vekili Adliye Vekili 

Kâzım Rifat 
Dahiliye Vekâleti Hariciye Vekâleti 

Vekili Vekili 
Mehmed Ata Hüseyin Rauf 
Maliye Vekili Maarif Vekili 
Hasan Fehmi Mehmed Vehbi 

Nafıa Vekâleti Vekili İktisat Vekili 
Reşad Mahmud Esad 

SıJhhat ve Muaveneti Erkânı Harbiyei 
İçtimaiye Vekâleti Umumiye Vekâleti 

Vekili Vekili 
İ Fııad Kâzım 

— 509 ~~ 
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Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası 

1338 senesi /Dâhiliye bütçesinin 151 ııcd ma
sarifi mütenevvia faslının birinci memurin har
cırahı maddesine (30) bin lira tahsisatı mun
zamına itasına dair İcra Vekilleri Heyetinden 
mevrut 4 . IX . 1338 tarihiyle Meclisi Âliden 
encümenimize muhavvel 31 Ağustos 1338 tarih
li ve 1800 numaralı lâyihai kanuniye Dahiliye 
ve Maliye vekilleri beyefendilerin huzuriyle 
mütalâa ve tetkik olundu, leaibı ledelmüzakere 
serd edilen esbabı mıucilbe varit görülmekle 
teklifi vâki esas itibariyle aynen kabul ve bi
rinci madde şeklen tadil edilmiş olup gerek •me
murini sairenin ve gerek avni hakla istirdad-
edilmiş ve peyderpey istirdadedilmekte bulun
muş olan ınemaliki müstahlasaya derhal azi
metleri lâzımgelen memurinin harcırahları 
tesviye edilebilmek için işbu lâyihamın mevad-
dı saireye taikdimen müzakeresi hususunun 
Heyeti 'Oelileye arzı lüzumu tezakkür kılın
mıştır. 

Reis Mazbata Mulharri ri 
Gazianteb Hakkâri 

Ali Cenani Mazhar Müfid 
Kâtip Aza 

Yozigad İçel 
Muhalifim Mehmed Şevki 
Feyyaz Âli 

Aza Âza 
Muş Erzincan 

îlyas Sami Memurinin azil ve nasbi ve teb
dili usul ve kanuna muhalif har

cırahlarda israf dolayısiyle 
muhalifim 

Mehmed Emin 
Âza Âza 

Sivas Lâzistan 
Ziyaeddin Ziya Hurşid 

Âza Âza 
Yozgad Kayseri 
Bahrî Osman Nuri 

Lâyihai Kanuniye 

MADDE 1. — 1338 senesi Dahiliye bütçesi
nin (151) nei masarifi mütenevvia faslının bi
rinci memurin harcırahı maddesine (30) bin 
lira tahsisatı munzammâ ita olunmuştur. 

MADDE 2. — İşbu kanun tariihi neşrinden 
itibaren meriyülicradır. 

1338 C : 2 
MADDE 3. - İşbu kanunun icrayı ahkâ

mına Dahiliye ve Maliye Vekilleri 'memurdur. 
REİS — Heyeti mecmuası hakkında söz is-

tiyen var rnıf (Hayır sadaları) Maddelere ge
çilmesini kabul edenler ellerini kaldırsın. Ka
bul edilmiştir. 

1338 senesi Dahiliye bütçesinin harcırah madde
sine 30 bin lira tahsisatı munzamına itasına 

1'- dair Kanun 

MADDE 1. — 1338 senesi Dahiliye bütçesi
nin (151) nci masarifi mütenevvia faslının bi
rinci memurin harcırahı maddesine (30) bin 
lira tahsisatı munzammâ ita olunmuştur. 

HASÎB B. (Maraş) — Ne mecburiyet altın
da isteniliyor? Esbabını anlıyalım. (Cevaptan 
müstağnidir, reye koyunuz sadaları) 

DAHİLÎYE VEKÂLETİ VEKİLİ ATÂ B. 
(Niğde) — Efendim Dahiliye Vekâleti bütçe
sinde, 1337 ve 1338 senelerinde kabul edilen 
harcırah tahsisatına ilâveten yeniden (30) bin 
liralık tahsisat talebolunuyor. Esasen harcı
rah tahsisatı bitmiş olmasına ve avn ve ina
yeti Bari ile istirdadolunan mahallere müstace-
len memur gönderilmesi zaruri olmasına mebni 
yeniden 'harcırah istenilmiştir. Sebebi gerek 
encümenin mazbatasında ve gerek verdiğimiz 
esbabı mucibe lâyihasında arz edilmiştir. Ma
ruzatım bu zammın müstacelen kabul edilmesi
dir. (Muvafık, kâfidir sesleri) 

REİS — Efendim ibirinci maddeyi kabul 
edenler lütfen ellerini kaldırsın. Kabul edil
miştir. 

MADDE 2. — tş'bu kanun tarihi neşrinden 
itibaren meriyülicradır. 

REİS — Efendim ikinci maddeyi kabul 
edenler lütfen el kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Iş'bu kanunun icrayı ahkâmı
na Dahiliye ve Maliye Vekilleri memurdur. 

REİS — Efendim üçüncü maddeyi kabul 
edenler lütfen ellerini kaldırsın. Kabul edil
miştir. 

Heyeti mecmuasını tâyini esamiyle reye ko
yacağım. 

7. — SUALLER 

1. — Kırşehir Mebusu Yahya Galib Beyin, 
Yunanlıların Trakya'daki tahribat ve yağmager-
Uklerine dair Hariciye Vekâletinden sual takriri 

560 
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REİS — Efendim Yahya Gali'b Beyin, yanan, | 

yıkılan ve iharabolan memleketler için Heyeti Ve- i 
kile Riyasetinden 'bir sual takriri var. Heyeti j 
Vekile Riyasetine havale ediyoruz. Ona da ce- j 
vap verilir. j 

i 

2. — Mersin Mebusu Salâhaddin Beyin, me- \ 
maliki müstahlasadan varidat cibayeti hakkın
da Mali/ye Vekâletinden sual takriri 

REİS — Hüseyin Avni Beyin de, Maliye 
"Vekâletinden bir sual takriri var; onu da Ma
liye Vekâletine havale ediyoruz. Cevap aldıktan 
sonra okuruz. 

1338 C : 4 
HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Efen

dim benim öyle bir sual takririm yok. 
REİS — Evet efendim; yanlışlık olmuş; Sa-

lâhaddin Beyindir. 
SALÂHADDİN B. (Mersin) — Reis Bey 

şimdi okuyunuz. Belki Maliye Vekili Bey ce
vap verir. -

İCRA VEKİLLERİ HEYETİ REİSİ 
RAUF B. (Sivas) — Etendim; bir meseleyi 
Heyeti Aliyenize hafiyen arz etmek mecburi
yeti vardır. Muvafık görürseniz celsei hafiye 
akit buyurulsun! (Hay hay seslen.) 

Hitamı müzakerat; saat: 8,40 

(Üçüncü Celse hafidir.) 

DÖRDÜNCÜ CELSI3 
Bedi'i müzakerat; saat: 4,50 

REÎS — Birinci Reisveküi Vehbi Efendi Hazretleri 

KÂTİP . Atıf Bey (Kayseri) 

REÎS — Efendim! Celsemiz alenidir. Celsei 
hafiye bitmiştir. Bâzı takrirler var. Onu oku
yacağız. 

2. — M araş Mebusu Hasib Beyin, Matbuat 
ve İstihbarat bütçesinin tercihan müzakere edil
mesine dair takriri 

Riyaseti Celileye 
Meclisi Âliye mal edilip çok zamandan be

ri müzakere edilmiyen Matbuat ve İstihbarat 
bütçesinin her şeye tercihan ~ ve takdimen Cu
martesi günü müzakere edilmek üzere ruzname-
ye ithalini teklif eylerim. 

7 Eylül 1338 
Maraş 
Hasib 

Riyaseti Celileye 
İcra Vekilleri Riyaseti bütçesini mütaakıp 

Matbuat ve İstihbarat Müdiriyeti Umumiyesi 
bütçesinin takdimen müzakeresini teklif eyle
rim. 

7 Eylül 1338 

İzmit Mebusu 
Halil İbrahim 

REİS — Malûmuâlileri Sıhhiye bütçesi en
cümene gitti, şimdi o gelinceye kadar Matbuat 
bütçesinin müzakeresini teklif ediyorlar, kabul 
edenler lütfen el kaldırsın. Kabul edilmiştir. 
Cumartesi günü Matbuat bütçesini müzakere 
edeceğiz. (Gürültüler.) Efendim! Meclisi tatil 
etmedim. Bir telgraf var. Okunacak. 

661 
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3. — Afyon KaraMşafm istirdadından do- I 

dayı Hindistmı Itüâfei Komitesinden Roma 
Mümessüi C&lâleddin Arif Bey vasıtasiyle mev
rut tebrik telgrafı 

İCRA VEKİLLERİ HEYETİ R E M VE 
HARİCÎYE VEKÂLETİ VEKİLİ RAUF B. 
(Sivas) — Efendim! Roma Mümessili Celâled-
din Arif Beyden bugün aldığım bir telgraf nağ
meyi Heyeti Aliyenize arz edeceğim, hiç şüp
he yok ki, Heyeti Uumumiyeniz bundan çok 
memnun olacaksınız ve inşirahı mânevi duya
caksınız. 

Hariciye Vekâletine 
Hindistan. Hilâfet Komitesinden aldığım ce

vabi telgrafta, orduyu millînin Karahisarc is- j 
tirdadetmesinden dolayı hisseyledikleri sürura 1 
Meclisi Aliye arz eylemekliğimi ve ordumuzun 
giriştiği mücahe4ede muvaffaikyeti katiyeyi in-J 
raz eyleyip vatanı âdâdan bir an evvel tahlis 
edebilmesi için dualar icra edileceği bildiril-
meketdir. Aynı gün ve saatte Anadolu'da da 
umumi dualar ettirilmesi memalikimrzin tahli
fine tesiratı mühimmesi olacağı mâruzdur. 

Roma Mümessili 
Celâlecldin Arif 

1338 0 : 4 
RAUF B. (Devamla) — Aynı suretle dua

lar ettirilmesini tavsiye ediyorlar efendim. Hin
distan'daki din kardeşlerimizin bizim teessü-
rat ve rfeşvelerimizi hatve behatve takibettik-
leri bununla da anlaşılıyor. Allah cümlesinden 
razı olsun. Bize bu felâketli günlerde mânevi 
en büyük hizmeti gösterdiler, teşekkür ederiz. 

HAKKI HAMI B. (Sinob) — Efendim 
bu telgraf tabettirilip cepheye gönderilsiıı!. (Gü
rültüler.) 

RElS — Rica ederim efendiler; Hakkı Ha
mi Bey bir şey teklif ediyor. Bu telgraf ta
bettirilip cepheye gönderilsiıı diyor. Tabetti
rilip cepheye gönderilmesini kabul edenler lüt
fen el kaldırsın. Cepheye gönderilmesi kabul 
edilmiştir 

TAHSİN B. (Aydın) — Reis Bey bende
nizin de bii' takririm var. Bu telgrafa Büyük 
Millet Meclisinin de bilmukabele teşekkür ve 
selâmlarının iblâğı için cevap yazılmasını teklif 
etmiştim. 

RElS — Hükümet cevap verdi efendini. 
Efendim! Ruznamei müzakerede bir şey kal

madığından Cumartesi günü içtima etmek üze
re Meclisi tatil ediyorum. 

Hitamı celse; saat : 5,10 

•**. 

* 
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Başaralı Mustafa, Efendinin affı haklandaki Kanuna verilen reylerin neticesi 

(Kabul edenler)' ' 

Yusuf Ziya B. (Mersin), Yasin B. (Oltu), 
Ali Rıza Ef. (Amasya), Emin B. (Erzincan), 
Mustafa Ağa (Dersim), Musa Kâzım Ef. (Kon
ya), Arif B. (Konya), Hamdi B. (Tokad), Şa-
kir B. (Ankara), Hacı Sabri Ef. (İçel)' Osman 
B. (Kayseri), Besim B. (Kastamonu), Vehbi 
B. (Bitlis), Midhat B. (Mardin), Mehmed Nadir 
B. (İsparta), Hasib B. (Maraş), Mustafa B. 
(Dersim), Abdullah Ef. (Adana), Mustafa Du
rak B. (Erzurum), Tcvfik Ef. (Kângırı), Re-
şid Ağa (Malatya), Feyyaz Ali B. (Yozgad), 
Haci Bedir Ağa (Malatya), Mehmed Vehbi Ef. 
(Konya), Emîr Pş. (Sivas);, Fikri Faik B. 
(Genç), Süleyman Sudi B. (Bayezid), Behçet B. 
(Kângırı), Fevzi Ef. (Batum), Mustafa Takı 
Ef. (Sivas), Hüseyin B. (Elâziz), Ahmed B. 
(Yozgad), Cevdet B. (Kırşehir), Şeyh Ser
vet Ef. (Bursa), Abdülgafur Ef. (Karesi), 
Mustafa B. (Antalya), Atıf B. (Bayezid), Hu
lusi B. (Kastamonu), Hacı Mustafa Ef. (Anka
ra);, Mehmed Vasfi B. (Karahisarı Şarki), 
Halil Hulki B. (Siird), Şeyh Hacı Fevzi Ef. 
(Erzincan), Hacı Bekir Ef. (Konya), Pozan B. 

Tıınalı Hilmi B. (Bolu), İhsan B. (Cebeli
bereket), Dr. Mustafa B. (Kozan), Operatör-
Emin B. (Bursa), Rasim B. (Cebelibereket), 
Refik Şevket B. (Saruhan), Hüseyin Hüsnü 
B. (İstanbul), Şemseddin Ef. (Ankara), Dr. 
Eşref B. (Adana), Dr. Fuad B. (Bolu, Sabit Ef. 
(Kayseri), Mustafa Necati B. (Saruhan), Kılıç 
Ali B. (Gazianteb), Osmanzade Hamdi B. (Er-
tuğrul), Kadri B. (Diyarbekir), İsmail Safa B. 
(Mersin), Hacı Veli Ef. (Eskişehir), Şerif B. (Si-
nob), Nusrat Ef. (Erzurum), Memduh B. (Ka
rahisarı Şarki), Cavid B. (Kara), Hamdi Namık 
B. (İzmit), İbrahim Hakkı B. (Ergani), Musta-

(Müste 

Atıf B. (Kayseri), Rasim B .(Elâziz), Tevfik 
B. (Erzincan), Hüseyin B. (Kozan), Hacı îlyas 
Sami B. (Muş), SamiB. (İçel), Hacı Mehmed Ef. 
(Bayezid), SalâhaddinB. (Mersin), Mazhar Mü-
fid B. (Hakkâri), Ali Fuad Pş. (Ankara), Hüse-

(Urfa), Bahrî B. (Yozgad), Ziyaeddin B. 
(Sivas), Rüşdü B. (Ergani), Necib B. (Mar
din), Tahir Ef. (Kângırı), Derviş B. (Mar
din), Hamdi Ef. (Diyarbekir), Rifat B. (To
kad), Cevdet B. (Kütahya), Haydar B. (Van), 
Müfid Ef. (Kırşehir)/, Ömer Lûtfi B. (Kara
hisarı Sahib), Mesud B. (Karahisarı Şarki), 
Ziya B. (Kângırı), Mehmed Âkit' B. (Burdur), 
Said B. (Kângırı), Kasım B. (Muş), İbrahim B. 
(Mardin), İbrahim Cevdet B. (Karesi), Hak
kı Hami B. (Sinob), Hacı Süleyman Ef. (iz
mir), Remzi B. (İsparta), Naim Ef. (İçel), 
'Mustafa B. (Karahisarı Şarki), Süleyman B. 
(Canik), Esad B. (Mardin), Sadık B. (Kır
şehir), Halil İbrahim Ef. (İzmit), Halil İbra
him B. (Antalya), Yahya Galip B. (Kırşehir), 
Abdülgani B. (Muş), Seyfi Ef. (Kütahya), 
Dr. Ali Haydar B. (Genç), Rıza B. (Kırşehir), 
Mustafa Lûtfi B. (Siverek), Hacı Atıf Ef. 
(Ankara), Nüzhet B. (Kângırı), İsmail B.-(p]r-
zurum), Celâl B. (Gene), Şükrü B. (İstanbul), 
Tahsin B. (Aydın) 

fa Sabri Ef. (Siird), Mustafa Akif B. (Diyar
bekir), Abdullah Ef. (Sinob), Muhiddin Baha 
B. (Bursa), Zamir B. (Adana), Haydar Lûtfi B. 
(İçel), İsmail Subhi B. (Burdur), Dr. Refik B. 
(Bayezid), Hüsnü B. (Bitlis), Yunus Nadi B. (İz
mir), Hafız Hamdi B. (Biga), Ali Riza B. '.İstan
bul), Hamdullah Subhi B. (Antalya), Ali Vâsıf 
B. (Gene), Hüsrev Sami B. (Eskişehir), Asım B. 
(Erzurum), Yasin B. (Gazianteb), Ahmed Maz
har B. (İstanbul), Osman Nuri B. (Bursa), Ze-
kâi B. (Adana), Ali Süruri Ef. (Karahisarı 
Şarki), Nuri B. (Bolu) 

yin Avni B. (Erzurum), Süleyman Necati B. (Er
zurum), Hafız Şahin Ef. (Gazianteb), Hakkı B. 
(Van), Mazhar B. (Aydın), Vâsıf B. (Sivas), Os
man B. (Lâzistan), Hasan Tahsin B. (Antalya), 
Hasan Basri B. (Karesi), Esad B. (Lâzistan). 

(Reddedenler) 

kıfler) 



I : 08 7.9.1338 0 4 
İçtimai âti numunesi 

1. — Zaptı sabık hulâsası 
2. — Evrakı varide 

Tebrik telgrafları 
1. — Hariciye bütçesine on bin lira ilâvesi

ne dair İcra Vekilleri Kiyaseti tezkeresi 

2. — Memurini mülkiye maaşatmdaıı da yüz
de yirmi tevkif ettirilmemesi hususunun Muva-
zenei Maliye Encümenince nazarı dikkate alın
masına dair Tokad Mebusu Rifat Beyle riifeka-
sının takriri 

3. - Cumartesi günleri Heyeti Vekilen *n va
zife ve mesuliyeti hakkındaki kanun lâyihasının 
müzakere edilmesine dair Mersin Mebusu Salâ-
haddin Beyin takriri 

4. — Dahiliye bütçesine tahsisat ilâvesi hak
kındaki Kanunun ikinci defa reye vaz'ı 

Mazbatalar 
— Meclisi idare âzalarının vergi kaydından 

istisnasına dair teklifi kanuni hakkındaki Dahi
liye Encümeni mazbatası 

— Memaliki meşgule ahalisinden nüfus tez
kerelerini zayi edenler hakkındaki lâyihai kanu-
niyeye dair Dahiliye Encümeni mazbatası 

- - Müzakere edilecek mevad : 
— Matbuat bütçesi, (Matbuat Müdüriyetinin 

lağvına dair teklifi kanuni ile ve mezkûr müdüri
yet hakkındaki tahkikat raporu bütçe ile birlik
te müzakere edilecektir.) 

— Zâbitan yüzde yirmileri ile bir nefer tayı
nı itasına dair levayihi kanuniye 

— Mükellef etibba ve baytarlar- hakkmdaki 
lâyihai kanuniye 

— Ankara'da İstiklâl mahkemesi küşadına 
dair tezkere 

»>4»~£< 

T. B, M. M. Matbaa* 


