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B I R I N C I C E L S E 
Bed'i müzakerat; saat : 2,25 

REÎS — İkinci Reisvekili Musa Kâzım Efendi Hazretleri 

KÂTİPLER :Hakkı Bey (Van), Mahmud Said Bey (Muş) 

REÎS — Efendim! Celseyi küşad ediyorum. 
Zaptı sabık hulâsası okunacak. 

1, — ZAPTİ SABIK HULÂSASI 

Birinci Celse 

Birinci Reisvekili Vehbi Efendi Hazretleri-
ııin Riyasetlerinde küşadecl ilerek zaptı sabık hu
lâsası kıraat ve aynen kabul olundu. Edirne-ve 
Çatalca Teşkilâtı Vakfiyesi tahsisatına, Evkaf 
Nizamnamesinin dördüncü faslmdaki meblâğın 
tezyidine, memaliki müstalılâsadaki Ziraat Ban
kası hesabatma dair üç aded kanun lâyihası, Mu-
vazenei Maliye Encümenine, Bolu M'ebusu Tıınalı 
Hilmi Beyin; İmar ve İskân Vekâleti nam iyi e 
bir Vekâlet teşkiline dair kanun teklifiyle Eı-
tuğrul Mebusu Mustafa Kemal Beyin düşman 
tarafından talıribedilen Bilecik ve havalisi için 
800 bin lira tahsisat verilmesine dair kanun tek
lifi Lâyiha Encümenine, Ergani Mebusu Emin 
Beyin; Murad Nehri üzerindeki köprünün ta
miri lüzumuna dair temenni takriri Nafıa Vekâ
letine, Âza harcırahları hakkındaki Kanunun tef
sirine dair Riyaset tezkeresi Kanunu Esasi En
cümenine havale olundu. Aydın Mebusu Cami 
Beyin iskatı icabedip etmiyeeeğine dair. Divanı 
Riyaset kararı müzakere edilerek neticede mu
maileyhin mebusluktan iskatı kabul olundu. Ce
belibereket Mebusu Faik Beyin, Trakya'da ki 
islâm ahaliye dair sual takriri Hariciye Vekâle
tine havale edildi. Meclis aklanımda müstahdem 
iken askere alman memurların maaşlarına dan 
mazbata, Siverek Mebusu Mustafa Lûtfi Beyin 
mezuniyetine dair takriri kabul edildi. 

Altın kaçakçılığı maddelerinden dolayı Kas
tamonu İstiklâl Mahkemesince gıyaben mahkûm 
edilmiş olan Eşref ve Haşim beyler hakkındaki 
istida Encümeni mazbtası badel müzakere Ad
liye Encümenine tevdi edildi. 

Memaliki müstahlâsadan avdett etmiş olan Kü
tahya Mebusu Ragıb Beyin memaliki mezkûre 
ahvaline dair beyanatı isti ma olunduktan sonra 
oralardaki mesaili müstacelen halledecek hususi 
bir teşkilât vücuda getirilmesi için Muvazene i 
Maliye, İktisat, Nafıa, Dahiliye ve Sıhhiye En
cümenlerinden intihabolunacak âza tarafından 
bir hususi encümen kurulmasına dair takriri ka
bul olunarak teneffüs için celse tatil edildi. 

tkinci Celse. 

Birinci Celsede kurulması kalbul edilen hu
susi encümene intiha'bedilmiş olan âzanm esa-

j misi iblâğ olundu. Kütahya Mdbusu Ragub Be
yin, Ziraat makinalarmda müstamel mahruka
tın ve damızlık ve çift hayvanatının ve ziraat-

! te müstamel mevaddı kimyeviyenin Gümrük 
Resminden istisnasına dair kanun teklifi ve 
Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası badel-
müzakere buna müşabih olan kanun lâyihası 
ile tevhidedilmek üzere Kavanini Maliye En
cümenine havale edildi. 

Bilâhara Sıhhiye ve Muaveneti içtimaiye 
i Vekâletinin 1338 senesi bütçesi bir müddet 
| müzakere edildikten sonra 23 Teşrinievvel 1338 
j Pazar günü toplanılmak üzere İçtimaa nihayet 
i verildi. 
I İkinci Reisvekili Kâtip Kâtip 
| Musa Kâzım Muş Van 
I Mehmed Said Hakkı 

\ SALÂHADDÎN B. (Mersin) — Efendim zi-
| raat makiıralarında müstamel mevaddı müşta-

ile diyorlar. Mevaddı muhterilba olması lâzım-
; gelir. Tashih edilsin. 
i 

I REÎS — Efendim zaptı sabıkı tashihan ka-
! bul edenler lütfen ellerini kaldırsın. Zaptı sa-
| bık tashihan kabul edilmiştir. •* 
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2. 
1 : 124 

LÂYİHALAR 
23.10 

i. — Hariçten ithal edilecek otomobil ve şaire 
vesaiti nakliyeden Gümrük Resmi alınmaması
na dair kanun lâyihası 

REÎS — Hariçten ithal edilecek otomobil ve 
saire gibi vesaiti nakliyeden Gümrük Resmi 
alınmamasına dair Heyeti Vekileden mevrut lâ-
hai kanuniye var. Muvazene! Maliye Encüme
nine havale ediyoruz. 

2. — Zonguldak kömürlerinden İhracat Res
mi alınmamasına dair kanun lâyihası 

RElS — Zonguldak kömürlerinden İhracat 
Resmi alınmamasına dair Heyeti Vekileden mev
rut lâyihai kanuniye var. Muvazenei Maliye En
cümenine gönderiyoruz. 

4. — TAKRİRLER 

1. — Konya Mebusu Refik Beyle arkadaşla
rının, memaliki müstahlâsadaki felâketzede hal
kın tehvini ıstıraplariyle ihtiyaçlarını temin ve 
ahvali umumiyeyi teftiş etmek üzere .Meclisten 
müntehap bir heyet gönderilmesine dair takriri 

REÎS — Konya Mebusu Refik Beyle rüfeta-
smm, memaliki müstahlâsaya Meclisten müntahap 
bir heyetin izamına dair bir takriri vardır. Oku
nacak.. 

Riyaseti Celileye 
Kurtarılan vilâyetlerimizde düşmandan alı

nan emvalin pek mühim bir yekûna baliğ olduğu 
şüphesizdir. Gerçi bu metrukât ve ganaimin tes-
bit ve idaresi için devairi mütaallikasından me
murlar gönderilmiş ise de alman mevsuk malû
mata* göre; bu hususta bâzı gûna idaresizlikler 
olduğu ve bâzı tufeylilerin fırsattan istifadeye 
koştukları anlaşıldığından; gerek bu gibi ahvali 
ıslah ve tanzim eylemek ve gerek felâketzede, 
me'vasız kardeşlerimizin bir an evvel tehvini ıstı
rap ve ihtiyaçları esbabını temin, hulâsa; kurtarı
lan diyarı mızdaki muamelât ve ahvali umumiyeyi 
Heyeti Celilenin kudret ve kuvvetine istinaden 
teftiş, murakabe ve alâkadaranı arzuyu milliye 
tevfikan faaliyete sevk etmek, tufeylilerin yağ
masına mâni olmak üzere, Meclis Heveti Umumi-
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yesince defaatla izhar buyurulan arzu dairesinde 

' ve tensip Duyurulacak miktarda icabeden mahal
lere azayı Meclisten birer heyetin acilen intihap 
ve izamını teklif ederiz. 

18 Teşrinievvel J338 
Konya Mebusu Gazianteb Mebusu 

Refik Yasin 
' Mardin Mebusu Denizli Mebusu 

Necib Yusuf Ziya 
Gene Malatya 
Celâl Hacı Garib 

Kastamonu Kırşehir 
Abdülkadir Kemali Rıza 

Kastamonu Burdur 
Besim İsmail Subhi Soysallı 

Kırşehir Bitlis 
Müfid Yusuf Ziya 
Yozgad Konya 

Feyyaz Âli Kâzım Hüsnü 
Menteşe Yozgad 
Edhem Bahrî 
Karesi Kırşehir 

Hacim Muhiddin Cevdet 
İçel . Kayseri 
Ali Sabit 

Erzurum Erzurum 
Âsim Nusrat 

. Lâzistan Kozan 
Osman Dr. Fikret 

REFİK B. (Konya) — Efendim bendenizin 
vermiş olduğum takrirle alâkadar olmak üzsre 
bugün Encümeni Mahsus tarafından bu esas hak
kında bir lâyiha derdesti tanzim ve takdimdir. 
Onun müzakeresinde noktai nazarımı arz edece
ğim. 

REİS — Efendim bu takrir Encümeni Malı 
susun ihzar ettiği kanunla alâkadardır. Onunla 
tevhidedilmek için tensip buyurursanız tehir ede
lim. (Hay, hay sesleri) tehir edilmiştir. 

5. — MAZBATALAR 
1. — Konya Mebusu Vehbi Efendinin, Kadın 

raksettirenlerin teşdidi cezası hakkında kanun 
teklifi ve Adliye Encümeni mazbatası (2/347) 

m — 
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REÎS — Kadın oynatmak meselesinin menine | 6. — MÜZAKERE EDÎLEN MADDELER 

dair lâjfihai kanuniye var. Ruznameye alıyoruz. 
Efendim bugünkü ruzname memaliki müs-

tahlasada icra edilecek tedabir hakkındadır. Fa
kat mesele henüz encümenden gelmedi. Tensib-
ederseniz şimdi Sıhhiye bütçesinden bağlıyalım. 
(Hay hay sesleri) 

i. — 1338 senesi Muvazenei Umumiye kanu
nu lâyihası ve Muvazenei Maliye Encümeni maz
batası 

A —'• Sıhhiye Vekâleti bütçesi 
REÎS — Sıhhiye bütçesine başlıyoruz. 182 

nci fasıl okunacak. 

P. 

182 

1338 Garbi - Anadolu Trakya 
± 

1 
2 
3 
4 

Nevi muhassasat 

Birinci kısım - îdarei merkeziye 
Maaşat 
Vekâlet 
Heyeti teftişiye 
Şuabatı idare 
Müstahdemini müteferrika 

182 nci faslın yekûnu 

tahsisatı 

1 200 
1 440 
3 732 

648 

7 020 

tahsisatı tahsisatı Yekûn 

1 200 
1 440 
3 732 

648 

7 020 

REÎS — Efendim bu fasıl hakkında müzakere 
cereyan etmişti. Başka söz alan da yoktur. Reyi 
âlinize vaz'ediyorum. 182 nci faslın müzakeresini 

kâfi görerek; 183 ncü fasla geçilmesini kabıü 
edenler lütfen ellerini kaldırsın. Kabul edilmiş
tir. 

P. M. Nev'i muhassasat 
1338 Garbi - Anadolu Trakya 

tahsisatı tahsisatı tahsisatı 
Yekûnu 
umumi 

183 
1 
2 
3 

4 
5 
6 

Masarif 
Meremmet 
Mefruşat ve demirbaş eşya 
Kırtasiye ve evrakı matbua ve neşri
yat 
Tenvir ve teshin 
Melbusat 
îcrae 

183 ncü faslxn yekûnu 

200 

30 000 
500 
120 
860 

4 680 

200 

30 000 
500 
120 
860 

4 680 

REÎS — Efendim bu fasıl hakkında söz isti-
yen var mı? (Hayır sesleri) Efendim bu fasıl 
hakkında söz istiyen yok. 183 ncü faslın müzake

resini kâfi görerek 184 ncü fasla geçilmesini ka
bul edenler lütfen ellerini kaldırsın. Kabul edil
miştir. 
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F. M. Nevi muhassasat 

184 İkinci kısım - tdarei vilâyat 
Maaşat 

1 Memleket etıbbası 
2 Memurini sıhlıiyei seyyare 
3 Kelebe ve müstahdemini müteferrika 

184 neü faslın yekûnu 

OSMAN B. (Lâzistan) — .Vokil Beyden bu 
fasıl hakkında bir şey soracağım, efendim, bura
da memleket etıbbası deniliyor. Memaliki meşgu-
leye gönderilecek etibba ile sonradan istihlas edi
len memalike gönderilecek etibba bunda dahil ini
dir? Bunlar memlekette düşündüğünüz şekilde 
ihtiyacı temin edecek midir? 

ABDÜLİIAK TEVFİK B. (Dersim) — Reis 
Efendi neyi müzakere ediyoruz? tzahat versinler! 
Elimizde bir sureti yoktur. 

REİS — Efendim bütçedir. Tabı ve tevzi edil
miştir. 

SIHHİYE VEKİLİ Dr. RIZA NUR B. (Si-
nob) — Cevap vereyim efendim; bunların 
evvelce Heyeti Gerilenin arzusu veçhile, mikdar-
ları tezyidedilmiştir. Bu 'bütçe mucibince inşal
lah bundan sonra her kazaya bir doktor gön
dereceğiz ve bulunduracağız. Çünkü doktor
suzduk yüzünden memleketin her tarafından 
şikâyetnameler alıyoruz.' Bu; büyük bir ihti
yaçtır. Fakat ne yapalım ki şimdiye kadar eli
mizdeki bütçe ile bunun yapılmasının, imkânı 
yoktu. Çok yerler doktorsuz kalıyordu. Bende
niz Heyeti Celilenin bu arzusuna müteşekkirim. 
Bizim de tamamiyle arzu ettiğimiz bir şeydir. 
İnşallah 'bunu derhal tedarik edeceğiz. Fakat 
denebilir k i ; bu kadar doktor nereden bulacak
sınız; evet; bu, bir meseledir. Lâkin orduda 
birçok doktorlar, elimizden alınmış birçok 
doktorlar vardır ki onları istiyoruz. İnşallah 
'bunlar gelecektir. Ve sonra İstanbul'da birçok 
Etibba vardır. Onları da hizmete davet edece
ğiz. Tabiatiyle hizmet etmeleri .'azimdir. Onlar 
da bu memleketin evlâdıdırlar. Gelmeleri mec
buridir. Onlarla da kadroyu dolduracağız. 

RÜŞDÜ B. (Ergani) — İslâm olanlardan 
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1338 Garbi - Anadolu Trakya Yekûnu 

tahsisatı tahsisatı tahsisatı umumi 

91 200 5 106 2 200 98 506 
31 440 3 858 1 040 36 338 
23 136 1 260 1 296 25 692 

145 776 10 224 4 536 160 536 

getirtiniz, yani Hıristiyanlardan getirtmeyin 
rica ederim. 

SIHHİYE VEKİLİ DORTOK RİZA NUR 
B. —- Bu münasebetle bunu söyıemiye bendeni
ze vesile olduğunuzdan dolayı teşekkür ede
rim. Bendeniz zaten Rum, Ermeni filân kullan
mam. (Handeler) Üç senedir burada halis Türk 
kullanmak taraftarıyım. 

MÜFİD Ef. ('Kırşehir) — Efendim bendeniz 
bu 184 ncü faslın ihtiva ettiği üç maddeden ikin
ci maddeyi arz edeceğim. Eğer bu bendenizin 
anladığım gibi bir mesele ise şayanı şükrandır. 
Malûmuâlileri doktorlar daimî sıııetde mer
kezi kaza veya merkezi livada bulunuyor. 
Köylerimizde doktor yok. Köylüler doktora gi
debilmek için birçok masraflar ihtiyar etmekte
dir. Sıhhiye Vekâleti eğer .Memurini Sıhlıiyei 
Seyyare namı altında bir Heyeti Sı'hfaiye teşkil 
ederse, bu seyyar sıhhiye heyetleri bütün köyle
ri dolaşarak ahalinin dertlerine, hastalarına gi
dip, bakıp, tedavi eder ve ilâç verecek olursa 
şayanı şükran bir şey olur. Bunu anlamadığım
dan dolayı soruyorum. Eğer bunlar küçük şifa
hiye memurlarından ibaret ise. onun için başka 
bir söz söylemek icabediyor. Küçük sıhhiye me
muru mektebi demişler, ona da para koymamış
lar. Acaba talebeyi nerede yetiştirecekler? Bu
run adına, küçük sıhhiye memuru denmeli. 
Sıhhiye Mektebi tahsisatı konmamış. Bir me
murini seyyare demişlerdir. Eğer bunun is
mini değiştirmek ve Meclisi Âlinizde ittihaz 
edilen, bundan evvelki kararı başka bir şe
kilde almak istiyorlarsa bunda bendeniz biraz 
düşüneceğim. Bunun için; ya Küçük Sıhhiye 
Mektebi masarifatı diye para konmalıdır ve
yahut memurini seyyarei sıhhiyeden maksat ne 
ise onu da Vekil Beyefendi bize izah etmelidir. 
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SIHHÎYE VEKİLİ Dr. KIZA NUR 15. 

(Siuob) — Arz edeyim efendim. Bizde malû-
muâliuiz bâzı usuller vardır. Eskiden beri 
gelir, babadan oğul a intikal, eder. Onu değiş-
tirnıejc âdeta gayet güç olur. Bendeniz Mos
kova'ya, gitmeden evvel bu memurini seyya-
rei sıhhiye tâbirinin doğru olmadığını söyli-
yerek - çünkü bunlar küçük sıhhiye memuru
dur - fakat eskiden beri âdet olmuş bütçede 
bu isim kullanılıyor. Bunu bendeniz kaldır
mak isterini. O suretle kullanıyordum. Gel
diğim yakit de tekrar hu tâbire avdet edil
miş buldum. Hakikaten bu tâbiri değiştirmek 
lâzımdır. Bunlar doğrudan doğruya, küçük 
sıhhiye memurlarıdır. Fakat bunlar seyyar
dır. Yani o tâbii' doğrudur efendim. Bugün 
yapabileceğimiz ancak her kazaya bir doktor 
göndermektir.. Halbuki bir doktor bütün ka
zanın umuru sıhhiyesine bakamaz. Bütün köy
leri bizzat dolaşıp da köy köy hastalara bak
sın, bunun imkânı yoktur. Onun için böyle 
her yerde olduğu gibi bir sınıf memurini sıh
hiye yetiştirilmiştir. Onlara, küçük sıhhiye 
memuru deniyor. Her memlekette, Avrupa'da 
türlü türlü adları vai'dır. Bunlar hususi bir 
inektepde tâlim ve terbiye edilir. Bir sene, 
iki sene, altı ay velhasıl yerine göre; bunlara 
emrazı sâriye nedir? Nasıl tandır? Ve t anıl
dığı vakit de acilen ne gibi tedabir yapılmalı
dır? Bur yaralı zuhur ederse ona ilk tedbir 
nasıl yapılır? Şırınga ne türlü yapılır Aşı ne 
türlü yapılır filân, falan gibi şeylerdir. Hat
ta İlendeniz buna dahi ilâve etmek istiyorum. 
Eskiden beri İmi tun için çok uğraştım. Süımet-
den de hu hususta pek çok zararlar olmakta
dır.' 

Memleketimizde cahil birtakım berberler 
vardır. Anadolu 'mm muhtelif mahallerinde, 
(aptal) denilen kimseler vardır, kimi yerde 
birtakım başka, isimlerle yâdedilmektedir; ka
mışlarla. tahtalarla filân sünnet yaparlar, 
hazan fazla keserler kanlar akar, kandan 
ölen çocuklar vardır, hattâ firengi gibi has
talıklar bu gibi şeyden dolayı sirayet eder. Me
selâ, tutarlar gübreleri ilâç, diye alırlar, onları 
ekerler sonra; yaralar kurtlanır, bunlardan yı
lancıklar ve türlü şeyler hâsıl olur. Bunları da 
bu memurlara öğretmek çok iyi bir şeydir. Evet 
efendim; bunun için. İstanbul'da bir mektep 
vardı; fakat maatteessüf orada da iyi surette 
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tahsil ve terbiye yapılamamıştır. Çünkü, naza
riyata çok kaçmışlardır, ameliyata o kadar git
memişlerdir. Bendenizin itikadınıza bunlar da
ha amelî yetiştirilmelidir. Mektep yerine hasta
nelerde yetiştirilmelidir, nazari dersler de tâli 
olarak verilmelidir. Nazari dereleri esas itti
haz edip de ameliyatı ihmal edecek olursak hiç
bir faidei ameliye hâsıl olmaz. Burada Hükü
meti milliye teşekkül ettiği vakit de Adnan 
Beyefendi bu mektebi burada açmıştı. Fakat 
küçük sıhhiye memurlarını istediğimiz derece
de, ihtiyaca lâzım surette yetiştirmek için lâ-
zımgelen bir hastane bulamamıştır ve müddeti 
tahsili de az olmuştur. Keza oraya lâyık olacak 
derecede tahsili iptidai, tahsili tâli görmüş ta
lebe de miktarı kâfi bulamamıştır. Onun için 
iyi netice verememiş, sonra kapanmış kalmıştır. 
Bendeniz ^ Moskova.'ya gitmezden evvel yine 
mektep açıp bu memurları yetiştirmek hususu
na, ehemmiyet verdim. Fakat olamadı. Şimdi se
nenin nihayetine dört ay kadar bir şey kalmış
tır. Dört ayda tahsil olamaz. Onun için İlende
niz tekrar ipka etmedim. Boşuna fuzuli masraf 
olacaktır. İnşallah senei âtiyeye - Allah nasib-
ederse - daha, müsait bir tarzda mektebi açıp 
bunları talim ve terbiye ederiz. Yalnız ne yap
tık? Elimizde küçük sıhhiye memurları vardır, 
bunların bir kısmı İstanbul'daki mektepten ye
tişmiştir, bir kısmı da. eskiden orduda cerrahlar 
vardı - bilirsiniz - o cerrahların mütekaitleri, 
müstafileri var. Bunlar bu gibilerden mürek
keptir. Buradan yetişenler olsun, mevcudolan 
küçük sıhhiye memurları olsun bunların bura
da yüzde sekseni belki matluba muvafık değil
dir. Bunlan bir mektebe getirip okutmak icah-
ediyor. O da şimdi mümkün değildir. Bunun 
için şöyle bir tedbir düşündük - bâzı yerlerde 
yapılıyor - sancaklarda, merkezlere bunlar cem-
editiyor. Orada bir hastaneye veriliyor, iki üç. 
ay talim ve terbiye ediliyor, bir şırınga nasıl 
yapılır? Timar nasıl yapılır? Falan. Hastanesi 
ve doktoru iyi olan bir.yerde .oldukça iyi yeti
şiyorlar. olmadığı yerde, yetişemiyor. 

Başka türlü de bir şey yapmak mümkün ola
mıyor. Eskiden bunların adedi 127 kadardı. Hal
buki bu vazaifi bitemamiha ifa edebilmek için; 
her beş köy, hiç olmazsa her on köy için bir tane 
küçük sıhhiye memuru lâzımdır ki, mütemadiyen 
o on köyde gezsin ve dolaşabilsin. Lâzungcleu 
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şeyleri yapsın, yapamadığı şeyleri doktora haber 
versin. Halbuki biliyorsunuz ki, bir kazanın va
sati yüz bu kadar köyü var. Ya sancakta kaç köy 
vardır: Demek ki, (66) sancak, (300) bu kadar 
kaza yüzerden otuz, kırk bin eder. Eğer efendi -
dilet, l)iı memleketin ciddî bir surette sıhhatine 
hizmet edelim dernseııiz; bir defa küçük sıhhiye 
memuru olarak beş bin tane koymak lâzımgelir. 
Halbuki bu olamaz ben bu kadar sıhhiye memuru 
istiyemem. Çünkü başka, bir şey düşünmelidir. 
Her halde munsifane bir şey koymak lâzımdır 
değil mi efendim.' Burada mutlaka benim de
diğim olsun denemez, daha âcil şeyler vardır. 
Umumi, millî mesail vardır. O nokta i nazardan 
tabiî bu işte biz ileri gitmedik. Yalnız ne yaptık? 
Emrazı sâriye zuhurunda muvakkat birtakım sıh
hiye memurları kullanmak İstanbul'dan beri mûta-
dolmuştur ve bunlar bütçeye dâhil edilmemiştir. 
Emrazı sâriye tahsisatı diye gelecek bir tahsisat 
vardır. O tahsisattan maaş verilirmiş, bunlar mu-
vakkatmiş. Fakat daima da kullanılır mış. Ben
deniz de bunları daimî bir hale sokarak, yani 
adîm düzelterek bunlar için Meclisi Âliden tah
sisatını, maaşını istiyorum. Öyle ilâç için tahsi
sat isteyip de memur maaşına vermek doğru ola
maz. Bendeniz bunu doğru bulmadım. Doğrudan 
doğruya bunların tahsisatını memur olarak koy

ulum. maaşını veririz. O tahsisat da emrazı sâ
riye zuhur ettiği vakit onun tedabiri için sarf 
edilir, ilâcına, bilmem nesine filân sarf edilir. 
Bu doğru olur. Millet de bize ne diyorsa, bütçe
sinde ne emrediyorsa, ayniyle onu yapmış olu
ruz. Onuri' için buraya onları da dereedinee; 
493 tane küçük sıhhiye memuru olmuş oluyor ki, 
bu hesaba göre1 hemen hemen her kazaya bir tane 
düşüyor. Maatteessüf görüyorsunuz ki, ne ka
dar azdır. Bir defa düşünün bunlardan bâzıları 
da bâzı hastanelerde lâzım oluyor. Gidip gelmek 
için filân, işte mesele bundan ibarettir. 

YUSUF ZİYA B. (Bitlis) — Bir sualim var 
efendim. Şark vilâyetlerinin, livalarının ekseri
sinde sıhhiye memurları, sıhhiye müdürleri, hu
lâsa sıhhiyeye ait hiçbir memur yoktur. Bura
lara memur tâyini hususunda teşebbüsü âliniz 
nedir ̂  

SIHHÎYE VEKİLİ Dr. RİZA NUR B. 
(Sinob) — arz edeyim efendim hakikaten vilâ
yatı Şarkiye umuru sıhhiye cihetinden çok fa
kir ve çok muhtaçtır. Bu, böyle olduğu gibi di-
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ğer hususatta da böyledir. Doktorlar vilâyatı 
Şarkiyeye gitmek istemiyorlar. Oraya gönder
mek bir emri azîm. Çünkü neden? Bir defa ha
yat oralarda malûm. Ondan dolayı, oraları iste
miyorlar, sonrr, doktorlar gittikleri yerde has
talara bakıp ca para kazanmak isterler. Malûm 
oralarda o kadar kazanamıyorlar. O cihetten 
dolayı da gitmek istemiyorlar. Şimdi bendenizin 
bu husustaki söyliyeceğim - zaten sırası gelecek -
doktarların maaşının tezyidedilmesidir. Meselâ 
bir doktora on iki lira veriyorduk. Bizde doktor
ların maagı pek azdır. Bir doktor maaşını on 
beş liraya çıkarıyoruz. Sonra daha yirmi beş 
lira ve saire vereceğiz. Onları arz edeceğim. 
Oralara gitmek için, doktorlara maaşı fazla ve
receğim. Sonra bir usul ittihaz ettim; bahusus 
son zamanlarda doktorlar daha çoğaldı. Birçok 
doktorlar müracaat ediyorlar. Son zamanlarda 
daha fazlalaşf. Eskiden rağbet etmiyorlardı. 
Onların her bilisi bana mektup yazıyorlar, yahut 
bir dost vasıtasiyle yazdırıyorlar, resmî bir su
rette doğrudan doğruya müracaat edenler de bu
lunuyordu. Meselâ Bursa Hastanesinde vazife 
ister. (Handeler) İnebolu'ya gelir. Oraya gelin
ce, nereyi istediği sorulduğu vakit, Bursa gibi 
yerler, filân deniliyor. O gibiler iptida Vilâyatı 
Şarkiyeye gönderilir, oradakiler de yavaş, yavaş 
Garba alınır. 

YUSUF ZİYA B. (Bitlis) — Oralara gitmi-
yeııler hakkında ne yapıyorsunuz? Arzunuz nedir? 

SIHHİYE VEKİLİ Dr. RIZA NUR B. 
(Devamla) — Şimdi efendim arz edeyim; onlar 
için bir şey yapamayız. Bizim elimizde bu husus
ta bir kanun yoktur. Onların Vilâyatı Şarkiyeye 
gitmeleri için-, keski elimizde tecziye için bir şey 
olsaydı; ya gitmelerini temin için fazla bir maaş 
verilmeli veyahut gitmedikleri takdirde, tecziye 
edilmelidir. 

YUSUF ZİYA B. (Bitlis) — Bir ceza yap
malı. 

SIHHİYE VEKİLİ Dr. RIZA NUR B. (De
vamla) — O halde o Meclisi Âliye ait bir şey
dir. Meclisi Âli böyle bir kanun yapar, elime 
verirse; derhal tatbik ederim. 

YUSUF ZİYA B. (Bitlis) — Bunların tec
ziye edilmesi arzusunda mısınız'? 

SIHHİYE VEKİLİ Dr. RIZA NUR B. (De
vamla) — Şimdi efendim arz edeyim, bir me
sele daha vardır iki o halde bunlar cebren gön-
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derileeektir. Acaba cebren gittikleri vakit hüs
nü .-suretle hizmet edecekler mi? Bu da bir me
seledir etendim. 

YUSUF ZİYA B. (Bitlis) — (.) halde eten
dim fazla maaş verilmek suretiyie gönderecek 
inisiniz? (..) ciheti arz etmediniz. 

SIHHİYE VEKİLİ RİZA NUR 1.1. — İşte 
arz ettim efendim; fazla maaş vereceğiz. 

HÜSEYİN B. (Elâziz) - - Bin kuruş verile
cek yerde iki yüz, üç yüz kuruş vermek sure
tiyle tabiîdir ki gitmez. Bunu iki. üç misli yap
malıdır ki gitsin. 

SIHHİYE VEKİLİ RİZA NUR B. — Eğer 
Heyeti Ueiile öyle bir şey kabul ederse çok iyi
dir. Fakat korkuyorum ki bütçe fazla kabara
caktır. 

HÜSEYİN B. (Elâziz) — Arkadaşlarımdan 
hiçbirisi bir memleketin doktorsuz kalmasını 
arzu etmezler. Hattâ bir merkezdeki doktorla
rı üçe iblâğ etmek icabederse yine onun lüzu
munu da 'bilirler ve kabul ederler. 

SIHHİYE VEKİLİ (Devamla; - Evet doğ
rudur ama efendim bir de muvazene meselesi 
^ ar. Bendeniz onu.nazarımda çok tutarım. Mu-
vazenei Maliye Encümeni' de 'buna razı olmaz. 

HÜSEYİN B. (Elâziz) — Meselâ Muş'a bir 
doktor tâyin edilse, oraya'hiç gitmez. Niçin?... 
Uünkü para yok.. Maaşları da, İdarei hususi -
yeden veriliyor, oradan alamıyorlar. 

FEYYAZ ÂLİ B. (Yozgad) — Meclisi be-
lediden verilsin. 

ÖMER LÛTFİ B. (Amasya) Efendim bu
rada bütçe münasebetiyle mevzuu balhsolan 
mesele, ancak Hükümet etibbası ve seyyar sıh
hiye memurlarıdır. Halbuki 'inaiûmuâliniz Hü
kümet tabipleri vardır. Vekil Bey vait buyu
ruyorlar, her kazaya bir tane tâyin edecekle
rini söylüyorlar. Bendeniz bunların buluna
rak tâyin edildiğini farz ettikten sonra hidema-
tı sıhhiyemizin lâyjkıyle cereyan etmiyeceğine 
kaaniyim. Çünkü, birtek doktor, köyleri mi 
dolaşsın? Kasabadaki hastalara mı baksın? 
Muamelâtı resmiyeye mi, muamelâtı kalemi-
yeye mi devam etsin?... Sonra adliye keşifleri
ne, filân mı gitsin? tabiî hepiniz devairi in-
tihabiyenizi ve devairi saireyi gezdiniz, gör
dünüz. Birçok yerlerde dehşetli bir hekimsiz-
lik vardır. Bâzı yerler vardır ki, hasta başı
na çağıracak bir hekim bulamamışlardır. Ma
alesef kendi nefsimde tecrübe ettim. Geçen se-
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ne otuz bin nüfuslu Merzifon kasabasında bir 
tek doktor bulamadım ve bulmak mümkün ol
mamıştır. Binaenaleyh Vekil Beyefendiden pek 
rica edeceğim, biraz imali nüfuz buyursunlar, 
teşebbüsatta bulunsunlar', belediye doktorlarını 
artık yerlerine iade etsinler. Orduda da hide-
matı sıhhiye biraz kasrolunabilir. Hanı dolsun 
büyük yaralılarımız yoktur, müstevli hastalık
lar yoktur. Ordu hali sükûndadır. Ledelikti-
za yine verilmek üzere doktorlar ordudan alı
narak, memleketlere iade olunabilir. Eğer bu 
yapılırsa efendiler hiç olmazsa büyücek kazalar
da ikişer doktor olmuş olur. Birisi şehirle uğ
raşır, birisi de köylülerle uğraşır. Aksi halde 
yanlız hükümet tabibi koymakla mesele halle
dilemez. Binaenaleyh belediye doktorlarının 
bir an evvel vazifeleri başına irca Duyurulmasını 
rica ederim. 

SIHHİYE VEKİLİ Dr. RİZA NUR B. (Si-
nob) — Efendim, beyefendinin fikirleri çok 
doğrudur. Bendeniz şimdiye kadar birkaç de
fa Müdafaai Milliyeye müracaat ettim v e hat
tâ Müdafaai Milliyeye bir sureti hal de göster
dik. Bugün bizim askerde (180) doktorumuz 
vardır. Dedik ki, bu doktorları bize verin. 
Arazii müstahlâsada Yunan idaresinde veyahut 
İstanbul Hükümetinde, belki de Yunanlıların 
orada muhtariyet ilân ettikleri zamanda hekim
lik etmiş birçok etibba var, bunlardan da ala
bilirsiniz dedik. Yani bu suretle kendilerine 
müracaatta bulunmuştum. Kendilerinden pek 
çok talebettinı. 

Dr. MUSTAFA B. (Kozan) - V e k i l Bey 
müsaade eder misiniz? Belki bugünkü vaziyete 
nazaran ordudan ettibba almak imkânı olamaz, 
Fa/kat bendeniz öyle biliyorum ki; İstanbul 'da 
oldukça etilbfoa vardır. Yani ad'eden büyük bir 
miktara baliğ oHaç'aJk. kadar etibiba vardır. 

ÖM-BB LÜTFİ B. (Amasya) — Onları aske
re alsınlar. 

Dr. MUSTAFA B. (Devamla) — Jşjbu etıb
ba buraya gelmek için tâlilbolurlarsa siz kendi
lerini buraya getirir misiniz? Ve getirmek için 
nereden nereye kadar h'arciTdh verirsiniz? 

SIHHİYE VEKİLİ Dr. RIZA NUR B. — 
Efendim eğer bunlar gelmek istiyorlarsa, ipti
da tahkik ederiz. Dâvayı Millîye karşı hareket
te bulunmuş mu, bulunmaımış mı? Evvelâ nu-
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nu tahkik ederiz. Muzır eşhastan ise, bunları 
katiyen sokmayız. Bunlar bize müracaat edin
ce iyi oldukları talhakkuk ederse, iptfida vilâ-
yatı Şarkiyeye buyuracaklardır. Sonra da ne
reden çıkacaklarsa, harcırahlarını oradan iti
baren vereJbiliriz. Yani harcıralh usulü ne ise, 
ayniyle onu verebiliriz. 

Dr. MUSTAFA B. (Kozan) — Müsaade bu 
vurunuz efendim; harcırah dolayısiyle bir şey 
arz edeceğim. Meselâ ben; tahip sıfatâyle İs
tanbul'da bulunuyorum. Ahvalimi tahkik etti
niz, bir tarafa beni tâyin ettiniz, geldim, ne
reden nereye kadar harcırah veriyorsunuz? 
Meselâ Trabzon'dan Tirebolu'ya kadar filân 
veriyorsunuz. Niçin îstanhul 'dan itibaren ver
miyorsunuz ? 

RIZA NUR B. (Sinöb) — Efendim elimiz
deki kamun ne ise, bizim yapacağımız odur, 
değil mi efendim"? 

MÜFÎD E l (Kırşehir) — Rıza Nur Beye
fendi! Bu seyyar kelimesinin tebdiline razı olu
yor musunuz? Memurini sıihhiyei seyyareden 
maksat nedir ? 

SIHHÎYE VEKİLİ — Razıyım efendim; 
küçük sıhhiye mamuru tâbiri kullanılsın. Doğ
rusu öyledir. 

SALÂHADDlN B. (M-ersin) - - Efendim 
bendeniz, Vekil Beyefendinin bir iki hususa dair 
mütalâalarını alm'ak istiyorum. Şimdiye kadar 
olan ifadelerinden bendenizin muttali olduğum 
şey Vilâyaltı Müstah'lasada hekimlerin olmama
sıdır. Ve şu bütçe mucibince biz para korsak, 
oraya hekim aranıp, bulunup gidebilecek.. Hal
buki dün Vilâyatı Müstalhlasa ahvali hakkında, 
beyanı mütalâa eden arkadaşlarıımız bu vazi
yeti elîme içinde aç, çıplak, siefil, yersiz, yurt
suz insanların, muhtacolan insanların halin
den bahsettiler. Binaenaleyh Umuru Sıhhiye ve 
Muaveneti içtimaiye Vekâleti, tabiî bunla mı 
•bu halinden epey zaman evvel hâbirdir. Sıh
hiye ve Muaveneti Içti'maiye namına. bunlara 
mevcut etıbba ile muaveneti âcile olarak; ne
ler yapılmıştır? Hilâli Ahmerlere, bu m m taka
da ne yolda ifayı vazife ettirilmiştir. 

Sonra muhtöacîne muavenet hakkında hari
cî yardımlar ne yoldaki bir plânia sarf ettiri
liyor? Her halde bendeniz öyle zannediyorum 
ki oralar iğin ayrıca bir bütçe ile memurlar tâ
yini keyfiyeti askAraakla beraiber doktorlann 
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oralarda daha kesif bir surette bulundurulma
ları lâzımdır. Bu yapılmış mıdır? Bunu anla
mak isterim, ikinci anlamak istediğim bir me
sele de malûmu ihsanınız; memleketimizin umu
ru sıhhnyesinin rüku ve esası köylünün sıhha
tine, nesline hizmettir. Çünkü, mesele nüfusu 
umumii memleket itilbariyle fasla tamamiyle 
taallûk eder. Acaba Sıhhiye Vekâletince köy
lülerin vaziyeti sıhhiyesini ıslah için takfbıolu-
nan prensip inedir? Bu tâyin olunmuş mudur? 
Bendeniz diyorum ki ne birçok sıhhiye memur-
l'arı bulup tâyin edebileceğiz ve ne de kaza 
memurları ile memlekettin umuru sıhhiyesi dü
zeltilir, memleketin umuru sıhhiyesi halkı hıfzıs
ıhhaya alıştırmak ve bidayetinde cebren alâka
dar etmektir. Bunun için bâzı esasları mutlaka 
Hükümet marifetiyle ahaliye yaptırmak, sonra 
mektep marifetiyle çocukları yetiştirmek lâzımge-
lir. Yani iki suretle hem aşağıdan, hem yukar
dan teşebbüsatta bulunmak lâzımgelir. Bunun 
için ortada birçok şeyler var. Biz biliriz ki, mem
leketimizin bâzı yerlerinde insanlarla hayvanlar 
beraber yatıyorlar. Ve birçok yerleri biliyorsu
nuz ki, taharetle, adeınitaharet arasındaki farkı 
idrak eder bir kudretleri yoktur. Birçok mesail 
yani şer'ile sıhhatin iktiza ettiği mesail yapılma
maktadır. Bunları yaptırmak hususunda acaba 
Hükümet icbarda bulunamaz mı? Bunlar yapılı
yor mu? Efendiler; bunları yapmıyorsak ve yap-
mıyaeak isek; bendenizce Sıhhiye Vekâletinin va
ziyeti havadadır. Çünkü mesele yalnız kasaba 
halkının sıhhatiyle uğraşmak değildir. Onlar ken
di kendilerini düşünsün. Teşkilâtı bırakınız, pay
dos edini?. Her mahallin belediyesi kendi işini 
kendisi görsün ve illâ umuru sıhhiye lâzım ise 
ve var ise, ancak ve ancak karınları şişmiş, birçok 
mevaddı mühlike içinde yaşamakta bulunmuş ve 
dünyada yaşamak nedir anlamamış ve umuru 
sıhhiye hususunda kendilerine hiçhir vesaya, hiç
bir emil- ve icbar görmiyen köylülerin haline kini 
bakıyor? Teşkilâtın bunlara dair olan kısmı ne
dir? Bunlara dair Sıhhiye Vekili Beyefendiden 
izahat isterim. 

SIHHİYE V E K İ U Dr. RIZA NUR B. (Si 
nob) — Efendim Salâhaddin Beyefendi bendeni
ze birkaç sual irat buyurdular. Birincisi; vilâya
tı* üiüstalılasada henüz etıbba bulunmadığını zan-
netdiklerini ve ifadatımdan böyle bir netice hâ
sıl olduğunu ifade buyurdular. Halbuki bende-

m— 
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niz öyle bir şey söylemedim. Vilâyatı müstalda-
sada etibbba vardır. Altıda dördünü tâyin etmi
şizdir. Meselâ bugün Bursa'nın, İzmir'in sıhhiye 
müdürleri, doktorları, Manisa, Eskişehir, İzmit'
in ve sairenin sıhhiye müdürleri, merkez tabiple
ri, hastane tabipleri mevcuttur. Yani şimdiye ka
dar altıda dördünü tâyin etmişizdir. Ve pey
derpey tâyin ediyoruz. Orta - Anadolu'da ve 
Şarki - Anadolu'da bulunan doktorları getir
tiyoruz, bir kısmı yoldadır. Tabiî kara. yoliyle 
geliyor, bunun için çabuk vâsıl olamıyorlar. 
Sahilde bulunup da gidenler vâsıl olmuşlardır. 
Bu iş vesaiti nakliyenin sürati meselesidir. 

İkincisi; oralarda halkın sılhhatiııe ve iaşe
sine nasıl bakılıyor? Bu mesele «bir kere 
Muaveneti İçtimaiyeye aittir. Bu, mülhak bir 
bütçedir ve buraya yakında gelip müzakere 
edilecektir. O zaman durudiraz münakaşa 
edilir. 

Hilâliabmerden 'bahsedildi. Hilâliahme r'in 
bize taalûku yoktur. Onun naşı! bir mahiyeti 
kanuniyede ibir cemiyet olduğunu biliyoımi-
nuz. Bize merbut olmadığı gibi, bir hakkı ne
zaret ve sairemiz de yoktur. Mesele ortada mu
allâktadır. Eğer Sıhhiye ve Muaveneti İçti
maiye Vekâletinin bir hakkı nezareti kabul 
edilmiş olsaydı belki münasibolurdu. Bilmiyo
rum. Bu «mesele ayrıca büsbütün başka bir me
seledir. Bendenize bu hususta kanuni bir vazi
fe verilmediği için, hiçbir şey söyliyemem ve 
lıiçîbir şey yapamam. Sonra efendim köylüle
rin sıhhatlerinden ba'his buyurdular. Bu 'hu
susta çok Ulaklıdırlar. Ve cidden dedikleri gi
bidir. Fakat çok rica ederim, bu bütçe ile bu ve
saitle ne yapabiliriz? Bu mesele her şeyden ev
vel para meselesidir. Bütçemizin hali malûm
dur. İnşallah millet pek güzel bir* sulha muvaf
fak olsun ve olacaktır. Nasıl ki bu azminde na
sıl yürümüş ve birçok şeylerde muvaffak ol
muştur ki bundan iki üç sene evvel hayal ad
dolunuyordu. Bu azim sayesinde 'bundan sonra 
bir devri saadet başlayıp köylülerin sıhhatine 
de itina edilecektir. Köylülerin sıhhatine hiz
met etmek için şu lâzımdır efendiler; evvelâ 
köyleri yıkınız, yakınız ondan sonra sıhhatine 
bakabilirsiniz. Bugün bizim yapabileceğimiz 
bir şey varsa, şimdi kabul buyurduğunuz fasıl
da neşriyat maddesi vardır. Bendeniz bir neşri
yat faslı koydum. Halkın bu hususta tenviri 
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için, sıhhi terbiyesi için, neşriyat yapmak te-
şebfoüsündeyiz. İşte sıhlhiye memurlarımızı gön
deriyoruz. Doktorlar, küçük sıhhiye memurları 
oralarda dolaşıyor ve bâzı vesayada bulunu
yorlar, gösteriyorlar. Hattâ bu küçük sıhhiye 
memurlarının ellerine birer program vermişiz
dir. Köylere gittikleri zaman tevellüdat ve ve
fiyatı kaydederle)'. Yani bir nüfus muamelâ
tından başka biz sıhhi bir nüfus muamelâtı da 
yapıyoruz. Hattâ bendeniz bunun bir şeyini de 
arz edeyim, bizim nüfus muamelâtının nasıl ol
duğu malûmunuzdur. Bir sancakta nüfus me
murlarımızın yaptığı nüfus kuyudatı yüzde ön-
beş doğru ise, bizim nüfus kuyudatı yüzde dok
san doğrudur. Mesele bu merke-sdedir. 

DURAK B. (Krzurum) —• Efendim zatıâli-
niz şimdi ''buyurdunuz ki; vilâyatı müstahla-
saya vilâyatı Şarkiyeden doktorlar getirtiyo
ruz, j Oralar açık mı kalıyor? 

DR, RIZA NUR B. (Devamla) — Hayır 
efendim; oralara da ayrıca tâyin ediyoruz. 
Oradakileri terfih ettiriyoruz. Yeni gelenleri 
onların yerine kovuyoruz. 

DURAK B. (Bmırıun) — Hayır efendini; 
vilâyatı müstahlasaya vilâyatı Şarkiyeden ta
yin edilen doktorlardan evvel mi o mahalle 
tâyin ediyorsunuz? Yoksa tâyin edildikten son
ra mı alınıyor? 
• Dr. RIZA NUR B. (Devamla > — Tabiî ora

ya birini tâyin ediyoruz. Onu yola çıkarırken 
yerine de başkasını çıkarıyoruz. 

DURAK B. (Erzurum) — Arz edemedim 
efendim ; şimdi efendim ; vilâyatı Şarkiyeden 
bir doktoru alıyorsunuz, onun yerine daha ev
vel bir doktor tâyin ediyor musunuz? Yoksa 
yeniden tâyin edilecek de gönderilecek, öyle 
mi efendim? 

Dr. RIZA NUR B. (Devamla) — Efendim 
şimdi bakınız şöyle oluyor: Bir doktoru vilâ
yatı Şarkiyeden veyahut Merkezî - Anadolu'
dan tâyin ediyoruz, aynı zamanda onun yerine 
başka birisini tâyin ediyoruz. Bazan da bula
mıyoruz, tâyin edemiyoruz, som;- tâyin ediyo
ruz, 

DURAK B. (Erzurum) — Çok rica ederim 
oralar ihmal ediliyor. Evvelâ; vilâyatı müstah-
lasanın hakkı rüçhanı mı vardır? Çok rica, ede
rim beyefendi; oradan bir doktor almayınız. Ne 
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vakit oraya brı doktor temin ederseniz; ondan 
sonra alınız. Hakkı rt'tclıan gözetmeyiniz. 

. Dr. RIZA NUR B. (Devamla) — Müsaade 
buyurun bir sev arz edeyim. Şimdi efendiler; 
memleketin, ve vatanın her tarafı birdir. Hepsi 
mukaddes ve muhterem, hepsini aynı hisle se
veriz. Ancak bir sev düşünmemiz lâzmıgelir. 
Hangi tarafla âcil tedbire ihtiyaç vardır.' Bu
gün elhamdülillah Erzurum istilâ belâlarını. Fe
lâketlerini savuşturah - büsbütün geçirememiştir. 
Fakat en feci devrelerini geçireli - epey zaman 
olmuştur. Fakat... 

.DURAK B. (Erzurum) — Hiçini* şey geçir
ine mistir. 

RIZA NUR B. (Devamla) — Fakat efendi
ler vilâyatı n.üstahlâsada, yani vilâyatı Garbiye-
de bugün yüz binlerce ırkdaşlarımız, vatandaş
larımız bu kış', açıkta geçirmek tehlikesine mâ
ruzdur. Aç Kalmak tehlikesine mâruzdur. Böyle 
yerlerde bilirsiniz ki emrazı sâriye müthiş olur 
ve emrazı sâriye böyle yerleri -bulur. Nerede aç
lık var? Nerede sefalet vardır? Hastalıktan ta
haffuz yoktur. Oraya, tifüsler, çiçekler, bilmeni 
ne belâlar bütün bu şeyler hücum, ederi tu*. O 
gabi hastalıkların asıl intiha-bettikleri sahalar 
oralardır ve oralarını kırar, geçirirler. Onun 
için;-bendeniz her yerden evvel, oralarını düşün
mek mecburiyetindeyim. Eğer mesele böyle de
ğilse, Jhmdvniz! bu vazifeden af buyurunuz. 
Vazifeme başkasını tâyin edersiniz. (Hayır 
sesleri). 

DURAK B. (Erzurum) — Efendim o me
sele de affedilecek bir mesele değildir. Vilâyatı 
Şarkiye yalım Erzurum'dan ibaret değildir. 
Vilâyatı Şarkiyenin van'ı vardır, Bitlis'i var
dır. Vilâyatı Şarkiyenin ta ücra yerleri vardır. 
Oralar da meskensizdir, hattâ açtır. Şimdiye 
kadar Hükümet oralara bakmamıştır. Vilâyatı 
Şarkiyenin mültecileri, gecen gün burada da arz 
ettiğim gibi; hâlâ aç duruyorlar, hâlâ sokaklar
da sürünüyorlar. Bunlar da me Yasız, mesken siz 
/Ilınıyor, bunlara da bakmak Hükümetin va
zifesidir. 

SIHHÎYE VEKİLİ Dr. RIZA X17R B. — 
Efendini muhacirler sürünüyor ama, şu vesi
leyle bir şey arz edeyim. Muhacirlerin bir kıs
mı âzami bu muhacirliği bir sanatı maişet itti
haz etmişlerdir. Bunları buradan kaldırırsa
nız,, gitmezler. Buradan kaldırınız, Öbür yer-
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lerde kalırlar. Çünkü, askerlikten kurtulacak
lardır. Vakıa biz de para. veriyoruz. ll'ıv şeyi 
yapıyoruz demiyoruz. İnsaf edelim, değil mi 
efendim? Hepsine para veremeyiz. Kısmen mu
avenet ediliyor. Fakat onların memleketlerine 
gitmek için, hüsnüniyetleri varsa bunlar para
sız da gidebilirler. Çünkü parasız giderlerse 
de açlıktan ölmezler. Biz nıemleketimizin. ha
lini biliriz. Misafire bakar. Gidenlere yollar
da bakarlar, zarurette olan fukarayı beslerler, 
fakat bunlar gitmeyip muhacirlik muafiyetin
den istifade etmektedirler. Askere gitmemek, 
bilmem ne yapmak, filân gibi. Hattâ şunu 
size söylüyorum ki, ben Sıhhiye Vekâletine 
geldikten sonra öğrendim, gelmezden evvel bil
mezdim. Yirmi beş seneden beri bu Anadolu'
nun içerisinde muhacir alarak dolaşanlar vardır. 
Yirmi beş senedir olur mu bu? Hattâ bende
niz bir kayıt da yaptım ve lâzımdır. Bir ada
mın beş seneden sonra muhacirliği kalmaz. O 
artık yerli olur. Hattâ bir şey tasavvur edi
yordum o olmadı. Ayrıca bir kanun çıkarmak 
lüzumu vardır. O vakit Moskova'ya, gittim. O 
suretle kaldı. Böyle yerli hükmüne geçmiyen-
ler için bir had koyup ondan sonra serseri ad
dedip hudut haricine çıkarmak lâzımdır. Cün- ' 
kü o insanlardan bu Devlet, bu millet faide 
görmüyor. Onlar sonra serseri kalıyor. Hır
sızlık, eşkiyalık, her şey onlardan oluyor. Mem
leketin. 'asayişini ihlâl eden onlardır. 

YUSUF ZİYA B. (Bitlis) — Çok rica ede
riz o kanunu bir an evvel getirin. 

SIHHİYE VEKİLİ Dr. RIZA NUR B. (De
vamla) —• Demek ki, muvafıktır. G e'ebeyim. 
Ma al meni miniye getiririni. Böyle yapanları tu
talım; hudut haricine atalım. 

SALÂHADDİN B. (Mersin) — Vekil Bey
efendi! Memlekette muhtelif suretle yapılacak bu 
muavenetin Muaveneti İçtimaiye Vekâletinizin 
nezareti altında yapılması lüzumunu zatıâüniz de 
izhar buyurdunuz. Biz de aynı kanaatteyiz. Hat
tâ Muaveneti İçtimaiye Vekâletinin muaveneti 
muvafık gördüğü muit akalarda kuvvetini, para
sını ve mesaisini teksif ederek iş gördüğünü zan
nediyorduk. Binaenaleyh temenni ve rica ederiz; 
harbin bulunmadığı zamanlarda doğrudan doğ
ruya Hilâliahmerin .Muaveneti İçtimaiye Vekâ
letiyle tevliidi mesai etmesini ve bu noktai nazar
dan meselenin bir kanuna raptedilm.esi.ui rica edi-
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yoruz. Memleketin verdiği paralar havada kal
mamalıdır. 

Dr. FUAD B. (Bolu) — Efendim Hilâlkh-
mer bir cemiyeti hayriye olduğu için .yapacağı 
işlerde Sıhhiye ve Muaveneti içtimaiye Vekâleti
nin daima fikrini almıştır. Bn istilâ zamanında 
bendeniz vekâlette bulunmuştum ve Hilâliahmere 
bir tezkere yazmıştık. Demiştik ki; bundan böyle 
vekâlette içtima ederek; gösterilecek veçhe daire
sinde hareket edilsin ve onlar da o suretle ifayı 
vazife etmişlerdi. Onun için Hilâliahmer ayraca 
kendiliğinden icraat yapmıyor, Muaveneti içti
maiye Vekâleti nereye lüzum gösterirse oraya gi
diyor ve şimdiye kadar yaptığı şeyler bn yolda
dır. 

SALÂH ADDİN B. (Mersin) - - O halde elen
dim memaliki müstah'lasadaki perişanlığa karşı 
oralarda Hilâliahmer murahhasları var mıdır? Ve 
aç olduğu bildirilen halka bir muavenet yapılı
yor mu? Bunlardan hiç bahsolunmuyor. 

Dr. FUAD B. (Bolu)' — Bendenizin zama
nında iken üç heyet izam edilmişti. Hattâ Mua
veneti içtimaiye Müdürü Muhiddin Beyi de me
mur etmiştik. Bu heyetlerden bir kısmı zaten İz
mir'de bulunuyordu. Afyon Karahisar iarafma 
bir heyet gitti, bir heyet buradan Eskişehir ve 
Bilecik mmtakasına gitti. Bunlardan maada Bur
sa mıntakası da bilâhara açıldı. Oraya buradan 
bir heyet göndermek muvafık olmadığı için, .-ila
mızda yaptığımız bir itilâf mucibince; istanbul 
Hilâliahmerinden iki heyet izam edildi. Bunlar
dan biri, Bursa'ya giderek; doğrudan doğruya 
yine vekâletin malûmatı ve verdiği veçhe daire
sinde hareket etmişlerdir. Bugün; öyle zannedi
yorum ki; Hilâliahmer Cemiyeti ilk yardım olmak 
üzere yüz bin liradan fazla para göndermiştir. 
Ondan sonra zamanı âeizanemde pek külliyetli 
eşya ile gitmişti. Bu üe heyetten dolayı geçtiğim 
yerlerde - bendeniz de Bursa'ya giderken birkaç 
yere uğramıştım - sordum, kendileri Hilâliahmere 
karşı minnettarlık gösteriyorlardı. Şimdiden son
ra; tabiî istanbul'dan gelen heyetler daha zengin
dir, izmir'e, Manisa'ya daha ziyade yardımlar ya
pacaktır. 

SALÂH ADDİN B. (Mersin) - Aşağı m in
taka.... 

Dr. FUAD B. (Bolu) — Beş mıntakadır efen
dim; beş mmtakaya da ayrıca Hilâliahmer cemi
yetleri gitmiştir. 
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I HÜSEYİN A V N I B. (Erzurum) — Efendi-
I 1er seyyar sıhhiye memurları hakkında bâzı iza-
I hat arz edeyim. Çeçen sene hafif bir seyahat ya-
I parken yanımda bir doktor bulunuyordu. Hangi 
I yere uğradıksa maatteessüf mutlaka illeti sâriye 
I ile malûl bir iki adama rasgeldik. Talihsiz mille-
I timizin çıkardığı binlerce doktor istanbul'un ea-
I zip manzarasından bir türlü ayrılamadılar. Vakıa 
I bütçemiz külü bir masrafı ihtiyar edemiyor. İtiz 
I o doktorların hamiyeti vataniye ve inkilâpçı ruh-
I 1 arından bekleriz ki; ta oralara gitsinler ve ora-
I lardaki malûllerin sâri yaralarını tedavi ederek; 
I bu azîm felâketten kurtarsın, halâs etsinler. Ben-
I deniz Vekil Beyden istirham ediyorum; ist an -
I bul'u bu hususta tazyik etsin. Bunların azmi ınil-
I İlleri ve iman ölçüsü fiiliyatla anlaşılır. Hare 
I kâtı milliyeye taraftar olmıyan doktor tasavvur 
I edemem, tahsili âli görmüş ve Mektebi Tıbbiye-
I nin tavanı altında yetişmiş gençlerde mutlak bir 
j azmi millî mevcuttur. 

Dr. MUSTAFA B. (Kozan) - Azmi millî 
I zaten onlardan çıktı. 

HÜSEYİN AVNI B. (Devamla) — Doktorlar 
I da azmi millî tabiaten mevcuttur. Onda mutlaka 
I bit* hissi \ atanperverane mevcuttur ve her halde 
I hepimizden iyi düşünürler. 

Di. MUSTAFA B. (Kozan) — Onu hiç do' 
] düşünmezler. 

HÜSEYİN AVNI B. (Devamla) — Bunları 
I takdir ve tebcil ederim. Memleketimizin birçok 
I livası, var ki; doktorsuzdur. Belki binlerce insan 

sıtmadan, inkıbazdan, ölmektedir. Bunlara şahi
dim efendiler. Bu asırda bu gibi âdi şeylerden 
öldürmek, bir Hükümet için, cinayetten başka 

i 'bir şey değildir. En ziyade tıpda müterakki bu-
I Umuyoruz. Küçük sıhhiye teşkilâtına gelince, ga-
I yet. noksandır. Ve daha memleketimizde 'birisinin 
I anlattığı gibi, geçen sene nıevzuubahsoLmuştur; 
1 henüz helanın ehemmiyeti takdir olunamamıştır. 
I (lidersiniz birçok yerlerde ve kısmı azanımda be

lâ ihtiyacı anlaşılamamıştır. Doktorlar milletle 
I beraberdir. Millet ahırda yatarsa,'doktor da ora

da. yatmalıdır. Milleti sefaletle yaşıyan sahibi ir
fanın kâşanede yaşaması ne kadar doğru olacağı
nı takdir etmek, düşünmek lâzımdır. 

Dr. MUSTAFA B. (Kozan) — Hüseyin Av-
ni Bey rica ederim... 

I HÜSEYİN AVNI B. (Devamla) — Bu da 
bir vazifedir efendim. Belki o hata bende de var. 
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Hiç olmazsa efendim; bugün illeti sâriye maale
sef her yerde mevcut, bunları doktorlara haber 
vermelidir. Hiç olmazsa, demin de arz ettiğim gi
bi; âdi ve suhuletle tedavisi kabil olan şeyhrin 
de ilâçlarını sandıklarla küçük sıhhiye memurla
rının değil, büyük sıhhiye memurlarının gezdir
mesi lâzımdır. Vaziyetimiz buna müsait değilse -
ki bu ela mazeret teşkil etmiyecektir - en çok sar
fiyatımızı buraya yapmak ıztırarmdayız. Bende
niz Sıhhiye Vekilinden Küçük Sıhhiye Mektebinin 
bir yerde değil, birkaç mahalde küşadedilmesini 
istirham ederek; mümkün olduğu kadar tasavvur 
buyurdukları on yerde küçük sıhhiye memurları 
yetiştirerek, memleketin birçok dertleri vardır, 
bunlara çaresaz. olsunlar. Hem mektepleri teşkil 
etsinler, hem de bu miktar kâfi değildir ve bu 
para da kâfi değildir, iki ay sonra gelecek Sıhhi
ye bütçesinde bu miktarın daha vâsi ve teşebbü-
satlarının da daha fazla olmasını temenni ede
rim. 

SIHHİYE VEKİLİ Dr. KIZA NUR B. — 
Çok teşekkür ederim. İnşallah efendim. 

REÎS — Efendim müzakerenin kifayetine 
dair takrir var. 

Riyaseti Celileye 
Müzakere kâfidir. Faslın kabul iyi e diğer 

faslın müzakeresine geçilmesini teklif ederim. 
Ergani Mebusu 

Sırrı 

REİS — Reyi âlinize vaz ediyorum. 184 ncli 
faslın müzakeresini kâfi görerek 185 nei faslın 

F. M. Nev'i muhassasat 

185 Masarif 
Kırtasiye ve evrakı matbua 
Mahrukat 
İcare 
Mefruşat ve demirbaş eşya 
Seyyar etibba kolları cezayı tıbbiye 
esman ve nakliyatı 
Taşra müessesatı sıhhiyesine muavenet 

185 nci faslın yekûnu 
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müzakeresine geçilmesini kabul edenler lütfen el 
kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Bu fasla ait Yusuf Ziya Beyin bir takriri 
vardır. Fakat idareye mütaalliktir. Fasıl ile alâ
kası yoktur. Okunsun da reyi âlinize vaz'edece
ğim. 

<?. — Bitlis Mebusu Yumf Ziya Beyin, dok
torların keyfiyeti tâyini hakkında takriri 

Riyaseti Celileye 
Vilâyatı Şarkiyeye memurini sıhhiye izamını 

teminen vekâleti aidesince vilâyatı Şarkiyede bir 
sene hizmeti meshuk olmıyanlarm terfih ettiril
memesi lüzumunun usul ittihazını ve yeni hizme
te alınacakların evvel beevvel münhasıran vilâ
yatı Şarkiyeye bir sene müddetle gitmeye mec
bur tutulmasının tâyin keyfiyetinde esas ittihazı,-
nı ve işbu teklifin tasviben Sıhhiye Vekâletine 
havalesini teklif eylerim. 

Bitlis Mebu»ıı 
Yusuf Ziya 

SIHHİYE VEKİLİ Dr. RIZA NUR B. —' 
Fek güzel efendim havale buyurulsun, nazarı dik
kate alınsın. 

REİS — Bunun fasıl ile alâkası yoktur. Yal
nız bunu tasviben Vekâlete havale ederiz. (Muva
fık sesleri) Bunun tasviben Sıhhiye Vekâletine 
havalesini kabul edenler lütfen el kaldırsın... Ka
bul edilmiştir. Tasviben Sıhhiye Vekâletine gön
dereceğiz. 

Efendim 185 nci faslın müzakeresine başlıyo
ruz : 

1338 Ga 
tahsisatı 

3 200 
3 200 
4 500 

500 

0 
4 000 

15 400 

rbi - Anadolu 
tahsisatı 

2 000 
1 500 
1 000 
2 500 

0 
4 000 

11 000 

Trakya 
tahsisatı 

600 
800 
500 
300 

0 
2 000 

42 000 

Yekûnu 
umumi 

5 800 
5 500 
6 000 
3 300 

0 
10 000 

30 600 

REİS — Efendim, bu fasıl hakkında söz istiyen var mı? (Hayır, sesleri) 
185 nci faslm müzakeresini kâfi görüp 186 nci faslın müzakeresine geçilmesini kabul edenler 

lütfen el kaldırsın. Kabul edilmiş ve geçilmiştir. 

— 105 — 
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üçüncü kısım - Masarifi umumiye 

P. M. Nev 'i mulıassasat 

186 Masarifi miltıfmevvi 
1. ücreti içtimaiye 
2 Cemiyeti Tıbbiye muhassasatı 
3 -Müfettişler yevmiye ve harcırahı 
4 Memurini sıhhiye harcırahı 
5 Meemııai sıhhiyei beyiye ve sevkıyesi 
6 Meccani sülfato 
7 Emrazı sariye ve istüâiye masarifi 
8 Nakliye ve beudiye 
9 Frengi mücadelesi 

10 İkramiye 
1.1. Hayvan ve yem bedeli 

' ^ ; ^ ' r 186 ncı faslın yekûnu 

REİS — Söz istiyen var mı eefndim? 
ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Bu yem bedeli nedir? 

Vekil Bey izahat versin. 
SIHHÎYE VEKİLİ Dr. RIZA NUR B. — 

Efendim, küçük sıhhiye memurları arz ettiğim 
gibi, seyyar vazifeye maliktir. Bunlara ya har
cırah verilecek veyahut hayvan ve hayvanları
na yem bedeli verilecektir. Hayvanlarını avans 
suretiyle aldırıyoruz. Bu suretle ondan kurtulu
yoruz. Hayvana yem bedeli veriyoruz. O vakit 
her saatte, her dakikada ne vakit istersek em
redilen yere gidebilir. Diğer suretle olursa, her 
vakit gidemez. O yem bedelini vermiyeeek olur
sak; o vakit hep bu sıhhiye memurlarını kal
dıralım . 

REŞİT) AĞA (Malatya) —- Küçük sıhhiye 
memurları malûmuâlinizdir ki, bunlar işe yara
maz, bir istifade edilmez. Bunların maaşlarını 
diğerlerine zammetseniz de iyi doktorlar bu
lunsa olmaz mı? 

SIHHİYE VEKİLtvDr.RIZA NUR B. (De
vamla) —- Onların vazifesi başkadır. Bunların 
ilgasından belki ancak otuz doktor kazanabilir
siniz ve olmaz, imkânı yoktur. 

NUSRAT Ef. (Erzurum) — Hayvan r e yem 
bedeli demeli. 

SIHHİYE VEKİLİ'Dr. RIZA NUR B. (Si-
nob) — Hayvan için aivaım suretiyle para veri
lir ve maaşından kesiliyor, sonra kendi -malı 
oluyor. 

1338 Garbi - Anadolu Trakya 
tahsisatı tahsisatı tahsisatı 

0 
0 
0 

4. 000 
0 

2 000 
3 000 

100 
I 000 

o 
1 500 

0 
0 

4 500 
1.5 000 

0 
10 000 
35 000 

500 
10 000 

0 
36 000 

0 
0 
0 

7 500 
0 

10 000 
25 000 

200 
0 
0 
0 

11 000 42 700 11 600 

Yekûnu 
umumi 

0 
0 

4 500 
26 500 

0 
22 000 
63 000 

800 
11 000 

o 
37 500 

165 300 
YUSUF ZİYA B. OMersiıı) — Sonra avans. 

vermeksiniz. Yanlış olur. 
SIHHİYE VEKİLİ Dr. RIZA NUR B. — 

Pekâla, o halde hayva.n ve yem bedeli deyiniz. 
(Hayvan yem bedeli demeli «adaları) IVkâtâ, 
o suretle yaparız. 

NUSRAT Ef. (Erzurum) — Bunların sey
yar bir halde gezmeleri için muayyen bir usul 
ve nizam var mıdır? Yoksa lâalettâyin mi ge
ziyorlar'? Bunlar vazifesini terk ederlerse ne 
olarak? Lütfen izah ediniz. 

SIHHİYE VEKİLİ Dr. RIZA NUR B. — 
Arz edeyim efendim. Bunlara, tabi oldukları 
doktor vazife tâyin etmiştir, su günlerde do
laşınız der. Meselâ frengili iki köy var; ora
daki hastalara ilâçlarını yapar, onu verir, on
lar on. beş günde bir oraya gider, hastaların 
şırıngalarım yapar ve bu suretle mesaileri tıp-
'kı bir doktor gibidir. Vakfelerim ya.pi)) yap
madıklarım da doktor tetkik eder. 

Dr. MUSTAFA B. (Kozan) — Burada har
cı ra.lı faslında (26 500) lira, konmuştur. İşte 
Ibutıu bir esasa iplimi ettirecektiniz. Yani bi
zim memleketimiz içerisinde ne İcada r etıbba 
müıuhaildir? Bu münlhalâta etıbba nereden 'bu
lunuyor? Etıbbayı münhal olan yerlere götür
mek için; miktarı kâfi harcı palı konmuş mu
dur? Bendeniz görüyorum, mevcut harcırah 
eok azdır, münhal çoktur. 
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SIHHİYE VEKÎLÎ Dr. RIZA NUR B. — 

Evet efendim, Mustafa Beyin hakkı vardır. 
Bendeniz cesaret edip fazla istiyemedinı. Lâ
kin muhtaeolacağız. Çünkü ahvali istisnaiye 
zııümr etmiştir. Vi'lâyatı müstaıhİasaya; vilâ-
yatı Şarkiyeden, merkezden doktorlar şevki 
hususunda bir hareket hâsıl olmuştur. Vaziyet, 
ahvali taibiîye gibi değildir.* Bu nokta Musta
fa Beyin nazarı dikkatlerini cel'betmiş, doğru
dur, onun için biraz zammederseniz maalmem
nuniye kalbııl ederim. 

•Dr. TEVFÎK RÜŞDÜ B. (Menteşe) - - Ar
kadaşlar, bu hususta gayet mühim bir madde 
nazarı dikkati caliptir. 0 da ücreti içtimaiye.. 
ücreti ietimaiyenin ne olduğunu arz edeyim: 
Sıhhiye Teşkilât Kanunu mucibince - Meclisi 
Âlii Sıhhi demektir - Meclisi Âlii SıMıinin 
vazifesi Sıhhiye Vekâletinin hikmeti vücuduna 
mütaalliktir. Meclisi Âlii Sihihi bu memle
kette hıfzıssıhha kavaninini tedvin edip tebliğ 
etmek, beledî emraza karşı mücadele usullerini 
tâyin edebilmek ve memleketteki emrazı sâriyeye 
k a m mücadele sistemini şiş ve tereddütten 
kurtarmak ve aynı zamanda beynelmilel kanun 
mucibince lüzumunda emrazı sâriye ve emrazı 
müstevliyeye karşı sıhhi bir tedbir vaz veyahut 
ref'edebilmek salâhiyetini haiz 'bir meclistir ve 
böyle bir meclis olmadıkça... 

ABDÜLKADİR KEMALİ B. (Kastamonu) 
— Teklif buyurun. 

Dr. TEVFİK RÜŞDü B. (Devamla)— Arz 
ediyorum efendim. Bunun için iki bin lira kifa
yet eder. Sıhhiye .Encümeni de bu hususta müş
terektir. Bu, nasılsa kalmış, bendeniz teklif edi
yorum. Kanun mevcuttur ve kanunun ieabın-
dandır. 

MAZHAR MÜPÎD B. (Hakkâri) — Müsaade 
buyurun encümen namına... Efendim, evvelemir
de harcırahın tezyidinden bahis buyurdular.. 
Harcırah tezyidedilmiştir. Meselâ geçenlerde 
encümeninize iade buyurulan bütçeye bakarsa
nız orada (15 000) lira, bu defaki encümenden 
ilâve edilerek takdim kılman maddeye bakarsa
nız (26 000) lira, şu kadardır. Demek, encümen 
ııanzarı dikkate almış ve harcıraha zamaim vu-
kubulmuştur. Sonra efendim; demin bir şey 
geçti. O (ve) yi oradan kaldıramayız. Hayvan 
ve yem 'bedelindeki o (ve) nin ipkası lâzıondır. 
Çok mühimdir orada (Handeler) (ve) yi kaldır-
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dmız mı yalnız yem bedeli kalır. Halbuki hay
vanat için başka yerden avans veremezler. Zan 
nolunuyor ki; emrazı sâriye muhassasat imlan 
avans verilebilir, hayır bu geçmiştir. O, geçen 
sene verilmiş^ mucibi mesuliyettir. Fakat bu 
(ve) orada ipka edildi mi hayvan için avans ve
rilir. 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Avans verilirse bil-
âhara istirdadedilir. 

MAZHAR MÜFİD B. (Devamla) — Beye
fendi verilen avans hayvan içindir. 

SÜLEYMAN SUDÎ B. Bayezid) — Müsaade 
buyıırulursa birşey arz edeyim. 

MAZHAR MÜFİD B. (Devamla). — Müsa
ade edin, sözüm bitmedi. Teyfik Rüşdü Beye
fendi, bir Meclisi Âlii Sıhhi 'tahsisatından ba
his buyurdular. Bu sene o cemiyetin niçin te
şekkül etmemiş olduğunu encümen bilmez, Vekil 
Beyefendiden sormalıdır. Onun için encümen te
şekkül etmemiş iken, artık ücreti huzurdan l>ahset-
mek doğru olmaz. Encümen, meveudolursa dü
şünmek zaruretindedir. Yani İm sene olmadığı. 
için encümence düşünülmemiştir. 

SÜLEYMAN SüDİ B. (Bayezid) — Betide-
ııiziıı sözüm vardı. 

MAZHAR MÜFİD B. (Devamla) — Buyu
run Beyefendi. 

SÜLEYMAN SUDİ B. (Bayezid) — Maru
zatını yem bedeli hakkındadır. Zatıâliniz taşralar
da birçok memuriyetlerde bulunmuşsunuz. Acaba 
şyndiye kadar hangi memur, hangi ahaliye kırk 
para yem bedeli vermiştir? Onun için bu zait ve 
beyhude bir şeydir. Doktorlar köylere gittikleri 
vakit yem bedeli vermezler. Yemi köylüler mec-
caııen verirler. Onun için buna lüzum yoktur. 
Çünkü parasız olarak yediriyorlar. Bu beyhu
dedir, kimse para almaz. Ve esasen vermez de. 

MAZHAR MÜFİD B. (Hakkâri) — Efen
dim, cevap vereyim. Geçenlerde Maliye bütçe
sine tahsildarlar için yem bedeli konmuştur. 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Orilara da fazla. 

MAZHAR MÜFİD B. (Devamla) — Heyeti 
Üelilece kabul edildiği için fazladır diye bir söz 
söyliyemem. Esnayı müzakerede bendeniz iti
raz etmiş ve (liizumu yoktur) demiştim. Fakat 
Heyeti Aliye kabul ettiği cihetle ben de tabiîdir 
ki kabul ettim. Çünkü o zaman «Şimdiye kadar 
böyle halktan cidden yem alan tahsildarlara ve 
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jandarmalara biz i'imabait müsaade etmiyeceğiz». 
dendi. Tabiî bundan sonra Heyeti Aliyeniz bu 
hususta iğmazıayn etmez ve onlar da bedelim 
vererek alırlar. 

Dr. MUSTAFA B. (Kozan) - Frenci kaydı 
için 10 bin lira var. Çeçen sene zannedersem 15 
bin lira idi. Bu sene de 15 bin liraya iblâğ- edil
mesi mümkün değil mi? 

MAZHAR MÜFİT) B. (Hakkâri) — Çeçen 
sene 15 bin lira imiş, bu para sarf edilmiş. Bi-
iznillâhi Taaiâ faide görülmüş, frengi azalnvş \\ı 
tabiîdir ki o miktar da tenzil edilmiştir. 

R E İ S — Efendim başka söz alan arkadaşı
mız kalmadığı cihetle müzakerenin kifayetini re
yinize vaz'ediyorum. Müzakereyi kâfi görenler 
lütfen ellerini kaldırsın. Müzakere kâfi görül
müştür. Takrirleri okuyoruz. 

B. M. M. Riyasetine 
Bir çocuğun doğduğu andan üç yaşına kadar 

nasıl büyütüldüğünü halk diliyle anlatır ve ge
belik zamanında ittihazı lâznng'elen tedbirleri 
muhtasaran bildirir, sekiz on sahif elik bir risa
lenin tahrir ve tabı ve ana, baba olanlara ibda 
edilmesini teklif ederim. 

Bolu Mebusu 
Tunalı Hilmi 

(Ret sesleri). 
ZÎYA HÜRŞİD B. (Lâzistan) — Reis Bey 

bu takrir zaten reye konulmaz! (Patırdüar) 
TUNALI HÎLMİ B. (Bolu) — Yarının mille

tini teşkil eden bizim en küçüklerimiz olan siz
ler bizim en büyüklerimiz olan küçüklerimizi 
ayak patırdı larımızla incitmeyin. Arkadaşlar! 
Milletin maalesef, birtakım itikadatı batı lası do-
layısiyle ve hattâ alelade cehalet dolayısiyle; te-
vellüdattan husule gelmiş olan zararlar yekûn
lara baliğ olmaktadır. Benim burada vukubu-
lan bir teklifim; 8 - 10 sahifelik bir risale neş
redilir de ondan ana, baba olan her müslümana 
onun dünyaya getirdiği bu milletimin yarınki 
ferdine mukabil bir teşekkür makamında ver
meyi çok mu görüyorsunuz? Rica ederim ar-
arkadaşlar. 

NUSRAT Ef. (Erzurum) — Bunun hakkın
da kitap vardır, birkaç sene evvel intişar etr 
mistir. 
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TUNALI HÎLMİ B. (Devamla) — Yalnız 

Heyeti Celilenizin kabul edeceği esas, bunun 
meccaneıı neşir ve tevziidir. Bu bir 'risaledir 
ve 8 - 10 sahif eliktir. On bin lira değil, yüz 
bin lira masrafı mueibolsa • bu milletin bir fer
dinin dünyada milyarlardan fazla kıymeti ol
duğu için kabulünü teklif ederim. 

MAZHAR MÜFtD.B. (Hakkâri) — 182 nci 
faslın ikinci maddesinde neşriyat kısmı vardır. 
Orada nazarı dikkate alınır. 

• REÎS — Bu fasla ciheti talûku yoktur. Neş
riyat faslında nazarı itibara alırız. 

TUNALI HÎLMÎ B. (Bolu) — Çocukları
mız, analarımız albastı hastalıklariyle gidiyor. 

REÎS — Kâfi efendim kâfi. Bu takrirde tez
yidi masarif isteniyor. Diğer neşriyat meya-
nında böyle bir kitap neşredilsin, hibe edilsin 
deniliyor. Bu takriri nazarı itibara alanlar lüt
fen ellerini kaldırsın. Nazarı dikkate alınmış
tır. 

B. M. M. Riyaseti Celilesine 
Ücreti içtimaiye maddesine iki bin liranın 

ilâvesini teklif ederim. 
22 Teşrinievvel 1338 

Menteşe 
Dr. Tevfik Rüşdü 

REİS — Bu takrir* tezyidi masarifi mucip
tir. Bir imzalı olduğu için bunu reye vaz'etmi-
yorum. (Doğru, sadaları) 

Dr. TEVFÎK RÜŞDÜ B. (Menteşe) — Efen
dim. memleketin mukadderatiyle alâkadar bir 
maddedir. 

REÎS — 187 nci fasla geçilmesini kabul bu
yuranlar lütfen ellerini kaldırsın. Kabul edil
miştir. 

Dr. TEVFİK RÜŞDÜ B. (Menteşe) — Ha
yır efendim. Takririmi reye koyacaktınız. îs-
tihzaratı Sulhiye Komisyonu istiyor. Devletin 
menafime taallûk eden bir maddeyi nasıl ih
mal ediyorsunuz. 

REÎS — Reye koyamam. O mesuliyet bana 
aittir. Beş dakika için Celseyi tatil ediyorum. 
İkinci Celsede bugünkü içtimain sai'ki olan lâ
yiha! kanuniyeyi müzakere edeceğiz. 

Hitamı Celse; saat : 3,35 



I K I N C I C E L S E 
Bed'i müzatoerat; saat : 4,00 

REİS — ikinci Reisvekili Musa Kâzım Efendi Hazretleri 

KÂTİPLER : Atıf B. (Kayseri) Mahmud Said B. (Muş) 

3. — TEKLİFLER 

/. — Kurtarılan yerlere fevkalâde heyetler 
izamına dair Encümeni Mahsusun kavun teklifi 
(2/578 mükerrer) 

REÎ8 — Efendim celseyi kusade.diyo.rum. 
M cimdik i nıüstahlasa için Encümeni Mahsusun 
tesbit ettiği mevadeli kanuniyeyi okuyoruz: 

Kurtarılan yerlere fevkalâde Heyetler izamı 
hakkında Kanun 

Madde 1. — Kurtarılan yerlerde harbden 
mütevellit her türlü mesaili ve halkın ihtiya-
eatını bizzat veya devairi aidesi vasıtasiyle der
hal tetkik ve tesviye etmek ve teşkilâtı Hükü
meti bu uğurda hakkiyle çalıştırabilmek için 
Büyük Millet Meclisi Âzası meyanmdan mün-
tahap üçer zattan mürekkep salâhiyeti fevka
lâdeyi haiz dört (Kurtarılan yerler Fevkalâde 
Heyeti) teşkil edilmiştir. 

Madde 2. — İşbu heyetler mmtakaları da
hilindeki bilcümle devair ve memurini Hükü
meti mesailin intacı için istihdam edebilirler 
ve bu memurin 'haklarında en geniş teftiş ve 
ledelieap işten el çektirerek mahkemeye sevk 
salâhiyetini (haizdirler. Heyetlerin kararları 
derhal icra edilir. 

MADDE 
aydır. 

Işfou heyetlerin müddeti üç 

MADDE 4. — Işjbu heyetlerin hareıralh ve 
yevmiyeleri ve maiyetlerinde istihdam edecek
leri birer kâtibin- ücret ve harcıraihı ve sair mü
teferrik masarif Büyük Millet Meclisi bütçesin
den sarf edilir. 

MADDE 5. — tşnu kanun tarihi neşrinden 
muteberdir. 

MADDE 6. -— İşbu kanun Büyük Millet Mec
lisi tarafından icra olunur. 

22 Teşrinievvel 1338-
Reis 

Burdur 
İsmail Subhi Soysal lı 

Âza 
üanik 

Şükrü 

Mazbata Muharrir; 
Lâzistan 

Ziya Hurşid 

Âza 
İçel 

Mehmekl Sami 

Âza 
Gene 

Kikri Faik 
Bolu 

Hilmi 

Kozan 
Dr. Fikret 

Bolu 
Muhalifim 

Fuad 
Kavse ri 

Batum 
Muhalifim 

Edib 
Maraş 

Ahmed Hilmi Mehmed Hasib 

Ertuğrul 
Neciib 

Dr. MUSTAFA B. (Kozan) — Rica ederim 
efendim bir kere tabı ve tevzi edilsin, ondan 
sonra müzakere edelim. 

MÜFİD Ef. (Kırşehir) — Bendeniz de tek
lif ediyorum, tafoı ve tevzi olunsun, yarın mü
zakere edelim. 

ZÎYA HURŞİD B. (Lâzistan) - Reis Efen
di müsaade buyurun encümen namına izahat 
vereyim. 

Efendim, encümenin bu kadar acele davran
ması Meclisi Âlinin kaibul ettiği müstaceliyetten 
dolayıdır. Encümen işlbıı m ev addı kanuniyeyi 
yirmi dört saat zarfında tes'b'it ve Heyeti Celi-
l on ize talkdim etti. Hattâ esıba'bı mucibesini şi-
faihen arza mecbur kaldı. Encümen mümkün 
merte'be süratle iş gönmek tarafını iltizam et
miştir. Bendenizde süratle müzakeresi lâzım
dır. Ama Heyeti Celi'lece talb'ına karar veri
lirse bittabi ona diyeceğini yoktur. 

REİS — Efendim bir şekil teklif ediliyor. 
Arkadaşlar taibı ve tevziinden sonra müzakere 
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olunmasını teklif ediyorlar. Bu teMifi reyi âli
nize vaz'ediyorum. Kabul edenler lütfen elle
rini kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

ZİYA HÜRŞÎD B. (Lâzistam) — Bu karar 
Meclisin dün'kü kararına mühaflit'tir. Nasıl olur 
•bu? 

SALÂHADDİN B. (Mersin) — Encümen 
meseleyi bir an evvel halletmek için bu teklif 
ile iktifaya medbur kaldığını söylüyor. Acaıba 
kâfi zamanları olsaydı daha teklifi munzaiüi-
malart olafvilir miydi? 

ZİYA HÜÎHjfÎD B. (Lâzistan) — Efendim, 
encümen t.esbit ettiği kanun lâyihasının mü
kemmel olduğuna kaamidir. Yeniden tabı ve 
tevziine de lüzum görmüyor. Yalnız Heyeti (>-
lileııizdeıı müzakere edilip germesi lâzımdır. 
Encümen vazifesini yapmıştır. (Esbabı mucîbe-
do yazılsın sa daları) 

İSMAİL SUBHİ 11 (Buıdur) — Arkadaş
lar mesele müstacel olduğu için encümen esba
bı mucibeyi yazmamıştır. Fakat esbabı m aci
beyi mazbata ••muharriri veya encümen âzası 
buradan bir bir Heyeti Aliyenize arz ve tasrih 
edecektir. Şimdi encümeni tekrar toplamak im
kân haricindedir, encümen beş saart çalışmış ve 
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yorulmuştur. Şimdi bunu yapamayacaktır. Şi
fahen teşrih edecektir. 

HASAN B. (Trabzon) — Uzbere lâyihai ka
nuniye olmaz. Esbaıbı mucibesiz bir kanun çı
kamaz. Es'babı mmîibesi yazılır. Talbedilir, tev-

*zi edilir, ondan sonra nıüzalkere olunur. Ezbe
re kanun çıkamaz. 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karalhisarı Sahib) 
— Binlerle emsali vardır. 

İSMAİL SUBHİ B. (Burdur) — Esbabı mu-
ciibesi malûmdur. Burada yirmi defa müzaikere 
edilmiştir. Hiç eztbere değildir. 

REİS — Efendim müsaade buyurunuz; bir 
teklif daha var. Arkadaşlar kamunun erbabı 
mueibesı de yazılsın diyor. Esbaıbı müerbeniu 
yazılmasını kajbul edenler lütfen ellerini kal
dırsın. Kabul edilmiştir. Esibabı mucibesi ya
zılacak, tabı ve tevzi olunduktan donra müzajke-
re edilecektir. 

REİS — Efendim, bugünkü ruznamemizde 
Sıhhiye bütçesi müzakeresi vardır. Vaktimiz de 
müsaittir. Binaenaleyh, bunun müzakeresine de
vam edelim. Müzakeremiz 187 nci fasılda idi. 
Bu faslı okuyoruz : 

F. M. Ne'v'i ttıuhassasat 
1338 Garbi - Anadolu Trakya 

tahsisatı tahsisatı tahsisatı 
Yrekûnu 
umumi 

187 Masa rifi müteferrika 3 000 000 500 4 500 

REİS — Efendim, fasıl hakkında söz istiyeıı var mı? (Hayır, sesleri) 187 nci faslın müzake
resini kâfi görerek 188 nci faslın müzakeresine geçilmesini kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın. 
Kftbııl edilmiştir. 

F. 

188 

M. 

1 
2 
•> 
o 4 
5 
G 
7 
8 

Nev'i muhassasat 

Maaşa t 
Hükümet h ast a nel e ri 
Telkihhane 
Daülkelp tedavinaneleri 
Bakteriyolojin aııe 
Kimyahane 
Tuzla Tahaffuzhanesi 
Sıhhi müze 
Küçük Sıhhiye Memuru Mektebi 

188 nci faslın yekûnu 

1338 Garbi 
tahsisatı 

22 260 
1 404 
1 836 
2 616 
1 152-

29 268 

- Anadolu 
tahsisatı 

/ 

Trakya 
tahsisatı 

Yekûnu 
umumi 

22 260 
1 404 
1 836 
2 616 
1 152 

29 268 

REİS — Efendim, fasıl hakkında söz istiyeıı var mı? (Hayır, sadaîarı) 188 nci faslın müzake--
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resini kâfi görerek 189 neu faslın müzakeresine geçilmesini kabul edenler lütfen ellenni kaldır
sın. Kabul edilmiştir. 

1338 Garbi - Anadol u Trakya Yekûnu 
F. M. Nev'i muhassasat tahsisatı tahsisatı tahsisatı umumi 

189 
1 
2 
3 
4 
5 
G 
7 
9 

Masarif 
Hükümet hasta neleri 
Telkihhane 
Dâüîkelp tedavihaneleri * 
Bakteriyolojihane 
Kimyahane 
Küçük •Sıhhiye Memur Mektebi 
Ebe yetiştirme masrafı 
Karantinahane ve tahaffuzhane I er 
masrafı 

189 neu faslın yekûnu 

30 000 
4 000 • 
4 500 
4 500 
5 000 

10 000 

58 000 

2 000 

2 000 

30 000 
4 000 
4 500 
4 500 
5 000 

12 000 

00 000 

REİS — Söz istiyen var mı? 
NECATİ B. (Erzurum) — Efendim, mem

leketin ebeye ne kadar ihtiyacı olduğu malum
dur. Bu ihtiyacın tedvini büyük masrafa da 
mütavakkıf değildir. Vekâletçe bu bapta ne dü
şünülüyor? 

SIHHÎYE VEKİLİ Dr. KIZA NUR B. — 
Efendim, hakikaten memleketin en mühim ihti
yaçlarından biri de ebe meselesidir. Memleketti1 

cahil ebeler yüzünden veyahut ebe bulunma
ması yüzünden pek çok fecayi oluyor. Fakat 
ebe yetiştirmek için bir dersane açıp, oraya bir
kaç sıra koymakla ve bir de muallim doktor koy
makla olmaz. Ebe yetiştirmek için mutlaka mü
kemmel bir hastane lâzımdır. Orada daima tev
lit ameliyeleri yaptırmak lâzımdır. Bu da çok 
masrafla olur. Zaten bu sene de hitama ermek 
üzeredir, bu seneden üç dört aylık bir müddeti
miz kalmıştır. Bu müddet zarfında ise bu iş ya
pılamaz. Gelecek sene inşallah bu cihet de düşü
nülür. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — istanbul 
ebe mektebinden istifade mümkün değil mi:' 

SIHHİYE VEKİLİ Dr. RİZA NUR B. — 
İnşallah, yakında istifade ederiz. 

YASİN B. (Gazianteb) — Hükümet hasta
neleri kargılığı olarak otuz bin lira konmuştur. 
Nerelerde hastaneler vardır ve ne miktardır? 

SIHHİYE VEKİfcl Dr. RIZA NUR B. — 
Efendim, bu hastanelerin listesi vardı, memu
ru mahsusla getirmiştim. Şimdi gitmiş. (Kaç 

tane? Sadaları) Zanue.derim on. kadar var. 
DOKTOR FUAD B. (Bolu) — Sekiz ta

nedir. 
SIHHİYE VEKİLİ Dr. RIZA NUR B. — 

&ekiz kadar vardır efendim. Sekiz hastane, 
on üme dispanser vardır. Kastamonu'da var. 
Sinob'da var ve esasen eskiden oralarda teş
kilât vardı. O teşkilâttan bakiyedir ki bütçeye 
dâhildir. Hattâ idare edebilseler de bunları 
da idarei hususiyete re versek daha iyi olur. 
Fakat maateessüf her yerde idare edemiyor. 
Varidatı, bu hastanelere kâfi gelmiyor: Eğer 
doğrudan doğruya bunlara terk edecek olur
sak, bu hastanelerin kapanmak tehlikesi var
dır. Hattâ bâzı yerlerdeki -hastanelere biz de 
muavenet ediyoruz. Bizim muaveneti fiiliye-
miz vardır. 

YASİN B. (Gazianteb) -^ Bilhassa bâzı 
yerleri frengi istilâ etmiştir. Bunlarda bunun 
için bir teşkilât yapılmamış mıdır? Buralarda 
böyle bir hastanenin teşkiline vekâlet lüzum 
görmemiş midir? 

SIHHİYE VEKİLİ Dr. RIZA NUR B. — 
Ar?; edeyim efendim. Frengi için biraz tah
sisatımız vardır. Biraz evvel kabul buyurdu
nuz. Eskisi gibi frengililer için hastaneye lü
zum yoktur. Bunlar fazla masraflardır de
nilebilir. Seyyar teşkilâtımız vardır. Doktorla
rımız her tarafı dolaşıyorlar. Nerede frengi 
varsa onu tesbit ediyorlar. Filân falan köy
lerde frengi vardır, diyorlar. Frengililerin bu-
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fımdııkları yerlere küçük sıhhiye memurları
mız gider, Neosalvarsan denilen bir ilâçla şı
rınga ediyorlar. Sonra civa tedavisi yapıyo. 
rıız. Iin. çok iyi bir ilâçtır. Bu memurlar on j 
beş günde bit- frengililere gidiyorlar, veyahut \ 
o adamları tedavihanelere gelmeye mecbur edi- I 
yorlar. Jandarmayla filân toplıyorlar-. Ken- i 
dileri de geliyorlar. Esasen köylüler tedavi- | 
nin muhassenatmı anlamışlardır. Bu suretle i 
bunlara şırınga yapılıyor. Birkaç şırınga ya
pıldı mı artık sirayet tehlikesi kalmıyor, ma
zarratı yalnız kendi şahsına inhisar ediyor. 
Bir müddet sonra kendi şahsı da mazarrattan 

. 1338 C : 2 
kurttıluyoı. Yani frengi mikropları kendi salı
sına mazarrat ika edemiyeeek bir hale geliyor. 

YASIN B. (Gazianteb) — Bu otuz bin lira
da, bu şırınga parası da dâhil mi? 

SIHHİYE VEKİLİ Dr. RIZA NUR B. — 
bitendim, İni hastanelerdeki hastalar iaşe ve il-
bas ediliyor. Bunların mahrukatı, ilâç para
ları vardır, işte bu para bunun içindir. 

RE* S — Efendini, başka söz isteyen var 
mı? Başka söz alan yoktur. 189 ncu fasim mü
zakeresini kâfi görerek .191 nci fasla geçilme
sini kabul edenler lütfen el kaldırsın. 191 nei 
fasla geçilmiştir. 

F. M. Nev'i muhassasat 
1338 Harbi - Anadolu Trakya Yekûnu 

tahsisatı tahsisatı tahsisatı umumi 

191 İnşaat ve tamirat 10 000 10 000 3 000 23 000 

Dr. FITAD B. (Bolu) — Bu inşaat kısmında Zonguldak'ta yapılmakta olan hastane dâhil mi
dir? 

SIHHÎYE VEKİLİ Dr. RİZA NUR B. —' Efendim, malûmuâliniz Zonguldak'ta Heyeti Ce-
lilenizin karariyle bir hastane yapılmıştır. Fakat o hastane bâzı şeylerden dolayı nakıs kalmış 
ve bu nevakısı Vekâlet ikmal etmiş ve yapmakta devam ediyor. 

REİS —- Efendim. 191 nei faslın müzakeresini kâfi görerek 192 nci fasla geçilmesini kabul 
edenler lütfen el kaldırsın. 192 nci fasla geçilmesi kabul edilmiştir. 

F. M. 

192 

Nev'i muhassasat 

Devlet kinini 

YASİN B. (Gazianteb) — Geçen sene Dev
let kininini vilâyetlere tevzi etmişlerdi. Gazian
teb'de Sıhhiye Müdürü demişti ki, bana gönderi
len kininleri meeeanen tevzi edin diye emredil
mişti, tevzi ettim. Şimdi ise bizden para. istiyor
lar. Bunu tekrar toplamanın imkânı yoktur. 

SIHHÎYE VEKİLİ Dr. RIZA NUR B. 
Bu ne vakit olmuş efendim? 

YAStN.B. (Gazianteb) — 1337 de olmuştur. 
SIHHİYE VEKİLİ Dr. RIZA NUR B. -

1337 de ne olmuştur bilmiyorum. Efendiler; bi
zim iki türlü kininimiz vardır. Birisini fukaraya 
meeeanen tevzi ederiz. Bir de şeyimiz vardır ki 
o da halka yardım olsun diye ucuz fiyatla, ser
mayesi üzerinden alırız ve onların ayağına gö
türerek kendi-erine ucuz fiyatla satarız ve para
sını alır Hazineye irat kaydederiz. İşte efen
diler arz ettiğim veçhile kinin iki türlüdür (Kâfi 
sadaları) 

1338 Garbi - Anadolu Trakya Yekûnu 
tahsisatı tahsisatı tahsisatı umumi 

25 000 25 000 

Dr. ABİDİN B. (Lâzistan) — Bu Devlet ki
nini bilâkis zenginlere verilmektedir. Fa
kirlere verilmelidir. Fakirlere meeeanen tev
zi edilmelidir. Meselâ Meclise geliyor; Meclis 
azalarına satılıyor, ne imiş? Ucuz.. (Parasiyle 
veriliyor sadaları) Parasiyle veriliyor, diyorsu
nuz. Hariçten alınız. Bir daha burada, Mecliste 
satıldığını hiç görmiyeceğim. 

FEYYAZ ÂLÎ B. (Yozgad) — Parasiyle. 
Dr. ABlDİN B. (Devamla) — Parasiyle ama, 

burada ucuz al'yorsun. Burada ucuz yoktur. Ka
tiyen fakirlere verilmelidir. Eczanelerden ben 
daha pahalı da alabilirim. Rica ederim; bu sui
istimal demektir. Sıhhiye Vekilinin nazarı dik
katini eelbederim. 

HACI MUSTAFA B. (Ankara) — Bilhassa 
İni kininden istifade edenler şehir aileleri olu
yor. Köylüler hiç istifade edemiyorlar. Onu te
min ediniz. 
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SIHHİYE VEKİLİ Dr. RIZA NUR B. — j 

Evet efendim; şimdi bir şey arz edeyim. Bu kinin i 
meselesi gayet uzun ve karışık, tamamiyle tat
bik etmek muvaffakiyet elde etmek güç bir me- , 
seledir. Türlü türlü suiistimalât oluyor ve önüne ) 
geçilemiyor. Çünkü kontrola tâbi olamıyan bir j 
şeydir. Kinin gönderiyoruz. Halka dağıtın di- j 
yoruz. Dağıtmıyorlar. Bazan da halk istemiyor. 
Fakat elden geldiği kadar bunun hüsnüsuretlc • 
tevzi edilmesine gayret ediliyor ve maatteessüf 
elde mevcut ve tevzi ettiğimiz kinin ihtiyaca 
nispetle ço'k azdır. Memleketimizin en mühim • 
derdi, koleradan da, tifodan da, şundan da, 
bundan da veremden de, hepsinden en büyük 
derdi malaryadır. Fakat ehemmiyet verilmiyor. 
Bizde, şimdiye kadar, yani Türklerin içtimai 
hastalıkları asıl marazı içtimai malaryadır. Bu 
da kininle baş olur şey değildir. Bataklıkların 
kurutulması meselesidir. Esaslı »tedbir yapıla
caksa su mecralarının tanzimi meselesidir. Na
fıa Vekâleti bir şey yapamıyor. Şimdiye kadar 
malûm, ne haldedir. Bataklıkları kurut
mak ve su mecralarını tanzim etmek için 
ne yapıp yapmalıyız, inşallah sulhdan son
ra en mühim mesailimizin birisini de bu teşldl 
eder. Bataklıkları kurutmalı, su mecralarını, 
yani nehirlerin mecralarını tanzim eylemeliyiz. 
Bunu yaptığımızda hem arazi kazanacağız, hem 
de sıhhatten öyle kazanacağız ve nüfus öyle 
tezayüdedeeektir ki memlekete fevkalâde bir 
fayda olacaktır. Memleket nüfusla kaimdir. 
Nüfusu tezayüdedecek ve kabiliyeti bedeniyo-
leri -sağlam insan olacaktır, inşallah olur. Hat
tâ belki o vakit talebederim, sizden rica ede
bilirim ki bu bataklık: m-eselesini de Sıhhiye Ve
kâletine veriniz de ayrıca bu işle uğraşsın. 

SALÂHADDÎN B. (Mersin) — Bâzı ma
hallerin yenibaştan ihyası hususunda yeni ve 
büyük servetlerden istifade edebilmek ve aha
linin hayatına, afiyetine hizmet edilmeflk husu
sunda Vekâletçe bâzı teşebbüsat var mıdır? 
Bu husus vekâletçe taki'bedilmekte midir? 

1 
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193 Tahsisatı fevkalâde 

.1838 0 : 2 
SIHHİYE VEKİLİ Dr. RIZA NUR B. (Si-

nob) — Anlıyamadım. 
SALÂHADDÎN B. (Mersin) — Bâzı mües-

sesatı maliyece haraJbedilmiş olan «icmaliki 
müstahlasadaki şehirlerin kavaidi sıhhiyeye 
muvafık bir şekilde yenibaştan inşası ahaliye 
muayyen bir taksitle verilmesi yolunda bâzı 
teşebbüsat yapılmakta olduğunu işitiyoruz. Vekâ
let bunlarla alâkadar oluyor mu? Ve bunu mem
leketin menfaati için faideli görmekte midir? 

SIHHİYE VEKİLİ Dr. RIZA NUR B. (Si-' 
nob) — Vakıa tamamen buraya taallûk eder bir 
mesele değildir. 

SALÂHADDÎN B. (Mersin) — Taallûk et
mez, fakat Sıhhiyeye taallûk eden bir meseledir. 

SIHHİYE VEKİLÎ Dr. RIZA NUR B. (Si-
nob) — Sıhhat meselesidir. Vekâlete şimdiye ka
dar hiçbir müracaat olmadı. Ben de zatıâlileri 
gibi işitiyorum ki; böyle bir teşebbüs varmış veya 
bir kumpanya yapabilirmiş. Lâkin bir de işıyo-

*rum ki; bir şehir yapmak için bizden 15 mil
yon lira peşin istiyorlar. Bilmem ki, 15 milyon 
lira verebilir miyiz! Eğer öyle kumpanyalar zu
hur etse şehirlerimizi, köylerimizi yapacak, bu
yurduğunuz gibi parasını tekasite raptedecek 
şirketler müracaat ederlerse, böyle şeyleri can 
ve başla arzu ederiz. 

SALÂHADDÎN B. (Mersin) — Efendim 
bendeniz bu meselede müteşebbislerin müracaa-
tiyle değil; Vekâleti Celilenin bizzat alâkadar ol
masını ve bu meselenin imkân varsa, her halde 
bir netieei hayriyeye isal eylemesini rica ederim. 

SIHHİYE VEKİLİ Dr. RIZA NUR B. ıSi-
nob) — Her halde bendeniz imkân görmüyorum. 
Burada öyle sermayedarlar görmüyorum, görür
sem; şimdi vadediyorum, derhal teşebbüs ederim. 
Çünkü en mühim bir meseledir. 

RElS — Başka söz alan yok. Kifayeti müza
kereyi reyi âlinize vaz'ediyorum. 192 nci faslın 
müzakeresini kâfi görüp 193 ncü fasla geçilme
sini kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul 
edilmiştir. 

1338 Garbi - Anadolu Trakya Yekûnu 
tahsisatı tahsisatı tahsisatı umumi 

319 201 28 440 11 864 359 505 
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REÎS — Efendim fasıl hakkında söz iste

yen var mı? (Yok, kabul sesleri) 193 ncü fas
lın müzakeresini kâfi görüp 194 ncü fasla ge-

F. M. Nev'i muhassasat 

194 Mazulin maaşatı 

« REİS — Efendim 194 ncü faslın müzakere
sini kâfi görenler lütfen ellerini kaldırsın. Ka
bul edilmiştir. Efendim Sıhhiye! Umumiye büt
çesinin yekûnu umumisi 869 719' liradır. ' Tâ
yini esamiyle reyi âlinize vaz'ediyorum. Lüt
fen reylerinizi istimal buyurunuz. 

Efendim rey vermiyen arkadaşlar reylerini 

bilmesini kabul elenler lütfen ellerini kaldırsın. 
Kabul edilmiştir. 

1338 Garbi - Anadolu Trakya Yekûnu 
tahsisatı tahsisatı tahsisatı umumi 

310 310 

istimal buyursun. 
Efendim sıhhiye bütçesinin reye vaz'ında 

reye iştirak eden 142 dir. 142 zat beyaz ver
miştir. Maalesef nisabı müzakere yoktur. Tek
rar reye vaz'edeceğim. Vakit de gecikmiştir. 
Yarın içtima etmek üzere Celseyi tatil ediyo
rum. 

İçtimai âti ruznamesi 

1. — Zaptı sabık hulâsası 
2. — Evrakı varide 
Vilâyatı Şarkiye ahalisine muavenet ic

rasına dair Van Mebusu Haydar Beyle rüfeka-
smuı teklifi kanunisi 

Hiyaneti vataniyeden mahkûm Tepede-
lenli Nureddin hakkında Adliye Vekâletinden 
mevrut evrakı hükmiye; • 

Kavanini Maliye Encümeninden memu
rin ve mütekaidinin tensik ve terfihi maksadiy-
le teşekkül edecek encümene yapılan intihaba 
dair tezkere; 

İkinci Şubeden encümenlere intihabedilen 
azaya dair tezkere 

Operatör Emin Beyin Sıhhiye Encümenin
den istifanamesi 

Tebrik ve teşekkürnameler 

Kırşehir Mebusu Sadık Beyin müterakim 
muhassasatına dair Divanı Riyaset kararı (Çar
şamba ruznamesinde) 

'* ' Mazbatalar 
Hububat ihracatının men'i hakkındaki 

teklifin reddine dair Lâyiha Encümeni maz
batası 

Muradiye kazasının lağvı hakkındaki teklifin 
reddine dair Lâyiha Encümeni mazbatası 

Sıhhiye bütçesi ikinci defa reye vaz'oluna
caktır.) 

Müzakere edilecek mevad 
Memaliki müstahlasaya izam edilecek heyet

lere dair lâyihai kanuniye 
Muaveneti İçtimaiye bütçesi (Rusya ve 

Yunanistan 'daki üsera için tahsisat itasına 
dair lâyihai kanuniye.) 

T. B. M, M. Matbaam 


