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verdik. Bilhassa nazarı dikkatimi celbeden
Uşak'ta alelacele ittihaz edilen tedabir sayesin
de âzami dört tmusabolmuştur ve devam etmiyeeeğini ümidederiz. Afyon Karahisar'ında,
Kütahya'da diğer birçok yerlerde dezenfekte
gibi birçok vesaitimizi ikmal ettik. Diyebilirim
ki bilhassa izmir gibi ahalinin çok gelip geçtiği
şehirlerde mükemmel vesaiti sıhhiyeye malik
bulunuyoruz. (Bravo sadaları) Binaenaleyh em
razı sâriye meselesi üzerinde sual soran arka
daşımızın her hangi noktasını arzu edese - Mec
lisin vaktini izaa etmemek için - o noktadan ce
vap vereyim.
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OPERATÖR EMİN B. (Bursa) — Efendim;
Tevfik Rüşdü Beyefendi Vöba hakkında şayanı şükran beyanatta bulundular. Ancak memlekette emrazı sâriye istilâi bir şekilde yoktur
buyurdular. Halbuki bendenizce bımun aksine
olarak istanbul'da bir gün zarfında Kânunu«aninin yedinci günü kırk beş çiçek musabı ile
beş vefiyat vardır. Binaenaleyh bilmem bunu
bir istilâ telâkki ederler mi? Noktai nazarıraca bu büyücek bir istilâdır. Ancak kendilerinin
verdiği izahata nazaran bilhassa Rum mahallelerinde zuhur ettiğini ve kendileri aşılanmayı
kafbul etmediklerinden dolayı tevessü ettiğini
beyan buyurdular. Bu bir mazereti fenniye olabilir. Fakat buna karşı da zannederim veîkâletin yapması lâzımıgelen bir nokta vardır. Yine
bilmiyorum. Rıza Nur Bey arkadaşımız bütçenin müzakeresinde beyanatta bulunurken ka
rantina usullerinin, tecrit usullerinin artık ma
ziye karışmış olduğunu binaenaleyh, bir fantaziden ibaret olduğunu ifade buyurmuşlardı.
Acalba Tevfik Rüşdü Beyefendi de o kanaatte
midirler? Hastalık zuhur eden bu mahallerdeki
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R E Î S — Osman Kadri Bey suali kâfi görüyor j
musunuz?
\
OSMAN KADRİ B. (MUŞ) — Bir şey sual |
etmek istiyorum. Buyurdular ki bir haftaya ka j
dar doktor verilecek, bir haftaya kadar doktor ;
verileceğinden ümitvar mısınız?
S I H H İ Y E VEKÂLTl V E K l L Î Dr. TEVF l K RÜŞDÜ B. — Arz ettim efendim. O taraf
ları iyi bilen ve vaktiyle Bağdad merkez ta
bibi bulunan Dr. Yahya Bey elyevm Muş'a
1
pek yakın bir yerde bulunuyor. Onu oraya tâ
hastaları tecridetmediler mi? Bu suretle olsun
yin ettik. Derhal Elcezire Cephesinden terhis
j
bu hastalığın önüne geçemediler mi? Benim an
edıilip Muş'a gönderilmesini rica ettim. Vekil
lamak istediğim şudur. Yirmi günlük vukuatı
Paşa vai't buyurdular. Bu muhahere cereyan
tetkik
ettim. Kânunusaninnin yedisinden yir
etmdktedir. önümüzdeiki haftada fiiliyata inkimi dokuzuna kadar geçen müddet zarfında
labedeceğmi söylediler. Ona inanmak mecburi
muhtelif yerlerde istanbul, Bolu, Eskişehir,
yetindeyim.
Trabzon ve Konya'da (631) çiçek vukuatı ve
OSMAN KADRİ B. (Muş) — Efendim,
(113) de vefiyat vardır. Rica ederim, artık
•memleketimizin derdi o kadar çok ki, Meclis
bu devirde de çiçekten olsun vefiyat vermeme
te cereyan eden her (hangi müza'k eratla bir ya
liyiz. Gerçi arkadaşlar Sivas Müessesesinin
ramızın kanadı gına şahidoluruz. Allalh da bi
faaliyeti şayanı şükrandır. Hakikaten geçen
lir. Tevfik Rüşdü Beyefendiye çok teşekkür
senelere nispeten pek azîm farklar vardır ve
ederim ki, memleketin bu derdiyle cidden alâ
artık bu müesseseler faaliyete başladıktan son
kadar olmuş ve Müdafaai Milliye Vekâleti nez
ra çiçek hastalığının tevessüüne meydan veril
rinde teş-dblbüsatta bulunmuş ve bir haftaya 'ka
memeliydi.
dar ddktor gönderileceğinden de •ümitvar oldu
Lekelihummaya gelince : Evet birçok yolcu
ğunu söylemiştir. Memleketimizin vaziyeti sıh
kafileleri ile, filân ile sirayet edebilir. Maat
hiyesi Ağustostan beri hemen yoik derecesinde
teessüf müteferrik bir surette lekelihumma vardir. Ne mualecesi, ne doktoru, ne sıhhiye me
| dır. Acaba vekâlet niçin Müdafaai Milliye
muru hiçbir şeysi yoktur. Ağustostan bugüne
Teşkilâtı Sıhhiyesiyle tevhidi mesai edip de
kadar altı aydır hastalılk müstevli bir halde de
bunu söndürmüyor? Çünkü lekelihumma ve
vam ediyor. Vefiyat, falan filân oluyor. Tev
hummayı racia gibi hastalıklarla
doğrudan
fik Rüşdü Beye yine tekrar teşekkür ederim. î doğruya ordu da alâkadardır. Binaenaleyh;
Memleketimize izmir'den biraz da mualeee gön I artık şekilperestlik yüzünden böyle muameleî
dermek suretiyle yardımlarını göstermişlerdir. | kırtasiye ile vakit geçirmektense Müdafaai
Bundan dolayı üçüncü defa yine teşekkür ede j Milliye ile tevhidi mesai etmelidir. Müdafaai
rim,
1 Milliye Vekâletinin elinde etüvü vardır. Ve-
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