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I. — ZAPTI SABIK HULASASI 

Hasan Beyin riyasetleriyle aktolunarak bazı de-
vairin 1928 senesi bütçelerine munzam tahsisat ita
sına ve bazı devair ibütçelerinde münakale icrasına 

ve tahsisat imhasına mütedair kanun layihası mü
zakere ve kabul edildikten sonra perşembe günü iç
tima edilmek üzere celse tatil edildi. 

2. — HAVALE EDİLEN EVRAK 

Layihalar 

/ . — Askeri memnu mıntakaîarda bulunan ve 
eşhasa ait olan gayrimenkulatın bedelsiz olarak em
laki milliye ile değiştirilmesine dair kanun layihası. 
(Dahiliye, Maliye, Bütçe encümenlerine) 

2. — İktisat Vekâleti 1928 senesi bütçesinin 810 
ncu distofajin darülistihzarı faslının, mezkûr bütçe
ye merbut (1) cetveline ithaline dair kanun layihası. 
(Bütçe Encümenine) 

3. — Yeni Türk harflerinin istilzam ettiği masa
rif karşılığı hakkında kanun layihası. (Bütçe Encü
menine) 

4. — Yüksek Mühendis Mektebinin 1929 senesi 
bütçe kanunu layihası. (Bütçe Encümenine) 

5. — İdare Heyetinin, Büyük Millet Meclisi 1928 
senesi bütçesine munzam tahsisat verilmesi hakkında 
kanun teklifi. (Bütçe Encümenine) 

Tezkereler 
6. — Erzurum Müddeiumumisi İbrahim Etem 

Beyin Milli Mücadeledeki hizmetine binaen İstiklal 
Madalyasıyla taltifi hakkında Başvekâlet tezkeresi. 
(Milli Müdafaa Encümenine) 

Mazbatalar 
7. — Ecnebi mekteplerde talebenin sureti tahsili 

hakkında 1/319 numaralı kanun layihası ve Maarif 
Encümeni mazbatası. (Ruznameye) 

BİRİNCİ CELSE 

Açılma Saatti : 14.05 
REİS : Refet Bey 

KÂTİPLER : Avni Bey (Yozgat), N. Ali Bey (Denizli) 

İREÎS — Oefce acıtmıştır, 

3. — RİYASET DİVANININ HEYETİ UMUMİYEYE MARUZATI 

1. — Azayı kiramdan bazı zevatın mezuniyetleri 
hakkında B. M: M. Riyaseti tezkeresi. 

Heyeti Umümiyeye 
Atide esamisi yazılı azayı kiramın, hizalarında 

muharrer müddetlerle mezuniyetleri Riyaset Diva-
nı'nın dördüncü içtimaında tensip edilmiştir. Heyeti 
Umu'miyenin tasvibine arz olunur. 

B. M. M. Reisi 
A. Kâzım 

Asaf Bey (Bursa) bir ay. Hastalığına binaen. 
Nusret Sadullah Bey iki ay. Hastalığına binaen. 

ibrahim Bey (Hakkâri) bir ay. Hastalığına binaen. 
Şefik Bey (Trabzon) bir buçuk ay. Hastalığına 

binaen. 
Yahya Galip Bey (Kırşehir) iki ay. Hastalığına 

binaen. 
Salih Bey (Yozgat) bir buçuk ay. Hastalığına bi

naen. 
îsmail Besim Paşa (Eskişehir) iki ay. Hastalığına 

binaen. 
Hacim Bey (Giresun) iki ay. Hastalığına binaen. 
Yusuf Bey (Denizli) 20 gün. Hastalığına binaen. 
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Talisin Bey (Yozgat) iki ay. Mazeretine binaen. 
Hakkı Bey (Kocaeli) bir ay. Dişlerini tedavi ettir

mek üzere. 

Mahmut Nedim Bey (Malatya) iki ay. Hastalığı
na binaen. 

Kâzım Hüsnü Bey (Konya) bir buçuk ay. Refi
kasını sanatoryuma götüreceğinden. 

REİS — Birer birer reyi âlinize arz edeceğim. 
Asaf Bey (Bursa) Bir ay. Kabul edenler... Etme

yenler... Kabul edilmiştir. 
Nusret Sadullah Bey (Samsun) iki ay. Kabul eden

ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
'İbrahim Bey (Hakkâri) Bir ay. Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Hasan Sıtkı Bey (Antalya) iki ay. Kabul eden

ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Şefik Bey (Trabzon) Bir buçuk ay. Kabul eden

ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Yafaya Galip Bey (Kırşehir) tki ay. Kabul eden

ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Salih Bey (Yozgat) Bir buçuk ay. Kabul eden

ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
İsmail Besim Paşa (Eskişehir) tki ay. Kabul eden

ler... Etmeyenler... Kaibul edilmiştir. 
Hacim Bey (Giresun) tki ay. Kaibul edenler... Et

meyenler... Kabul edilmiştir. 
Yusuf Bey (Denizli) Yirmi gün. Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Tahsin Bey (Yozgat) tki ay. Kabul edenler... Et

meyenler. .. Kabul edilmiştir. 
Hakkı Bey (Kocaeli) Bir ay. Kabul edenler... Et

meyenler... Kabul edilmiştir. 
Mahmut Nedim Bey (Malatya) iki ay. Kabul 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Kâzım Hüsnü Bey (Konya) Bir buçuk ay. Kabul 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2. — Kars Mebusluğuna 
Beyin intihap mazbatası. 

intihap olunan Faik 

REİS — Mazbata muallel değildir. Faik Beyin 
Mebusluğunu kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

3. — Sivas Mebusu Remzi Beyin kanun teklifi
nin müzakeresinin tehir edildiği hakkında İktisat En
cümeni mazbatası. 

Riyaseti Celileye 
Sivas Mebusu Remzi Beyin milli paramız kıyme

tinin tespit ve tezyidi ve memleketin iktisadi inkişafı
nın temini için bazı çarelere tevessül edilmesi, itha
latımızın tenkisi ve bazı vergi ve resimler varidatının 
tezyidi hakkındaki teklifi kanunisinin müzakere ve 
intacının Hükümetimizin bu hususta yapmakta oldu
ğu tetkikatı müteakip aynı mevzu üzerine Meclisi 
Âliye takdim eyleyeceği Maliye Vekili Beyefendinin 
ifadelerinden anlaşılan kanun layihasının vüruduna 
talikan tehir kılındığı dahili nizamnamenin 36 ncı 
maddesi mucibince arz olunur. 

iktisat Encümeni Reisi 
Burdur 

M'. Şeref 
'Kâtip 

Zonguldak 

Aza 
, Edirne 

'Faik 
Aza 

Denizli 
Emin Arslan 

Aza 
Mersin 
Hakkı 
Aza 

izmir 
Hüseyin 
' Aza 

Trabzon 
Daniş 

Mazbata Muharriri 
Mardin 

Ali Rıza 
Aza 

Konya 
A. Kâmil 

Aza 
Çorum 
Ziya 
Aza 

Mardin 
Nuri 
Aza 

Manisa 
Yaşar 
Aza 

Şarkikarahisar 
ismail 
Aza 

Sinop 
Yusuf Kemal 

1. — Kars Mebusluğuna intihap olunan Faik 
Beyin tahlifi. 

4. — TAHLİFLER 

(Kars Mebusu Faik Beyin tahlifi icra edildi.) 

5. SUALLER VE CEVAPLAR 

/. — Giresun Mebusu Hakkı Tarık Beyin tıp âle
mimizde mütehassıs adedinin artırılması hususunda 

takip edilen gaye vesaireye dair Sıhhiye Vekâletin
den şifahi sual takriri ve Vekil Refik Beyin cevabı. 
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REİS — Evvela takririniz okunsun efendim. 

Reisliğe 
1. Tıp alemimizde mütehassıs adedini artırmak 

hususunda takip edilen yol nedir? 
2. Yer yer mütehassıs grupları yapmadıkça bun

ları müteferrik hizmetlere sevketmemek mücerrah 
görülür, bu mütalaa doğru mudur? Bugün bu mü
talaaya muvafık olmayan bir vaziyet var mıdır, var
sa ıslahı için ne düşünülüyor? 

3. Her ne pahasına olursa olsun hükümet mer
kezinde yerli veya ecnebi yüksek mütehassıslardan 
mürekkep bir tabip heyeti mevcut bulundurmak An
kara'nın sıhhi teşkilatını kuvvetlendirip genişletmek 
için alınmış tetbirier nelerdir? 

Bu üç nokta hakkında şifahen tenevvürüme mü
saadelerini Sıhhiye Vekili Beyefendi Hazretlerinden 
rica ederim. 

Giresun Mebusu 
Hakkı Tarık 

HAKKI TARIK BEY (Giresun) — Efendim, 
Sıhhiye Vekili Beyefendiye hitap eden bu suallerin 
belki izaha muhtaç olan noktası yoktur ve o kadar 
açıktır ve bu suallerin Necati gibi değerli bir inkilap 
arkadaşının aramızdan kaybolduğu bir zamana tesa
düf ötmesinden başka betbaht bir noktası yoktur. Şu
nu başında arz etmek isterim ki bu sualler tamamen 
Necati'nin ölümünden manevi olsun bir mesul ara
yan kavaninin tamamen haricinde yazılmıştır. Sual
lerin tertip sırası bunu sarahaten gösterir. Zaten Ne
cati'nin ölümünü fevkaladeleştiren hadise ölümün 
kendisi veya ölüme sebebiyet veren hastalık değildir. 
Necati'nin bu ölümündeki fevkaladelik Necati'nin 
sayısız meziyetleriydi. Eğer kulağımızı memleketin 
uzak yakın muhtelif köşelerine verirsek orada buna 
benzer ölüm hadiselerinin ve Necati'yi yere vuran 
kaza danesinin bu havayı sık sık deldiğini işitmek 
mümkündür diyebiliriz. Bu sözlerde ne hekimliğe ve 
ne de hekimlerimize asla hürmetsizlik ve emniyetsiz
lik aranmamasını bilhassa rica kayıt ve rica ederim. 
Ben fennin hekimliğin kudretini bilenlerdenim. Türk 
hekimliğinin Türkiye'de her meslekten evvel çok iyi 
ibir inkişaf geçirdiğini bilenlerdenim. Bununla be
raber bin isabet yanında bir isabetsizlik olabileceğini 
ne bunun mevzubahis edilebileceğini söylemek iste
rim. Bu bahse temas etmek denildiği gibi hekimleri
mize karşı emniyetsizlik uyandıracak değildir, bila
kis bu yolda emniyetsizlik varsa o emniyetsizlik için 
gösterilecek sebeplerin adedini eksiltmeye hizmet ede
ceği için buna kati ihtiyaç vardır. Bu meselede Ne
cati'nin ölümüne temas ediyorsam ancak bir iki em-

rivakiyi huzurunuzda izah içindir. Suallerimin niçin 
yazıldığını ve ne cevap beklediğimiz ye nasıl cevap 
ile tatmin edilebileceğimi arz etmek içindir ki buna 
temas ediyorum, müsaade ederseniz o noktayı, sualin 
esasını arz edeyim : 

Necati bir müddet evvel hastalanmıştır. Ankara' 
da muayene edilmiş kendisinde apandist denilmiş
tir. Necati bunu daha yüksek bir muayene ile tev
sik, teyit etmek istemiştir. Kendisinde başka bir has
talık olduğu söylenmiştir, yani apandisit yoktur de
nilmiştir. Bu birinci safhadır. 

İkinci safha şudur : Ölümünden iki gün evvel 
tekrar hastalık nüksetmiştir, muayene edilmiş, apan
disit var hükmünde muayene eden Ankara doktor
ları ittifak etmişlerdir, fakat derhal ameliyat yapmak 
veya yapmamak hususunda ittifak edilmemiştir. İn
tizarı müsallah tercih olunmuştur; ve bu intizarı mü-
sellah zaten kendisinde apandisit yoktur denildiği için 
İstanbul'dan davet edilen doktorların buraya vüru-
dunu bekleyen aile muhitinin arzusunda muvafık gel
miştir. Ertesi gün hatta Polatlı'dan hususi trenle İs
tanbul'dan davet edilen doktorları yetiştirmek için 
birçok tedbirler aranmıştır. Bunun da müsmir olma
dığı görülerek ikinci konsültasyonun ısrarı yahut ka
rarı üzerine ameliyat yapılmıştır. Ameliyat yapan 
operatör demiştir ki; dün yapılacak ameliyat ile bu
gün yapılacak ameliyat arasında yüzde otuz fark var
dır. İşte bu ikinci safhadır. 

Bendeûiz daha evvel arz ettiğim gibi tamamen 
ihtisasım haricinde olan noktalara temas etmekten 
çekmiyorum; yalnız şu iki safha içinde bir iki em
rivaki üzerinde dikkati âlimizi celbetmek için söylü
yorum. Görülüyor ki Ankara'dayız, bir hastamız var 
ve bilhassa paramız da var; ya İstanbul'dan doktor 
bekleriz; ya hastamızı İstanbul'a göndermek istiyo
ruz. Emrivakinin birincisi belki umumi değildir; 
onun için kayıt koydum. Bilhassa paramız var kaydını 
koydum. İkincisi İstanbul'dayız. Yine bir hastamız 
var ve bilhassa paramız müsait; ne olursa olsun has
tamızı ya Avrupa'nın belli başlı şehirlerine gönder
mek istiyoruz veya oradan böyle bir doktor getirmek 
arzusunu gösteriyoruz. İki noktada da bir emrivaki 
vardı ikinci emrivaki de şudur : Doktorla herhangi 
bir hastayı muayene ettikleri zamanda teşhis ettikleri 
hastalığı bittabi hastaya ifade ediyorlar ve hastanın 
bu ifadeye kanaat edip etmemesi kendi ihtiyarına bağ
lıdır, serbesttir. İkinci bir doktora daha muayene et-
riliyor, ikinci doktorun muayenesi birinci muayenenin 
tamamiyle zıddı zühul ediyor. Acaba böyle bir ha-
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disede yeni hastalık vardır diye menfi rey ve mü- ] 
talâa gösteren doktorun ihzar ettiği vaziyete karşı 
hastalık yoktur diye müspet ifadede bulunan dokto- j 
run yapacağı alelade beyanı mütalâadan mı ibaret ka
lıyor? Muayene usulü bu mudur? Yoksa bu iki dok
torun arasını bulmak ve fikirlerini birbirine ilhak 
ederek hakikati meydana çıkarmak, bir salim usui 
daha koymak, böyle bir usule riayet etmek lâzım ge
liyor mu, gelmiyor mu? Bu ikinci emri vakidir. 

İşte bendeniz bu sebeplerledir ki bu sualleri arz 
ettim. Yani mütehassıs meselesine temas ettim ve mü
tehassıs yetiştirmek demedim, mütehassıs artırmak 
dedim. Onu ifade etmek istedim ki hakikaten vücut-
lariyle kendilerinden iftihar edebileceğimiz hekimleri
miz vardır. Ancak diyorlar ki, bunlar gittikçe arta
cak yerde belki eksilmiyor, fakat haliyle kalıyor, di
yorlar ki bizim yeni yetişen doktorlarımızı memle
ketin bütün ihtiyaçlarına karşı hazır bulundurmak J 
için aldığımız tedbirlerle pek de kabili telif bir hal- I 
de değildir. Belki bazı kanun tadilâtını yapmak lâ
zımdır. Diyorlar ki Tıp Fakültesinde liyakatleri itti
fak ile teslim edilen bir kaç müderrisin yeri açıktır. 
Bunları tahsis için zikretmek mümkündür. Birisi Nu
rettin Ali Beydir. (Reis Vekillerimizdendir) teşrih mü
derrisidir. 

Yine kıymetli arkadaşlarımızdan ve bakteriyoloji
de ihtisası tamamen teslim edilmiş Refik Bey de mü-
derrisdir her ikisinin de buraya gelmesiyle Tıp Fa
kültesinde boş bıraktıkları yer doldurulmamıştır di
yorlar ki Tıp Fakültesi mesaisinde devamdadır yal
nız fakültesinin olduğu bir çok ağır hastaları derhal 
kendisine celbedecek mevki ve mahiyette değildir. Bi
naenaleyh bu fakülte behemahal İstanbul'un diğer has
tanelerle tedris hususunda beraber olabilecek bir usul i 
bir vaziyet ihdas etmek lâzımdır. Yine diyorlar ki Tıp 
Fakültesinin bugünkü tedris usulü mütehassıs yetiş
tirmeye asla müsait değildir. Bunun mütehassıslara 
tetkik ettirmek lâzımdır. Bütün bunlar Sıhhiye Ve
kilimize hitap edebilecek sualler olmayabilir. 

Yalnız bendeniz bunları şu itibarla mevzubahs edi
yorum ki söylenilen bu vaziyetten bugünkü tıp teşki
lâtımız müteessir midir, müteessir olmak ihtimali var 
mıdır, işte bu itibar iledir' ki mütehassıs meselesine . 
ait iki sual tertip ettim, arz ettim. 

Üçüncü sual Ankara'nın hususi vaziyetine taallûk 
eder. Daha evvel o vak'adan bahsettiğim için bu sua
lin ruhu da kendiliğinden anlaşılmış olur. Fakat tav
zih etmek istiyorum ki Ankara'da 24 saat intizar ve ı 
tahammülü olmayan bir hastalık görüldüğü takdirde 
tıbbın kurtarıcı himayesi derhal tesirini gösterebilir, j 
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Bu vaziyette Sıhhiye Vekilimiz Beyefendi bu kanaat-
ta mıdırlar? B. M. Meclisinden bütün istenilecek şey
ler istenmiş midir? Kendilerinin çok güzel modern bir 
hastane yaptırmakta olduklarından haberdarım. Bit
tabi memnun ve müteşekkirim, fakat daha mükem
mel yapılıncaya kadar mevcudu bir kat daha mü
kemmel yapmak için acaba alınacak bir tedbir var 
da alınmamış mıdır? Hâsılı bugünkü tıbbî vaziyeti
miz sıhhî teşkilâtımla denildiği gibi memleketin bü
tün ihtiyacatı tıbbiyesini tatmin etmeye kâfi midir? 
Bittabi verilecek müspet cevaplardan sual sahibi ol
mak itibariyle en evvel memnun olacaklardan biri 
bendenizim. Onun için • Sıhhiye Vekili Beyefendiye 
çok iyi ve ümit verici sözler söylemeye vesile vermiş 
olmak itibariyle belki memnun olacağım. Kendilerin
den, suallerime cevap verilmesini bu itibarla tekrar 
rica ederim. 

SIHHİYE VEKİLİ REFİK BEY — Hakkı Tarık 
Beyefendi arkadaşımız bir sual sormuşlardı ve sual
lerini izah etmek için buraya teşrif ettiler ve sualin 
hududunu o hale getirdiler ki bendeniz bir çok nok
talarını kavramakta izharı aczettim. 

REİS — Efendim usule dair bir noktayı arz ede
yim : Malûmu âlinizdir ki Nizamnamei Dahilimiz 
mucibince sual ister tahriren ister şifahen irad edil
sin Vekil yalnız bu suallere cevap vermekle mükellef
tir. Yoksa sahibi sualin sualini izah sırasında iradet-
miş olduğu diğer tali suallere cevap vermek mecbu
riyetinde değildir, ihtiyaridir. 

HAKKI TARIK BEY (Giresun) — Bendeniz ye
ni hiçbir sual vaz ve irat etmedim. Yalnız izah et
tim. 

SIHHİYE VEKİLİ REFİK BEY (Devamla) — 
Filhakika Hakkı Tarık Beyefendi, suallerini izah et
tiler; fakat hududunu çok tevsi ettiler, mesul makam 
aradılar. Hekimler ittifak etmemişler dediler; emriva
kilerden bahsettiler. İhtisasım haricinde dediler, ih
tisası dahilinde söz söylediler. Diyorlar ki; ile başla
dılar; hekimlerimizin miktarı azalmıyor, fakat çoğal-
mıyor haliyle kalıyor dediler, velhasıl sualin hudu
du dahilinden çok uzaklara gittiler. Bendeniz evvela 
suallere cevap vereceğim. 

Bunların içerisinde zannederim ki bir kısmı var
dır ki tamamen kendilerini tatmin edecektir. Diğer bir 
kısmı vardır ki Necati Bey arkadaşımıza taalluk edi
yor. Onlar hakkında da bilâhara maruzatta buluna
cağım. Fakülteye taallûk eden bir bahse temas et
tiler. Fakülte ile benim alâkam yoktur. Fakülte şah
siyeti hükmiyeyi haiz bir müessesei fenniyedir. Eğer 
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bunun ıslâhı veya halihazırı hakkında bi sual icap 
ediyorsa Maarif Vekiline sorariar. 

Efendim Hakkı Tarık Beyefendi suallerinin birin
cisinde : 

Tıp alemimizde mütehassıs adedini artırrhak husu
sunda takip edilen yol nedir? Buyuruyorlar. 

Evvelemirde, Devletin bir şubei fenniye ve idari-
yesi olan Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Vekâletinin ve-
zaifi esas iyesi hakkında kısaca malumat vermek iste
rim. 

Devletin vezaifi meyanında sıhhat işleri demek, va
tandaşları hasta etmemek toplu şekilde yaşayan in
sanların sıhhatlerini ihlâl edecek ve arızalar husule 
gelmemesine itina etmek vaki bir afete ve salgına kar
şı her türlü imkân tedbirlerini kullanarak onu oldu
ğu yerde söndürmek hastaların mazarratından sağlam
ları korumak, hasta olmamaları için çalışmak, tevellü-
datı tezyit, vefiyatı tenkis edecek teşkilatı ve usulle
ri vaz ve takip etmektir. Yani hulâsa edilirse içtimai 
hıfzıssıhha kaidelerine tevfikan milletin hayat ve sıh
hatini sıyanet edecek bilcümle tedbirleri yapmak ve ta
kip etmek demektir. Bunun haricinde bir vazifesi de 
hastalara karşıdır. Yani hasta olanların tedavisine mah
sus müesseseleri kontrol ve tekâmülatını takip... Ken
dimize numune aldığımız öyle memleketler vardır ki, 
oralardaki mümasil devlet teşkilâtı yalnız birinci kı
sımla meşguldür, ikinci kısımlarla sırf teftiş suretiyle 
alâkadardır. Diğer bir kısım memleketler vardır ki 
ikinci kısmı da birincisine zamimeten ehemmiyetle 
nazarı dikkat önünde bulundurur, meselâ bizim gibi : 
Çünkü vatanımızın müdafaayı sıhhiyesine başlıyalı di
ğer memleketler gibi asırlar geçmemiş, yeni başlan
mıştır. Hemen hepsi daha iptidasındadır. Millî Müca
dele tarihiyle yaşıt olan Sıhhat Vekâletimiz de ilk işe 
başladığı gündenberi bu iki cepheden çalışmak lüzu
munu hissetmiş ve görmüş olduğundan bir taraftan 
azami gayretle ve kuvvetle vatandaşları hasta etme
mek, diğer taraftan da hastaları tedavi müesseselerin
den müstefit etmek için, elimizdeki bütün vesaitle ça
lışmaktadır, yani, esas vazifesine munzam olarak esa
sen noksan olan tedavi müesseselerinin de inkişafını 
temin için uğraşmaktadır. İşte, bu noktai hareketten 
vazifesini ifaya başlayan vekâletiniz evvelemirde muh
taç olduğu mütehassıslar : t 

D) Kazalarda ve köylerde vatandaşlar sıhhatleri
ni koruyacak esbap ve vesaiti oralara kadar götüre
cek etibbadır, 

Buna zamimeten devlet elindeki veya hususi te
şekküllere ait tedavi müesseselerinin muhtaç olduğu 
mütehassıs etibba gelir ki, bunlarda bildiğimiz, muh
telif şuabatı tıbbiyede ihtisas sahibi olanlardır. Dev
letin vazifesi hasta etmemek olduğuna nazaran, içti
maî hıfzıssıhha mütehassısları birinci derecede, diğer
leri ikinoi derecede gelirler, fakat bugüne kadar ve
kâletimizin takip ettiği yol esasen noksan olan ikin
cileri de bir zamana kadar birinciler derecesinde ehem
miyetle görmek ve yetiştirmektir. 

İşte bütün bu mütalâat ve esasta binaendir ki asıl 
teşkilâtımızın başladığı 1339 senesinden beri vekâlet 
gerek idarei umumiyenin elinde bulunan müessesata 
ve gerek idarei hususiyeler belediyeler şehremanetleri 
müessesatı sıhhiyesinde mütehassıslığa namzet genç 
doktorlar için muhtelif şuabatı tıbbiyede asistanlıklar 
ihdasına başlamış ve diğer müessesatı asistanlıklar ih
dası için teşvik etmiş ve binnetice şu yekûnlara vasıl 
olmuştur. 

1339 1340 1341 1926 1927 1928 

İdarei umumiye 33 24 69 44 28 39 
Şehremanetleri ve bele-
lediyeler 11 12 12 15 24 30 
İdarei hususiyeler 2 11 11 9 11 12 

36 65 89 68 63 87 
Yekûnlarına bakacak olursak; 
1339'dan 1928 nihayetine kadar : 
İ. U. , 242 
Belediye ve şehr. 92 
İ. H. 45 ki ceman 

379 
Asistanlık yeri, her senenin bütçesindeki miktar de

recesinde hizmeti kanuniyesini bitiren etıbbanın em
rine âmâde bir halde bulundurulmuş ve buralara ta
lip olan ve çalışan etıbbaya azami teshilât ve mua
venet gösterilmiş ve kendilerine hakkı takaddüm veril
miştir. Bunlardan aldığımız neticeyi de aşağıda arz 
edeceğim bu müddet zarfında Tıp Fakültesinden çı
kan etibbanın adetlerini arz edeyim : 

1339 1340 1341 1926 1927 

73 77 41' 25 25 
ki ceman beş senede 239 doktor diploma almıştır; 
görülüyor ki 1339 - 1328 kadrolarına nazaran mevcut 

A) Hıfzıssıhha mütehassısları, I 
B) Her nevi salgınlarla ve afet halini alan hasta

lıklarla mücadele edecek mütehassıs etibba, 
C) Hastalıklarla mücadelede lüzumu olan vesaiti 

ihzar edecek mütehassıslar, j 
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olan 379 asistanlığa mukabil1 diploma alan etibba ye
kûnu üçte bir derecesinde azdır. Bizim asistanlık mev
kiini tezyidimize ihtisasa kıymet verdiğimiz için, yal
nız bu gençlere değil bundan bir kaç seneler evvel çık
mış ve mütehassıs olmak emelinde bulunan etıbbaya 
da yer vermek ve onları da ihtisasa teşvik içindir. Şim
di bu müddet zarfında asistan olmak ihtisas peyda et
mek arzusunda bulunanların yekûnlariyle ihtisas vesi
kası alanları da arz edeyim 1339 - 1928 seneleri ki altı 
sene eder bu müddet zarfında asistan olmak arzusunu 
izhar eden etibba yekûnu 143'dür. Bunlardan bugüne 
kadar 25 operatör, 8 dahiliye mütehassısı, 8 bakteri
yolog, 4 frengi ve cilt, 4 nisaiye, 4 röntgen, 2 göz, 2 ku
lak ve burun, boğaz asistanı ki ceman 4'5 kişidir. İk
mali müddetleri imtihanlarında muvaffak olmuşlar ih
tisas vesikalar almışlar 38'inin ihtisas vesikaları tet
kik edilmek üzere henüz tasdik edilmemiş mütebaki 
60 tanesi de hastanelerde çalışmaktadırlar. Bunlardan 
başka olarak vekâletiniz vazifei asliyesi noktai na
zarından 1339 - 1928 seneleri arasında Almanya'ya, 
Fransa'ya, Amerika'ya kısmen Devlet hesabına, kıs
men de bize kıymetli yardımlarda bulunan Rokfoller 
hayır müessesesi hesabına 14 doktor göndermiş ve 
bunlardan kimisi içtimai hıfzıssıhha noktai nazarın
dan âli tedrisata tabi tutulmuş ve kimisini de mües
sesatı sıhhiiyesindeki noksan mütehassısları ikmal için 
intihap etmiştir. Bunlar haricinde vatanımızın muhtaç 
olduğu tıp şuabatı mütehassıslığı için elyevm hastane
lerde 21 asistanlık münhal olup namzet beklemekte
dir. Esasen her serbest tabip kendi ihtisas şubesini 
kendi intihap eder buna bizim müdahaleye salâhiye
timiz yoktur. İhtisası her şubede hâkim kılmak için 
geçen .sene Meclisi Âlice kabul edilmiş olan tababet 
ve şuabatı sanatlarının icrasına dair olan kanun me-
vaddı mahsusasına tevfikan ihtisas nizamnamesi de 
Tıp Fakültesiyle hâsıl olan tevafuku efkâr üzerine 
Devlet Şûrasında tetkik edilmektedir, İşte efendilerim 
vekâletimizin tıp âlemimizde mütehassıs adedini ar
tırmak için değil devletin içtimaî vazifesi noktai naza
rından vücudu labüt mütehassısları yetiştirmek ve ay
nı zamanda vatanımızın muhtaç olduğu diğer şuabatı 
tıp mütehassıslığına teşvik için tuttuğu yol budur. 

İkinci suale geçiyorum. Hakkı Tarık Beyefendi 
buyuruyorlar ki yer yer mütehassıs gurupları yapma
dıkça bunları müteferrik hizmetlere sevketmemek mü
reccah görülür bu mütalâa doğru mudur? Bugün bu 
mütalâaya muvafık olmayan bir vaziyet var mıdır? 
Varsa ıslâhı için ne düşünülüyor? Yer yer mütehas
sıs gurupları yapmadıkça ifadesinden şunu anlıyorum 
ki Hakkı Tarık 'Beyefendi Devlet hidematı sıhhiye-

ı sini yalnız hastanelerin idaresinde görmektedirler, hal-
I buki yukarıda izah ettim tekrarla Meclisi Âliyi yor-
I mak istemem vatanımızın muhtaç olduğu en büyük 

noksan vatandaşların hasta olmaması için yapılması 
lâzım gelen içtimaî teşkilâttır. Eğer yer yer mütehas
sıs guruplarından maksat yer yer hastane yapmak ve 
bu hastanelere etibba toplamak işi ise vekâletimiz beş 
seneden beri bu işe de başlamıştır. Numune hastane
leri yapmaktan maksadımız ve bu hastaneleri vatanın 
Uzak köşelerinde tesis etmemiz bizim de bu mıntıka
larda mütehassıs etibba bulundurmak vatandaşların 
ıstıraplarını teskin etmek yolunda görmek istediğimi
zin bir delilidir. Müteferrik hizmetlere sevketmemek 

i dedikleri eğer kazalara doktor gönderilmesin sıtma, f 1-
rengi, trahom mücadelelerine etibba tayin edilmesin 

j demekse bu en büyük içtimaî vazifemizi yapmaktan 
bizi menetmek demektir. Bu mütalâa yanlıştır. Bina
enaleyh bugün ne bu mütalâaya muvafık olmayan bir 
vaziyet vardır, ne de yanlış bir yol üzerinde olduğu
muzdan ıslahı için bir çare düşünmekle meşgulüz. Tut
tuğumuz yolun milletimizin içtimaî hayatına uygun 
fennî esaslar dahilinde olduğundan kafiyen emin ola
rak sükûnetle yürümekteyiz. Tarık Beyin birinci su
allerine cevap verirken mütehassıs olmak için icabe-
den vesaitin gene etibbanın arzularına amade oldu
ğumu da arz etmiştim. 

Hakkı Tarık Beyefendinin üçüncü sualleri şudur : 
Her <ne pahasına olursa olsun Hükümet merkezinde 
yerli veya ecnebi yüksek mütehassıslardan mürekkep 
bir tabip heyeti mevcut bulundurmak Ankara'nın sıh
hî teşkilâtını kuvvetlendirip genişletmek için alınmış 
tedbirler nedir? 

I İki noktai nazarı ihtiva eden bu sualin birinci kıs
mına cevabım şudur : Ankara; Cumhuriyetimizin ve 

1 Devletimizin merkezi olduğu gündenberi burada her 
türlü ihtiyacı kâfil bir mütehassıs heyeti bulundur-

j mak hükümetinizin de en büyük arzusu ve emelidir. 
Bugün Ankara'daki müessesatı sıhhiyemizde vazife ve 
mes'uliyetini müdrik olarak çalışmakta bulunan mü
tehassıs heyetinin ne ilminden ve ne de kuvvetinden 

j şüphemiz ve şikâyetimiz vardır. Daha iyi olsun de
mek bir idealdir. Bunu biz de isteriz. Bu hususta her
hangi bir müşkile karşı senelerdenberi mücadele ha
lindeyiz. Yalnız Hakkı Tarık Beyefendinin kullandık
ları (yerli) tabiriyle gösterilen manayı anlamakta ma-

I zurum. Ecnebi mütehassıslarına gelince bunu Hükü
metimiz de nazarı dikkate almış, aşağıda arz ve taf
sil edeceğim müessesatı fenniye ve sıhhiyenin inkişa-

I fini müteakip celbini kararlaştırmıştır. 
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Sualin ikinci kısmı; Ankara'nın sıhhî teşkilâtını 
kuvvetlendirip genişletmek için alınmış tedbirlerin ne
ler olduğundan bahistir. Onu da arz edeyim : 

Hükümeti merkeziyemizde evvelce takriben 50 ya
taklı, vesaitten mahrum çok eski bir idarei hususiye 
hastanesi vardı. Hükümetimizin daha ilk andan iti
baren bu müessesenin hiçbir faidesi olmayacağını ve 
maksadı teminden uzak bulunduğunu görerek 1339 
senesinden beri bu müessesenin ikmali nevakısına ça
lışmaktadır, Evvelce hastane, iki doktorlu, noksan kad
rolu ve pek noksan malzemeli idi, hastaneyi ele alır 
almaz ilk müstacel iş olarak kadrosunda bütün ihti
sas şubelerini muhtevi olmak üzere tertip etmek ol
du ve hastanenin tamirine, malzemesinin ikmaline ve 
içerisinde fennî her işin görülebilmesine hadim bir 
şekle gelmesine çalışıldı. Bilâhara 50 yataklı bir pav
yon yapıldı en kuvvetli bir röntgen tesisatı vücude 
getirildi. Bundan sonra, en son sistem bir matbah bir 
çamaşırhane bir tathir merkezi umum pavyonlara şa
mil kalorifer tesisatı, sıcak, soğuk su tertibatı ve en 
yeni şekilde sıhhî tesisat yapıldı bu müddet esnasın
da, bilumum malzemesi ve âlatı edevatı yenileştiril-
di. Kadrosundaki mütehassıslar ikmal edildi ve per
soneli fennî şekilde çalışabilecek iktidarda olanlardan 
intihaba başlanıldı, günden güne artan ihtiyaç karşı
sında vücuda getirilmiş olan bu 150 yataklık müesse
senin kâfi gelmeyeceği tabiî olduğundan evvelki sene 
başlanılan tetkikat geçen sene biterek Meclisi Âlinin 
geçen sene içtimamda kabul buyurduğu bir kanunla 
200 yataklık her türlü şuabatı muhtevi bir binanın in
şasına elyevm başlanılmış bulunuyor. Bu bina tesisatı 
fenniyesi de dahil olduğu halde bize 1 milyon 700 bin 
liraya malolacaktır. Bundan başka yukarıda tafsil et
tiğim veçhile Ankara Numune Hastanesinin tekem
mülü için bugüne kadar sarfedilmiş olan para maaşat 
hariç olarak 600 bin liradan fazladır bu tafsilattan bir 
sıhhat müessesesi vücuda getirmek için bila fasıla 5 se
neden 'beri çalıştığımızı ve henüz mesaimizin bitmedi
ğini ve bu gibi müessesatın tam ve kâmil bir hale 
gelmesinin neye malolduğunu arz etmektir. 

Filhakika işin ehemmiyet ve ciddiyeti noktai na
zarından para ikinci; Artvin Mebusu muhteremi Meh
met Asım Beyin buyurduğu gibi belki üçüncü dere
cede kalır. Fakat bu üçüncü derecedeki maddenin bü
tün bu işleri yapmak için en evvel tedarik edilmesi 
lâzım olduğunu kabul etmemezlik yapamazlar zan-
nındayım. Bundan başka devlet merkezinin fennî bir 
merkez olmasını istihdaf eden programımızda Hakkı 
Tarık Beyefendiye meçhul değildir zannederim. 
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t Başladığımız hıfzıssıhha müessesesinin bir numa
ralı binası bitmiş, bu binanın muhtevi olduğu büyük 

i bir bakteriyoloji taharriyatı laboratuvarı malzemesi 
130 000 liraya tamamen Avrupa'ya sipariş verilmiş, 
kimyanesi de faaliyete başlamıştır. 

Bundan başka içtimaî hıfzıssıhha mesleğine :sü-
j luk edecek genç etibbaya mahsus dokuz muhtelif la-

boratuvarlı hıfzıssıhha mektebi muhtaç olduğumuz 
bilumum aşı ve serum gibi vesaiti temin edecek büyük 
bir aşı ve serum, çiçek darülistihzarları, bir kuduz 
müessesesinin de inşaatına başlanmıştır. Bütün bu ter
tibat vatanın muhtaç olduğu mütehassıs anasırın esas
lı olarak tedarikine matuf olduğu gibi hastanenin 400 
yataklık bir seririyat hıfzıssıhha müessesesinin muhte
vi olduğu şu alât ve laboratuvarlarda tıp tedrisine el
verişli vüsat ve tertibatta anfiteatrileriyle çalışma la-

j boratuvarlariyle Cumhuriyetimizin merkezinde bir ikin
ci tıp mektebinin açılmasına doğru atılmış geniş adım
lardır. 

Geçen sene (2 000 000) liraya kadar inşaat ve tesi
sat müsaadesi vermiştiniz, kâfi gelmiyor, bu işlerin ik
mali için bir seneden beri yeni bir '(4) milyon liranın 
temini çaresini düşünmekteyiz. İşte bu müessesat ik
mal olundukça gerek seririyatlara ve gerek fennî mü-
essesata içeride ve dışarıda bulabileceğimiz büyük mü
tehassısları davet edeceğiz, biz o kanaatteyiz ki her 
nevi müesseseleri geniş laboratuvarları ile memleket
te şimdilik lâakal iki tıp ve fen merkezi vücude geti
rilmek, taharriyat ve tetkikatı ve ihtisasları esaslan-

j dırmak için ilk adımdır. Senelerdenberi meseleyi böyle 
görmek sayesindedir ki her sene ele geçen vesaiti bu 
hedefe tevcih ederek vesaite tabiiyet yüzünden belki 
arzu edilen suretle değil fakat emniyet ve intizam ile 
ilerlemekteyiz. 

İşte bu suretle bir taraftan vatanın muhtaç oldu
ğu doktor adedini Tıp Fakültesiyle beraber bir an ev
vel matlup seviyeye çıkarmak, diğer taraftan bu dok-

I torları vatanın pek geç kalmış içtimaî teşkilâtına lâyık 
I bir şekilde yetiştirmek en büyük emelimizdir. 

İşte efendilerim! Memleketin ve Ankara'nın sıhhî 
ihtiyaç ve teşkilâtını kuvvetlendirmek ve genişletmek 
için takip ettiğimiz program budur. Şimdi Hakkı Ta
rık Beyefendinin bu suallerine saik olan esbap ve ava-

I mil ile cevap verilmesi lâzımgelen diğer kısımlara ge
çiyorum. Hakkı Tarık Beyefendi hepimizin kalbimiz-

I de acısını taşıdığımız kıymetli arkadaşımız Necati Be-
I yin vefatını bir vesile ittihaz ederek elyevm neşret

mekte oldukları iki gazetede memleket hekimleri ve 
alelumum Türk heyeti tıbbiyesi aleyhinde hiçbir esa-

I sa istinat etmeyen ittihamlarla dolu neşriyata başla-
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dılar. Ve neticede vekâletimiz hudut ve vazifesi hari
cinde bir işin aksülameli olmak üzere şimdi cevapla
rını aldıkları sualleri sordular. Bu suallere saik olan 
esbap söz de Necati Bey merhumun tedavisi, teşhisi 
gibi şeyler olduğu ve bunun da yine gazetelerinde 
Hakkı Tarık Beyin Sıhhiye Vekilini üç madde üze
rinde istizaha davet etti diye ilân eyledikleri için biri 
diğerinin mütemimi olan bu meselelerden yalnız sua
le cevap vererek diğerini meskût geçmek imkânı yok
tur. 

Şimdi asıl arzu ettikleri halde söylemedikleri şey
lere cevap vereceğim. 

Efendilerim; Hükümetimiz Necati Beyin rahatsız
lığı ve vefatı meselesini çok ehemmiyetli telâkki etti 
ve bu hususta tetkikat icrasını Sıhhat Vekâletinize ha
vale eyledi. Hastalığın mebdeinden itibaren etibbayı 
müdaviye ve müşaverenin ittihaz ettikleri kararları 
müşahedeleri ve ameliyatın tarzı icrasını müşir bilu
mum vesaiti toplayarak tetkik eylemek üzere 1.1.1929 
tarihli İcra Vekilleri Heyeti içtimaında karar vere
rek Vekâletinizi tavzif etti. Bilumum vesaiki toplaya
rak tetkik ettirdim. Neticesini de bir tezkere ile Baş
vekâleti Celileye arz ettim. Bu raporları ve tezkereyi 
Heyeti Celilenize arz etmek mecburiyetindeyim. 

30 Kânunuevvel 1928 saat 11,5'ta Necati Beyefen
dinin muayenesinde gördüklerimiz humma 38,5, na
bız 110, hastalık dün öğle vaktinde şiddetli evcai bat-
niye ile başlamış fiviyulatini yoktur. Gaz ara sıra 
huruç etmektedir veca daimidir lukaliyasyon hufrei 
harkafiyei ranada olup müdafaai adaliyye ve noktai 
mecea mevcut, lukusit miktarı (12 000) dir. Dil ha
fif paslı içtima münkesir veca fazla ve muhriş ye
mekleri müteakip hissettiği barsak rahatsızlıklarından 
sonra tezahür etmiştir geceyi muztarıp geçirmiştir. Ya
pılan tedavi : Buz tatbiki, papaverin belladun ve ica
bı hale göre opiyum hususî rejim intizarı müsellah 
şarttır. Fakat halen tedavii tıbbiye karar verilmiştir. 
Nevbet tahtelhat apandisittir. 

Doktor Operatör 
Yusuf Hikmet Ö. Vasfi 

Doktor Doktor 
E. Şerif Fahrettin 

İmza 
Okunamamıştır. 

30 Kânunuevvel 1928 
Yatakta istirahati mutlaka 

Derecei hararet muntazaman alınacak. 
Sabah Akşam 

8'de 7'de 
ıBuza devam edilecek. 

Yemekleri : Süt, yoğurt, limonata, ıhlamur, kafi 
olarak lavran yapılmayacaktır. İlâç; 10 damla sabah, 
10 damla öğle, 10 damla akşam verilecektir. 

Doktor Doktor 
Ekrem Ö. Vasfi 

Doktor 
Y. Hikmet 

31 Kânunuevvel 1929 Necati Beyefendinin 
ahvali sıhhiyesi hakkında 

Saat 9,30 
3 0 - 3 1 gecesi hararet (39,5), nabzı (130) muzta-

rip bir (3 san) morfin yapılmış birde zeytikâfur. 
Nısfülleyilde hararet (40), nabız (140) daha ziyade 

muztarip. 
Saat yedi, sabah 4 defa huke gelmiş, vecada faz

laca gaz hurucu tevakkuf etmiştir. 
'Midede hafif ekşilik, hafif üsreti teneffüs, bila 

intizam derhal müdahalei ameliyyeye karar verilmiştir. 
Saat 9.30'da nabız (140) tufusit tadat ve formülünün 
tasrihi, 

Doktor : 
Şevket, Ekrem, Hüsamettin, O. Vasfi. 
Lukusit tadat edilmiş 16 000'dir. 
Operatör Rifat Ali Bey tarafından evvela kloro

form badehu eterle tenvim edilerek ameliyata baş
landı. 25 gram kloroform, 40 gram eter verilmiştir. 
Sağ nahiyei harkafiyede makportey sakile priton açıl
mış kokolu kihi ve mevaddı gaite parçalarını havi 
mebzul ifrazat çıkmıştır. Yapışmamış olan sürp bir 
tarafa alınarak keza iltisak göstermeyen emayi raki-
ka ameliyat sahasından uzaklaştırılarak âver bulun
muş âverin etrafından gelen aynı vasihta mebzul if
razatla karşılaşılmıştır. Zeyli dadı mütenehhir ve irti-
kâzı averisi ilüsakat arasına gömülü bulunduğu için 
çıkartmak imkânı olmamış ameri muhiti; iyodoformlu 
gazla iyice tahdit edildikten sonra biri yukarı biri or
taya ve tam mihraka diğeri de aşağıya müteveccih ol
mak üzere üç tane deren konmuştur ve hiç dikiş kon
mayarak pansuman yapılmıştır. Ameliyat operatör 
Şevket Halit ve Ömer Vasfi Beyler tarafından yapıl
mıştır. Hasta nakledilirken mebzul miktarda (vomito-
negro) olmuştur. 

Doktor Doktor 
Şevket Ömer Vasfi 

Doktor 
Rifat Ali 

Teşhis ve ihtilâfı maraz : Appendicte gangreneuse 
septigue. 

30 Kânunuevvel 1928'de, saat 14.50'de Ankara'ya 
muvasalet ile Sıhhat Yurdunda ameliyatı icra edilen 
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Maarif Vekili Necati Beyefendi derhal ziyaret edil
miş ve icabeden malumat badel istihsal müşaverei tıb
biye yapılarak muahhar tedaviye başlanmıştır. Aldığı
mız malumata göre Necati Beyefendi 29 Kânunuevvel 
Cumartesi günü saat 14.5'de karnında sancı ile hasta
lanmış muayene eden tabibin tavsiyesi üzerine evine 
gönderilmiş ve yatırılmıştır. 'Derecei hararet 37,5 ve 
nabzı 100 görülmüş kaya ve bulantı görülmemiş ve 
gaz hurucu devam etmiştir. Sağ hüfrei hurkafiyede ha
fif müdafaai adaliye ve veca bulunmuş hasta o ge
ceyi ıstırapla geçirmiş, derecei hararet 38 olmuştur. 
(Paparin) ve (billadon) verilmiştir. Ankara'daki etibba 
tarafından 30 Kânunuevvel pazar günü sabahleyin 
yapılan konsültasiyonda taltelhat apandisit teşhisi müt-
tefikan kabul edilmiş ve halen tedavii tıbbiyeye de
vam etmekle beraber intizarı müsellah lüzumu tahtı 
karara alınmıştır. Saat 24'te hararet 44, nabız 140 ıstı
rap artmış 7'de bir kaç hıçkırık olmuş ve veca ziyade-
leşmiş, gaz hurucu da nihayet bulmuştur. Nabız 140, 
lokasit (1>6 000) ne kadar çıkmış, üszeti teneffüs baş
lamış bunun üzerine Ömer Vasıf, Hüsamettin, Ekrem 
Şerif, Şevket Halit Beyler dahil olarak yapılan kon
sültasyonda hemen ameliyata karar verilmiş, hastane
ye naklolunarak saat 11 'de ameliyata başlanmıştır. 
Ameliyattaki müşahadat şak yapılarak perituvan açı
lır açılmaz kokulu kınlı mevattı gaita parçalarını havi 
mebzul muhteviyat çıkmıştır. Cevfi batında emâ ve 
sürp serbest olup zeyli dudî tenahhur etmiş ırtıkazi 
averisi iltisakat arasında gömülü görülmüştür! Bu şe
raitte zeyli dudiye dokunulmamıştır. Averin muhiti 
iyot form gaziyle tahdit edilmiş ve 3 mufeçcir vazın-
dan sonra karın açık bırakılarak pansumanla kapatıl
mıştır. Ameliyat esnasında nabız 140 - 150 arasında 
devam etmiştir. Hasta yatağına nakledilmek üzere iken 
mebzul siyah kanlı mevattı mukayyie çıkarmıştır. 

Vusulümüzdeki vaziyet ve müşahedatımızla tedavii 
muahharaya gelince: Hasta oldukça sakin fakat na
bız 148 - 160 arasında deveran ediyor. Tütri müte-
havvil fakat muntazam derecei hararet 38,5 arazı bat-
niyeden veca zail olmuş intifah pek hafif olup ces 
ile vecanaık değildir. Kalbin ve reelerin kısmı kuda-
milerinin asgasıdda gayri talbii bir ses alınmamıştır. 
Yalnız hasta midesinden bulantil ve hıçkırıktan ak
şama doğru da sıkıntıdan müşteki bulunuyordu. Nab
zın evsafına göre saat 3'te adele arasına digalen dört
te zeytikâfur zerkleri icap edilmiştir. Apandisitin te-
nehhuru nazarı i'tibare alınarak 35 santimetre mika-
dir polivalan müzat kangıran surum tedrici 'bir su
rette aynı zamanda tahtelcilt 200 santimetre fıryu-
luji'k suı̂ om zerk edilmiştir. Hastanın ahvali umumi-

yesinde 'büyük 'bir tâhavvül görülmemdkle beralber ya
rım litre kadar siyah mevalCtı mükayhaie çıkarmıştır. 
Nalbzın hali nazarı dikkate alınarak zeytikâfur ve tek
rar fijiyolojik sürüm zerkleri yapılmıştır. Saat 'birden 
itibaren ahvali umumiye bozulmuş, nabız küçülmüş 
ve gayri muntazam olmuş ve duçret ve, hazı ajistas-
yon alâimi soğuk ter, bulantı, sık hıçkırık başlamış
tır. 

Muhtelif zamanlarda Kafein, Adrenalin, dalhil 
adalet hekseton dahil verit kliık'ozlu surum zerJderiyle 
sık, sık zayıflayan kalp ve nabız düzeltilmeye çalışıl
mıştır. Sabaha doğru hezeyan başlamış, hidayette zi
yaretçileri tanımak 'kabiliyetini kaybetmemekle bera
ber Ibazan hezeyandan kurtulamamıştır. Saat dört bu
çukta kalbin zayıflaması fevkalâde artmış, etraf so
ğumaya başlamış, dahili verid diğalenli diğalensiz 
serum kılıgoze zerkleri tekrar edilmiş ise de bidayet
te bu müdavat ile kuvvetlendi rilebilen kalp nihayet 
bu tedavilere karşı cevap verememiş ve en nihayet 
hasta Kânunusani birde Salı günü saat M buçukta 
kalp hulbutundan vefat etmiştir. 

Netice: Tedaviyi deruhte eden etibba raporlarına 
ve bizim müşahedatımıza göre fevkalâde septik ve 
kankıranıs bir apandisit olduğu anlaşılmıştı, tltisa-
fât tehassül etmeden mültehip zeyli dudun delinme-
siyle dahilinde birikmiş olan fevkalâde septik me-
vadı muntine perituvan cevfi dahiline akmış ve bu 
suretle mevzii bir periituniyet husule gelmiştir. Her 
ne kadar zamanında yapılan ameliyat sayesinde pe-
rituniyetin umumilteşmesine sebebiyet verilmemiş ise 
de umumi tamim ve bilhassa toksinlerden adelei kal-
biyenin mütessir olmasiyle hasta hu'butu adelei kalbi -
yeden vefat eylemiştir. 

Darülfünun Tıp Fakültesi Darülfünun Emini 
Müderris Müderris 

Akil Muhtar Neşet Ömer 
Gülhane Şeriri yatı Muallimlerinden 

M. Kemal 

Başvekâleti Celileye 
1 Kânunusani 1928 akşamı içtima eden Heyeti 

Vekilede vaki emri devletleri veçhile Maarif Vekili 
merhum Necati Beyin marazı mevti ve sureti tedavisi 
hakkındaki malumatın cem ve tespiti için tabibi mü
davilerinden alınan üç rapor, ameliyatın tarzı icrasını 
gösteren bir hülâsa ve iki kıta derecei hararet talbe-
lasiyle rejim cetveli leffen huzuru samilerine takdim 
kılınmıştır. 

Bu raporların tetkik ve mütalâasından anlaşıla
cağı veçhile merhum Necati Bey 29 Kânunuevvel 
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1928 Cumartesi günü öğleden sonra karın ağrısiyle 
rahatsızlanarak istirahat etmek üzere evine gelmiş ve 
o geceyi rahatsızca geçirerek ertesi 30 Kânunuevvel 
Pazar günü öğleden evvel Ankara Numune Hasta
nesi Sertabip ve Operatörü Ömer Vasfi, Cebeci Has
tanesi Operatörü Şevket, Numune Hastanesi 'Dahili
ye Mütehassısı Salâh Vehbi, Doktor Hikmet, Dok
tor Fahrettin ve Doktor Ekrem beyler tarafından ya
pılan müşaverei tıbbiyede tahtelhat 'bir manzara arz 
eden apandisite müptelâ 'olduğu ve müşahedata nazaj 

ran ameliyat icrası için bir müddet intizar edilerek 
tedavii tıbbiye tatbikiyle beraber ameliyata her za
man hazır 'bir vaziyette bulunması müttefik an kabul 
edilmiştir. Necati ©ey o gece (30 - 31 Kânunuevvel) 
nısfülleyle doğru ziyadece rahatsızlık hissetmeye baş
lamış lolup sabaha karşı bu hal daha ziyade vehamet 
kesbederek tekrar bir müşaverei tıbbiye icrasına lü
zum görülmüş ve bu defa da yukarıda isimleri zik
redilen zevat ile beraber Sıhhiye Vekâleti Müsteşarı 
Doktor 'Hüsamettin Bey yanında hastayı muayene ede
rek derecei hararetin çok yüksek ve nabzın 140'tan 
fazla olduğu ve daha evvel hastaya hıçkırık geldiği 
ve ıgaz hurucu tevakkuf ederek batnın keşfi intifan 
eylediği ve hafif üsreti teneffüsün mevcudiyeti ve bat-
nın her tarafında adali müdafaa olmakla İberalber sağ 
'tarafında sürrenin fevkına kadar fevklâde sertlik gö
rüldüğünden hiç vakit kayıp etmeden ve derhal ame
liyat icrasına karar verilerek hastanın sarsılmadan ve 
rahatça nakli noktai nazarından tercih edilen Yeni
şehir Sıhhat Yurduna nakledillmıiş ve müteakiben ame
liyata başlanmıştır. Hastanın vuku bulan arzusu üze
rine ameliyat Celbeci Hastanesi Operatörü Doktor 
Şevket Bey tarafından yapılmış ve Ankara Numune 
Hastanesi Sertabip ve Operatörü Ömer Vasfi Bey 
asiste etmiş ve Aperatör Ali Rifat 'Bey münevvim 
vermiş ve Doktor Ekrem Bey nezareti tıbbiye yap
mıştır. Merbut ameliyat protokolünde tafsilâtı mu
harrer olduğu üzere batın açılır açılmaz kokulu ve 
kayhi ve mevadı gaita parçalarını havi mebzul ifra
zatın mevcudiyeti görülerek temizlenmiş ve zeyli du
du avere miültasak ve kangırana duçar olmuş bulun
duğu müşahede olunarak usulü dairesinde müfecir-
ler konmuş ve açık pansuman yapılmıştır. Bu esna
da zeyli dudinın kangırana duçar olmuş olması na
zarı dikkate alınarak ameliyatı müteakip anti ikan-
gran serum zerk edilmiştir. 

Ameliyattan sonra hastanın derecei hararetinde 
tenezzül görülmüş ise de diğer ât az ayni suretle de
vam etmiş, fazla olarak ve henüz ameliyat masasın
da iken kan kusması vâki 'olmuştur. Vaziyet saat üçe 

I doğru vehamet kesbetmiş ve öğleden sonra iki buçuk
ta İstanbul'dan davet edilen Darülfünun Emini Ne-

I şet Ömer ve Müderris Akil Muhtar ve Güfhane Mu-
I allimlerinden Kemal beyler muvasalat ederek müte

akiben yapılan muayenelerde kalp zafı alâmetleri 
görüldüğünden lâzım gelen müdavat tatbik olunmuş 

I ve bu hal sabaha kadar devam ettikten sonra yapı-
I in bütün tedbirlere rağmen kalp zafı tezayüt etmiş ve 
I nihayet 1 Kânunusani 1929 Salı günü saat 11,45'te 
I ikmali enfas eylemiştir. 
I Merbut 'vesaikten hülâsa edilen şu izahat ve taf

silâta nazaran : 
1. Tabibi müdavilerin de .beyan eyledikleri veç-

1 hile, merhum Necati Bey feVkalhat bir apandisite dü-
I çar olarak zeyli düdi pek az zaman zarfında kangra-

na duçar olmuş ve bu sebeple husule gelen amık te-
semmümü dem ve zafı kalpten vefat etmiştir. 

2. 30 . 11 . 1928 tarihli müşaverei tıbbiye neti
cesine nazaran vaka selim şekilde görülmüş, tahtelıhat 

I bir apandisit matızarası arz etmekte olduğu cihetle 
ameliyata lüzum ıgörülmiyerek emsali vekayide ol-

I duğu gibi intizar edilmesi tercih olunmuştur, çünkü 
merhum Necati Bey evvelce bir iki defa buna müşa
bih alanı göstererek tedalbiri adiye ile kesbi salâh 
eden apandisit 'buhranlarına duçar olmuştur. 

3. Birinci müşavereden 24 saat geçmeden hasta
nın ahvali umumiyesinde anî tahavvül husule gelmiş 
ve 31 Kânunuevvel 1928 sabahı yapılan ikinci mü
şaverei tıbbiye akabinde ameliyat yapılmıştır; şu su
retle ameliyatın icrasında teehhür vaki olmuş değildir 
ve esasen bu gibi vekayide yani tesalup şüphesini ve 
peritoniyetin başladığını gösteren araz zuhurunda 

I ameliyatı bir dakika bile tehir etmemek kavaidi esa-
siyei fenniyedendir. 

4. Ameliyat matlup faydayı temin etmemiş olup 
I bu da maalesef tabiatı marazın nadir tesadüf edi-
I len vetoamette olmasından ve bu şeklin evvelden tah-
I minini bittabi mümkün olmamasından ve zeyli du-
I dinin fevkalâde kısa bir zamanda kangren olarak de-

linip ziyade müritin muhteviyatın cevfi batna döküi-
I meşinden inbias etmiştir arzı keyfiyet eylerim efen-
I âka hazretleri. 
I İşte görülüyor ki, mesele hiç de Hakkı Tarık Be-
j yefendinin veya aynı noktai nazara iştirak edenlerin 

talhayyül ettiği ıgilbi değildir. Fennin, sanatın icabatı 
ne ise tamamen tatbik edilmiş, hastalıkla bilâfasıla 

I mücadele olunmuştur. 
Eğer bu mücadeleden mesut bir netice alınma-

I mışsa, bu tedavi ile uğraşanların hatası ve ihmali -yü-
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zünden değil maalesef hastalığın son devrçlerde va
him olmasındandır. Bu. meseledeki bütün hakikat 
budur. Bunun hâricinde herhangi bir şüphe ve tered
düdümüz yoktur. Yalnız, Hakkı Tarık Beyefendi bütün 
bu münakaşalara zemin yaptıkları beyanatlarında ve 
'hariçteki neşriyatlarında o kadar insafsız olmuşlar
dır ki buna temas etmeden kürsüden inmek iste
mem. 

Efendilerim : Bu müessif mesele vesilesiyle Türk 
'heyeti tıbbiyesi aleyhinde o kadar ağır ithamlar der-
imeyan edilmiştir ki buna müteessif olmamak elden 
gelmez. 

Şu veya bu vesile ile Türk heyeti tıbbiyesi aley
hinde bir hava vücuda getirmek ve vatandaşların bu 
heyet hakkındaki itimatlarını tezelzüle uğratmak ne 
demektir bilir misiniz efendiler? Bu heyetin pek şu
urlu olarak omuzlarında taşıdığı maddi ve manevi 
mesuliyetini hiç nazarı dikkate almamak, manevi bir 
tazyik altında bırakarak vazife! tıbbiyelerinde te
reddüde sevketmek demektir. Bu halin vatanımız için 
muzur olduğu kanaatindeyim. 

Bir tabibi müdaavi hastasının muhafazai hayatı 
için her türlü mesuliyeti deruhte eder ve bugünkü 
ilmin ve sanatın hudutları dahilinde bilâ tereddüt 
çalışır. Bu talbilbi müdavinin, şu veya bu sebeple ve 
bilhassa hiç bir esasa istinat etmeksizin ilmine tariz 
etmek, teçhil eylemek Heyeti içtimaiyemiz için za
rarlı !bir netice verir ve ibu hududunu da bugün ta
yine imkân yoktur. Nasıl başlar, nerede biter, bunu 
tayin edemem. Türk heyeti tıbbiyesinin bugüne ka
dar harpte ve sulhte en büyük âfetler karşısında na
sıl çalıştığını ve kıymeti ilmiyesini nasıl ispat etti
ğini tekrar etmeye ihtiyaç görmüyorum. Bu Heyetin 
her ne söylenirse söylensin, kıymetini yine ispat ede
ceğine doğru yolunda her türlü tarizlere rağmen yi
ne devam eyleyeceğine şüphem yoktur. Sıhhat ve şi
fa arayan hastaların ruhunda Türk heyeti tıbbiyesi
ne karşı mevcut emniyeti izale edecek veya onları 
doktorlarına karşı tereddüde sevk edecek mahiyette-
Iki bu neşriyat ve (beyanat faydasız ve hatta elimidir. 
Mütekabil emniyeti yani hastanın doktorunun vesa-
yasına itJtibaını bertaraf edecek veya talbilbin ilmin 
icabatı dahilindeki tedabirini yüzüstü bırakacak bir 
vaziyet ihdas edilirse netice ne olur? Senelerden be
ri vatandaşların terfaiyei sıhhiyesi için sarfolunan 
emekler, tahsis ettiğimiz paralar nereye gider? Yine 
üfürükçülüğe mi döneceğiz? 

Efendilerim : Tıp fenni ve en büyük doktorlar 
insanları ölümden kurtaracak bir çareyi bulmuş ol

mak iddiasında katiyen değildir. Her ölüm hâdisesi 
karşısında doktorların muhali mümkün kılmadığın
dan tarize uğraması vâkidir ve bu kolay anlaşılır. 
Fakat hadiselerin tesir ve avamilinin haricinde sü
kûn ve huzur ile mütalâa olunması zaruridir. Mem
leketin münevverlerinin vazifesi 'bir taraftan ihtisa
sın ilerletilmesine çalışılmakla beraber diğer taraftan 
asıl olarak içtima heyetimizin fenne, tıbba doktorla
ra itimadını, onların vesayasma riayet temayülünü 
kuvvetlendirmektir. Bizilm tıp âlemimiz bu itimada 
lâyıktır. 

HAKJKI TARIK BEY (Giresun) — Efendim Da
hili Nizamname bendenize 15 dakika müsaade verdi
ği için bu müddetten başka tekrar müsaadenizi is-

. tememek için çalışacağım. 
Evvelâ Refik Beyefendiye teşekkür borçluyum, 

Sıhhiye Vekâletinin teşekkülâtı hakkında epiyce ma
lumat ve icraatı hakkında da epiyce tafsilât verdi
ler. Gerçi bunlar bendenizin pek de malumum değildi, 
fakat bir kısmı Cumhuriyetin faaliyet ve mavaffaki-
yatına taallûk ettiği için bumda bunların lezzetle din-
letfcirmeye vesile olduğum için memnun olduğumu 
tekrar ederim yalnız bu verdikleri dersin küçük 'bir 
noktasında küçük bir ödeşme vaziyeti ihdas etmek 
için bir mukayese yapacağım. Yerli tabirini anla
mamışlar. Yerli kelimesi Türkiye hududunun hari
cindeki tabiiyete taallûk eden şeyler demektir. Et
meyen eşya ve eşhas demektir bu itibarla bunu bu
rada eda ediyorum Vekil Bey cevaplarında bende
nizin gazetecilik sıfatına taallûk eden bazı sözler söy
lediler bendeniz B. M. Meclisinin kürsüsü ile Vakit 
ve Sonsaat Gazetesi müdürlüğünün birbirinden ayrı 
bir makam bulunduğunu müdrikim, ancak şahıslar 
için meslek haysiyeti birdir ve meslek idraki birdir. 
Bu itibarla kendilerinin, bir hava ihdas etmek için 
bir vesiledir, dediler. Ben bu sözleri katiyen kabul 
etmiyorum. Acaba ben Türk değil miyim, benim Türk 
hekimlerine karşı taarruz ve tariz etmekliğim için ne 
fayda tasavvur edebilir siniz Refik Beyefendiden so
ruyorum ne fayda tasavvur edebiliyorlar? 

Acaba ben Türk hekimlerine karşı bütün muvaf
fakiyetlerini unutarak böyle bir tarize bir mücadeleye 
bir hücuma geçmek isterim. Sebebi ne olabilir aca
ba karşılarındaki bu adam o kadar idraksiz midir aca
ba Refik Bey beni idraksiz mi telâkki ediyorlar? 
Refik Bey cevaplarını hazırlamışlar gelmişler okudu
lar, elbette her ne endişe pahasına ise okuyacaklar-
di, fakat lütfedip de benim sualimi benim takririmi 
izah etmek için verdiğim izahatı dinlemek iütfunda 

| bulunsalardı bu sözleri söylemeye lüzum görmeyecek -

! 
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lerdi. Çünkü ben daha evvel kendilerine takaddüm 
ederek söyledim ki bin lisalbet karşısında bir isabet
sizlik olabilir, fakat bu bin isabetin muvaffakiyetini 
gölgede (bırakamaz unutturamaz... 

Ancak bu isabetsizliğin adedinde eksiltmek (bizim 
için bir vazife değil midir? Acaba bir kazazade-
nin yine Necati gibi değerli bir genci götürürken bu
nun önüne geçmek bizim için milletvekillerinin bir 
vazifesi değil midir? Bunu burada zikretmek bir hata 
idiyse niçin bir hafta celse aktini istememişlerdir ki, 
ben burada aleni olarak bu sözü söylemişlerdir. Ben 
bir hata etmişsem, gazeteciler bir hata etmişlerse ne 
için Refik Bey bu hataya iştirak etmişlerdir? 

Necati'nin ölümü üzerinde resmi ibir tahkikat 
yapıldığından burada haberdar öldük? Hafif bir ta
bir olarak diyeceğim ki Hükümetin Başvekâletin ta
lebine karşı Sıhhiye Vekâleti eksik cevap vermişler
dir. Necati'nin hastalığı ne vakit başlamıştır? Nasıl 
muayene seyri takip etmiştir? Raporlar içinde buna 
ait bir kelime yoktur. Niçin yalnız 29 Kânunuevvel
de başlamıyor hastalık İbir gün içinde mi patlak ver
miştir? Ondan evvel kimler tedavi etmiş, kimler teş
his etmiştir, nasıl teşhis edilmiştir? Başvekâletin su
allerine verilecek cevaplar içinde bunlar da münde-
miş ve münderiç olmalı idi, ancak o vakit tekemmül 
edebilirdi, niçin cevap verilmemiştir? Ben kendileri
ne yardım edeceğim, ben bizzat Necati'ye ameliyat 
yapan Operatör Şevket 'Bey ile görüştüm, bizzat ba
na demiştir ki Ibu netice yeni yahut askerideki dok
torlara itimat etmemenin müessif bir neticesidir. Şev
ket Bey bu vesile ile kıymetli vücudunu meydana çı
karmış bir gençtir, kendisini çağırıp bu sözün ve bu
nun etrafında buna ilâve edilecek sözlerin nasıl, bir 
menfaat ve mahiyetle olabileceğini Sıhhiye Vekili 
Bey öğrenmelidir. îşte ancak bunları öğrendikten ve 
ilâve ettikten sonra o cevap tekemmül edebilir. 

Ankara'ya ecnebi doktorlar geleceğini Sıhhiye Ve
kili Bey söylediler bunun bütün bu söylenen sözle
re karşı neler söylediğini neler ifade ettiğini izaha 
lüzum görmüyorum. Tedbir alınmıştır, halâ... Yalnız 
şunu ilâve edeceğim burada mükemmel bir hastane 
yapılacaktır, bunlar ondan sonra gelecektir, o işin 
başında bulunacaklardır gibi bir şey anladım, yanlış 
anlamamış isem. Vakıa ben mütehassıs değilim, fa
kat hadisatın az çok kendi noktai nazarımdan ve 
umum noktai nazarından muhakemesine muktedi
rim, onun için dedim ki arkadaşlarımın herhangi bir 
tehlike karşısında bulunacaklarını düşünerek derim 
ki bu getirilecek ecnebi mütehassıslar hastanenin ik

malinden evvel de gelebilir, ve gelmelerinde de fayda 
vardır, gelmelerine asla mâni yoktur. Madem ki gel
melerine lüzum görülmüştür daha evvel gelebilir. 

Hükümet merkezinde, Türkiye toprağında bir gün 
evvel bulunmalarında fayda vardır. Bunu ilâve edece
ğim, İkinci sualime temas etmek istemediler, halbu
ki İben onu izah ettim. Bir kanunumuz vardır. O ka
nun mektepten yetişenleri şöyle veya böyle istihdam 
ediyor, olabilir ki, bu, Sıhhiye Vekillini takyit eden 
bir kanundur, olabilir ki bu kanun tadil edilmesi icap 
eden bir kanundur. Şimdi bu tıp işleri ve tıp âlemi 
dle meşgul bulunanların bazılarından öyle bir fikir 
öyle bir intiba aldım ki bunların bir kısmını mese
lâ, o kanuni hizmetlerini ifa etmeden mütehassıs ye
tiştiren bir vadiye sevk etmek bizim için yani ken
dileri için daha kazançlı bir yolu olur, acizane bir 
mütalâanın iradına tavassut ettim, hata mı ettim? 

RAGIP BEY (Zonguldak) — Hakkın yoktur. 
HAKKI TARIK BEY (Giresun) — Evet hakkım 

yoktur. Çünkü mebusum, çünkü Vekil değilim, ne 
manada söylediğim malumdur. 

Tıp âlemimiz tabirini nedense Vekil Beyefendi 
çok şümullü bulmuşlar, buyurdular ki ben Tıp âle
mi ile meşgul olacak değililmya; Türkiye'de Türk 
Devletinin Sıhhiye Vekâletinin sıhhi ve tıbbi ihtiyaç
larını temin etmekle mükellefim bu hudut haricine 
çıkamam ve bu hudut haricindeki suallere cevap ve
remem. 

Suallere cevap veremem. Tıp âlemimiz dedim tıp 
âlemi demedim. Tıp âlemimizin manası o demektir 
ki Türkiye'de tabiplerden mürekkep bir heyet bizim 
kendisine icrası için verdiğimiz bütün kanunlar Tür
kiye'de icrayı faaliyet eden bütün hekimleri kendi
sinin tahtı emrine, tahtı murakabesine vermektedir. 
Zannederim ki şu tabirden daha müsait bir tâbir ola
mazdı. 'Binaenaleyh tıp âlemine dahil olacak bir mü
tehassıs için Türkiye'de nasıl bir yol takip ediyoruz.; 
Bunu biraz mücmel bulduğum için evvelce izah et
tim ve dedim ki, siz belki bu suallere muhatap ola
mazsınız. Bu suallerin muhatabı Maarif Vekâletidir. 
Çünkü Tıp Fakültesi Darülfünuna merbuttur fakat 
Sıhhiye Vekilinden istediğim şudur ki, dedim: Aca-
bu bu fakültenin bugürikü mahsulleri düne nazaran 
nasıl yetişiyor? Ve adedini artırıyor mu? Sıhhiye Ve
kili Bey bir çok sığır dili kadar rakam okudu ve be
nim beklediğim cevabı vermiş olmadı. Anladım ki 
Vekil Bey mütehassıs tabirinden şunu anlamaktadır. 
Çünkü mütehassıs eline 2 - 3 sene şurada, burada bu
lunduktan sonra bir şahadetname alan kimsedir Mü-
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tehassısı böyle anladıktan sonra artık bu suallere ilâ
ve edecek hiçlbıir cevabım kalmamıştır. 

SIHHİYE VEKİLİ REFİK BEY (İstanbul) — 
Efendim, Hakkı Tarık Bey birinci defasında ne ka,-
dar karanlık söyledüerse bu defa da o derece ka
ranlıktılar. Bunu 'Söylememden ne fayda tasavvur ede
bilir (buyurdular. Ben kendilerinin ne tasavvur ettik
lerini bilmem. Anlamadım. Yaptıkları işin faydasını 
da Ibi'ttaibi 'kendileri dalha, iyi bilirler. 

Bir celsei hafiye istemeliydi dediler. Beyefendi or
tada ine gizili bir şey vardır ne de saklanacak bir ha
ta «vardır. 

HAKKI TARIK BEY (Giresun) — O halde ne
rede emniyet mönkesir olacakta açık konuşma'kta 
mı? 

SIHHİYE VEKİLİ REFİK BEY (Devamla) — 
Efendim saklanacak bir şey ve hata yoktur. Esas ne 
ise bütün samimiyetle Heyeti Ceiilenize arz edilmiş
tir. 

6.— MÜZAKERE E 

/. — Büyük Millet Meclisi muhasebe ve vezne
sinde icra kılınan teftiş ve tetkik neticesi hakkında 
(5/42) numaralı Meclis Hesaplarını Tetkik Encümeni 
mazbatası (1) 

(1) 67 numaralı matbua zaptın sonuna merbut
tur. 
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Sonra hepimiz tehlikedeyiz dediler. Belki kendile
rini tehlikede zannediyorlar. 

HAKKI TARIK BEY {Giresun) — Ölüm tehlike
dir dedim. 

SIHHİYE VEKİLİ REFİK BEY (Devamla) — 
Efendim o ibir sinir zafıdır. (Handeler) Suallerime 
cevap veremem dedi, dediler. Ne kadar sual sordu-
larsa cevap verdim, yalnız Vekâletinizin vazifesini 
izah ettiğim zaman onu kavrayamadılar ki sualle
rine cevap vereyim dediğimi söyleyerek işin içinden 
çıktılar, dediler. Katiyen Iböyle bir şey yoktur, Heyeti 
Ceiilenize s'on sözüm şudur. Ne varsa söylenmiştir, 
hakikat ne ise o arz edilmiştir. Yalnız mesele o ha
kikatlerin tavazzulh'uduır. Hakkı Tarik Beyi inandır
mak değil. (Alkışlar) 

REİS — Müzakere edilecek maddelere geçiyoruz. 

REİS — Mazbatayı kabul edenler Jütten el kal
dırsın... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. Ruznamede 
başka bir şey kalmamıştır. Cumartesi saat on dörtte 
içtima etmek üzere celseyi tatil ediyorum. 

Kapanına Saati: 15,30 

MLEN MADDELER 

. . . > . . . ^m< 
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Smı No. : 67 

BÜYÜK MİLLET MECLİSİ MUHASEBE VE VEZNESİNDE İCRA KILINAN TEFTİŞ VE TETKİK 
NETİCESİ HAKKINDA 5/42 NUMARALI MECLİS HESAPLARINES TETKİKİ ENCÜMENİ MAZ

BATASI 

TBMjM 
MHT. Encümeni 

Karar* No. : 1 

Meclis Hesaplarının Tetiklik! Encümeni Mazbatası; 
Riyaseti Celileye 

1 Haziran 1928 tarihinden '31 kânunuevvel 1928 
gayesine kadar icra kılınan teftiş ve tetkik neticesin
den salifülarz 1 Haziran 1928 İden1 kânunuevvel 1928 
gayesine kadar muhasebenin makbuzat yekûna 
2 104 1195 lira 18 kuruş, metfuat yekûnu 2 103 630 
lira 95 kuruş olduğu ve metfuat makbuzaitından ten^ 
zil edildikten vezne mevcudunun 564 lira 24 kuruş ol
ması lâzımıgeleceği vezne muamelesini Işbankası yap
makta olduğundan Bankadan alınanı hesapta 31 Kâ
nunuevvel 1928 tarihinde bankada 573 lira 40 kuruş 
mevcut olduğu bildirilmiş, şuhalde 9 lira 13 kuruş 
fazla zuhur etmiştir,, » 

Bunun ya mutemet tarafından yanlış bir hesaba 
fazla yazılmış olması veyahut Bankanın yekûnlarında' 
bir hata olması ve üçüncü bir şık olarak İstikraz me-
baliğine ait faizden bir fazlalık olması ihtimalileri de 
varit olduğundan bu baptaki tetkikat neticesine kadar 
işbu fazlanın yani 9 lira 'lT kuruş muhasebece ema
net hesabına aldırılmış ve neticei tetkikata göre mua
mele ifası tabii bülunmıuştur. 

Muhasebeye müteallik muamelât da teftiş edil
dikte 1 'Haziran 1928 tarihinden! 31 Kânunuevvel 1928 
akşamına kadar vukulbulan masraf evrakı mtösbiteleri-
le varidat yani Bankaya teslim edilen ve Maliye Ve
kâletinden alman mebaliğa ait evrak ve hesapta mu
vafık görülmüş ve şu suretle isalilfülarz 9 lira 13 ku
ruş ıfazla ve mutemet İsmail Hakkı efendiye ait olup-
ta evvelce mürafciplik tarafından verilen raporda mün-' 
deriç muameleden başka bir yolsuzlukta görülmediği 
ve mumaileyhini zimmeti 'olan mebaliğ eşhas zılme-
mine geçirilerek baladaki masraf yekûnuna dahil bu
lunduğunu müşir işbu mazbatamız tanzim ve tak
dim kılındı. 

M. H. T. Encümeni Reisi 
Niğde 

Av Galip 
Mü 

Denizli 
Mazhar Müfit 

Aza 
Balıkesir 

Aza 
Ktanya 

Mustafa 
Aza 

Kütahya 

M.M. 
Van 

Aza 
Adana 

Aza 
Çankırı 

Zrya 
Aza 

Elâziz 
Hüseyin 
« Aza 
Kastamonu 

Cemal 




