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1 — SABIK ZABIT HULASASI 

1939 malî yılı muvazenei umumiye kanunu lâyiha
sının müzakeresine devamla; 

Büyük Millet Meclisi, Riyaseticümhur, Divanı mu
hasebat, Başvekâlet, Şûrayi devlet, istatistik, Devlet 
meteoroloji işleri umum müdürlükleri, Diyanet işleri 
reisliği, Maliye vekâleti, Düyunu umumye, Tapu ve 
kadastro umum müdürlüğü, Gümrük ve inhisarlar 

Lâyihalar 
1 — Askerî ceza kanununun 47 nci maddesinin 

değiştirilmesi hakkında kanun lâyihası (1/154) (Millî 
Müdafaa ve Adliye encümenlerine) 

2 — inhisarlar idaresinin mütedavil sermaye had
dini tecavüz etmemek üzere bono ihracına ve Maliye 
vekiline bu bonolara kefalete mezuniyet verilmesi hak
kında kanun lâyihası (1/155) (Gümrük ve inhisarlar 
ve Bütçe encümenleriine) 

3 — Jandarma üsteğmeni Bedri Gürgünün cezası
nın affi hakkında kanun lâyihası (1/153) (Adliye en
cümenine). 

Mazbatalar 
4 — Beden terbiyesi Genel direktörlüğü 1939 malî 

yılı bütçe kanunu lâyihası ve Bütçe encümeni mazba
tası (1/2) (Ruznameye) 

5 — Havayolları Devlet işletme idaresinin 1939 
malî yılı Bütçe kanunu lâyihası ve Bütçe encümeni 

1 — Burdurun Susuz köyünden Dobrıcalı 
oğullarından Mustafaoğlu Nuri Denizin ölüm ce
zasına çarptırılması hakkındaki tezkerenin geri 
verilmesine dair Başvekâlet tezkeresi 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 
Aceledir: 
17 - X - 1938 tarih ve 4/7744 sayılı tezkere

ye ektir. 
Adam öldürmek maddesinden suçlu olub 

ölüm cezasma mahkûm edilen Mustafaoğlu Nuri 
Denizin ahiren muhakemesinin iadesini taleb et-

vekâleti bütçeleri kabul edildi. 
Dahiliye vekâleti bütçesinin heyeti umumiyesi üze

rinde müzakere cereyan ettikten sonra çarşamba günü 
toplanılmak üzere inikada nihayet verildi. 

Başkan Kâtib Kâtib 
M. A. Renda Niğde Gazianteb 

Cavid Oral Bekir Kaleli 

mazbatası (1/4) (Ruznameye) 
6 — Bandırmanın Çepni köyünden Numanoğlu 

Kara Hasan Korkakoğlunun ölüm cezasına çarptırıl
ması hakkında Başvekâlet tezkeresi ve Adliye encü
meni mazbatası (3/15) (Ruznameye) 

7 — Bodrumun Karakaya köyünden Salih kızı, 
Hasan karısı Fatma Satılmın ölüm cezasına çarptırıl
ması hakkında Başvekâlet tezkeresi ve Adliye encü
meni mazbatası (3/18) (Ruznameye) 

8 — Erzincanın Başköy nahiyesine bağlı Veringâh 
köyünde mukim Yunanoğlu Beros diğer adı Yaşar 
Ozdemirin ölüm cezasına çarptırılması hakkında Baş
vekâlet tezkeresi ve Adliye encümeni mazbatası (3/43) 
(Ruznameye) 

9 — Lüleburgazın Çeşmekolu köyünden Velioğlu 
Hasan Altmırmak ve Memedoğlu Receb Çimirin ölüm 
cezasına çarptırılmaları hakkında Başvekâlet tezkeresi 
ve Adliye encümeni mazbatası (3/44) (Ruznameye). 

mekte bulunmasından merkuma aid dosyanın 
geriye çevrilmesi bu kere Adliye vekilliğin
den alman 18 - V - 1939 tarih ve ceza İş. 
U. Md. 92 sayılı tezkerede bildirilmiş olmakla 
muktezasmm ifasına müsaade buyrulmasmı ri
ca ederim. 

Başvekil 
Dr. R. Saydam 

BAŞKAN — İade edilmesini reyinize arze-
diyorum. (Reye hacet yok sesleri). Kabul eden
ler... İadesi kabul edilmiştir. 

2 — HAVALE EDİLEN EVRAK 

l>CKi 

B Î R Î N O Î C E L S E 
Açılma saati : 14 

BAŞKAN — Dr. Mazhar Germen 
KÂTİBLER : Ziya Gevher Etili (Çanakkale), Kemal Ünal (İsparta) 

BAŞKAN — Celse açılmıştır. 

3 — RİYASET DİVANININ HEYETİ UMUMİYEYE MARUZATI 
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4 — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 

1 — 1939 mali yılı muvazenei umumiye ka
nunu lâyihası ve Bütçe encümeni mazbatası (1/1) 

BAŞKAN — Muvazenei umumiye kanunu
nun müzakeresine devam ediyoruz. 

A - Dahiliye vekâleti bütçesi 

Bu senenin emniyet bütçesinde hususiyet ar^ 
zeden bir tahsisat vardır. O da senatöryum ve 
ve prevantoryumlar hakkmda konulan tahsisat
tır. Bu yine sizin bu meslek müntesiblerine kar
şı gösterdiğiniz şefkat ve itimadm bir nişanesi 
olacaktır. 

Sayın arkadaşlarımızdan birisi ahlâka kıy
met verilmesinden ye buna karşı, yapılmakta 
olan fenalıkların önüne geçilmesinden, ahlâkı 
Lfsad eden cemiyet ve unsurlarla mücadele edil
mesinden bahsettiler. 

Biz mesuliyeti üzerimize aldığımız andan iti
baren aziz milletin bizden istediği vazifelerin 
başmda bunun da bulunduğuna kaniiz (Bravo 
sesleri) ve hâlâda bu kanaati taşımaktayız. Bu
na lâzım olduğu kadar ehemmiyet veriyoruz. 
Buna küçük bir misal olmak için size bu senenin 
ikinci aymm başlarında yazılmış olan bir ta
mimin bir fıkrasını müsaadenizle okumak isti
yorum: «Frensiblerimiz arasında ahlâkın, fa
ziletin iltizamı ve korunması en mühim bir 
mevki tutuyor. Gençlikteki fazilet aşkmı, va
tan ve vazife uğrunda feragat ve fedakârlık 
duygularını her vesile ile teşvik ve takviye et
mek ve bunlardaki yüksek zevki ona daha iyi 
tanıtmak borcumuzdur». 

Şahsan iyi ahlâkın ve faziletin timsali ol
duğuna milletçe inanılmış olan Millî Şefimizin 
istanbul Üniversitesinde irad buyurdukları çok 
kıymetli hitabede bu mevzu en büyük mevkii 
tutmuştur. Biz Hükümet azası, o yüksek di
rektifler dahilinde hareket edeceğimiz gibi bü
tün milletin ve bilhassa gençliğin, Büyük Şe
fin arzularını en sağlam bir surette tahakkuk 
ettirmek için bize her türlü yardımı yapacağı
na eminiz. Maarif vekâletimizin bu esaslı nok
taya matuf gayretleri de elbette Yüksek Heye
tin gözünden kaçmamıştır. Aile saadet ve sağ
lamlığını bozan, vatandaşların ahlâkını ifsada 
giden şebekelerle her ne suretle olursa olsun 
daima mücadele ediyoruz ve edeceğiz. (Bra
vo sesleri, alkışlar). Partimizin teşkilâtı ve 
Halkevlerimiz bunu baş vazifelerinden saymak
tadır. Maahaza bu mevzuda şunu da ilâve ede
yim ki, bu sözler hiç bir vakit memleketimiz
de ahlâk ve fazileti başka memleketlerin du
nunda olduğunu ifade etmez. Bilâkis bizim 
memleketimizdeki ahlâk ve fazilet dünyanın en 
ahlâklı olan memleketlerinin hiç birinden asla 
daha zayıf değildir. Bu hususta en ileri ve 
kuvvetlilerden olduğumuz şüphesizdir. • Büyük 
milletimizin bu kadar az zamanda başardığı iş
ler de elbetteki bu vasıfların en kuvvetli delil
leridir. 

Seyrisefer kazalarının çokluğundan bahse
dildi. Yeni motorlu vasıtaların kullanılması 
çoğaldıkça bu kazaların artmakta olduğu tabii-

BAŞKAN — Söz Dahiliye vekilinindir. 
Da. V. FAİK OZTRAK (Tekirdağ) — Muh

terem arkadaşlar; Dahiliye vekâletine aid büt
çeler hakkında saym arkadaşların mütalaaları
na cevab vermek için huzurunuza çıkmış bulu

nuyorum. 
Malûmunuzdur ki Dahiliye vekâletine tevdi 

buyurduğunuz vazifeler emniyet ve asayiş, nü
fus, vilâyetler idaresi, matbuat, idarei hususiye-
ler, belediyeler ve köy idareleridir. 

Muhterem arkadaşlarımın mütalaalarını bu 
esaslara göre tasnif ederek toplu cevablarını 
vermek istedim. Maruzatım arasında unutulmuş 
kısımlar olursa lütfen hatırlatırsanız emirlerini
zi tekrar ifa ederim. 

jtimnıyet ve asayiş meselesi üzerinde arkadaş
larım lütfen ve müttefikan bizi taltif edecek söz
ler söylediler. Memlekette asayiş ve emniyetin 
memnuniyeti mucib olacak şekilde devam etmek
te olduğunu ifade etmekle gerek beni ve gerek 
kendilerile çalışmaktan zevk duyduğum arka
daşlarımı; taltif buyurdular. Elimize verdiği
niz kanunların ahkâmı dairesinde kurduğunuz 
Cumhuriyet idaresine yakışacak surette memle
kette emniyet ve asayişi daima mütekâmil bir su
rette temin ve idameye çalışacağımızı vadetmek 
benim için bir borçtur. Emniyet ve asayiş me
selesinin muhafaza edileceğini vadederken dai
ma bizim için en kuvvetli esas olan kanunların 
hükümlerine riayetten ayrılmamayı ifade etmek 
sözlerimi tamamlamak ve sizin arzularınızı ye
rine getirmek bir lâzimedir sanırım. 

G-erek jandarma, gerek polis ellerine verdiği
miz kanunların tayin ettiği seyri takib ederek 
her sene biraz daha mütekâmil bir surette huzu
runuza çıkmaya çalışacaktır. Bu sene bütçe do-
layısile fasılaya uğramış olan hareketin ileride 
daha fazla çalışmak suretile kazanılıb telâfi edi
leceğini umuyoruz. 

Arkadaşlarımız hemen müttefikan jandarma 
ve poolislerimizin oturduğu ve vazife gördüğü 
yerlerin gayri müsaid şartlar altında bulundu
ğunu ifade ettiler. Bunu biz jandarma ve poli
se karşı gösterilen teveccüh ve iltifatın bir ni
şanesi olarak telâkki ederiz. Bütçelerimize 
koyduğumuz tahsisatla seneden seneye bunu te
lâfiye çalışıyoruz ve yakin bir zamanda bu iki 
emniyet ve nizam unsurunun daha iyi yerlerde 
oturabilmeleri için bütün gayretlerimizi sarfe-
deceğiz. (Bravo sesleri). 
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dır. Hususile şehir ve kasabalarımızda yolların 
darlığı bu kazalara mâni olmak için ittihaz 
edilen tedbirlerin tam semere vermesine mâni 
olmaktadır. Bununla beraber son zamanlarda 
bu kazaları haddi asgariye indirilmesi için ter
tibat alınmıştır. Bu tedbirlerin daha kuvvetli 
olabilmesi için Meclisi Âliye bir kanun takdim 
edilmiştir. Bu kanun kabulünüze iktiran etti
ği günden itibaren alman tedbirler daha mü
essir olacaktır. 

Jandarma telefonlarından bahsedildi. Jan
darma telefonu denilen tesis bilirsiniz ki hal
kın yardımı ile şüphesiz ki noksan olarak yapıl
mış şeylerdir. Bunlardan mümkün olduğu ka
dar gerek zabıta, gerek halk istifade eder. 
Zabıtanın ayrıca muntazam ve tekniğe uygun 
bir muhabere vasıtası olması tedkika değer bir 
mevzudur. Fakat bunun istilzam ettiği malî 
fedakârlık ta pek çoktur. 

Nüfus : Arkadaşlarım, nüfus teşkilâtının 
darlığından ve nüfus memurlarının maaşları
nın azlığından bahis buyurdular. Bendeniz bu 
arzuya iştirakten kaçabilecek vaziyette deği
lim. Filhakika nüfus teşkilâtı takviyeye, nü
fus memurlarının maaşları da tezyide muhtaç
tır. Bu hususta yakında bir kanun lâyihası 
takdim edeceğiz. Bu meyanda bazı arkadaşla
rımın da suallerine cevab vermiş olmak için 
ilâve edeyim ki, Dahiliye teşkilâtında maaşı az 
olan yalnız nüfus memurları değildir. Bu me
yanda diğer bir çok memurların da maaşları
nın arttırılmasına ihtiyaç var. Ancak bu sene 
bütçesi hu kadarını ancak temin edebildi. Ya
kında Dahiliye vekâleti taşra teşkilât kanunu
nu Yüksek Heyetinize takdim edeceğiz. O za
man arkadaşlarımın mevzubahs ettikleri ve 
işaret buyurdukları cihetler halledilmiş olacak
tır. 

Nüfus defterlerinin ıslahı : Bu da göz önün
de bulundurduğumuz işlerden birisidir. Bir 
nüfus yazımına ihtiyaç vardır. Bunun da ka
nunu hazırlanmaktadır, takdim edilecektir. 
Mecliste bir deneme yazımı kanun lâyihası 
mevcuddur. Nüfus meselesinden bahsedildiği 
zaman memleket nüfusuna müessir olan evlen
me işinin hatıra gelmemesine bittabi imkân yok
tur. Evlenme işlerinin biraz pahalı olduğun
dan bahsediliyor. Yüksek Meclise takdim et
tiğimiz lâyiha ile evlenme masrafı 655 kuruş
tan 261 kuruşa indirilmek kasdı güdülmekte
dir. Bu kabul edildiği zaman bu maksad da 
hâsıl olacaktır. 

Nahiye müdürlerimizin vaziyetinden de bah
settiler. Filhakika bu arkadaşların vaziyeti ge
rek şahısları hesabına ve gerek memleket hesa
bına mütalaaya değer mahiyettedir. Muayyen 
bir meslekte istikbalsiz veya dar bir istikbal ile 
çalışmanın ne kadar azablı olduğunu takdir et
meyen yoktur. Bundan başka istikbalsiz veya 
dar istikballi elemanlarla memleket hikmetle

rini tedvir etmenin pek muvaffakiyetli olmryâ-
cağını da takdir etmeyen kimse yoktur. Bunun 
için vekâletimiz nahiye müdürlerinin gerek istik
ballerini ve gerek vazifelerini daha iyi bir hale 
çıkarmak için tedbirler aramaktadır. Yeni ba
rem kanununda nahiye müdürlerinin maaşları 
bir az daha yüksek tutulmuştur. Bundan başka 
bu senenin bütçesinde göreceğiniz veçhile nahi
yeleri dahilinde devri teftişlerini kolaylaştıracak 
birer küçük ücret vermek de mevzubahstrr. 

Taksimatı mülkiyeden hususî ve umumî ola
rak da bahsedildi. Bazı arkadaşlarımız muayyen 
bazı kömmün ve kazaların filân veya falan vilâ
yete ilhakında fayda olacağından bahsettiler. 
Fakat bundan derhal müteessir olan arkadaşla
rımız çıkıp cevab verdiler. 

Bu gösteriyor ki bu mevzu pek kolay halle
dilecek mevzulardan değildir. Maahaza Dahi
liye vekâleti her zaman için taksimatı mülkiye
nin ihtiyaca daha uygun bir hale gehnesile meş
gul olmaktadır ve memleket içinde bu imar ha
reketi devam ettikçe elbette bu rabıtaların va
kit vakit değişmesi ihtiyacı hâsıl olacak ve bun
lar da Hükümetçe elbette yapılacaktır. 

Mülkî taksimattan bir de umumî surette 
bahsedildi. Vilâyetlerin küçüklüğü ve büyültül-
melerine ihtiyaç olduğu söylendi. Müfettişi 
umumiliklerin ilgasmdan bahsedildi. Filhakika 
taksimatı mülkiyenin Devletin yüksek işlerinin 
daha salim bir surette yürümeğe imkân verecek 
surette yapılması çok lüzumlu bir iştir. Bu mev
zu üzerinde ehemmiyetle çalışmaktayız. Uma
rım İd size uzun sürmiyecek bir zamanda bu lâ
yihayı takdim etmiş oluruz. (Güzel sesleri) 

Bir arkadaşımız belki yanlış bir malûmat ala
rak nahiyelerde çok münhal olduğundan bahset
tiler. Fakat bizdeki malûmata göre istiksar edi
lecek bir şey değildir. Zannediyorum 25 ten 
ibarettir. 

Zabıta teşkilâtı üzerinde tadilâta lüzum gös
teren arkadaşlarımız oldu. Nahiye teşkilatını 
tevsi etmek, nahiyeleri diğer vekâletlerin me-
murlarile de teçhiz etmek inzibatını da köy bek-
çilerile temin etmek tavsiyesinde bulunan arka
daşlarımız var. Ondan sonra polis ve jandarmayı 
tevhid ederek bir idare altında toplanmanın ve o 
suretle çalıştırmanın memleketin daha ziyade 
menfaatine olacağını ifade buyuran arkadaşlar 
var. 

Elbette mülkî teşkilât ne kadar ve ne kadar 
mücehhez olursa memleket işleri o kadar ileri 
gider, fakat bunun hepsi ayrı masrafı istilzam 
eden işler olduğundan nihayet bütçemizle mu-
kayyed olmak zaruretindeyiz. Zabıta kuvvetle
rinin tevhidi geniş bir etüt mevzuudur. Biz bu 
gün jandarma ve polis diye ikiye ayrılan bu kuv
vetleri emniyet ve asayiş işinde, Dahiliye vekâ
letinin emrinde bulundurmakla bir emir altma 

toplamakla tevhidi temine çalışıyoruz ve ediyo
ruz. 

2M-~ 



İ : 16 24-5-1939 C : 1 
Valilerin her sene iş programı yapmalarını 

isteyen arkadaşımız oldu. Vilâyetlerde iki türlü 
idare vardır, malûmu aliniz. Birisi umumî idare, 
diğeri hususî idare. Vilâyetler umumî idarele
rinde valilerin senelik veya beş senelik program 
yapmalarını mümkün görmüyorum. Çünkü bu 
cephede valiler merkeze bağlıdırlar. Verdiğiniz 
kanunlar dairesinde merkezin direktifile hare
ket ederler ve bu cephedeki bütün işlere kendi
leri tam olarak elbette hâkim değildirler. 

Hususî idarelere gelince; malûmunuzdur ki, 
hususî idarelerin beş senelik programları vardır 
ve bunlar dikkatle takib edilmektedir. 

Bir arkadaşımız memurlara, Devlet parasını 
kendi paraları gibi sarfetmeleri hakkında me
murlara telkinat yapmamızı tavsiye ediyorlar. 
Biz bu (telkini yapmış bulunuyoruz. Elbette di
ğer vekil arkadaşlarım da memurlarına lazım 
gelen vesayayı yapryorlar. Ben telkinatı yaptım 
ve icab ettikçe takib edeceğim gibi aksi hare
ketleri de ıslah etmeğe çalışmaktan geri durmı-
yacağmı. Bunun bizce ne kadar mültezem ve 
mühim olduğunu ifade etmek iğin müsaadenizle 
6 - II - 1939 tarihindeki tamimden bir küçük 
fıkra okuyayım, «Salâhiyetlerimizi kullanırken 
m^nî kuvvetlerimizin en küçük bir cüzünü sar-
federken bunun mukabilini tam olarak elde et
mek hiç bir zaman ihmal etmiyeceğimiz bir esas
tır. » 

Kırtasiyeciliğin çokluğundan ve işleri işkâl 
ettiğinden bahsettiler. Bu hakikaten bizim de 
müşteki olduğumuz bir afettir. Memleket işleri
nin daha muntazam bir şekilde ifasına imkân 
bulabilmek için bunu kısaltmağa çalışıyoruz. 
Ancak kırtasiyeciliğin önüne geçmek çok kolay 
değildir. Bendenizce memurların salâhiyetlerini 
icabında tam olarak kullanması lâzım olduğu 
vakit mesuliyet tekabbül etmesi bu işin önüne 
geçebilmek için yegâne çaredir. (Bravo sesleri). 
Bu vadide yürümek istiyoruz. Bazı memurların 
vekâlet emrine alındıklarından şikâyet olunu
yor. Vekâlet emrine almak lüzumlu bir tedbir 
olduğundan dolayı kanunumuza girmiştir ve bu 
bir ceza olarak değil; tedbiri idarî olarak kabul 
edilmiştir. 

Basan bir memurun kendine aid hiç bir ku
suru olmadığı halde dahi bulunduğu yerden de
ğişmesi lâzım gelir. Devlet işlerinin dürüst ce
reyan etmesini teminen bu tedbir alnur. Ve 
icab ederse o memurun gördüğü zarar sonra
dan telâfi edilir. Nasıl ki bazı memurlar icab 
edince vekâlet emrine alınır, zamanı gelince ye
niden memuriyete gönderilir. 

Hava tehlikesine karşı korunma tedbirlerine 
temas buyurdular. Buna aid kanun henüz on 
bir ay evvel çıktı. Tatbikine dair nizamname de 
iki ay evvel çıktı. Buna rağmen biz nizamna
meden evvel dahi bu işe başladık. Ve şimdiye 
kadar elimizde mevcud olan imkân ve vasıtala

rın müsaadesi nisbetinde işler yapıldı, ©erek 
kurslar, gerek talimler ve gerekse bu işin istil
zam ettiği bir takım hareketler yapılmış ve ya
pılmaktadır. Bu iş için Genel kurmayla daima 
hali temastayız ve arzettiğim gibi vasıtalarımız 
nisbetinde tedbirler ittihaz ediyoruz. 

İdarei hususiyeler el sürülmemiş bir mevzu 
olduğu, maaş vermekten başka hiç bir iş yap
madıkları, umumî meclis kararlarının valilerin 
bir darbesile bozulduğu, paraların merkeze alın
dığı, matbuat için bunlardan merkeze tahsisat 
ayrıldığını ve nihayet yol mükellefiyetinin 
adaletsizliği mevzubahs edilerek ve bu müesse
senin murakabesinin maliyeye terkedilmesi tek
lif edildi. Yüksek heyetin meçhulü değildir ki, 
hususî idareler 1329 senesinde tesis edildi ve ta-
lisizlikleri dolayısile derhal dahilî, haricî bir çok 
gaileler tatbikatı işkâl etti. Buna rağmen arka
daşların bildikleri veçhile yine bu iadelerin mem
lekete faydaları olabildi. Cumhuriyet idaresinin 
teessüsünden sonra hususî idareler daha ciddî bir 
itinaya mazhar oldu. Bütün dünyayı kasıh 
kavuran buhranın da gelib geçmiş olmasına rağ
men Yüksek Meclisin müzaheretile ayakta dura
bildiler ve kendine göre istisgar edilmeyecek ka
dar işler de gördü. Müsaade buyurursanız bu 
idarelerin Cumhuriyet devrinde başarahildikleri 
işleri biraz arzedeyim : 

12 805 000 lira sarfederek 1108 ilk mekteb, 
9 283 611 lira sarfederek 5338 kilometre şose 
yapmışlardır. 2 326 000 lira sarf ile 48 hastane 
binası yapmışlardır. 131 000 lira sarfile 3 tane 
dooğumevi yapmışlardır ve bu suretle hepsini 
sayarak sizleri meşgul ve rahatsız etmiyeyim. 
Bu idarelerin bu güne kadar faydalı müessese* 
lere sarfettikleri para 90 milyon liradır. Bu, şu 
çok kısa devreye en zayıf zamanlarına tesadüf 
etmesine rağmen istihfaf edilecek kadar küçük 
olmasa gerektir. 

Valilerin meclisi umumî kararlarını bir darbe 
ile iptal ettiklerinden şikâyet eden bir arkada
şımıza oevab olarak söyleyebilirim ki, kanunla
rımız valilere böyle bir salâhiyet vermediği gibi 
kanuna istinad etmeden böyle bir şey de yapı
lamaz. İdarei umumiyei vilâyat kanununun 133 
nci maddesi valilere umumî meclislerin mukar-
reratı aleyhinde Devlet şûrasına itiraz hakkını 

vermiştir. Oraya gider, itiraz eder, Şûrayi dev
let makbul bulursa itirazı kabul eder, isterse 
reddeder. Bu da gösteriyor ki, Meclisi umumi 
kararları ancak kazaî murakabeye tâbi tutul
maktadır. 

Hususî idarelerden merkeze yollanan paralar
dan bahsedildi. Bu % 5, % 15, paralar ve hepsi 
yüksek meclisin kanunlarına istinaden yapıl
maktadır. 

Matbuat için merkezin hususî idarelerden 
para celbedildiğinden bahsedildi. Eğer maksad 
Matbuat umum müdürlüğü ise böyle bir şey 
vaki değildir. Yalnız idarei hususiyelerle bele-
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diyelerin defter ve bütçelerini muntazam ve 
yeknasak bir surette tabettirmek için kendile
rinden biraz para istenmiş, bu para da büyük 
vilâyetlerden 150, diğerlerinden 100 liradır. 
Bazı vilâyetler de hiç yollamamıştır. Bu suret
le toplanan paralarla bütçeler, defterler, bazı 
kitab ve eserler tabedilmiştir. Toplanan pa
ranın yekûnu, biraz sonra arzedeceğim köyler
den gelen paralarla beraber 200 000 liraya ba
liğ olmuştur. Bunun 90 000 lirası sarfedilmiş-
tir. Mütebakisi Belediyeler bankasında emane
ten bulunmaktadır. Bu para Dahiliye vekâle
tinin elile de sarfedilmemiştir. İstanbul vilâye
tine tevdi edilmiş ve onun vasıtasile sarfedil-
miştir. Bu paradan artan 210 000 lira da Be
lediyeler bankasında emaneten mahfuzdur. 

Yol mükellefiyetinin adaletsizliğinden bahis 
buyuruldu. Bunun üzerine çok konuşulmuş ve 
her vasfı tebarüz etmiş bir iş olduğu için buna 
bir tek kelime ilâvesine lüzum görmüyorum. 

Hususî idarelerin Maliyeye devri işine ge
lince, malûmu âliniz bunların bütçelerini ted-
kik için merkezde bir komisyon vardır. Bu 
komisyonda Maliyenin de bir murahhası mev-
cuddur. Bundan başka bunların hesabları da
ima Maliye müfettişlerinin teftişlerine tâbi
dir ve nihayet Divanı muhasebatın murakabe
sine tâbidir. Binaenaleyh zannederim, malî mu
rakabede bir eksiklik yoktur. 

îstanbulun et meselesi mevzubahs oldu. Bu 
işin içinden kolay çıkılacak bir iş olmadığını 
bundan evvel takib ettiği safhalar tebarüz et
tirmiştir ve nihayet az, çok memnuniyetsizliği 
davet eden her iş gibi bunun etrafında da şi
kâyetler devam ettikçe hakikî kusurları oldu
ğundan çok fazla göze çarpıyor. Şunu arzede-
yim ki, istanbul mezbahası işi ile meşgulüm. 
Bu, yalnız belediye işi de değildir. Geniş bir 
mevzudur. Bu günlük size şöyle bir hesab ver
mek imkânını bulabilirim: Belediyeler et işi ile, 
kesilecek hayvanların mezbaha kapısına gel
mesinden kesilen etlerin kasab dükkânında sa
tıldığı zamana kadarki safhadan mesuldür. 
Ondan üst tarafının hesabı bittabi belediyelere 
aid değildir, istanbul Belediyesinin mezbaha 
ücreti olarak kilo basma aldığı 5 kuruştur. 
Bundan başka borsa ücreti diye 50 santim alı
nır ki, bu, belediyenin değildir. Nakliye 40 
para oluyor. Perakendeciye de 5 kuruş kâr 
veriliyor. Minhaysilmecmu mezbahadan ta sa
tılacağı zamana kadar et üstüne kiloda 11,5 
kuruş biniyor. Binaenaleyh bu mevzu üzerinde 
mütalea yürütülürken bu hesab elimizde hata 
etmemek için bir rehber olabilir. 

Ankara otobüsleri hayli şikâyeti davet et
mektedir. Tekrar, tekrar bu mevzu üzerinde 
meşgul olmuştuk. Dünkü tenkidlerden sonra 
bir daha meşgul olduk. Aldığım neticeyi arze-
derken şu küçük hatırayı da... 

REFİK İNCE (Manisa) — İşitmiyoruz, Faik 
Bey, lütfen biraz daha yüksek söyleyiniz. 

DAHİLİYE V. FAİK OZTRAK (Devamla) 
Bu servisten bahsedilirken müsaadenizle kü
çük bir şeyi hatırlatmak istiyorum. Ankara 
Belediyesi bu işi 1935 te ele aldı. Buna tekad-
düm eden kaptıkaçtı vaziyetini hatırlamamız, 
bu günkü iş üzerinde hüküm verirken faydalı 
olur. Belediye bu iş için mebdeine 217 651 lira 
vermiş. Ayrıca binalara tesisata ve otobüsler da
hil 775 bin lira sarfetmiştir. Senede aldığı iradı 
gayri safi olarak 717 bin liradır. Masrafı da; 
amortismandan 80 bin lira dahil olmak üzere 
ayni mikdardadır. Bununla beraber belediye 
bu servetten hiç bir kâr temin etmemektedir. 
(Gürültüler) Müsaade buyurursanız arzedece
ğim: otobüs işletmesini belediyeler irad mem-
baı telâkki etmesinler bunu amme hizmeti ola
rak ücretsiz yapsınlar, böyle bir teklif karşısın
dayız. (Gürültüler, öyle değildir, indirsinler ses
leri) Belediye ücretten indirirken ondan hâsıl 
olacak zararı karşılamanın çaresini bulmak mec
buriyetindedir. (İdare eder sesleri) Müsaade bu
yurursanız otobüslerin bir senede taşıdıkları yol
cuların mikdarını arzedeyim: otobüslerin senede 
taşıdığı yolcu mikdan 8 382 100 dür. Otobüs 
yalnız şehir içinde değil, Etliğe, Keçiörene, Çan-
kayaya^ Dikmene, Çiftliğe ve Baraja da gider. 
Şehir içindeki ücret biraz yüksek görülebilir 
amma nihayet Keçiörene, Çankayaya 15 kuruşa 
gittiğini de hesab etmek lâzımdır. (O da çoktur 
sesleri) 

AHMED İHSAN TOKKÖZ (Ordu) — Abo-
neman yapm. 

DAHİLİYE V. FAİK OZTRAK (Devamla) — 
Belediye bu vazifeyi ifa ettiği zaman bundan 
bir şey kazanmak gayesini takib etmedikten baş
ka ayrıca bir fedakârlık yapması lâzım gelirse 
kendi varidatından yapacağı bu fedakârlığın 
hizmet üzerindeki inikasını da hesablamak bize 
düşer. Bu, biraz sonra su işinde de mevzubahs 
olacak bir noktadır. Orada bunun çaresine inti
kal edeceğim ve üzerinde maruzatta bulunaca
ğım. 

Ankarada su fiatı metre küp üzerine 20 ku
ruştan başladı, 17,5 a indi, bu gün 15 kuruştur. 
3 ayda 60 metre mikâbından fazla sarfiyat ya
panlara % 10 tenzilât yapılıyor, resmî daire ve 
hastanelere de % 10 tenzilât icra ediliyor. Abo
nelerin mikdan 4130 dur. Senede 321 000 lira 
varidat alıyor, 240 040 lira işletme masrafı olu
yor, aradaki 81 000 lira da ancak tamirata sar-
fediliyor. 

Bu hesab da gösteriyor ki belediye sudan da 
istifade etmiyor. Şimdi gerek su gerek otobüs 
hizmeti amme hizmeti olarak telâkki edilmesi lâ
zım gelirse, belediyeden bu ücretlerden tenzilât 
yapılması teklif edilirse belediye de karşımıza 
kendi bütçesile gelir. Ankara belediyesinin vari
datını hepiniz biliyorsunuz. Başka memleketler-
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deki mümasil belediyelerin varidatmm buna nis-
beti de malûmunuzdur. Ondan sonra Ankara 
şehrinin genişliği ve istediği beledî hizmetlerin 
tenevvüü ve ağırlığı keza malûmdur. Hepimiz 
burada en rahat bir hayatm mevcudiyetini gör
mek istiyoruz. Bu, biraz eksik olursa şikâyet 
ediyoruz. Bu meseleler vakit vakit Yüksek Mec
liste mevzubahs oldu ve nihayet hususî idareler 
gibi belediyelerin de varidatmm kifayetsizliği 
ortaya çıktı. Bu derde çare bulmak için Parti
mizde bir heyet teşekkül etti. Belediyelerin ve 
idarei hususiyelerin varidatmm yükselmesini te
min için çareler aranmaktadır. Bu intaç edildik
ten sonra belediyeler, Ankara belediyesi suda ve 
otobüs hizmetlerinde bir tenzilâta elbette mem
nuniyetle temayül edecektir. Herkesin istifade 
etmesi lâzım gelen mevzular olduğu için elbette 
belediye bunu ne kadar ucuz yapabilirse o kadar 
kendisi de mahzuz olacaktır. 

Bir arkadaşımız bazı şehirlerin sularmdan 
bahsettiler ve o arada her vekâletin bir su siya
seti olduğu halde Dahiliye vekâletinin su siya
seti olmadığını söylediler. Dahiliye vekâletinin 
su siyaseti yok değildir, vardır. Yalnız şunu ar-
zedeyim ki su işi de diğer muhtelif işler gibi 
uzun müddet ihmal edilmiş, ve Cumhuriyet ida
resine mümkün olduğu kadar fena ve gayri 
müsaid halde intikal etmiştir. Cumhuriyet ida
resi bu mühim mevzuu eline almış ve çarele
rini bulmağa tevessül etmiştir. Bu arada Dahi
liye vekâletiniz de kendisi için bir su siyaseti 
yapmıştır. Kendisi için değil memleketin be
lediyeleri için. Nüfusu 10 binden yukarı 80 şe
hir ve kasabadan 56 smm 4 532 178 lira sarfı 
ile tesislerini ikmal etmiştir. Tesisatı yaptırıl
makta olan 6 şehirin su tesis keşif bedellerin 
yekûnu (942 000) liradır. Programa dahil 3 
şehrin muhammen kıymeti 3 355 000 liradır. 
Umumu 1942 de bitecektir. Bu işlere 8 829 000 
lira sarfedilmiş olacaktır. Belediyelerin, sularm 
ıslahı için geçen 15 sene içinde sarfettiği 
paralar bu yekûna dahil değildir. 

İstanbul suları: Terkos suları belediyenin eli
ne geçtiği zaman yani 1933 de günde 29 000 
metre mikâbı su veriyordu. Bu gün 41 000 metre 
mikâbına çıkmıştır. Yapılmakta olan bazı tesisat 
ikmal edilince yani bir hazirandan itibaren 60 000 
metre mikâbına çıkacaktır. Bu mikdar yani be
lediyenin eline geçtiği günün iki mislinden faz
laya çıkmış olacaktır. Belediye, suları devral
dığı zaman hepimizin hatırmdadır ki sular bu
lanık bir halde akmakta idi. Çünkü terşih ha
vuzları kâfi değildi. İstanbul belediyesi bunları 
ikmal etmek suretile bu bulanıklığın önüne 
geçmiştir. Ayrıca klorlama tesisatı yaptı ve 
en güzel bir şekilde yaptı. Şimdi sular en te
miz bir şekilde akmaktadır. 1933 de yani bele
diyeye devredildiği sene suların gayri safi ha
sılatı 925 460 lira idi. 1938 de 1 626 103 liraya 
çıkmıştır. Tarifede hiç bir tebeddül yoktur. 

Altı senede elde edilen netice 7 427 499 lira
dan işletme, idare masraflarile taksit bedelleri
ne ve belediye hissesine 4 669 175 lira sarfedil
miş, 2 758 325 lira tamir, ıslah ve tevsi işlerine 
tahsis edilmiştir. Biliyorsunuz ki varidat fazlası 
15 sene müddetle ıslah, tamir ve tevsi işlerine 
sarfedilmek meşruttur. Bu yolda devam edili
yor. 

Terkos ve Kadıköy sularınm aylık teşkilât 
masrafı şirketten belediyeye geçtiği zaman 
22 449 lira idi. Bu gün belediyenin elinde 20 363 
liradır. Yani işletme masrafı, su iki misline çık
mış olmasına rağmen eskisinden azdır. Abone 
adedi o zaman 26 bin iken bu gün 32 bine çık
mıştır. Şirket zamanında nüfus basma 54 litre 
iken bu gün 93 litredir ve haziranda 106 litreyi 
bulacaktır. Zannediyorum ki belediye devral
dığı günden itibaren buraya sarfettiği emeği şu 
rakamlarla ifade edebilmek mümkündür. Suyun 
bedeline kırk para zammedildiğinden bahis bu-
yuruldu. 

Filhakika şehir meclisinin böyle bir kararı 
vardı. Lâkin belediye reisi tarafından kabul 
edilmediği için tatbik edilmemiştir. Binaena
leyh tezayüd yoktur. 

Kadıköy cihetindeki Elmalı suyunu 1937 de 
Hükümet, satın alarak İstanbul belediyesine de
vir ettiği zaman 5508 metre mikâp su sarf edi
liyordu. Belediyeye geçtikden sonra bu sarfiyat 
8100 metre mikâbma çıktı. Şirket zamanmda 
sarfiyat nüfus basma 35,5 litre idi. Bugün 02 
litreye çıkarılmıştır. Mikdarm bu hadde çıka-
rılmasmda zayiatm önlenmesinin de tesiri var
dır. 

Kırk çeşme sulan; bunlarm men edildiğin
den bahsedildi. Bu suyun kullanılmasını men 
eden sıhhiye komisyonlarıdır. Bunun hesabını 
Sıhhiye vekili arkadaşım daha eyi verecek ve 
izah edecektir. 

Bu maruzatım sularm belediye eline geçme
sinden sonra idarelerinde sevinilecek kadar sa
lâh hâsıl olduğunu göstermek için zannederim 
kâfidir. Istanbulun su işlerinden bahis buyuran 
arkadaşımız İstanbul belediyesini bu su isinde 
samimiyetsizlikle tavsif buyurdular. îstanbulun 
bir büyük şehir meclisi vardrr. Bütün belediye
ye ve şehre aid işlerin sahibi odur. Bittabi bu 
büyük meclisi arkadaşım samimiyetsizlikle tav
sif etmek istemediler. Bu meclis samimiyetsiz 
olamayacağı gibi kendi murakabesi altmda çalı
şan şahısların ve heyetlerin de bu yola düşme
sini elbette men edecektir. 

Sanırım ki arkadaşım böyle bir mana kas-
detmiyerek ifade buyurdular. Belediyenin yal
nız terkos sularile meşgul olub diğerlerine bak
madığından da şikâyet buyurdular. Malûmu âli-
nizdir ki, kuvvetler teksif edilmezse muvaffaki
yet de güçleşir. Belediye, elindeki mahdud kuv
veti muhtelif sular üzerine dağıtmış olsaydı bil-
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mem bugünkü neticeyi alabilir miydi 

Köy idarelerinden de bahis buyruldu ve zi
raî asayişin eksikliğinden şikâyet edildi. İtiraf 
edeyim M, biz de bundan müştekiyiz. Bunu ön
lemek için asayişi ziraiye kanunu diye bir ka
nun lâyihası hazırlanmaktadır. Yakmda takdim 
edilecektir. O kanun bu iş için umarım ki kâfi 
mikdarda çareler temin ve köylüyü tatmin et
miş olacaktır. 

Köy muhtarlarma Devlet bütçesinden bir 
ücret verilmesinden bahsedildi. Bu işin mahallî 
bir iş olduğu malumunuzdur. Binaenaleyh bu
nun ücreti de ancak mahallî bütçelerde görüle
bilir. 

Köy hududlarmm tesbit edilmediğinden bah
sedildi. Köy kanununun tatbik edilmekte oldu
ğu köylerin hududlan tesbit edilmiştir. Amma 
bunlar içinde bir kısmı münazaalıdır ve bu da 
kanunî seyrini takib eder, gider. Bunu önlemek 
elimizde değildir. Köy kanunun tatbik edilme
diğini köy sınırlarına gelince bunlar henüz ya
pılmamış olmakla beraber smırsız değildir, öte
den beri taamüle tâbi tanmmış sınırları vardır. 

Köylerin fazla mükellefiyete tâbi tutuldukla
rından bahis buyurdular. Biz, köylünün şehir 
ve kasaba halkından fazla mükellefiyete tâbi 
tutulmasına asla taraftar değiliz (Bravo sesleri). 
Bu mevzu üzerinde şikâyeti mucib olan nokta 
köy salmaları işidir. Muhtelif zamanlarda bun
lar üzerinde Devlet memurlarının müdahaleleri
ni menedecek kâfi tebliğler yapılmıştır. Köy 
bütçelerinin tanziminde köy heyeti ihtiyariyesi 
tamamen serbest bırakılmıştır. Köy kanununun 
mecburî hizmet diye kabul ettiği işlerden maa
dası için salma yapılmaması emredilmiştir. En 
büyüğünden en küçüğüne kadar idare ve inzi
bat memurlarının ne tarhma, ne tevziine ve ne 
de tahsiline asla müdahale etmemeleri katiyen 
emrolunmuştur (Bravo sesleri). 

Köy yolları üzerindeki mükellefiyetin de ka
nunun tayin ettiği hududun haricine çıkarılmaması 
dikkatle takib edilmektedir. Böyle olmakla be
raber bu salma işinde her hangi bir tesirle yanlış 
bir yola gidilmesinin tamamen önünü almak için, 
bu işin sizin kabul buyuracağınız bir kanunla 
intizam altına alınmasını iltizam ettik. Kanun 
lâyihası takdim edilmiştir, Dahiliye encüme-
nindedir. 

Zannediyorum ki, bütçelerimiz üzerinde vaki 
olan mütalealann hepsine cevab verdim. 

Başlangıçta arzettiğim gibi unuttuklarım var
sa emir buyurursunuz ikmal etmeğe çalışırım 
(Alkışlar). 

SIBKI ÎÇÖZ (Yozgad) — Eğer hatırımda 
yanlış kalmamışsa belediyenin sudan temin et
tiği varidatı söylerken, 240 bin lira, işletme mas
rafı, 81 bin lira da tamirat karşılığı ki, ceman 
321 bin lira yapıyormuş, buyurdunuz. Bu, ha
sılat beher metre mikâbına 15 kuruş alınırken 
yapılıyor. Halbuki 5 kuruştan alınsa gene ayni 

masraf yapılacaktır. Binaenaleyh, bu ucuzluk 
karşısında evvelden bir metre mikâbı sarfeden 
adam üç metre mikâbı sarfedecek ve bu suretle 
bir ağaç yetiştiren adam üç yüz ağaç yetiştire
cektir. 

Sonra Bendderesinde iki sene evvel bir baraj 
yapıldı. Bu yapılırken mühendislerden; bu ne 
olacak diye sordum, dediler ki; bunun tara
feyninde 800 metrelik rıhtımlar yapılacak, et
rafı gazino ve kahve olacak, çünkü kale bir 
âbidedir, ecanib geliyor, fotoğrafını alıyor, 
Çubuk barajı gibi üstünden şelâle akacak ve 
bu kapı açıldığı zaman su bırakılacak, dere
nin teressübatı temizlenecek. 

İki sene evvel bu yapıldı, fakat halâ ne 
arayan var, ne soran var. Derenin teressübatı 
taaffün etti, bu işe de nazarı dikkatlerini cel-
bederim. 

DAHİLÎYE V. FAİK ÖZTRAK (Tekirdağ) 
— Eşya fiatinin ucuzluğu nisbetinde sarfiyatı
nın artması bir iktısad kaidesidir amma bunun 
mütemadiyen bir nisbeti hendesiye üzerinde ar
tacağı da katiyetle söylenemez. 

SUAD HAYRI ÜRGÜPLÜ ( Kayseri ) — 
Tecrübe yapın. 

DAHİLİYE V. FAİK ÖZTRAK (Tekirdağ) 
Tecrübe yaparsak korkarım ki esas işleri sek
teye maruz bırakırız. 

SIRRI İOÖZ (Yozgad) — Ağaç yetiştiren
ler bunu bilir. 

DAHİLİYE V. FAİK ÖZTRAK (Tekirdağ) 
Diğer meseleye gelince; ondan haberim yok, 
mutlaka arzu ederlerse tahkik edeyim, kendi
lerine bildireyim. 

SIRRI İÇÖZ (Yozgad) — Teşrif ederseniz 
görürsünüz. 

Dr. OSMAN ŞEVKİ ULUDAĞ (Konya) — 
Dahiliye vekâletinin de kendisine mahsus bir 
su siyaseti olduğ-u hakkında verilen beyanata 
bilhassa teşekkür ederim. Ben şimdiye kadar 
böyle bir siyaset yoktur, demedim. Böyle bir 
siyaset mevcud olmadığına dair bir eser, hatta 
kelimeyi de hatırlıyorum, bir şemme yoktur, 
dedim, ve şimdi Dahiliye vekâletinin istinad et
tiği rakamlarla benim zikrettiğim rakamların 
tevafuk etmemesine ben hayret ediyorum. Bil
hassa İstanbul Belediyesi neşrettiği istatistik
lerde daima birbirini nakzeden rakamlar ver
miştir. Dahiliye vekili terkosun belediyeye 
geçtiği günde 29 bin metre mikâbı su alındığı
nı söylediler. 1932 belediye istatistiğinde 5 mil
yon 150 bin ton gösterilmiştir. Nüfus basma 
16,14 litre su isabet etmektedir. Dahiliye ve
kili 29 bin metre mikâb dediler ki nüfus ba
şına 44 litre düşer. Bu gün mevcud olan tesi
sata göre terkostan günde 41 bin metre mikâb 
su almıyor. 1938 tarihli sular idaresinden ele 
aldığımız raporuna göre 8 milyon 813 bin ton 
su alınmaktadır. Nüfus başına 75 buçuk litre 
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su düşer. Fakat bu rakam belediye su işleri 
faaliyet raporunda başka türlü çıkmış olmak
la beraber yine Belediyeler sular idaresi mü
düriyetinin 16 mart 1939 tarihli Cumhuriyet 
gazetesindeki beyanatına göre eskiden mevcud 
su tesisatına yapılan ilâveler sayesinde suyun 
verimi eskisine nazaran % 34 nisbetinde art
mıştır. Şu halde neşrolunan rakamlarla beya
nat arasında bir fark vardır. Neşrolunan ra
kama göre 75,5 litre anlaşıldığı halde beyana
ta göre 64 litredir. Dahiliye vekâleti günde 94 
litre, yani nüfus başına senede isabet eden mik-
dar 41 metre mikâbı olarak gösterdiler. Gö
rülüyor ki arkadaşlar istanbul vilâyeti, İstan
bul Belediyesi bize doğru dürüst bir rakam gös
termemiştir. Bununla beraber Dahiliye vekiline 
de bir cihetten hak veriyorum. Burada vaki olan 
beyanatında yalnız Terkostan alman su kasdo-
lunuyor. Sular idaresinin faaliyet raporundan 
rakamları çıkararak bunu tebarüz ettireyim. 
Bu sene yani 1938 senesi esnasında Terkos su
yundan alman mikdar 8 milyon küsur metre 
mikâbı demiştim, hakikati 12 milyon metre mi
kâbıdır. Dahiliye vekâleti buna istinad ediyor. 
Halbuki bu 18 milyon küsur ton su yollarda 
zayiata uğradıktan sonra 8 milyon küsur ton 
olarak şehre giriyor. Aradaki fark budur, ve 
Dahiliye vekili şehre giren suyu değil, terkos
tan çıkanı söylüyor. Kırkçeşme sularmı mene-
den Sıhhiye imiş. Evet ben de Sıhhiye vekâle
tinin başında bulunsam verilen raporlara göre 
bu sular içilemez, derdim. Fakat maksad onları 
menetmek değil ıslah etmeye çalışmaktır. Bu
na hiç teşebbüs edilmemiştir. Beri tarafta 
Kırkçeşme suları kadar pis olan Halkalı sula
rı akıyor, istanbul Sıhhiye müdürünün evvel
ce vaki olan beyanatında taksim sularının pis 
olduğu söylendiği halde halâ akıyor. îstanbul-
da Kırkçeşme sularına karşı, ne bileyim, bir şey 
vardır. 

Bir şey arzedeceğim : Kullandığım samimi
yetsiz kelimesini, bilmiyorum kullandım mı, kul-
landımsa bunda şahsa hakaret gibi bir mana 
çıkarılmamalıdır, istanbul belediyesinin başın
da bulunan zat benim smıf arkadaşımdır, mes-
lekdaşımdır ve kendisine karşı çok büyük bir 
hürmetim vardır. Onun riyaset ettiği arkadaş
lardan da bir çoğunu şahsan tanırım. Samimi
yetsizlik iştedir. Bunu kuru bir ifade olarak 
söylemedim. Para ile satılması kabil olmayan 
yerlerde kırkçeşme suyu bırakılıyor, halbuki kırk
çeşme suyunun bir fabrikaya verilmesi ve bir 
Devlet müessesesinde bulunması Topkapı sarayı 
gibi bir binaya tevzi olunması, camilerin suyu
nu kaldırıb da terkos suyu verilmemesi, işte sa
mimiyetsizlik bunlardır. Çünkü parasız ver
mek mecburiyeti vardır. Niçin her taraftan 
kaldırmıyorlar, mademki kırkçeşme suyu temiz 
bir su değildir, mademki gayri sıhhidir, her ta

raftan kaldırılması icabetmez mi? Samimiyet
sizlik yapılan istedir, şahıslarda değil. 

DAHİLÎYE VEKÎLl FAİK ÖZTRAK (Te
kirdağ) — Muhterem arkadaşlar; burada arzet-
tiğim rakamlar resmî kayidlere müsteniddir. 

Kırkçeşme sularının bazı yerlerde menedilme-
miş olmasına gelince ; orada şebeke yoktur, ke
sildiği vakit oraya başka bir su gelmez. Şebeke 
oraya geldiği zaman, suların bu vasıfları devam 
ederse oralarda da menedilecektir. 

BERÇ TÜRKER (Afyon Karahisar) — Bir 
sual, küçük memurların mesken buhranından 
bahsetmiştim, buna cevab lütfetmediler. Bir 
de otobüs parasının fazlalığından şikâyetime 
lütfen cevab vermişlerdi. Eğer otobüs şirketi
nin bütçesi müsaid ise hiç olmazsa bakanlıklara 
kadar olan seferlerin fiatım yarıya indirecek 
olursa bundan zarar etmeyecektir. Belki müş
terisi bir mislini bulacaktır. Bu suretle memur
lar da evlerine yemek yemeğe gidib gelebile-
cplcİGrdiı* 

DAHİLÎYE VEKİLİ FAİK ÖZTRAK (Tekir
dağ) — Demin de arzettiğim gibi imkân bulduk
ça bunları indirmek Belediye için de bir zevk 
olacaktır. Mümkün olanını yapacaktır. 

Mseken buhranı dendiği zaman kira yüksek
liği manasmı anlamak lâzmıgelir. Zannediyo
rum ki ucuz kiralı evler yapmak ve bilhassa kü
çük memurlar için evler yapmak çok faydalı ve 
lüzumludur. Hükümet bu mevzuda bir kaç se
ne evvelindenberi meşgul olmaktadır. Vakit va
kit yerler ayrılmıştır. Hakikaten bu mesele Hü
kümet için de, her gün kendini meşgul eden bir 
ukde haline gelmiştir. îmkânmı bulunca buna 
bir çare bulacaktır. 

NEVZAD AYAŞ (Bursa) — Muhterem arka
daşlar, muhterem Dahiliye vekili, mahallî hiz
metler hakkmda bir liste okudular. Bu listenin 
başmda Cumhuriyet devrinde Maarife verilen 
para geliyor. Bu netice şayanı şükrandır. Bu
na hepimiz teşekkür ederiz. Fakat Teşkilâtı esa
siye kanununa göre ilk tahsil meccani ve mecbu
ridir. Bu kemiyet hepimizin şükranına lâyik 
olmakla beraber muhterem Hükümetimizin ve 
Dahiliye vekilimizin ilk tahsil meselesi hakkında 
ne gibi malî tedbirler düşündüklerini, neler yap
mak istediklerini öğrenmek isteriz (Maarifi alâ
kadar eder sesleri). Mahallî idarelere taalluku 
dolayısile dahiliyeyi de alâkadar eder zannedi
yorum. 
BAŞKAN — Başka söz isteyen yoktur Fasılla

ra geçilmesini reyinize arzediyorum. Fasıllara 
geçilmesini kabul edenler ... Etmeyenler ... Ka
bul edilmiştir. 

P. Lira 
375 Vekil tahsisatı 4 800 

BAŞKAN— Kabul edilmiştir. 
376 Maaş 3 778 636 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
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F. 

377 

378 

379 

380 

381 

382 

383 

384 

385 

386 

387 

388 

389 

390 

391 

392 

393 

394 

395 

396 

397 

398 

1683 numaralı kanunun 58 nci 
maddesi mucibince verilecek 
tekaüd ikramiyesi ve 1700 nu
maralı kanunun 3 ncü madde
si mucibince verilecek ikramiye 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Merkez müstahdemleri ücreti 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Vilâyetler 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Muvakkat tazminat 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
1437 numaralı kanun mucibin
ce verilecek avans 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Merkez mefruşat ve demirbaşı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Merkez levazımı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Merkez müteferrikası 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Vekâlet otomobili işletme ve 
tamir masraf lan 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Vilâyetler mefruşat ve demir
başı 
BAŞKAN -— Kabul edilmiştir. 
Vilâyetler levazımı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Vilâyetler müteferrikası 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Mütenevvi masraflar 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Daimî memuriyet harcırahı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Muvakkat memuriyet harcırahı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Müfettişler harcırahı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
2850 numaralı kanun mucibin
ce köy ve mahallelerde yapıla
cak askerî yoklamalarda bu
lunacak nüfus memurları har
cırahı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Kongre ve staj masrafları 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Resmî telefon tesis ve mükâle-
me masrafı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Ücretli muhabere ve mükâle-
me bedeli 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Posta ve telgraf ücreti 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
3335 sayılı kanun mucibince 
yapılacak tedavi, yol ve sair« 
masrafları 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

Lira 

10 000 

49 740 

190 500 

62 318 

500 
108 000 

25 000 

6 000 

1 F. 
399 

400 

401 
402 
403 

404 

4 000 

20 000 

70 000 

10 000 

68 100 

79 000 

38 000 

50 000 

5 000 

12 500 

8 000 

2 750 

270 030 

7 000 

Lira 
Devir harcırahı ve yem bedeli 107 016 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
2510 ve 2848 sayılı kanunlar 
mucibince kültür, idare, emni
yet ve dahilde ahar mahallere 
nakil masraf lan ve bu hususlar 
için istihdam edilecek muvak
kat memur ücretlerile harcı
rahları ve diğer bilcümle mas
raflar 10 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Nüfus masrafı 12 500 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Mecmua masrafı 6 500 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Motosiklet mubayaa, işletme 
ve tamir masrafı 1 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Müstahdemler ücreti 81 500 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

405 îdare masrafları 15 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

406 Harcırah 18 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

407 Otomobil ve nakil vasıtaları iş
letme ve tamir masrafları 31 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

408 Geçen yıl borçları 18 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

409 Eski yıllar borçları 20 610 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

RUFÎK ÎNCE (Manisa) — Diğer bütçeye ge
çilmeden evvel Bütçe encümeninden bir sual so
racağım. Çok acele okunduğu için daha evvelce 
vakit bulamadım. Devir harcırahı ve yem bede
li denmiştir. Yem bedeli altı lira mı, 10 lira mı? 
Bu mikdar üzerinde ihtilâf vardır. 

BÜTÇE E. M. M. RAÎF KARADENİZ 
(Trabzon) — Bütçe encümeninde müzakere edi
lirken daha evvelden altışar lira üzerinden yem 
bedeli kabul edilmişti. Yani Hükümetin teklifi 
de Meclise bu şekilde geldi. Dahiliye encümeni 
bu mikdarı 10 liraya çıkarmış. Lâyiha Bütçe 
encümenine geldi. 6 lira üzerinden kabul etmiş 
bulunuyoruz. Bu da bütçedeki tahsisatla müte-
vazindir. 

REFİK İNCE (Manisa) — Bizi çok müşkül 
vaziyete sokuyorlar. Vaziyet naziktir. Bura
da 6 lirayı kabul ettiğimiz gün o kanunun mü
zakeresinde 10 üzerinden kabul vaziyeti zorlaşa
caktır. Orada 10 lira olarak kabul etmek için 
hakkımızı tahdid ediyorlar. Eğer 10 lira olarak 
kabul edilirse bütçenin vaziyeti ne olacaktır? 

BÜTÇE E. M. M. RAİF KARADENİZ 
(Trabzon) — Meclisi Âli kendisine arzedilen ka
nun lâyihaları üzerinde istediği tasareufu yapa
bilir. Tahsisat işi başka iştir; Yüksek Meclis on 
lira olarak kabul ederse ve bütçe de çıkmış olur-
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sa kâfi gelmeyen tahsisat için Hükümet mun
zam tahsisat isteyebilir. Ortada müşkül bir va
ziyet yoktur. 

REFİK İNCE (Manisa) — O halde mesele 
yok. 

B • Matbuat umum miüdürlüğü bütçesi 
BAŞKAN — Matbuat umum müdürlüğü büt

çesine geçiyoruz. Söz isteyen var mı? 
AHMED İHSAN TOKGÖZ (Ordu) — Muh

terem arkadaşlar, bu matbuat bütçesi ufak bir 
şeydir amma içinde büyük bir rakam var : 
111 390 lira. Bu para neşriyat, propaganda, te

lif, tercüme, film,kâğıd, klişe,tabı ücreti ve masraf
ları diye sıralanmıştır. Ben bu 110 bin lirayı nereye 
sarf ediyorlar diye aradım. Ayın tarihi diye bir ki-
tab çıkar, bazan bize verirler. Ekseriya tari
hinden 4 - 5 ay sonra çıkar. Bir de (La Türquie 
Kemaliste) diye Türkçe - Fransızca bir mecmua 
vardır. O da senede üç dört defa intişar eder. 
Güzel resimıeri vardır. 

Onun için Devletin, milletin malına kendi 
inalı gibi bakmasını hakikî bir doktrin olarak 
kabul etmiş olan Cumhuriyetin sevgili Dahiliye 
vekili işin başmda yeni bulunuyorlar. Bu me
seleyi daha düzgün, daha esaslı yapmasını ken
dilerinden beklerim. Ayni zamanda bendeniz 
divanı muhasebat encümeninde bulunduğum 
için biliyorum, böyle filân, filân diye tavsif 
edilmiyen şeylerin Divanı muhasebatça kont
rolü kabil değildir. Bunu ayırmak lâzımdır. Şu 
kadan neşriyata, şu kadan tercümeye, şu ka
darı da mecmuaya diye ayırsınlar ki kontrolü 
kabil olsun. Maruzatım budur, bunun hakkın
da da bir takrir vereceğim. Bu işin basma yeni 
müdür getirmişlerdir. Bu işin bundan sonra pek 
tatlı ve düzgün olarak yürümesini beklerim. 

Da. V. FAİK ÖZTRAK (Tekirdağ) — Mat
buat bütçesinin belli başlı bir rakkamı olduğu 
için belki sorarlar diye ben bu iş için hazırlıklı 
gelmiştim. Müsaade buyurursanız arkadaşımın 
sorduğu şeylere rakamlarla cevab vereyim: 

Lira 

29 160 «E» cedveli kadrosu ücreti, 
5 500 Rusça, Ermenice, Bulgarca, Yunanca 

ve Romence makalelerin tercümeleri, 
4 335 Aym tarihi endeksi, Antoloji, Lâtürk 

Kemalist makale bedelleri, Çanakkale 
ve mütareke kitabları, Ankara - Bük
reş kitabı mubayaa bedelleri, demir
yolları ve bankacılık broşörleri, mem
leket rehberi, 

1 664 Fotoğraf sergisi masrafları, 
2 125 Bir senelik bültenler için mumlu kâğıd, 

19 500 Bastırılan kitab, broşür ve kırtasiye, 
200 Halk tabloları, 

1 284 Fotoğraf malzemesi, 

Lira 

33 900 Cumhuriyet Türkiyesi, takvim, Türk 
matbuat rejimleri, Aym tarihi, Lâtür-
ki Kemalist tabı, ambalaj ve klişe ve 
saire, 

7 317 Türkiye lehinde çıkan ecnebi muhar
rirlerin kitablarmdan mubayaa olu
nanlar, 

8 615 Yurda gelen ecnebi gazetecilerin oto
mobil, otel ve sair masrafları. 

Zannediyorum ki bu rakamlar, arkadaşımdı 
bu madde üzerindeki sarfiyatın yolunda oldu
ğuna ikna eder. 

Bir rakamda toplanan bütün bu masrafların 
ayrı ayrı kısımlara aynlması hakkındaki tekli
fe gelince zannediyorum ki matbuat gibi bir 
mevzu üzerinde bu kadar takyidata Meclisi âli 
müsaade etmez. 

BAŞKAN — Arkadaşımız takririni esasen 
geri almışlardır. 

Fasılların müzakeresine geçilmesini reyinize 
arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 
F. 

411 Memurlar maaşı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

412 Ücret 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

413 Muvakkat tazminat 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

414 Mefruşat ve demirbaş 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

415 Kırtasiye ve matbu evrak 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

416 Müteferrika 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

417 Resmî telefon tesis mükâleme 
masrafı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

418 Posta ve telgraf ücreti 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

419 Daimî memuriyet harcırahı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

420 Muvakkat memuriyet hacırahı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

421 Yabancı memleketler harcırahı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

422 Motosiklet mubayaası, işletme 
ve tamir masrafı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

423 Kongre ve konferanslar mas
rafı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

424 Mütenevvi masraflar 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

Lira 
11 520 

38 280 

1 800 

1 020 

2 740 

1 000 

2 500 

1 050 

500 
1 500 

4 500 

1 000 

5 000 

115 590 
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C - Emniyet işleri umum müdürlüğü bütçesi 
BAŞKAN — Emniyet işleri umum müdürlü

ğü bütçesine geçiyoruz. Söz isteyen var mı? 
Fasıllara geçilmesini kabul edenler... Etme

yenler... Kabul edilmiştir. 
P. 

425 

426 

Maaş 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
1683 sayılı kanunun 58 nci 
maddesi mucibince verilecek 
tekaüd ikramiyesi 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

427 Merkez müstahdemleri ücreti 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

428 Vilâyetler müstahdemleri üc
reti 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

429 Muvakkat tazminat 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

430 Merkez mefruşat ve demirbaşı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

431 Kırtasiye 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

432 Merkez müteferrikası 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

433 Vilâyetler mefruşat ve demir
başı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

434 Vilâyetler levazımı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

435 Vilâyetler müteferrikası 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

436 3201 sayılı kanunun 86 nci 
maddesi mucibince verilecek 
para mükâfatı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

437 Mütenevvi masraflar 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

438 Daimî memuriyet harcırahı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

439 Muvakkat memuriyet harcırahı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

440 Emniyet polis müfettişleri har
cırahı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

441 Resmî telefon tesis ve mükâle-
me masrafı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

442 Ücretli muhabere ve mükâle-
me bedeli 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

443 Posta ve telgraf ücreti 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

444 3335 sayılı kanun mucibince 
teşkilât mensublarmm hususî 
müesseselerde yapılacak ücret
li tedavi, yol ve saire masraf
ları 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

Lira 
5 611 850 

7 000 

93 400 

71 540 

180 000 

10 000 

9 850 

6 000 

20 000 

58 000 

15 000 

2 000 

86 360 

105 000 

41 000 

8 000 

9 000 

2 700 

175 160 

3 900 

P. 
445 Levazım 

BAŞKAN 

Lira 
280 000 

Kabul edilmiştir. 
446 Mütenevvi masraflar 10 000 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
447 Nakil vasıtaları masrafı 28 000 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
448 Polis telefonlarının tesis, tamir 

ve işletme masrafı 7 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

449 Polis karakollarının tamir 
masrafı 58 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

450 istihbarat masrafı 196 900 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

451 Polis mecmuası, gazete ve em
niyet bültenleri ve meslekî 
eserler gibi polis neşriyatı ta
bı ve mevaddı iptidaiye, telif, 
tercüme, makale ve mütefer
rik masraflar 11 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

452 1475 sayılı kanun mucibince 
verilecek tazminat 2 400 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

453 Beynelmilel müessesata iştirak 
masrafı 600 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

454 Polis mektebleri masrafı 186 600 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

EMİN YERLlKAYA (Bolu) — Üç gün ev
vel yaptığımız münakalede fazla geldiği için bu 
fasıldan başka fasla 12 bin liralık bir münaka
le yaptık. Bundan anlaşılıyor ki bu fasla ko
nan tahsisat fazladır. Bu defa eksik olması lâ~ 
zımgelmez mi idi? 

DAHİLÎYE VEKİLİ PAÎK ÖZTRAK (Tekir
dağ) — Efendim, getirilecek ecnebi mütehassıs
larının henüz getirtmediğimiz için sarf edileme
miştir. Halbuki bu sene mütehassıslar getirile
cek ve bu para da sarfolunacaktrr. 

BAŞKAN — 454 ncü fasıl kabul edilmiştir. 
F. 

455 
Lira 

Prevantaryom ve sanatoryom 
masrafları 50 000 

BERÇ TÜRKER (Afyon Karahisar) — Büt
çede sanatoryom için 50 bin lira tahsis edilmiş
tir ki cidden şayanı şükrandır. Yalnız bu sana
toryom nerede tesis edilecektir. Eğer Ankarada 
tesis edilecekse diğer yerlerin, Istanbulun da ve 
Izmirin de ve sair yerlerin de buna ihtiyacı var
dır. Temennim gelecek sene bunları tevsi et
sinler. 

BAŞKAN — Başka söz isteyen var mı? 
ABDÜLHAK FIRAT (Erzincan) — Bende

niz bir şey soracaktım. Bu emniyet vazifesini 
gören polis ve jandarmalarımızın şereflerini art
tıracak ve vazifelerini hüsnü ifayı teshil edecek 
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olan karakolların ıslahı ve inşası ve ikmali hu
susuna hız verileceğini muhterem vekilin sami
mî beyanat ve tebşiratmdan şükranla anladım; 
ancak bir nokta üzerinde, yine sanatoryom me
selesi üzerinde bir parça tevakkuf etmek isti
yorum. Bu sanatoryom işi geçen seneki bütçe
de de vardı. Bendeniz bunu şöyle anlıyorum. Bu 
gibi hastalarn resmî Devlet müesseselerinde, hu
susî müesseselerde tedavisi için konulan bir mas
raftır ve ayni zamanda orada bir takım vazi
feler bu paranın içinde görülüyor. Bendeniz ar
kadaşım gibi anlamıyorum; geçen defada arzet-
tiğim gibi yine muhterem encümenden rica edi
yorum. Tıpkı maarifte olduğu gibi emniyet iş
lerinde çalışan zevat için, polis memurlarımız için 
şedaidi havaiyeden uğradıkları zafiyeti ve vazi
felerinde gördükleri müşkülâttan dolayı uğra
dıkları vahim hastalıkları derhal karşlayabil-
mek için bir hususî sanatoryom açılması lâzım
dır. Yoksa Devlet sanatoryomu vardır. Fakat 
bu gün hepimiz biliyor ve idrak ediyoruz ki bu 
sanatoryumlar bu günkü ihtiyacı karşılayacak 

vaziyette değildir. Her hangi birisi oraya girmek 
için aylarca beklemektedir. Çok rica ediyorum, 
bunların halleri ile mütenasib hususî bir sana
toryom tesisi için bir paranın tahsisi zamanı 
gelmiştir. Eğer bu gün mümkün değilse gele
cek sene unutulmamasını burada teyid ve tekid 
etmek istiyorum. 

İ
SIRRI ÎÇÖZ (Yozgad) — Gece gündüz ha
nı emniyet ve inzibat yolunda sarfeden em-

„ et memurlarımızın, polislerimizin sıhhatlerini 
korumak bittabiî borcumuzdur. Sanatoryomdan 
bahsediliyor Burada hazır sanatoryom binası 
vardır. Hatta benim idadi tahsilim sırasında 
sanatoryom vazifesini gören katoliklerden kalma 
bir bina vardır, Keçiörende. Hatta merhum Re-
şid Galib Beyin Maarif vekilliği zamanında pre
vantoryum olarak kullanılmak istenildi ise de 
muvaffak olunamadî. Orası merhum Büyük Ata-
mızn da nazarı dikkatini celbetmiş bir binadır. 
Rüzgâr vaziyeti tesbit edilmiş, raporları alın
mıştır. Elyevm idarei hususiyelerin bekçileri 
elinde gelen giden köylülerin hayvanlarına ahır-
lık vazifesi görmektedir. Sıhhiye vekâletinden 
bunu rica etmiştim, eğer bunu kullanmayacak-
larsa emniyet memurları için tam bir sanator
yom olabilir. Çünkü müdiriyeti umumiyeleri, 
mektebleri buradadır. Teşkilâtları buradadır. 
Lütfen Polis müdürü umumisi bey teşrif etsin
ler, arzu ederlerse ben de bulunurum, burasını 
tedkik byursunlar. 

BÜTÇE E. M. M. RAÎF KARADENİZ (Trab
zon) — Arkadaşımızın sordğu tesistir. Maarif 
vekâletinin nasıl bir prevantiryomu varsa polis
ler için de ayni şekilde bir prevantoryom kuru
lacaktır. Yalnız burada yeni bir bina satın al
mak veya yeni bir bina yaptırmak için bu para 
kâfi gelmeyeceğinden icarla bir bina tutulacak 
ve orada bu prevantoryom tesis olunacaktır. 

Yalnız faslın altında gördüğümüz şey ise bu bi
na kuruluncaya ve bu tesisat vücude getirilin
ceye kadar hasta olanlar olursa mevcud bu ka
bil müesseselerden istifade etmesi için bu para
dan sarfedilmesine hasredilen bir meşruhattan 
ibarettir. Yoksa esas tesistir. Tıpkı Maarif ve
kâletinin müessesesi gibi bir müessese olarak 
kurulacaktır. 

BAŞKAN — 455 nci fail kabul edilmiştir. 
F. 

456 
Lira 

457 

458 

459 

3201 numaralı kanunun 34 ncü 
maddesi mucibince staja ve 
beynelmilel zabıta kongre ve 
konferanslarına iştirak ve za
bıta işleri ilmî tedkikler için 
ecnebi memleketlere gönderi
lecek memurların harcırah, 
yevmiye ve tahsil masrafları 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Süvari polis hayvanları muba
yaa, levazm ve takım masraf
ları 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Geçen yıl borçlan 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Eski yıllar borçlan 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

12 000 

25 500 
5 640 
10 600 

Jandarma genel komutanlığ bütçesine geçi
yoruz 

D - Jandarma genel komutanhğı bütçesi 

BAŞKAN — Heyeti umumiyesi hakkında söz 
isteyen var mı? Fasıllara geçilmesini kabul eden
ler ... Etmeyenler ... FasÜara geçimesi kabul 
edilmiştir. 
F. Lira 

461 Maaşatı umumiye 3 316 521 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

462 1683 numaralı kanunun 58 nci 
maddesi mucibince verilecek 
tekaüd ikramiyesi 10 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

463 Müstahdemler ücreti 71 796 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

464 Muvakkat tazminat 29 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

465 Merkez mefruşat ve demirbaş 500 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.' 

466 Kırtasiye 1 200 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

467 Merkez müteferrikas i 2 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

468 Komutanlık otomobil masrafı 6 300 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

469 Vilâyetler mefruşat ve demir
başı ' 5 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
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P. 

470 

471 

472 

473 

474 

475 

476 

477 

478 

479 

480 

481 

482 

Vilâyetler levazımı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Vilâyetler müteferrikası 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Mütenevvi masraflar 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Daimî memuriyet harcırahı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Muvakkat memuriyet harcirahı 
BAŞKAN —, Kabul edilmiştir. 
Müfettişler harcırahı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Resmî telefon tesis ve mükâle-
me masrafı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Ücretli muhabere ve mükâle-
me bedeli 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Posta ve telgraf ücreti 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

Tayinat 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Levazımı askeriye 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Levazım ve teçhizatı harbiye 
ve fenniye 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Nakliyat 

Lira 
156 000 

15 000 

87 000 

80 000 

50 000 

5 000 

F. 
487 

488 
489 

490 

3 500 

10 

97 800 

4 652 080 

1 382 193 

200 000 

355 000 
EMİN YERLÎKAYA (Bolu) — Bu fasıldaki 

tahsisat geçen sene 400 bin lira idi. Bu sene 
355 bin liraya indirilmiş, arada 45 bin lira fark 
vardır. Geçen gün münakale yaptığımız za
man bu fasıldan sarfedilemeyen yalnız altı bin 
lira diğer bir fasla nakledilmiştir. Muhterem 
Dahiliye vekili izahatlarında, milletin Hazinesi
ni kendi cebim gibi kıskanarak hesablı sarfede-
ceğim buyurmuşlardı. Acaba bu sene daha az 
tahsisat koymakla, az para ile çok iş mi yapa
caklardır? 

DAHİLÎYE VEKİLİ FAİK ÖZTRAK (Tekir
dağ) — İhtiyaç nisbetinde konmuştur. Bu ka
dar ihtiyaç gördük, bu kadar koyduk. 

BAŞKAN — 482 nci faslı kabul edenler ... 
Kabul edilmiştir. 
F. 

482 

483 

484 

485 

486 

Nakliyat 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Sıhhî ve baytarî ilâç ve leva
zımı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Tamirat ve inşaat masrafı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
ikramiye ve tazminat 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Nakil vasıtaları 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

Lira 
355 000 

28 000 

275 000 

36 000 

38 500 

Lira 
Memleket dahil ve haricinde 
ücretli shhî müesseselerde te
davi ettirileceklerin masrafı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Spor masrafı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Subaylara verilecek hayvan 
tavizi 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Jandarma mektebleri masrafı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Matbaa masrafı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Satın alma komisyonları, di
kimevi, jandarma ambarları 
ve muayene heyeti masrafları 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Geçen yıl borçları 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Eski yıllar borçları 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

E - Hariciye vekâleti bütçesi 
BAŞKAN — Hariciye vekâleti bütçesine 

başlıyoruz. Heyeti umumiyesi hakkmda söz iste
yen var mı? Fasıllara geçilmesini reyinize arze-
diyorum. Fasıllara geçilmesini kabul edenler ... 
Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

491 

492 

493 

494 

900 
200 

7 000 

55 000 

3 400 

10 300 

25 000 

7 800 

F. 
501 

502 

503 

504 

505 

506 

507 

508 

509 

510 

511 

Vekil tahsisatı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
1683 numaralı kanunun 58 nci 
maddesi mucibince verilecek 
tekaüd ikramiyesi 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Müstahdemler ücreti 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Elçilik ve konsolosluklar müs
tahdemleri ücreti ve akçe far
kı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Muvakkat tazminat 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Merkez mefruşat ve demirbaşı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Merkez levazımı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Posta, telgraf ve telefon ücreti 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Merkez müteferrikası ve nakli 
nkud 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Vekâlet otomobili işletme ve 
tamir masrafları 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

LiA 
4 SbC 

1 815 600 

2 000 

93 720 

309 120 

39 000 

4 000 

13 500 

57 000 

6 000 

5 600 
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F. 

512 

513 

514 

515 

516 

517 

518 

519 

520 

Elçilik ve konsolosluklar mas
rafı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Elçilikler için mubayaa ve teb
dil olunacak otomobil bedeli 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Merkez melbusatı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Daimî memuriyet harcırahı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Muvakkat memuriyet ve kur
ye harcırahı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Posta ve telgraf ücreti 
BAŞKAN — Kabuu edilmiştir. 
3335 sayılı kanun mucibince 
yapılacak tedavi, yol ve saire 
masrafları 
BAŞKAN — Kabuu edilmiştir. 
Beynelmilel müessesat ve Ce
miyeti Akvama iştirak hissesi-
le murahhaslık masarifi ve Ce
miyeti Akvama müzaheret ce
miyetine yardım 
BAŞKAN — Kabuu edilmiştir. 
Ecnebi elçiler ile misafirlerin 
ibate, izaz, ziyafet ve bahçe ve 
tamir masrafları ile mihman-

Lira 
590 000 

24 000 

3 442 

60 000 

45 000 

3 468 

F. Lira 

1 800 

127 000 

darlarmm harcırah ve masraf
ları 60 000 
BAŞKAN — Kabuu edilmiştir. 

521 Nakil vasıtaları 10 000 
BAŞKAN — Kabuu edilmiştir. 

522 Telif at ve neşriyat 8 500 
BAŞKAN — Kabuu edilmiştir. 

523 Matbaa masrafı ' 950 
BAŞKAN — Kabuu edilmiştir. 

524 Kongre, konferans, komisyon
lar masrafı 111 000 
BAŞKAN — Kabuu edilmiştir. 

525 Hakem mahkeme ve heyetle-
rile uzlaşma komisyonları 2 000 
BAŞKAN — Kabuu edilmiştir. 

526 Evrak ve dosya işlerinin tanzi
mi için kullanılacak mütehas
sıslar ücreti 4 800 
BAŞKAN — Kabuu edilmiştir. 

527 Ajans tahsisatı 150 000 
BAŞKAN — Kabuu edilmiştir. 

528 Geçen yıl borçları 3 500 
BAŞKAN — Kabuu edilmiştir. 

529 Eski yıllar borçlan 5 200 
BAŞKAN — Kabuu edilmiştir. 

Çeyrek saat sonra tekrar içtima etmek üzere 
celseye nihayet veriyorum. 

Kapanma saati: 15,45 

» » - « 

Î K Î N C Î G E L S E 
Açılma saati : 16,05 

BAŞKAN — Dr. Mazhar Germen 
KÂTÎBLER : Cavid Oral (Niğde), Kemal Ünal (İsparta) 

BAŞKAN — Celse açılmıştır. 

F - Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâleti büt
çesi 

Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâleti bütçe
sinin müzakeresine başlıyoruz. Heyeti umumi-
yesi hakkında söz isteyen var mı? 

MELİHA ULAŞ (Samsun) — Saym arka
daşlar; Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâleti
nin bütçesi müzakere edilirken iki mühim me
sele hakkında söz söylemek istiyorum. Bunlar
dan birincisi, çok çocuklu analara yardım. 
İkincisi, bünyemizi, sıhhatimizi kemiren iki bü
yük hastalık hakkındadır. Bunlardan birincisi; 
emrazı efrenciye, sifiliz, ikincisi; sıtmadır. Mü
saade ederseniz evvelâ şunu arzedeyim: 1593 
numaralı kanunun 166 ncı maddesi, 6, 7 ve da

ha çok çocuklu analara yardım edilmesini mu-
tazammmdrr. Ben Arzuhal encümenindeyim. 
Vatandaşların bu dileğe aid bir çok müracaat
ları oraya geliyor. Bunları Sıhhiye vekâletine 
gönderiyoruz. Aldığımız cevab şu oluyor: Evet 
bunların haklarıdır, sıraya koyduk, vereceğiz, 
daha 1933 senesindekilerini ancak tediye ede
biliyorlar. Arkadaşlar, bu gün 1939 bütçesini 
konuşuyoruz. 1934, 35, 36, 37, 38 yani daha 
beş senelik borç kalmış bulunuyor. Binaenaleyh 
bu vaziyet karşısında alacaklıların istihkakları 
tediye edilemiyor. Bunlarm ekserisi köylüdür. 
Maamafih az bir yardımdır amma onlar için 
bir kıymet ifade eder. Bu günkü bütçede de 
75 000 lira olduğunu görüyoruz. Bunun için 
saym Vekilimizden, önümüzdeki seneler için 
daha çok tahsisat koyup borçların biran ev-
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vel verilmesini rica ederim. 

Arkadaşlar, ikinci mühim mesele olarak 
emrazı efrenciye ve sıtmayı söylemiştim. Bu da 
çok mühimdir. Sıtma, dairei intihabiyem olan 
Samsun ve kazalarında pek çoktur. Geçen se
ne Samsunu geziyorduk. Çarşamba kazasında 
bir mektebi gezerken çok acıklı bir manzara 
ile karşılaştık. Çocuklar içeri giriyorlardı. Biz 
başöğretmenin odasmda idik. Oraya ağlryarak, 
inliyerek bir çok yavrular girdi. Bunların 
hepsi sıtmalı idiler ve yardım diliyorlardı. Bu 
vaziyet bizi çok müteessir etti. Bu mevzu üze
rinde öğretmenlerle görüştük. Anladık ki ma
alesef bu nahiyede çocukların % 50 - 70 i sıt
malıdır. Daha fenası sıtmadan, malaryadan 
ölenlerin adedinin az olmadığını söylediler. 

Arkadaşlar; bu hususta Hükümetimiz mü
cadele yapıyor, kanallar açıyor, bataklıkları 
kurutuyor. Fakat bunlar bu günkü büyük hâ
diseleri önleyecek mahiyette değildir. Bunlar 
hakkında ciddî, esaslı takibler, tedbirler alın
ması lâzımdır. Sıtma halâ nüfusumuzu tahrib 
ediyor, kemiriyor. Memleketimizin sıtmaya 
müsaid bir çok mmtakaları vardır. Sayın ve
kilden ricam şudur ki; memleketimizin bu gi
bi mmtakalarmda daha önemli, daha ciddî ted
birler alması lâzımdır. 

Arkadaşlar; bir de baytar buhranı vardır. 
Meselâ Bafrada bir senede 20 şarbon vakası 
olduğu halde bir baytar yoktur. Bunlar her 
halde nazarı dikkate alınacak meselelerdir. 

Sifilise gelince : Arkadaşlar, Samsunun ka
zaları olan Bafrada, Kavakta, Vezirköprüde bu 
hastalık hepimizi müteessir edecek derecede 
ilerlemiştir. Her gidişimizde yazıyoruz, mukay-
yed şu kadardır, diyorlar. Bunlar için de cid
dî, hakikî tedbirler almak lâzımdır. Bu gün 
resmî listelerde yazılı olanlar çok azdır. Hal
buki hastalık çok sâri bir vaziyet almıştır. Bu
nun içinde bir tarama yapılmasını diliyorum. 
Saym vekilimden bu hastalıkları önlemek için 
ciddî, sağlam bir mücadele savaşı açmalarını ri
ca ediyorum. (Alkışlar). 

Dr. OSMAN ŞEVKİ ULUDAĞ (Konya) — 
Bu sefer doğrudan doğruya kendi mesleğimin 
içindeyim. Şimdiye kadar mesleğimin haricine 
Sıkmamak endişesini daima gözettim. Fakat ba
zı paramedikal meselelere karışmamaktan ken
dimi men edememiştim. Sıhhiye vekâleti benim 
mesleğimin teşkilâtı olmak dolayisile ona hu
susî bir muhabbetim vardır, tabiî öbür teşkilâ
tı da istisna etmiyorum. 

Gl. KIAZDYT SEVUKTEKIN (Diyarbakır) — 
Yavaş olsun da anlryalmı. 

Dr. OSMAN ŞEVKİ ULUDAĞ (Konya) — 
Şimdiki Başvekil Refik Saydam, Büyük Millet 
Meclisine Sıhhiye vekâletinin ilk bütçesini geti
rirken Devlet varidatının 40 da 1 ini istemişti 
ve o vakit daha vekâlet iptidaî bir teşekkül ha
linde bulunduğu esnasında B. M. M. inin kendi

sine verdiği 40 da 1 tahsisat zamanımıza kadar 
aşağı yukarı bazı azalmalar, çoğalmalar göster
dikten sonra bugün Devlet varidatının % 30,9 
unu teşkil etmiştir. Yani 3 de 1 derecesinde B. 
M. M. inden fazla tahsisat alınmaktadır. 

B. Mi M. nin Sihhiye vekâletine gösterdiği 
bu kolaylık ve teveccühü tabiî hürmetle kar
şılarım, bununla beraber Sihhiye vekâletinin 
bütün icraatında tamamile muvaffak olduğunu 
iddia etmem. Sihhiye vekâletinin de kendisine 
göre bazı kusurları olduğunu zannediyorum. 
Bunlardan verem mücadelesi başta gelir. Sihhi
ye vekaleti bir çok hastalıklarla mücadele teş
kilâtı oduğu ve verem mücadelesi de bu teşki
latın içerisinde bulunduğu halde maatteessüf bü
tün verem mücadele teşkilâtı 3 dispanser ve 
bir sanatoryomdan ibaret kalmıştır. Verem mü
cadelesinin yalnız bunlarla kabil olmadığına 
kaniim. Dispanserlerin bu hastalıkla mücadele 
etmek için olan tesirini pek yakmdan bildiğim 
için memleketin hiç olmazsa kalabalık yerlerin
de bu müesseselere yer vermesini Sihhiye veki
linden rica ederim. Sanatoryoma olan ihtiyaç 
çok büyüktür. Kızüaym tahsisatile orta anado-
luda bir sanatoryom açılması davasmı, evvelce, 
ortaya koymuştum. Bu cihet tedkikat yapan he
yetlerce ve Yüksek heyetinizce kabul olunma
dığından dolayı mevcud müesseselerin daha zi
yade genişletilmesi ciheti düşünüldü. Bu seneM 
bütçede, Büyük Millet Meclisine karşı çıkarı
lacak bütçede eski sanatoryomlarm genişleme
sine ilâveten orta veya şarkî Anadoluda yeni 
bir sanatoryom kurulmak üzere tahsisat istene
ceğini ümid ediyorum. Sihhiye vekâletinin fil
hakika bu teşkilâtı bütçesne hazırlarken koy
muş olduğu şayiası kulaklarımıza kadar gel
diği halde nedense burada görülmemiştir. Ken
dilerinden bunun sebebini izah etmelerini rica 
ederim. Sanatoryomlarm memlekette çoğaltıl
ması lüzumunu arzederim. Biraz evvel memle
kette bir tek verem sanatoryomu bulunduğunu 
söylemiştim. O da uzak bir mahalde Îstanbulda 
Heybeli adada bulunmaktadır. İzmirde de bir 
sanatoryom vardır. Fakat diğer hastanelere de 
veremlilerin alınması için talimat verildiğini 
biliyorum. 

Fakat hastanelere verilen bu talimatla mem
leketteki verem mücadelesini tahtı temine alma
nın kolay almadığına kaniim. Şakrta biri
sine konulan teşhisi üzerine faastanm uzun 
mesafe katederek İstanbul senatöryumuna gel
mesi lâzımgeliyor. Bunun için bendeniz verem 
müesseselerinin Îstanbulda, Garbı Anadoluda 
tekasüf eden verem müesseselerinin Şarka da 
teşmilini teklif ederim. 

Sıhhiye vekâletinin 2,5 sene evvel bir kanu
nu çıkmıştır. Röntgen kanunu, Bu kanun mem
leketin mühim bir ihtiyacını karşılayacaktır. 
Bu kanun çıkalı 2 seneyi geçtiği halde bu güne 
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kadar neşredilmemesinin ve bunun tatbiki cihe
tine gidilmemesinin sebebi vekâletin bu hususta 
bir talimat hazırlaması olduğunu anlıyorum. 
Onun için vekâletin şimdiye kadar böyle bir ta
limatname yapması lâzımgelirdi. Bendeniz bu 
sene zarfında röntgen kanununun mutlaka tat
bik sahasma çıkarılmasını teklif ederim. Memle
ketin röntgen makineleri o kadar iptidaî ve o 
kadar karışıktır ki, bu makinalar uğruna verdi
ğimiz kurbanlar ecnebi milletlere nazaran hayli 

fazladır. Bunun önüne geçilmesi hayırlı bir iş 
olacakftr. 

Memlekette tıbbî ilânlara çok ehemmiyet ver
mek lâzımdır. Vatandaşlar gazetelerde oku
dukları, gördükleri yazılara çok aldanryorlar. 
Gazetelerde o kadar reklâmlar, renkli reklâmlar 
yapılıyor ki, adeta insan gazetenin ilân sahifesini 
çevirince hastalığının şifa bulacağına, her has
talığın bu ilâçlarla iyi olacağına inanıveriyor. 
Size iki misal göstereceğim, isimlerini zikretme
mek şartile izahlarını okuyayım: Bir kaşe ilânı. 
« Nezle ,baş ağrısı, soğuk algınlığı, bütün ağrı 
ve sızı ve sancıları dindirir. Grip, romatizma, 
diş, sinir, adale ve bel ağrılarına müessirdir ». 

Bu tıbkı eskiden bayram yerlerinde, kalaba
lık yerlerde muska satan, yakı satan adamların 
reklâmına benziyor. Bir şurub reklâmından da 
bahsedeceğim : 

« Zafiyeti umumiye kansızlık, romatizma, sı
raca, kemik, sinir hastalıklarına, cılız yavrular, 
yürüyemeyen, diş çıkaramayan çocuklar, der
mansız ihtiyarlar, solgun kızlar, vereme istidadı 
olanlar şurubundan içmelidirler ». (Reklâm 
yapma sesleri). Reklâm yapmıyorum, ilân oku
yorum. 

Kanı artırır, iştah verir, şifaî tesirleri çok
tur. Fennî surette imal edilmiş, içilmesi kolay 
ve lezzetli bir şuruptur. Küçük büyük her yaş
ta istimal edilebilir ». 

Bunlarm hepsi baştan aşağı yalandır. Sıhhi
ye vekâleti böyle muzur reklâmlardan vatan
daşları koruma tedbirleri alsmlar. Her halde 
hayırlı bir iş yapmış olurlar. Hattâ bu ilâcın 
eski bir reklâmında bir kaşık şurubun üç yu
murtaya, şu kadar kilo balık yağına muadil ol
duğuna dair reklâmlar da yapılıyordu. 

Vekilin insaf ma arzederim, takibat icab edi
yorsa yapmalarını rica ederim. Memlekette 
yerli seromlanmız; ilâçlarımız kullanılmıyor. 
Muhtaç olduğumuz seromlarm, ilâçların bir kıs
mı memleketimizde yapılıyor. Serom yetiştiren 
müesseselerimiz vardır. Fakat her hangi bir ec
zaneye müracaat ederseniz bunları bulamazsı
nız. Size cinsi ve derecei tesirini bilmediğiniz 
bir aşı veya serom verirler. Saym Sıhhiye veki
linden rica ederim. Memleketin her tarafında 
yerli aşı ve serom bulunmasını kolaylaştırsm. 

Bu sene zarfında Sıhhiye vekâletinin güzel 
bir eseri meydana gelmiştir. Cüzzam hastanesi.. 
Geçen sene burada cüzzam hastalığı meselesine 

temas etmiştim. Cüzzam hastanesinin bir mües
sese halinde kurulmuş olması şayanı şükrandır, 
çok fahir duyuyorum. Memlekette cüzzam var 
mıdır, yok mudur? Cüzzam hastalığı her medenî 
memlekete girer ve lâyik olduğu veçhile karşı
lanır. Bir memlekette bu hastalığın devamı mü
dafaasız bulunduğuna delâlet eder. Bir mües
sese kâfi gelmezse iki müessese açmak ve yakm 
zamanda memleketten cüzzamîn tamamile kal
dırılmış olduğunu burada B. M. M. huzuprunda 
söylenmesini beklerim. 

Arkadaşlar; geçen sene zarfmda Sıhhiye ve
kâletinin yaptığı büyük insanî bir işinden bahse
deceğim, bunu, B. M. M. nin yüksek huzuruna ar-
zetmekte ben de kendi meslekim namma fahir du
yuyorum. Bunu arzetmeden evvel size yakm bir 
tarihten ufak bir hatıradan bahsedeceğim; istik
lâl harbinde gerek ordu, gerek ahali arasmda 
fazla mikdarda çiçek hastalığı görülüyordu. 
Memlekette çiçek aşısı istihsal edecek müessese 
yalnız tstanbulda vardı. O zaman Sıhhiye vekili 
bulunan şimdiki Başvekil, îstanbuldaki aşı mü
essesesine müracaat ederek memlekete aşı 
gönderilmesini istedi. Fakat îstanbuldaki 
müessese: aşıyı size değil, yalnız makamı 
sadaretin tayin ettiği valiler isterlerse 
göndeririz diye cevab verdi, Halbu
ki bu sene Sıhhiye vekâleti, Çin halkı ve ordusu 
arasmda kolera ve tifonun salgm bir hale gel
diği, oradaki insanlara çok telefat verdiğini öğ
renmesi üzerine oraya aşı göndermek suretile 
hastalığı elinden geldiği kadar önlemeye çalış
mıştır. Eski medeniyetimizde eskiden kalma bir 
söz vardır. îlim Cinde dahi olsa almız derlerdi. 
Bu gün Türkiye Cumhuriyet sıhhiyesi buna baş
ka bir şekil verdi. Beşeriyet nerede ıstırab çe
kerse imdadma koşunuz. Bu misali Sıhhiye vekâ
leti göstermiştir (Alkışlar). 

BERÇ TÜRKER (Afyon Karahisar) — Cum
huriyet rejimi memleketin sıhhat ve içtimaî mu
avenet işlerini yeni esaslar üzerine kurmuştur 
ve bu şeref çok muhterem Başvekil doktor Refik 
Saydama aiddir ve bu inkâr olunmaz. 

On beş senedenberi bir çok şeyler kurulmuş, 
başarılmış. Ancak memleketimizde daha bir çok 
ihtiyaçlar önünde bulunuyoruz. Nitekim, her 
sene bir mikdar yeni doktor yetiştiriliyor ve 
memleketin muhtelif yerlerine gönderiliyor ise 
de, yurdun doktor ihtiyacı henüz tatmin edil
miş değildir Meselâ Bursa vilâyetine merbut ve 
Yalovadan otomobille yarım saat mesafede bulu
nan elli bin nüfuslu Orhaneli kazasında bile 
doktor olmadığını geçenlerde ora halkmm Cum
huriyet gazetesine yolladığı telgrafda okudum. 
Yani uzak mahaller şöyle dursun yakin yerlerde 
bile doktorsuzluk mevcud. Acaba buna dair 
muhterem vekil ne tedbirler düşünmüşlerdir? 

Muhterem Shhiye vekilinin çok mühim bir 
nokta üzerine de nazarı dikkatlerini celbetmek 
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isterim. Gerek Anadolu köylerinde hatta ka
saba ve şehirlerde bilhassa altı ay kış mevsi
minde fakir halkn gayri sıhhî meskenlerde ya
şayış tarzıdır. Güneş görmez, hava almaz bir 
oda içinde beş altı çocuklu aileler yaşıyorlar. 
Bunlarm vaziyeti ile kim meşgul oluyor? 

Sıhhat noktai nazarından ve nüfus noktai na
zarından bence bu mesele o kadar mühimdir ki 
muhterem Sıhhiye vekilinin buna dair ne dü
şündüklerini anlamak isterim. 

Burada başka bir mühim meseleye de temas 
etmek istiyorum. 

Sıhhiye vekâletinin bütçesinde bu sene ve
rem mücadelesi için geçen sene verilen tahsisat 
üzerine yalnız dört bin lira ilâve edilmiştir. Ve
rem hastalığı bilhassa İstanbulda ve bazı bü
yük şehirlerde her sene yüzlerce kurban veriyor. 
Buna karşı yapılacak mücadele için verilen tah
sisat gayri kâfidir. Bir kaç hususî sanator
yumdan maada bütün Türkiye dahilinde tek bir 
verem sanatoryomu vardır, yani Heybeliadadaki 
sanatoryom. Buraya girmek için hastalar sekiz 
dokuz ay sıra bekliyorlar. Bu vaziyet cidden 
acıklıdır. Anadolunun merkezi olan Ankarada, 
Etlik gibi, Keçiören gibi münasib yerler var
dır. Hiç olmazsa bu civarda derhal bir verem 
sanatoryumunun inşası için, saym Hükümetimiz 
lütfen bir karar versinler ve Heybeliadadaki sa
natoryom müstacelen tevsi edilsin. Memleketi
mizin diğer münasib yerlerinde de sanatoryum
ların açılması için etüdler yapılsın. 

Zannetmem ki bu tekliflerimin kabulü, mil
yonlarca liranın sarfını intaç etsin. Bu mesele 
çok mühim ve çok müstacel bir ihtiyaçtır. Muh
terem Sıhhiye vekilinin himmetlerini istirham 
eylerim. 

Bunları arzettikten sonra memleketimizdeki 
doğum meselesi en başta geliyor. Bütün memle
kette yeni doğan gürbüz Türk çocuğunun hiç 
olmazsa bir sene zarfındaki zamanm ölüm teh
likesinden kurtarmak için ve yeni doğanları hi
maye etmek için esaslı ve vasi bir teşkilât ku-
rulamlıdır. Çocuk esirgeme kurumu bendenizin 
arzettiğim vasi teşkilâtı kurmak vaziyetinde de
ğildir. 

Bu işi muhterem Hükümetimizden rica edi
yoruz. Zira doğum meselesi nüfus meselesidir. 
Nüfus meselesi de millet meselesi ve millî müda
faa meselesidir. Millî kalkınma ile nüfusumuzun 
artması beraber gider. Sonra çok çocuklu aile
leri zaruretten kurtarmak bunlara yardım etmek 
millî bir borçtur. 

Muhterem arkadaşımız General Besim Ömer 
Akalının çocuk doğumuna ve çocuk bakrmma 
dair güzel eserleri vardrı. Bunlar saym Hükü
metimiz bütün memlekete meccanen ve halkev
leri vasrtasile dağıtmalıdır. 

Muhterem Sıhhiye vekilinin nazarı dikkati
ni bir başka nokta üzerine de celbetmek isterim. 
Ankarada Sıhhiye vekâletine merbut bir hıfzıs-

sıhha müessesesi vardır. Bu müessesenin yaptı
ğı hizmetler şunlardır : 

Kimyahanede kimyevî maddeler tahlili, 
Bakteriyolojihanede mikroblara dair ilmî ça

lışmalar, 
Serum şubesinde serum istihsali, 
Aşı şubelerinde sari hastalıklara karşı serum 

ve aşı istihsali, 
Farmakodinami yani Avrupadan gelen müs

tahzaratın kontrol şubesi. 
Bu çok mühim müessesede üç ecnebi mütehas

sıstan başka diğer bütün mütehassıslar Türktür, 
takriben yirmi kişi. Bunlardan maada muavin 
olarak elli Türk memuru da vardır. Bunların 
her gün gördükleri çok nazik ve mühim vazi-
feleine rağmen bütün bu mütehassıslar ve me
murlar ücretle çalıştırılıyorlar. Yani bunların 
istikbali temin edilmemiş ve tekaüdlük hakkın
dan da mahrum bulunuyorlar. Evvelce Avrupa
dan getirilen serumlarla bu gün Türk mütehas
sısların çalışması sayesinde müessesede istihsal 
edilen serumların farkı beş mislidir ki bu saye
de yüzde yüz muafiyet kesbettirici bir neticeye 
varılmıştır. 

Bunları arzettikten sonra yukarıda ismi ge
çen müessesenin çok mühim hizmetlerde bulunan 
mütehassıs ve diğer memurlarının aldıkları üc
retin maaşa tahvili hususunda bir an evvel bir 
karar ittihaz edilmesini muhterem vekilden çok 
rica ederim. Buna dair muhterem vekilin müta-
lealan nedir acaba? 

Memleketimizdeki ehemmiyetli hastalıklar 
içinde frengi, sıtma ve trahom hastalıkları var
dır ki bu hastalıklara karşı yapılacak mücadele 
işlerinde muhterem Vekilin çok gayret ettikleri
ni memnuniyetle işitiyoruz ve bundan dolayı 
kendilerine muvaffakiyetler dileriz. 

AHMED HÎLMİ KALAÇ (Kayseri) — Muh
terem arkadaşlar, Sıhhiye vekâletinin daima 
metod dahilinde ve intizamla çalıştığını bildi
ğimiz halde, muhacir meselesinde biraz bun
dan ayrıldığını söylersem zannederim yerinde 
olacaktır. Biliyorsunuz, muhacirler mıntaka-
lara tevzi ediliyor. Daha bunların yerleri, mm-
takası, kendileri gelmezden evvel gösterilir. 
Tahsisatı vardır, yeri muayyendir. Arazi ev
velce tayin ve takdir edilmiştir. Mümkündür ki 
bunlar bir kaç ay zarfında müstahsil vaziyete 
geçsinler. Fakat geçen yaz değil, evvelki yaz 
idi. Mebus arkadaşlarla dairei intihabiyemizi 
geziyorduk. Dört arkadaştık, ki birisi içimiz-
dedir. Develinin Tomaza nahiyesine uğradık. 
Muhacirler yeni gelmişti. Temiz insanlar. 
Vesaiti nakliyelerini de beraber getirmişler. 
Hakikaten memleketin istifade edeceği ırkdaş-
lanmız. Fevkalâde mütehassis olduk. Kayma
kam beraberdi. Onunla görüştük. Vaziyet ne 
oldu, dedik. Tahsisatımız var, yalnız yerde 
ihtilâf mevcuddur, iyi ki siz de geldiniz, dedi. 
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Görüştüğümüz muhacirler sevilecek, iyi vatan
daşlardı. Nihayet ayrıldık. Geçen yaz bunları 
misafir vermişler. Bu sene yine uğradık, sor
duk, binalar yok. Halâ misafirlikteler. Aradan 
iki sene geçti. Misafirlik bir ay, iki ay olur 
amma, iki seneye varınca vaziyet ne hal alır? 
Bu çok ümid veren, müstahsil olacak, vatanın 
istifade edeceği insanlar o hale gelmiş ki, bit
kin, meyus. Çok müteessir olduk. 

Şunu bilhassa arzedeyim: Tahsisat var, ara
zi var* Orada vaktile çok nüfus sakindi. Şu
nu da arzedeyim : Yapılan binalardan Bünyan 
kazaşmdakiler nisbeten pahalı yapılmışta*. Ge
çen sene zelzele mıntakasmda binalar yapıl
mıştı. Bunlar yine Sıhhiye vekilimizin alâka
dar olduğu Kızılay vasrtasile yapılmıştır. Ora
daki binalar 200 liraya çıkmıştır. Belki bu mm-
takada köylüler de vesait ile çalışmıştır. Bel
ki bu yüzden biraz ucuz olmuştur. Nihayet 
dört yaz ayı zarfında binalar yapılmıştır, köy
lüler içine girmiştir. Bu binalarda iki tip kabul 
edilmiştir. Biri 600, diğeri 900 liraya çıkıyor. 
Bu para az değildir, müteahhide kâr da bıra
kır., Binaenaleyh müteahhid bulamamak mese
lesi meyzubahs değildir. 

Sonra, biraz da nüfus meselesine temas ede
ceğim : Bu meseleye bu sene Bütçe encümeni 
de temas etmiş ve nüfus meselesi için cidden 
iyi bir yol göstermiştir. Böyle 50 bin lira tah
sisatla mesele halledilemez, bu iş bir formüle 
tâbi tutulmalıdır, deniyor. Bendeniz de bu mü-
taleaya tamamile iştirak ediyorum. Hakika
ten Hükümetimiz bununla meşgul olur da nü
fus için 50 bin lirayı 75 bin lira olarak tezyid 
etmekle kalmazsa daha faydalı olur. Ben bazı 
mektublar aldım. Hep 6 - 8 çocuklu ailelerin 
şikâyeti idi. Bunun için Sıhhiye vekâletinde-
ki alâkadar şubelerle konuştum. Onlar da, ar
kadaşlarımızın arzettikleri gibi, evet haklan 
vardır, fakat tahsisatın kifayet etmemesi yü
zünden ancak 1933 senesine kadar olanları ve
rebiliyoruz, dediler. Hakikaten tahsisat kâfi 
gelmez. Çünkü memlekette çok çocuklu aile
ler günden güne artıyor. 75 bin olmasm da 300 
bin olsun. Bu iş çok fazla tahsisat ister. Yal
nız bu mevzua intikal etmişken, geçenlerde bu 
mevzun dair İstanbul gazetelerinden birinde 
çıkmış bir yazı vardı. Hiç hoşuma gitmedi. Di
yordu ki, «çok çocuk cahillerde, fakirlerde 
olur. onlar, Hükümetin böyle bir kanunu oldu
ğunun farkmda değildirler, binaenaleyh ne ka
dar-tahsisatı çoğaltırsanız, çoğaltınız yine bir 
fayda temin etmez. Çünkü çok çocuklu cahil 
ve fakir ailelerin haberi olmaz.» Arkadaşlar, 
bu şekilde neşriyat yapılmamalı. Bu gazeteci
nin bu tarzdaki yazısı yerinde değildir. Ga
zeteci maalesef bilmiyor. Çok çocuklu aileler 
vatanını seven insanlardır. Köylerdedirler, köy
lülerim hepsinin seviyesi birdir. Gazeteci çok 

dikkat etmelidir, Anadoluyu görmeden, bilme
den lâalettayin yazmamalıdır. 

Dr. MÜNİR SOYKAM (Antalya) — Muhte
rem bir arkadaşımız sıtma hakkında biraz da
ha hassas davranmamızı istediler. Sıtma ha
kikaten kürrei arzın mühim bir kısmmı istilâ 
etmiş, beşeriyetin büyük felâketlerinden bi
ridir. Bunun en büyük zebunlarından birisi 
de maalesef memleketimiz idi. Fakat vekâle
tin bu hususta bilhassa Cumhuriyet devrinde 
ittihaz ettiği esaslı mesaiyi Heyeti âliyenize 
tebarüz ettirmek için sıtma nedir, nasıl mü
cadele edilmelidir, meselesi üzerinde kısaca 
maruzatta bulunmak istiyorum. 

Sıtma hastalığı malûmu âliniz kan hastalı
ğıdır. Paraziti insanlara sivrisinekle intikal 
eder. Şu halde buna karşı mücadele de iki ka
naldan olmalıdır: 

1 - Hasta insanlarla meşgul olmak, 
2 - Sıtma parazitinin nakili olan sivrisinek

lerle mücadele. 
Mücadele teşklatımız bütün köylülerimizi 

baştanbaşa muayene eder kanlarını alır ve bü
tün muayeneyi köylünün ayağına kadar gidib 
yapar böylece müsbet bir netice alrnn*. Tedkik 
neticesinde hasta oldukları görülürse tedavi ya
pılır. Diğer taraftan bu hastalığı nakleden, aşı
layan sivri sineklerle mücadele etmek lâzımdır. 
Esasen sıtmaya yakalanan şahıs bidayette ölüme 
maruz değildir. Bunun bir kaç devresi vardır. 
Hatta halk buna ehemmiyet bile vermez. Hal
buki devresini tamamladıktan sonra bilhassa 
küçük çocukları yatırır ve alıp götürür. Hatta 
anasına, babasına sorarsanız ayakta idi, gezi
yordu, yattı, bir müddet sonra eceli ile öldü 
derler. Bunun tesiri daha çok küçükler üzerin
dedir. Büyükler andemik muhitte yaşarlarsa 
doktorların premünisyon dediği nisbi bir mua
fiyet elde ederler. Fakat bunun için pek çok 
kurban vermek lâzımdır. Çünkü bu muafiyeti 
elde etmek için o muhitte beş sene yaşamak 
icab eder. Bir çok çocuklarımızın ölmesine ve 
bu suretle nüfusumuzun azalmasına bilhassa se-
beb olan en büyük âmil sıtmadır. Mücadele başr 
ladıktan sonra çocuk ölümü azalmıştır. Hatta 
muhtarlar bana bizzat köyde, sizin gelerek, ço
cuklarımızı muayene ve tedaviye başladığımız 
gündenberi çocuklarımız ölmüyor diye Hüküme
te şükranlarını bildirdiler. 

Son zamanlarda husule gelen nüfus tezayü-
dünde sıtma mücadelesinin çok büyük rolü var
dır. Sıtma mücadelesi için yaptığımız bukadar 
masrafa rağmen henüz maksadı temin ve neti
ceyi istihsalden çok uzağız. Yalnız bizde değil 
İngilizlerin Hindistanda yaptığı mücadele de 
öyledir. Mücadelede biz 3 mühim şey elde ettik. 

Birincisi çocuklarımızın vefiyatını önledik; 
% 90 nisbetinde azalttık. İkincisi sıtmalı olan 
şahrs arzettiğim gibi nihayet az çok bir muaf i-
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yet kazansa bile, kanında parazit taşıdığından 
çalışma kabiliyetini kayib eder, kudretleri kal
maz. Meselâ bir köylü senede 10 dönüm ekiyor
sa yavaş yavaş bir iki dönüm ekebilir. Bunlara 
verdiğimiz kininli arsenikli ilâçlarla vatandaşın 
çalışma kabiliyetini artırdık. Hastalığı niçin 
tamamen önleyemedik? Buna sebeb ziraî su 
anarşisi hâkim olmasıdır. Ziraî su anarşisi 
memleketimizde zürram tarlada halkm kasaba
da sulara karşı, sivri sineğin teşekkülüne karşı 
gördüğümüz lâkaydisinden oluyor. Su anarşisi
nin önüne geçmek için mevzuatı kanuniyemiz 
gayri müsaid bir haldedir. Buna misal olarak 
Antalyayı göstereyim. O civarda Düden di
ye koca bir nehir vardır. Bu su Antalyaya gelir. 
O crvann su değirmenlerini, elektrik fabrikası

nı, buz fabrikasını işletir. 
Aksu vadisine kadar araziyi de sulayor. Tâ 

eski zamanda iska kanalları açılmıştır. Şimdi 
halk çeltik ziraatinde, sulu ziraatin daha be
reketli, faideli olduğunu görünce bu suyu da 
suiistimal ediyorlar. Bundan beş bin sene ev
velki usule dönüyorlar. Tarlalarımızı milleye-
ceğiz diye, kanalların sivaglarmı açıyor ve su
yu bırakıyorlar. Bu yoldan kışın geçecek olur
sanız iki tarafının göl olduğunu görürsünüz ve 
müracaat ederseniz biz biliyoruz bu bizim ana-
nemizdir. diyorlar. Orası sıcaktır. , şubat ge
lir gelmez sular ısınır ve sivrisinek gelir yu
murtasını bırakır, on beş gün sonra da bu yu
murtalar patlar, yeni nesil çıkar, ve bu suretle 
orası da sivri sinekli ve sıtmalı bir muhit olur. 

İkincisi; arazisine bir kanal açıyor. Hüküme
te müracaat ediyorsunuz - Herkes arazisini su
lamak için bir kanal açabilir diyorlar. Buna 
mâni olmak için elimizde bir kanun yoktur ki -
hendeği açıyor, suyu getiriyor amma sonunu tar
lanın nihayetinde bırakıyor. Su geliyor, ka
naldan geçib alt tarafta büyük bir bataklık hâ
sıl ediyor, ve arazinin alt tarafmda bu suret
le bir bataklık teşekkül ediyor. Sonra tarla
sına gidib bostan ekiyor, bir de çardak kuru
yor. çoluğunu çocuğunu oraya getiriyor. Ora
ya bir de su lâzımdır diye ufacık bir kanaldan 
çardağm önüne su getirir, onu kapatmak ister
seniz, rica ederim suya ihtiyacımız vardır, der. 
Sonra çoluğu çocuğu sıtmaya aşılanır, yirmi 
gün sonra aman efendim hava yaramadı, güneş 
çarptı, der eğer sıtma mücadelesine gidib de te
davi olursa ne alâ, olmazsa belki çocuğunu kay
beder. Şimdi şu vaziyete sivri sinekler gelir, 
hali muvazenede bulunan şahsm mukavemeti 
mahduddur, ısırır bir tanesi bir tesir yapmaz 
ise de bin tanesi ısırır, mükerrer intan hâdisesi 
vukua gelir. Kendi mukavemetinden fazla mik
robu alanda hasta düşer. 

1927 senesinde olduğu gibi hava bulutlu, ra-
tib olursa sular kuramaz, bir yandan sivri sinek
lerde çok yaşarlar. Zira kuru havada ölür, fa
kat ratib havada yaşarlar. 1927 de Menderes ve 

Adana havalisinde bir çok halk bu yüzden sıt-
malanmıştır. Bilhassa bu nokta da mühimdir. 
Hastalıklı olan insan çalışamadığından oradan 
kalkar köyüne gider, halbuki kanmda sıtma mik-
roblan ölmemiştir. Yolda yürümekten, yorgun
luktan soğuk almaktan hastalık nükseder, ba-
zan dağ başında ölür. Bilhassa Menderes mın-
takasmda hastalık Alan, Akseki köylerine, Sıh
hiye vekâleti bendenizi iki defa gönderdi. Ak
seki, dağ köylerine kadar gittik, az çok vefiya
tın önüne geçtik, amma bizi müteessir edecek 
kadar hâdiseler yine oldu. Nafia bütçesinde ar-
zedecektim, büyük sularla arazi sula
mak ve onların bataklıklarını kurutmak, zararla
rını önlemek, için vekâlete verilen su işlerinde 
Mısırm Nil vadisinde halen olduğu gibi, İtal
yanların Po ovasmda yaptığı gibi en küçük ara
ziye kadar su taksimatının fennî ve sıhhî bir 
şekilde olması, bu hususta kanun ve nizamna
meler yapılması lâzım olduğuna ve ona göre ya
pılacak olan irva ve iska işinin ehemmiyetle 
kontrolünü Heyeti Celilenize arz ve Nafia ve 
Sıhhiye ve Ziraat vekillerinin nazarı dikkatle
rini celbederim. Eskiden Antalyada 2 milyon 
nüfus yaşarmış; su bendleri ve barajlar varmış. 
Harçlı ve muntazam imiş. Vakıa bu gün bir kıs
mını Evkaf temizliyor. Adanada seylâbm 
önüne geçmek için 100 metre genişliğinde bir 
derivlâsyon kanalı yapılıyor. Eğer bu kanal da 
Antalyada olduğu gibi etraftaki araziyi sula
mak için anarşi halinde erbab olmayan zürra 
tarafından kullanılacaksa bu kanal refah yeri
ne âfet getirecektir. Sulara hâkim olamayınca 
Antalyada yaşıyan 2 milyon nüfustan bu gün 
kimse kalmamıştır. Bir kısmı mahvolmuş, bir 
kısmı kaçmışlardır. Oralarda yalnız şehirle
rin harabeleri kalmış, halbuki bir kısmı bu gün 
Akseki dağlarına küçük küçük sedlerdeki tar
lalardan geçinmeye çalışmaktadır. İşte su anar
şisine mükerrer intanlara rağmen Sıhhiye vekâle
ti bir çok mesai sarf ediyor ve memlekette muva
zeneyi idame ediyor, vefiyatın önünü alıyor. Di
ğer taraftan da diğer vekâletler halkla beraber 
olarak su anarşisine karşı çalışırlarsa az zaman
da gösterilecek bu faaliyetin neticesile belki 
İtalyadan daha muvaffakiyetli olarak sıtma mü
cadele işlerimizi başaracağımızdan eminim. 

Frengiye gelince; frengi için memleketin her 
tarafmda yer yer taramalar yapılryor. Fakat 
halk hangi çıbanı, hangi cildi indifa arazmı gör
se frengi sanıyor. Eski bir frengi musabı telâkki 
ediliyor. Halbuki memlekette korktuğumuz ka
dar frengi yoktur. Yapılan tedkikat neticesi gös
termiştir ki Türk ırkı bu hastalıktan diğer mem
leketlerden daha salimdir. Hattâ Kastamonu 
havalisinde bile zannımızdan çok az olduğu 
anlaşılmıştır. Sıhhiye vekâleti memleketin umu
ru sıhhiyesini Avrupanm en modern yerleri ka
dar yükseltmiştir. Vaktile tahtakurularmdan 
yatılmaz baraka halinde bulunan idarei hususi-
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yelere aid memleket hastanelerini bile Avrupanm 
en mükemmel hastaneleri haline getirmişlerdir. 
Yalnız şurasmı hepimizin bildiği veçhile arzet-
meliyim ki hakikî ihtiyaca kâfi değildir. Komşu 
devletlerin muaveneti içtimaiyesine tahsis et
tiği yatak adedinden bizim hastane yatak adedi
miz daha azdır. Fakat yavaş yavaş da olsa vekâ
letin yapacağı hizmmetle bunlar da inkişaf ede
cektir. Bendeniz sıtma ve diğer hastalıklar hak
kında Sıhhiye vekâletinin yaptığı mücadeleyi 
memleket hesabma şayanı şükran görüyorum. 
Su hakkmda da diğer iki vekâletin de müzahir 
olmalarını istiyorum. 

RASÎH KAPLAN (Antalya) — Reis Bey, 
söz istedim. 

BAŞKAN — Sonra söyliyebilirsiniz. 
RASÎH KAPLAN (Antalya) — Olur mu? 

Buna da cevab vereceklerdir. 
• SIHHAT VE îç. Mu. V. Dr. HULÜSÎ ALA-

TAŞ (Aydın) — Arkadaşlarımın sorduklarma 
birer, birer cevab vereceğim. 

Refik İnce arkadaşımız, salgından bahse
derken köylere nakledilerek gönderilen muha
cirlerin iaşe masraflarının yükİetildiğinden 
bahsettiler. Biz, Şarkta ve diğer yerlerde nak
lettiklerimizin yiyeceklerini ve bu husustaki 
tahsisatlarını beraber veriyoruz. Bu kısımda 
yanlışlık olacaktır. 

Verem mücadelesi için mevcud teşkilâtın 
genişlemesinden bahsedildi. Geçen sene de gö
rüştüğümüz üzere verem sıkmtısmm en derin 
ıstırabı içerisindeyiz. Sebebi, elimizde verem 
oldukları muhakkak, açık veremlilerin sirayet 
devresinde oldukları sırada yatırılacakları yer
lerimiz olmamasıdır. Yüz bin nüfusa isabet 
eden yatak adedi bizde 2,6 dır. Diğer müma
sil memleketlerde, komşularımızda bile 17 - 18 
den başlıyor, 50 - 60 a kadar gidiyor. Bunun 
sıkıntısıdır ki hastalar 8, 10, 11 ay sıra bekli
yorlar. Binaenaleyh verem mücadelesinde eli
mize geçecek takatlerin hepsini sanatoryom in
şasına ve evvelâ açık veremlileri yanmdakilerini 
zehirlemekten kurtarmak üzere yatırmağa sar-
fediyoruz. Geçen sene bu hususta sarfma mü
saade buyurduğunuz Yugoslavlardan alman 
para ile 300 küsur yataklı bir imkân hazırla
mağa başlamış bulunuyoruz. Yakmda müna
kaşa ilânlarını görmüş olacaksınız. Yetiştire-
bilirsek 1941 senesinde ikmaline uğraşacağız. 
Verem mücadele cemiyetlerile yaptığımız müş
terek mesai sayesinde Ankara, Bursa, Trabzon 
ve hususî olarak îzmirde, Istanbulda mücadele 
teşkilâtı vardır ve çok temenni ederiz ki husu
sî teşekküller bu yolda bize müzahir olsunlar. 
Elimizde fazla tahsisat olmadığı için başka 
yerlerde açacak vaziyete geçmedik. 

Röntken kanununun henüz tatbika geçme
diğinden bahis buyurdular. Nizamnamesinin 
Sıhhat şûrasında müzakeresi tamamlandı. Dev- | 

let şûrasından geçti. Tatbikma başlanmak üze
redir. 

Yerli seromun ve aşılaraın bulunmadığın
dan bahsettiler. Bunları muntazam bir suret
te sıhhat müdürleri vasıtasile, satılmak üzere, 
eczanelere gönderdik. Emniyetle kullanılacak 
bir halde istenildiği kadar mevcuddur. Ha
riçten gelmesine ihtiyaç kalmamıştır. 

Güzzamla mücadele mevzuundan bahis bu
yurdular. Geçen sene de arzettiğim gibi bu has
talık memleketimizde 500 le 600. arasındadır. 
Hatta bunun 1000 olduğunu kabul etsek te bun
dan korkumuz yoktur. Bundan ileri geçmesine 
imkân yoktur. Cüzzam kolay sirayet eder bir 
hastalık değildir, senelerden beri esaslı tedbir
leri almdığı halde bu had dahilinde kalışı da
hi bunun bir delilidir. Binaenaleyh bunlarla 
şimdiye kadarki mücadelemizi biraz daha kuv
vetlendiriyoruz. Elâzığda 100 yataklı bir has
taneyi ikmal etmiş bulunuyoruz. 1939 da fa
aliyete geçecektir. îstanbuldaki bir pavyonu 
ikiye çıkarıyoruz, 80 yatak olacaktır. Karsta 
20 yataklı bir pavyon var. Bu suretle devrei 
sirayette bulunan ve uzun zaman tedaviye muh
taç olanları mikrobu sirayet etmeyecek hale 
gelinceye kadar saklayacağız. Endişe edecek 
hiç bir vaziyet yoktur. 

Sıtma işimiz : Memleketimizde sıtma müca
delesinin genişletilmesine daha çok ihtiyaç var
dır. Elimizdeki tahsisat dahilinde bu işi tevsi 
ede ede bu gün 32 vilâyette 17 mücadele mmta-
kası üzerinde çalışıyoruz. 4283 köye yayılmış 
bulunuyoruz. 2 514 282 nüfus murakabemiz 
altındadır. 1938 senesinde mücadele mmtaka-
larında 789 192 şahsı tedavi altına almışızdır. 
Fakat bu senenin tahsisatına ilâveler yapmı
şızdır. Meccenî kinin sarfiyatımız bu sene 9,5 
tonu bulmuştur. Devlet kinini mevzuunu da 
yakmda huzurunuza gelecek bir kanunla mü-
tedavil bir sermaye şekline sokuyoruz ki ayni 
para ile bir kaç devir yapar, bunu 10, 15 to
na çıkarmak istiyoruz. Sıtma mücadelesi için 
kendilerinin bahsettikleri ıstırabı daha ziyade 
tedkik eder ve oradaki arkadaşlarımız iyi çalış-
mamışlarsa iyi çalışacak bir hale getiririz. 
Yalnız şunu söyliyeyim ki, maalesef bir çok 
yerlerde mücadele şubeleri açmak lâzımgeldi-
ği halde buna imkân bulunamamıştır. Çünkü 
takatimiz yoktur. Yalnız bu sene bir kaç yer
de daha mücadele açabileceğiz. 4 şube açabi
leceğiz. Kinin sarfiyatını arttırabilecek şekilde 
tahsisat koymuşuzdur. 

Trahomla mücadele işine gelince : Cenub 
vilâyetlerimizde trahom çok yaygındır. Bazı 
yerlerde pek fazladır. Mücadele açılmış olan 
en mütekâsif yerlerdeki mesaimizi bu sene da
ha ziyade takviye etmiş bulunuyoruz. 150881 
muayene yapılmış, 93642 trahomlu bulunmuş, 
33436 ihtilâtlı çıkmış, 6817 ameliyat yapılmış
tır. 2805 hasta yatılı olarak tedavi edilmiştir. 
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2 934 429 defa ilaçlama yapılmıştır. Bu işte da
ha çok ileriye gidebilmekliğimiz için bir taraf
tan da mütehassıslarımızı yetiştirecek, tahsisatı
mızı genişletecek ve işimizi de daha ziyade ge
nişletip gideceğiz. 160 yataklı 13 hastane, 20 
dispanser, 36 köy tedavi evi, Hasankalede de bir 
dispanserle çalışıyoruz. 

Frengi mücadelesine gelince: evelâ şunu, fe
rahlık versin diye arzedeyim ki, bizde frengi 
korkulacak derecede asla yayılmamıştır. Nis-
beti 0,9 dur. Böyle rast gele bu mmtaka 
frengilidir sözlerini kabul etmiyoruz. Fren
ginin çok olduğu yerlere emniyet verici 
hakikî malûmat aldıkça tarama heyetleri 
gönderiyoruz. Bir sene uğraştıktan, ve isim
leri defterlere kayıd ve muayene edildikten 
sonra iktiza edenlerin serumlarını muayene et
tikten sonra vâsıl oldukları neticeler hakikaten 
oralarda bir mücadele açmağı istilzam edecek 
vaziyette ise o mmtakada mücadele açıyoruz ve 
ona göre yürüyüp gidiyoruz. Buyurdukları gibi 
o mmtaka hakkmda bizde esaslı malûmat yoktu. 
Orası hakkında ayrıca meşgul olur, tedkikat yap
tırırım. Ardahan mmtakasmda tedkikat yaptık, 
bir sene çalıştık. Arkadaşlar ayrıca bir mücade
le açılmasına lüzum görmediler. Diğer taraftan 
Kütahyanm Tavşanlı, Domaniç nahiyesinde ted
kikat yaptırdık, orada tarama mücadelesinin açıl
masını istilzam eden vaziyette olduğu için orada 
mücadele açıyoruz. Mücadele açılmamış olan 
yerlerdeki hastalar Hükümet tabiblerinin teda
visi ve nezareti altındadırlar. Bunlarm yekûnu 
da 1937 den devredilen 132 303, 1938 de 8 981, 
tedavisi biten 2 212, kayde devren 6 290, kayıd-
dan çıkarılan 132 782,1939 senesine geçilmiş ola
caktır. 

Reşadiye - Yıldızelindeki heyetler bu sene 
mücadeleyi ikmal etmiş oluyorlar. Bunlar Erbaa 
kazasına geçeceklerdir. Heyet Tavşancıl ve Do
maniç nahiyelerine gönderilecektir. 

Frengi mücadelesi dediğimiz zaman bize ilk 
senesi tedMkle geçen mücadele açmağı istilzam 
ettiği zaman talimatnamesi mucibince dört se
ne tedavisini takib iktiza eder. Tedavi bitti de
diğimiz zaman kan muayenesi de bir senedir ki 
şu halde bir frengili altı sene tedavi ve kontrol 
altmda bulundurulacak demektir. Şimdiye ka
dar vasıl olduğumuz netice şudur ki yeniden si
rayet vaziyeti mahduddur, mevcudlar eskilerdir. 

Bir arkadaşımız doktor noksanına işaret 
buyurdular. Geçen sene arzettiğim gibi ihtiyaç 
seneden seneye azalıyor bu sene de askerliğini 
bitirerek vekâlet emrinde 120 doktor, ve 42 sıh
hat memuru açıklarımızı kapatacaklardır. 

Memleketteki doktor azlığını karşılamak için 
yeni Tıb fakültesinin hazırlığına devam ediyo
ruz. Geçen sene Tıb fakültesinde jinekeolojı 
ve maternide kısmının ihalesi bitmiş önümüz
deki aene ikmal edilecektir. Diğerlerine tekad- | 

düm etmek üzere bu gibi hastaları alacak vazi
yete geçecektir. 

Ankara Tıb fakültesi inşaatı ikmal edilince 
hekimler yetişecek ve tstanbuldakilere eklene
cektir. Bu suretle doktor kadromuz genişlemiş 
olacaktır. Şimdiden buna yardım olsun diye 
Tıb talebe yurdumuzu bine çıkarmış bulunuyo
ruz. Her sene döküntülerden sonra 200 hekim 
elimize geçecektir. 

Buradaki Tıb fakültesi ikmal edildiği zaman 
pansiyon kısmmı 1200 e çıkaracağız. 

Bir arkadaşımız köylerde sıhhî meskenler
den bahsetti. Bu çok arzu ettiğimiz bir şeydir. 
Numunelerini muhacirlerin iskânı münasebetile 
yaptırıyoruz. Takat ve imkân oldukça daha zi
yade takibat yapılacaktır. İlk üzerinde durdu
ğumuz hala vaziyetleridir. Dahiliye vekâleti ile 
mutabık bulunarak tamimleri yapmış bulunuyo
ruz. Herkesin takati dehilinde hiç olmazsa, sın-. 
hata aykırı vaziyetten uzaklaştırmağa çalışaca
ğız. Hakikaten, tavsif ettikleri gibi insan otura-
mryacak kadar, insana verilen kıymetle gayri 
mütenasib kötü vaziyetler vardır. Bunları izale 
edeceğiz. Şahısların takati ve bilgileri üzerinde 
büyük yardımlarda bulunuyoruz. 

Doğum vaziyetinden bahis buyurdular. Do
ğacak çocuğun sıhhatli olabilmesi için ana ve 
babanm sıhhatli olması lâzımdır. Aile teşkilde 
ilk gözettiğimiz şey birleşeceklerde içtimaî, ruh 
ve akıl hastalıklarının olmamasına dikkat et
mek suretile evlenme muamelelerine dikkatle 
devam etmekteyiz. Kadında, gebelik zamanında 
rahatsızlıklara yardım etmek ve doğuma dair 
ögüd verebilmek için çocuk doğum ve bakım 
evleri açmışızdır. Sayısı ondur. Bu sene içinde 
Bursaya da bir daha ilâve edeceğiz, ti i bulu
yor. Takatimiz arttıkça muhtelif yerlerde de 
yapmağa devam edeceğiz. 

Ebe noksanımız yoktur. Bunlara ilâve ol
mak üzere köy ebe mektebi açmak üzerinde te
şebbüse geçtik. Balıkesir ve Konyada birer mek-
teb açtık. Orada okuyub köylere dağüryorlor. 
Üniversiteden, ebe mektebinden diploma alan
lar bazan mütevazi bir hayat içinde köylere ka
dar gitmeğe pek razı olmuyorlar. Onun için 
köy ebe mekteblerinden diploma alanları gön
deriyoruz. Çünkü bunlar esasen köylerden aldı
ğımız çocuklardır. Bunun haricinde bilgi nok
sanı olan ebelere asla müsaade etmiyoruz. 
(Bravo sesleri). Doğurduktan sonra çocuğun 
ölümü üzerine müessir olacak avamilden nasıl 
muhafaza edilecek ve çalışılacak, bunlar hak
kmda neşriyatımızla yaptığımız telkinlere ilâve 
olmak üzere her yerde doğum ve çocuk bakımı 
müesseselerimiz bu vazifeyi meccanen yapmak
la vazifedar kılınmışlardır. 

Hrfzıssıhha müessesesindeki memurların üc
retli olduğundan bahsettiler. Bunlar şimdiye 

I kadar (E) cedvelînde idiler, bu sene (D) ced-
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veline geçiyorlar. Zamanı geldiğinde memur 
stntfîna geçeceklerdir. 

Muhacir meselesine temas ettiler. Muhacir 
meselesinin vaziyeti üzerinde çok sıkmtı ile söz 
söyliyeceğim. Kısasmı arzedeyim. Şimdiye ka
dar getirmiş olduğumuz muhacirlerden 19 000 
ailenin daha evini yaptırmamış bulunuyoruz. 
Geçen sene yine huzurunuzda arzetmiştim. Hiç 
olmazsa 10 - 11 milyon liralık bir mevzudur. Bu 
gün bu parayı vermek takati yoktur. Geldik
leri yerlere; kendilerine haber vermiş bulunu
yoruz ki, memleketimize gelen muhacirlere ev 
yaptırmak imkânımız yoktur. Arazi vereceğiz, 
meccanen ev yeri göstereceğiz, tohumluk, pulluk, 
hayvan vereceğiz. Yapacağımız yardım nihayet 
bundan ibarettir Bu sene, 1,5 milyon lira tah
sis edilmesi takarrür etmişti. Bulgaristanda evi
ni, barkını, herşeyini satmış, ayak üstünde du
ran 13 bin, Romanyada terki tabiiyet etmiş 3 
bin kişi vardır. Bunları getirmek zaruretini 
görüyoruz. Evvelce getirmiş olduklarımız da 
takatimiz nisbetinde yardım yaptıracağız. Fakat 
bunların bir sene, iki sene, üç sene misafire^ va
ziyetleri vardrı ve hepsine ev yaptırılması vazi
yeti yoktur. Takati olan da ev bekliyor, olma
yan da... Bunları müstahsil hale getirmek için 
arazisini, tohumunu vermeğe ve çalıştırmağa 
gayret ediyoruz. Bu günkü takatimiz bundan 
ibarettir. Buyurdukları gibi Kayseri civarında 
hakikaten bazılarının evleri yapıldı, bazılarmm 
yapılamadı. Nitekim Gemerekte de böyle yap
tık. Hepsini yapmağa takatimiz yoktur. 

VapİHnş binaların pahalı olduğundan bahset
tiler. Muhacirlere yaplacak evleri en mütevazi 
bir surette yaptnyoruz. Fakat mütevazî der
sem bir insanm oturabileceği düşünülerek ya-
plmıştır. Bunların plânlan hazırdır. Fiyatlar, 
malzeme, müteahhidin az veya çok bulunuşu, 
mevsim fârklan ve saire dolayısile birbirini 
tutmuyor. Bizim hesablarnhızm vasatisi 1500 
İH-atür. Ankarada Sincanköyünden 700 liraya 
yaptırabilmek için iki sene bekledik, nihayet 840 
liraya yaptırmak imkânını bulduk. Biraz para 
ile çjbk ev yaptırmağa çalışıyoruz. Diyarbakır-
ida 700, Trakyada 400, Eğe mmtakasmda 550 li
raya yaptırmak imkânmı bulduk. Bütün bunlar 
Devlet usulüne tâbi olarak münakaşa ile yapı
lıyor. Filân yerde bir usulsüzlük olmuş diye 
bir şikâyet varsa onun üzerinde aynca çalı
şırım. 

Bî* arkadaşım Sıhhat vekâletinin programın
dan bahis buyurdular. Memleketin kısa zaman
da meydana getirmiş olduğu çok güzel ve çok 
%emiz eserler arasında Sıhhiye vekâleti büyük 
yer alm&tır. Sıhhiye vekâleti kısa bir zamanda 
şok işler' yapmıştır. Fakat daba yapacağı pek 
çok işler vardır. 

Meselâ bizde 10 000 nüfusa düşen yatak ade
di 7 dir, bu mikdar başka yerlerde 30 - 96 ara
sındadır. 30 re 96 ya gitmeyi aklımızdan ge

çirmiyoruz, ilk had olarak yanımızdaki komşu
lar kadar olsun diye 15 i esas olarak düşün
dük, buna göre hazırladığımız programrniiS 76 
milyon liralıktır ve o zaman bütçemizin de 
15 000 000 olması lâzımdır. Bu günkü büyük 
dava arasmda buna imkân görülmediği için bun
dan şimdilik bahsetmiyoruz. Yalnız hastaları 
yatırmak için lâzım olan dahilî, haricî ve-saire 
hastaneler ile iş bitmez. Bir çok çeşidler daha 
vardır. Deliler için iyi yapılmış esaslı Mç bir 
şeyimiz yoktur. Şura münasebetile buraya gelmiş 
olan Bay Mazhar Osmanla görüştüm, en aza razı 
ol, kaç yatak istersin dedim, on bin nüfusa 3 ten 
aşağı razı olmadı. Hakikaten de elimizdeki is
tatistikler bu mikdarm fevkindedir. Bir çok de
liler aramızda yaşıyor. 

Çok çocuklulara yardım meselesine gelince; 
arkadaşlar, benim davamı güttükleri için ken
dilerine çok teşekkür ederim. Bu mevzu üze
rinde şimdiye kadar verilmiş tahsisatları arze
deyim.' 931 de 5260 lira, 32 de 4700, 33 te 7000, 
34 te yine 70ÖO lira, 35 te 13743 lira. 36 da 
14000 lira, 37 de 50000 lira 38 de 75 000 lira. 
Ben bunu 933 müracaatlarına getirebildim. Tek
lifimde 750 000 lira istemiştim, tasnif edilen is
tidalara göre 938 senesine getirebilmek için. 
Bu işe daha şümullü olarak yardım edebilmek 
ve defaten tediye edebilmek çok arzu ettiğimiz 
bir şeydir. Bir de madalya yüzükten bir bayan 
arkadaşımız bahsettiler. Biz bunu bu sene ma
dalya olarak hazırladık, ümid ederiz ki 939 sene
sinde paradan daha ziyade bundan memmın ola
caklara bu madalyaları ve şahadetnameleri ve
receğiz Bunlar onları memnun edecek şekildedir. 

Bir de kimsesiz çocuklar meselesi vardrr. Bu 
meseleye gelince; belediyeler bu gibi çocuklara 
yuva açmakla mükelleftir. Yalnız onlarm mü
kellefiyeti altı yaşmda biter. Altı yaşı bittik
ten sonra Maarif vekâletinin bunları yatı mek-
teblerine alması icab eder. 

Senelerdenberi uğraşdığımız bu mevzu üze
rinde tekrar çalıştık. Fakat Maarif vekaleti 
yatılı mektebleri zaten kaldırmıştır. Onun için 
bunları almasma imkân yoktur. Heyeti Vekilede 
de bu işi arkadaşlarla görüştük. Bana Himayei 
Etfal reisi ile görüşmemi söylediler. Görüşdüm. 
Onlarda ayni dertten müştekidirler. Küçük ço
cuklar üzerinde daha çok meşgul olabilmeleri 
için yetişmiş olanlarından kurtulmak iktiza eder. 
Bu iş üzerinde çalışıyoruz. Uğraşıyoruz. Daha 
tekemmül ettiremedik, bu mevzu üzerinde daha 
iyi bir neticeye varmak için çalışacağız. 

Bir arkadaşımız nahiyelere kadar doktor ve
rilmesini temenni buyurdular. Evvelâ kazaları 
ikmal ettikten sonra yeni tahsisat alarak nahi
yelere doğru gideriz. 

Osman Şevki arkadaşımız su meselesi üze
rinde, istanbul suyu üzerinde tevakkuf buyur
dular. Geçen seneki ayrılıkta bu sene birleşdik. 
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O da, temiz olmayan bir suyun şehire temiz 
gelmiş olsa dahi jehir içlerindeki mecraların 
bozulduğu dolayısıle temiz kalmryan bu suyun 
verilmesinin doğru olmadığıdır. Buyurdukları 
gibi camilerden bazılarının sulan için Evkafla 
meselenin halledilmiş olmasma rağmen bu iş he
nüz halledilmemiştir. Darphaneye de su veriliyor. 
Buna mâni olacağız. Herkesin temiz bir su iç
mesi için mesaimize devam ediyoruz. 

Arkadaşlarımın arzu ettikleri unutulmuş ce-
vablar varsa, hatırlatırlarsa tekrar arzı malûmat 
ederim 

BAŞKAN — Rasih Kaplan. 
RASİH KAPLAN (Antalya) — Vaz geçtim. 
Dr. OSMAN ŞEVKİ ULUDAĞ (Konya) — 

iki noktaya kısaca temas edeyim. Birincisi mü
balağalı olan reklâmlar hakkmda bir cevab lüt
fetmediler. ikincisi istanbul suları hakkındaki 
beyanatlarına bilhassa teşekkür ederim, bu işi 
bilhassa kendilerinin nazarı dikkate almalarını 
tekrar rica ederim. 

Sıhhat vekâleti tifo mücadelesi yapmak üzere 
halkı, talebeyi aşılıyor. Bu hiç şüphesizdir ki 
çok iyi bir şeydir. Fakat vatandaşlarımız bütün 
aidatlarını verdikleri halde belediye onlara te
miz bir su dahi ikram edemezse vallahi bilmem 
ki ne söyliyeyim. Binaenaleyh vekâletin bunun 
üzerinde mühim rol oynaması lâzımdır. Istan-
buldaki tifo vakaları sudan değil yiyecek madde
lerinden ileri gelmektedir. Bunu bilhassa îstan-
bula çiğ olarak yenecek sebze gönderen yerlerde 
aramalıdır. Lâğam sulan şehirden çıkar çıkmaz 
sebze bahçelerine geliyor. Bu mesele üzerinde 
Sıhhat vekâletinin bilhassa istanbul belediyesi 
üzerinde müessir olmalarını rica ederim. 

Gl. KÎAZIM SEVÜKTEKÎN (Diyarbakır) — 
Bulgaristandan ve Romanyadan gelecek muha
cirlerin bir yerde iskân edilmeleri hakkmda ve
kâletçe bir karar verilmiş midir? Diyarbakrrm 
mümbit ve mahsuldar, şimendiferle bağlı boş 
arazisine muhacir ickânı millî, iktisadî ve askerî 
noktai nazardan çok faydalıdır. Acaba buraya 
muhacir yerleştirilebilir mi? Bunu vaid ederler 
mi? 

Dr. ÎBRAHÎM TALÎ ÖNGÖREN (Diyarba
kır) — 3 - 4 sene evvel Meclisten iş kanunu çık
mıştı, bu iş kanununun, iş veren ve çalıştırılanlar 
hakkmda bir çok sıhhî ahkâmı muhtevi talimat
namesi olacak ve bu talimatname Sıhhiye vekâle
ti ile Iktısad vekâleti tarafından müştereken ya
pılacak ve işe başlanacaktı, işittiğimize göre ve 
bazı müşahedelerimize nazaran bu gün Karabük-
te sıtma almış yürümüştür. Istanbulda bir çok 
fabrikalar vardır, doktorları yoktur, sıhhî şerai
ti bozuktur. Bu talimatname çok gecikmiştir, 
bunu bir an evvel yaparak amelenin, vatandaş
ların sıhhatlerinin korunmasını rica edeceğim. 

Bir de Ankarada kanalizasyon işi; bunun 
keşfi, esasmm hazırlanması Sıhhiye vekâletine 
verilmişti galiba. Üçüncü senesini dolduruyor. 

Kanalizasyon işi sıhhat işi olmuştur. Ankaranm 
bir çok servet gömülü mahalleleri bu gün kirden 
geçilmiyor. Buna, en pis memleketlerde bile 
rastlanmaz. Bu iş ne zaman neticelenecektir? 

Bir de ilâçların pahalılığından bahsetmek is
terim. Sipesyaliteleri fazla müsaid buluyoruz. 
Reçete ile 25 - 30 kuruşa yapılacak bir ilâcı, her 
hangi bir eczacı bir formül buluyor, tabiî ruhsa
tını da alıyor. Üzerine 45 - 50 - 60 kururş fiat 
koyuyor. Bir çok arkadaşlarla görüştüm. O ilâç 
reçete ile yapılsa 20 - 30 kuruşa çıkacaktır. 
Bu, memleket zararmadır ve bir kerameti de yok
tur. Tabiî müstesnaları da var. Memlekette yapı-
lamryan, doğrudan doğruya hariçten gelen ilâç
lar için bir diyeceğimiz yok. Bunlar pahalı da 
olsa alınacaktır. İM, üç ilâcı karıştırıp bir isim 
veriyorlar. Demin gripinden bahsedildi, araza 
delâlet eden isimler.. Diş sancısını kesermiş, nez
leyi geçirirmiş Bunlarm yapıldığı yerler de 
alelade eczane tezgâhlandır. Toz toprak içinde 
yapılan bu ilâçların, üzerine bunun iki, üç misli 
fiat konarak piyasaya çıkarılıyor, ilânları ile 
de Vana, Muşa, Hakkâriye, Bitlise gidiyor. Oku
yoruz, reçete yazıyoruz. Fakat ilâç gelmemiştir, 
yok cevabı almryor. Hasta köyden gelmiş, he
kime gitmiş, hastaneye gitmiş, muayene olmuş, 
reçetesini almış. Fakat eczanede ilâcı yok. 
Bundan dolayı halk, vatandaş lüzumsuz fazla 
para veriyor. Binaenaleyh bu sipesiyalitelere 
ruhsat verirken mümsik davranmalarını rica 
ederim. 

GALlB BAHTİYAR GÖKER (istanbul) — 
îstanbuldaki Terkos sulan sıhhî midir? içilebilir 
mi, içilemez mi? Istanbulda mutlaka memba su
larına ihtiyaç var mıdır? Lütfen bu hususta tav-
zihatta bulunsunlar. 

ZIYA GEVHER ETÎLt (Çanakkale) — Ar
kadaşlar, başmdan iyi kurulan, en iyi müessese
lerimizden biri olan Sıhhiye vekâletimiz hakkın
daki saym vekilin sözlerini fahrile dinledim. Bu 
vekâletin daima yaptığı işlerin hemen hepsinden 
memnunuz. Fakat muhterem vekil güzel sözle
rini söyledikten sonra bir hüznü de kalbimize 
koydu ve kürsüden öyle indi. Bu, muhacir işidir. 
Muhacir işi bizim için hayat işidir ve büyük mil
lî bir davadır. Çünkü onlar kanrmızm bir par
çasıdır. Bu mesele hakkmda burada uzun uza-
drya söz söyliyecek olursak bu bütçeyi eylülde 
çıkarmak lâzımdır. Onun için gayet kısa iki 
cümle ile mahiyeti belirmiş olan bu meseledeki 
ıstırabımı söyliyeceğim. 

Arkadaşlar; getirdiğimiz muhacirlerden, o 
kadar müteessir oldum ki rakam hatırımda kal
madı, 18 bin aileye.. (19 bin sesleri) 19 bin aile
ye daha ev yapılmamış. Köstenceden şu kadar, 
Bulgaristandan bu kadar gelecek muhacir var
mış. Bunlarm orada ne şerait altmda oldukları
nı biliyoruz. Evini, barkmı, her şeyini satmıştır. 
Onları dahi getiremiyoruz. 
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Arkadaşlar, bu muhaceret davası millî mü

cadelenin başmdanberi en mühim davalardan bi
ridir. Bunun için îskân vekâleti mi yapmadık? 
Seksen şekle soktuk. 0 zaman bütçemiz bu gün
künün daha yansı olmadığı halde bile bu işe 
3 - 4 milyon lira tahsis edebiliyorduk. Sıhhiye 
vekâletine bağladığımız zaman bize en modern 
kafa ile, estetik bir ruhla değil, dinamik bir ruh
la bu işi halletsin diye bağladık. Tahsisatımız 
yoktur, bu kadar işi nasıl yapacağız, diyen Sıh
hiye vekâletinden dinamizm istiyoruz, yoksa bu 
kadar küçük bir hesabm cevabını değil. 

Arkadaşlar, bu öyle millî bir davadır ki, bu
nun gecikmesine tahammül edemem. Bu iş bütçe 
işi olarak değil başlı basma millî bir iş olarak 
buraya gelmeli. Bundan sonra bu muhacir iskânı 
işile behemehal uğraşmalıyız. 

Bunun için Hükümetin nazarı dikkatini cel-
bederim. Bilhassa çalışkan Sıhhiye vekili yal
nız vekilden bahsetmiyorum, her işi doğru 
yapmağa bizi alıştırmış olan Sıhhiye vekâletin
den iskân işi için böyle iki satırla bize gelme
melerini istiyorum. Niçin bu işin halli için, 4 
milyon, 5 milyon istemiyor? Niçin bunu da
va halinde istemiyor? Hastane meselesile na
sıl esaslı bir şekilde uğraşıyorsa iskân mese
lesile de ayni şekilde uğraşsm. Biz dışarıdaki 
vatandaşlarımızı behemehal buraya getirmek 
istiyoruz, vaziyetimizi biliyorsunuz. Bu bizim 
için hayatî bir meseledir. Bu meseleyi kökün
den halletmek için derhal ele almalıyız. Muh
terem Vekil, gelecek sene bütçesinde değil, ilk 
içtimalarımızda bu işi esaslı olarak ele alacak
larını vadetniezlerse bütçeleri bu gün de kalır, 
yarın da. Onlar istesinler parayı, biz bulaca
ğız, Bütçe encümeni bulacak. Her vekâletten 
yarımşar milyon kıssak iskân davasını hallede
riz. Onun için bu davayı esaslı bir şekilde 
halledeceklerini vadetsinler ondan sonra Sıhhi
ye vekâleti bütçesine geçelim. 

Sonra arkadaşlar, memlekette bir ilâç der
di vardır. Avrupadan allı, morlu, pembeli, am
balajlar içinde, bir tanesinde seksen reklâm 
yapılarak memlekete sokulan bu ilâçlar 100 
kuruş, 200 kuruş, 300 kuruş, 400 kuruştan aşa
ğı satılmıyor. Eczacılar da bundan şikâyetçiler
dir, bizim yapabileceğimiz ilâçların hazırını 
doktorlar reçete ile veriyorlar, mecbur oluyo
ruz, diyorlar. Arkadaşlar, muhakkak bunlar 
sipesyallerdir. Kininin bilmem ne ile birleşme
sinden doğmuş hsr hangi yeni bir isim. As
pirinin bilmem ne ile kaynaşmasından doğmuş 
her hangi yeni bir isim. Alırsınız, çocuklarınıza 
bu ecnebi isimleri taşıyan ilâçları verirsiniz, 
îsviçrenin, Almanyanm, bilmem nerenin isim
leri. i 

Arkadaşlar, ilâç meselesi, Sıhhiye vekâle
tinin başlı basma meşgul olmasmı icab ettiren 
bir ihtikâr işidir, vicdanları karartacak bir ih
tikâr işidir,, tamamile vicdana temas eden bu | 

I mevzuda şunun ve bunun fevkalâde ticaret 
yapmasma memleketin tahammülü yoktur. En 
nihayet Hükümet nasıl bir çok şeyleri hariç
ten getiriyorsa bunları da Hükümet elile ge
tirmeğe kadar gidebiliriz. İlâç için çok para 
veriyoruz, kimsenin kesesi müsaid değildir. 
Bunun da üzerinde Sıhhiye vekâleti dikkatle 
ve çok durmalıdır. Fakat bu, ikinci maddedir. 
Birinci madde, iskân davasıdır. Askerî, siya
sî, iktisadî her davanm başında gelir. Arka
daşlar çoğalacağız. Yalnız kendi nefsimizde de
ğil, ayni zamanda bizi vücuda getirmiş olan 
muhterem nesillerimizi behemehal bu memle
kete getirmek ve yerleştirmekle. Bu iş 18 000 
le olmaz. 800 000 i, 1 000 000 u birden getire
ceksiniz. Şarktaki topraklarımız hepsini besle
meğe müsaiddir. Bu iş, para meselesi, ev inşası 
meselesi vesaire değildir. 

BAŞKAN —• Yahya Sezai Uzay. 
YAHYA SEZAİ UZAY (Balıkesir) — Ben

deniz ilâç pahalılığından bahsedecektim, Ziya 
Gevher arkadaşımız söylediler. 

REMZİ ÇİNER (Sivas) — Muhterem arka
daşlar Bütçe zarureti dolayısile memleketimizin 
her tarafında ihtiyacın icab ettirdiği derecede 
hastaneler açamamaktayız. Bu vaziyet Bütçe 

encümeninde görüşülürken hususî hastaneleri teş
vik bahsine temas edildi. Denildi ki, hususî has
taneleri teşvik etmek lâzımdır. Fakat buna kar
şı kazanç, muvazeneye sair vergilerden bahso-
lundu. Bu sene bu vergileri kaldırmak imkânı 
olub olmadığını sorduk. Sıhhiye vekilimiz bu 
cihete ehemmiyet verdiklerini ve meşgul olacak
larını vadettiler. 

Bendenizin burada başka bir temennim daha 
vardır. Bu çok uzun bir tedkiki icab ettirecek 
bir mesele değildir. Kabil değil mi dirki, bu 
içtima senesi bitmeden bir kaç maddelik bir ka
nunla hususî hastanelerin vergileri kaldırılsın ve 
bunlar hiç bir vergiye tâbi olmasm. Bundan baş
ka yapılacak bir şey daha vardır. Küçük şe
hirler için, kasabalarımız için - Büyük şehirler 
için demiyorum - küçük yerlerde vergilerin kal
dırılması da kâfi değildir. Her sene sıhhiye büt
çesinden onlara bir yardım da yapılması lâzım
dır. 

Her halde bir hastane yahud bir kaç hastane 
açmak için bütçeye konulacak para ile bu para 
arasmda büyük bir fark vardır. Bu Hükümet 
için büyük bir fedakârlığı istilzam etmez. Sene
de nihayet yüz bin lira kadar bir para konur, 
bununla hastane açacak ve Hükümetin yardımı
na muhtaç olacak kimselere, müesseselere yar
dım yapılır. Bunu, ehemmiyetle Hükümetin na
zarı dikkate almasını rica ediyorum. 

ABDÜLHİAK FIRAT (Erzincan) — Sabrını
zı suiistimal etmeyecek tarzda kısaca söyleyece
ğim. 

Hakikaten bu emniyet ve sıhhat kelimeleri 
biz de çok cazib kelimelerdir. Cidden milletin 
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varlığına, hayatına tesiri itdbarile bu çok mü
himdir. Varlığm, emniyeti sıhhattir. Onun için 
Sıhhat vekâletinin ehemmiyetini meşkûr hizmet-
lerile tebarüz ettiriyoruz. Bendeniz de arkadaş
larımın söyledikleri mevzuları söylemeyeceğim. 
Zaten tababetten bahsetmek ihtisasım haricinde
dir. 

Yalnız dairei intihabiyem hakkında bir iki 
cümle söylemek istiyorum. Coğrafî vaziyet iti-
barile hangi yerlerden, nerelerden, nehirler ge
çiyorsa o nehirlerin yolları üzerinde sıtma var
dır. Çünkü oralarda bataklıklar oluyor. 

Bataklıklar sivrisineği yaşatryor. Onlar sür-
feleri yapryor ve bu suretle tekessür ediyorlar, 
sıtma da hükümran oluyor. 

Dairei intihabiyem olan Erzincanda da Cum
huriyet Hükümetinin meşkûr mesaisi pek canlı 
olarak görülmektedir. Erzincanm meşhur batak
lıkları da kurutuluyor. Ayni zamanda burada
ki ebedî ve daimî belâdan da millet kurtulmuş 
oluyor. Yarm buralardaki arazi iskâna salih bir 
hale gelecektir. Bataklıklar kurutuluyor, lâkin 
sıtma orada hala devam etmektedir. Bunun es
babı muhtelifesi vardır. 

Erzincanda bundan başka bir de trahom has
talığı görülmektedir. Fakat buraya gelmeden 
evvel bendeniz zannederim ki on, on beş sene 
evvel Sıhhat vekâleti memleketin muhtelif yer
lerinde etüd yapmış o etüdlerden aldığı malû
mat üzerinde oranm mücadele vaziyetini bir 
liste haline koymuş. O vakit Erzincanda bulu
nan bir doktor arkadaş - ismini söylemiyeceğim-
yine eski bir zihniyetle gayretkeşliğe kapılarak 
vekaletine hoş görünmek için hastalık mikdarı-
nı küçültmüş, çok küçültmüş meselâ % 10 sit-
ma, % 10 trahom demiş ve cedvele de bu suretle 
geçmiş. Bu itibarla mücadelenin oraya ne za
man geleceği pek kestirilemez. Bunun ikinci bir 
sebebi daha vardı. Erzincan uzak bir yerdi, 
yolu yoktu, bu gün bu bertaraf oldu. 

Artık istediğiniz gibi doktorlar, mütefennin 
insanlar oralara rahatça gidebilirler. Cumhuri
yet Hükümeti bunu da başardı, şimendifer var
dır o mahzur yoktur. îdarei hususiyenin büyük 
yardımına imkân yok. Çünkü kendisi fakirdir. 
Bu gayet mütelevvin bir iştir, barometre gibi ba
zan iner, bazan çıkar. Oradaki memleket hasta
nesine yardımı azdır. Yüksek maaşlı mütehassıs 
doktorlar getirmek imkânı yoktur. Onun içinida-
rei hususiye bakımından memleketin sıhhat iş
lerine yardımı azdır. Biz geçen sene şimendifer 
vardığı zaman oraya bir kaç arkadaşla gittik. 
Bizi karşıladdar, çocukları öğretmenleri takdim 
ediyordu, baktık, bir çocuğun gözleri trahomla 
malûldür. Sıtma bedenen öldürür, bu da manen 
öldürüyor. Çünki kör bir adamdan istifade edi
lemez. Orada bulunduğum zaman askerî göz ta-
Mbile görüştüm, çünkü oraya sivil göz dokto
runu gdtürmeye imkân yoktur, askerî hastane 

vardır; onun doktorile görüştüm, bendenize 
eski % 10 nisbeti yerine % 40 trahomlu vardır 
dedi. Hatta on nüfuslu bir evde bir kör vardır 
demişti. 

Bu vaziyet te ehemmiyetlidir. Muhterem ve
kilimiz trahomdan bahsederken dikkat ettim, 
Cenub vilâyetlerindeki trahomdan bahsettiler. 
Evet orada trahom vardır. Fakat Cenub olmryan 
yerlerde trahom vardır. Meselâ Erzincan Ce
nupta değildir. Bunun bir çok esbabı mucibesi 
vardır: evvelce dördüncü ordu diye bir mmtaka 
vardı. Bu ordu mmtakası efradmm ekserisi Ye
mene gönderilirdi bunlar Süveyşte karantina 
beklerdi; işte böyle Yemene gidib dönenler, 
Umumî harb sonunda esaret hayatmı Mısırdaki 
esaret kamplarında geçirenler aldıkları trahomu 
bolca getirmişlerdir. 

Sıtma vaziyetine gelince: evvelki sene gön
derilen kinin kâfi gelmedi. Devlet kinini de kâfi 
gelmiyor. Para ile almak için de eczahanelerde 
bazan kinin bulunmuyor. Sıtmanın en şiddetli 
zamanmda kinin yok. Gerçi şimdi kendileri teb
şir ediyorlar. Kinin imali Devletçe çoğaltdmış. 
Ben de kendilerinden rica ediyorum. Erzincana 
fazla kinin göndersinler. Orada bataklık kuru
tuluyor. Bari müzmin hastalık da beraber kuru
sun. 

Trahom vaziyeti; Şarkta esefle gördüğümüz 
bu vaziyeti bertaraf etmek için oranm doktor 
getirmesine imkân yoktur. Muhterem vekilden 
çok rica ediyorum, yeniden bazı yerlerde tarama 
yapacaklarmış. Lütfen orada da bir tarama yap
sınlar. Oranm trahom vaziyetini hakikî tedkik-
den geçirip âcil bir tedbir almakta gecikmesin
ler, çünkü trahom süratle büyüyor ve artıyor. 

Bu gün oradaki ilk mekteblerde trahomlu ço
cuklar için 260 - 270 adedinden bahsediliyor. 
Halbuki sriıhat kanununa nazaran adedi çok 
olduğu takdirde hastaların ayrılmaları lâzımdır. 
Buna rağmen yine bu muhtelit karışık bir iş ha
lindedir. Ayni zamanda malûmu âlinizdir ki, 
bu kara sinek meselesidir. Çocuklar meyveyi çok 
severler. Yerken yüzlerine, gözlerine sürerler. 
Bu itibarla da kendilerinden ayrdmryan ve dai
ma musallat olan bir derttir. Ondan ona geçer. 
Benim dairei intihabiyemin de bu derdi vardır. 
Vekil beyin bu iki vaziyeti halletmek için alâka 
göstermelerini tekrar rica ederim. 

SIHHAT VE İÇTİMAİ MUAVENET V. Dr. 
HULUSİ ALATAŞ (Aydın) — Osman Şevki 
Bey, raklâmlarm münasebetsiz vaziyeti üzerine 
nazarı dikkatimizi celbetmişlerdi. Cevab ver
meği unuttum. Bu meseleyi devamlı surette ta-
kib ediyoruz ve bir çoklarını mahkemeye veri
yoruz. Belki bahis buyurdukları gibi gözümüz
den kaçmış olan reklâmlar vardır. Daha sıkı ter
tibat alacağız. 

Bulgaristandan getireceğimiz muhacirler
den Diyarbakrra verilecek mi diye sual sordu
lar. Bu iş Hükümetçe planlaştırılmıstır. Erkânı 
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harbiye, Millî Müdafaa ve Dahiliye ile mutabık 
kalınarak görüşülmüş ve kararlaştırılmıştır.. 
Diyarbakıra da hisse vardrr. Bilhassa şimendifer 
güzergâhı yerlere yerleştirilecektir. 

GENERAL KÎAZIMSEVÜKTEKÎN (Diyar
bakır) — Teşekkür ederim. 

SIHHAT VE İÇTİMAÎ MUAVENET V. Dr. 
HULÜSÎ ALATAŞ (Devamla) — iş kanunu
na bağlı olması lâzımgelen nizamnameye işaret 
buyurdular. Bu, îktisad vekâleti ile birlikte 
hazırlanmıştır. Tatbikata başlanacaktır. 

Ankara kanalizasyon işini sordular, Sıhhiye 
vekâleti bu işi üzerine almıştı. Tedkikatını yap
tık, avan projelerini hazırladık, bütün işleri 
ikmal ettikten sonra vekâletimizin haricinde ça
lışılması icab eden yerlere geldik. Bu kısımda 
yapılacak kanalizasyonların yaya kaldırımları
nın bir tarafından mı geçeceği, yoksa haricinden 
mi geçeceği, her şeyin ayni mecraya mı yoksa 
kirli suların toplanmış olduğu mecra ile bera
ber mi olacağı hususlarını tedkik ettirdik. Bun
ları iyi bilen mütehassısların adreslerini öğren
dik. Kendilerile mutabık kaldık. Bu iş üze
rinde çalışmak vaziyetini tesbit etmiş bulunuyor
duk. Geçen sene bu işlerin Nafia vekâleti ta
rafından yaptırılması muvafık görüldü. Bu mü
nasebetle geçen seneki tahsisat ve buna aid dos
yalar Nafia vekâletine devredilmiştir. 

Haçların pahalılığı meselesi ve müstahzarat 
üzerinde arkadaşlar tevakkuf buyurdular. Müs
tahzarat kısmına aid olan kanunu değişiklikleri 
le beraber huzurunuza getireceğiz. Yalnız bu 
müstahzarat işi üzerinde geçenlerde burada gö
rüşürken yine ayni arkadaşlar o zaman Jbu kadar 
sıkmayınız diye şikâyet etmişlerdi. Biz kanunu 
her iki tarafı tatmin edecek şekilde getirmeğe 
çalışacağız. 

flâçların pahalılığı meselesine temas ettiler. 
Bunun üzerinde meşgul oluyoruz. Perakende 
satış fiyatlarına kadar tedkik ettiriyoruz. Fran-
sadan gelen ilâçların bir takım hususî takaslar
dan dolayı fiyatları yüksek oluyor. Diğerleri de 
yüksektir. Fakat elden ele geçişleri vardır. Ve
kâlet bir esas tatbik ediyor, bu esaslar dahilin
de fiyatları kontrol ediyor. Fakat bu gün mem
leketin geçim vaziyetine göre bunları da pahalı 
görüyoruz. 

Memlekette yapılan müstahzarata gelince: 
Bunlar her kesin ruhunu sıkacak derecede ma
nasız bir şekilde devam ediyor. Bunların da 
önüne geçeceğiz. 

Eczanede yapılan ilâçların pahalılığına ge
lince : Bunlar hakkında da vakit vakit şikâyet
ler alıyoruz ve ehemmiyetle meşgul oluyoruz. 
Tarife meselesi üzerinde arkadaşlar hayli uğraş
tılar. Fakat bu, iki tarafı keskin bıçağa benzi
yor. Tarifeyi tatbik etsek mi iyi netice alırız, 
etmesek mi? Bunu iyice halletmiş vaziyette de
ğiliz, çalışryoruz. 

Bir arkadaşım sularm içilebilecek bir halde 

olup olmadığını sordular. Memba sularma ihti
yaç mar mı, yok mu diyorlar. Istanbuldaki 
Terkos klorlanmış vaziyette temiz olarak gel-
diğinden dolayı her vakit emniyetle içebileceği
miz bir sudur. Diğer iyi sular içerisinde bilhassa 
Taşdelen, Kocataş, tertibatları itibarile en mü
kemmel olanlarıdır, emniyetle içilebilecek vazi
yettedirler. Diğerleri ise daimî olmak üzere kon
trol altındadırlar, eksikli vaziyetleri derhal ik
mal ettirilmektedir. 

NAZIM POROY (Tokad) — Hamidiye suyu? 
S. I. M. V. Dr. HULUSİ ALATAŞ (Aydın) — 

Bilhassa içilecek vaziyettedir ki lokantalarda iyi 
su olarak kullanılmasına müsaade ediyoruz. 

CEMAL AKÇIN (Afyon Karahisar) — An
kara suyu? 

S. î. M. V. Dr. HULÛSÎ ALATAŞ (Aydın)— 
Ankara suyu da kabili şürbtür, yalnız mikyası 
ma' itibarile yüksektir, nihayet zevke göre iyi 
su tedarik etmek meselesidir. 

Hususî hastaneleri teşvik için vergilerden 
affi meselesini bütçe müzakeresi esnasında ar
kadaşlar mevzubahs ettiler. Böyle işlerimizde 
çok acele etmek istemiyoruz, iyi tedkik edilme*-
den getirilecek bir kanun yerinde olmaz zannede
rim. Tedkik ederiz, hakikaten fayda verecek va
ziyet ise Maliye vekilile mutabık kaldıktan son
ra huzurunuza geliriz. 

Erzincandaki sıhhî vaziyetler üzerine not
lar aldım. Mümkün olabilenler üzerinde daha 
geniş davranmağa dikkat ederiz. Erzincanda 80 
yataklı bir hastane yapılmasına doğru hazırlık
lar ilerlemektedir. 

Muhacir işine gelince: Henüz teşkilât kanu
nu kabul edilmemiş, teşkilâtta daha yer almamış 
bütçede yer almamış ve nihayet bu sene bunun 
için verecekleri bir buçuk milyon liradan fazla 
değildir. Bu vaziyet karşısında arkadaşımın 
yardımına arzı iftikar eder, bu güzel düşüncele
rini yazar verirlerse bu yolda çalışacağımı vade-
derim. 

ZİYA GEVHER ETİLİ ( Çanakkale ) — 
Efendim, affedersiniz, iyi anlıyamadım, bir yan
lışlık oldu galiba. Ben mi fikirlerimi yazıp 
vereceğim, anlıyamadım. Ben diyorum ki; Dev
let bu işi esas prensiblerinden biri olarak ka
bul etsin. Lütfen kendisi çalışarak icab edeni bi
ze teklif etsin. Ben ne bileyim, muhacir işi nedir. 
Hattâ buna kailim ki Sıhhiye vekâleti bile bil
mez. Bu işi ancak mütehassıslarla yapabilecek
lerdir. Amerikadan mı getirecekler, nereden 
getirirlerse getirsinler. Amerikada muhaceret 
yüzünden bir âlem meydana gelmiştir. Şimalî 
Amerika diye bir âlem varsa muhaceretten doğ
muştur. Cenubî Amerika da muhaceretten hâsıl 
olmuş bir âlemdir. Amerikadan mütehassıs ge
tirmelidir. Devletin vesaiti kadar bende ne pa
ra vardır, ne zekâ vardır, ne de düşünce. Ben ilk 
defa hayatımda bir vekilin Meclis azasından bi
rine düşüncelerini vekâlete arz teklifini gör-
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düm. Rica ederim bu iş bu kadar basit değildir. 
aflerine mağruren söyliyeyim, biraz da hafif 
buldum. 

Bu dava o kadar büyük bir davadır ki bir 
kaç kelime ne bunu halleder, ne de bizi tatmin 
eder. Ben diyorum ki Sıhhiye vekâleti teknikte, 
kudrette, liyakatte el üstünde tuttuğumuz vekâ
letlerden biridir ve bu vekâlete çok itimadımız 
vardır. Çalışkanlığı ile, tekniği ile kendini sev
dirmiş bir vekâlettir. Böyle stetik bir program
la değil dinamik bir programla gelsin. 5 senede 
10 senede yapılacağım söylesin Bizden 100 mil
yon lira tahsisat istesin ve her sene peyderpey 
tahsisatım alsın. Hangi vekâlet şimdiye kadar 
Meclisden tahsisat istemişde alamamış? Bunun 
bizzat kendileri de şahididir. Burada arkadaş
larımızın gayreti, onların istediği tahsisatı ver
meğe matuftur. Kırpmağa ve kesmeğe değil. 
Bunun plânım evvelâ Devlet getirsin ve tahsi
satını verin desin. Biz de elimizden gelen yar
dımı yaparız. Değil bir çok vekâletlerden hatta 
sıhhatimizi koruyan ve kırpmasını istemediği
miz sıhhat bütçesinden de kırparak muhacir iş
lerine veririz. Yalnız bize getirsinler. Biraz 
alaylı olarak söyledikleri bir kaç kelime ile de
ğil, en ciddî mevzular üzerinde en ciddî keli
meler sarfederek bize söylesinler. 

HÜSNÜ KÎTABÇI (Muğla) — Kendimi 
zaptedemediğim için huzuru âlinize çıktım. Ziya 
Gevher arkadaşımızın yerden göğe kadar hakkı 
vardır. Onun için kendilerine teşekkür ederim. 

Meclisi de bu manevî mesuliyetten tenzih 
ediyorlar. Sıhhiye vekili arkadaşımız ne ya
pıp yapıp buna çaresaz olmalıdır. Kucağımızı 
açtığımız bu göçmenleri müstahsil vaziyete sok
mak için çalıştıklarını söylüyorlar, fakat bun
ların istihsal kudretlerini tamamlayacak an
cak müsterih bir ikametgâh sahibi olmalarıdır. 
Kendileri sıhhî bir evde oturamazlar, diğer 
vatandaşların evlerine sığınmış vaziyette olur
larsa bunlardan da tam manasile istifade et
mek kabil olmaz. Sonra, bu iş üzerinde tevak
kuf etmek lâzımdır. Lâzım olan para on bir 
milyon liradır, on altı bin muhacir daha gele
cek, onlara da 9 milyon lira lâzımdır, yirmi 
milyon lirayı biz nasıl bulalım, deyip meftür 
bir vaziyette kalmasınlar. Bizim bunu Dahiliye 
vekâletinden alıp Sıhhiye vekâletine vermemi
zin sebebi ne idi? Burada metodlu, titiz ça
lışma vardır diye bunu verdik. Bu, mübadele 
işinde muhacir işinin memleketimizin şerefile 
mütenasib bir şekilde halledilmesi ancak bu ve
kâletin işi deruhde etmesile kabil olacağı ka-
naatile yapılmıştı. Binaenaleyh Muhterem Baş
vekilimizin bu noktada azamî himmet etmeleri 
de çok yerinde olur. Çünkü kendileri o zaman 
Sıhhiye vekâletinin başında bulunuyorlardı ve 
kendilerinin bu vekâlet başında bulunmaları bu 
işe vesile teşkil etmişti. 

Piğer noktayı Ziya Gevher arkadaşımız te

barüz ettirdiği için bendeniz temas etmiyece-
ğim. Yalnız, son zamanlarda bir fırsat zuhur 
etti. Ankara civarındaki köylerde bir gezinti 
yaptım. Hakikaten memleketin bir çok ihtiya
cı benim zihnimde yer etmişti. Mektebler na
sıl yapılacak? Yapılacak bir çok karakolları
mız, bir çok mebanii resmiyemiz var. Bunları 
kabili hal görmüyorum. Bu gezinti bize göster
di ki her hangi bir meseleye sarılırsak onu 
hal için yol bulabiliyoruz. Maarif vekâleti bi
na yapmanın sırrını keşfetmiştir. Nasıl ki ça
vuşlardan öğretmen, eğitmen yaparak her köy
de Hükümetin bir elini, Hükümetin bir gözü
nü bulundurmuş, en ücra köylere kadar ir
fan nurunu neşretmek imkânını bulmuştur, bi
na yapmak imkânını bulmuştur, hem bu bina
lar ufacık şeyler değildir. Bedeli keşfi 4 bin 
liradır. Fakat Hükümetten verilen para yal
nız 350 liradır, üstüne lâzım olan parayı halk 
kendisi sarfederek malzeme alıyor, usta mek
tebinden çıkan efendileri yüz lira vererek iş
başına getiriyor ve bu suretle 4 bin liralık bi
nayı 600, 650 liraya malediyor. Halkımızdan 
böyle fedakârlık bekleyemez miyiz? Esasen 
halkımızdan böyle bir fedakârlık ummasaydık, 
onlara, gelecek muhacirleri sen evinde misafir 
edeceksin, demeye cesaret edemezdik. Halk za
ten azamî fedakârlık yapmağa amadedir. Şim
di düşününüz; bu şekilde bir yardım, halka 
bunu taşıyacaksınız, desek... 

RASÎH KAPLAN (Antalya) — Bunlar an
garyadır. Kendi evleri yoktur. 

HÜSNÜ KİTABCI (Devamla) — Sonra bu 
göçmenler... 

RASİH KAPLAN (Antalya) — 16 000 göç
meni iskân edemedim diyor. Siz ne diyorsunuz? 

HÜSNÜ KİTABCI (Devamla) — Ben belki 
yanılıyorum. Siz de kalkar bildiklerinizi söy
lersiniz. 

Bu halk zaten bu külfete katlanmıştır. Onu, 
göçmenleri misafir etmeye mecbur tutmuşuz-
dur. Onu bu yükten tahlis etmek için bu yar
dımdan kaçınmazlar. Kaldı ki göçmenler ken
dileri de bedenen çalışmaya amade değil mi
dirler? Binaenaleyh göçmen evleri için böyle 
600 - 700 - 800 lira hesab edersek içinden çı
kılmaz bir şey olur. Bunu asgarî hadde indir
mek için bu gibi çarelere tevessül etmek mec
buriyeti vardır. Her tarafta olmasa bile, ümid 
olunur ki bir çok yerlerde haikm yardımı ka
bili husul olur. Bu hususta bir çok misaller 
vardır. Rasih Kaplan arkadaşımızın düşündük
lerinin hilâfına olarak iyi neticeler verebilir. 
Sıhhiye vekâletinin bu iş üzerinde lâzımgeldiği 
kadar tevakkuf ederek, Yüksek Heyetinizin 
de her şeyi vereceğine göre muvaffakiyetli ve 
çıkar bir yol bulmasını temenni ederim. 

BAŞKAN — Fasıllara geçilmesini reyinize 
arzediyorum. Fasıllara geçilmesini kabul eden
ler... Fasıllara geçilmesi kabul edilmiştir. 
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Lira 
Vekil tahsisatı 4 800 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Maaş 1 944 276 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
1683 numaralı kanunun 58 nci 
maddesi mucibince verilecek 
tekaüd ikramiyesi 3 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Merkez müstahdemleri ücreti 400 080 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Ecnebi müstahdemler ücreti 185 274 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Vilâyetler müstahdemleri ücreti 727 026 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Muvakkat tazminat 38 800 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
1437 numaralı kanunun tatbiki 
masrafı 24 400 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Merkez mefruşat ve demirbaşı 3 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Merkez levazımı 6 840 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Merkez müteferrikası 1 750 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Vekâlet otomobili işletme ve 
tamir masrafları 3 580 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Vilâyetler mefruşat ve demir
başı ' 18 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Vilâyetler levazımı 29 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Vilâyetler müteferrikası 5 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Mütenevvi masraflar 29 500 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Daimî memuriyet harcırahı 40 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Muvakkat memuriyet harcırahı 10 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Müfettişler harcırahı 18 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Ecnebi memleketlere gönderi
leceklerin harcırahları 4 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Resmî telefon tesis ve mükâle-
me masrafı 2 500 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Ücretli muhabere ve mükâleme 
bedeli 700 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Posta ve telgraf ücreti 54 246 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
3335 sayılı kanun mucibince 
yapılacak tedavi, yol ve saire 
masrafları 1 318 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

F. 
565 

Lira 
Sarî ve salgm hastalıklarla 
mücadele masrafı 95 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

566 Trahom mücadele masrafı' 270 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

567 Zührevî hastalıklarla mücadele 
masrafı 320 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

568 Oüzzam mücadele masrafı 4 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

569 Verem mücadele masrafı 46 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

570 Sıtma mücadele masrafı 1 383 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

571 Mütenevvi masraflar 8 500 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

572 Sağlık propagandası ve alelû-
mum neşriyat masrafları 26 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

573 Millî Türk tıb kongresi masrafı 1 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

574 Seyyar küçük sıhhat memur
larına 1754 numaralı kanun 
mucibince verilecek yem bedeli 64 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

575 Nakil vasıtaları işletme ve ta
mir masrafları 1 300 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

576 inşaat, tesisat, tamirat ve is
timlâk 576 039 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

EMÎN YERLİKAYA (Bolu) — 1938 sene
sinde bu fasla konan 585 200 lira tahsisattan 3 
gün evvel 113 996 lira, sarfedilemediği için mü
nakale yapılmıştır. Bu sene de geçen seneden 
cüzî bir farkla ayni tahsisat konuyor. Acaba 
sarfedilecek midir? 

S. ve î. M. V. Dr. HULUSİ ALATAŞ (Ay-
dm) — Burada münakale yapmak zaruretimiz 
şundan meydana geldi: Trabzonda başlamış ol
duğumuz 200 yataklı hastane için bu seneye 
muhassas parayı sarfetmelerine imkân bulama
dık. Bundan dolayı münakale zarureti hasıl ol
du. Bu konulan para önümüzdeki sene yapıl
ması mukarrer olan inşaat içindir. Hatta bir 
kısmma da yetmiyecek vaziyette olduğunu gö
rüyoruz. Bu sene tahminimiz hilâfma olarak 
Trabzonda inşaat geri kaldı. 

EMİN YERLİKAYA (Bolu) — Teşekkür 
ederim. 

BAŞKAN — 576 nci fasü kabul edilmiştir. 
P. 
577 

578 

Meremet masraf arı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Staj için ecnebi memleketlere 
gönderilecek doktor ve eczacı
ların harcırahları, tahsil ve te
davi masrafları 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

Lira 
7 500 

40 000 
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t. 

579 

580 

581 

582 

583 

584 

585 

586 

587 

588 

589 

590 

Lira 
İçtimaî yardım 1 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Çok çocuklu ailelere yardım 75 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Tekâmül tedrisatı masrafı 20 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Zehirli ve boğucu gazler ve ha
va hücumundan korunma mas
rafı 1 500 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Umumî sıhhat işleri müessese
leri masrafı 55 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Merkez hrfzıssıhha müessesesi 
ve hrfzıssıhha mektebi 170 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
İçtimaî muavenet işleri mües
seseleri masrafı 1 549 980 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Doğum ve çocuk bakım evleri 105 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Geçen yıl borçları 5 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
EsM yıllar borçları 1 186 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Memurlar maaşı 85 300 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Muvakkat tazminat 5 604 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

G - Adliye vekâleti bütçesi 
BAŞKAN — Adliye vekâleti bütçesine başlı

yoruz: 
İSTEMAT ÖZDAMAR (Eskişehir) — Muh

terem arkadaşlar; bendeniz 1939 senesine aid 
Adliye bütçesini okurken ümid ederdim ki, za
vallı kâtiblerin maaşlarının zammma dair bir 
paranın tefrikini görmüş olayım. Bunu görme
mekle son derece muztarib oldum. Eminim ki 
siz de benimle beraber istırab duymuşsunuzdur. 
(O kadar değil sesleri). 

Arkadaşlar; 12 senelik adliye hayatımda bu 
kâtiblerin başmda bulundum. Bunların nasıl 
vazife gördüklerine şahid oldum. Bunlar harbi 
umumide bile vatanî vazifelerinin başından ay
rılmadılar. Bir çok külfetlerle göğüs göğüse 
geldiler. Şimdi Cumhuriyet Hükümetinde hâ
kimlerin terfihine gidilmiş, diğer memurların da 
az çok refaha kavuşmaları temin edilmişken, 
adeta bir makina gibi sabahtan akşama kadar 
çalışan ve yorgun bir dimağ ile evlerine gittik
leri zaman da yoksuzlukla ve derdlerle çırpman 
kâtibler hakkında bir şey yapılmadığını gör
mekle tabiî meyusum. 

Adliye vekilinden çok rica ederim, barem ka
nununda bilmem bir şey yapıldı mı, gelmediği 
iğin görmedim. Bunlar hakkında âcil bir ted

bir bulunsun, bunların terfihi cihetine de gidil
sin. 

NEVZAD AYAŞ (Bursa) — Arkadaşlar, sos 
yoloji ilminin meşhur bir kaidesine göre hukuk, 
asgarî ahlâktır. Bu meşhur düsturu huzuru âli
nizde teşrihe lüzum görmüyorum. Hukukî mes
uliyetle ahlâkî mesuliyet tabirlerinden ne kasde-
dildiğini anlatmaya kâfidir. Bu itibarla Adliye 

vekâletimiz memleketimizin ahlâkî manzarasını bi
ze apaçık gösterecek bir tarassut noktası sayı
labilir. Bu tarassudatm neticesini, donnelerini, 
malûmelerini bize ifade edecek, adlî istatistik
lerdir. Adliye vekâleti istatistiklerile epeyce 
meşgul oldum. Hukuk hâdiselerimizin ahlâkî 
kıymetlerini ölçmek için tedkikler yaptım. Bu 
istatistikleri, ahlâk bakımından, sosyolojik ba
kımdan ahlâkî hayatımızın seviyesi, inkişafları, 
safhaları bakımından kâfi derecede bizi tenvir 
etmeğe müsaid gömüyorum. Onun için Adliye 
vekilimizden ricam, istatistiklerin böyle bir ted-
kike müsaid olacak bir şekilde yapılmasını te
mindir. Esasen Hükümetimizin programında 
faziletten bahsolunmuştur. Biraz evvel Dahiliye 
vekilimiz programdaki bu kaydi mahsusu tekid 
ettiler. Fazilet yolunda Hükümetimizin almakta 
olduğu ve alacağı tedbirlerden bahsettiler. Bun
lar için bizim elimizde başlıca mikyas, bu istatis
tikler olacaktır. Asgarî ahlâk hayatımızın sevi
yesini bize bu istatistikler gösterdikten sonra 
azamî ahlâk hayatımızın ne olacağını kestirebi
liriz. Ricam budur. 

ADLİYE VEKİLİ TEVFİK FİKRET SILAY 
(Konya) — Muhterem arkadaşlar, bütçenin mü
zakeresi esnasında bir arkadaşımız ahlâkı umu-
miyenin zâfa uğramakta olduğunu ifade etmiş
lerdir. Sayın arkadaşım Dahiliye vekili Faik 
Öztrak icab eden cevabı verdiler. Adliye bakı
mından bendeniz de cevab vereceğim. Ahlâkı 
umumiyenin, yaptığımız tedkikler neticesinde, 
tedenni değil terakki gösterdiği müşahede edil
miştir. 1937 de 275 bin cürüm olmasma rağmen 
1938 senesinde 236 bin yani 29 bin küsur bir azlık 
vardır. Bu, ahlâkı umumiyenin iyiliğe doğru 
gittiğinin bir delilidir. 

Yine o arkadaş boşanma davalarının gittik
çe çoğalmakta olduğundan bahsettiler. Vakıayı 
yine öyle görmediğimizi kendi istatistiklerimize 
istinad ederek arzedebilirim. 1937 de 16 bin olan 
dava adedi 1938 de 13 bine düşmüştür ki şaya
nı nazar bir manzara arzetmektedir. 

Taaddüdü zevcat kanunla kaldırıldıktan sonra 
metres hayatrnm çok ilerlediğini söylediler. İnkı-
lâb zihniyetimizin bir umdesi olan tek evliliği 
memnuniyetle yerine getirdik. Zaten en dürüst 
bir ailenin bir karı ve bir kocadan ibaret olması 
pek tabiidir. Bunun üzerine Cumhuriyet Hükü
meti icabını yapmıştır. 

Metres hayatma gelince; bu, evliler için ka
nun tehdidi altında bir cürümdür. Diğerlerinin 
ise yapması adabı umumiyeye muhaliftir. Zaten 
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bu gibi mukaveleleri tasdik etmemesi için noter
lere direktif verilmiştir. Sizin de ikaz edeceği
niz noktalar varsa bunlar hakkmda da derhal 
memnuniyetle tedbirler alırız. Biz bunun ta-
mamile aleyhindeyiz. * 

Arkadaşım Özdamar adliye kâtiblerinin ma
aşlarının azlığından bahsetti. Cidden takdire de
ğer hizmetlerine karşı adliye kâtiblerinin ma
aşları çok azdır. Bu, bütçenin imkânlarile mu-
kayyeddir. Son zamanlarda çıkan bir kanunla 
tebligatı Posta, telgraf idaresine verdikten son
ra mübaşir tahsisatı karşılığı olarak kalacak 
meblâğı 1940 senesinden sonra bunlara vermeği 
düşünüyoruz. Böyle bir plân üzerinde yürüdüğü
müz için yakında bir neticeye varacağımızı ve 
muvaffak olacağımızı umarım. 

Nevzad arkadaşımız adlî istatistiklerin nasıl 
olacağını söylediler. Bu noktaya temas ediyoruz. 
Bu gün Adliye vekâleti bunun üzerinde teşkil 
ettiğimiz bir merkez bürosu ile hassasiyetle ça
lışmaktadır, bunu arzederim. 

Nihayet şunu da arzedeyim ki adlî teşkilâtı
mız Cumhuriyetin ve inkılâbın kanunlarını ve 
kararlarını tatbika ve vatandaşların kutsî olan 
haklarını temin etmeğe muktedir bir vaziyette
dir. Maruzatım bundan ibarettir (Alkışlar). 

BAŞKAN — Fasıllara geçilmesini reyinize 
arzediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Fa
sıllara geçilmesi kabul edilmiştir. 
F. 

591 

592 

593 

594 

595 

596 

597 

598 

599 

600 

601 

Lira 
Vekil tahsisatı 4 800 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Maaş J 6 536 791 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
1683 numaralı kanunun 58 nci 
maddesi mucibince verilecek 
tekaüd ikramiyesi 32 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Merkez müstahdemleri ücreti 179 640 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Vilâyetler müstahdemleri üc
reti 806 386 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Muvakkat tazminat 159 480 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Merkez mefruşat ve demir
başı 30 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Merkez levazımı 17 120 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Merkez müteferrikası 2 400 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Vekâlet otomobili işletme ve 
tamir masrafları 3 500 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Temyiz mahkemesi Riyaset ve 
Başmüddeiumumilik otomobil
leri masrafı 14 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
602 Vilâyetler mefruşat ve demir

başı 80 000 
EMİN YERLÎKAYA (Bolu) — Vekâletin 

mefruşatı geçen sene 90 000 olduğu halde bu 
sene seksen bindir. On bin lira tenakus etmiş
tir. Geçen sene o para tamam hesab olunmuş, 
bu sene de bu ihtiyaç tebarüz ettiği halde on 
bin lira kadar noksan konmuştur. (Suali an
lamadık sesleri). 

ADLÎYE V. TEVFlK FİKRET SİL AY (Kon
ya) — Geçen sene vekâletin bu faslma 90 000 
lira konmuşken bu sene neden 10 000 lira nok
san konmuştur, diyorlar. Geçen sene bu para
nın yarısı ile makine alıyorduk. Bu sene ala
cağımız bu para ile 10 000 lira noksan olma
sına rağmen idare edebileceğimizi düşündük. 

EMİN YERLÎKAYA (Bolu) — Vilâyetlerin 
tenvir ve teshin maddesi altında 51 500 lira 
görünüyor. Bu para bu sene kâfi gelmemiş ve 
üç gün evvelki münakale ile 3 600 lira daha 
istenmiştir. Binaenaleyh bu faslm bu sene faz
la olması icab ederken niçin yine aynen kon
muştur? 

ADLİYE V. TEVFlK FİKRET SILAY (De
vamla) — Sene sonunda vilâyetlerde tahakkuk 
etmiş borçlar geliyor. O suretle münakaleyi mu-
cib oluyor. Zaten bütçe, varidat ve masrafı 
tahminden ibaret olduğu için bazı kere tahmin
lerde hata olabilir. 

EMÎN YERLÎKAYA (Bolu) — Bir noktayı 
daha... 

BAŞKAN — Okunmayan fasıl hakkmda su
al soramazsmız. Fasıl okunduğu zaman sorar
sınız. 602 nci fasıl kabul edilmiştir. 
F. 
603 

604 

605 

606 

607 

608 
609 

610 

Vilâyetler levazımı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Vilâyetler müteferrikası 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Mütenevvi masraflar 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Daimî memuriyet harcırahı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Muvakkat memuriyet harcı
rahı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Müfettişler harcırahı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Staj harcırahı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Meşhud suçlar kanunu muci
bince mesai saatleri haricinde 
dairelerinde nöbet beklemeye 
mecbur olan hâkim, müddeiu
mumi ve kâtiblere verilecek 
ücret 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

Lira 
119 000 

12 500 

115 000 

85 000 

43 000 

55 000 

3 000 

2 000 
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611 

612 

613 

614 

615 

616 

617 

618 

Resmî telefon tesis ve mükâle-
me masrafı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Ücretli muhabere ve mükâle-
me bedeli 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Posta ve telgraf ücreti 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
3335 sayılı kanun mucibince 
yapılacak tedavi, yol ve saire 
masrafları 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Mütenevvi masraflar 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Nakil vasıtaları 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Telif, tercüme, adliye ceridesi 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Süvari mübaşirlerine maktuan 
ayda 4 lira 45 kuruş hesabile 
verilecek yem bedeli 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

Lira 

4 000 

310 

213 673 

7 140 

144 000 

15 250 

28 000 

1 F-619 

620 
621 

622 

623 

624 

625 

31 010 

Lira 
Adlî tıb işleri müessesesi mas
rafı 23 900 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Ceza ve tevkif evleri masrafı 868 300 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Ceza ve tevkif evlerinin inşaat 
ve esaslı tamiratı 140 670 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Mahkum çocuk ıslah evleri 
umumî masrafları 30 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Ankara leylî Hukuk fakültesi 
masrafı 65 600 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Ceza ve tevkif evleri müteda-
vil sermayesi 90 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Geçen yıl borçları 28 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

626 Eski yıllar borçlan 14 800 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

Ayın 25 nci perşembe günü saat 14 de top
lanılmak üzere celseye nihayet veriyorum. 

Kapanma saati : 18,25 

ı>m<t 

T. B. Jf. M. Matbaası 



S. Sayısı: 58 
Burdurun Susuz köyünden Dobricalıoğullarından Mustafa 
oğlu Nuri Denizin ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
Başvekâlet tezkeresi ve Adliye encümeni mazbatası (3/19) 

T. C. 
Başvekâlet 17 - X - 1938 

Yazı İş. Da. Mü. 
Sayı : 4/7744 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Adam öldürmek maddesinden suçlu Dobricalı oğullarından Mustafaoğlu 1324 doğumlu Nuri De
nizin ölüm cezasına çarptırılması hakkında Burdur Ağır Ceza mahkemesince verilen ve Temyiz mah
kemesi Birinci Ceza Dairesince tasdik edilerek Teşkilâtı esasiye kanununun yirmi altıncı maddesi mu
cibince kanunî merasimi tamamlanmak üzere Adliye vekilliğinden 14 - X - 1938 tarihli ve Ceza îş. U. 
Md: 417/227 asyılı tezkere ile gönderilmiş olan ilâm ve hu işe aid evrak hilece sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasına ve neticesinin bildirilmesine müsaadelerini rica ederim. 
Başvekil 

G. Boyar 

Adliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Adliye encümeni 16 - V - 1939 
Esas No. S/19 
Karar No. 14 

Yüksek Reisliğe 

Burdurun Koklan köyünden Duduyu kaçır- cebren kızlığını bozmak suçundan hakkında ta-
maktan ve cebren kızlığını bozmaktan ve Du- kibat yapılan Nuri Denizin kefaletle tahliye edi-
dunun kardeşi Mustafayı taammüdle öldürmek- linçe Duduyu başkasile evlendirdiğinden dola-
ten suçlu Burdurun Susuz köyünden Dobrucalı- yi kin beslediği kardeşi Mustaf ayı Akçapmar 
oğullarından Mustafaoğlu 1324 doğumlu Nuri mevkiinde pusu kurup yolunu beklemek sure-
Denizin ölüm cezasma mahkumiyeti hakkında tile ve mavzer kurşunlarile öldürdüğü sabit gö-
Burdur ağır ceza mahkemesince verilen kararm rülerek ölüm cezasma mahkum edildiği anla-
Temyiz mahkemesi birinci ceza dairesince tas-' silmiştir. 
dikma dair olan 16 - VII - 1938 tarih ve Yapılan müzakere neticesinde Nuri Denize 

1290/2859 sayılı ilâm müteakib kanunî muamele- hükmedilmiş olan ölüm oezasmm hafifleştirilme-
nin ifası için Başvekaletin 17 - X -1938 tarih ve sini Ve değiştirilmesini icab eden bir sebeb gö-
V7744 saydı tezkeresile Adliye encümenine ha- rülemediğinden Teşkilâtı esasiye kanununun 26 
vale edilmekle mezkûr ilâm okundu ve dava dos- ncı maddesi mucibince bu cezanm infazma karar 
yası tedkik olundu. verilmesi hususunun Umumî Heyetin tasvibine 

Koklan köyünden Duduyu kaçırmaktan ve arzına Encümence ittifakla karar verildi. 
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Yüksek Reislig 

Adliye En. B. 
Çorum 

Münir Çağıl 
Antalya 
Kuman 0. 

e sunulur. 
M. M. 
Kocaeli 

Salâh Yargı 
Balıkesir 

, Niyazi Burcu 

Kâtib 
Bize 

F. Sirmen 
Bingöl 

F. Fikri 

Erzincan 
A. Ftrat S. 

Mardin 
H. Menemencioğlu 

Trabzon 
F. A. Barutçu 

Kayseri Konya 
H. Ürgüplü G. Gültekin 

Bize Sinob 
Saim Ali C. Atay 

Zonguldak 
Şinasi Devrin 

( S Sayısı : 58 ) 


