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1. — SABIK ZABIT HÜLÂSASI 

1943 malî yılı Muvazenei umumiye kanunu 
lâyihasının müzakeresine başlanarak; 

Büyük Millet Meclisi, 
Riyaseti'Cumhur, 
Divanı muhasebat, 
Başvekâlet, 
Devlet şûrası ve 
Diyanet işleri reislikleri, 
Matbuat, 
İstatistik, 

Devlet Meteoroloji işleri umum müdürlük
leri, 

Maliye vekâleti ve 
Devlet borçları bütçeleri kabul edildi, 
Sah günü toplanılmak üzere mikada nihayet 

verildi. 
Reis 

Çankırı 
M. A. Renda 

Kâtip 
İsparta 

E. Turan 

Kâtip 
Kütahya 
V, üzgören 

2. — HAVALE EDİLEN EVEAK 

Lâyihalar 
1. — Vilâyet idaresi kanununun 58 nci mad

desine bir fıkra eklenmesine dair İtanun lâyiha
sı (1/88) (Dahiliye encümenine). 

Mazbatalar 
2. — 1942 malî yılı Muvazenei umumiye ka

nununa bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik ya
pılması hakkında kanun lâyihası ve Bütçe encü

meni mazbatası (1/40) (Ruznameye); 
3. — Posta, telgraf ve telefon umum müdür

lüğü 1942 malî yılı bütçesinde değişiklik yapıl
ması baklanda kanun lâyihası ve* Bütçe encümeni 
mazbatası (1/80) (Ruznameye); 

4, — Vakıflar umum müdürlüğü 1943 malî 
yılı bütço kanunu'* lâyihası ve Bütçe encümeni 
mazbatası (1/11) (Ruznameye). 

*>m<t 

B İ R İ N C İ GELSE 
Açılma saati : 14 

REİS — Ş, Crünaltay 
KÂTİPLER : V. Uzgören. (Kütahya), KTeemeddin Sahir Sılan (Tunceli) 

««*•» 

REİS — Celse açılmıştır. 

3. — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 

1. — 1943 malî yılı Muvazenei umumiye ka
nunu lâyihası ve Bütçe encümeni mazbatası (l/İ) 

' REİS — Bütçe müzakeresine devam ediyoruz. 

A - Gümrük ve İnhisarlar vekâleti bütçesi 
REİS -i- Gümrük ve inhisarlar vekâleti büt-

çesindeynz. Heyeti umumiyesi hakkında söv, iste
yen var mı? 

CH. K. SEVÜKTEKİN (Diyarbakır) — Bir 
sual soracağım. Gerçi yeri burası değil. Vekâ
letin bütçesi olduğu içıin soruyorum. (Kürsüye 
sesleri). - .. 

Efendim, bu Gümrük ve inhisarlar vekâleti
nin bütçesıi münasebetiyle tütüne ait bir sualim 
var. Onu arzedeceğün. Her mahsulün, toprak
tan hasıl olan her mahsulün para ettiği ve her 
vatandaşın sâyi ile para kazanmak istediği bu 

zamanda ekimi tahdit edilen tütünün ekilmesine 
müsaade etmek muvafık değil midir? Bu bapta 
cevap istiyorum. 

Gü. ve î. V. S. H. ÜRGÜBLÜ (Kayseri) — 
İnhisarlar umum müdürlüğü bütçesinin müza
keresi sırasında tütün mevzuunda maruzatta 
bulunurken memleketin bu müstesna mahsulü
nün ekim, işleme ve satma piyasalarının Ziraat 
ve Ticaret vekilfleri arkadaşlarımla tetkik edil
mekte olduğunu, gerek ekimin tahdidi üzerinde, 
gerekse bunun istihsali ve satışı üzerinde alaca
ğımız faydalı kararları Yüksek Meclise getire
ceğimizi arzetmiştîm. Binaenaleyh, muhterem 
General Kiazım Sevüktekin'in bu husustaki 
emirleri tetkik mevzuu yapılmıştır. Çok yakın 
zamonda bu yolda alacağımız kararı arzederim. 

Ol. K. SEVÜKTEKİN (Diyarbakır) — Çok 
teşekkür ederim. 

REİS — Heyeti umumiyesi hakkında başka 

— 190 — 



İ : âff 25. 
mütalâa yoktur. Fasıllara geçilmesini kabul bu
yuranlar . . . Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir, 
F. Lira 
279 Vekil tahsisatı 5 320 

REİS — Kabul edilmiştir. 
280 Maaşlar 1 795 217 

Ş. SÖKMENSÜER (Erzincan) — Sayın ar-
kadarlarım, Gümrük ve inhisarlar vekaleti ma
aş kı&mmda açık maaşı diye 8 000 liralık bir 
tahsisat vardır. Diğer vekâletlerin aynı faslın
da da aynı tahsisat mevcuttur. Açık maaşına, 
vekâlet emrine alınan memurların tahsisatı da 
dahildir. Bu vesile ile vekâlet emri müessese
si hakkında bir kaç söz söylemek istiyorum. 
Çünkü bu mevzuda vâki olan müracaatlar dola-
yısiyle çok ıstırap çekmiş bir adamım, 

Memurin kanununun G0 ncı maddesi doğru
dan doğruya vekâlet emri müessesesini izah edi
yor. Hulâsası şudur: Görülen lüzum üzerine 
her dereecedeki memur vekâlet emrine .alınabi
lir. Burada herhangi bir sebep bahse mevzu 
değildir, görülen lüzum vekâlet emrine alınma
sı için yeter sebeptir. Asıl işin güç ve üzüntü
lü tarafı bundan sonradır. Madde diyor ki, 
vekâlet emrine alınan memur 15 seneye kadar 
hizmeti geçmişse 1/4, 15 seneden 20 seneye ka
dar hizmeti geçmişse 1/3 ve 20 seneden fazla 
hizmeti cereyan etmiş olanlar 1/2 ücret veya 
maaşla vekâlet emrine alınır. Ne kadar müd
detle* Ön beş sene lıiamcti olan iki sene nok
san ücret veya maaş, iki sene de tamamen üc
retsiz veya maaşsız, on beş seneden yukarı hiz
meti olanlar ise üç sene noksan ücret veya ma
aşla, üç sene de tamamen ücretsiz veya maaş-
sız vekâlet emrinde kalabiliyor. 

Şimdi arkadaşlar, daha evvel bir azil mües
sesesi vardı İti Memurin kanununun 59 ncu 
maddesiyle kaldırılmıştır. Herhangi bir memur 
herhangi bir yaşta veya derecede iken vekâ
let emrine alındığı zaman bir defa fevkalâde az 
bir. tahsisatla memuriyet sıfatını muhafaza et
mek suretiyle Taşıyacaktır. İkincisi ne manian 
memuriyete alınacağını bilmediği için ıstırap 
çekecektir ve nitekim de çekmektedir. Açık ma
aş için bn sene bütçesinde 85 755 liralık yalnız 
vekâletler açık maaşı tahsisatı vardır. "Vakıa 
bu o kadar büyük bir tahsisat değildir. Müsta
kil müdürü umumîlikler bütçelerine de bakılır
sa tahmin ederim kî 100 000 liralık bir tahsisat 
olacaktır. Bu kadar bir para demek ki bütçe
den ayrılmaktadır. Nazarı dikkatimi celbe
den bir şey de bunların, yani vekâlet emrine 
alman memurların çoğunun küçük maaş ve de
receli olduklarıdır. Maaş tutarı 100 lira olan 
bir memuru nazarı itibara alalım. Vekâlet em
rine almdığr zaman eğer müddeti hizmeti 
15 seneden aşağı ise 25 lira ile iki sene hayatını 
muhafaza edecek, iki sene de hiç para alma-

5. İ943 £ : İ 
dan yine memuriyet sıfatını ve şerefini muhafa
za cdeeek.tir. Çünkü Memurin kanununa göre 
bu memurun memuriyet sıfatı nezedilmemiştir. 
Nezedilmeyince hariçte memur için memnu olan 
hiç bir igî yapamaz. Memurlar yalnız koope
ratiflerde çalışabiür, bir de kendi mülkü olan 
araziyi işletebilir. Memurin kanunu memurla
ra başka türlü kazanç imkânları vermiyor. Bu 
suretle vekâlet emrine alınmış bir kimse 2 sene 
25 lira ile geçinmek mecburiyetindedir. 2 sene 
de hiç bir parasız . . . . Eğer çoluk çocuğu da 
varsa onlar da bu para ile geçinecekler, tki 
sene sonra vazifeye avdet edemediği -takdirde 
ıstırap çok artacaktır. Çünkü artık 'parasız 
memurdur. Arkadaşlar, bilirsiniz ki Memurin 
kanununun hiv -ceza faslı vardır. Memurun ya
pacağı lıer türlü hataları nazarı dikkate alarak 
ceza müessesesini tesis etmiştir. Ayrıca eğer 
memur ehliyetsiz ise yine Memurin kanununda 
muayyen şartlar altmda.onu mecburi tekaü
de sevketmek imkânı vardır. Ayrıca memur 
suçlu ise işten el çektirmek müessesesi de te
sis edilmiştir. Bu iki şekilde oluyor. Birisi 
Vilâyetler kanununun verdiği salâhiyetle diğeri de 
Memurin kanununun verdiği bir salâhiyetle, 
Memurin kanununun 48 nci maddesine göre; 
valiler, herhangi bir memuru buhranlı zamanlar
da asayiş ve inzibatı noktasından lüzum görür
se mesuliyeti kendisine ait olmak 'üzere işten 
el çektirebilir. Arkasından da adilâne bir hü
küm geliyor, inzibat komisyonları bu memur 
hakkında iki ay zarfında bir karar vermek 
mecburiyetindedir. Eğer verilen karar memu
run lehinde cereyan ederse açıkta kaldığı müd
det zarfındaki bütün maaşlarını tamamen alır. 
Vilâyet idaresi kanununda bazı şartlar altında 
memurlara işten el . çektirmek salâhiyetini Ta
lilere vermiştir. Fakat bir kayıtla. İşten el çek
tirmek, işten el çektiren için mesuliyeti mucip
tir, Mesuliyetin neticesini deruhde etmek 

. meobııryetindedir. Halbuki vekâlet emrinde 
böyle bir mesuliyet yoktur. Vekâlet emrine alın
mış olan hiç bir memur bir hak dermeyan edemez, 
Akibetini beklemek zorundadır. Bu mâruzâtımı 
huzurunuzda söylemekten , maksat ve gayem bu 
müessesenin memurları nihayet bazı fenalık
lara sevkettiğini hissettiğimi, gördüğümü an
latmaktır arkadaşlar. Bir memur uzun'müddet 
vekâlet emrinde kalmea, ya memuriyet şeref 
ve haysiyetini düşünmeksizin basit işlere dü
şüyor veya gizlice bir iş buluyor, veyahut ıs
tırapla arzedeyim, dolandırıcılık, dilencilik ya
pıyor. Memuriyet şeref ve haysiyetini ayak al
tına almak mecburiyetiyle karşılaşıyor. Me
murların bu kadar büyük ıstırap çekmesine 
zannederim ki Yüksek Heyetiniz de rıza gös
teremez. Arkadaşlar, Memurin kanununda bir, 
.memuru mecburi tekaüde sevketmek, mecbu
ri tahvile tabi tutmak ve her türlü cezalan 
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hatta bir daha memuriyette kullanılmamak 
üzere ihraç gibi ağır cezalar mevcut iken ay
rıca bu vekâlet emrine almak sebep ve keyfi
yetini gok düşündüm. Bu sebebi yalnız bir şey
de buldum. . Memurin kanununu Büyük Millet 
Meclisi 1926 da kabul etmiştir. 0 zaman bü
yük bir inkılâba atılmıştık. İnkılâp zorlu idi, 
değerliydi. O inkılâbı • birau evvel tahakkuk 
ettirmek için İmparatorluk devrinden kalma ve 
hizmete lâyık ve uygun olmıyan bir çok me
murları süratle tasfiye etmek zarureti vardı. 
Bu suretle Cumhuriyete lâyık bir memurin 
kadrosu kurulmuş olacak idi. Binaenaleyh Hü
kümetin böyle bir salâhiyete malik olması ye
rinde idi. Halbuki bugün iftiharla görüyoruz 
ki Cumhuriyeti ilân ettiğimiz değil de Millî 
mücadeleye başladığımız sene 15 yaşmda olan 
vatan gocukları bugün iktidar mevkiindedir 
ve mesuliyeti omuzlarında taşımaktadırlar. 
Yani 39 - 40 yaşındadırlar. Artık o devrin çü
rük memurları Cumhuriyet memur safları ara
sında kalmamıştır. Binaenaleyh şahsi kanaati
me göre işten el çektirmek, mecburi tekaüde; 
sevk gibi müesseseler varken vekâlet emri mü
essesesine'lüzum yoktur. 

Arkadaşlar, mevcut tahsisata göre tahmi
nim şudur : Aşağı yukarı muhtelif vekâletler 
emrinde yüze yakın memur vekâlet emrinde
dir. Bu yüz memur bir bozguncu ordudan 
başka bir şey değildir. Çünkü ıstırap sekiyor
lar, muhtelif müracaatlar yapıyorlar, acı aeı 
yazılar yazıyorlar, ötede beride konuşuyorlar 
ve esasen ne zaman Devlet hizmetine geçecek
leri de meçhuldür. Hakikaten böyle bir tesise 
lüzum varsa ve memur kadroları iğinde fena 
zihniyetli, fena hareketli memurlar varsa, bun
ları doğrudan doğruya ya tekaüde sevketmek 
veyahut da bu şekilde fenalığı tahakkuk eden
leri bazı kayıt ve şartlar altında tazminat ver
mek şartiyle tamamen Devlet kadrosundan çı
karmak suretiyle tasfiye etmek adalete'uy
gundur. Memur sıfatını taşıyanı süründürmek 
iyi değildir. Arkadaşlar, benim ıstırabım şura
dadır: 2 sene, 3 sene her türlü ıstırabı çektik
ten ve her türlü temasları yaptıktan sonra çok 
defa bu memurlar zihni bozuk olarak tekrar 
Devlet safları arasına giriyor. Hakikaten bu 
kabîl memurları Devlet kadrosundan atmak 
istiyorsak Memurin kanunu bugün buna fev
kalâde müsaittir. İcap eder ise ufacık bir tadi
lât yapmak suretiyle yerinde ve isabetli ola
rak bu gibi memurları tasfiye etmek ve bti su
retle ileri ve Cumhuriyete lâyık bir memurin 
kadrosu kurmak isabetli olur. Bu kanaatimi 
huzurunuza arzederken vekâlet emrindeki bir 
çok meı ii urların hareket tarzlarma ve çektik
leri ıstıraba vâkıf olduğum için bu maruzatta 
bulunuyorum. Binaenaleyh eğer vekâlet emri 
müessesesinin tamamen ortadan kaldırılmasm-
Uii mahzur varsa bunun tıpkı isten el sektir

mede olduğu gibi, tıpkı diğer inzibati müesse
selerde olduğu gibi vekâlet emri müessesesi
nin de zamanla . tahdidi yerinde ve isabetli 
olur. Meselâ bir memur âzami' 6 ay vekâlet 
emrinde kalmalıdır. Bu altı ay içinde bunun 
hakkında bir hüküm vermek için vekâletin 
veya ait olduğu makamın mecbur tutulması 
ve bu çocuğa da hayat inüîânları halledilmesi 
lâzımdır. ü da bilmelidir ki altı ay sonra ya 
Devlet hizmetine doneeek veyahut tasfiye edi
lecektir. Tasfiye edildiğine göre dışarıda ken
di basma, memuriyet sıfatı nezedildiği için, 
bir iş arar ve ailesini geçindirecek bir işe atıl
mış. olur. 

Bu münhasıran Gümrük ve inhisarlar ve
kâletine ait bir iş değildir, aşağı yukarı her 
vekâleti alâkadar eden bir meseledir. Açık 
maaş faslından istifade ederek bu "maruzatta 
bulunuyorum. 

E, KAPLAN' (Maraş) — Arkadaşlar, benim 
hatırımda kaklığına göre vekâlet emri, eski Dev
let teşkilatındaki azil maddesi yerine kaim ol
muştur. Azli memurlar için daha zararlı göre
rek o lâyihayı hâzırlıyan encümen, azil fıkrası 
yerine, yani tamamen idareten memuriyetten 
çıkarma yerine, bu vekâlet emri fıkrasını koy -
muştur. Arkadaşlar, Vekâlet emrine bir me
muru abaak için haylıca gerek vekiller ve ge
rek valiler uğraşırlar, ancak alabilirler. O ka
dar kolay değildir bu. Maalesef memurin ka
nununun çok sigortası vardır. Onun için ve
killer vo valiler mütemadiyen bu kanun üzerin
de şikâyet ettiler. Meclisimizde bir muvakkat 
eümendeu geçen devrelerde teşekkül etmiş-ti. bu 
lâyiha yeniden tetkik edilmekte idi. Şükrü 
Bey arkadaşımızın şikâyet ettiği gibi o kanunda 
hakikaten değiştirilecek maddeler vardır. Fa
kat yalnız vekâlet emrindekilerin çektikleri is-
trap bakımından değil,' onların vazife görürken 
halka çektirdikleri ıstırap bakımındandır. 

Ş. SÖKM33NSÜEE (Erzincan) — Arkadaş
lar, bidayette arzetmiştim ki, Memurin kanunu 
kabul buyurulduğu zaman 59 ncu maddesi ile 
azil müessesesi kaldırılmış ve yerine vekâlet 
emrine alınma müessesesi diye yeni bir müesse
se konulmuştu. Bu iki müessese arasında hu
kukî cepheden hiç bir münasebet olmadığını 
bilhassa hukukçu arkadaşlarımız söylemişler
dir. Benim maksadım, vekâlet emri müessese
sinin gerek memurluk şeref ve haysiyeti nokta
sından gerekse bir aileyi sürüncemede bırakması 
itibari ile ıstırap verici manzarasını huzurunu
za arzetmektir. Rasıh Kaplan arkadaşımız ve
kâlet emrine kolay alınmadığını söylüyorlar. 
Bunu kabul ediyorum. Fakat kanun sarihtir. 
Ancak yalnız tâyini vekâletlere ait olan mudi-
ran için alâkadar vekâlete mâruzâtta bulunu
lur. Fakat diğer memurları hiç bir sual sorma
dan vekâlet emrine almak kabildir. Büyük me
murlar için buyurdukları gibidir. Fakat küçük 
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memurlar için boylo değildir. Benim mâruzâtım 
bunlar hakkındadır ve bu itibarla vekâlet em
ri müessesesine temas ediyorum. Rasih. Kaplan 
arkadaşımızın buyurdukları gibi en büyük suç 
olarak halka ıstırap çektiren memurlar varsa 
onlar hakkında memurin kanununda kâfi hü
kümler vardır. Bu ağır suçu işliyen memuru, 
bir daha Devlet hizmetinde kullanılmamak üze
re, halk Hükümeti kolundan tutar ve atar. 

Cumhuriyet m örn urları safları arasında bu 
ruhta menıui' yaşayamaz. Kanunlarımızda bu 
sın; i ar için ceza vardır. Fakat arkadaşlar, hal-
ka ıstırap veriyor diye vekâlet emrine alınan 
hir memuru herhangi bir sebeple bir sene sonra 
tekrar iş başına getirmek ona halka ıstırap çek
tirmek için yeniden fırsat ve imkân vermekten 
başka bir şey olmaz, Fakat ben diyorum ki, 
memurin kanununda bir ceza müessesesi vardır. 
Bir memu,ruıı yapabileceği her türlü fenalıkları 
nazarı dikkate alınıştır. Ancak herhangi bir 
memuru memurluk srfatını korumak suretiyle 
iki üç seno aç byakarak dileııdirmiyellnı. Bu ha
reket bence Cumhuriyet idaresinin büyük şef
katiyle mütenasip delildir. Fvct siyaseten ve 
idareten zamanında böyle bir müesseseye ihti
yaç. vardı. Fakat arzettiğim gibi artık Cumhu
riyet çocukları1 iş başındadır, memurin kadroları
nı doldurmuşlardır. DevleL mesuliyetini omuzları
na almışlardır. Binaenaleyh bu müesseseye 
artık lüzum yoktur. Eğer ieabediyorsa halka 
ıstırap çektiren bu nevi memurları derhal işten 
uzaklaştırmak için derhal tedbir alalım. Fakat 
dilencilik yaptıi'miyalmı. 

İki sene, üç sene ücretsiz, maaşsız, gelirsiz 
hangimiz ıstırap çekmeyiz? Yirmi sene hizmet 
etmiş ve hiç bir ticaret fikri olmıyan bir me
muru kolundan tutup at ve hiç bir para verme, 
o memur ne ticaret yapabilir ve ne de bir şey. 
Sırf vazifesinin ehliyetsizliğinden dolayı vekâ
let emrine alınmışsa ve hayatta dajıiç bir dikili 
ağacı yoksa bu memurun çekeceği büyük ıstıra
bı hepimiz tasavvur edebiliriz. Bu inaksalla bu 
mevzu üzerinde durulmasını Hükümetten bil
hassa rica ederim. 

REİS — Başka söz istİyeıı yoktur. Fasıl ka
bul edilmiştir. 

F . 

281 

282 

283 

Vekâlet 

Ücretler 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Muvakkat tazminat 
EEİS — Kabul edilmiştir. 
I.G83 sayılı kanunun 58 nei mad
desi mucibince verilecek tekaüt 
ikramiyesi 
REİS — Kabul edilmiştir. 

Lira 
87 076 

47 928 

10 200 

F . 
284 4178 sayılı kanun gereğince ve

rilecek çocuk zammı 
REİS — Kabul edilmiştir. 

285 4178 sayılı kanun gereğince ve
rilecek yakacak zammı 
EEİS — Kabul edilmiştir. 

28G Merkez büro masrafları 
REİS — Kabul edilmiştir. 

287 Vilâyetler büro masrafları 
REİS — 'Kabul edilmiştir. 

2S8 Matbu evrak ve defterler 
REİS — Kabul edilmiştir. 

28!) Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve masrafları 
REİS — Kabul edilmiştir. 

200 Kira bedeli 
REİS — Kabul edilmiştir. 

201 Nakil vasıtaları masrafı 
REİS — Kabul edilmiştir. 

202 Harcırahlar 
REİS — Kabul edilmiştir. 

293 Melbusat 
REİS — Kabul edilmiştir. 

294 3335 sayılı kanun gereğince ya
pılacak tedavi, yol ve saire mas
rafları 
REİS — Kabul edilmiştir. 

295 Nakil, masrafları 
REİS — Kabul edilmiştir. 

290 Gümrük idareleri masrafları 
REİS — Kabul edilmiştir. 

207 Gümrük ambarlarında kaybolan 
eşya tazminatı 
REİS — Kabul edilmiştir. 

298 Mukannen masraflar 
REİS — Kabul edilmiştir. 

200 İnşa ve tamir işleri 
REİS — Kabul edilmiştir. 

3-00 Kurs masrafları 
REİS — Kabul edilmiştir. 

301 Pasif koruma masrafları 
REİS -— Kabul edilmiştir. 

302 Tartı aletleri alım ve tamir mas
rafları 
REİS — Kabul edilmiştir. 

303 Kitap ve mecmua bedelleri ve 
yazma ve tercüme ücretleri 
REİS — Kabul edilmiştir." 

304 Staj masrafları 
REİS — Kabul edilmiştir. 

305 Geçen yıl borçları 
REİS — Kabul edilmiştir. 

300 Eski yıllar borçları 
REİS'— Kabnl edilmiştir. 

307 Maaşlar 2 
REİS — Kabul edilmiştir. 

308 Ücretler 
REİS n - Kabul edilmiştir. 

Lira 

17 000 

G 000 

48 200 

92 400 

18 800 

70 650 

23 308 

8 600 

126 010 

20 701 

12 000 

11 000 

10 401 

300 
.103 120 

06 800 

39 481 

5 000 

3 000 

7 750 

2 

8 000 

1 750 

435 731 

421 408 
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. 309 Muvakkat tazminat 
REİS — Kabul edilmiştir. 

310 .1683 sayılı kânunun 58 ııei mad
desi gereğince verilecek tekaüt 
ikramiyesi 
BEİS — Kabul edilmiştir. 

311 4178 sayılı kanun gereğince 
rilecek çocuk zammı 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

312 4178 sayılı kanun 'gereğince 
rilecek yakacak zammı 
REİS — Kabul edilmiştir. 

313 3779 sayılr kanun gereğince er
başlara verilecek nakdî mükâ
fat 
REİS — Kabul edilmiştir. 

314 Büro masrafları 
REİS — Kabul edilmiştir. 

315 .Matbu evrak ve- defterler 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

316 Telefon ve diğer muhabere üc
ret ve masrafları 
REİS — Kabul edilmiştir. 

317 Kira bedeli 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

318 Harcırahlar 
REİS — Kabul edilmiştir. 

319 3335 sayılı1 kanun gereğince ya
pılacak tedavi, yol vo sa^re mas
rafları 
REİS — Kabul edilmiştir. 

320 Muayyenat : 
REİS — Kabul edilmiştir. . 

321 Askerî levazım 
REİS — Kabul edilmiştir. 

322 Harp levazım ve teçhizatı: mas
rafları 
REİS — Kabul ediilmlştir. 

323 Ecza ve sıhhi malzeme masraf
ları -
REİS — Kabul ediflmiştir. 

324 Veteriner ecza ve malzeme mas
rafları 
REİS — Kabul edilmiştir. 

325 Hayvan mubayaa ve tazmini 
REİS — Kabul edilmiştir. 

32G Nakil masrafları 
REİS — Kabul editlnLİştir, 

327 Kara nakil ve deniz muhafaza 
vasıtaları masrafları 
REİS — Kabul edilmiştir. 

528 İstihbarat, masrafları 
REİS — Kabul edilmiştir. 

329 İnşa ve tamir işleri 
REİS — Kabul -edilmiştir. . 

330 Kurs masrafları 
REİS — Kabul edtUmigtir. 

Lira 
18 444 

1 920 

000 

.15 000 

300 

18 000 

5 000 

3 600 

52 000 

80.000 

4 000 

620 875 

660 000 

40 000 

10 000 

.3 000 

2 000 

85 000 

242 723 

40 000 

15 OÖO 

44 470 

331 

332 

333 

334 

335 

. Vazife esnasında -ölen subay, er, 
memur- ve müstahdemlerin teç
hiz, tekfin ve kabir duşa masraf
ları 
REİS — Kabul cdMmiştir. 
1615 sayılı kanun gereğince ve
rilecek yemeklik bedeli 
REİS — Kabul edilmiştir. 
3944 sayılı kanuna göre verile
cek hayvan yem bedeli 
REİS — Kabul edilmiştir. 
(leğen yıl borçlan 
REİS — Kabul ediflmiştir. 
Eskİ yıllar borçlan 
REİS —• Kabul edilmiştir. 

Lira 

500 

25 000 

80 000 

7 500 

1 20G 

S - Dahiliye vekaleti bütçesi. 
REİS — Dahiliye vekâleti bütçesine geçiyo

ruz. Heyeti umumiyesi hakkında söz istiyen 
var mı?• 
. S. TUKCAY (Sİİrd) — Efendim, bizim 
Teşkilâtı Esasiye hukukumuz, vilâyetler ida
resini mezuniyetin tevsii ve vazifelerin tefri
ki esasına istinat ettirir. Filhakika bu esas 
kaidenin organik hükümleri Vilâyetler idaresi 
kanununda yazılıdır. Ancak 1935 tarihinde, 
zannederim, tanzim edilmiş, olan bu kanun, 
valileri merkezi Hükümetin mümessili olınak 
mevkiine getirmekle bareber onların salâlıî-
yetlerhıi istimaL noktasından kâfi bir kuvvet
te bulundurmamaktadır. Kaldı ki ondan son
ra çıkan muhtelif diğer kanunlar, âli ve fer'î 
hükümler bu salâhiyetlerin istimali noktai na
zarından vilâyet müessesesini gayet zayıf bir 
mevkide bulundurmaktadır. Demin arzettiğim 
tefriki vezaif sistemi de mahallî idarelerin ku-

1 rulmasını tazamnmn eder. Vakıa bugün bizde 
yine bu noktadan bu.şekilde bir tesis varsa da 
bu müessese gayet zayıftır. Bunun salâhiyeti 
hududu nereden başlar, nerede biter bugünkü 
mevzuatta bunu tâyin etmek kabil değildir. 
Binaenaleyh bendeniz muhterem Dahiliye ve
kilinden her iki noktadan, yani, vilâyetlerin 
umumî-idaresi ve mahallî idarelerin tesisi nok
talarından yeni kanunlar tanzimi ile memle
ketin idarî mevzuatının tecdidini istiyorum, 
İkinci ricam da şudur: 

Bugünkü otorite administratifi istimal eden 
memurların bir garantiye ihtiyaçları vardır. 
Bu garanti de Memurini muhakemat kanunu 
ile bir dereceye kadar temin edilmişse sonra
dan çıkan muhtelif kanunlar bu kanunun ik
tiza ettirdiği kuvveti zâfa uğratmıştır. Demek 
istiyorum ki bütün memurlar böyle bir-garan
tiden müstefid olsalar, elbette ki kâtip, ekis-
pozisyoner vaziyetteki memurların bu garan
tiye ihtiyaçları yoktur. 'Fakat valinin ve kay
makamın ve icra ajanlarının buna kati İhtiyaç-
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l an derkârdır. Binaenaleyh, eski kamınım if
ratlarım selbeden fakat yeni noktai nazara 
göre adminiratif otoriteyi temin edecek olan 
yeni bir kanunun hazırlanıp Meclise sevkını 
faydalı bulmaktayım. 

İkinci bir talebim.de şudur : Geçenlerde ar
kadaşlarımızdan bir zatın Ankara'da mesken 
buhranı hakkındaki mütalâatr Parti Grupu-
muzda görüşülerek bu hususta lâzımgelen ted
birlerin düşünülmesi için Grup içinde bir ko
misyon teşkil edilmişti. Komisyonun vâsıl ol
duğu neticelerden biri Hükümet dairelerinin 
icar şekliyle meskenleri işgal etmemeleridir. 
Meskenin istimal veçhinin hiç bir suretle de-
ğiştirilmcmesini biz arzu ettik. Mazbatamız ya
zılmış ve Heyeti Muhteremeyc derdesti takdim 
bulunmuştur. Ancak bütçeler çıkmaktadır. 
Zannediyorum ki mazbatamız ancak haziran 
içinde ancak Heyeti Muhterem enin eline geçe
cektir, O tarihe kadar kontratların yapılması 
halinde bizim arzettiğimiz teklif suya düşmüş 
olur. Binaenaleyh bu noktada da Hükümetin 
ihtiyatlı bulunmasını ve böyle mukavelelerin 
tanzimini bîr mertebe geciktirmesini rica edi
yorum. 

K. SEVÜKTEKİN" (Diyarbakır) — Bir su
al soracağım. (Kürsüye sesleri), 

Efendim, tasdi ediyorum, kusuruma bakma
yın. (Estağfurullah sesleri).. 

Varidatı 200 bin lira ve daha ziyade olan 
belediyeler bundan 15 sene evvel çıkan 423 
numaralı kannnla belediye vergi ve rüsumu 
alıyorlardı; fakat bundan sonra çıkan Bele
diye kanunu, belediyelere bir çok külfetler 
yüklemiştir. Acaba her şeyin palıalr olduğu 
bu zamanda bunları yapabiliyorlar mı? Yan i ' 
bu iki kanıtının yekdiğeri ile telif edilmesi 
mümkün olup olmadığını soruyorum. 

DAHİLİYE VEKİLİ H. URAN" ( Sey
han) — Efendim, bütçenin umumî heyeti müza
kere edilirken; arkadaşımız TCansu, umumî mü
fettişlik teşkilâtının bugünkü durumu ile mem
lekete faydalı olmadığından bahis buyurdular. 

Bugün arkadaşımız Tuncay da aynı ehem
miyette olmak üzere; vilâyet idare teşkilâtının 
ıslahından ve memurine ait olan mevzuattan "ba
his buyurdular. Arkadaşlarım takdir buyurur
lar ki bu mühim mevzularda olduğu gibi vekâ
let işleri üzerinde de Heyeti Cclİleyc tetîdka 
istinat eden esaslı mâruzâtta bulunamıyacağım. 
Yalnız bunları birer tetkik vazifesi olarak üze
rime almış bulunuyorum. Butlunla arkadaşları
mın iktifa etmesini rica ediyorum (Doğru, kâfi 
sesleri). 

Sayın Generalin bahis buyurduklarını da 
dinlemiş bulunuyorum. Onu da aynı şekilde 
tetkik edeceğim (Kâfi sesleri), 

GI. K. SEVÜKTEKltf (Diyarbakır) — Te
şekkür ederim. 

REİS — Başka mütalâa yoktur. Fasıllara ge
çilmesini reye arzediyorum. Kabul buyuran
lar . . . Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

. P . Lira 
336 Vekil tahsisatı ' 5 320 

•REİS — Kabul edilmiştir. 
337 Maaşlar 5 723 177 

REİS — Kabul edilmiştir. 
338 Ücretler 430 872 

REİS — Kabul edilmiştir. 
339 Muvakkat tazminat 65 062 

REİS — Kabul edilmiştir. 
340 1683 sayılı kanunun 58 nci mad

desi gereğince verilecek tekaüt 
ikramiyesi 16 000 
REİS —• Kabul edilmiştir. 

341 4178 sayılı kanun gereğince ve
rilecek çocuk zammı 45 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

342 4178 sayılı kanun gereğince ve
rilecek yakacak zammı . 45 000 
REİS — Kabul edilmiştir, 

343 1437 sayılı kanun gereğince* ve
rilecek avana 
REİS — Kabul edilmiştir. 

344 Merkez büro masrafları 
REİS — Kabul edilmiştir. 

345 Vilâyetler büro masrafları 
REİS — Kabul edilmiştir. 

346 Matbu evrak ve defterler 
REİS — Kabul edilmiştir. 

347 Posta, telgraf ve telefon ücret ve 
masrafları 
REİS — Kabul edilmiştir. 

348 Kira bedeli 
REİS — Kabul edilmiştir. 

349 Umumî müfettişlikler idare mas-

REİS — Kabul edilmiştir. 
350 Nakil vasıtaları masrafları 

REİS — Kabul edilmiştir. 
351 Harcırahlar 

REİS — Kabul edilmiştir. 
352 Melbusat 

REİS — Kabul edilmiştir. 
353 3335 sayılı kanun gereğince ya

pılacak tedavi, yol vo saire mas
rafları 
REİS — Kabul edilmiştir. 

354 2850 sayılı kanun gereğince köy 
vo mahallelerde yapılan askerlik 
yoklamasında bulunacak nüfus 
memurları harcırahı 

. REİS — Kabul edilmiştir. 
355 2510 ve 2848 sayılı kanunlar ge-

reğinco kültür, idare ve emniyet 
bakımından başka yerlere nakledile 
çeklerin her türlü masrafları ve 

G 000 

64 800 

196 500 

36 000 

348 080 

50 000 

18 000 

24 000 

252 300 

6 000 

10 000 

7 837 

— 3.95 — 
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bu iş için kullanılacak muvakkat 
memurların ücret ve harcırahları 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Nüfus işleri 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Hususi idareler bütçelerini tetkik 
eden mümessiller ücreti 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Devir harcırahları 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Kaymakamlık ve nahiye mü
dürlüğü kursları 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Mecmua masrafı 
REİS — Kabul edilmiştir, 
Kongre, staj ve tahsil. masraf
ları 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Geçen yıl borçlan 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Eski yıllar borçlan: 
REÎS— Kabul edilmiştir. 

25.5 
Lira 

1 

93 000 

1 400 

367 200 

92 000 

6 000 

•' 72 002 

25 000 

10 500 

.1943 
P. 

374 

375 

376 

377 

378 

379 

380 

381 

382 

F, 

356 

357 

358 

359 

360 

361 

362 

363 

C - Emniyet unttum müdürlüğü bütçesi 
REÎS — Emniyet umum müdürlüğü bütçesi

ne geçiyoruz, .. 
, Heyeti umumiyesi hakkında mütalâa var 

mı? 
Fasıllara geçilmesini reyinize atfediyorum. 

Kabul buyuranlar ... Etmiycnler ... Fasıllara ge
çilmiştir. • * • 
F. 
364 8 Maaşlar 

REÎS — Kabul edilmiştir. 
365 Ücretler 

REİB — Kabul edilmiştir. 
366 Muvakkat tazminat 

REÎS — Kabul edilmiştir. 
367 1683 sayılı kanunun 58 nci mad

desi gereğince verilecek tekaüt 
ikramiyesi 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

3C8 4178 sayılı kanun gereğince ve
rilecek çocuk zammı 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

369 4178 sayılı kanun gereğince ve
rilecek yakacak zammı 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

370 1475 sayılı kamın gereğince ve
rilecek tazminat 

- REÎS — Kabul edilmiştir. 
371 Merkez büro masrafları 

REÎS — Kabul edilmiştir. 
372 Vilâyet büro masrafları 

REİS — Kabul edilmiştir. 
373 Matbu evrak ve defterler 

REÎS — Kabul edilmiştir. 

Lira 
096 818 

221 264 

235 000 

10 000 

35 000 

22 000 

2 400 

20 500 

144 800 

25 500 

283 

384 

385 

386 

387 

388 

389 

390 

391 

392 

393 

O :. 1 
Lira 

Posta, telgraf vo telefon ücret ve 
masrafları ' 177 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Kira bedeli 89 870 
REÎS -— Kabul edilmiştir. 
Nakil vasıtaları masrafları 50 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Harerrahlar 160 800 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Melbusat 3 750 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
3335 sayılı kanun gereğince ya
pılacak tedavi, yol ve saire mas
rafları 3 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Polis telefonlarının satın alma 
bedel ve masraflariyle işletme ve 
değiştirme masrafları 32 750 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Melbusat ve teçhizat 715 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Vazife esnasmda yaralanan ve 
hastalanan memurlar ile kazaya 
uğrıyanlarm ve yaralıların teda
vi masrafları 10 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Nezaret altmda bulunanlarla hu
dut haricine çıkarılacakların sevk, 
iaşe ve masrafları, iskân ramta-
kasmr terkedenlerden geldikleri 
yerlere iade olunacakların ve 
bunlara memur edilenlerin zaruri 
masrafları 17 360 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Tamir işleri 58 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Süvari polis hayvanları ve po
lis köpekler . 75 501 
REÎS — Kabul edilmiştir, 
4367 sayılı kanun gereğince ve
rilecek er tayını bedeli 2 464 575 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
İstihbarat 203 500 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Polis mecmuası 5 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Ecnebi mütehassıslar 10 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Milletlerarası müesseselere işti
rak masrafları 600 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Kongre, staj ve tahsil masrafları 6 502 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Polis mektepleri masrafları 246 001 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Prevantöryom ve sanatöryom 
masrafları 32 548 
REİS — Kabul edilmiştir. 
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394 

305 

3ÎHÎ 

3201 sayılı kanunun 8ü ncı mad
desi gereğince verilecek para ıııü-
kûfatT 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Geçen yıl borçlan 
KEÎS — Kaimi edilmiştir. 
Eski yıllar borçları 
REİS — Kabul edilmiştir. 

Lira-

1 000 

S 500 

7 740 

Lİl'U 
5 221 7G9 

127 380 

53 432 

•422 

423 
424 

D - Jandarma O. Komıdwnlvjı 

KEİS — Jandarma Genc'i komutanlığı büt
çesine geçiyoruz. 

Heyeti umıuuiyesİ hakkında söz istiyen var 
mı? 

Fasıllara geçilmesini kabul buyuranlar... Et
li il yenler.., Fasıllara geçilmiştir, 

F . 
3!37 Maaşlın' 

REİS — Kabul dilmîştir. 
39» Ücretler 

REÎS — Kabul dikiliştir. 
399 Muvakkat tazminat 

REİS — Kabul dilıııiştir. 
400 I (»83 »ayılı kaımnuıı 58 nci mad

desi gereğince Verilecek tekaüt 
ikramiyesi 
REÎS — Kabul dilmîştir. 

401 4178 sayılı kanun gereğince ve
rilecek çocuk mıı ım 
REİS —.Kabul dilıııiştir. 

402 417S saydı kanun gereğince ve
rilecek yakacak zammı 
REİS — Kabul dilıııiştir. 

403 'Merkez büro masrafları 
REÎS — Kabul dilıııiştir. 

404 Vilâyetler büro masrafları 
REİS — Kabul dilıııiştir. 

405 Matbu evrak ve defterler 
REİS — Kaimi dilmîştir. 

40(5 Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve »mısraı] arı 
REİS — Kabul dikiliştir. 

407 Kıra bedeli 
REİS — Kabul edilmiştir. 

408 Nakil vasıtaları masrafları 
REİS — Kabul dilmîştir. 

409 Harcırahlar 
REİS — Kabul dilıııiştir. 

410 Mclbusat 
REİS — Kabul dilmîştir. 

411 Muayyenat 
REİS — Kabul dilıııiştir. 

412 Askerî levazım 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

413 Harp levazım ve teçhizatı be 
del ve masrafları 
REİS — Kabul edilmiştir. 

25 440 

M 000 

25 000 

4 300 

57 000 

25 000 

80 501 

75 000 

2 800 
270 000 

10 300 

15 304 289 

3 903 887 

609 400 

F . Lira 
414 Sıhhi malzeme ve tedavi mas

rafları • 43 000 
REİS — Kaimi edilmiştir. 

415 Veteriner ecza ve malzemesi 
masrafları 0 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

4.16 Hayvan mubayaa ve tavizi 30 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

417 Nakil masrafları 485 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

418 Nakil vasıtaları masraf lavı 22 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

411) Tamir işleri 150 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

420 Mektepler •umumî masrafları 75 251) 
REİS — Kabul edilmiştir. 

421 Müesseseler vo komisyonlar 
umumî masrafları 12 500 
REİS — Kabul, edilmiştir. 
Matbaa masrafları 3 400 
REİS — Kabul, edilmiştir. 
İkramiye ve tazminat 20 200 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Spor'in as rafl arı 15 000 
REİS — Kabul edilmiştir. • 

425 Gecen yıl borçları 25 000 
REÎS — Kabul edilmiştir; 

42G lîski yıllar borçlan 5 301 
REİS —. Kabul edilmiştir. 

7i' - Hılıluü ve içtimai muavcHol vokaldi büt-

REİS — Hariciye vekili burada yoktur. O-
mtıı için Sıhhat ve içtimai muavenet vekâleti 
bütçesinin müzakeresine seçiyoruz. 

llevel'i umumiyesi hakkında söz istiyeıı var 
mı* 

Dr. M. BERKER (İçel) — Muhterem arka
daşlar, Sıhhat vekâleti bütçesinin müzakeresi
ne başlarken memleketimizin bugünkü sıhhi du
rumu üzerinde kısaca durmağı faydalı ve lüzum
lu addediyorum. Filhakika bu durumu aydın
latmak salahiyetli ve alâkadar vekâlet maka
mına aittir. İlendeniz yalnız işittiklerimi, gör
düklerimi arzederek bazı tem emlilerde buluna
cağını. 

Geçen yıl memleketini izin hemen her tarafın
da sıtmalım büyük tahribat, yaptığına şahit ol
duk. 11unıııı sebebi sıtmanın yegâne nâkili «km 
sivrisineklerle mücadele kâfi ve tesirli bir su
reli e mücadele edilmemiş, olmasıdır. Bundan 
ba«ka kinin ve diğer sıtma İlâçlarının htthııııııa-
ıııası da sıtmanın geniş mikyasta intişarına ve 
tahribatına sebep olmuştur. Bu sene çok ya
ğışlı olduğu için önümüzdeki aylarda sıtma
nın geçen seneye nazaran daha fasda tahribat ya
pacağım şimdiden talimin edebiliriz. Teni yıl 
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için sıtına mücadelesinde Sıhhat ve içtimai mua
venet vekâletinin ne gibi tedbirler düşündüğünü 
öğrenmek .isterim, 

Yine geçen sene .zarfında memleketimizin 
bir çok yerlerinde ve benîm İntihap dairem olan 
İçel'de bulaşıcı ve salgın istidadını gösteren bir 
çok bulaşıcı hastalıklar zuhur etmiştir. Mahallî 
teşkilât, îmltâu ve vasıtalarla yapılan mücade
lenin kafi olmadığını bizzat gördüm. İçel'de 
bilhassa tifüs, lekelihumma vakaları vardır, 
Bu hastalıkların memleketin muhtelif yerlerin
de ve bilhassa İstanbul'da çoğalmakta olduğu
nu gazetelerde görüyoruz. Tifüs yani lekeli-' 
humma çok tehlikeli bir hastalıktır. Diliyorsu
nuz ki umumî harpte bir çok vatan çocukları 
bu hastalık yüzünden kaybolmuştur. Bu, fev
kalâde salgın istidadı gösteren've süratle inti
şar eden bir hastalıktır. Binaenaleyh bunlarla 
yapılacak mücadelenin yalnız mahallî teşkilâta 
bırakrbııası doğru değildir. Sıhhat vekâleti 
doğrudan doğruya kendi eliyle ve enerjik bir 
şekilde hastalığı .doğduğu yerde önlemeğe ve 
söndürmeğe çalışmalıdır. Bendeniz bütçeyi 
tetkik ederken bulaşıcı hastalıklarla mücadele 
tahsisatının geçen seneye nazaran daha az oldu
ğunu gördüm. Geçen sene 112 bin lira iken bu 
sene 98 bin liraya indirilmiştir. Halbuki hasta
lık yürümektedir, artmaktadır, gittikçe dairei 
inkişafım genişletmektedir. Arkadaşlar, dünya 
harp içindedir ve biz de Ira lıarp çcm'herİniıı 
oi'tasmdayız. Harp zamanında bu hastalıkların 
ne gibi tahribat yaptıklarını geçen harbin hâtı
ralarını taşıyanlar nek iyi bilirler. Geçen harp
le pek çok vatandaşları tifüse kurban vermiş
tik. Bu hastalıklarla şiddetle mücadele etmek 
ve bunun için ieabeden tahsisatı arttırmak lâ
zımdır. 

Yine arkadaşlar, memleketimizin umumî 
sıhhatini koruyacak hükümleri ihtiva eden 
Umumî hıfzıssıhha kın umunun iyi tatbik edil
mediğine şahit olmaktayız. Sıhhat vekâletimi
zin bu kanunun tatbikatına da ehemmiyet.ver
mesini ve İra kanunu tatbik etnıiycn müessese
lerin kanuni vecibelerini yapmaları için bu mü
esseseleri daha sıkı takibata tabi tutmasını Sıh
hat vekâletinden rica edeceğim, 

Geçen yıl. bütçesi vesilesiyle yine bıı kürsüden 
baz: temennilerde bulunmuştum. Bunlardan 
biri memleketimizdeki, Devlet sıhhi teşkilâtının 
büyük bir yardımcısı: olan ve İmik sıhhati üze
rinde büyük faydalar temin eden hususi sağlık 
ı>ıües«>selei'iııin himaye ve teşvik edilmesi sure
tiyle bunların adedinin çoğaltılması idi, bu 
muhterem vekilimizin de tasvibine mazhar oîınıış 
bir temenniydi, ^cçen yıl içinde nasıl bir tatbik 
gördüğünü öğrenmek için muhterem vekili
mizin cevap vermelerini rica ederim. 

Yine temennilerim arasında sıhhat teşkilât
larında çalışan doktor vesair vazifcdarlarm 

ücretli kadrodan maaşlı kadroya alınması vardı. 
Bu sene merkez Hıfzıssıhha müessesesinde çalı
şan daimî memurların maaşlı kadroya alındı
ğını görüyoruz. Jftılbııkİ bendeniz diğer teş
kilâtta çalışan vazifedarların da maaşlı kad
roya alınmalarını temenni, ediyor ve bu hu
susta vekâletimizin neler düşündüğünü öğren
mek istiyorum. 

Muhterem arkadaşlar, sözlerime son verirken 
bu seneki bütçemizde yeni bir takım sıhhi te
sisler,'sıhhi''hizmetlerin kabul edilmiş olduğunu 
görmekle cidden memnun olduk. Bütçenin tet
kikinden anlaşılacağı üzere istanbul'da yüz 
yataklı bir kemik ve mafsal veremi hastanesi, 
Gâziauteb'de bir Trahom'dispanseri ve daha beş 
yerde «ılıhat merkezleri, iki yerde verem dispan
seri, daha buna mümasil bîr çok tesisler yapılmak
ta olduğunu gördüm. Cidden sevindim. Ve 
hepimizin sevmmesi lâzımgeleh güzel teşebbüsler
dir. Bunları da bumda takdirle, şükranla ana
rak sözlerime nihayet verivoruın, 

Dr. O. Ş. ULUDAĞ (Koya) — Sıhhiye vekâ
leti bu sene bize büyük müjdelerle geldi. Cok-
tanberi Sdıiıîye vekâletinden böyle güzel eserler 
zaten bekliyorduk. "Vekâlet ilk teşekkülü gü
nünden itibaren hamleci olarak tanınmıştır. Fa
kat 5 - 10 senedenberi yaptığı eserleri ıslah et-
•ıııekle uğraştığından dolayı olacak ki, yeni bîr 
.e ıcr vücııde getirememiştir. Bıi sene görüyoruz 
İti, toplu eserlerle meydana, çıkıyor. Mesela bu 
sene umumî faaliyetleri arasında 100 yataklı 
bir kemik ve mafsal veremi hastanesi, bir do
ğum ve çocuk bakımevi, iki verem dispanseri; 
5 yeni sıhhat dispanseri, bir çiftlik, -bir hasta
nenin tam a in I a ııı nâsı, bir doğum ve nisaiye kli
niğinin tamamlanması ve yedi yerde trahom has
tane ve dispanserleri açılıyor. Bu bir seneye sığ
dırılmak istenilen büyük eserler dolayısiylo Sıh
hiye vekâletine muvaffakiyetler dilemek bir 
kadirşinaslık olur. Ancak bu esesleri kısaca ufalt 
notlarla gözden geçirmek, zannederim kî, faydalı 
olacaktır. 

Kemik ve mafsal vereini hastanesi 'memle
ketimizde yapılan bu neviden İlk müessesedir. 
Bizde kemik ve mafsal veremi hastaları umumî 
hastanelerde tedaviye alınmaktadır, tabii derin 
bir ihtisas hizmeti karşısında kalmamaktadır
lar. Medeni memleketlerde çoktanberi büyük 
İtiı* ihtisas hizmeti karşısında kal ma in ak tadil
ler, bizim nıeıulekeimizde de bu seneden itiba
ren nıütehas.ıs ellere bırakılması Sıhhat vekâ
letinin memlekette en büyük bir sıhhat abidesi 
kurnıusiyle müsavidir. Kemik ve mafsal hasta
nesinin açılma mahallî üzerinde biraz duraca
ğım; bu, hepimizin bildiği Boğaziçi'nde Balta 
limanında açılacaktır Burası eskiden, Balıkçı
lık enstitüm idi. Burada müessesenin yapılıp 
yapılamıyacağı hakkında katî bir fikrim yoktur. 
Mebusun mebustan söz istemesi eğer adetimiz ol
saydı, Dahilî Nizamnameniz de müsait olsaydı, 
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bit hususta çok değerli mütehassısımız olan Ko
caeli mclinsujimılıterem Dr. Fazıl Bürg«'den iza
hat vermesini rica ederdim. Ben kendi şahsıma 
Karadeniz -rüzgârlarına, Karadeniz akıntılarına 
mâruz rutubetli bir yerde böyle kemik ve maf
sal veremi hastanesinin açılmasını biraz mah
zurlu görüyorum. Böyle hastanelerin deniz 
kenarında açılmaları gerek denizden, gerek 
güneşten atacakları radyo aktiviteleri itiba
riyle gerçi faydalıdır. Fakat daha sakin ve 
daha az rutubetli bir yer seçilmeydi dalıa iyi 
olurdu kanaatındayım. Mamafih İm, şahsi dü-
şüncemdir. Vekâletin bunu kurarken hususi 
klimatolojik bir tetkik yapıp yapmadığını sor
mak istiyorum. Yapmışsa ve onun neticesine 
göre tesise karar vermiş, ise mesele yoktur. 
Tzahat vermelerini dilerim. 

Memlekette iki tane yeni verem dispanse
ri açılıyor.1 Şimdiye kadar üç verem dispanse
rimiz vardı. Her içtimada verem dispanseri 
bahsine temas ederiz ve bu dispanserlerin sıh
hi teşkilâtta ileri karakol vazifesi gördükleri
ni söyleriz. Sıhhiye vekili de her imkân düş
tükçe bunun miktarını çoğaltacaklarını söy
lerler. Bıımı, ileride açacağı diğer dispanser
lere bir başlangıç olmak üzere kabul ediyorum. 
(leleeek sene bu hususta daha ziyade tahsisat 
isterlerse Büyük Millet Meclisi onu müsait 
olarak knrşılıyacağını zannederim ve memle
ketimizde bu türlü müesseselerin çoğalmasını 
temenni ederim. 

Verem sanatoryom ve hastaneleri memleke
timizin bir köşesinde toplanmıştır, İstanbul 
ve İzmir. Bunlar memleketimizin bir kenarı
dır. Orta ve şarki Anadolu'dan buralara müte
madiyen veremliler gönderilmektedir. Bunu 
uzun zamandır, yine huzurunuzda konuştum, 
Verem sanatoryomları memleketimizde çoğal-
malıdır. Meselâ güzel, kuru havasiyle Anka
ra 'da bir verem sanatoryomunun açılması ih
tiyaçların başında gelir. Bundan başka mese
lâ Konya'da, meselâ Sivas'ta ve bilhassa Br-
znrum'da bu türlü müesseselerin açılması mem
leketin hakikî ihtiyaçlarına cevap vermiş 
olacaktır. 

Verem sanatoryom lanınız "yalnız açık ve
remlilere münhasırdır. Yani basil çıkaran ve
remliler İçindir. Bu suretle acık veremlileri 
kabul etmekten iki maksadımız vardır. Biri
si bu türlü veremlileri tedavi etmek, diğeri 
bunların etrafa muzır olmalarının Önüne geç
mektir, Kapalı veremler hakkında hiç bir ku
rağımız yoktur. Kapalı veremlerin mazarrat
ları hastaların şahıslarına ait olmak dolayı-
siyle biraz daha müsamahalı görülüyor. Fa
kat bunların birdenbire açılmıyacağma kimse 
senet veremez. Memleketimizde kapalı verem
ler için sanatoryumlar açılması lüzumlu ve za
ruridir. 

Devlet hastaneleri 747 018 lira fazlasiyle 

2 887 842 lira tahsisata maliktir. Yatak ade
di biraz daha artmıştır. Tahsisat fazlası ba
kım vo iaşe işlerine tahsis olunacaktır. Beher 
hasta için iaşe masrafı olarak 110 kuruş sar-
f olunduğu mı Hükümetin esbabı !;muci besinden 
okuyoruz. Bu zamanda 110 kuruşa bir hasta
ya bakmak, Sıhhiye vekâletinin iyi ve idareli 
iş gördüğüne bir delildir, 

Sıhhiye vekilinden'bu hastaneler bahsinde 
istiyeceğim bir şey dalın vardır. Bıımı üç se
ne evvel yüksek huzurunuzda bir kere d;ılw. 
arzetmiştiııı. Sıhhiye vekâletine doğrudan doğ
ruya bağlı olan Numune hastaneleri memleke
timizde mevcut olan en güzel müesseselerdir 
ve bu numune hastaneleri herhangi medeni bir 
milletin hastanelerinden laha aşağı' göremeyiz. 
Ancak vilâyetlere, idare'ı hususiyelerc bağlı olan 
müesseseler hakikî perişanlık içindedir. Bunu 
«aklıya m ay/z. Niçin bunlar öyle onlar böyle 
oluyor. Malûmdur ki hastane idare etmek bir 
İhtisas işidir. Bıı, aşikârdır. Vilâyetlerin bir 
İhtisas -işi olan hastaneleri elbette Sıhhat vekâ
leti kadar iyi idare edemİyeceği muhakkaktır. 
Bunları memleketin ihtiyacı nispetinde göze 
alarak yavaş yavaş, hattâ mümkünse topluca, 
Devletin kendi eline almasını ve vilâyetle il o 
alâkalarının kesilmesini çok lüzumlu ve gerekli 
buluyorum. Kğcr Şililini vekâleti bu işi başara
cak olursa memlekete en büyük bir âbide dik
miş olacaktır. T> kaza merkezinde sıhhat merkezi 
açılıyor. Sıhhat merkezleri bugün memleketi
mizde hemen hemen meçhuldür. Fakat bunlar
dan memleketimizin çok fayda göreceğini ümit. 
ediyoruz. Vekâletin daha geniş ölçüde olarak 
İm merkezleri diğer vilâyetlere, diğer kazalara 
teşmil edeceği vadini hürmetle karşılarını. 

İler kazada, her viiâyetto birer doğum evi 
açılacağından bahsediliyor. Nüfus siyasetimiz 
için bu en güzel bir başlangıçtır. Bu sene tîa-
zianteb'de ilk defa olarak bir müessese açılıyor, 
Bunu da bir başlangıç olmak üzere tcLâkk-İ edi
yorum. | 

Sağır, kör ve dilsiz mektepleri için konan 
tahsisat geçen senenin aynıdır. Vekâlet esbabı 
mucibe mazbatasına şu şartları yazıyor. «Muh-

•tclif malzeme fiyatları herhangi bir yükselme 
kaydettiği takdirde bu tahsisatla idareye çalı
şılabilire de ancak fiyat farklarım karşılama
nın mümkün olamıyacağı arza lüzum görül
müştür.» 

Vekâlet gerek hastanelinin, gerek diğer mü
esseselerin vaziyetlerini tetkik ederken yaptığı 
zamları daima iaşe karşılığı olarak göstermiş
tir. Halbuki Sağır, dilsiz ve körler müessese-

. sinde böyle bir şeye lüzum görmüyor. Zanne
derim, ki önümüzdeki aylarda munzam tahsisat 
istemeğe mecbur olacaktır. 

Bahsin İkinci veçhesine geçiyorum: Müca
deleler. Başta Sıtma mücadelesi gelir. Bu seııo 
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bütçesinde do 70 bin liralık bir fazlalık var. Es
babı mucibede fazla görünen tahsisatın yol pa
rası olarak, harcırah olarak harcanacağı söy
leniyor. Bütçe encümeni bu tahsisatı az gö
rüyor. Bir .bakımdan doğrudur. Ancak ben tah
sisatı kendi bakımıma göre hiç te az görmüyo
rum. Arkadaşlar, Sıhhat vekâleti Sıtma müca
delesini teşkil ettiği vakit memlekette en ileri 
bir vekâlet olarak teşekkül etmiş bulunuyordu. 
Diğer vekâletler henüz çekirdek halinde bulu
nuyorlardı. Blcmonlan noksandı. Gelişememişler
di. O vakit Sıhhat vekâleti sıtma mücadelesi 
bahamda Ziraata ait olan işleri, .Nafiaya ait 
olan işleri tamamiyle kendi üzerine aldı. Pirinç 
zîraati ile ilgili oldu, bataklık kurutma işini ta
mamiyle kendi üzerine aldı. Bugün Ziraat ve
kâleti, gerek Nafia vekâleti diğer vekâletleri
miz gibi gelişmiş ve olgunlaşmıştır. Sıhhiye 
vekâleti eğer üzerine aldığı bu gibi işlerden 
müstağni kalır ve bu gibi meşguliyetleri doğ
rudan doğruya Ziraat ve Narla vekâletine bı
rakacak olursa elindeki para ile mevcut müca
dele ımntakal armt muvaffakiyetle idare eder. 
Sıhhiye vekâletinin bilhassa büyük bataklık
ları kurutmakta muvaffak olamadığını uzun ça
lışmalardan sonra aeı tecrübelerle anladık. Me
selâ Konya TCrcylisi'nde uzun çalışmalara rağ
men muvaffak olamaması unu sebebi büyük bîr 
ihtisas isi olan İm İşi üzerine almasına rağmen. 
kâfi derecede elemanın bulunamamasmdan 
•dolayıdır. Nitekim, sonradan aynı işi Nafia ve
kâleti üzerine almıştır. Diğerlerini de sırasiylo 
Nafia ve Ziraat vekâletlerine devrederek vekâ
let bu işteıi' sıyrılırı alıdır. 

Sıhhiye vekâletinin bir de kinin meselesi 
vardır. Kinin, meselesi üzerinde bizzat ben iki 
senedir çalışmaktayım. Kızılay kongrelerinde u-
zıın uzun görüşüldü. Kinin bu işte başta gelen bil
vasıta değil, pasif korunma vasıtasıdır. Eğer 
sıtma mücadelesinde Nafia ve Ziraat vekâletle
ri hakikî rollerini oynıyacak olurlarsa Sıhhiye 
vekâletinden çok dalıa büyük iş görmüş olur
lar'. Aktif çalışmak doğrudan doğruya İm iki ve
kâlete aittir. Sıtma meselesi Sıhhiye vekâletinin 
ancak ancak tâli olarak vazifesi olabilir. 

Trahom: Trahom memleketimizin yedi y e 
rinde trahom hastanesi ve dispanseri açılacak
tır, Trahom, memleketimizde muayyen mmtaka-
ları işgal. eder. Fakat son zamanlarda şimdiye 
kadar lıiç trahom kaydetmemiş olar* vilâyetle
rimizde de trahom yakaları görüyoruz, öyle ki, 
o vilâyetlerde trahom lıastalıaneleri dahi açıl-
ııııştır. Bunların Sıhhiye vekâletiyle alâkası 
yoktur. Fakat Sıhhiye vekâletinin bu işlerle alâ
kalı vekâletlerle elbirliği ederek çalışması hiç 
trahom mm takası olmıyan memleketlerde tra
homun yayılmasına seben olan âmilleri ortadan 
kaldırması vazifesidir. 

Bütçede diğer bul aşıcı hastalıklarla mücade
le diye bir fasıl vardır. Bu fasla konulan tah

sisat geçen senenin aynıdır. Ancak bu fasİrri 
harcırahlar maddesine biraz-zam var. lüsbabı 
mueibcsinde şu satırlar nazarı dikkatimi cel-
b'ediyor : «Memleketin her tarafında fevka
lâde zamanların doğurduğu âmiller tesiriyle -
her zaman sâri bir hastalık melhuz bulundu
ğundan lüzumu • halinde derhal faaliyete geçe
bilmek ve esasen başlamış olan mücadeleleri 
bu zam zaruri görülmüştür» bu ifade gös
teriyor ki, vekâlet mücadele halindedir. 

Tifüsle, çiçekten bahsetmek istiyorum.' Ar
kadaşım Dr. Muhtar tifüs ve çiçekten bahset
ti ve meselede daha ziyade Sıhhat vekâletinin 
alâkalı olduğunu söyledi, sıtma mücadelesi 
bahsinde olduğu gibi bu bahiste dahi ben S ıh 
hiye vekâletini ikinci derecede mesul buluyo
rum. Çiçek memleketimizde eskidenborİ ta
mu iniş bir hastalıktır. Bu hastalık, mücadele
sinde muvaffak olduğumuz bir hastalıktır. Me
deniyet dünyasına çiçek aşısını Türkler verdi 
ve Avrupa uzun müddet Türk aşısı diye bizim 
aşımızı kullandı. Dünya bu aşıyı bizden öğ
rendi ve kullandı. Çiçek hastalığı ile mücadele 
isi anane haline gelmiş kanaatlerle memleket
te yaşar dururken, çiçek hastalığı ile mücade
le edememek ve memleketin her tarafında çi
çek hastalığı görmek bizi derin derin düşün
dürüyor. Fakat Sıhhiye vekâletinin bu husus
ta nasıl çalıştığını da {"'örmekteyim. Her ta
rafa bol bol çiçek aşısı gönderiyor her insanı 
müteaddit defalar çiçek asısı ile aşılıyor. Mü
cadele de nihayet bundan ibarettir. Fakat ke
sif yolculuklar ve bunun sonunda temizlenmU 
ycıı vagonlar, bütün nakil vasıtalarının kirli
liği bu hastalığın süratle memleketin her ta
rafına bulaşmasına sebep olmaktadır. Vekâle
tin bir taraftan çiçek aşısı tatbiki suretiyle 
mücadele yaparken diğer taraftan Münakalât 
vekâleti ile ve diğer vekâletlerle birleşip, bir 
birlik yaparak muvaffak olmasını dilerim, 

'_Başka memleketlerde vesaiti nakliye temiz
lenmesi için bir çok usuller vardır. Kesif yol
culuklara tahsis edilen vesaiti nakliyeyi boşa
lır boşalma?, içine alıp tem.iziiyeeck etüvler 
vardır. Bizde bu gibi tesisat yoktur. Yolcu
lar 'maatteessüf nakliye vasıta!arıınızdan kir
li olarak çıkıyorlar. Tifüste de bunları söyli-
yeeeğim. Tifüs te aynı veçhile her kaza, her 
vilâyete ve hattâ bazı köylere toplu nakliyat 
dolayısiylc, temizlcnmiycn vesaiti nakliye yü
zünden serpilmiştir. Sıhhiye vekâletinin ica-
beden vekâletlerle elbirliği yapmasını bu cihet
ten de lüzumlu ve gerekli bnlnrnm. 

Hekim İhtiyacı; bunu daima söyleriz. Bir çok 
kazalarımız vardır ki hâlâ hekimsizdir. Gerçi 
fevkalâde zam arılarda yağıyoruz. Sıhhiye ve
kâletinin 500 küsur hekimi ordunun elindedir. 
Sıhhiye vekâleti memlekete Iıckinı yetiştirmek 
için bir yol tutmuştur. Tıp. talebe yardının aç
makla kendisinin emrinde çalışacak hekimleri 
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yetiştirmek istemiştir. Fakat uzun zamandan- ) 
beri Ankara Tıp fakültesinin açılması hakkımla 
bir kanun çıkmış olduğu hakle bu fakülteyi bâ
lâ açamadık. Hatırlıyorum. Ankara fakültesi
nin açılmasını tehir eden bir kanını yaptık. J>ıı 
kanıtının zamanı artık hitam bulmak üzeredir. 
Vekâletten riea ediyorum, kamımın müddeti
nin hitanımdan sonra Ankara Tıp fakültesinin 
inşaatına bağlıyarak İstanbul Tıp fakültesinin 
yükünü hafifletsin. İstanbul Tıp fakültesi o 
çok kalabalık, o kadar çok kesiftir ki muallim
ler bu kalabalık talebe kütlesi önünde ders 
vereniîy<ırlar. Tıâbnratuvarlardaıı lâyİkiyle isti
fade edilemiyor. 

Ankara Tıp fakültesinin yapılması artık farz 
olmuştur. 

S. YARGI (ÎCocaeli) — Bu iş Maarife aittir. 
Dr. O. Ş. ULUDAĞ ( Devamla ) — Sahili 

Yargı arkadaşımızın söylediklerini nnhyamadını. 
Aşikâr söylerlerse cevap veririm. 

S. YARGİ' (Kocaeli) — Aşikâr ohnıyan bir 
Şey yok. Tıp fakültesinin açılması Maarife ait
tir dedim. 

Dr. O. Ş. ULUDAĞ (Devamla) — Tıp fakül
tesi açılması Maarife aittir diyorlar. Vaktiyle 
yapılan kanını benim söylediğini gibidir, iyice 
hatırlıyorum, müsterih olsunlar. 

Belediye tabiplerinin vazifeleri tasrih edil
memiştir. Sıhhiye vekilinin de üç sene evvel 
nazarı dikkatlerini eelbotnıİştim, 11u hekimler 
o kadar çok vazifeler arasında bunalmışlardır 
ki; bunlar hijyen hekimi midirler; hastamı tedavi 
ederler, poliklinik mi yaparlar, cenaze mi def
nederler, türlü İşlevi vardır, bu kadar çok vazife 
arasında- biç birini -yapamıyorlar. Vokâletiıı 
tekrar nazarı dikkatini celbederim. Hükümet 
hekimlerin vazifelerini tasrih etsin. Çalışmala
rına imkân versin. Aynı maruzatım Hükümet 
tabiplerine de aittir, 

İlâç ilânları hakkında evvelce bazı mâruzâtta 
bulunmuştum, bizim memleketimizde yapılan 
İlâç ilânlarının eski zamanlarda panayırlarda 
yakı satan dedelerin yaptıkları reklâmlara ben
zediğini arzetmisi im. Vekâlet son zamanlarda 
doktor tabelâlarında görülen lüzumsuz yazıları 

* ortadan kaldırdı. Fakat ilân işini hâlâ yoluna 
.koyamadı. Evvelki mâruzâtımda bahsettiğim bu 
türlü ilânbırm yoluna konulması hususunda 
Sıhhiye vekâleti teşebbüste bulunmuş olacak ki 
yakın zamanlara kadar İm gibi ilânlara rast 
gelinmiyordu. Fakat şu sıralarda ayın şekilde 
ilânlar tekrar intişara başlamıştır. Vekâletin 
nazarı dikkatlin eelbederim. 

Bir Böııtgen kanunu vardı. Yedi sene evvel 
çıktığı halde hâlâ tatbik edilemedi. Eğer bu 
İtamın engellere ve müşküllere rastlıyorsa bun
lar evladan kaldırılmalıdır. 

Yİue röntgen halisinde vekaletin şu cihete 
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nazarı dikkatini celbederim: Röntgen bizim 
mütehassıslarımızı gittikçe öldürüyor ve aded-
lcriıü azaltıyor. Dunları senede bir ay mecbu
ri izne tabi tutmalıyız. Vekâlet tanzim edeceği 
yeni bir nizamname ile herhangi bir röntgen 
hekiminin günde gg Sî1atten fazla röntgen «.itaa
tinin borbardunaııma. mâruz olmasından kurtar
malıdır. 

Mâruzâtım nihayet bunlardan ibarettir. Ve
kil izahat verir ve bilhassa emrazı sâriye hali
sinde bizi tenvir ederse cok müteşekkir kalırını. 

Dr. A. S. DELİLBAŞI (Kütahya) — Muh
terem arkadaşlar, Sıhhat vekâleti bülçesi müna
sebetiyle memleketim izdeki sıhhi işler hakkında 
temennilerimi, düşüncelerimi arz ve izahtan ev
vel şu noktanın bilhassa lâyık olduğu ehemmiyetle 
meydana konulmasını çok muvafık görmekteyim. 

Sıhhat vekâleti bir çok emsali vekâletlerden 
dalıa çok fazla velüt olmuş, daha çok büyük işler 
başarmış, kıymetli hizmetler başarmış bir mü
essesedir, Bunda hiç. şekkü şüphe yoktur. Eğer 
maziyi bilenler aramızdaki sıhhat müntesip-
let'i arasında eski, Cumhuriyetten evvelki za
manlardaki sıhhat teşkilâtımızı güren zevat o 
zamanki ıilıhat teşkilâtımızı düşünecek olur
larsa, ve bugünkü Sıhhat vekâletinin başarmış 
olduğu vazifelerle kıyas yapacak olurlarsa hiç 
şüphesiz bendenizin arzettîğim noktainazarı sa
mimiyetle kabul edeceklerdir. Bunu tebarüz 
ettirdikten sonra Sıhhat vekâletinin mesaisi hak
kında hiç şüphesiz ki, diğer arkadaşlarını gibi 
bendenizin de bazı temennilerim, bazı nnktni 
nazarlarım bulunacaktır, 

Arkadaşlar, bendenizin bu iki sözüm arasında 
lütfen bir tenakuz mütalâa etmeyiniz. Sıhhat 
vekâletinnin Cumhuriyetin teessüfünden bu
güne kadar gecen zaman zarfında memleketin 
sıhhati noktasından başardığı büyük işleri kabul 
etmek Sıhhat vekâletinden daha çok işler bek
lememek için bir sebep teşkil etmez. Sebebi ga
yet aşikârdır. Sıhhat vekâletinin mevzuu hayat 
meselesidir, Sıhhat meselesidir. 

Sıhhat vekâletinin mevzuu sıhhat meselesidir. 
Büyük bir ihtilâl ve înkilâp yapmış, medeniyet 
sahasında çok geri kalmış bir millet, pek yakın 
bîr zaman içinde mümasili büyük milletlerin 
(medeniyet seviyesine, çıkarmış olan bîr millet 
olduğumuz ve sıhhatin de ne kadar kıymetli ol
duğunu, hiç olmazsa ferdi noktadan olduğu ka
dar iktisadi bakımdan da. çok mühim okluğunu 
bildiğimiz için ; elbette bir hasta adam çahşmıyan. 
bir kol demektir, vatandaşın hayatına, sıhhatine 
acımakla beraber ayrrea Ölmüş bir adam günlerce 
çalışmaktan kalmış bîr kol demektir, onun İçin 
Sıhhat vekâletinin yaptıklarını •şükranla gör
mekle beraber ondan daha çok şey beklemekte 
kendimizi haklı buluruz. 

İler sene Sıhhat vekâletinnin bütçesi geldiği 
zaman içimde büyük bir tahassür uyanıyor. Aceba 
Sılıhat vekâleti bu sene beklediğim şeyi getirdi 
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mi diye. Sıhhîye vekâletinden ben no bekliyo
rum? Arkadaşlar, şunu siiyliyeyim ki, Sıhhat 
vekâletinden bendenizin şahsen beklediğim - Her 
üeııe tezahürlerini gördüğümüz bir çok meşkûr 
hizmetlerden, ayrı ve müstakil olarak meselâ bu 
Kene de .şükranla yadedilecek bir çok <j.?şovloi'. 
görmekteyiz, bir çok hastaneler açılıyor, dışpan-
KOI-IOI- acılıyor, zavallı koy ebelerinin, zavallı 
sürünmekte olan köy ebelerinin Srhhat bütçesine 
alınması gibi şayet hayırlı ve iyi işler var-
dır - fakat heııim beklediğim bunlar delildir, 
Bunlar hiç şüphesin gayet güzel şeylerdir. Sıh
hiye vekaletinin her sene daha büyük bir terak
ki hamlesiyle daha büyük eserler bıraktığını 
hepimiz memnuniyetle görmekleyiz. 

Bendenizin beklediğim şudur: Memlekette asıl 
halkın sıhhati ve hayatı noktasından programlı, 
esaslı, halka doğru inen geniş,, muntazam bir 
teşkilât. Eselle söylemek vaziyeti inleyim ki, bu
günkü çok şükranla karşıladığım Silikat bütçesi 
dahî bendenize sevinç. hissi, boklediği. bir şeye 
kavuşmak hissini bana vermiştir. Mnhtierem 
arkadaşlarım yüksek müsaadenizle, bu fikrimi 
daha kolayca, daha geniş bir şekilde meydana 
çıkartabilmek için müsaadenizle bir kaza mer
kezini gözününe almanızı rica ederini. Sizin ha
yalî seyahatnuza bendeniz de yardım edeceğim. 
Bir kaza merkezi, müsaadenizle, yüksek mede
niyet merkezinden uzakça bir yerden alalım, 
Mamafih yakı'ndan da alsak büyük bir fark gö
rülmez. Bİr kaza merkezi vardır. O kaza mer
kezinde çok defa tahsil hayatından ayrılalı pek 
az zaman olmuş zavallı bir Hükümet tabibi var. 
Butumla, hemen ilâve edeyim ki, bu arkadaşlar 
içinde çok kıymetti Hükümeti tabaplcri vardır, 
bunların fedakârlık ve meziyetlerini, feragat-
larmı yakından görmüş bû" arka.daşruızını. Ilım
ların İm meziyet, feragat ve fedakârlıklarını 
yüksek huzurunuzda meydana çıkarmakla bü
yük bir zevk duyuyorum ve bunu büyük 
bil' vazife telâkki edÜyorum. Böyle bir zevk 
böyle bir J lükümct tabibi vardır. Bu arkadaşımız 
tahsil hayatından yeni ayrılmıştır, mektepten 
yeni cdnnış toru taze malûmat i'le mücehhezdir. 
Ve kazaya memlekete İyi hizmet etmek emeli 
ije gitmiştir. Faziletli bir Türk çocuğu olarak 
temiz bir ideal İle mücehhez olduğu hakle işinin 
başına geçmiştir. Yalnız şunlar var : 

1. TCvvclâ Hükümet tabibi arkadaşımın va
zifesi nedir? Hükümet tabibi arkadaşımız em
razı sâriye doktoru mudur, hıfzıssdıhai umumi
ye doktoru mudur, jandarmanın tabibi müda
visi midir, polisin tabibi müdavisi midir, mek
tep hıfzıssıhhası ile nıütovaggil bir mektep dok
toru umdur, sıtma mücadelesi ile uğraşan '»ir 
sıtma mütehassısı mıdır, frengi .mütehassısı mı
dır, nedir, ne bileyim ben meselâ trahom müte
hassısı inidir? Ştı mudur, bu mudur, tabibi ad
li midir?.. 

Tabii takdir buyurursunuz, içinizde doktoi* 
olmayan zevatı kiram da takdir buyururlar ki 
bu ihtisas zamanmda 15 - 20 tane ihtisas şubesi
nin birden omuzlarına yüklenmesi ve bilhassa 
genç bir tabibi bütün bu muhtelif suabatın hep
sine birden mütehassıs sıfatiyle malik obnasına 
imkâm maddi yoktur. Eğer müsaade buyurur
sanız bir teshili yapayım. Bu tabipler bir nevi 
muzdur, Hangi nevi kokuya niyet ederseniz o 
kokar. Böyle bir adamcağızdır. Şimdi Hükü
met tabiplerine böyle ağır bir vazife yükletmiş, 
olmakla beraber elinde ne gibi vasıtaları vardır! 
Hükümet tabibi arkadaşımız eğer dispanser de
diğimiz tedavi müessesesinin ' bulunmadığı: bir 
yerde icrayi vazife ediyorsa elinde, cebinde bu
lunan bir tek termometresi ve bir misinadan 
başka biç bir aleti ve vasıtası yoktur. Bu Hü
kümet tabibi arkadaştınız eğer bir dispanser 
bulunan yerde icrayı vazife ediyorsa onun dis
panserine do bazı mübrem ilâçlar hani şu harp 
zamanında bildiğimiz 41 kalem ilâçtan başka 
bir şey yoktur. . Askerlik' yapmış sivil hekim 
arkadaşlarla, bizatihi asker olan meslektaşlar mı 
41, - 42 kalem eczanın ne olduğunu bilirler, 
Bu dispanserde bulunan Hükümet tabibimiz de 
böylece 42 kalemden müteşekkil bir ecza hamu
lesine maliktir. Bunun haricinde istikşaf ve 
muayene için hiç bir alet kendisinde yoktur. 
Meselâ dispanser bulunan yerlerde dahi ufak 
tefek mikroskobik muayeneler ve kan tahlille
ri yapmak için bir mikroskopla üç beş boru, bir 
kaç tüp ve bir iki kadehi yoktur, bu arkadaşın. 
Aynı zamanda İm arkadaşımız arzettiğim gibi 
bir de tabibi adlîlik vazifesiyle de muvazzaftır. 

• Arkadaşlar; bu münasebetle hemen şunu da 
arzetmek isterim ki, eğer muhterem genç ve 
muktedir Adliye vekilimiz burada iseler işit
sinler; no yapmak lazımsa yapsınlar, Hükü
met tabiplerinin üzerinden tabibi adlilik işleri
ni biran evvel alsınlar. Çünkü bu yüzden bir 
çok hukuku ibat da gayet tabii olarak zayi 
oluyor. Bunu söylemekten biç çekinmemeliyiz. 
Hukuku ibat ziyaa uğrıyor, Onun için bunu 
ısrarla arzediyonım. 

Yarayı bilmeliyiz. Yanlışlıklar yapmakta
dır. Yanlışlıklar yaptığı için de hukuku ibat, 
hukuku nâs kaybolmaktadır, günah İşlenil-, 
inektedir. Onun için İstıdraden arzediyorum, 
kıymetli Adliye vekilimiz bu hususta tedbir al
malıdır ve şimdiden teşebbüse geçmelidir. Na
sıl Sıhhat vekâleti açtığı yutlarda kendi hesa
bına tabip yetiştiriyorsa Adliye vekâleti de 
yurtlar açarak Adliye tabibi yetiştirmeli vo bu 
İşi Hükümet tabiplerinin elinden almalıdır. Bu 
şerait dahilinde yetişecek tabiplerin icrayı va
zife etmesi esbabına tevessül kolaydır. 

Başka bir sefer yine arzetmiştim kaza mer
kezlerinde eczane yoktur. O kaza merkezinde 
dispanser do yoksa ve doktur eskimiş ve hayata 
İntibak etmiş bir arkadaşsa imkân derecesinde 
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bazı. lüzumlu 'maddeleri yanında bulundurmakta-
drr. Fakat bir Hükümet tabibinin kendi gayre
tiyle bütün lüumlıt ilaçlan yanında bulundurma-
«ı imkânsız olacağına göre şu suretle hareket et-
inekledir. Bir doktor hastasını muayene eder 
reeetesini yazar, tavsiyelerini yapar. Nazari
yatta doktorun vazifesi bununla bilmiş olur. 
Doktor vazifesini -bihakkın yaplr. Ancak dok
tor biı- tılısım, bir sihir sahibi bir adam olma
dığı için yaptığı tedavinin tesirini ancak ver
diği ilâçların kullanılmasından beklemektedir. 
Halbuki eczane yoktur, doktorun yanında da 
ilaç yoktur, dispanser de yoktur. Bunun üze
rine 'hasta ya sihirli bir tılısmı gibi reçeteyi 
alıp koynuna koyacak, yahut ta imkânı maddi
si varsa^yaııi zengin ise eczanesi bulunan kaza 
veya vilâyet merkezine adam çıkartıp at, araba 
masrafı veri|> meselâ 35 kuruşluk bir ilâç için 
78li kuruş da yol masrafı vererek bu ilâcı ie-
miıı edecektir. Aksi takdirde ölmeğe veyahut 
hastalığının ıstırabını çekmeğe mecburdur. Şe
hir İçin bu böyledir. Köy .hastasına gelince : 
Maalesef daha çok elimdir. Çünkü hepimiz bi
liyoruz ki maalesef bizde henüz köy olmadığı 
gibi köy yolu da yoktur. Anadolu'nun bir eok 
yerlerinde köylerle şehirler ve kasabalar arası 
senenin muayyen zamanlarında tıııııtakasıııa gö
re değişmek üzere eylülden tutamız da teşri
nisaninin başından başlamak üzere mmlakâsı-
ııa göre mart, nisan, mayıs .sonlarına t ada r 
bazı kazaların vilayet merkezleriyle ve kczaltk 
bir çok köylerin de vilâyet ve kaza merkezle
riyle alâkası kesilir. Yollardan geçmeğe imkân 
yoktur. Binaenaleyh köyden kasabaya gelmek 
imkanı yoktur. Bu müşkülât olmakla beraber 
köyde İm- hasta ' zuhuru halinde yolları açık 
farzediyorum. Köyde bir hasta zuhurunda köy
lü eğer köyden kendisinin şehire nakledilebi
lecek^ kadar hafif hasta ise, yahut ağır hasta 
olduğu halde bir vasıtası var da kendisini se-
hiı-e na ki edebi lecekse ne âlâ. Şehirdeki Hükü
met labibi veya belediye tabibine kendisini 
muayene ettirir. Şunu da arzetmek lâzımdır ki 
bizim Hükümet ve belediye tabiplerimiz çok 
âlicenap insanlardır, himmetlerini esirgemezler. 
Umumî kanaat haricinde, daha sarih söyliyc-
yİm, o kadar pek para canlısı değildirler. Ma-
ahaza aralarında günaha girmiş, yollarını sa
pıtmış olanlar bulunabilir. Fakat arzettiğim gi
bi umumiyetle' takdire şayan insanlardır. 

Kğer ağır hasla ise, ' şehire gayrikabilİ nakil 
ise iki şıktan hâli değildir. Bğeı- ağır hasta 
olan hastanın vaziyeti müsaitse, şehirden bir 
doktor celbedebilirse, yani doktor ücretini ve
rebil irse felıiha. Olmadığı takdirde orada mu
kadderatını Allalıa ierketmeğe veyahut ııınkad-
der, mev'ud akıbetini kemali sükûnla beklemeğe 
mahkûmdur. 

Şimdi arkadaşlarım, bu epeyce uzun süren 
izahatımla bendenizin Sıhhat vekâletinden ne-
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lor umduğumu galiba kâl'i derecede belirtmiş 
oldum, 

Bendeniz öyle bir ş.ey İstiyorum ki, biz na
sıl medenî bir cemiyet olmak itibariyle adalet 
denilen nesneyi kabil, olduğu kadar halkın 
ayağına, halkın yakınına kadar götürmek id
diasında ve sayesinde ve peyinde isek ve bunu 
bir vazîl'e telâkki ediyorsak adaletten daha 
mühim olan, çünkü sıhhalsiz adalet olmaz, ölü
ye adalet yapacak değiliz, adaletten daha. mü
him olan sıhhati de en kolay vasıtalar ve çare
lerle ve en külfetsiz yollardan halkın yakınına 
kadar götürmek bizim vazifemizdir. Bununla 
meşgul olmalıyız. Bu noktai nazardan Sıhhat 
vekâletinin bu defaki bütçesinde ile yeni bir 
adını görmedim. Filhakika bu sene bize getiri
len yİnilikler arasında Sincanköy'üııde bir se-
roın cif İliği açılması vardır, İstanbul'da Bal-
talimanı'nda biv kemik ve mafsal veremi hasta
nesi açılması vardır, (hızianleb'dc bir doğum evi 
açılması vardır. Trahom mıntakalarmda 
köy ledavievlerintn adedleriııİn arttırılması var
dır. Sonra köy eğitmenlerine sıhhat çaıılaları 
verilmesi vardır. Terem dispanserleri vardır. 
Bilhassa demin bahsettiğim köy ebelerini ıstı
raptan kurtarmak İçin bunları Sıhhat vekâleti 
bütçesine almak vardır. Daha böyle birtakım 
sayanı şükran meseleler vardır,. Fakat benim 
detnindenberi arz ve izah ettiğim noktalara ait 
bir şey göremedim. Şimdi bütün bunlar arasın
da emrazı sâriye mücadelesi geliyor. Bu me
sele: Bu son aylarda ve hattâ senenin mühim 
bir kısmında büyük çiçek istilâsı geçirdik. Sıh
hat şûrasının tebliğinden duyduk, evvelce de 
ıttıla, hâsıl etmiştik, fakat bu kadar şümullü ol
duğunu bilmiyorduk. Memleketin bir çok 
yerlerinde büyük ve daha eok büyümek istida
dını gösteren lekelitiîo tehlikesi vardır. Biz bil
hassa bu gibi sâri hastalıklarla mücadele için 
kâfi derece mücehhez olduğumuzu zannetmiyo
rum. Anadolu ve Rumeli'nin muhtelif yerle
rinde Hükümet tabiplerinin emrinde maalesef 
çok defa etüv denilen nesne yoktur. Fakat 
her.Hükümet tabibinin enirinde bunun yerine 
bir buğu sandığı konmuştur. Bununla da em
razı sâriye mücadelesi yapmaktayız. Bendeniz 
içinizde Hükümet tabipliği yapmış, emrazı 
sâriye ile mücadelenin her safhasında her yer
de çalışmış ve bu itibarla hem etüv ve lıem de 
buğu sandığı usulünü tatbik etmiş bîr arkada
şınızım. Tecrübemin verdiği salâhiyetle söyliye-
bilİrim ki buğu sandığına inaııılnıamalıdır. 
Bununla emrazı sâriye mücadelesi yapılamaz. 
Yaptım zannedersiniz,' fakat aldanırsınız. İçi
nizde benden başka Hükümet tabipliği yapmış 
arkadaşlarımız varsa pekâlâ bilirler ve bendeniz 
gördüm kî uzun müddet icabedon şeraitin hep
sini tamamlıyarak buğu sandığınızı yakarsınız. 
Tathire tabi tuttuğunuz eşyayı içine korsunuz, 
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muayyen saat ve hattâ daha ziyade saat yakar 1 
içinde- tutamına. Artık iş bitti, san aramız. 
Açarsınız, bakarsınız. Bitlerin çamaşırlar ara
sından böyle, böyle yürüdüğünü görürsünüz. 
Şu halde yapılacak iş şudur. Vilâyet merkez
lerinde ve nüfus itibariyle- vilâyet merkezine 
tekabül eden büyük merkezlerde mutlaka birer 
tathir merkezi lâzımdır. Sabit etüvüylc, hanıa-
miyle bir tatlıir merkezi lâzımdır. Pıiıım mutla
ka temin etmelidir. Bunun haricinde buğu Kan
dığına veda etmelidir, Buğu sandığını kullan-. 
imik yine bendeniz kullanmış bir adanı sıfa-
tiyle arzedİyorum, kazan kullanmaktan fena
dır. Çünkü biz icabettiği Kaman emrazı sâriye 
île mücadele ettiğimiz zaman etüv filân yoktu. 
Bir kazan içerisine hastalanıl -çamaşırını koyar 
köyde bir yerde bir ocuk üzerinde kaynatırdık. 
Bendenize sorarsanız bu işlerde çalışmış bir in
san sşfatiyle sizi temin ederim ki; buğu sandığı 
kul binaca ğmı iz yerde hiç şüphesiz kazan kullan
mak daha muvafıktır. Şu halde her kaza merkezîn
de, İleride inşnallah her nahiye merkezimle, 
bîr etüv göndeririz. Çünkü bundan başka su
retle mücadele etmenin ve bulaşık hastalıkların 
Ününe geçmenin imkânı yoktur. 

Hükümet tabiplerinin emrazı sâriye İşlerin
de, bulaşıcı hastalıklar işlerinde istihbar vasıta
ları çok defa muhtarlardır. Tabii muhtarlar 
tıbbi malûmatı haiz olmadığı ve ekserisi de okur 
yazar olmadıkları için onun nazarında emrazı 
sâriye uamîylc bir şey yoktur. Bir köyde bir 
hastalık, zuhur eder ve bu hastalıktan sekiz, on 
kişi ölürse ancak o zaman muhtarın akhbaşma 
gelir ve sıhhat memuruna haber verir. Eğer 
sıhhat memuru vaktinde oraya uğramamışsa 
yukarıda arzeltiğim gibi, o mahalde sekiz, on 
kişi Öldükten sonra muhtar efendi gidip hasta
lığı haber verir. Ancak sekiz, on kişinin Ölümü 
ile bir hastalık olduğuna hükmeder ve lütfen 
gelip merkeze haber verir. Başka türlü olma
sına imkân yoktur. Burada Hükümet tabibini 
veyahut sıhhat memurinin muaheze etmek hak
sızlık olur. Arkadaşlar bir kazanın 100, 200, 
2r>0 kadar köyü olabilir. Filhakika'köy adedi 
az olaıi kaza merkezleri de vardır. Fakat bir 
kazanın hudutları dahilinde bulunan köylerin 
adedi çok zaman 100 den aşağı değildir. Bir sıh
hat memuru aym -yirmi beş «ününü ıııuhteiif 
köylcrde bu gibi sıhhi vazifeleri görmek için 
geçirmekle mükelleftir. Bir sıhhat memuru az 
adedde evi olan bu köyde bile bihakkın vazife 
görmek İçin en ufak bîr tahmine güre - kendi 
kendimi zorla kandırmış olarak arzediyorum -
lâa.kal yarını gün sarf eder. Bir koy için 
yarım gün sarfcttiğiııi farzcttİğİmiz bir 
memur kendi vazife dairesinde 100 fime 

. köy varsa günde iki .köy gezdiğine 
nazaran demek 25 gün zarfında ancak 50 köy 
gezebilecektir. Bu vaziyete göre bir köye tekrar 
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bir defa daha gelebilmek için iki ay vakit ge
çirmiş o'laeaktır. Bu iki ay zarfında o köylerin 
sıhhatlerini Allaha emanet etmekten başka çare 
yoktur, Şunu da arzedeyim ki arkadaşlar; bu 
günkü şerait dairesinde bunun da imkânı yok
tur. Sebebi: Sıhhat memurlarına kabul buyur
duğunuz bir kamınla at bedeli olarak bir para 
vcrdiırz. Ayrıca at yemi olarak ta ayda 15 lira 
tahsis ettiniz.. Arpanın bu günkü rayice göre 
bir tek kilesi 15 liradır. Yani 12 - 14 kilo arpa 
eder. Bîr sıhhat hıcnnırumın bu 14 kilo arpa 
•İle hayvanını bir ay nasıl besi iye e eğin i lütfen 
tasavvur buyurun. Günde yarını kilo ar]>a ver
se 28 gün eder. Şu halde bir sıhhat,-memuru köy
lere git iniyorsa, vazifesini ifa etmiyorsa bu nok
tadan kendisini muahazeye İmkân yoktur. İşte 
İra muhtelif sebeplerden dolayı köylerimizde 
maraz sahibi, emrazı sâriye sahibi aranması 
işinin tatbikatı, ufak tefek bataklıkların kuru
tulması gibi Hükümet tabibinin, küçük sıhhat 
menmrıımm vazifeleri arasında bulunan, küçük 
görünmekle beraber .hakikatta gayet büyük olan 
vazifeler görülememektedir. Bunun haricinde 
bizim Hükümet -tabibimizin frengi tedavisi gibi 
daha mühim bir vazifesi daha vardır. Bu kürsü
den muhtelif-vesilelerle bir çok defa arzettinı ki 
Hiİhümct tabibinin yaptığı frengi tedavisi fay
dalı değil bilâkis zararlıdır. Ye iki noktadan 
zararlıdır. Birisi bizatihi tedavi faydalı• değil
dir zararlıdır. Çünkü hiç bir zaman kendi def
terinde, sicillerinde kayıtlı bulunan frengiii'leırİn 
kflffes.ini muayyen devrelerde kendi yanına ge
tirmesine imkân bulamamaktadır. Bu yüzden 
.muntazam tedavi tatbik edilmemekte ve munta
zaman tatbik edtfemiycn tedavilerde, frengi has
talığında fayda yerine muzır bir tesir husule 
gelmektedir. 

2.. Köylünün iktisadi bakımdan gün
lerinin, zamanlarının heder olmasına sebep 
olmaktadır. Biz frengilileri haftada bir 
Hükümet tabibinin nezdine çağırırız, mu
ayyen şırıngalarının yapılması ve te
davi olunması için. Anadolu'nun bazı ımntaka-
tannda köylerle -kaza merkezlenilin arası 18-20 
saattir. Muhterem arkadaşlarım, Anadolu'nun 
yayla olan.kısmında, kışı, karı çok olan yer imle 
İS saatlik yol ktşuı. üç günlük yoldur. Karı, bu
zu dedesi ve tepesi aşılarak üç günden evvel ge
linmesine hnkâii yoktur. Bu adamcağız mahke
meye vwilmemes!i veyahut inanmışsa tedavi edil
mesi için bu meşakkati göze alır, köyünden kal
kar üç günde kaza merkezine golir. 

Dördüncü günü kendirine şırınga tatbik edi
lir, o günü banda geçirin beşinci günü kalkar 
köyüne gitmek için yoluna çıkar ve sekizinci günü 
köyüne varır. Fakat vardığı gün hemen tekrar 
yola çıkmak'vaziyetîiıdedir. Halbuki bu şekilde 
tedavi' yapılamamaktadır, doğru olarak tedavi 
yapaıımmaktayız. Ve gayrimuntazam frengi tc-
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davisi yaptığımızdan dolayı da mühim avalal.nu 
biran evvel tezahürüne de zannederim sebep ol
maktayız. 

Ne yapmalı? Bendenizin kanaatime göre Hü
kümet tabiplerinin yapmakla mükellef olduğu 
frengi tedavisinde arzedeceğim şeklin tatbiki im
kânı yoksa bundan büsbütün vazgeçmelidir. 
Hükümet frengi tedavisi yapmıyor demelidir. 
Eğer arzedeceğim geldin tatbiki kabil İs?e şöyle 
mutavassıt bir hal çaresi bulunabilir. Bîr ka
zanın muhtevi olduğu köyleri nüfus kesafetine ve 
frengili adedine göre muhtelif mmtakalara ayı-, 
rarak, 10, 20, 30, 40 köyden mütevekkil ve bir 
jnluitakanm babına, bilhassa bu is, için yetiş
tirilmiş yani frengi tedavisi yapmağa salâhi
yeti fenniyesİ vekâlet tarafından kabul edilen 
sıhhat memurları göndermeli ve onları, bu sıh
hat memurlarını daimî bu mıntakanın merke
zînde hüludurarak ve ö mıntataya yakın 
bulunan köyleri ki, bu bir saat yahut iki , üç 
saatlik bir mesafeden fazla olmamalıdır, bu 
frengi küçük sıhhat memurunun bulunduğu 
yerlere getirmeli. Eğer Yüksek Sıhhat vekâleti 
daha muvaf ılı bir şekil buluyorsa ki, bende daha 
salahiyetli ve bizzat işin İçerisinde bulunuyor, 
daha münasip bir şekil bulurlarsa şüphesiz o 
daha şayanı tercihtir. 

Arkadaşlarım, bizim memlekette hekim, has
tane meselesine temas edeceğim. 

Aldığımız malûmata göre bizdeki hekim adedi 
- Şimdi burada pek hatırlamıyorum - zanneder
sem 4348 dir. Asker, sivil muvazzaf gayrimu-
vazzaf 4348 hekim adedi şüphesiz ki, gayet çok 
azdır. Sıhhat vekilinden, Sıhhiye vekâletinden 
bir çok şeyler istediğimiz kendisine karşr bir çok 
arzular izhar ettiğimiz temennilerde bulundu
ğumuz zaman şüphesiz ki, bunları kalpten can
dan temenni etmekle beraber kendisinin de bu 
hekim' adedinin azlığı noktasından bir çok 
arzularım rzr, temennilerimizi is'ai edememek 
mevkiinde olduğunu . canım yanarak kabul 
ediyorum. Çünkü nihayet hekim denilen, küçük 
sıhhat memuru denilen nesne buğday arpa kabi
linden tarlaya ekilip sonra biçilen şeylerden 
değildir. Bunların muayyen zamanda yetişmesi 
ondalı sonra kendisinden istediğimiz hizmetleri 
görmesi lâzımdır. Bu husustaki tıoktai nazarı-
flnı ayrıca arzetmek üzere, şimdi bir de bîzİm 

. memleketteki hastane .meselesine temas etmek 
istiyorum. Bizim memlekette bilûmum hastane
ler, yalnız arzedeceğim rakamlara akıl hasta
lıkları hastaneleriyle verem sanatoryumlarını ha
riç tutuyorum, her 100 bin nüfus başına 6G,5 
yatak düşmektedir. Yani 100 bin hasta için 66,5 
yatağımız vardır. Bu rakamın belâğati hak
kında Heyeti Cclileyc bîr fikir vermek için 

müsaadeleriyle bazı rakamlar okıiyacağım. Yu
goslavya'da 13 391 000 nüfus vardır. Beher 
yüz bin nüfusa 159,6 yatak isabet etmektedir.. 

Nüfusu 6 milyon küsur olan Bulgaristan'da 
beher yüz bin nüfusa 118,5 yatak isabet etmekte
dir, 

Nüfusu 6 400 000 olan Yunanistan'da beher 
yüz bin nüfusa 113,5 yatak isabet etmektedir. 

Şimdi yüksek rakamlara geliyorum; 
Nüfusu ancak 3 706 000 olan Danimarka'da 

beher yüz bin nüfusa 630,1 yatak isabet etmek
tedir. 

Nüfusu 8 931 000 olan Macaristan'da beher 
yüz btn nüfûsa 426,6 yatak isabet etmektedir. 

Nüfusu 3 786 000 olan Finlandiya'da beher 
yüz bin nüfusa 270,8 yatak isabet etmektedir. 

Muhterem arkadaşlar, umumiyetle kalabalık 
yerlerde askerlerde, talebelerde ve hapishane
lerde, amele arasında hasta adedi asgari •% 1, 
azami % 2 olacağına göre tedbir alınır. Bir ta
burun adedi bin kişiyse onun günde on hasta 
vermesini ahvali fevkalâdeden telâkki etmezler. 
15 - 20 ye çıkarsa o zaman o topluluğun sıhhi 
şartlan arasında bir gayri tabiilik hâkimdir, de
nilir. Bizim, 18 milyon nüfusumuz olduğuna 
göre yüz binde bir hasta itibariyle .18-bm ya
taklı hastahane teşekkülümüz olmak lâzımdır. 
Bendenize verilen rakamlara göre bizdeki has-
tahanelerih, yatak adedi 10 -14 bin arasındadır. 
18 bin rakâmm normal olarak telâkki.etmemiz 
lâzım geldiği halde bunu • bulmak kabil olma
mıştır. 

Sıhhat vekâletinin yapmasını temenni etti-. 
ğimiz bir Çok işle arasında kimsesiz çocuk yurt
ları da vardır, 

Filhakika kimsesiz çocuklar için Çocuk Esir
geme Inıruhıunun bazı yerlerde müesseseleri 
var. Fakat onlar daha ziyade lüks müesseseler 
olduğu için ve bendenizin telâkkime göre, bir 
çocuğun masrafı, belki on çocuğun yetiştiril
mesine kâfî gelecek derecede ağır olduğu İçin 
bunları kendi .temennilerim arasına almıyorum. 
Bendenizin istediğim müesseseler halk çocuğu
nu hayâta atılacak şekilde orada yetiştirsin. 
Dada ile.mama ile yetiştirilen çocuk değil, gü
nün birinde faal unsur olacak bir şekilde yetiş
sin. Bunu ancak Sıhhat vekâletimizden bekli
yorum. 

ginidi arkadaşlarım, sıhhat vekâletinden 
beklediğim bir çok işleri birör birer arzettim. 

Sıhhat vekâleti bunların hepsini, hiç şüphe
siz ayni zamanda yapamaz. Buna maddi imkân 
yoktur. Yalnız hiç bir zaman geç olmadığı ka
idesi mucibince bendeniz Sıhhat vekâletinden 
şöyle bir şey riea edeceğim: Gördüğümüz ihti
yaçların, bir kısmını âcizane işaret ettim. Şüp
hesiz kendilerinin bendenizden daha çok vu
kufla liyakatla tespit ettikleri noksanlar var
dır. Acaba- Sıhhat vekâleti bu meseleleri bîr kül 

' halinde bir araya toplayıp bunların icabettirdi-

http://avalal.nu


1 : 27 25,6 
ği parayı da tespit ettikten sonra meselâ Maa
rif vekilimizin yaptığı gibi muhtelif senelerde 
bunu yapmak üzere yüksek huzurunuza gelse 
ve bu tahsisatın yekûnunu istese acaba heyeti 
celileniz vermez miV Sıhhat işlerinde, memle
ket işlerinde gayet hassas bulunan yüksek he
yetiniz böyle bir teklif karşısında sevinçle, hazla 
bu teklifi kabul edeceğine bendeniz kaniim. 

Sıhhat vekâletinden istediğimiz bazr içtimai 
muavenet' işleri de vardır. Bu münasebetle 
yüksek müsaadenizle vakıflar işine dokunmak 
istiyorum, içtimai yardım, birçok garplı mem
leketlerden daha çok evvel esaslı şekilde dü
şünmüş ve tanzim etmiş olan Türk milletinin 
mazide içtimai yardım sahasında bir çok eserle
ri vardır. Bu vakıf paralar veya vakıfların 
terkettikleri mülklerin gelirleriyle bazı yerler
de hastaneler idare edilir, bazı yerlerde med
reselerde talebeler okutulur, yedirilir, içiri-
lir, yani mâruf tabiriyle ilbas, iskân, iaşe edi
lir: Bazı yerlerde de muhtaç insanlara öğle 
veya akşamlayın yemek verilirdi. Biz medre
seleri kaldırdık amma onun yerine Üniversiteyi 
ikame ettik. Esasen o tarihî devirde medrese
nin telâkkisi ne ise bugünkü üniversitenin mef
humu da onun ayni olduğu için acaba vakfın 
vakfettiği para ile medrese talebesi okuduğu 
halde, o para ile yemek yediği halde, o para ile 
kendisini barındıracak bir damaltı bulduğu 
halde niçin bugünkü Üniversite talebesi bu pa
ra ile ilbas, iaşe, infak edilmemektedir. Bunu 
bendeniz anlıyamıyorum. 

Aşevleri, aşhaneler, fodla dediğimiz imaret
ler, bunların hepsi yardım yapıyor ve bilhassa 
adsız yardım yaptığı için müracaat; eden fakirin 
izzeti nefsi de bundan rencide olmuyor. Galiba 
geçen seneye kadar bu imaret usulünü kaldır
dık. Zannediyorum bir iki seneden beri Evkaf 
müdürlüğü İstanbul'da yeniden bir ild imaret 
açmış. Şimdi-acaba Sıhhat vekilliği demin ken
disinden riea ve temenni ettiğim umumî pro-* 
gramını hazırlayıp bunun istilzam edeceği mas
rafı muhtelif senelere taksim etmek şartiyle bi
ze geleceği zaman Evkafm bu gibi hayır işle-r 
rine matuf olan paralarım hesap edip, derleyip 
toplayıp, bunları vakfiyelerden ve sair yerler
den bulup, tesbit eder ve bunu bizden istiyeee-
ği paraların yekûnuna ilâve ederse daha hayırlı 
bir iş görmüş olmaz mı ve kendi mesaisini do 
kolaylaştırmış olmaz mt? 

işte bendenizin Sıhhat vekâletinden temen
ni ve rica ettiğim §eyler bundan ibarettir. 

Dr. F. Ş. BÜRGE (Kocaeli) — Sıhhat vekâ
letinin 1942 bütçesi 15 621 832 lira, 1943 büt
çesi 15 474 588. Aradaki fark 149 244 tür. _. 

Meclisin karşısına bu kadar mütevazi bir 
bütçe ve farkla çıkan Sıhhat vekâletinin bugü
nün ekonomik şartlarına uyguiı bir bütçe tanT 
zim etmesi teşekküre lâyıktır. Fakat kavuşaca
ğımız sulh ve refah senelerinde başarcöması lâ-
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zımgelen büyük sıhhi işde uygun bir bütçe İle 
çıkmasını dilerim. 

Geçen sene verem için hususî bir fasla ko
nan 260 000 lira başka fasıllara dağıtılmış ve 
bu paradan Balta limanındaki eski Balıkçılık 
enstitüsü binasında bir «kemik ve. mafsal vere
mi hastanesi» için 95 000 İra, iki verem ıdis-
panseri için 34 000 lira, izmir ve İstanbul 've
rem mücadelelerine yardım gibi bu maksada 
matuf müesseseler için 30 000 lira ayrılmıştır. 

Vekâletin bu yeni açacağı kemik ve mafsal 
veremi hastanesi - yeri iyi geçilmemekle beraber -
hiç bir hastanenin 'kabul edememek zaruretin
de kaldığı bu' zavallı hastalar için bir melce ve 
bir tedavi yeri olması münasebetiyle teşekküre 
değeri vardır. 

Bu sene içinde açılacak olan iki verem dis
panseri vekâletin iyi düşünülmüş teşebbüsle
rinden biridir. Dispanserlerin veremliyi mey
dana çıkarması, on mühim vazifelerinden biri 
olmakla beraber bunların sanatoryumlara yer
leştirilmesinin temini çok müşküldür. Memle
ketimizde açrk veremliler, için mevcut yatak 
adedi bini geçmez. Komşu memleketlerle dahi 
kıyas edilse bu aded âdeta rakamla ifade edi-
lemîyecck derecede küçüktür. , 

Heybeli *de iki yüz elli yataklı bir tek Dev
let sanatoryomu mevcuttur. Buraya hastalar 
ancak 6 - 8 ay bekledikten sonra girebilirler. 
Bunu nazarı dikkate alan Sıhhat vekâletinin 
tcşcbbüsiyle 1939 da Yugoslavya'dan alman 650 
bin lira, veremli hastalara mahsus pavyonlar 
inşasına tahsis edilmek üzere, Kızılay'a terke
dilmişti. Bu paranın 234 744 lirası Haybcli 

• sanatoryomuna ayrılmış ve bu suretle 250 ya
tak ilâvesiyle sanatoryomun 500 yatağa çıka
rılmasına karar verilmiştir. Nitekim daha o za
man bu Kızılay pavyonu ihale edildi ve inşa
ata haşlandı. Fakat lüzumu olan (160) ton de
mirin temin edilememesi yüzünden mukavele 
feshedilerek inşaat geri kaldı. 

Her teşebbüsü muvaffalnyetle başaran Ki-
zılayın bu çok önemli işde muvaffak olamaması 
büyük bir talihsizliktir. 

Sıhhat vekâletinin bu çok mühim ihtiyacı 
yeniden ele alarak Kızılay'la elbirliği yapması
nı temenni ederim. 

Açılacak olan dispanserlerden birinin, sana
toryomun orada bulunmasının ve nüfusu kışm 
13 300, yazın 32 000 olan adaların, Ötedenberi 
bir çok veremlilerin oturdukları yer olmasından 
dolayı Heybeli'de kurulmasının uygun olacağı 
kanaatindeyim. Diğer cihetten de bu dispan
serin teşkilât ye tibbi vesaiti mükemmel olan 
sanatoryumla beraber çalışması bu suretle müm
kün olacaktır, 

Sayın Sıhhat vekilimizden bir temennim do 
izmit Memleket hastanesine aittir, İzmit, gibi 
nüfusu kesif ve bir endüstri merkezimiz sayılma-
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ga layık bu şehrin ancak 50 yataklı bir hasta
nesi vardır. Vekâlet daha dört sene evvel mem
leketin ihtiyacını karşılamaktan çok uzak bu
lunan, şehirden uzak, muvasalası güç, olan 
hastanenin daha iyi bir yerde. inşası ve geniş
letilmesi için meşgul olmuş ve arsası da seçil
miştir. Fakat harp dolayısiyle bu teşebbüs ol
duğu yerde kaldı. ' Fazla olarak da hastanenin 
bir pavyonu bir kaç ay evvel yandı. Bu yan
gın münasebetiyle bu sene yeniden hastane işi
nin canlanacağını ümit ederken yalnız hususi 
idare bütçesinden 20 000 lira tahsis edildiğini 
ve bu para ile yanan .pavyonun ancak tamir 
edilebileceğini teessürle öğrendik. 

Biraz evvel arzettiğim sebeplerden dolayı 
hiç olmazsa gelecek yıl içinde bu hastanenin 
Vekâletçe, evvelce düşünüldüğü şekilde, yeni
den ve büyültülerek yaptırılmasının önemli işle
ri. arasına konulmasını dilerim. 

GI. K. SEVÜKTEKtN (Diyarbalor) — Efen
dim,, bu işde mütehassıs olan arkadaşlarım şim-
diyo kadar Sıhhat vekâletinin yaptığı işleri ve 
bundan sonra yapacağı işleri saydılar. Bende
niz bunların hepsine teşekkürle sözüme bağlıya
cağım. 

Nüfus azlığı dolayısiyle ve boş araziden is
tifade maksadı ile siyasi ve askerî düşünceler
le Diyarbakır vilâyetine' de yabancı illerden ge
tirilen ırkdaşlanmızdan fazla nüfusun sırası 
geldikçe vilâyete tahsis ve iskân edilmesini 

.sıra düsdukçe Sıhhat vekâletinden riea etmiştik. 
Vekâlet seçim dairemize on bine yakın nüfus 
gönderdi ve 4 kazada en büyüğü 250 ve en kü
çüğü 50 evden ibaret köyler yaparak bunları 
iskân etti ve iki milyon lira kadar masraf yap
tı. Vilâyetimiz sıtma mücadele mmtakası oldu
ğundan ahvali hazıra hasebiyle mücadele me-
vaddının lâzımı kadar gönderilememesİ ve teda
riki de mümkün olamadığı cihetle mücadele 
güç olduğu için malarya ziyadeleşti, musap art
tı. Göçmenler arasmda ölünüyor gibi sözler 
şayi oldu. Gerek bu yüzden ve gerek geçen se-
neki iaşe müşkülâtı yüzünden bunlar diğer vi-
lâyetlerdeki şehir ve kasabalara gittiler. Aca
ba bunlar arasındaki ölüm hakikaten normal 
vaziyetten ziyade mi? Bu gidenlerin evleri ne 
olacaktır? Bunlar bakımsızlıktan, harap olmağa 
yüz tutmaktadır. Başka şehir ve kasabalara gi
denlerin sıhhi durumları ve nüfus kayıtları, 
Devlete olan mükellefiyetleri hakkında ne yapı
lacaktır? 

Bundan başka Diyarbakır'da bir numune 
hastanesi vardır. Bunun bir veya bir buçuk ki
lometre mesafesinde askerî hastane mevcuttur, 
Nümuno hastanesinin bazan mütehassıs etibbası 
olmaması ve bazan askere alınması ve saire gibi 
sebeplerlo noksan etibbası bulunması yüzünden 
vazife do aksamaktadır. Fakat her iki hasta
ne tabiplerinin kendi hizmetlerinden sonra faz
la görecekleri hizmetin mukabili ödenerek yek

diğerlerine yardım etmelerini ve bunun bütün 
memleket için her yerde böyle olmasını rica 
edeceğim. Sıhhi durum için aynı maksadı gü
den her iki vekâletin yekdiğeriyle uyuşarak bu 
işi halletmeleri muvafık olur kanaatmdayım. 

Ayrıca şehir içerisinde kuduz tedavihanesi, 
zührevi hastalıklar mücadeleahnesi, sıtma tra
hom mücadele heyetleri ş«hrin eski evlerinde 
bulunmaktadır. Bunların numune hastanesi 
yanmda iki pavyon yapılarak bir araya getiril
mesini ve etibbanın da bir yerde bulunmalarını 
faidesi hasebiyle vekâletten rica: ederim, büyük 
faidesi görülen ve dört kazada bulunan dört dis
panser gibi hiç olmazsa uzak olan yolsuz yer
lerde Kulp'te, Eyil'dc de birer dispanser vücn-
do getirilmesini rica ediyorum. Yapılacak iş
lere de şimdiden teşekkür ederim.; 

Gl. N. ELDENİZ (Seyhan) — Maruzatını 
az ve pek kısadır. Verem mücadelesi hakkında 
söz söyliyecektim, Verem mücadelesi hakkında 
bendenizden bir evvelki hatfip arkadaşım salâ
hiyetle söyledi, ben uzatmıyacağım. Bir nok
taya nazarr dikkati celbedeceğim ve Sıhhat ve
kili hazretlerinden mütalâa riea edeceğim. 

Nazarı dikkatti celbetmek istediğim nokta 
şudur: Bütçe encümeni . raportörü raporunda 
verem mücadelesi için şöyle bir kaç satır yaz
mıştır : «Geçen yıl hususi bir fasla konan 260 000 
lira bu yıl başka fasillara dağıtılmıştır. Verem
le savaş için vekâletin tahsis edebildiği para ih
tiyaç karşısında "bir hiç mesabesindedir. Pravan-
toryomlar ve şifa evlcni sayısının hakikî ihti
yaçlarımıza uygun bir nüspete varması şimdilik 
düşünülmezsc bile hiç olmazsa açık veremlileri _ 
aile ve cemiyet muhitinden ayıracak ve bu su
retle âfetin yayılmasını önliyecek bir kaç mü
essesenin inşasına veya bu işi görebilecek bina
ların, satın alınmasına kâfi para teminini encü
menden bilhassa rica ederim» diyor. Tabii bunu 
Bütçe encümeninden rica ediyor. Çünkü muha
tabı odur. 

Sıhhiye vekili hazretlerinden sualim ve ri
cam : Okuduğum şu bir kaç satır hakkında mü
talâalarını. 

İkincisi: Geçen sene bütçede 260 bin lira 
tahsisat varmış. Bu sene bu görülmüyor. Gönül 
isterdi ki bu rakamın sol tarafında hiç olmazsa 
bir, iki, üç gibi rakamlar buflunsun 9 a kadar 
tahammülü vardır. 260 bin lira ile başlanmış 
bir çok işler, elbette vardır. Bu İşler bertaraf 
edilecek demektir, Bir kaç kimse ümitsiz kala
cak; bımîara acımıyorum. Yalnız' bütçede^260 
bin lira tahsis edilmişken gönül isterdi ki bu 
artsın ve bütçede görülsün. Bunun hakkında da 
tabii kendilerinin isabetli görüşleri vardır. Bu- . 
na emniyetim vardır. Bunu rüşveti kelâmiye 
olarak arzetmlyorum. Bu görüşleri rica ederdm. 

Üçüncüsü; \erem âfeti bal:kında memleke
timizde hakikî mücadelenin nasıl ve ne zaman 
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başlanmasını düşündüklerine dair bir kaç sözle 
nmuıuî bir nıütuTâa ve bir fikri rica ederim. 

M, M. KANSTT (Çoruh)'.^- Efendim, mâru
zâtım. gayet kısadır. Bir kaç senedir istirham
da ve ricada bulunduğum bir şeyi tekrar edece
ğim. Çoruh vilâyetinin merkezi'olan Artvin'de 
ne hastane vardır, ne de doktor. Bu sene şa
yanı teşekkürdür ki nasılsa bir hekim gitmiş
tir. Halbuki ben pek iyi biliyorum, muhterem 
Sıhhat vekilimiz bütçelerine bundan iki üç sene 
evvel Artvin vilâyet merkezinde bir hastane 
yapılması için tahsisat koymuşlardı,: Fakat o 
tahsisat ne' oldu bilmem? No hastane yapıldı 
ve ne de bu seneye kadar bir, doktor göndcrilc-
bildi. Hiç olmazsa bir operatör rica ettik. O 
da gitmedi. Bunun sebebini tetkik ettim. Arka
daşlar, bunda Sıhhat vekâleti haklidir. Dün de 
arzettiğitn gibi: Barem kanunu buna da mâni
dir. Hiç olmazsa arkadaşlar, böyle milletin 
sıhhatini alâkadar eden işlerde Sıhhat vekilini 
bundan kurtaralım. O da bize. bir hekim, ope
ratör gönderebilsin. Ne imiş, 80 lira, 100. lira 
ile Artvin'e bir operatör gönderilecek; gider 
ini? Tabii gitmez. Bir operatöre de bundan zi
yadesini vekâlet veremiyor ve iş de geri kalıyor. 
Ben istirham ediyorum bu hastane İçin daha 
fazla tahsisat koymak mümkün değilse başka vi
lâyetlerin kadrosundan mı alır, ne yapılırsa ya
pılsın, bize bir iki hekim daha lütfetsinler. Bunu 
istirham ediyorum. 

Dr. Uludağ arkadaşımız, bir şey söylediler, 
vakıa bendeniz doktor değilim, pek anlıyama-
dım, buyurdular ki; kinin tâli bir meseledir, 
asıl iş bataklıkların kurutulması dır. Doğrudur, 
kurutalım. Fakat bu iş, 5 - 10 günlük 1.- 5 ay
lık, 5 senelik iş değildir. Bu müddet zarfında 
malaryadan inliyenlcre; ölmeyin, bataklıkları 
kurutacağız mı diyeceğiz? Bunların hali ne ola
cak? 

Gidiyoruz; bize diyorlar ki; hekim yok, an
ladık, hastane yapılamıyor, onu da anladık, fa
kat hiç olmazsa bize kinin verin. Muhterem 
Sıhhiye vekilinden rica ederim. Hastane ya-
pamıyacaksa bize hekim gönderin ve kinin bu
lun. 

BEİS— Sıhhiye vekili Dr. Hulusi Alataş. 
SIHHAT VE ÎÇTÎMAt MUAVENET VEKÎ-. 

Lt Dr, H. ALATAŞ (Aydın) — Arkadaşlarımın 
vekâletimiz bütçesine gösterdikleri yakın alâ
kaya bilhassa teşekkür ederim. 

Soru mevzuu yaptıkları şeylerin cevabını 
sıra ile arzedeceğim: 

Berç Türker arkadaşımız, doğumevlerinin 
çoğaltılması arzusunu gösterdiler. Fırsat bulduk
ça çoğaltmak yolu üzerindeyiz. Geçen sene 
Aydm'da açmıştık. Bu sene 1943 bütçesi için
de Oazianteb'de bir tane daha açacağız ve fır
sat buldukça her sene yenilerini açmak üzere 
huzurunuza gelmiş olacağız, 

Sıtma mücadelesinden hariç tutulmuş yerle
re temas buyurdular. 

Sıtma mücadelesinin elimize geçen anasır 
nispetinde arttırmak yolundayız. Bir çok yer
lerde elimizdeki hekim ve sıhhiye memurlarının 
yetişemiyeceği yerleri mücadele altına aldık de
yip kendimizi aldatmak taraftarı değilim. Gü
cümüz yettiği nispette bu mücadeleyi tevsi 
yolundayız. Pek güzel bilirsiniz ki, Çanakkale 
ve' Muğla'da yeni yeni müeadele merkezleri te-
sifj edildi ve bunlara birtakım yeni ilâveler 
yapıldı. Sıtma ve ıstırabı çok olan yerlere da
ha evvel gitmek suretiyle mücadeleyi tedricen 
tevsi etmek kararındayız. 

Trahom ve frengi mücadelesi üzerinde dik
katle çalışıyoruz. Bunlar üzerinde yeri geldiği 
zaman tafsilâtlı malûmat arzedeceğim. 

Kâzım Karabekir arkadaşımızın temas bu
yurdukları mesele çok mühimdir. Bakımsız 
Türk çocukları meselesi Grupta görüşüldüğü 
zaman Maarif vekili arkadaşımız bunun Hükü
metçe tetkik edilmek üzere olduğunu söylemiş
lerdi, buna Sıhhat ve içtimai muavenet vekâle
ti de iştirak etmektedir. 

Bu mevzu üzerinde çalışılmaktadır, Gl. Kâ
zım Karabckir'in buyurdukları gibi bu 3 000 ile 
de kalmıyor, daha fazladır* Bunlar etrafında. 
daha geniş tedbirler almak lâzımdır. 

Şifa müesseselerinin İstanbul haricindeki yer
lerde yapılması mevzuunu ehemmiyetle nazarı 
dikkate aldık, istanbul'da yakın zamanlara kadar 
hiç bir şifa müessesesi yaptığımız yoktur. Kemik 
veremi hastanesi binasının yerini orada hazır 
bulduk. Sivas'ta da yeni yapılacak hastanemizin 
arsasını aldık, imkân bulduğumuz zaman inşa
ata başhyacağız. Evvelâ büyük merkezleri naza
rı dikkate alacağız. Bu müesseseleri Anadolu'nun 
ihtiyaç vaziyetine göre kuracağız. Mütehassıs
ları da o merkezlerde teksif edeceğiz ki filan 
yerden filan yere mütehassıs bulmak.için gidiyo
rum mevzun kalmasın. Yalnız bu hususta İstan
bul'un hususi bir vaziyeti vardır. Tıp fakültemiz 
İstanbul'dadır. < Hocalarının tedris vaziyeti var
dır, hu hasta celbine sebep oluyor. 

Üniversiteden neşet eden arkadaşların hepsi
nin Anadolu'ya gitmek istemediklerini ileri sür
düler. Leyli tıp talebe yurdundan çıkan arka
daşlarımızın hepsi kendilerine verilmiş olan 
vazifelerinin başına seve seve koşuyorlar. Bun
dan müsterih olsunlar. Buyurdukları serbest 
hekimler mevzuudur. Serbest hekimlerin dağıla-
bilmcleri hekim kesafetinin artmasiyle mümkün 
olabilecektir. Kesafet' çoğaldıkça yayılacak
lardır, 

Dr. Muhtar arkadaşımız sıtmanın tahribatı 
üzerinde tevakkuf buyurdular. Hakikaten çok mü
himdir. Bunun üzerinde durmaya değer. Biz bu 
mevzu etrafında çalışırken gücümüzün yetebi
leceği yerleri ve sıtması çok olan yerleri mü-
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çcıdelc altına aldık. Daha birçok yerler vardır ki, 
mücadele altına almıya elyaktır. Tedricen on
lara doğru gitmiyc de çalışacağız. Sıtma üze
rinde çalışırken bir taraftan, koruyucu tedbir-

, 1er, diğer tavaftan safi tedbirler üzerinde
yiz. Koruyucu tedbirler meyanmda su biri
kintilerinin yaptığı, mazarratlar büyük bataklık
lardan daha; fazladır. Sıhhat memurlarımız, 
hakimlerimiz vasıtasiylc bu işler üzerinde tevak
kuf ederek mümkün olduğu kadar halka öğretme
ye devam etmekteyiz. Her yerde sivrisinekle mü
cadele açamadık. Yalnız İstanbul'da ve Ankara 
ve Karşıyaka'da açabildik. Busene iskenderun 
ve Mersin'de de açmak kararındayız, Oralarda 
da sivrisinek mücadelesi açacağız. Buyurduk
ları gibi her yerde sivrisinek mücadelesi üze
rinde çalışabilsck ne mutlu, o günleri göreceğiz 
inşallah. 

Sıtma ilâcına gelince: Sıtma ilâcından evvel, 
herkesin sıtmadan korunması yolunda yüz bin
lerce broşürler bastırdık, her yere göndermiş, 
bulunuyoruz. Köy odalarına varıncaya kadar 
konferanslar tertip ettik, halkevlerinde de bu 
mevzu üzerinde çalışılıyor: Herkesin kendini 
nasıl koruyacağı üzerinde tevakkuf ediyoruz. Ge
çen sene iktisat vekâletiyle, anlaştık, cibinlik 
yapılmak üzere bir anlaşma yaptık. Ereğli 
fabrikasını; bu işe, vazıfcdar kıldılar. Yüz bin 
metre üzerinde bu sene tertibat aldılar. Bunun 
70 bin metresini yapmış bulunuyorlar. Bunları 
sıtması çok olan yerlere dağıtıyoruz. 30 bin 
metresini de ilerde dağıtacağız. Gelecek sene 
bu plânı daha genişletmeği düşünüyoruz. 

Sıtma ilâçlarına; gelince: Mükcrreren görüşül
müştür, dünyanın hali malûmdur. Kinin - üze
rinde talimin ettiğimizin üstünde çalışmalara de
vam etmekteyiz. Geçen senedenberi çalışmalara 
rağmen 10 ton kininden beş tonu yolda battı, beş 
tonu- elimize geçti. Kinin yerine kaim olacak 
atebrin üzerinde, afyon vermek şartiylc yaptığı
mız mukavelelerde geçmiş olan. 1750 kilo kadar 
atebrindcıı bin kiloya yakınını geçen sene sarfet-
ıniş bulunuyoruz. Bu seneye elimizde 800 - 900 
kilo atebrinle giriyoruz/ Yeni mukavelemiz var
dır. 3 000 kilo üzerinden işlemesini takibediyoruz, 
Bu takiplerimiz, bununla bitmiyor. Hususi te--
sirler de yaptırıyoruz. Amerikanın geçen sene 
vadottiği on: ton atebrindc elimize geçerse he
pimiz bilhassa çok memnun olacağız. Hariciye 
vekilimiz hiç bir gün yoktur, ki, bizim bu işimizi 
alâka, ile takihetmosin. Huzurunuzda kendilerine 
teşekkül etmeği borç bilirim. Japonlarla bir 
alış veriş yapmak hususundaki uğraşmalarımız 
bir netice vermedi, Maamafih öğrendiğimize göre 
kinin sıkıntısı her yerde aynı derecededir. Sebebi 
de- belki istihsal ve imal yerlerinin tahrip edilme
sidir. 

Sâri- hastalıklarla mücadele derken, bu. senenin 
en mühim, mevzuu çiçek hastalığı oldu. Temmuzda 
Mardin vilâyeti içerisine Cenup hudutlarımızdan 

girmişti. Vakaları yakaladık. Yakaladık fakat 
iş bu kadarla kalmış değildir. Bizim elimize geç
memiş bir çok vakalar vardı tedricen ve mü
nakalât yolu ile de bütün memlekete yayılmış 
vaziyete geçtü. En kolay mücadele edeceğimiz 
bir hastalık varsa o da çiçektir. Fakat buna 
rağmen sıkıntı çektik. Sıkıntımızın sebebi, has
talıktan korunma vasıtası • elimizde olduğu halde 
bazı müracaatların, yahut takiplerimizden ka
çışların husule getirdiği durumdur. Diğer mem
leketlerde usul şudur; çiçek hastalığı vardır, 
filân, filân yerlere gidip aşılanınız derler. Biz 
her türlü suhuleti gösterdiğimiz ve takip etti
ğimiz halde aşılandıktan sonra maalesef silen
ler bile pek çoktur. 

1941 takvim yılı içinde çiçek hastalığı yedi 
vakaya münhasır kalmıştır. 1942 takvim yılının 
ilk altı ayı tamamen lıastalıksız geçmiştir. Sal
gın halinde devam ettiği yerlerden hastalık 
memleketimize de geçti. Ağustosta Urfa vilâ
yetinde, eylülde Siirt'te, birinci teşrinde Diyar
bakır'da. ikinci teşrinde istanbul, izmir ve 
diğer bir çok vilâyetlerde ilk vakaları göste
rerek yurdun her tarafına yayılmış ve yeryer 
salgın haline geçmiştir. . 

Vakalar temmuzda 10, ağustosta 115, ey
lülde 209, birinciteşrin 200, ikinciteşrirı 335, 
birincikânunda 992, ikineiltânun 1176, şubat 
1297 martta 1301, nisanda 1202 idi. 

Yurdun her tarafında yeniden çiçek aşısı 
tatbikine geçilmişti. Sıtma, trahom, emrazı sa
riye, sıhhat memur ve etibbasiyle küçük sıhhat 
memurları mektebi talebesi leyli Tıp talebe 
yurdu son sınıf talebesi tavzif edilmek suretiyle 
çalışılmıştır. 

Çiçek aşımızın tutmadığı, aşısı tutmuş olan
ların da çiçek hastalığına tutulduğu hakkında 
İstanbul'da söylentiler olduğunu duyduk. Biz 
çiçek aşısını lâboratuvarlarımızda kontrolleri
ni yaptıktan ve nihayet beşeri tatbikatını yap
tıktan sonra kullanmağa arzediyoruz. Usulü
müz hiç bir zaman kontrolü ihmal etmemektir. 
Biz kendi kontrolümüze ilâveten emniyet edi
lecek bazı yerlere de kontrol ettirdik ve onlar
dan da müspet cevaplar aldık. Bunun için de-
hiç bir zaman tereddüde düşmedik. Aşısı em
niyetle tutmuş olanlar daima hastalıktan mu
af kalmışlardır, istisnai hallere her epidemide 
raslanır ve bu hal bizi hiç bir zaman şaşırtma
mıştır ve şaşırtmıyacaktır. Münferit çiçek va
kalarının devamı muhtemeldir, istanbul'da çi
çek vakası yanında suçiçeği çiçek arasında 
yer almıştır. 

istanbul'da görülen salgın 15 - 20 gün sonra 
tamamen zail olmuş olacaktır. Bu defa Sıhhat 
şurası toplantısında- salgının, gerilemiş olduğu 
kanaatine- vardık. İhtiyaca tamamen tekabül 
edecek kadar çiçek aşımız vardır. Hatta 17 mil
yon kişilik ihtiyatımız da mevcuttur. 
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'Her vilâyette yapılmış olan çiçek agısmda 

kullanılanlardan başka ihtiyatları da vardır." 
Bugün çiçek meselesini hallettik düşüncesinde
yiz/Vaka olmıyaeak değildir. Fakat istilâ vazi
yeti. kalmamıştır. Tek tük kaçanlar bulunur, 
münferit yakalar halinde olacaktır. Fakat em
niyetle söyliyebilirim ki umumî salgm vaziyeti 
kalmamıştır. 

Lekelihumma vaziyetine gelince; diğer emra
zı sâriyede olduğu gibi elimizde •muntazam ista
tistikler, grafikler vardır. 1925 senesindenberi 
elimizdeki grafiklere nazaran hiç bir senenin hiç 
bir ayı yoktur ki memleketimizde lekelihumma 
vakası görülmesin. Bu vaziyet gösteriyor ki bu. 
lıastalık memlekette esasen andemik olarak 
mevcuttur. 

Harbe takaddüm eden 4 yılın vasatisini al
dım. 935, 936, 937 ve 938 senelerinin senelik 
vasatisi 485 dir. Harp başladıktan sonra 939, 
940, 941 ve 942 senelerinin de vasatisini çıkart
tım. 764 ü bulmuştur. Tedrici bir terakki var
dır. 1943 senesine gelince, iğinde bulunduğu
muz takvim senesi kânunusani ayında bütün 
yurtta 167, şubat ayında 269, mart ayında 436, 
nisan ayında 747 vaka tesbit edilmiştir. Mayıs 
ayında ve ayın 25 sine kadar 698 vaka bulun
muştur. Vakanın bu kadar kabarık oluşu muh-

' telif yerlerdeki 'fuvayyelerm çoğalmasından 
yer, yer istilâ göstermiş olmasındandır. Meselâ 
izmir'de vilâyet hududu dahilinde 325, cezaevin
de de 112 vaka. 

Edirne vilâyeti hududu dahilinde 96 ayrıca 
cezaevinde 45 vaka, 

İstanbul'da vilâyet hududu dahilinde. 269, 
cezaevinde 58, 

Zonguldak'ta 133, Kütahya'da Tavşanlı hat
tı üzerinde çalışanlar arasında, -çok'yakın zaman
da yani bundan 15 gün evvel tesbit edilen 33 
vaka olmuştur. Bu vilâyet içinde dört vaka ol
muştur. . Konya Ereğlisi'nde fabrika inşa
at kısmında 55 vaka olmuştur. Ankara 
vilâyeti dahilinde 20 si cezaevinde ol
mak üzere .' 75 vaka olmuştur., içel'de 
159, Seyhan'da 80, Mardin'de 105, Sivas'ta 127, 
Erzurum'da 65, Van'da 42 vaka olmuştur. Bu 
suretle muhtelif yerlerde şimdiye kadar epi
demi vakalarını vaktinde haber aldığımız 
yerlerde bütün vasıtalarımızı teksif ederek sür
atle mahallinde boğuyoruz. Maatteessüf bu 
erken haber alma mevzuları güçleşmiştir. Vak
tinde haber alman yerlerde bütün kuvvetleri
mizi teksif.ederek bu vakaları önlemeğe çalışı
yoruz. Yalnız nüfusu çok olan ve bilhassa ame
le çalışan yerlerde zorluklar devam edip gidiyor. 
Bütün vekâletlerle iş birliği üzerindeyiz. Müna
kalât vekâleti mütaaddit ricalarımızı yerine 
getirmek yolundadır. Vagonların, vapurların 
tathiri, belediyeler ve vilâyetleree otobüslerin 
tatlıiri gibi çalışmalar vardır. Endişe vaktin

de izhar edilerek her vekâletin kendi teşekkü-
lündeki kısımları nasıl koruyabilecekleri yolun
da resinileriyle ve sairesiyle vesaitin hepsi ve
rilmiş, arkadaşlar bu yollar üzerinde çalışıyor
lar: Evvelâ Devlete bağlı toplulukları bu işten 
kurtarabildiğimiz zaman diğer kısımlarda daha 

. geniş çalışma imkânları olacaktır. Harbin, için
de sıkıntılar devam ettiği zaman geniş ölçüde 
salgınlar yapacağı başından itibaren nazarı dik
kate alınarak bir çok hazırlıklar da yapılmış ve 
meselâ Almanya'dan sipariş edilen etüvlerin bir 
kısmı gelmiştir. Diğerleri yûlda ve bir kısmı da 
fabrikadan çıkmak, üzeredir. 

Benzin bidonlarından yapılan tazyikli bUr 
ğu sandıklan da sıkışan yerlere gönderilmiştir, 
elimizde bir miktar daha vardır, yeniden geniş 
milîyasta hazırlıklara geçmiş bulunuyoruz. Bu 
senenin kışında memlekette lekeli tifo tehlikesi 
içinde kalacağımızı Sıhhat şûrasında görüştük. 
Bunu heyeti mecmuasiyle herkese bildirmeği 
vazife olarak ele aldık. Bilhassa mebus arka
daşlarımdan benim ricam; intihap dairelerine 
gittikleri zaman bu tehlikenin üzerinde tevak
kuf ederek herkesi ikaz etmelerini ve kehleye 

• karşı tedbirli olmaları, hakkında icabeden nasi
hatlerde bulunmalarıdır. Biz de elimizden gel
diği kadar tenvir ediyoruz. Ayrıca yüz binler
ce risale ve afişler bastırdık, bunları kalabalık 
yerlere, tren istasyonlarına ve . sair ieabeden 
yerlere asıyoruz. Bunlar herkesin ahlıyabilecc-
ği şekilde yazılmıştır. Sonra Partiyi de malû-
mattar ettik. Bu yolda iş birliği yapıyoruz, bü
tün çalışmalarımızın muhassalası önümüzde bü
yük istilâ ile karşı karşıya gelmemekten ibaret
tir, Fakat az görünen tehlikeyi dahi ben çok 
olarak söyliyeeeğim. Başımdan geçti, vaktiyle 

' bu yüzden büyük sıkıntı çektim. Büyük tehli
ke ile karşı karşıyayız. Bütün Devlet teşkilâtı
nın kuvvetleri de bunun üzerinde toplanacak
tır ve ne vakit lekeli tifo vardır diye duyarsa
nız bunun üzerindeki konuşmalarımızda azdır 
diye konuşmıyacağız. Komşu memleketlerin hep
sinde de bir çok zayiat var. Bu hale düşmemek 
için en sıkı tedbirleri alacağız ve elbirliği ile 
çalışacağız, bu işi kurtaracağız. Tahsisat az 
konmuş, çok konmuş mevzuu üzerinde durmu
yorum. Bana lâzım olan esaslı tahsisat kısmı
nı koydum, Icabederşe geçen senelü munzam 
tahsisat gibi az miktarla değil, çok miktarla 
huzurunuza geleceğim. Emrazı sâriyenin her
hangi bir vazıyetine göre munzam tahsisat isti-
yceeğim ve her zaman olduğu gibi esirgemiye-
eeğinize kaniim. 

Dr. Muhtar arkadaşımız, Umumî hrfzıssıhha 
kanununun tatbikatına riayetsizliklerden bah
settiler. Bu, daima üzerinde tevakkuf ettiğimiz 
bir mevzudur. Bilhassa bunun hükümleri ta-
ınamiyle yerine getirilmiş değildir. Biz tazyik
te, takipte devam edeceğiz. . İmkânlar hâsıl ol
dukça yerine getirilecektir. Mezbahaların, ine-
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zarlıklarm yapılması, suların tanzimi olsun, 
hepsi üzerinde çalışmalarımıza devam ediyo
ruz. 

Ücreti ilerin maaşa alınmaları mevzuu malû
munuz olduğu üzere bu hususta bir kanun gel
mek üzeredir, bu heyeti uniumiyeyc bittabi şâ
mil olacaktır. Doktor Uludağ arkadaşımız is
tanbul'da kemik ve mafsal, veremi hastanesinin 
açıldığı yer uygun mudur yolundaki sualine 
cevap vermek istiyorum. Mütehassıs arkadaşla
ra tetkik ettirdim, ideal olmamakla beraber uy
gundur. En iyi bir yeri bulup açmak için sene
ler kaybedeceğimize hazır elimize geçmiş olan 
bu binadan istifade etmek istedik. Uygunsuz
luk yoktur, zarar yoktur. Fakat fevkalâde de-. 
neeek hali de yoktur. 

Verem dispanserlerinin çoğaltılması yolun
da fırsat buldukça çalışıyoruz. Hastaneleri 
İstanbul'da, sanatoryomlan istanbul'da toplu
yoruz mevzuu, kemik ve mafsal veremi hasta
nesini • İstanbul'da açmışızdır. Evvelce Yu-
goslavlardan aldığımız para münasebetiyle et
raflıca görüştük, kararını aldık. Badema yeni
den yapacaklarımızı Anadolu'nun muhtelif yer
lerinde yapacağız ve o karar üzerinde yürüyo
ruz. Paramız olduğu zaman nerelerde yapaca
ğımıza vanncıya kadar tesbit etmiş bulunuyo
ruz. Yani bir program vardır. 

Yalnız açık veremlilere sanatoryomda yer 
veriliyor meselesine gelince; açık veremlilerin 
hepsini bile yerleştirecek bir halde olmadığım 
jçîn İstırabım büyüktür. Bir veremli baba ge
liyor, iki evladım var, beni bîr yere hapset bü 
çocuklarıma sirayet etmesin diyor. Daha bun
lara ben sıra bekletirken kapalı veremlileri 
alamam. Yatak adedini çoğaltmak zaruretin1-
d e y i z . : • : i 11 •-••••••• i - î - ^ ' | [ < 

1937 de 10 000 nüfusa bizde verem yatağı 
0,18 iken yatak adedi bugün 0,43 gelmiş bulu
nuyor. Civar komşularımızla mukayese edersek 
çok geri ,bir vaziyette olduğumuz anlaşılın 
,Onun için açık verem hastanelerini ve ondan 
sonra da kapalı hastanelerin artırılması yo
lunda çalışacağız. 

Hususi idarelerin elindeki hastanelerin 
umumî muvazeneye alınması yolundaki mevzua 
gelince bu, bizim davamızdır. Bu yoldaki dü
şüncelerden tashih edilecek yalnız bir yeri var
dır. Hususi hastanelerin kontrollerini vekâ
letim takip etmektedir.. Onlar yalnız parasını 
verirler, diğer bütün hususlarını biz takip ede
riz. Bununla beraber onlar çok fakir oldukla
rından! bizim numune hastanelerimiz kadar 
bolluğa mazhar değildirler. Onlarm hepsini 
umumî muvazeneye aldığımız zaman bir hasta
nenin icablari ne ise onların parasını bulup 
yerine getirmek suretiyle bunlar daha. geniş 
mikyasta daha esaslı, daha ilmî ve daha fennî 
bir şekilde çalışabileceklerdir. 

1943 C : X 
Bir çok yerlerdeki hastanelere hastane ismi 

vermek dahi doğru değildir. Nihayet bir ope
ratörü, bir dahiliye mütahassısı vardır, Onlarm 
da ne röntgeni ne de mikroskobu vardır. Bir 
hastaneye hastane adını vermek için en basit 
bir şekilde Ankara'daki Numune hastanesi gibi 
olabilmelidir. Bu para işidir, zaman işidir. In-
şanllah olacaktır. 

Sıhhat merkezlerini çoğaltmak, bu mevzu 
geçen sene de konuşuldu, bu, korunma nokta
sından çok mühimdir, ve ideal bir teşkilâttır. Bu 
yolda yürüyeceğiz. 

Arkadaşım endişe etmişler, bazı müessesele
rimizde yiyecek kısımları için fazla tahsisat 
koymadığımızı söyleyerek buna işaret buyur
dular. Yeteceğine kani olduk. Ondan dolayı 
zam yapmadık, 

Kinin meselesinden bahis buyurmuşlardı. 
arzı malûmat ettim. 

Trahom üzerinde duruldu.- Trahom vaziyeti
miz şudur: 

Her sene hususi kurstan geçirerek yetiştir
diğimiz trahom mücadele tabibi, trohum müca
dele sıhhat memurları, sayısı .arttırılmakta olan 
trahom hastaneleri, trahom dispanserleri ve tra
hom köy tedavievlerinde çalışmaktadırlar; 1943 
senesine yatak adedi 210 bulan 15 hastane, 37 
dispanser ve 50 köy tedavieviyle gireceğiz. Bir 
taraftan hastaların tedavisiyle uğraşmakla be
raber diğer taraftan daha mühim olarak trahom 
hastlığmdan korunma çareleri halka öğretilme
ğe çalışılmaktadır. Mekteplerde talebelere, 
halkevlerinde, köy odalarında, umumî toplantı 
yerlerinde konferanslar verilmektedir. Halkın 
anlıyacağı dilden yazılmış broşürler dağıtıl
makta, afişler asılmaktadır. Trahom mücadele
sinde aldığımız müspet netice, bu hastalığın 
yaptığı ihtilâtlarm tedavisine vaktinde yetişip 
meşum akıbeti olan körlüğü önlemek olmuştur, 
Şahıs bilgisi - aile bilgisi, köyün, kasabanın 
temizliği, mesken temizliği İle sıkı alâkası olan 
trahomun ortadan kalkması yalnız hekim işi de
ğildir. Temizlik ve bakım işlerinin muvazi yü
rümesi lâzımdır. 

1942 senesinde dispanser ve koy tedavi evle
rinde 64 158 hasta muayene edilmiştir. Bunlar
dan 12 596 sının ihtilâtlı olduğu görülmüş ve 
15 451 nin de ihtilatsız olmak üzere yekûnu 28 
bin küsur olarak tesbit edilmiştir. Beş milyon 
ilaçlama yapılmış ve 10 000 don fazla ameliyat 
icra edilmiştir. Trahom üzerindeki çalışmaları
mız budur, önümüzdeki seneye daha geniş kad
ro ve teşkilâtla geliyoruz. Gelecek seneye de 
daha geniş mesaiyi huzurunuza getirmiş buluna
cağım. 

Arkadaşlar kazalardaki hekim noksanına te
mas etti. Şükranla söyliyebilirim ki hekimsiz 
kazamız kalmamıştır. Evvelce münhaller yüz
ler üzerinde dururken şimdi aşarat hanesine indik. 



I : 27 25.! 
Şimdi hekimsiz kazamız yoktur. Belki hasta

lanarak gidememişler, yahut .borcunu ödiye-
rek meeburi hizmetten ayrılmışlar vardır. Bun
ların yerine-yenisini vermek üzereyiz. Kazalar
da hekimin birisini tamamladık. Bazı yerlerde 
ikisine geçtik. Askerde olan arkadaşlarımız da 
terhis edilince büyük kazalarda 2 ye zamanla 
üçe, dörde geçeceğiz ve eksikleri tamamhyaca-
ğız. -

Ankara'da yapılacak Tıp fakültesi inşaatına 
temas buyurdular. Bugün için hekim yetiştiren 
memba yalnız istanbul Üniversitemizdir. An
kara için de düşünmüştük. Düşünmüştük am
ma zaman gözünüzün önündedir. Büyük inşaat, 

•'büyük tesisat meselesi var. Evvelce bunu 8 
milyona yapabileceğimizi hesaplamıştık. Hal
buki şimdi belki 25 milyonu 'buluyor. Fakat 
mütaahhidini bulup vermek mevzuları hayli sı
kıntılıdır. Hiç olmazsa bir sene zaman kazan
mak için türap tesviye kısımlarını ve bir fırsatı
nı bulursak da hepsini birden münakaşaya da 
koyacağız. Bu suretle İstanbul'un yükünü ha
fifleteceğiz ve hekim sayısını çoğaltacağız. Bu
gün İstanbul'da vasati olmak üzere her sene 400 
hekim çıkmaktadır ve imkân hâsıl olursa daha 
çok çıkacaktır, istanbul'daki büyük sıkıntı, 
hasta;yatağı mevcuduna göre talebe kesafeti,. 
lâboratuvar vaziyetine göre talebe kesafetidir, 
Bunları biraııevvcl yenmek için çare düşünmek
teyiz. 

Hükümet tabipleri talimatnamesi mevzuu ü-
rinde durdular. Bunların vazifeleri tamamen 
tesbit edilmiştir. Yalnız bunun ilân tarafına 
gidecek tarafım yoktur. Yani belediye tabibi var
sa Hükümet tabibi yoktur. Hükümet tabibi 
mevcutsa belediye tabibi yoktur. Birini muhak
kak askere vermişizdir. Bugün 500 küsur heki
mim askerdedir. Genişlediğim zaman istedikleri 
çoğalmayı ve taksimi vezaifi bol bol yapacağız. 

ilâç vaziyeti üzerinde görüştüler, ilân su
retleri vekâletten geçiyor, iki, üç sene evvel 
burada görüştük. Fakat her şeye rağmen be
ğenmedikleri uygunsuz gördükleri bir şekil 
varsa belki nazarımızdan kaçmıştır. Tashihi 
yoluna gidebiliriz. Lütfen bize bildirsinler. 

Röntgen kanunundan bahsettiler, yapılması 
iktiza eden nizamname yapılmıştır ve onların 
üzerinde takipte . devam ediyoruz. Böyle rönt
gende çalışan arkadaşların yerlerinin tecrit edil
meleri, mecburi mezuniyetler ve saire üzerin
de'duruyoruz. Nizamname ahkâmı üzerinde şa
yet bilmediğimiz noksan yapılan kısımlar var
sa arkadaşlarımızdan rica ederim, lütfen bil
dirsinler, vekâleti alâkadar eden noktalar üze
rinde ayrıca takibatta bulunurum. 

Doktor Ali Süha arkadaşım Sıhhat vekâle
tine ait işleri etraflıca canlandırdılar.. Hükü
met tabiplerinin halini, memleketin halini çok 
güzel canlandırdılar. Bu mevzu etrafında derli 
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toplu olarak söyliyeceğim bir şey de,.' arkada
şım teşhir otti, dedi ki Hükümet doktorları adli 
tabip mi, dahiliye, hariciye filân filân mütehas
sısı mı? Inşaallah o günleri idrak ederiz, her 
kazaya çeşitli ihtisas sahibi doktorları gönderi- ' 
riz. Fakat bugün her kazaya ancak bir hekim 
oturtmak imkânlarım yeni yeni bulmaktayız. 
ıBımlar umumî malûmatlariyle bu işlerin hep
sini yetişebildikleri kadar yapacaklardır. Koy-
lerdcistihbar vaziyeti, sıhhat memurları vaziye
timize gelince : Nahiyelere kadar sıhhat memur
ları koyduk, yetiştireceğiz. 'Bir taraftan da bu 
işlerimiz yürüyecek ve daha -genişliyeecktir. 

Hastanelere temas buyurdular. Vekâletin 
1938 senesinde hazırlamış olduğu iş progra
mından malûmattardırlar. Geçen sene verilmiş 
olan paraile onun ilk adımlarını atmıştık. Onu 
da hatırlarlar. İş programı üzerinde çalışıyo
ruz. .Hastanelerimizin kaç yatağa 'baliğ olaca-
ğrnı istatistiklerle göstermişizdir. İlk hedefi
miz nedir, kaç kişiye bir yatak istiyoruz, bun
ların hepsi. gösterilmiştir. Yalnız Heyeti Veki-
lcde görüştük, tesbit ettik. Bu programın tat
biki 1938 hesaplarına göre -75 milyon liradır, 
yapılacak-olan inşaat ve saire ile bareber. Ora
ya doğru giderken her sene bütçe imkânları.ile 
bize ne verebilirlerse o nispette adımlarımızı 
uzatıyoruz. Geçen sene imkân oldu, bir mil
yon lira verdiler. Bu suretle programı tatbika 
çalışıyoruz. Bu seneki imkânlarımız arasında 
da kemik ve mafsal veremi hastanesi, şu, bu.gi
bi şeyleri tahakkuk ettirmek yolundayız. 

Yalnız .parayı vermekle de bu işi temin et
miş olmayız. Ö kısımda o.işlerde çalışacak ana
sırı da hazırlamak mecburiyetindeyiz; Onları 

, hazırladıkça .parasını istiyeceğiz. Biz istiyeee-
ğiz, ne kadar verirlerse o kadar yapmağa çalı
şacağız, 

Muvasalası müiıkati olan yerlerdeki hasta- , 
lanjı halini tasvir buyurdular. Muvasalası riıün-
kati olan müstesna yerlerimiz vardır. Fakat mu
vasalası münkati ölmıyan yerlerimiz de ondan 
daha çoktur. Bu yerlere birer hekim verelim. 
Bu, çok arzu edilecek bir şeydir amma ondan 
evvel elimizdeki sıhhi teşkilâtın ilk kademeleri
ni ileri sürerek onlarla yardımlar yapıyoruz. 
Bugün: yakında gelecek bir kanunumuzu huzu
runuzda izah ederek ferahlık verici şeyler söy-
liycyim.' : Her' vakit söylüyoruz ve köye doğru 
gidelim diyoruz. Bizim de tuttuğumuz yol şu
dur : Köylere ebe yetiştirebilmek'için köy ebe 
mekteplerimiz vardır. Buralardan çfkanlan 
köylere gönderiyoruz; Bunların -tahsisatım da 
köyler Veriyordu. Bundan^başka' köy sağlık ko-
nryucularr -da varclrr: Bunları ^kurstan geçiri
yorduk, basit bilgilerle teçhiz ediyorduk. Köy
lerdeki1 sıhhi Vukuatı -haber veriyorlardı^ ufak 
tefek söyleri Köy kanunu mucibince yapıyorlar
dı. Bu bize yetmedik Bu yolda yürüyecek olur
sak uzun senelere ihtiyacımız olacaktır. 40 000 
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köyümüz var, 10 köye bir ebe versek 4 000 
ebe, bir sağlık memura versek 4 000 sağlık me
ni liftin a ihtiyacımız olacaktır. Bunları süratle 
elde edebilmek İçin Köy enstitülerinde oku
yanlar içerisinde son sınıf kız talebesinden ebe
lik yapmak istiyenlcri hattâ başta girerken bu
nu taahhüt edenlerden geniş mikyasta alarak 
köy ebe mekteplerimizde lıer sene üst üste 400 
talebe çıkarırsak bu isi mı senede halletmek im
kânı kararındayız. 

Köy enstitülerinin üçüncü sınıfına gelmiş 
talebelerine küçük sıhhat memurları mektebin
deki talebelere okuttuğumuzu nflâveten öğretmek 
suretiyle oradan mezun olacakların bir kısmi'm 
bu sm-etlc köy.sağlık memuru olarak kazanmış 
olacağız. 10 köy bi,r grup sayılacaktır. 30 köyün 
bic sağlık memuru ve bir ebesi ihtiyaçlarını ber
taraf etmiş olacaktır. Bunların üzerine birer de 
köy hekimi vereceğiz. 10 gruba bir- bekim vere
ceğiz. 400 hekimimiz vardır. Askerdckiler de 
gelirse İmim yapabilecek vaziyetteyim, Bu su
retle köylerimizi sağlık memuru ebe ve be
kimle teçhiz etmiş olacağız. Yakında lâyiha hu
zuru âlinize gelecektir. Bir çok görüşmelerde 
sıkınttla.rdan bahsedildiği, için ferahlık versin 
diye ar zodi yorum. 

Sıhhat işini halkın ayağına götürmek için 
biı* şey göremedim buyurdular. Bunu İm mevzu 
ile karşılayabilirim. 

Buğu sandığı mevzuuna gelince. Arkadaşlar, 
buğu sandığı bizim memleketimiz için ideal hir 
şeydir. Senelerce uğraştnn. Bunun için didin
dim. Orduda ve sehivlerde en mükemmel tatbik 
imkânını bulmuştum. Yalnız şunu s öyl iyeyi m ki 
en iyi vasıta ile de olsun dikkatsiz çalışılma hiç 
bir netice alınamaz. Bitlçı- göbek atar. Buğu 
sandığı üzerinde dikkatle çalışıldığı takdirde 
müspet netice almamanın imkânı yoktur. Tered
dütleri varsa gelsinler göstereyim. 

Hüsamettin Kura) arkadaşımdan rica ediyo
rum, kendileri buğu sandığr üzerinde çalıştılar, 
gelsinler söylesinler. Etüv fabrikası yanımızda 
değildir ki bol etüv alalım. Bu mevzu üzerinde
ki dileklerimiz yalnız şimdi değil, tâ başından 
beri bu yolu tutumsuzdur. 

Şimdiye kadar bu tathir vasıtaları üzerinde
ki çalışmalarımıza gelince: 80 - !)0 arasında şa
hit etüv hali faaliyettedir. .150 - 200 seyyar 
etüv çalışmaktadır. 500 den fazla luığ sandığı
mız vardır. Benzin bidonları ile yaptığımız 130 
küsurdur. Bunlar yerlerini almışlardır. Vekâ
let elinde ihtiyatım tutmakta, ve gün gcçt(ikçc 
bu tathir vasıtalarını çoğaltarak hazırlıklı bu
lu um aktadır. Bu suretle sıkışan yerlerin yardı
mına büyük kesafetle gidecek oradaki yangını 
söndürecektir. 

Akıl hastanesi, vereni hastanesi, yatak aded-
leri... lînıı'lar programımızın içellisinde saraha
ten gösterilmiştir. Biz dâva üzerinde yol al
maktayız. 
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hastanesinin yapılması mevzuu üzerindedir. Ma
lûmat almışlardır, plânları ve sair esi hazırlan
mıştı. Hususi muhasebesi inşaata geçecekti, ge
çemedi. Yangın münasebetiyle daha sıkıntıya 
düştü, vilâyet bunu yaptıracaklardır, 

General Scvüktekin arkadaşımızın soruları
na cevap vereyim: Diyarbakır'a getirilmiş 
olan muhacirler arasında ölüm nispeti endişe 
edildiği gibi değildir. Oraya, yeni göçmüş ol
dukları için mahalle tetabuk vaziyeti dolayı-
siyle yerli halka nazaran biraz fazladır, fakat 
endişe edilecek gibi değildir. Bunu hem ken
dim gönderdiğim müfettişlerle hem de mahal
lindeki teşkilâtla kontrol ettirdim, aldığım ra
porlar da arzettiğim gibidir. Bir kısım halk ev
lerini bırakıp gittiler, fakat bunlar hastalıktan 
değil, açlıktan gitmişlerdir. Cenupta Suna ha
şeresi yüzünden ekimin az oluşu bunları baş
ka yere gitmeğe mecbur etmiştir, biz do müsa
maha ettik. Şimdi kısım kısım geliyorlar. 
Para kazanıp dönenler vardır. Bunları harap 
mı oluyor diye endişe buyurdunuz. Ücret vererek 
bekçiler tuttuk. Muhafaza ettiriyoruz. Ayrıca 
muhtarlarına' da teslim ettiriyoruz. Delmesi 
ümidi olmıynnlarm evlerine henüz kendilerine 
ov yaptırmadıklarımızı yerleştiriyoruz ve onlar 
vasıtası ile muhafaza ediyoruz, 

Diyarbakır Numune hastanesinin hekim nok
sanı kalmamıştır. Askerdckiler avdet ettiler. 
Kendilerîno tebşir ederim. Yalnız bir dişçi ek
siktir, O da askerdedir. 

Askerî hastanelerde vazifeleri müsait olanları 
müştereken çalıştırıyorum. Vekâletle anlaşarak 
çoktan İm işi halletmiş bulunuyoruz. Kuduz, 
trahom, sıtma mücadele binaları hastanenin ya
nma nakledilme güzel bir şey olur, fakat ben 
şehir içinde kalmasını istiyorum. Çünkü halkın 
kolayca gidip gelebilmeleri için. Bu şekil daha 
iyidir. Yalnız bu binalar iyi değildir. İyi bina 
bulursak yüksek kira vermekten çekinnıiyerek 
kiralamağa çalışacağız. Dispanser 4 kazada 
yoktur. Fakat kendileri de bilirler ki İm 4 ka
zanın bir kısmı yeni teşekkül etmiştir. Esasen 
her kazaya birer dispanser kurdurmak esas he
defimizdir. Bu mevzu üzerinde çalışıp gidiyoruz. 
Yenisini açamıyorsak, bir çok yerlerde zaten 
dispanser yapmağa elverişli kira ile bina bul
mak imkânı olmadığındandır. Binası olan yer
lerde bu işi ileri götürüyoruz ve daima da ileri 
götüreceğiz. Her kazada mutlaka bir dispanser 
olacaktır. 

General Naci Eldeniz arkadaşım, verem mü
cadelesi masrafları ve hastane açma mevzuu üze
rinde durdular. Programımıza dahildir. Yeni 
yeni hastaneler açılacak yerler aşağı yukarı ta
ayyün etmiştir. Bunların açılması zaman ve 
bütçe işidir. 

Buradaki bahsedilen 2G0 000 Ura hazfedilmiş, 
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değildir. Bunu verem mevzuu üzerinde parça
ladık ve fasıllara dağıttık. Bir defa kemik 
veremi hastanesini ele aldık, . yeniden iki dis
panser daha açacağız. Yeni fırsatlar buldukça, 
Bütçe encümenimiz bu paraları ^az görecek, ve 
bir kaç, yüz bin lira daha verecek, daimileşti-
rilmiş müesseselerle çalışmalarımıza devam ede
ceğiz. ' . 

Mazhar Müfid arkadaşımız, Artvin'deki 
bastanc işine temas ettiler. Hakikaten Çok ça
lıştık, çok uğraştık, nihayet bîr hastane yap
ma yolunu tutmuştuk. Bu inşaat paralarının 
hepsini biliyorsunuz, Millî Müdafayaa verece
ğiz, biç inşaat yapılmıyacak dedik- ve verdik. 
Fırsat olduğu zaman ilk yapacaklarcmızdandır. 
Programımızda en başta gelenlerdendir. Şimdi 
sıhhat merkezini açıyoruz. Bu ufak bir yardım 
olacaktır. Fakat hastane lâzımdır ve tekrar 
ediyorum, ilk fırsatta yapacaklarımızın eu ba
şında geliyor. 

Kîtıin vaziyeti baklanda birazevyel de maru
zatta bulundum. Elimizdeki ile geniş mikyasta 
faydalanabilmek yolları ne ise onu tatbika 
Çalışacağız. .Eski bolluğumuz yoktur. Her sene 
serbest satılanlarla beraber eczanelerden teda
rik edilenler 40 tondan fazla idi. Bu kadar bol 
kinin sarfetmiyc alışmış olan bir memleket ihtiya-

• emi bu sene 7 tona, sıkıştırmak vaziyetiııdcyiz. Ar 
kadaşlarım ben kinin istedim de şahsım için ver
medi, Sıhhiye vekili diye incinmiycccklcrjın de 
zannederim. 11u miktarı her halde yerinde ve 
çok isabetli kullanacağız (Bravo sesleri). ' 

Arkadaşlarımın başka emirleri varsa onlara 
da arzı ecvap etmeye hazırım, 

• • ; CU. §. TURSAK (İçel) — Mecidiye köyünde 
bir büyük hastane yapılması derpiş edilmişti 
ve plânlan hazırlanmıştı. Harp dolayısiylc kal
dı. .Şimdi harp zail olduktan sonra bumm ge
rek İstanbul'da veya başka bir yerde yapılması 
mevzuubahîs mi yoksa artık İstanbul'dan kal
dırılıp başka yerdemi yapılacak? 

> SIHHAT VE İÇTİMAİ MUAVENET V. Dr. 
H, ALATAŞ (Aydın) — Mecidiye köyündeki 
istanbul vilâyetinin yaptıracağı hastanedir. Bu
nun plânlarının ve saîresinin hazırlandığım zan
nediyorum Harp dolayisiyle kalmıştır. Yalın?, 
Üniversitenin de tam manasiyle istifade edebil
mesi- için yeri değişecektir. 

Gri. K, KARABEKİR (İstanbul) — Beyana
tınızda İstanbul'da 3 000 çoeuk tesbit edilmiş 
buyurdunuz. Halbuki ben 3 000 çocuk değil, 
5 000 den fazla çoeıık bulunduğunu söyledim. 

SIHHAT VE İÇTİMAİ MUAVENET V. Dr. 
H. ALATAŞ (Aydm) — ö y l e paşam, çoktur. 

Dr. A. S. DELİLBAŞI (Kütahya) — Anka
ra 'da açılacak olan tıp fakültesi hakikaten mü
him bir mevzudur. Bendeniz de takdir ediyo
rum ki, bir hayli zaman iktisadi vaziyet dola-
.yısiylo bina yapmak kabil değildir. Acaba o 

bina yapılıncıya kadar Ankara'nın muhtelif sıh
hat teşkillerinden meselâ, Numune, Cebeci, Gül-
hane, Devlet Demiryolları hastaneleri ile ya
kında açılacak büyük doğumevi gibi teşkille
rinden istifade ederek onları birer dershane ha
line getirerek Ankara'da bugünden bir Tıp fa
kültesi teşkili kabil inidir, değil midir? 

SIHHAT VE İÇTİMAÎ MUAVENET V. Dr. 
H, ALATAŞ (Aydm) — Bu nihayet ki İmik sı
nıfına gelmiş olanların işine yarayabilir. Baş
tan itibaren tıp tahsili için hastane kâfi değil
dir. Teşrihhane ve saire lâzımdır. Yeniden 
başlandığı zaman esaslı surette başlanacaktır ki, 
yürütelim. Bununla beraber doğumevinden, 
yarın, öbür gün bitceekmiş gibi bahis. 
buyurdular. 600 ton çimento . lâzım, İk
tisat vekili ıkındı, sıkındı, geçen^ ay 15 ton 
verebildi, bu ay da 45 ton verdi. Bununla olmaz. 

Ör, H. KURAL (Antalya) —. Muhterem ar
kadaşlar, sâri ve salgın hastalıklar mücadele
sinde bir temizleme vasıtası olan buğu sandık
larının hakikî tesir ve muvaffakiyeti baklanda 
Ali Süha arkadaşımızın mütalâalarını muhte
rem Sıhhat vekilimiz m evzuubahis ettiği sıra
da bunun hakkında mütehassıslar tarafından 
beyanı mütalâa edilmesini arzu buyurdukları 
için huzuru âlinize bir kaç kelime söylemek için 
geldim. Buğu sandığı bulaşıcı hastalıklar müca
delesinde bir nevi etüvdür. Etüvler su buha-
riylc çalıştığı vakit, hepimizin bildiği gibi, ya 
tazyikli veya tazyiksiz olurlar. Buğu sandığı 
da tazyiksiz etüvlerden birisidir, Tazyiksiz etüv
ler ya sabit olarak yerleştirilir, yahut seyyar 
olur, her vakit nakledilmek imkânı vardır. Bu 
etüvlerin bir ısıtma kısmı yani suyun kayııatıla-
cağı yer, bir de bunun sandığı vardır. İçine eş
ya konur. Sayyar etüvlerde bu sandıklar suyu 
ısıtan • yerle beraber taşınırlar. Halbuki buğu 
sandıklarnıda bu sandık suyu ısıtan kısımdan 
ayrı taşınır. İstenilen yere nakledilerek tesbit 
edilir ve sabit etüv işini de görür. 

Buğu sandığı Umumî harpte ordumuzda 
tekâmül etmiş tathir vasıtalarından birisidir. 
Başka memleketlerde de buna şebih buğu san
dığı sisteminde başka vastta kullandır. Ge
çen Uumumî lıarbte ordu için yapılmış olan bu 
etüvlerden hastalık mücadelelerinde çok isti
fade edilmiştir. Bu temizleme tesisatının ko
laylıkla kabili naldl olması da ayrıca bir mezi
yetidir. Bunlarla iki tathir yapılması tamamiy-
le mümkündür, Tazyiksiz bir seyyar etüvle ya
pılacak tathirat bununla da yapılabilir. Gerek 
seyyar etüvlerin tazyiklilerinde, gerek tazyik-
sizleriııde tathirin mükemmelliği başında bulu
nan mütehassısın ve teknisyenin dikkatiylc mü
tenasiptir. Usuliyle yapıldığı zaman nasıl sey
yar etüvlerde muvaffakiyet hâsıl olursa bun
da da-aynı muvaffakiyet Jlâsıl olur. Bendeni
zin kanaatim budur. 
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!R. KAPLAN (Maraş) — .Arkadaşlar lckcli-

lramma ile mücadele işinde sayın Vekilimiz 
mebus arkadaşlardım da intihap dairelerinde-
İm iş üzerinde halkın nazarı dikkatini celbctmc-
lerini istediler. Biz do kendilerinden rica. ede
ceğiz, Bu iş sıcak sıt işidir, sabun işidir.- Geçen 
sene de m ev zımba his olmuştu. Bilmiyorum, sa
yın Vekilimiz İm hususta bir tedbir -aldılar mı? 
Bilhassa şehirlerdeki fakirler arasında ve köy
lerde bu mücadelede kullanılmak için. ucuz bir 
sabun temini hususunda tedbir aldılar mt? 
Hakikaten böyle harn senelerinde, bilhassa fak-
•rn sefaletin İtiraz genişlediği senelerde bu ıııel'ım 
hastalık yüz gösterir. Bunun önüne geçmek için 
fakirlere bol sıcak sn ve sabun temin etmek lâ
zımdır. Köylerde belki sıcak suya ihtiyaç, kal
maz, mahrukatlarını kendileri temin ederler, 
fakat onlara ucuz sabun vermek lâzımdır. Bu 
gün, malûmu âliniz, sabun fiyatları alabildiğine 
yükselmiştir. Fakat halkın, köylünün hol kul
landığı madde halinden çıkmıştır. Onun için 
şimdi lâyihası zannederim- Bütçe encümeninde 
veya Maliye encümeninde olan bir vergimiz 
var; toprak mahsullerinden alnıaeak olan bir 
vergidir. Arkadaşlar; zannedersem bir madde 
zühulen yazılmam ıştır. Bunun yazılmanıasr Ma
liye vekilimizin hesabına .gelir. Fakat yazılması 
da Sıhhat vekilimizin •tşİ.ııo yarar. Halı rt ataca
ğım : Bu maddeden istifade ederek bu hastalıkla 
daha kolay mücadele ederler, O da zeytin mah
sulünden alınacak toprak mahsulü vergisidir. 
O vergiyi bu mücadelede kullanılacak sabuna 
tahsis ederek, herhalde bu yaz bu mücadeleye 
devanı edebilmek •için ucuz sabun temin etmek 
zaruridir. Şehirlerde de her şehirin vüsatine 
göre muayyen yerlerde, evvelden malûmu illiniz 
bi,r çok yerlerde vardı, çamaşırhaneler vardı. 
Fakirlere çamaşır yıkamaları için bol sıcak su 
temin edeıt yerler vardı. Su lâzımdır, sabun 
lâzımdır. Yapılan doğumevi oturduğum evin 
civarındadır, Oatısı dahi örtülmüştür. Noksanı 
çok az kalmıştır. Eğer hakikaten evin ikmali 
icar ÎİİZM olan yalına çimento ise hepimi/, iktisat 
vekilinden riea edelim, çmııeut.o tedarik etsin
ler ve bu bina biranevvel bitsir Bunun lamam-
lanıııasımla, içtimai işlerim İH'UI-, hepimizin fay
dası olacaktır. Bııımıı çimentosunu .tercihan te
min etmelerini İktisat vekilinden riea ederim. 

B. TÜRKER (Afyonkarahisar) — Bir sual. 
EEİS — Buyurunuz, sualinizi senimiz. 
B. TÜRKKR (Afyonkarahisar) — Bendeniz 

arkadaşımız Bay Kaplau'ın söylediğini teyit 
edecektim, diyecektim ki, mademki sıtmaya kaı-
şı mücadele ediyoruz, tifüse karşı, lekeli huinnıa 
denilen müthiş hastalığa karşı da mücadele etr 
inek lâzımdır. Bu mikropları taşıyan bitli in
sanları zorla hamama sokmak lâzımdır. (Gül
meler) Bu gibilere nasihat verelim dendi, anıma 
dinlemiyorlar. Bîr rcııçber, köylü bana dedi k i : ı 
Biz uıüsafırpervcr insanlarız, biz ondan muzta- j 
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rip ol iniyoruz., bize dokunmıyor. Zihniyet Tm-
dıır. Onun İçin hu gibileri de cebren, çiçek aşı
sında olduğu gibi, nnsılki bunda evlerine gidi
liyor, imli si c çağırılıp aşılanıyor, bu şekilde 
bu gibi bitli adamları da zorla hamama sokma
lıdır. Bendenizin ricam budur, 

R. SOYER (TMa) — Efendim, bugün nıev-
zuııbahis edilmemiş olan sâri hastalıktan bah
setmek istiyorum. Kısaca maruzatta bulıınaca.-
ğım. 

Malûmu âliniz Urfa, Diyarbakır, Gaziaıı-
teb ve havalisinde bir çıban vardır. Buna Aııteb 
veyahut Halep çıbanı derler. Bu defa Urafa'ya-
gittiğimizde bir çok talebenin, çocukların ve 
halkın bu hastalıktan bu çıbandan çok musta
rip olduğunu gördük. Oraya gitmezden evvel 
Sıhhat vekâletinden bu havalide bîr çok tah
ribat yapan bu çınan hakkında bir tedbir alı
nıp alınmadığım sormuştum. Vekâlet bunlar 
için bir «eroin ve ayı bulmak üzere bir çok tet-
kikat ve tecrübeler yapmakta okluğunu, bun
dan iyi bir netice alınmış ise do henüz herkese 
tatbik edilecek, bir sekle konmamış bulunduğunu 
ve o şekle getirmek için çalıştıklarını söylemiş
lerdi. Buna tabii çok sevindim. Bu defa yani 
bundan bir buçuk ay evvel Urfa'ya gittiğimiz za
man oranın kurtuluş bayramı olan 11 nisan tari
hinde kurtuluş bayramı münasebetiyle geçit res
mi yapıldı. Halk, mektepler bu geçide iştirak 
etti. Onların 'arasında bîr çoklarını gördüm. 
ki, maateessüf bu hastalığa tutulmuşlardır. 
Bu çıban ekseriya vücudun hava ile temas eden 
kısımlarında yüzde ve böyle açık yerlerde çok 
oluyor ve geçtiği zaman büyük bir nedbç bırakı
yor. Bir kaç tanesi bir yerde çıkarsa çok çir
kin bir şey oluyor. Bilhassa kız çocuklarında 
hu mühimdir. Heyet halinde mektepleri ve di
ğer müessesatı da gezdik. En çok küçük çocuk
larda gördük. Pek çoklarında bu hastalık asarı 
vardı. Kimisi geçmiş izleri kalmış, kiminde de 
sivilce halindedir. Yakında îndil'a edip bu çir
kin tezahüratı belirecektir. Nihayet Sürüç 
kazasına gittik. Buradaki halkın da bir çokları 
bu hastalığa tutulmuş. Namık Kemal mekte
bini gezdik. Muallime kaç tane talebe okluğunu 
saymasını söyledik. Bu talebe içerisinde kaç-
kişinin l.m hastalığı geçirdiğini kaçının, geçir-
memiş olduğunu sorduk. Saydı 12i) talebe vardı, 
bunun arasında yalnız 17 tanesi henüz çıkar
mamıştı, Onlar da 1J-, 15, 16 veya 10 yaşların
da çocuklardı. Demek oluyor ki, büyüdükçe on
lar da çıkaracaklar. Bu da gösteriyor ki, bu ci
han bütün bütüu sirayet ve istilâ etmiş vaziyet 
ve derecededir. 

Zatı âlilerine hu vaziyetin gÖzÖnüne alınarak 
bıı tecrübenin daha ciddi bir şekilde yapılma
sını rica ediyorum. 

Yine işittiğime göre Diyarbakır'da Kâmil 
Bey isminde bir doktor vardır, tabii halk duy-

I duğu ilâcı tatbik ediyor, hazan da fena neticeler 
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almıyor. Bir. kısmı da bunu tedavi ederim diyor. 
Bittabi halk bizzarurc koşuyor. Diyarbakır'da 
Kâmil Bey isminde bir doktor kendisine göre 
bir usul bulmuş, hakikaten bir çok kimseleri kur
tarmış amma, bazıları üzerinde de aksi tesir yap
mış olduğunu işittim. Acaba hunim bulduğu usul 
tetkik edilmiş midir? Faydalı mıdır? Yoksa daha 
•ziyade ziyan verici neticeler mi gösteriyor? Malû
mu âliniz bu hastalık gözde olursa kör ediyor. Ku
lak, burnu gibi zadrofi yerlerde olunca tıpkı 
frenginin yaptığı tahribatı; yapıyor. Bu müs
tevli bir haldedir. Bu husustaki himmetin artı
rılmasını istirham edeceğim. 

Dr. A. S. DELİLBAŞI (Kütahya) — Muh
terem arkadaşlar; bulaşıcı hastalıklar mücadele
sinden bahsederken bendeniz buğu sandığına 
inanmadığımı nrzetmiştim. Muhterem Sıhhat 
vekili buğu sandığına emniyet etmek lâzımgcl-
diğini söylediler vo çok salahiyetli bir arka
daşımızı da işhat için kürsüye davet ettiler. 

İşhat edilen arkadaşımız lütfen kürsüye 
geldi ve buğu sandığının şayanı itimat 
olduğunu söyledi.. Her kanaat muhteremdir, 
Belki ilmî ve nazari noktadan buğu sandığının 
diğer etüvler gibi müessir olması farzedilebi-
Hr. Faka t bendeniz bunun tatbikatını görmüş 
lıir arkadaşınız sıfatiylo buğu sandığının mües
sir olduğunu zannetmiyorum. Bu itibarla lütfen 
bendenize itimat buyurunuz Vekil Beyefendi; 
salâhiyeti ilmiyeyi haiz bir arkadaşı işhat etti
ler. Bendeniz Vekil Beyefendiden rica ediyo
rum, kazalarda, vilâyetlerde çalışan arkadaşla
rımızdan da sorsunlar. Ben de onları bitaraf 
bir şahit olarak gösteriyorum. Anket yapsıu-
lar, bu anketin neticesinde buğu sandığı şa
yanı itimat mıdır, değil midir meydana çıkar. 

Bu noktaya bu kadar temasla iktifa ediyo
rum. 

İkinci mesele, Vekil Beyefendi bugün mem
leketimizin muhtelif niıntakalarmda lckelihunı-
ma hastalığının mevcut olduğu ve ilerdeki ay
larda bilhassa halkın kalabahklaşıp sıkıştığı kış 
aylarında bu hastalığın çoğalması ihtimalinden 
bahis buyurarak mebus arkadaşlarımızı bir vazi
feye davet ettiler, dediler ki, tehlike muhtemel
dir, tehlike varittir, realist bir adam olarak 
sizlere haber veriyorum, gittiğiniz yerlerde hal
ka bu tehlikeyi serbestçe söyleyiniz. 

Arkadaşlar, propagandanın, vasiyetin, ilân 
ve afişin bazı tesirleri olabilir. Bundan epeyce 
zaman evvel umumî harp zamanında da lekeli-
humma mevcuttu. Bendeniz o zaman lekcli-
humma mücadelesinde çalıştım. O zaman da 
kocaman afişler üzerinde kocaman bir bit. Bunu 
şehir kahvelerine, köy kahvelerine asarlardı. 
Bu elbette büsbütün tesirsiz bir şey değildir. 
Fakat Vekil Beyefendi, müsaade buyururlarsa 
bendeniz de başka bir çareden bahsedeyim: 
O çare muhterem arkadaşlarım, lâakal Vekil 
Beyin işaret buyurdukları, bizim nasihatlerimiz 

kadar mühimdir ve müessirdir. Onu da- lütfen 
zam buyururlarsa daha kuvvetli mücadele ya
pılmış olur. Bu çare de hamamdır. Meccani 
hamam, açmaktır. Nasü ki mücadele yapılan 
ımnlitkaJarda umumî hamam açılır bir taraftan 
çamaşırlar etüvden geçirilirken diğer taraftan 
da hamamda fennin şartları dahilinde halkı yı
kattın Harsa, A'ekil Beyefendi, iuşaallah o ha
le gdnıeyiz, fakat o lıal.e gelmezden evvel faz
la muhtaç, ve tehlikeye mâruz muayyen mev
kilerde lıîç olmazsa muayyen günlerde bedava 
hamam açarlarsa lâakal bu çare de diğer çare
ler kadar müessir olur. 

Vekil Beyefendiden Ankara Tıp fakültesinin 
inşasından evvel muayyen bazı yerlerden isti
fade suretiyle şimdiden tesisi kabil olup olnırya-
eağınr sordum ve bendenize dediler ki -burada 
olsa olsa ancak bazı klinikler vardır. O sınıf
lara gelinceye kadar başka sınıflar vardır, O 
sınıfların açılması, tesisi Ankara için mümkün 
değildir. 

Muhterem arkadaşlar, bendeniz bu kanaatle 
değilim. Hat ir i nızdadır, bîr zamanlar muhtelif 
siyasi endişeler ve mülâhazalarla İstanbul'daki 
bazı irfan müesseselerinin bu meyanda Üniversite-1 

nin bazı şubelerinin ve Tıp fakültesinin de bura
ya naklini düşündük. Bu.sırada istanbul'daki 
profesörlerden bir grup getirdik. Onlar gel
diler, burada Tıp fakültesinin mahzursuzca bir, 
iki, üçüncü 'sınıflarının açılabileceğini söyledi
ler, bu şekilde karar verilmişti. Böyle olma
sa da Ageldi Beyefendi kendi tahsil hayatını ha
tırlarlar. Bendeniz de tahsilimi o şartlar altın
da yaptım. Vekil Beyefendi Askerî tıbbiyede 
betideniz de Kadırga'daki Tıbbiyei mülkiyede 
yetiştim. Vekil Beyin yetiştiği Askerî tıbbiye 
ile benim yetiştiğim Tıbbiyei mülkiyenin harap 
binası hiç bir tesisatı haiz değildi. Gerek Vekil 
Beyefendinin yetiştiği pek muhteşem, mutantan 
olımyan bina ve gerekse bendenizin yetiştiğim 
harap binada Vekil Beyefendinin de takdir bu
yuracakları veçhile Türk tababetinin ınabehül-
iftiharı büyük adamlar, yetişmiştir. İş zarfta 
değildir. O zarfın içidir., iş tahsil şeklindedir. 
Elbette burada bir Tıp fakültesinin fena bir bi
nada kurulmasını arzu etmem. Fakat madem
ki Anadolu'nun sıhhati için bir Tıp fakültesinin 
tesisi elzem ve zaruridir. Güzel'bir binayı yap
tırmayı bekliyeceğimiz güne kadar beklemeyip 
bunu biranevvel -mütevazı şartlar dahilinde de 
olsa Ankara'nın herhangi bir bİııaesında miista-
celen açmak kanaatinde bendeniz hâlâ musir-
riın. Diğer bir noktayı arz edip maruzatıma ni
hayet vereceğim. Vekil Beyefendiden bendeniz 
muayyen bir programla muhtelif senelere sâri 
bir programla toptan büyük bir bütçe ile gelip 
bizden tahsisat istiyerek bu işe biranevvel baş
layıp başlamamalarını sormuş ve rica etmiştim. 
Bu hususta sakit kaldılar. Bendeniz Sıhhiye ve-
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kâlefchıİn muvaffakiyetini çok arzu edem bir ar
kadaşınızım. Asıl muvaffakiyet sırrının yine 
burada olduğuna bendeniz kant buhınuyoruüı. 

Dr. A. K. BAYİZÎT (Maraş) — Arkadaşla
rım; sayın arkadaşım Ali Süha Dclilbaşı'nın 
buğu sandığı ve bu saııdk hakkındaki mütalea-
3arı dolayısîyle söz aldım. BÎL iki dakikanızı 
alacağım, altınızı dilerim. 

Beti arkadaşınım noktai nazarını kabul et
miyorum. Buğu sandıklarına, hatta buğu san
dığı haline konulmuş zavallı benzin bidonuna 
acımadan kıydılar. Sıhhat vekâleti bizzat bu 
işle meşgul doktorlar arasında anket açmalıdır 
dediler. Bendeniz bizzat bu işle meşgul olmuş 
bir arkadaşınız sıl'atiylo arzcdeyİm ki ; buğu 
sandığı kadar biti öldürmekte hiç. bir vasıta 
yoktur, etüv hariç. Bendeniz bir ecnebi şirke
tinde, İsveç, grııpuıvdtı üç buçuk, dört sene bin
lerce amele içerisinde çalıştım, başlıca işimiz 
bit öldürmekti. Bir benzin bidonunu kendim 
buğu sandığı haline koydurdum ve mükemmel 
bit öldürdük. Hatta arkadaşlarıma kanaat ver
sin diye şunu arzedeyim ki, bir tecrübe kazanı 
yaptık. Çamaşırları içine koyduk. Oîduka tom
bul bir bit buldurdum. Bir ilâç kutusunun içe
risine pamuk koyarak onun; içine de biti koy
durdum. Temizlik bittiği zaman kutuyu açtık. 
1'amuğı.m 'ortasındaki. fımıb'ıU vM sizlere öm-.'u 
Ölmüş. (Gülüşmeler). Bu itibarla ben bu kana-
atta değilim, (Müzakere kâfi sesleri). 

EEÎS — General Mürsel. 
G-î. l'i, EAKÜ" (Koeasli} — Sayrı: aH'adaşla-

bendeniz do buğu sandığı hakkında, ieabeden 
muhtelif yerlerde komutanlık etmiş olıtıak sı-
fatiyle, bit öldürme ve mücadele hususunda 
bunlardan büyük hizmet görülmüş olduğunu 
tebarüz ettirmek için bir kaç söz söylemeği mü
nasip gördüm. Senelerce cephelerde bu buğu 
sandıklarından pratik bir şekilde istifade ottİk 
TC büyük faydalar gördük. Büyült harpte Kaf
kas cephesinde, Sarıkamış'ta harpten sonra en 
ziyade bu sâri ve millilik hastalığa karşı, alay
larla, taburlarla, birliklerle, en kolay bir su-
rotte beraber taşımak suretiyle, bizi büyük fe-
Ifıketlerden kurtaran bu buğu sandığıdır. Bu 
buğu sandığı kendi taburlarımızı, alaylarımı, 
birliklerimizi kurtarmakla beraber muharebe 
icabatı olarak bir kaç gün konakladığımız yer
lerdeki köy halkını da bundan istifade ettirdik. 
Bu suretle bundan büyük menfaatler gördük, 
amelidir, bu hususları cephelerde uzun zaman
lar geçirmiş bir komutan sıfatiyle huzurunuz
da arz ve tebarüz ettirmeği faydalı buldum, 
saygılarımı sunarım. 

Dr. M. BERKEK (içel) — Efendim, muhte
rem vekilin cevaplarına teşekkür ederim. Ben
deniz y a b ' z bir noktayı tavzih etmek, cevap
sız bıraktıklai'r bir sualimi tavzih ve 'teyit et
mek istiyorum. Sivrisinek mücadelesiiMİcn mak
sadını : sıtma mücadele merkezi olan yerlerde 

her sene mazot ve paris yeşiliyle sivri sinek 
menimi olan su birikintilerini mazotaj yapmak 
suretiyle bir muadele yapılıyordu. 

Geçen sene bu mücadele için mazot bulu-
namadrğmdan yapılamamıştır. Acaba, bu sene 
tedarik etmek için lazım olan tedbirleri almış
lar mıdır? 

Bundan başka hususi hastaneler hakkında
ki temennilerimi cevapsız bıraktılar. Geçen 
sene de avzetnıiştim. Kendileri meşgul olacak
larım va.it buyurmuşlardı. Kanaatimce hususi 
hastanelerin inkisarında en büyük engel, en bü
yük mâni bizzat hususi hastanelere ait kanu
nun 'mevcut olmamasıdır. Acaba Vekil Bey bu 
kanun' revizyonunu yapmak ihtiyacını bulmuş
lar mıdır? 

SIHHAT VE ÎÇTlMAÎ MUAVENET VEKİ
Lİ Dr. H. ALATAŞ (Aydın) — Kasılı Kaplan ar

kadaşımızın sabun mevzuu üzerindeki duruş
ları yerindedir. Sıhhat vekâleti yer yer'epide
mi çrkıııış olan mevkilerde 'hamamlar kiralıya-
rak, sabununu ve iktiza eden yerlerde çamaşırı
nı vererek yardım etmektedir. Fakat memleke
tin bütün yükünü umumî muvazene üstüne ala
maz. Belediye ve sahibi -hayırların yardımı 
yetmezse mecbur kalınan yerlerde yine yapmak
layız. Bazı yerlerde yaptık, lâzım olan yerler
de yine yapacağız. 

Arkadaşlarını cebren hamama sokma mev
zun üzerinde durdu. Bu yapılıyor. İstanbul'du 
bugün cebren hamama sevkcdileıılcri gazetelerin 
yandığı oluyor, 'izmir'de bu yapıldı. Bt-zıırum'-
da, Adana keza muvakkat mahiyette olarak bu 
işler yapılmakladır. Bu yapılmayınca esasen bu 
işin Önüne geçmek imkânı yoktur. 

Halep çıbanı mevzuuna temas eden arka
daşlarımıza şuınt arzedeyim ki ; çalışmalarımız 
müspet neticeyi henüz vermemiştir. Tedavi 
mevzuu, üzerinde Doktor KC> »nil'in ynptığ; ve 
atabirinle ledavi yapılıyor. Fakat koruyucu 
tedbir olarak daha imkânı bulunmuş değildir, 
Malûmu ihsanınız bunun yerleşmiş olduğu yer
lerde hemen hiç kimse masun kalamaz. Hariç
ten gidenler de bunu nakleden küçük sineklere 
kam kendini koruyamaz]arsa onlar da yakala
nırlar. Bu, bir sene kadar devam eden müz'iç 
bir hastalıktır. Çalışmalara devam ediyoruz, 
bunun muvai'akiyeti İnşaallnh memleketimize 
nasip olur. 

Meccani hamam meselesi, Delilbaşı arkada
şımız da buna temas etti, arzettim. 

Bıı<m sandıkları için aıık»-" yatılmasına Kı
zımı görmüyoruz. İşlerimizi bilerek yapıyoruz. 
En basit şeyler için şunun bunııiı, mütalâasını 
almaktan çoktan çıkmış bulunuyoruz. Şunun 
bunun sevk ve idaresiyle büyük işler yürütül
mez. 

Dr. A. S. DELÎLBAŞI (Kütahya) — Kaza
daki Hükümet tabipleri buna inanmadıklarını 
ifade ediyorlar da onun için arzettim. 
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SIHHAT VE İÇTİMAÎ MUAVENET VEKİ

Lİ Dr. H. ALATÂŞ ( Devamla ) — İşlerinde 
dikkatli olacak olurlarsa o vakit iııaııaeaklardrr. 
Fakültenin Ankara'da mevcut binalarda açılma
sına gelince; biz geriye bakacak devirde deği
liz, ileriye bakacağız, en 'mütekâmil şekilde 
olanları yapacağız. Derme çatma şeylerle bu iş 
düzelmez, < 

Meclise provamla gelme meselesi halledil
miştir. Heyeti Vekile kabul etmiştir. Meclise 
sevkedip uzun seneler bcklcmcktcnsc her sene 
tatbik edeceğimiz kısmı Meclise götürmek esa
sım kabul etmiştir. Oyolıı takibediyoruz. 

Doktor Muhtar arkadaşımızın Parisyeşili me
selesi : Maalesef bunu tedarik edemiyoruz. Ma-, 
zot ise ancak muayyen ve mahdut yerler için 
buluuabilmiştir. Hususi hastanelere yardım 
mevzuunun inkişafı noktai nazarına temas et
tiler. Yapacağımız yardımlar şu muafiyeti, bu 
muafiyeti teşvik vaziyetine gîrmiyeeektir. Ay
rıca bîr ticaret mevzuu yoluna girmiş olanlar 
arasında bir ayrılma vaziyeti yaratacaktır. Di
ğer kısımların tetkiki bir reviziyon meselesi üze
rindeyiz. Aınına geniş zamanlar bekliyoruz. 
Bu günün fenalıklarına yarının geniş zamanın
da müsaade etmiyeceğiz. (Kâfi, kâfi sesleri). 
Bugün bir çok şeylere maalesef göz yumuyoruz. 

Memlekette tehhir vasıtaları hazırlığımız 
hakkında arzı malûmat; edeyim : 73 sabit etü
vümüz vardır, 255 tane seyyar etüvümüz vardır, 
550 buğu sandığımız vardrr, 135 tane de bi-
donlu buğu sandığımız vardır. Avrupa'ya si
pariş ettiğimiz etüvlerin ilk partisi geldi, müte
bakisi de gelecektir. Fakat bunlar asla kâfi de
ğildir, daha da tedarik etmeğe çalışacağız. (Kâfi, 
kâfi sesler). 

REİS — Başka mütalâa yoktur. Pastil anı 
geçilmesini reyinize arzediyorıun. Kabul eden
ler... Etmİyenler.., Fasıllara geçilmesi kabul edil
miştir. 

F. 
455 

456 

457 

458 

451) 

4GÛ 

Vekil talısisatı 
REÎS •— Kabul edilmiştir. 

Maaşlar 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Ücretler 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Muvakkat tazminat 
BEİS •— Kabul edilmiştir.. 
1683 sayılı kanunun 58 nei mad
desi gereğince verilecek tekaüt 
ikramiyesi 
REİS — Kabul edilmiştir. 
4178 sayılı kanun gereğince ve
rilecek çocuk zammı 
REİS — Kabul edilmiştir. 

Lira 
5 320 

3 520 155 

3 403 999 

86 304 

3 000 

40 Ü00 
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461 4178 sayılı kanun gereğince ve
rilecek yakacak zammı 
REİS — Kabul edilmiştir. 

462 Merkez büro masrafları 
REİS — Kabul edilmiştir. 

403 Vilâyetler büro masraflaı;ı 
REİS — Kabul edilmiştir. 

464 Matbu evrak ve defterler 
REİS — Kabul edilmiştir. 

465 Posta telgraf ve telefon ücret ve 
masrafları 
R E Î S — Kabul edilmiştir. 

466 Kira bedeli • 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

467 Nakil vasıtaları masrafları 
REİS — Kabul edilmiştir. 

4GS Harcırahlar 
REİS — Kabul edilmiştir. 

469 Molbusat 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

470 3335 sayılı kanun gereğince ya
pılacak tedavi,.yol ve saire mas
rafları 
REİS — Kabul edilmiştir. 

471 Bulaşıcı ve salgın hastalıklarla 
mücadele 
REÎS — K a b u l edilmiştir. 

472 Trahom ile mücadele 
REİS - - Kabul edilmişdr, 

473 Zührevi hastalıklarla mücadele 
REİS — Kabul edilmiştir. 

474. Sıtma ile mücadele 
REİS — Kabul cdilmişlir. 

475 Hastaneler sıhhi ve içtimai mu
avenet müesseseleri 3 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

476 Mektep, müessese ve yurtlar 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

477 Refik Saydam merkez lufzıs-
sıhha müessesesi ve hıfzısıhha 
mektebi 
REİS — Kabul edilmiştir. 

478 İskân işleri 1 
REÎS —* Kabul edilmiştir. 

479 tuşa, tesis ve tamir işleri •. 
REİS — Kabul edilmiştir. 

4S0 Millî Türk tıp kongresi 
REİS — Kabul edilmiştir. 

481 Zehirli ve boğucu gazlardan ko
runma malzemesi satmalımı be
deli 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

482 Sağlık propagandası ve neşir işleri 
. REİS — Kabul edilmiştir. . 

483 Küçük sıhhat memurları hayvan 
ve yem bedeli 
REİS — Kabul edilmiştir. 

Lira 

21 770 

16 G00 

73 000 

20 000 

58 937 

20 000 

2 880 

113 001 

. 4 500 

1 318 

98 800 

147 000 

150 000 

810 000 

383 042 

647 751 

279 369 

396 500 

546 000 

10 000 

500 

25 000 

204 120 
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484 143? aaylı kaniın gereğince veri
lecek avanslar 32 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

485 Staj için yabancı memleketlere 
gönderileceklerin harcırahları, 
tahsil ve tedavi masrafları 10 200 
REİS — Kabul edilmiştir. 

480 Ecnebi mütehassıslar ve terdi -
manian 96 81G 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

487 Yüksek sıhhat şûrası azalan hu
zur ücreti S 800 
BEİS — Kabul edilmiştir. 

488 Hususi idareler bütçelerini tet
kik edecek sıhhat ve içtimai mu
avenet mümessili ücreti 700 
REİS — Kabul edilmiştir. 

. 1943 C : â 
F . Lira 

489 Hükümet tabiplikleri için alına
cak tıbbi âletler ve malzeme be
deli 1 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

490 Geçen yıl borçlan 5 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

491 Esin yıllar borçlan 2 20(î 
REİS — Kabul edilmiştir. 

492 Hususi müessese vo cemiyetlerle 
şahıslara yardım 31. 000 
REÎS —. Kabul edilmiştir. 

493 Çok çocuklu analara yardım 75 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

494 Yalova kaplıcalarına yardım (50 000 
REÎS —. Kabul edilmiştir. 

Teneffüs edilmek üzere celseyi 15 dakika 
tatil ediyorum. 

Kapanma saati: 17,50 :, 

ÎKÎNCİ CELSE 
Açılma saati : 18,10 

REÎS — Ş. Günaltak 

KÂTİPLER : V. Uzgören (Kütahya), N, S. Sılan (Tunceli) 

REÎS — Celse açılmıştır, llütçe. müzakere
sine devanı ediyoruz. 

F — Hariciye vekâleti Vütçesi. 

REİS — Hariciye vekâleti bütçesi: Söz i,sti-
yen var mı? Kasıllara geçilmesini reyinize avzc-
diyonı.m ; kaimi edenler ... Etıniycnler ... Fasıl* 
lara geçilmesi kabul edilmiştir. 

P . 
428. Vekil, tahsisatı 

REİS — Kabul edilmiştir. 
429 Maaşlar 

R E Î S — Kabul edilmiştir-. 
430 Ücretler 

REİS — Kaimi edilmiştir. 
431 Muvakkat, tazminat 

REÎS — Kabul edilmiştir. 
432 1(583 sayılı kamınım 58 nci mad

desi gereğince verilecek tekaüt 
ikramiyesi 
REİS — Kabul edilmiştir. 

433 4178 »sayılr kamın gereğince ve
rilecek çocuk zammı 
REİS — Kabul edilmiştir. 

Lh*a 
5 320 

2 392 095 

494 43(1 

47 187 

13 000 

F. 
434 

43(5 

437 

438 

439 

440 

441 

442 

443 
500 
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Merkez'-büro masrafları 19 200 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Elçilik ve konsolosluklar mas
rafları 495 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Matbu evrak ve defterler fi 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Para nakil masrafları 15 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Posta, telgraf vo telefon ücret 
ve masrafları 285 31D 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Nakil vasıtaları 15 500 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Harcırahlar İSO 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Melbusat 7 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 
3335 sayılı kanun gereğince ya
pılacak tedavi, yol ve saire 
masrafları 1 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Kongre, konferans ve komis
yonlar umumî masraflarr 100 000 
REİS — Kabul edilmiştir, 
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444 Hakem mahkeme ve heyetle

riyle uzlaşma komisyonları mas
rafları 
REÎS — Kabul edilin iştir. 

445 Ecnebi elçilerle misafirlerin 
ağırlama masrafları 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

440 İane ve iade 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

447 .Kahrı konsolosluklar aJidatı 
REÎS — Kaimi edilmiştir. 

448 Vekâlet kütüphanesinin tanzim 
ve ıslahı için istihdam edilecek 
mütehassıslar ücret'i 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

440 Pasif korunma masraftan 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

450 Telif, tercüme, yazı, neşir ve 
abone ücret ve masraflar] 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

451 Matbaa masrafları 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

452 Milletlerarası müesseselere ve 
Mfüiletlcr Cemiyetine iştirak his
sesi 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

45^ uee.cn yıl borçlan 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

454 Eski.yıllar borçları 
REİS — Kabul edilmiştir. 

O - Adliye vtikâUti bütçesi 

' REİS — Adliye vekâleti bütçesine geçiyoruz. 
Höz istiyen var mı? Buyurun Abidin Biııkaya. 

A. BÎNKAYA (Kastamonu) — Bütçe encü
meninde raportör arkadaşı in Tz Adliyenin ihtiyaç-; 
hırını ve bu müessesen in mevki ve ehemmiyetini 
I(i sayfalık bir raporla icabottiğİ şekilde tebarüz 
ettirmiştir. Bu raporu okuduktan sonra uzun 
nmıdıya mütalâaya ihtiyaç yoktur. Bunların çok 
kısınma iştirak etmeği vazife biliyorum. Yalnız 
bendeniz bir iki nokta üzerinde durmak istiyo
rum. O da en mühitnmi raportör arkadaşımız 
demişlerdir ki, « İstinaf maskemelori Teşkilât 
kanununun tetkiki ile bunun bir neticeye bağ
lanmasını mühim islerden sayıyorum». 

Bendeniz bu hususta söz söylemeği şu İtibarla 
lüzumlu görüyorum ki, luı cihete doğru temayül
lerin artmış .olması ihtimali karşımda Ira mı 
mevsimsiz telâkki ederek bir İKÎ noktayı bende-
'niz de ayrıca izah etmek işitiyorum. 

Muhterem arkadaşlar; bir çok adliyecilerimiz, 
genç arkadaşlarım ihtimal ki istinaf -mahkeme
lerinin bulunduğu zamanı yaşanman ıslardır. 

Bizler istinaf mahkemelerinde bulun
duk. Bunlar ilk mahkemelerin, asliye 
mahkemelerinin kararından sonra dâvayı 
eleyen, tetkik eden bir müessese demektir ki, 

temyiz ile ilk mahkemeler arasına giren bir mü
essesedir. Bu mahkemelerin vücudu esasen ye
rinde görülmediği için Cumhuriyet devrinde 
lağvedilmiştir. Şimdi bunun yeniden tesisine 
doğru bir cereyan uyandırılmak isteniyor. Bu 
hususta bir de kanun lâyihası hazırlanmış gibi
dir. Fakat takibine lüzum görülmüyor. İsti
naf mahkemelerinin yeniden ihyasına lüzum 
olup olmadığım iyiden iyiye anlamak için evvela 
halihazır teşkilâtımızın yolunda işlediğini gör
dükten sonra eğer buna ihtiyaç varsa o zaman 
istinaf mahkemelerini do teşkil edelim demek 
lâzımdır. Halbuki görüyoruz kLhâlâ mahkemo-

• J erimizde aksaklık mevcuddur. Bunların bir 
kısmını misal olarak alıyorum. Meselâ salâ-
.lıiyetli hâkim, yeni mektepten çıkmış, henüz 
ınesk'kc intisap etmiş bir adliyeciyi bir müd
deiumumi muavinliğine tâyin ediyorlar. İki, 
üç. ay sonra yakın bîr kazanın hâkimi ya tekaüt. 
olmuştur veyahut mezuniyeti dolayısiylc mah
kemeden ayrılmıştır. Bu mahkemeye salahiyetli hâ
kim sıfatiyle bu müddeiumumiyi oraya tâyin edi
yorlar. Bsaaeıı hu, kendi vazifesini kavramamıştır. 
Bu zat yeni gittiği yerde mesleko yeni intisabı 
dolayısiylc 500 - 800 iş karşısında kalınca bu 
işleri tetkike başlıyor. Bir kısmını anlıyor,. 
bir kısmını anlamıyor. Kararlarını veriyor. Bir 
kaç ay sonra yerine avdet ediyor. Bu suretle 
ikinci del'a başka hİr. müddeiumumi geliyor, baş
ka bir hâkim geliyor. Bu şekilde bu işler devam. 
edip gidiyor. Bittabi oradan çıkan dâva dos
yaları da yanlış oluyor vo Temyiz mahkemesinde 
bozuluyor, iade ediliyor. Bu suretle işler tera
küm ediyor. Adliye işleri, malûmu âliniz idarî 
makamlarda olduğu gibi gündelik işler değildir. 
.Dosyalar tetkik için biribiri üstüne konur, dos
yalar fazla birikince işler ağırlaşır, Bn gibi 
sebepler dolayısiyledir ki, Temyiz malı kemesine 
giden işler çoğalır. 

Bundan başka ikinci bir misal; kaza mahkeme
lerinde müddeiumumiler bulunmadığı zamanlar
da veyahut müddeiumuminin salahiyetli hâkim 
olarak başka bir yem tâyin edilmesi dolayısiylc 
başkâtip müddeiumumiye vekâlet eder. Başkâ
tip ki, esasen işleri başından aşmıştır,-kendisi hâ
kim «ınıl'ındaıı değildir, bir müddeiumumiye 
nasıl vekillik yapar bilemeyiz. Bu gibi aksak
lıklar dolayısiylc mahkemelerde işler çoğalıyor, 
mahkemci Temyize gidiyor orada da hu işler çoğal
maktadır. 

Buna karşı istinaf mahkemelerinin teşkilin
den bahsediyorlar. Halbuki istinaf maskeme-
lerinm teşkili isteğinde bulunan hemen ekseri
yetle İstanbul, İzmir ve Ankara gibi yerlerde 
huluııan avukatlarımız, hâk imi erim izdir. Hal
buki Anadolu içlerinde bir çok yerlerimiz, ka
zalarımız hu vaziyete müsait değildir. Binaen
aleyh İstinaf mahkemeleri teşkilinin ehemmi-. 
yetli görülmesinden evvel bu noksan işlerin ta
mamlanması lüzumunu temenni etmemiz daha 
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doğru olur. Bugün için ne kadar salahiyetli 
hâkim vardır, ne kadar başkâtip, müddeiumumi 
vekâletinde bulunuyor, bilmiyoruz. Bunları izah 
ederlerse tabii istifade etmiş olacağız. Sonra 
salahiyetli hâkim: hâkimlerin terfii kabil ol
madığı için terfi müddeti gelen bazı hâkimle
ri de hiç olmazsa bir gündelik alsınlar düşün
cesiyle salâhiyetlerini tensip ediyorlar, halbuki 
hâkimleri memnun etmek için bu yollardan gi
dileceğine bütçe zamanında terfi temin edecek 
kadrolar tesisi suretiyle Yüksek Meclisten 
bunlar istenmiş olsa elbette icabı düşünülecek
tir. Meselâ diyorlar ki - Bütçe encümeninin ra
portörünün yazmış olduğu raporda deniliyor 
ki - tabii fsasa uygundur, tabii tetkikatını yap
mışlardır - iki bin. küsur hâkimden 1940 sene
sinde terfia müstahak olanarla 1943 senesine 
kadar terfi edeceklerin adedi 750 küsurdur. Bu
na son zamanlarda Adliye, vekâleti ancak yarısı 
için çare bulmuştur. Diğer yarısı terfi etmemiş-. 
tir. Bu veçhile birtakım noksanlarımız mevcut
tur. Bunlar takviye edilmeden, Asliye mahke
melerimizin noksanları ikmal edilmeden İstinaf 
mahkemeleri teşkilâtına doğru gidilmesi yolun
daki mütalâayı doğru bulmuyorum. 

Bütçe encümeni bu hususta ne mütalâada 
bulundu bilmiyorum. En mühim olan şey bir 
defa mahkemelerimizin noksanlarını ikmal et
mektir. Raporda uzun uzadrya yazılmıştır. Yal
nız bıı hususu bendeniz arzetmek istedim. Bun
lara dair lütfen izahat verirlerse müteşekkir 
kalır, istifade ederiz. Daha fazla vakitlerinizi 
almak istemiyorum. 

K. BERKER (Urfa) — Sayın arkadaşlar, 
Adliye vekâletinin 1943 yılı bütçesini tetkik 
ettiğim zaman kira bedeli olarak 69 000 lira 
tahsisat konulduğunu gördüm. Bu kira bedeli 
meselesi hakikaten ehemmiyetle ele alınacak 
bir mevzu olduğu kanaatmdayım. 

Diğer vekâletlerin bütçelerini tetkik ederken 
kira bedeli olarak konulmuş olan tahsisatı da 
bu miktara ilâve ettiğim zaman bir milyon li
raya yakın bir paranın her sene kira bedeli ola
rak sarfedîldiği anlaşılmaktadır. ' Kira ile tu
tulan binaların ekseriya Devlet dairelerinin 
ihtiyaçlarım karşılamaktan çok uzak olduğu 
da bedahat derecesinde sabit bir keyfiyettir. 
Çünkü kim ile tutulan binalar Devlet dairesi 
olarak inşa edilmiş binalar değildir. Binaena
leyh resmî daireler o binanın teşkilâtına, 
taksimatına, göre yerleşmek mecburiyetinde ka
lıyorlar. Bü da ekseriya maksadı temine kifayet 
etmiyor. Binaenaleyh Devlet daireleri için her 
sene milyonlarca lira kira bedeli olarak verilmek-
teııse bu dairelerin ihtiyaçlarını karşılıyabüecck 
elverişli, sağlam, kunt binalar yaptırmak için 
lıer sene bütçesinden tahsisat ayırmak suretiyle 
ve 5 senelik, 10 senelik veyahut 15 senelik bir 
proğrrim kabul ederek zamanla ve tedricen bu 
Devlet dairelerini barındırabilecek, elverişliı 

gösterişli, Devlet otoritesiylc kabili telif binalar 
vüeııdc getirilmesini temenni ediyorum. Bu mev
zua temas etmişken vilâyet ve "kaza merkezlerin
deki adliye dairelerinden de bahsetmeden geçe-
miyeceğim. Hepimiz biliyoruz ki, Avrupa'nın 
büyük şehirlerinde, büyük merkezlerinde adli
ye dairesine tahsis edilen binalar Devlet daire
lerinin hemen hepsinden daha iyi ve daha göste
rişlidir ""e hatta bunlara pule dö jüstis yani 
adliye ;arayı namı verilir. Fransa büyük inki-
lâplar geçirmiş bir memleket olmak ve saray 
kelimesinin ehemmiyeti bugün tamamen zail 
olmuş olmakla beraber Paris'teki Adliye bina
sına palc dö jüstis, adliye sarayr denilmektedir. 
Bu tabiri ipka etmekten maksat adliye binaları
na büyük ehemmiyet verilmek istenilmcsindedü. 
Dairei intihabiyenı olan Urfa'daki Adliye bina
sını gezdim. Hiç şüphe.yok ki, Adliye vekâleti de 
bu binanın.-feci vaziyetini biliyor. Urfa Adliye 
binası bir kere dahilî taksimatı itibariyle Urfa 
Adliyesinin ihtiyacım karşılıyamadığı gibi in
hidam tehlikesine de mâruz bulunduğu lıittalıkik 
anlaşılmıştır. 

Kışın yağan yağmurlardan divarlarm ıslandı- • 
ğı hatta vazife görürlerken yağmurdan korun
mak için bir takım çarelere başvurmağa mecbu
riyet hâsıl olduğu da bize ifade edilmiştir. Bina
enaleyh yalnız Urfa'ya mahsus .olmak üzere de
ğil, bütün vilâyet merkezlerine hatta kaza mer
kezlerine mahsus olmak üzere; tabii bütün kaza 
merkezleri değil, işi pek çok olan kaza merkezle
rine, bütün mahkemeleri istiap edecek ve adli 
ihtiyaçları karşılayacak gösterişli binalar yapıl
ması için lâzımgelen tedbirlerin almmastnr Adliye 
vekâletinden rica ederim. 

Adliye vekâleti bütçesini tetkik ederken rapor
tör arkadaşımızın raporunu baştan nihayete ka
dar okudum. Çok ehemmiyetli mevzulara temas 
edildiğini gördüm. Bilhassa iş bölümü bakz-
mından fazla yüklü olan hâkimlerin yükünü ha
fifletmek için Adliye vekâletinin bazı tedbirler 
düşündüğünü ve almak üzere olduğunu kayde
diyor. Bu cihet şayanı teşekkürdür. Çünkü 
hakikaten bir çok mahkemelerimiz lüzumundan 
fazla yüklüdür. Hâkimlerimiz ağır yükler, altında 
ezilmektedir. İşlerin kısmen az bir zaman içinde 
nctieelenmemesînin sebeplerinden birisi de budur. 
Sonra Teiniyiz mahkemesine geçen sene içinde ge
len işlerle çıkan işler arasında bir mukayese ya
pılmasıdır. Bu işleri ifade eden rakamları arzede-
cek olursam ne kadar ehemmiyetli olduğu Yük
sek Heyetiniz huzurunda bir kat daha tebarüz 
edecektir. Temyiz Ceza ve Hukuk dairelerine 
bir sene içinde 78 825 iş gelmiş ve.yene bu müd
det içinde 66 258 iş çıkmıştır, 

Demek ki bu ağır yük altında ezilen yüksek 
mahkemelerimizden birisinin de Temyiz mahke
mesi olduğu anlaşılıyor. Yalnız raporda Tem- " 
yiz mahkemesinin bu yükünü hafifletmek için 
tek bir çare gösterilmektedir; o çare de istinaf 
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mahkemelerinin ihyasindan ibarettir. Şüphe 
yok ki, istinaf mahkemesi ikinci derecede bîr 
mahkeme olacaktır. Dâvalar ikinci bir süzgeç
ten geçerek ikinci bir elemeye tabi olacaktır, 
Bu bakımdan dâvalar daha iyi tetkik edilmiş 
olacaktır. Fakat istinaf mahkemelerinin teşki
li meselesi zaman zaman ele alınmış, lehte ve-
aleyhto birçok sözler söylenmiş fakat bu güne 
kadar tatbik sahasına konamamıştır. Bu günkü 
harp vaziyeti de nazarı itibare alınacak olursa 
bu teklifin böyle bir kaç sene zarfında tatbik 
edilcmiyeceği neticesine varmak icabeder. Fa
kat istinaf mahkemeleri ihya ediÜncİye kadar 
Temyiz mahkememizin vaziyeti ne olacaktır? 
Acaba başka tedbirler düşünülmüş müdür? 

Raportör arkadaşımızın raporunda buna dair 
tek bir kelimeye tesadüf edemedim. Bendeniz 
zanediyorum ki, Temyiz mahkemesinin bu gün
kü feci vaziyetini bir dereceye kadar hafiflete
bilmek için almması lâzımgelen tedbirler var
dır. Onun için Adliye vekâletinin bu tedbirler 
hakkında tetkikat yapmasını veya bu tetkikat 
yapılmışsa tetkikatın neticesini bize izah etme
lerini rica ederim. 

Adliye binaları meselesine temas etmişken 
şunu- da muhterem heyetinize hatırlatmak isti
yorum. Daîrei intihabiyemizi gezerken Haran 
kazasına da gittik. Orada bir adliye aradık, 
fakat maalesef bulamadık. Sebebini araştır
dık buraya gelen hâkim, ve müddeiumumiler mes
ken bulamadıkları, barınacak yer bulamadıkla
rı için istifa edip çekilip gitmişler. Bu suretle 
Adliye , teşkilâtının Haran'da tatbikma im
kân bulunamamıştır. Filhakika biz de ka
zayı gezdik zaten avuç içi kadar yerdir. 

Orada Devlet memurlarım barındıracak tek 
bir bina olmadığını gördük. Fakat orada vazi
fe gören diğer memurlar ne yapıyorlar sualine 
karşı da kubbe tâbir edilen mahruti şekilde top
raktan imal edilmiş yerlerde barındıklarını ce
vap olarak arzederim. Memleketimizde bu. gibi 
yerler yalnız ,Havran'a münhasır değildir. Baş
ka kazalarımızda da öyle müşlriîl durumlar var
dır. Binaenaleyh memurlarımızı, hâkimlerimi
zi böyle yere tâyin ederken onları uzaktan da 
takip etmek, barındırmak, düşünmek herhal
de çok lüzumlu şeydir. Onun için Adliye vekâ
leti eğer Havran'da teşkilâtın idamesi zarure
tini hissediyorsa bu hâkim ve memurların iskân 
meselesini de ele almasını ve bunun için de ted
bir düşünülmesini rica ederim. 

gelelim cezaevlerine: Eski bir söz vardı: tera 
tetümmei kazadır. Yani bir hüküm verilir lâyıkı 
veçhile infaz edilmezse kazadan beklenilen fay
dalar elde edilemez. Cezaevlcrimizin vaziyeti hiç 
şüphe yok1 ki eski zamanlarda çok feci idi. Hat
tâ kendim adliye • müfettişi iken yapmış oldu
ğum bir çok teftişler neticesinde hapishanele
rin vaziyetini bildiren raporlarımda bir içtimai 
cinayet işlendiğini açıkça yazmıştım. O zaman

dan bu zamana kadar bu mevzu üzerinde çok 
çalışılmış, müspet neticeler elde edilmiştir. Fa
kat gönül arzu ediyor ki bu elde edilen netice
ler bütün memleket cezaevlerine de teşmil edil
sin.. Bir tesadüf eseri olarak Avrupa'nın me
deni memleketlerinden bazılannm hapishanele
rini gezmiş bulunuyorum. Meselâ' Brüksel'de 
Senjil, Gandda, Brujda, merkez hapishaneleri
ni, Paris'te Freu hapishanesi gibi. Bunları gör
mekle de iktifa etmedim. Bu hapishanelerin iç
lerine girdim, her bir. servislerini gözden ge
çirdim, kitaplarını elde ettim, tetkikat yaptım 
ve . bir çok şeyler öğrendim. Neticede anladım 
ki bu hapishanelere giren mahkumlar zayıf gi
riyorlarsa sikletleri artmış ve kendileri gürbüz-
leşrniş olarak çıkıyorlar, ahlâkı bozuk olarak 
girmişlerse ahlâkı düzelmiş olarak çıkıyorlar. 
Hattâ bunlar hapishaneden çıktıktan sonra da 
serbest bırakılmıyarak bunları uzaktan takip 
eden ve iş. bulan müesseseler olduğunu öğren
dim. Her sahada büyük hamlelerle ileri adım 
atmak gayesini güden Cumhuriyet Hükümeti
mizin de bu cezaevleri sahasında seri adımlar
la çalışmasını ve bugün bazı vilâyetlerimizde 
mevcut olan hapishaneleri o feci vaziyetlerin
den kurtarmasını temenni etmek suretiyle söz
lerime nihayet veriyorum. 

P. USLU (Manisa) — Sayın arkadaşlar, 12 
senelık_ hâkimlik hayatımın verdiği ve bu İta- • 
dar senenin verebileceği tecrübe ve bilgiye 
•müsteniden Adliye teşkilâtımız hakkında konuş
mayı sayın Adliye vekilimizden vo her şeyi ba-

. saracağına katiyen itimat ve imanım' bulunan 
kudretli Hükümetimizden bazı ricalarda bu
lunmayı vazife-bilerek huzurunuza çıkmış bu
lunuyorum. 

Hepinizin bildiği gibi bugünün adliyesi ile 
dünün adliyesi arasında kıyas kabul etmez 
azîm farklar vardır. Kadılar devri, post satm 
alma devri tarihîn en karanlık köşelerine gö
mülmüş bir daha hortlamıyaeak şekilde defne-
dilmiştir. Bugün medeni Devletlere yaraşır 
Adliyemizin bulunduğunda hiç şüphemiz yoktur 
ve yine hiç şüphemiz yoktur ki bu mazhariyet
ten! dolayı köhne telâkkileri, bid'atları fikrî 
esareti yıkan ve onun yerine günün ve zamanın 
ihtiyaçlarına uygun, milletin bünyesine muva
fık esastan vazetmesini bile Cumhuriyet Hükü
metine medyunuz. Evet medeni esaslara uygun 
adliyemiz vardır. Fakat • arkadaşlar, hepimiz 
biliriz ki hayat durmuyor, koşuyor. Koşmak 
devrindeyiz. Biz ki bu yanşa geç iştirak etmiş 
bir Devletiz. Diğer, Devletlere nispetle daha 
fazla koşmak üç, beş yirmi misli fazla koşmak 
mecburiyetindeyiz. i 

Türk milletinin kalkınmasına baş plâna al
mış olan kuvvetli Hükümetimiz her müesseseyi 
adım adım takihetmek, günün ihtiyaçlarına ce
vap vemek için tedbirler almak mecburiyetin-
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dedir. Her müessese yola benzer. Arkadaşlar, 
tesisin yanıbaşmda tamir olmazsa tesis mah
volur. Tamirde ihmal tesisi imha der. Şükranla 
görüyoruz ki Hükümetimiz tamire ehemmiyet 
vermek azîm ve kararında . olduğunu muhtelif 
vesilelerle bize göstermektedir. Fakat arkadaş
lar, biz Türk milleti harikalar görmeğe, göz 
kamaştırıcı süratlerle ilerlemeğe alışmış bir mil
letiz. Büyüklerimiz af etsinler, onlardan daha 
çok şeyler istiyeceğiz. Artık bizi tatmin etmek 
güçleşmiştir. Arkadaşlar evet medeni Devletle
re yaraşır bir adliyemiz vardır, bunda hiç şüp
hemiz yoktur. Fakat bu tam ve mükemmel 
midir? Bu adli teşkilât, bu makina istediğimiz 
randımanı bize vermekte midir? Bence hayır. 
Arkadaşlar, kemal denilen şeye ulaşılmaz. Fa
kat insanlık ve terakki bakımından ulaşmak 
için âzami gayret sarfı icabedeh bir noktai in

tihadır, Ai'zcttiğim gibi kısa tecrübemden gördü
ğüm ve dün arasından ayrıldığım adliyede bazı 
noksanlıklar vardır. Teker teker arzedip sayın 
vekilimden ve Hükümetimden bu noksanların 
telâfisini rica edeceğim. 

Birinci noksan arkadaşlar; merkeze aittir. 
Vekâlete taallûk eden burcuların işlemesini- tes
pit eden esaslı bir teşkilât kanunumuz yoktur. 
Derhal ilâve edeyim ki sayın vekilimiz bu nok
sanı görmüş ve bu hususta çalışmaktadır. 

Bu itibarla kendilerine teşekkür etmeği bir 
borç, bilirim. Arkadaşlar, Adliye teşkilâtı de
mek nihayet hâkim demektir.. Hâkimlerimiz, 
müddei umum il erim iz, zabıt kâtiplerimiz bîr hay
li var. Makine muntazaman işlemekte, toplarla 
kâğıtlar harcanmakta, kararlar verilmekte, infa
za gitmektedir. Cezaevleri ve icra daireleri le
balep doludur. Acaba bu çalışma istenilen ran
dımanı veriyor mu? Arkadaşlar, bu hummalı 
faaliyet bize istediğimizi verememektedir ve bu 
yüzden halkın ruhunda ve dimağında istenilen 
kuvvet ve resanette hâkime ve mahkemeye karşı 
anuhabbet ve itimat, irtibat yer bulup kökleşme-
mettedir. Bu çok mühim bir noktadır. Bir 
memlekette kanunun kuvvetlenme derecesi o 
memlekette halkın hâkimine ve mahkemesine 
olan muhabbet ve itimatla mebsuten mütenasip
tir. Halk halcime no kadar çok bağlı ise. o mem
lekette kanun o nispette kuvvetli demektir arka
daşlar. Monteskiyon 'un dediği gibi; efradı mil
letin hâkime olan bağlılığı kadar kanuna hiç 
bir şey kuvvet veremez arkadaşlar. Binaena
leyh memlekette kanunun hâkim kılması, içti
mai nizamın tam bir şolnlde teessüs edebilme
si) halkın evinde, yazıhanesinde, çarşıda huzu
ru tam içerisinde yaşıyabilmesi için o memlc 
kette kanunun çok kuvvetli olması ve bunun 
için de halkın, hâkime içten gelen bir saygı 
ile bağlı bulunması lâzımdır. Bunu da mahke
melerimizin tam randımanla çalışması temin 
eder. Teşkilâtın bize istediğimiz randımanı ve
rebilmesi için, olgun, ilmen, ruhan, fikren çok 

yüksek hâkimlerin mevcudiyetine bağlıdır. Ha
kimlerimiz sade ahlâklı değil faziletkâr olmalı
dır arkadaşlar. O hakkı mülkiyetimiz, hakkı 
bayatımız üzerinde çok vâsi salâhiyetler verdi
ğimiz o adam bambaşka bir adamdır arkadaş-

• 1ar. Hâkim fiili ile halka örnek olmalıdır. Hâ
kim efaîi harekâtiyle halkın kafasında, ruhun
da sarsılmaz bir itimat telkin etmelidir. Hâkim 
göründüğü zaman halk içinde hürmet, muhab
bet ve saygıdan başka hiç bir şey duymamalı. 
Hâkimin ilmi ve seciyesi etrafında küçücük bir 
şaibe ve şüphe olmamalıdır arkadaşlar, 

Adliye teşkilâtı denildiği zaman kanunlar, 
mahkemeler ve mahkemeler hâkim ve muhakeme 
usulleri gozonüne gelir. Büyük Bering'hı dediği 
gibi kanun ne kadar sarih ve mahkeme usulleri 
ne kadar vazıh 01111*83 olsun hâkim matlup ev
safa haiz olmazsa diğerlerinin kıymeti sıfıra 
müncer olur arkadaşlar. (Evet, evet, güzel ses
leri) . Kanunlar silâha benzer. Nasıl ki bir si-

• lâh caninin, şakinin elinde en meş'um bir âlet 
ise, kanun da bilgisif ahlâkı zayıf hâkimin 
elinde öyle tehlikeli bir silâhtır. O, o silâhla ce
miyeti öldürür, 

Nihayet Adliye teşkilâtı demek, kanundan, 
şundan, bundan kafan nazar ilim demektir. Hâ
kim, ilmi ve seciyeyi kendisinde cemetmiş adam. 
demektir. Nihayet hâkim dendiği zaman da hatı
rımıza gelen vasıflar şuhlardır: Dürüst ve bitaraf 
adam, mesleğine aşık adam, fikren ve ruban hu
zur içeririnde yaşıyan bir ve bilen adam. Bu va
sıfları iktisap için refah lâzımdır, terfih lâzım
dır arkadaşlar. Ben pekâlâ biliyorum; şimdi 
derhal hc Hükümetten ne de sizden şunu bunu 
yapın demiyorum. İmkânsızlığı takdir ediyorum. 
Ancak sizlere bunu arzetmekten maksadım üze
rinde durulması lâzım bir mevzu olduğunu an
latmak içindir. Bunun için çırpmıyorum, 

Ai'kadaşlar; hâkim dürüst olmalıdır. Hepiniz 
biliyorsunuz ki, ihtiyaç içinde yaşıyan bir adam 
dürst olamaz. Aç bir adamı doğru yoldan çı
karmak, tok bir adamı doğru yoldan çıkarmaktan 
daha kolaydır. Hâkim bitaraf olmalıdır. Mem
leketin bakkalına, çakkaltna, sebzecisine 'minnet
tar olan bir adam bitaraf olamaz. Bugün medeni 

-kanunlarımızın hâkimlere verdiği vâsi takdir 
salâhiyetini biran düşünürseniz hâkimin bitaraf 
olması lüzumunu daha. iyi anlarsınız. Hâkim is
terse bu serveti sahibinden alır haksıza verebilir. 
İsterse hakkı hürriyeti refedebilir. Aylarca se
nelerce bir adamı, bir vatandaşı hapishanelerde 
çürütebilir. Binaenaleyh o adam tam mânasiyle 
bitaraf olmalıdır. Meslekine aşık olmalıdır. Fik
ren ve ruhun huzur sahibi olmalıdır bilgili olma
lıdır, Bugünün hâkiminin kanunun şu veya bu 
maddesini bilmesi kâfi değildir. Hukukun esas 
kaidelerini bilmesi kâfi değildir. Hukuk kül
türünü çok bilmesi ve bunun içinde çok kitap 
sahibi olması lâzımdır. Kitap sahibi olması için 
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.de-şok-para sahibi olması lâzımdır. Benim iste* 
ğinı bunun bir dert olarak tarafınızdan kabul 
edilmesidir. Eğer bu .bir dert olarak kabul edi
lir, hissedüirse malî ve iktisadi düşünceler her
hangi bir kalkînmıya mâni ' olamaz. • Adaletten 
ve hâkimlerin maaşından yapılan tasarruf kadar 
kötü şey yoktur. Hükümlerini para ile satan 
Devlet hâkimlerinden ibret almalı zamanı gelmiş
tir. Binaenaleyh ne yapmak lâzımdır: Hiç ol
mazsa hâkimlik şerefi ile mütenasip asgari bîr 
had tâyin etmelidir. Ondan sonra yükselmeler 
yavaş ol-iiın. Fakat 35, 40 lira maaşlı bir adajm . 
ki derdi maişetle kafası boğulmuş, vicdanı karar
mış bir adama ne bayatımı, ne canımı, ne de ırzmu 
emniyet edemem "arkadaşlar. Onun için Saym 
Hükümetimizden çok rica ederim, her şeyi başa
ran kudretli Hükümetimizden, enerjik Saraçoğ
lu'ndan çok rica ediyorum, İmim ele alsınlar. 

Sonra arkadaşlar, maaş meselesi gelir. Hâ
kimler kanununa göre iki senedö terfi etmesi lâ-
ztmgelen.bir hâkim katiyen iki senede terfi cde-
imez. Üç sene zarfında intihap oneümeni top
lanır, bir terfi kâğıdı verir. Fakat üç, dört 
senede terfi edemez. Misali Ankara 'daki Tica
ret hâkimidir, daha yeni terfi etmiştir. Müd
deiumumi sırası gelmediği için belki terfi edeme
miştir, . Makinenin eyi çalışması için birinci şart 
hâkimlerin terfihidir. İkincisi de mahkemclcrdc-

kî kesafet meselesidir. Meselâ sulh ceza, sulh İmkuk, 
bilhassa aile facialarına sahne olan ahkâmı şah
sîye mahkemeleri. Hâkimler, bunlarda 30, 40ı 
50 den aşağı iş yoktur arkadaşlar. Dâva görüyor, 
orası bir düğme fabrikası, bir ayakkabı fabrikası 
değildir ki', boyuna çıkarsın. Adalet tevzi eden 
mahaldir, Günde 40, 50, 60 tane iş görüyor. 
Bunun vasatisini alalım. 20 diyelim. 20 dosya, 
her dosyada beş şahit dinlese günde 100 kişiyi 
dinlemesi lâzımdır. Şahitlik hepinizin bildiği 
gibi en korkunç, en tehlikeli bir şeydir. Günün 
saatlerini hesap edersek ancak ananın adı ne
dir, bahanın adı nedir hüviyetini tesbit etmek için 
bu zaman geçer ve yetmez. Emin olunuz birgün 
hepinizin Adliyeye düşmesi imkânı vardır. Bu
günkü vaziyette allah düşürmesin derim. (Gülüş
meler). 

Arkadaşlar, hâkim bir şahitle yarrm saat meş
gul olmazsa, isticvap etmezse hakka katiyen vusul-
imkânı yoktur. Arkadaşlar nihayet hâkim bu 
şekilde günde 10 iş görebilir. 

Halbuki 100 tane iş gelmiştir. Bu işler te
raküm eder. Hâkim bu on kararı vermekle 
adaleti tesis etmiştir. Fakat işi teraküm ettir
diği için Adliye vekâleti onu tecziye eder, Çün-
100 karar yerine 10.karar verirse iki ay sonra ne 
hâkim yo ne de zabıt kâtibi mahkemeden içeri 
giremez. Mahkeme dosyalarla lebalep doludur. 
Onuri için bu işe çok ehemmiyet vci'mek lâzım
dır. Hakikaten işin kesafeti çok ehemmiyetli
dir. Bir kere talik illetini meydana çıkarır. 
Dosyalar talikten talika kalır ve senelerce işin 

içinden çıkılamaz bir hale gelir. Diğer mah
zur hâkimin hassasiyetini refetmesidir. Hâ
kimin hassasiyeti asıldır. Bir hâkim kıyası 
nefsetmelidir. Verdiği kararın akıbetini düşün
melidir. Aksi takdirde kendisi kararım verir 
gider, vatandaş ıstırap içinde kıvranır. Q her 
halde kıyası nefsetmelidir ve bu noktaya çok 
dikkat etmelidir. Yoksa günde 40, 60, 80 ka-

. rar verirse histen eser kalmaz. Derhal şunu 
ilâve edeyim ki bu hâkimin kararlarını Temyiz- . 
do düzeltirim derseniz aldanırsınız Çünkü o da 
haleti nezidedir. Ben temyizin 1942 senesi ista
tistiğini aldım, hayretle karşıladım. Öyle da
ireler var ki günde 40 - 50 - 60 tane karar ve
riyorlar. Burası en yüksek mercidir;. ondan 
sonra kazai salâhiyeti haiz bir makamımız yok. 
Havsalai beşer bunu alır mı? Benim havsalam 
almıyor. Nihayet Temyiz mahkemesi de hafta
da iki gün tatil, bir gün umumî heyete çıkarlar 
iki gün murafaaları var, geriye iki gün kalıyor. 
şöyle bir hesap ettim; 180 dakikanın içinde her 
dosyaya 5- dakika düşüyor. Ne oluyoruz, müç-
temi mahkeme usulünü kaldırıp hâkimi münfe
rit usulüne mi gidiyoruz? 40 karar verilmesi de
mek ne demektir. Bu kadar kararın verildiği is
tatistiklerle sabittir.. Görülüyor ki, dosyayı 
okuyan arkadaş söylüyor, nakız veya tasdik ' di-: 

• yor ve 5 âza imzalıyor. Olan ve olabilecek olan 
başka bir şey değildir. Nerede adalet?.. Çok ri
ca. ediyorum. Sayın Adliye vekilimizden bu 
vaziyeti karşılamak için ne gibi tedbirler al
mışlardır, tedbirler almamışlarsa ne gibi ted
birler almak tasavvurundadırlar lütfen izah 
buyursunlar 

Mahkemelerin iyi işlememesinin diğer bir se
bebi de Abidin arkadaşımızın temas ettikleri sa
lâhiyet meselesidir. Salahiyetli hâkim kullan
mak ne demektir biliyor musunuz arkadaşlar? 
Bu feci bir şeydir. Herhangi bîr kazanın mah
kemesi ekseriyetle münferittir. İşler görülecek
tir. Vilâyet-merkezinde bir hâkim muavini var
dır, Oraya salahiyetli hâkim olarak gönderi
lir. Bu vatandaşımızın hukukta henüz bilgi
si az ve İlk adımı atmıştır. Bu arkadaş orada • 
hem cezaya, hem hukuka hem icraya bakacak
t ır . , Buvaztyet tc adalet nasıl temin edilir. Bu 
salâhiyet meselesi işlerin sürüncemede kalma
sına da âmil oluyor. Çünkü kendi malı değil
dir. İşi talikten talike bırakır. . Aslı vazifesi
ne dönmesini bekler. Rieam şudur ki vekilimiz
den salâhiyet meselesini, bu hastalığı vekâletten 
kahinsin, tedavi etsin. 

Sonra arkadaşlar, makinenin iyi işlememe-
. sindeki diğer bir sebep de ihtisasa verilmesi 
lâzımgclen kıymetin azlığıdır. Ben öyle şeylere 
şahit oldum ki 10 sene sorgu hâkimliği yap^ 
mış, ondan sonra ticaret'mahkemesine âza ol
muş. Bilmem kaç sene müddeiumumilik yapmış 
ondan sonra hukuk veya ceza hâkimi olmuş. 
Arkadaşlar ilim. ne vaziyettedir biliyoruz. Yu-
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nan devrini yaşamıyoruz. Bir adamın her şey 
öğrenmesine imkân yoktur. Nihayet ihtisasa 
kıymet verilmiştir' ve ihtisas denilen bîr mef
hum doğmuştur. Bunun bir sebebi vardır; her
kesin her şeyi bilmesine imkân yoktur. Binaen
aleyh sayın Adliye vekilimizden rica ederim ih
tisasa çok kıymet versinler. Hukukta çalışmış 
bir hâkimi hukukta kullansın, cezada çalışmış 
bir hâkimi eczada kullansın. Müddeiumumilik 
yapmış bir zatı hâkim yapmak doğru değildir. 
Müddeiumumilik başka esaslara, hâkimlik baş
ka esaslara dayanır. 

Sonra cezada tahdit vardır, hukukta ge
nişlik vardır, vüsat vardır. Takdir ile iş yap
mağa çalışmış hukuk hâkimi yaptığımız za
manda felâket olur, ' 

Sonra ihtisası alâkalandıran diğer bir nokta 
da kadrodaki tahdidattır. Meselâ ,bir sulh hâ
kimi .60 liradan fazla alamaz. Âza da niçin 60' 
liradan fazla alamasııı. 70 de alsın-80 de alsın. 
Eskidenberi vekâlette kötü bir .zihniyet vardır, 
teftiş raporunda resen iş göremez dendiği za
man bunun İçin bir âzalık. aranır. Tophı T)İr 
hâkimle iş yapılsın diye oraya bir acemi adamı 
getirip oturtacağız. Bu topluluktan maksut 

. olan gayenin fevt olduğunu görürüz. 
Şekle kıymet verilmiş oluyor. Maaşa ge

lince bu 60 tan yukarı olamaz. O eğer reyine 
sahip değilse, eğer onda hukuki kültür yoksa, 
bilgi yoksa oradaki vazifesi nedir? İşi nedir? 
Bunun mânasını anlıyamıyorum, Sonra da ar
kadaşlar, sulh hâkimi C0 dan fazla maaş ala
maz. Bu, varit değildir, Size sulh hâkiminin 
kıymetini tebarüz ettirmek üzere çok kıymetli 
bir arkadaşımın naklettiği hikâyesini anlatayım: 
Almanya'da harbi umumide etraftan öğrenmiş, 
orada yüksek adamların yiyip kalktığı bir lo
kanta varmış. Gitmiş ve o lokantada bir masa 
işgal etmiş. Derken içeriye muhterem bir. piri 
fâni gelmiş. Oturanların hepsi ayağa kalkmış
lar. Nihayet, lokanta sahibi şarabı, tatlısı, nesi 
varsa ona ikram etmiş. İhtiyar adam yemeğini 
yemiş, çıkmış gitmiş. Arkadaş, bu adam kim
dir diye merak etmiş ve garsona sormuş. Oar-
son hayretle yüzüne bakınca ömm bir yabancı 
olduğunu anlamış. Kim olduğunu bilmiyor mu
sunuz î Bu adam lıu mahallenin sulh hâkimidir 
demiş. İşte sulh hâkimi böyledir. 

. İngiltere'de bir sulh hâkimine temyiz âza-
lığı teklif edilmiş, ben memleketime burada 
daha nafiim diyerek âzalrğı kabul etmemiştir. 
Küçük hâkim büyük hâkim yoktur. 

Arkadaşlar; kadroda bilhassa bu nokta 
üzerinde durulmasını ve âcil tedbirler alınması
nı Adliye vekilinden yalvarırım. Her şey 
mümkündür, elverir ki mesai tam bir dikkat 
ve devamlı bîr faaliyetle terfik edilsin ve bu 
suretle zamandan israf edilmesin'. Dikkatsiz vo 
fanla zaman sarfı nsancı, yesi tevlit eder. Bi
zim için böyle bir endişe yoktur. Hükümetimi

zin başında Saraçoğlu gibi faal ve fekkâr bir 
zat ve etrafında çalışkan ve genç arkadaşları 
vardır. Ve derhal ilâve edeyim ki genç tâbirin
den maksadım yaşı değildir enerjik ve dinamik 
olmaktır. Yaşı ister 30, ister yetmiş olsun. Bu
nun kıymeti yoktur. Yalnız enerjik olsun. 

Mâruzâtını bundan ibarettir. Sayın Adliye 
vekilinden arzettiğim hususlar haklımda izahat 
vermelerini yalvarırım. 

Kıymetli vakitlerinizi israf ettiğimden dolayı 
da af finizi rica ederim. (Alkışlar). 

ADLİYE V. A. K. TÜKEL (Konya) — 
Bütçenin umumî heyeti görüşülürken adliyeye 
tallûk eden bazı meseleler hakkında sualler so
rulmuş ve temenniler yapılmıştı. İlk önce bu 
arkadaşların suallerine cevap vereceğim. On
dan sonra bugün konuşan arkadaşların müta
lâaları üzerindeki düşüncelerimi söyliyeeeğim, 

Umumî heyet müzakeresi sırasında Berç 
Türker arkadaşımız sekiz senedenberi encümen
de kalan İstanbul Adliye sarayı binasının ne 
zaman yapılacağını sordular. Sonra hapishane
lerin inşası için ne düşünüyorlar dediler. Adli
ye sarayı binası hepinizin malûmu olanı bir ma
cera geçirmiştir. . Uzun bir polemikten sonra 
bu binanın yapılacağı eski .ceza evi yıktırılmış 
500 000 lira ile gelecek senelere sâri taahhüde 
girmeğe salâhiyet veren bir kanun çıkmış, ay
rıca bir kanım teklif edilmiştir, bu kanun da 
halen Nafia encümenindedir. Fakat araya harp 
girmiş, inşaata başlanamamıştır. Hattâ bugün
kü vaziyette İbrahim Paşa sarayı namiyle ma
ruf olan eski cezaevi'nin yerinde de inşaat ya
pılıp yapıl mıy aç ağı hakkında bir takim. tered
dütler, bir talnm münakaşalar olmaktadır. 
Takdir buyurursunuz ki bugün inşaat yapmak 
hemen hemen imkânsızdır. İstanbul'da yapıla
cak adliye sarayının devirden devire, nesilden 
nesile intikal edecek ve Kâzım Berker arkada
şımızın söylediği gibi hakikaten adliye sarayı 
olacak kıymet ve güzellikte , olması hepimizin 
temennimizdir. Buna bu günün şartları içinde 
imkân görülememektedir. Ya malzeme bulamı-
yacağımızdaıı dolayı, yahut fevkalâde pahalı
ya mal olacağından dolayı'imkân görülememek
tedir. Bina İnşaatının bu sebeplerle harp sonra
sına bırakılması zarureti teslim buyurulur. Yal
nız o zamana kadar yapılacak işler vardır, 
düşündüğüm şey şudur: 

Bu binanın yerini katî olarak tesbiıt- etmek ve 
o yere göre bir plân yapmak, tâki normal şart
lar döndüğü zaman binanın hemen yapılmasına 
başlamak imkânları hâsıl olabilsin. Bu mevzu
da söyliyeceklerim bundan ibarettir. 

Seneden seneye devrolunan binlerce dâva dos
yaları vardır diyorlar. Rakamları mübalâğalı
dır zannediyorum. • Evet, mahkemelerin bir 
sono içinde bitiremedikleri işler vardır, bunları 
ertesi seneye devrederler. Fakat zannediyorum 
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ki, umumî fikir mahkemelerin işlerinin çoklu
ğudur; mahkemelerde iğlerin zamanında çıkma
dığıdır, Bunu ifade etmek istemişlerdir. Bu
nun sebebi nedir bilmiyorum buyurduktan son
ra ,bunun hâkim .adedinin azlığından ileri gel
diğini ifade ettiler. Bunun için bir tedbir alı
nacak mıdır diye soruyorlar. 

Arkadaşlar, şimdi söz söyliyen arkadaşları
mızın da ifade ettiği gibi hakikaten hâkim ade
dimiz memleketin hukuk ihtilâflarını halle kâfi 
gelecek miktarda değildir. Fakat bugün bu 
meseleyi derhal halledivcrecek bir durumda da 
olmadığımız! müdrikim, Hemen kadrolarımızı 
şu kadar genişletelim, bütçelerimize şu kadar ilâ
ve edelim de adli ihtiyaçlarımız tatmin edilsin 
diyecek vaziyette değiliz, bu günün zaman şart
larından dolayı, öyle olmasa bile nihayet bu, 
sadece bir -para meselesi, bir kadro, meselesi de
ğil, bir eleman ve insan meselesidir. Bir arka
daşımızın burada belâgatle ifade.ettiği gibi bu 
çok hususi vasıflar, istiyen bir meslek adamları
nın yetiştirilmesi meselesidir. Bu işi birazda zama
nın halledeceğini düşünmemiz yerinde olur ka
naatindeyim. Bugün mahkemelerimizde işle
rin çok olmasının muhtelif sebepleri arasında 
başlıca sebep arzettiğim gibi eleman azlığı ol
makla beraber buna inzimam eden başka se
bepler de yok değildir. 

Hukuk dâvalarının istatistiklere göre son 
senelerde gösterdiği inkişaf bilhassa alaeak, 
menkul ye gayrimenkule taallûk eden mülkiyet 
ve taksim dâvaları ile veraset, boşanma, sulh 
teşebbüsü, nafaka evlenme tescili ve ad değiş-
tirmo işlerinde toplanmaktadır. 

Bu arzettiği mislerin çoğalma mihraklarının 
bize ifade ettiği mâna bu günkü iktisadi duru
mun < da işlerin çoğalmasında bir tesiri olduğu
dur, . 

Sonra arkadaşlar, biliyorsunuz ki, hukuk 
işlerinde duruşmaları iki taraf idare ederler. 
İki taraf dâvalarını takip etmezse hâkim dâva
yı neticelendirmez. Birçok dâvalar da bu yüz
den, tarafların takip etmemesi yüzünden müra
caata bırakılmakta ve teraküm eden işler ara
sına girmektedir. 

Sonra nihayet suiniyet sahibi tarafların da 
dâvayı sürüncemede bırakmak için kanunun 
ihkakı hak için teminat olarak gösterdiği hü
kümleri aslî maksadından çıkararak kendi hu
susi menfaatlanna ve maksatlarına uygun bir 
şekilde kullanmalarından ileri gelen tcehürler . 
de pek çoktur. Bunu da burada bilhassa arzet-
mek isterim. Bu gibiler- hakkında kanunun 
gösterdiği müeyyidelerin tatbik edilmesi için 
vekâletin yaptığı müteaddit tamimler vardır. 
Sonra usul hükümlerinde de bazı değişikliklere 
ihtiyaç olduğunu tahmin ediyorum. Bu husus
taki tetkiklerimi, zamanın kısalığı dolayısiylc 
henüz bitirmiş değilim. Fakat ilk intibalar ce
za sahasında olduğu gibi hukuk sahasında da 
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bazı değişiklikler yapılırsa faydalı neticeler alı
rız zannmdayım. 

Sonra, tmralı adasından bahis buyurdular, 
İmralı adası bugün ne haldedir, Saraçoğlu'nun 
başladığı bu iş bırakıldı mı, yoksa ilerletildi mi 
dediler, 

Arkadaşlar, şükranla arzedeyim ki Saraçoğ
lu'nun başladığı bu iş seleflerim zamanında da 
bırakılmamış ve il eri etilmiştir, bugün hakikî bir 
ceza kolonisi haline getirilmiştir. Vereceğim bir 
kaç rakam bu hususta sizleri aydınlatacaktır. 

Zirai faaliyet; 1939 senesine kadar beş hin ' 
dönüm arazi işlenmiştir, tîç sebze bahçesi yapıl
mış ve 90 bin bağ kütüğü, 20 bin fidan yatiştİ-
rilmiş, dört bin zeytin ağacı da ıslah edilmiştir. 
Harple alâkalı olarak arzediyorum, 1939 dan 
bugüne kadar işlenmiş arazi 9 000 dönüm, seb
ze bahçesi 10, bağ kütükleri 250 bine, fidanlar 
100 bine iblâğ edilmiş vç yeniden 1 500 zeytin 
fidanı yetiştirilmiştir. 

Sınai faaliyetler, yine 1939 dan bugüne ka
dar, dokumacılıkta 30, çorapçılıkta 2 makine, 
kunduracılıkta 15 mahkûm, terzilikte 10 mah
kûm, demircilikte, tenekecilikte, kalaycılıkta, ma
rangozlukta, inşaat ve yol işlerinde ceman 95 
mahkûmluk bir grupla çalışılmıştı. 

Balıkçılık yalnız manyat, • ığrıp, turfana is-
takozculuk gibi şubelere inhisar ediyor ve bu
rada 40 mahkûmluk bir grup faaliyette bulunu
yordu. 1939 dan sonra dokumacılıkta 84, ço
rapçılıkta 12 makinede 40 mahkûmluk bir ekip, 
kunduracılıkta 40 mahkûmluk bir atelye, terzi
likte 40, demircilikte, kalaycılık, marangozluk ve 
yol işlerinde de 192 mahkûm çalışmağa başla
mıştır. Balıkçılığa bir çok şeyler ilâve edilerek 
burada çalışanların adedi 80 mahkûma çıka
rılmıştır. 

1939 a kadar mahkûm kadrosu 500 ü geçmi
yordu'. 1939 dan sonra bu kadro bine iblâğ edil
miştir ve halen' aynı kadro ile çalışılmaktadır. 
Bu müesseseye bugüne kadar mütedavil serma
ye olarak verilen para 300 bin liradır. 8 sene
lik masraf çıktıktan sonra kân sermayeye inti
kal ettirilmek suretiyle mütedavil sermayenin 
baliği 500 bin Hrayr bulmuştur. Yani 300 bin 
lira verilmiş, mashkûmlar çalıştırılmış, sermaye 
de bugün 500 bin liraya çıkarılmıştır. Bu ceza
evinden her sene yüzlerce mahkûm hakikaten 
ıslali edilmiş bir halde cezalarım bitirerek cemi
yete -faydalı birer insan olarak iade edilmekte
dir. İmralı cezaevinin bugünkü vaziyeti budur. 

Kâzım Karabckir arkadaşım, umumî bir mev
zu hakkında beyanatta bulunurken buradaki ço
cuk ıslah evine de bilvesile temas buyurdular. 
Dediler ki : Mahkûm çocukların büyük bir ek
seriyeti. veyahut hepsi'köylü oldukları halde 
bunlar ziraatçılıkta değil sanat işleriyle meşgul 
ediliyor. Bunun neticesi olarak oradan çıktık
tan sonra köylerine değil şehirlere veya kasa-
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balara dönüyorlar. Ben öyle zannediyorum lci 
bizim payemiz teknik ziraat öğretmek değildir. 
Bizim cezaevlerinde, gerek iş esası üzerine ku
rulmuş cezaevlerinde, gerek mahkûm çocukların 
ıslah evlerinden gayemiz mahkûmları mevcut 
imkânlardan istifade ederek çalıştırmaktır. Bî  
zim ana gayemiz budur. Bu iş daha evvel şöyle 
olmuş: Edirne'de Yanıkkışla'nm bîr kısmı mah
kûm çocuklara tahsis edilmiştir. Buradaki ço
cuklar ziraatle uğraştırılacaktr. Fakat Yanık-
kışla, bildiğimiz sebeplerden dolayı, elimizden 
çıktıktan sonra bunları barındıracak bir yer 
dahi bulunamamıştır. Mahkûm çocuklar umumî 
cezaevlerinde mahkûmiyetlerini çekmeğe baş
lamışlardır. Yapılacak ilk esaslı iş bunları bir 
ayrı bina altına almak ve çalıştırmaktı. En mü-. 
lıim olan şey Ankara'da bir ıslahevi binası yap
mak ve o zamanın şartlarına en muvafrk olan 
bir yerde yapmaktı, Kalaba köyü civarında pa
rasız bir. arazi bulunmuştur. Buraya bir iştah* 
ovi yapılmıştır, Mamafih burada mahkûm ço
cuklar ziraatten büsbütün uzaklaştırılmış değil
dir. Sebze yetişilir m ekle uğraşıyorlar. Hattâ bu 
sebzeciliğin menfaati do kendilerine tahsis edil
miş olduğu için buna fazla da rağbet gösteriyor
lar. Asıl yapılması lâzımgelen, memlekette 
bu* kaç ıslahevinin açılmasıdır. Bunlardan biri
sini ziraat işleriyle uğraşan bir koloni halino 
getirmektir. Bunu zamanla inşaallalı tahakkuk 
ettirmek imkânı hâsıl olacaktır. 

Bilmem kırtasiyecilikten bahsederken Tem
yiz kaleminde, bir ay kalmış bir evrak hakkında 
cevap isterler mi? Böyle bir şey olabilir, ihtimal 
veririm. Numarasınr, tasrih buyurmadıklan 
için tetlîikat. -yapamadım. Fakat ihtimal veri
yorum, içindeyim, Bu, işlerin çokluğundan ileri 
gelmektedir. 

Karar ilânı haline gelmek için ekseri ahvalde 
dâvanın başından nihayetine kadar bir hulâsası 
yapılır. Nasıl başlamıştır, maddi vakıalar ne
lerdir, ne gibi deliller ileri sürülmüştür, ne gibi 
müdafaa delilleri beyan edilmiştir, bunlar hi
kâye edilir, ondan sonra Temyiz bütün bunla
ra nazaran bir neticeye varır ve bütün bunların 
neticesini ilâma yazar, îg o kadar çoktur ki 
bir ilâmın yazılmasına sıra gelmesi için bir ay 
geçmiş olabilir. Bu, işlerin çokluğundan ve 
bunları karşılayacak elemanlarımızın azlığrn-
dan ileri gelmiştir. 

Dr. Süha Delİlbaşı arkadaşımız, Sıhhat vekâ
leti bütçesi münasebetiyle «Adliye vekâleti ad
li tabip yetiştirsin» diye bir temennide bulun
dular. Bu mesele hakkında katî bir fikir ve ka-. 
naat sahibi değilim, hiç bir şey söyliyemem. 
Yalnız kendilerine arzetmek isterim ki bu ihti
sas şubesine rağbet tıp mensupları arasında az 
olsa gerektir ve ondan dolayıdır ki kâfi derece
de adli tabib bulunmamaktadır, BizW kadroları
mız ve maaş vaziyetimiz de zannediyorum ki bu 

ihtisas şubesini doktorlarımız İçin cazip kılacak 
halde değildir. Mamafih tekrar arzediyorum, 
bu, bir tetkik mevzuudur. Şimdilik hiç bir şey 
söyliyecek vaziyette değilim. 

Abidiıı Binkaya arkadaşımızın istinaf mah
kemeleri hakkında söyledikleri sözlere esas ba
kımdan iştirak etmem. Yani bir memlekette 
bir ikinci derece mahkemesi bulunmasını, temi
nat bakmmıdan adaletin daha iyi tevzii bakımın
dan faydalı bulurum, lüzumlu bulurum. Yal
nız hususi .şartlar dolayısiyle bugün istinaf 
mahkemelerinin teşkiline hakikaten imkân ol
madığına kaniim. Bugün ve belki de uzun se
neler için.,. Çünkü kendileri de bahis buyurdu
lar, Memleketimizde kâfi derecede eleman 
yoktur. Eleman olsa, bunları ilk önce memleke
tin henüz adli teşkilât yapılmamış yerlerinde 
bu teşkilâtı kurmak için kullanmak lâzımdır. 
Nihayet belki istinaf mahkemeleri teşkili bir de
rece olmak-itibariyle işleri biraz geciktirir amma 
Temyiz mahkemesinin yükünü çok hafifletir ve 
işler ikinci, bir süzgeçten geçeceği için daha 
fazla bir teminat arzeder. Amma bugün buna 
imkân ve çare yoktur. Bazr hâkimlere hâkim-
siz kalan yerlerde kaza vazifesini görmek üze
re salâhiyet verilmesi işinin bu hâkimin terfi
hi maksadiyle yapılmış olduğunu ifade buyur
dular, hakikat böyle değildi, bu salâhiyet ver
me meselesi hakikî. bir ihtiyaçtan doğmadır. 

Salahiyetli hâkim sayısı muayyen olmadığı 
için bir rakam vermeğe imkân yoktur. Çünkü 
hergün değişmektedir. Bugün falan hâkim me
zuniyet alır. Onun işini görmek üzere başka bir 
hâkime salâhiyet verilir, İki gün sonra o hâkim 
«ben mezuniyetimi kullanmıyacağım» der, vaz ge
çer, salahiyeti de ' rcfedİIİr. Mütemadiyen 
değişen bir rakamdır, katî bir şey söylenemez. 

Kâzım Berker arkadaşımızın kira bedelleri 
münasebetiyle söylediği sözler, umumî olarak, 
bir Hükümet meselesidir. Hakikaten binalar 
meselesi yalnız A.dlîye vekâletini alâkadar et
mez. Vaziyet buyurdukları gibidir. Bir çok 
yerlerde binalar kira ile tutulmuştur. Hiç bir 
veçhile de ihtiyaca cevap verecek vaziyette değil
dir. Bu bir realitedir. 

Bu realiteyi bugün derhal değiştirmeğe im
kân yoktur. Hükümetin bu yolda bazı tedbir
ler aldığını hepiniz biliyorsunuz. Muntazam bir 
programla Hükümet binaları inşasına seneler-
denberi devam edilmektedir, înşoallah sıra Ad
liye binalarına da gelecektir. Urfa Adliye bina
sını misal olarak gösterdiler. Ben de kendileri
ne buna benzer bir çok Adliye binalarını misal 
olarak gösterebilirim. Urfa Adliye binası mem
leket içindeki Adliye binalarından lûalcttayin bi
risidir. Hepsi aşağı yukarı birbirlerine benzer
ler. 

Temyiz mahkemesinin yükünü hafifletmek 
için ne düşündüğümüzü sordular. Bugünkü şart-
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lar içinde ve bugünkü kadro ve bütçe imkânla
rı içinde yapılacak esaslı bir şey yoldur. Dü
şündüğümüz şudur : J3n sene (L) cetvelinden 
fiili kadroya 51 halcim alıyoruz, elimizdeki büt
çe ile. Bu 51 hâkimden bir kısmını raportör ola
rak Temyiz mahkemesine vereceğiz. Raportör
ler hakikaten işlerin iyi tetkik edilmesinde ve 
azalmasında faydalı olacaklardır. Yalnız ele
man kifayetsizliği dolayısiyle Temyiz mahke
mesine şimdiye kadar kâfi adette raportör ve
rilememiştir, Bu itibarladır ki Temyiz mahke
mesinin yükünün azaltılmasında bir sebepte bu
dur. Bu yükün hafifletilme'sine doğru evvel
ce alınmış olan bir tedbir kâfi neticeler vermemiş
tir. Bu sene bu imkândan kısmen istifade ede
rek bir kaç raportör tâyin etmek ve bu yükü 
biraz hafifletmek istiyoruz. 

Bundan, başka işleri keyfiyet itibariyle ha
fif ve ehemmiyetsiz olan bazı dairelerin âza 
adedinin ikiye bölünerek öğleden evvel,ve Öğle
den sonra çalışmak suretiyle daha fazla iş çı
karmaları için kanuni bir teşebbüs yapılmış, 
muvaffak olunamamıştır. Bu, encümence mu
vafık'görülmemiş, reddedilmiş, bunun üzerine. 
bu teşebbüs bırakılmıştır.. Sulh işleri ile uğra
şan Temyiz dairelerinin üçer azadan terekküp 
ederek işleri görmesi. Bu,, bir dereceye kadar 
teminatı azaltıcı ' bir sebep olur • amma işin 
ehemmiyeti' az olduğu nispette teminatın da 
azalmasında büyük mahzur olmadığı için Tem
yizin yükünü hafifletecek bir çare olarak dü
şünülebilir. 

«Urfa'nıu Havran kazasına -hakim gitmiyor» 
buyurdular. Orada mahkeme; teşkilâtı vardır, 
fakat buyurdukları gibi hâkim, barınacak bir 
mesken bulamadığından dolayı gitmiyor. Ora
ya gidecek hâkim bulunduğu zaman derhal gön
derilecektir. Yani teşkilâtı olmıyan bir kaza de
ğildir. Meskensizlikten dolayı gidilmiyor. 

Cezaevlerinin vaziyetinin feei olduğunu be
yan buyurdular ve bu sabada çok şeyler yapıl
mış olduğunu da ilâve buyurdular. Hakikaten 
çok şeyler yapılmıştır ve bundan spnra da bu 
yolda yürünecektir. 

Bundan evvel grup içtim alarmdan birinde 
bu mevzuda uzun mâruzâtta- bulunduğum için 
bu mevzuu tekrar ele alıp sizi rahatsız etmek 
istemem. 

Foyzullalv Uslu arkadaşımızın mütalâaları i 
arasında Adliye Merkez Teşkilâtı kanununun 
hazırlanarak birancvvel getirilmesi temennisi 
vardır. Bu kanun üzerinde halen tetkikat ya
pılmaktadır. Bitince kanun yüksek tasvibinize 
arzedilecektir. 

Hâkimlerin refahı meselesi; hâkimlerin ne 
gibi vasıflan haiz olması lâzım geldiği hakkrn-
dakü güzel sözlerine tamamen iştirak ediyorum, 
Hâkim hakikaten gerek umumî ve gerek mesleki 
kültür bakımından, içtimai münasebetleri tan
zime memur edflmiş bir adam olmasr itibariyle, 
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çok yüksek vasıflar taşıması lâzımgelir. 

Bunun içindir ki elbette maddî refahuun ye
rinde olması ieabeder. Buna tamamen kaniiz. 
•Fakat bu günden yarma bunu derhal halletmek 
ve •İstediğimiz ideal hâkime erişmek o kadar 
kolay bir .iş değildir. Hâkimi hususi şartlar 
içinde yetiştirmek lâzımdır. Mazinin mirası tas-
fiye edilmiş gibidir. Şükranla arzedeyim ki 
meslekte bulunan hâkimlerin büyük bir kısmı, 

' • % 83 ü, yüksek mektep mezunu hâkimlerdir. 
Mektopsîzler arasında da kıymetli şahsiyetler 
vardır. Bundan sonra da artık hakimlik sını
fına gelişi güzel adamların girmesine dmkân kal
mamıştır, aldığımız kanuni tedbirler buna imkân 
vermez. Binaenaleyh, yarmn Cumhuriyet adli
yesini ideal hâkimlerden mürekkep bir hale ge
tirmek için zamana ihtiyaç vardır ve işe kanunî 
tedbirlerle başlanmıştır. Filiyatta da' bu tedbir
lerin. iŷ i tatbiki, ile işe devam ediliyor. Kıymetli, 
istidatlı hâkimlere en. kısa zamanda salahiyetli 
mevkiler vermek suretiyle onlar işin başına 
getirilmek sureciyle bu iş^de görülecektir. Hâ
kimlerin terfihi meselesi arzettiğim gibi bu gün
kü fevkalâde zaman şartları işinde ancak kısmî 
imkânlara bağcıdır. 

Temyiz hakkrnda düşündüklerimi arzettim. 
Verdikleri misale göre belki hakikaten beş da
kikada bir dosya tetkik ediliyor. Bu bir vasa
tiden ibarettir. Geceleri do evlerinde çalışıyor
lar. işleri pek çoktur,, işlerin çokluğu tetkika-
tın lâyikiyle yapılamadığı, Temyiz mahkeme
sinde işlerin iyi tetkik' edilmeyip adaletsiz ka
rarlar çıktığı gibî bir mânayı tazammun ötmez. 
Temyiz mahkemesi bilhassa istinaf mahkemele-
rüımin de yokluğu yüzünden, işi aşkın bir vazi
yettedir- kararları mümkün olduğu kadar 
adalete yakın olmak üzere temine çalışmaktadır. 

Eğer yanılmıyorsam, salâhiyet usulünün 
kaldırılmasını istediklerini zannediyorum, Ben
ce buna imkân yoktur. Bir yerde tek bir hâtoim. 
varsa, bu hastalanmış, yahut azin alıp başka 
bir yere gitmişse, o takdirde dşâ.görecek başka 
bir hâkimin oraya gönderilmesi zaruridir. Bu 
adam hastalanmışsa, derhal vazife yaımıak üze
re en yakın bir yerden bir hakim gönderivorıız, ' 
hâkim izin almışsa yerine salahiyetli hâkim ge
linceye kadar vazifesinden ayrrlmasına müsaade 
etmiyoruz. Yani bunda o kadar korkulacak 
bir vaziyet de yoktur. Bu salâhiyet meselesi bil
âkis zarurîdir. Nasıl ki büttün Devlet şuabatmda 
bu usul earidSr. Bir kaymakam izin alır gider, 
onun yerine Dahiliye vekâleti birine salâhiyet 
verir. Bir vali gider, omm işini de salahiyetli 
bir başkası görür. Adliyede de böyledir. Salâhi
yet vermemek suretiyle bir mahkemeyi kap'af-
maktansa bir adama salâhjiyct verip vazife gör
dürmek her halde daha muvafıktır. 

İhtisasa riayet hakkındaki fikirlerine gelin
ce; kendileri ile beraberim, bunun mümkün 
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V. ABADAN (Eskişehir) — Sayın adliye ve

kili eleman eksikliğinden bahsetti. Buna taal
lûk eden bir suale müsaadelerini rica ederim. 

Hukuk tahsillerini bitirmiş olan ve mecburi 
askerî vazifesini ikmal etmiş gençler Adliye ve-' 
kâlcthıo müracaat ettikleri zaman kendilerine 
muayyen olmıyan bir müddet için sonradan mü
racaat etmeleri lüzumu bildirilmekte imiş. Ho
caları olmak dolayısiyle bize müteaddit müra
caatlar vukubulmuştur, . Bunun sebebi ve izale
si hakkında ne düşündüklerini izah ederler mi? 

ADLÎYE V. A. S. TÜREL (Konya) — 
Efendim, sebebi sade kadro imkânsızlığıdır. Şim-
diyo kadar bu suretle müracaat edenlerden mesle
ğe alınmalarına karar verilen 37 kişi vardır. Va
zife talebinde bulunan ve askerliğini yapmış 
hukuk mezunlarının yekûnunda 85 i kadın ve 12 
si erkek olmak üzere 97 kişidir. Bunlar im
kân husulünde derhal mesleğe alınmaları için 

' sıraya konulmuştur. Bu müracaatlar kadro 
imkânları hâsıl olunca yerine getirilecektir. 

Y. ABADAN (Eskişehir) — Yalnız bu genç
lerden birçokları müracaatları kabul cdilme-
yineo başka mesleklere gitmek mecburiyetinde 
kalıyorlar. 

ADLİYE V. A. R. TÜREL (Devamla) — 
Vakit geçti. Sizi fazla rahatsız etmek istemedi

ğim için bu kadro kifayetsizliği üzerinde düşünce
lerimi arzetmek istemedim. Kadro bugün küçük sı
nıfın terfiino mâni olacak bir hale,gelmiştir. 
Bunu değiştirmek mecburiyetindeyiz. Bunu 
değiştirmezsek bir taraftan adli teşkilât henüz 
yapılmamış yerlerimiz dururkon, hâkim ihtiya
cımız gayet şiddetli iken, diğer taraftan mes
lek dışında iş istiyen fakat kendilerine iş veri-
leıniyen hukuk mezunları beklemektedir. Bu 
tezatlı bir vaziyettir. Bunu müdrikim. Fakat 
vakit seçtiği için sizi yormamak düşüncesiyle 
bu noktaya temas etmedim. (Kâfi, kâfi ses
leri). 

REİS — Efendim, heyeti umumiycsİ hak
kında başka söz istiyen yoktur. Fasıllara gc-
ilmesini kabul buyuranlar ... Kabul etmiyen-
1er ... Kabul edilmiştir. 

j \ Lira 
405 Vekil tahsisatı 5 320 

olduğu kadar tatbikatta yer almasına çalışaca
ğım. Hakikaten hukuk işlerinde mütehassıs 
bir hâkimin bütün meslek hayatı boyunca hu
kuk sahasında çalışması elbette çok faydalı 
olur. Bazı imkânsızlıklar bu usulün tatbikıııa 
mâni oluyor. Bunu kabul etmek şartı ile esas 
itibariyle fikirlerine taraftarım ve hattı hare
ketini de buna uygundur. 

Hâkimlerin âzami maaşlarının kanunla tah
didi, «meselâ sulh hâkimi 60 liradan fazla ala
maz, müçtemi mahkeme âzası keza bundan faz
la alamaz» gibi hususlar ıslaha muhtaçtır. Üze
rinde durulacak meseledir. Bununla meşgul ola
cağım. 

Bilhassa 60 liradan fazla mahkeme âzası ola-
nuyacağına dair olan kanun hükmü tatbikatta 
bir takım zorluklara sebebiyet vermektedir. Zan
nederim ki arkadaşlarımın suallerine cevap ver
miş oldum. (Güzel, kâfi, kâfi sesleri), 

ftl. K. KARABEKÎK (İstanbul) —. Müsaade 
ederseniz bir sualim cevapsız kaldı, tekrar ede
yim. 

Efendim, İstanbul'da tesadüfen hem de bü
yük bir Üniversite binası yanmıştır. Yapılma
sı için de bittabi her ikisi için büyük paralar ko-
nacaktu1. Üniversitemiz bütün memleketin li
selerinden mezun gençlerin toplandığı bir yer 
olduğu için uzun uzun bayanatta bulunmuş ve 
bir teklif yapmıştım.. Demiştim ki; acaba üni
versite Anadolu'nun içerisine alınarak muazzam 
bir Harbiye nezareti binasr yani şimdiki üni
versite Adliye binası olamaz mı? Bunun için 
belki diğer- vekâletlerin hattâ Genel kurmayın 
mütalâları da lâzımdır. Acaba zatı âliniz İm. hu
susa ne buyuruyorlar? Çünkü izahatınızda bu
na temas etmediniz. 

ADLÎYE VEKİLİ A. R. TÜREL (Konya) — 
Evvelâ istanbul'un bir adliye binasına ihtiyacı 
olduğuna kaniim. Bir adliye binasının kendisi
ne göre hususiyetleri olması lâzımdır. Yeni ihti
yaçlara uygun bîr bina olması iktiza eder. Şim
di size eski Harbiye nezareti ve halen Üniver
sitenin işgal ettiği binanın adliye binası olma
ğa değer değmez mi, bir cevap verecek vazi
yette değilim. 

GL K. KARABEKİR (istanbul) — Tetkik 
mevzuu olmağa değer mi? Bunu öğrenmek isti
yorum. 

ADLİYE VEKİLİ A. R. TÜREL (Devam
la) — Tetkik edelim. Yalnız benim kanaatim 
o dur kİ, 'adliye binasının bir mahabot arzetme-
si ve dekoru ile, mimarı tarziyle hakiki bir sa
ray olması icabeder. Bundan dolayı yeni bir 
bina yapılması fikri bende hâldmdir. Buyur
dukları husus muvakkaten tetkik edilebilir. 
tetkik edelim, düşünelim. Yalnız, Harbiye ne
zareti olarak yapılmış olan bir bina her işde 
kullanılırsa ne dereceye kadar doğru hareket 
edilmiş olur bilmiyorum, 

REİS — Kabul edilmiştir. 
4ttfi Maaşlar 8 853 176 

REİS — Kabul ediîmiştir. 
4!)7 Ücretler 1 205 998 

REİS — Kabul edilmiştir. 
498 Muvakkat tazminat 105 924 

REİS — Kabul edilmiştir. 
499 1683 sayılı kanunun 58 nei 

maddesi gereğince verilecek te
kaüt ikramiyesi 87 621 
REİS — Kabul edilmiştir. 

500 4178 sayılı kanun gereğince ve
rilecek çocuk zammı 35 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 
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501- 4178 sayılı.kanun gereğince ve
rilecek yakacak zammı • 30 000 
B E İ S — Kabul edilmiştir. 

502 -Merkez büro masrafları 33;719. 
REİS — Kabul edilmiştir. 

503 Vilâyetler büro1 masrafları 241 500 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

504 Matbu evrak ve defterler ö4 927 
REÎS — Kabul1 edilmiştir. 

505 Fosta,, telgraf ve telefon ücret, 
vo masrafları 323 404 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

506 Kira bedeli 69 000 
R E Î S — Kabul edilmiştir. 

507 Nakil; vasıtaları masrafları 20 475 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

508- Harcırahlar 210 001 
REÎS:—Kabul edilmiştir. 

509 Melbusat 70 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

510 3335' sayılı kanun gereğince ya
nılacak tedavi, yol vesaire mas
rafları " 16426 
REİS..— Kabul edilmiştir. 

511- Takip masrafları 252 100 
•REÎS — K a b u l edilmiştir. ' 

5.12 Meşhut* suçlar kanunu gereğin- ' 
ee çalışma saatleri dışında nö
bet beklemeğe mecbur, olan ha
kim, müddeiumumi ve kâtipler 
ücreti 1 
REİS — K a b u l edilmiştir, 

513 Adli tıp, müessesesi 32 573 
REİS — Kabul edilmiştir. 

514 Ceza ve tcvkifevleri 3 029 171 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

515 Ceza ve tcvkifevleri inşa ve 
esaslı tamir işleri 1.5 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

510, Mahkûm çocuk ıslahevleri mas
rafları 65 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

517 Ceza ve tevltifevleri ve mahkûm 
çocuk ıslahevleri mütedavil ser
mayesi 25 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

518 Adliye mecmuasr ve temyiz ka
rarlan dergisi, yazr, tercüme 
ve baskı masraflariylo hukuki 
eserler satın alma bedelleri 20 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

519 Geçen yıl borçları 23 800 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

520 Eski yıllar borçları 12 580 
REİS — Kabul edilmiştir. 
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II — Tapu ve kadastro umum müdürlüyü 

bütçesi. 

REİS — Tapu ve kadastro umum müdürlüğü-
bütçesi; heyeti umumiyesi hakkında mütalâa var 
mı? 

t. ARÜKAN (Eskişehir) — Arkadaşlar, va
kit geçti, siüi fazla yormadan kestirme.konupca-
ğım. O da Muhterem Adliye vekilinden bir ricada 
bulunmaktır. 

Biliyorsunuz ki, H,ükümetin en esaslı vazi
felerinden biri, belki en başta geleni, halkın 
tasarruf ve mülkiyet maht'uziyetinin teminidir. 
Bu da tapu ve kadastro ile olur. 

Bütçe encümeninin raportörü arkadaşımızın 
ilâve ettiği raporunu tetkik edip okudum. Ka
dastro keyfiyeti henüz bir kaç şehrimize in
hisar etmiştir. Halbuki emvali gayrîmenkıtledc 
hakkı tasarrufu ancak tapu kaydiyle ve kadas
tro haritasiyle temin etmek kabildir. Görülü-, 
yor ki bu gidişle belki asırlar sürecektir kî ka
dastro haritalarını ikmal cdemiyeecğiz. Daha 
henüz şehirlerin arazisinin bile kadastrosunu 
temin etmedik. Halbuki vilâyetlerde tetktkat-
ta bulunan arkadaşların, hepsi bilirler ki ; mem
leketin en büyük meselesi: arazi ihtilâfı ve ara
zi dâvalarıdır. Geçen sene Eskişehir'de yalınz 
88 tane arazi dâvası vardı. Binaenaleyh birah-
evvel kadastro meselesini halletmek lâzımdır. 
Bunun halli içinde asrın terakkıyatma müraca
at etmek ve tayyare ile harita almak lâsımgelir. 
Aksi takdirde asırlarca bu mesele halloluna-
nıaz. Bugün tayyare ile harita hemen hemen 
her tarafta taammüm etmiş bir vaziyettedir ve 
gayet basittir. Onun için Adliye vekilinden 
tetkik ettirmelerini bilhassa rica ediyorum; Ta
pu ve kadastro müdürü umumisinin çalışmaları
nı hürmetle karşılarım. 

Biliyorum, bu işi de becereceğine eminim. 
Devlet havayollariyle temas etsinler ve şimdi
den bu mesele hakkında bir karar versinler ve 
lâzımgelcn elemanları şimdiden yetiştirmeğe ça
lışsınlar ki mevcut badire atladıktan sonra bu 
kadastro işini az bir zamanda ve ucuz olarak te
min edebilsinler. 

ikinci ricam da şudur; bize eskilerimizin bı
raktığı tapu kuyudatının gayet muntazam ve 
mükemmel.olduğunu söylüyorlar. Yalnız bun
ları mütehassıslar okuyabiliyorlarmış. . Bunlar 
da ihtiyarlamışlar, yeni gönçlerimizin do kadro 
dolayısiylc ve istikbali olmıyan bir 10081011. dola-
yısiyle bu işe rağbet etmediklerini söylüyorlar. 
Eğer bu hakikat ise, bu eski sicil-kayıtlarının 
okunması için hususi mütehassısların yetiştiril
mesi lâzımdır. îcabederse bunlar için kadrolar
da yeni tadilât yapmak lâzımdır. Bunu rica 
ediyorum. 

Üçüncüsü; bizim Eskişehir'de bir Çifteler 
çiftliği vardır. Eksik olmasın, Tapu idaresi bu
nun mesahası ile meşgul olmuştur. Büyük,, vâsi 
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bir iştir, zamanla ikııınl olur. Yalnız işittiğime 
göre; ve Eskişehir'den haber verdiklerine naza
ran ; son zamanlarda evrakı matbuanın kalma
masından dolayı tapu verme keyfiyeti teehhüre 
uğruyormuş. Böyle bir şey varsa, eskiden kal
ma bir pürüzdür, evvelki senelerde arkadaşları
nım epeyce bağlarım ağrıtmışım, İm iş durma
sın, dcvamııını teminini istirham ediyorum. 

ADLÎYE VEKİLÎ A. R. TÜREL (Konya) — 
Efendim, fotoğrametri ıısııliyle memleket ka
dastrosunun yapılması, asırlar sürecek islen kı
saltır. Binaenaleyh bu tarzda yapılacak kadas
troya temin edeceği fayda bakımından taraftar 
olmamak vo buna çalışmağı emel edinmemek 
mümkün değildir. Bunun hesapları yapılmıştır. 
Senede bir milyon sarfiyle 50 sonede bütün 
memleketin kadastrosunun yapılabileceği mey
dana çıkmıştır. Bu hesap harpten evvelki he
saptır. Fakat mesele yalnız Bevlet havayollfi-
rİylc veya i la fi ta, umum müdürlüğiyle anlaş
makla bitmez. Ayrıca tayyare ve âlet satın al
mak lâzımdır. Bu işte kullanılan tayyareyi ver
miyorlar ve buna • salilı âletle almak sayesinde 
mümkün olabilir. Senede bir milyon lira sarfet-
mek Devletin yarını için büyük bir şey değil
dir. Bunu behemehal kısa bir zamanda yap
mak lâzımdır. Bu kanaati taşıyorum. Ben en 
mütekâmil usulleriyle bu işin başarılmasının 
lâzım ve kabil olduğuna kaniim. Eski sicilleri 
okuyacak yeni eleman yetiştirmek meselesine 
gelince; bu yazıyı okuyan maatteessüf: tek bir 
adam vardır. Artık ölü dilleri okuyacak müte
hassısları yetiştirmeğe çalışmak, bu inkılâbı 
yaptıktan sonra, bilmem ne dereceye kadar doğ
ru olur? 

î . ARUKAN (Eskişehir) — O adamın yerine 
" tek bir adam -yetiştirelim. 

ADLÎYE VEKİLÎ A. R. TÜREL (Devam
la) — Evet bîr adam yetiştirmek düşünülebilir. 
Fakat bir zümrenin yetiştirilmesi tasavvur edi
lemez. 

Eskişehir çiftliği meselesini bilmiyorum. Ar
kadaşlardan sordum, bana Evkaf idaresiyle gö
rüştüklerini fakat Önce Evkaf idaresinin mat
bu evrakı vereceğini, lülâhare idarenin bu ev
rakı vermediğini ve işin bundan dolayı gecik
tiğini söylediler, 

A. FIRAT (Erzincan) — Bir sual soracağım. 
Efendim bendeniz vilâyet ve kazalarımızda 

bir teşekkül »lan tapu idareleri baklanda saym 
vekilin nazarı dikkatini colbedeceğim, i ler ne
reye gidilecek olursa orada en harapça yeı* tapu 
dairesidir; en ziyade möblesiz yer orasıdır. 
Aşağı yukarı bilgisi az adam oradadır. Onun 
için kendilerinden rica edeceğim, vekâlet işle
rine yeni başladılar, gezdikleri yerlerde bura
lara da uğrasın!aı\ Orası bir kasa dairesi sayılır. 
Milletin kuyudu tasarruiliycsi orada mahfuz
dur. Bunların hepsi -göreceksiniz ki tozlar içe
risindedir... Hattâ defterler çok kullanıldığı ve 
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iyi Jııfzolımmadrğı için farelerin yem olarak 
yaprakları d İdikl edikleri de vâkıdir. Onun iç-in 
rica edeceğim, taşra ve vtl âyetlerimizde yapa
cakları tetkiklerde buralara uğrasnilar. En baş- ' 
ta bu gibi memurların biljri seviyesini yükselt
mek için çare bulunmalı tedbir alınmalıdır. Son
ra tapu odalarının manzaralarını yükseltmek için 
nıoble, temizlik birer odacı- lâzımdır çünkü 
tapu dairelerinin-odacısı yoktur. Tapu memuru 
odasını kendi süpürür, suyunu kendi getirir, 
sobasına odununu kendi koyar. Madem ki-tapu 
Adliyemize bağlanmıştır. Adliyenin şerefliyle 
mütenasip olarak bunlar izale edilmelidir. 

Ad. V. A. R. TÜREL (Devamla) — Temen
nilerinizi nazarı İtiharc alacağını. Yalnız şunu 
arzedeyinıki; tapu memurlarının bilgisiz olduğu 
hakkındaki mütalâalarınızı umum İl eştir meniz 
doğru olmaz, iler idare, şubesinde böyle adam
lar olabilir. Benim jı-ezdiğim yerlerde -oldukça 
tahsili ileri ve işine vakıf, tapu ve kadslıro me
murlarına rast geldim. Fakat arzettiğim gibi 
böylesi de bulunabilir. Bunların seviyelerini 
yükseltmek içhı alınmış tedbirler vardır. Tapu 
ve kadastro mektebimiz vardır. Bu sayede müm
kün olduğu kadar bu memurlarımız kadastro 
fen memurlarımız olsun, tapu memurlarımız 
olsun lâakal orta tahsil veya lise tahsili.gör
müş gençlerden olacaktır. Odaların vazi oldu
ğunda sizinle beraberim. Mefruşat tahsisatla
rı azdır. 

A, FIRAT (Erzincan) — Maaşları. 
ADLÎYE V. A. R. TÜREL (Devamla) — 

Maaş dereceleridir -ki, bunların' düşük seviyede 
kalmasına sebep oluyor. Buda t'ioriiKİj du
rulacak bir mevzudur. 

A. FIRAT (Erzincan) Yalnız şunu izah 
, edeyim ki, Vekil beyefendi bir şey söylediler. 
lîu büyük merkezlere ait bir husus değildir, 
hariçten, taşradan kaznlardı.n ve uz-ık •ye:JuHı;n 
bahsetmekteyim. Büyük merkezlere ait olma
dığı gibi bilgi seviyesi b(!1Ün Cicmıu-lüra da şâ
mil değildir. Yanlış anlamışlar, 

ADLİYE V. A. R. TÜREL (Devamla) — 
Şüphesiz bunu arzctnıck istedim. Fikrin uınu-
mileştirilmcsi doğru değildir, 

Gl. î , SÖKMEN (Giresun) — 1453 sayılı Ta
pu kanununun 22 nci maddesi şöyledir: (Tapu 
muameleleri; vergi, belediye resimleri, vakıf 
icar mukataa ve ve resim senevi borçlarının tah
siline talik edilmez). 

Halbuki Ankara vilâyeti tapu dairesine bir 
emir göndermiştir. Bu emirde; tapu tashihi, 
gerek arazi üzerinde verilmiş olan tapu ve ge
rek binaya tahvili halinde senedin tebdili mua
melesinde tapu dairesi muamele yapmaz. An
cak, imar, belediye, vergi daireleriyle bir ilişiği' 
olup olmadığı tesbit edildikten sonra tapu ve
rilir. Halbuki vergi, imar, belediye daireleri
nin, bu gibi teşekküllerin kendilerini alâkadar 
eden İşler varsa mevcut kanun ve nizamlara gö-

— 231 — 



î : 27 25.5.1943 C : 2 
re ifa etmekte hi bir mahsur yoktur. Ba b">y-
lo iken tapu verilmesinin bunlara tatJk edilme
sinde bendeniz bir kanunsuzluk görmekteyim. 
Lütfen Vekil beyefendi sebebini söylerler mi? 

ADLİYE V. A. R. TÜREL (Konya) — 
Efendim bahis buyurdukları kanun hükmü 
nıer'i değildir, Mer'iyetten kaldırılmıştn*.' Ha
len mer'i usule göre tapu muamelesinde yapıl
ması veraset vergisinin alınmasına talik edil
mez ,fakat krymet tezkeresi istenmesi zarureti 
vardn*. Bu bir. 

İkincisi; eğer malı satan köylü ise yahut şe
hirde oturan ve köye mensup bir adamsa, mal
larının kanuni ipoteğe bağlı olması dolayısîyfe 
Ziraat bankasından malûmat almak ve muame
leyi oraya bildirmek lâzımdır. 

01. t SÖKMEN" (Giresun) — Bendenizin ar-
üettiğim şey de alım satım yoktur, tapu sene
dinin tashihi mııamelesidir. 

ADLİYE V. A. R. TÜREL (Konya) — 
Buradaki işin idarî bir tedbir olduğunu zanne-
ediyorum. Kanuni bir mesele değildir. Vekâleti
mizi alâkadar etmiyen bir tedbirdir. 

Gl. t. SÖKMEN (Giresun) — Kanım mülga-
mıdır? 

ADLÎYE V. A. R. TÜREL (Konya) — 
Bahis buyurduğunu!; madde hükmü mülgadır, 

REİS — Fasıllara geçilmesini yüksek reyi
nize arzediyorum. Kabul buyuranlar ... Etmi-
ycnler ... Fasıllara geçilmesi kabul edilmiştir. 

F. 
521 Ufaaşlar . 

REİS — Kabul edilmiştir. 

Lira . 
1 635 137 

522 Ücretler 110 541 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

523 Muvakkat tazminat 30 856 
REİS — Kabul edilmiştir. 

524 1683 sayılı kanunun 58 nci 
maddesi gereğince verilecek te
kaüt ikramiyesi 5 280 
REİS — Kabul edilmiştir. 

525 4178 sayılı kanun gereğince ve
rilecek çocuk zammı 14 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

F. 
526 

527 

528 

529 

530 

531 

532 

533 

534 

535 

536 

537 

538 

539 

540 

4178 saydı kanun gereğince ve
rilecek yakacak zammı 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Merltes! büro masrafları 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Vilâyetler büro masrafları 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Matbu evrak ve defterler 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve masrafları 
REİS. — Kabııİ edilmiştir. 
Kira bedeli 
REÎS — Kabul edilmiştir, 
Harcırahlar 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Melbnsat 
REİS — Kabul edilmiştir. 
3335 sayılı kanun gereğince ya
pılacak tedavi, yol ve saire mas
rafları 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Kadastro, tapu tahrir heyetleri 
masrafları 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Kurs masrafları 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Staj, tahsil, kongre masrafları 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Hukuki ve mesleki eserler satın 
alma, tercüme, baskı ve saire 
masrafları 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Geçen yıl borçları 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Esîn yıllar borçlan 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

Lira 

10 000 

G 750 

41 500 

26 000 

9 471 

15 500 

50 000 

3 000 

2 000 

75 228 

56 687 

2 

2 500 

1 000 

5 000 

REÎS — Yarın saat 14 te toplanarak bütçe 
müzakerelerine devam etmek üzere celseyi tatil 
ediyorum. 

Kapanma saati : 20 

»GKt 

T, B. M. M. Matlaast 


