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BİRİNCİ CELSE , 
Bed'i müzakerat; saat : 1,45 

REÎS — İkinci Heisvekili Musa Kâzım Bfendi Hazretleri 
KÂTtPLER : Ziya Hurşid Bey (Lâzistan), Enver Bey (îzmir) 

REÎS — Efendim celseyi küşadediyorum. 
Zaptı sabık hulâsasa okunacak. 

1. — ZAPTI SABIK HULASASI 

Birinci Celse 
Reisisani Adnan Beyefendinin tahtı Riyaset

lerinde bilinikat zaptı sabık hulâsası kıraat ve 
aynen kabul olundu. Rüsumat idarelerince mü
sadere edilen kaçak eşya hakkındaki lâyihai ka
nuniye ile hariçten ithal olunacak hayvanatı fe-
resiye ve bakariyenin Gümrük Resminden mua
fiyeti hakkındaki lâyihai kanuniye Kavanini Ma
liye Encümenine, Eşkıyaya yataklık maddesin
den mahkûm Hacı Hatıboğlu Osman'ın bakıyci 
müddeti cezaiyesinin affına dair lâyihai kanuni
ye ile Divanı Temyizi Askerî Kanununa zeylol-
mak üzere tanzim edilmiş olan lâyihai kanuniye 
Adliye Encümenine, Lâyiha Encümeninden mev
rut Şehit Ömer Naci Beyin alesine hidematı va
taniye tertibinden maaş tahsisine dair teklifi ka
nuni Muvazenei Maliye Encümenine, Şavşat ka
zası dahilindeki Medresenin Darülhüâfe medre
sesine tahvili hakkındaki teklif; müstaceliyet ka-
rariyle Şer'iye Encümenine havale edildi. Mükel
lefiyeti Ziraiye Kanununun tefsirine, ispirtolu 
mevaddı tıbbiye imal ve füruht ve naklinin in
hisar altına alınmasına dair tekâlif ruznameye 
alindi. Heyeti Vekile Jjteisi Rauf Beyefendi tara
fından bir celsei hafiye akdi talebedilmekle celsei 
hafiyeye geçildi. 

(İkinci, Üçüncü, Dördüncü celseler hafidir.) 

İkinci Reisvekili Kâtip 
Musa, Kâzmı Lâzistan 

/Aya Hurşül • 
Kâtip 
|zmir 

REİS — Zaptı sabık hakkında mütalâa var 
mı?.. (Kabul sesleri) Zaptı sabık hulâsası aynen 
kabul edilmiştir. 

5. — MUHTELİF EVRAK 

1. — Kurban Bayramı tebrikine dair Hay
darpaşa Tıp Fakültesi Cemiyeti Reisi Hâmid 
imzalı telgraf 

REÎS — Tıp Fakültesinden mevrut tebrikna-
me var, okunacaktır : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisi Başkuman
dan Müşir, Gazi Mustafa Kemal Paşa 

Hazretlerine 

Muhterem halaskar kumandanımız; 
İstanbul Darülfünun gençliğinin nâzımı bu

lunan tıbbiye gençliği, hulul eden îdi diynî do-
layısiyle vatanın halâsı ve milletin necatı uğ
runda istihkarı hayat eden Büyük Millet Mecli
sine başta heyeti umumiyemizin perestişkârı bu
lunan büyük kalbli kumandan olduğu halde 
arzı tebrikât ile Anavatanı hür yaşatmak için 
hudut boylarında yıkılmış kulübesi ve sönmüş 
ocağı önünde ilâhi bir imanla düşmandan varlı
ğımızı muhafaza eden din kardeşlerine kuvvet 
ve Allah'tan muzafferiyet diler. 1.3 Ağustos 1338 

Haydarpaşa Tıp Fakültesi 
Talebe Heyeti Umumiyesi 

namına. 
Darülfünun Birliği ve Tıp 
Fakültesi Talebe Cemiyeti 

Reisi 
Hâmid 

(Alkışlar) 

REİS — Lf endim tensibederseniz Divanı Ri
yasetçe münasip bir cevap yazılır. 
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3, — TEZKERELER 

1. — Sürmeneli Tiriyandafü oğullarından Şa-
kuroğlu Yani ve rüfekasının idamları hakkındaki 
evrakı hükmiyenin gönderildiğine dair Adliye Ve
kâleti tezkeresi 

REÎS — Şakuroğlu Yani ile rüfekası hakkın
da Adliye Vekâletinden mevrut evrakı hükmiye 
var. Adliye Encümenine gönderiyoruz. , 

6. — MAZBATALAR 

1. — Tedrisatı iptidaiye Kanununun on be
şinci maddesinin tefsiri hakkında tcra Vekilleri 
Heyeti Riyaseti tezkeresi ve Dahüiye Encümeni 
mazbatası 

REÎS — Tedrisatı iptidaiye Kanununun tef
sirine dair Dahiliye Encümeni mazbatası var. 
Ruznameye alıyoruz. 

2. — AZAYI KLRAM MUAMELÂTI 

1. — Memurin Muhakemat Encümeni Riyase
tine tçel Mebusu Haydar Lûtfi Beyin intihabe-
dilmi§ olduğuna dair Encümen Riyaseti tezkere-
si. 

REÎS — Memurin Muhakemat Encümeni Ri
yaseti intihabına dair takrir var. Okunacak : 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Memurin Muhakmeat Tetkik Encümeninin 

19 . 8 . 1338 tarihli içtimaında Riyasetine âciz
lerini intihabeyledikleri arz olunur efendim. 

19 . 8 . 1338 
îçel Mebusu 
Haydar Lûtfi 

4. — TAKRİRLER 

i. — Yozgad Mebusu Feyyaz Âli Beyle arka
daşlarının, Sıhhiyt Vekâleti bütçesinin tesrii 
müzakeresine dair takriri 

REİS r~ Sıhhiye bütçesinin tesrii müzakeresi 
lıakkmda Mr takrir var efendim. O, okunacak : 

Riyaseti Celileye 
Emrazı s&riycnin. yoğalmakta olduğu haber 

alınmasına binaen sıhhati umumiyeye taallûku 
hasebiyle Maliye bütçesini takiben Sıhhiye ve 

.1388 0 : 1 
Muaveneti İçtimaiye bütçesinin diğerlerine ter-
cihan müzakere ve intacını teklif eyleriz. 

17 . 8 . 1338 
Yozgad Mebusu İçel Bitlis 

Feyyaz Ali Haydar Lûtfi Vehbi 
Yozgad Sivas Maraş 
Bahrî Ziya Hasib 

REİS — Efendim şimdi Maliye Vekâleti büt
çesini müzakere ediyoruz, 

TEVFÎK RÜŞDÜ B. (Menteşe) — Efendim 
bu Sıhhiye bütçesinin takdim ve tesrii müzake
resini teklif etmekle umuru sıhhiyeye ehemmi
yet veren arkadaşlarıma teşekkür ederim. Ancak 
Sıhhiye bütçesinin alelacele çıkması ile, üç günde 
memleketin sıhhatine earesaz olunacağını ümid-
etmekle nikbinlik etmiş oluruz: Onun için Sıh-

I biyenin Vekili hakikisi gelmek üzeredir, onun 
gelmesini bekliydim. Kendisinin burada noktai 
nazarım dinliyerek ve konuşarak anlaşırız, me
seleyi bu suretle hallederiz. Onun için bütçenin 
tesrii müzakeresine ihtiyaç yoktur kanaatindeyim. 

MUVAZENE! MALÎYE ENCÜMENİ MAZ
BATA MUHARRİRİ MAZHAR MÜFÎD B. 
(Hakkâri) — Tevfik Rüşdü Beyin söyledikleri 
doğrudur. Fakat ortalıkta emrazı sâriye mev
cuttur. 

OPERATÖR EMÎN B. (Bursa) — Filhakika 
buyurduğunuz doğrudur. Ancak İstanbul 'da, 
şurada burada birçok veba vakaları vardır. Bunlar 
memleketin ahvali sıhhiyesini şiddetle tehdidedi-
yor. Binaenaleyh bütçe belki tehir edilebilir. 

Fakat emrazı sâriye tahsisatı hakkında He
yeti Vekilenin mazbatası vardır. Hiç olmazsa 
emrazı sâriye için bir tahsisat vermemiz icab-
eder. (Alındı, sesleri) Efendim, Heyeti Vekile
nin bu baptaki mazbatasını çıkarmak lâzımdır. 
Veyahut çıkması lâzımgelir, bu, Meclisten geç
memiştir. Bunu burada müzakere etmek lâzım
dır. Sıhhiye Encümeni de Sıhhiye bütçesinin 
bir an evvel çıkmasını teklif ediyor. 

REÎS — Efendim, takrir sahibi Feyyaz Âli 
Beydir. 

FEYYAZ ÂLÎ B. (Yozgad) — Tahsisatı 
munzamma talebi için olan teklif Muvazenei 
Maliye Encümeninden gelmiştir. 

MAZHAR MÜFÎD B. (Hakkâri) — Efen
dim, zannederim ki, geçen gün Meelisi Âliniz 
Maliye bütçesinden sonra Şer'iye bütçesinin 

I müzakeresi için karar vermişti. Şimdi Maliye 
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bütçesinin bakıyei müzakeratı bittikten sonra 
Şer'iye bütçesini müzakere edeceğiz. Yani ka
r a n âliniz veçhile onun müzakeresine başlana
caktır. Fakat emrazı sâriyenin memleketimizi 
tehdidetmek derecesinde bulunduğundan bah-
sile Sıhhiye Vekilinin bir tahsisatı munzamma 
talebi vardı. Zannederim ki, Feyyaz Âli Bey ve 
rüfekasımn verdiği takrir de bu tahsisatı murı-
zammanm müzakeresi içindir. Yani Emrazı sâri
yenin memlekete dühulüni men'i için istenilen 
tahsisat lâyihasının müzakeresini arkadaşlarını 
talebediyorlar. Zannederim ki, bunun tehiri caiz 
değildir. 

REÎS — Efendim, takriri reyi âlinize vaz'-
-edeceğim. 

(Feyyaz Âli Beyle rüfekasımn takriri tek
rar okundu.) 

REÎS — Efendim, Maliye bütçesi derdesti 
müzakeredir. Ve ondan sonra da Şer'iye bütçe
sinin müzakeresini Heyeti Celileniz kabul etmiş
tir. Bu takrir de Maliye bütçesini takiben Sıh
hiye bütçesinin müzakeresine dairdir. 

OPERATÖR EMİN B. (Bursa) — Efendim, 
müsaade buyurulur mu? Evvelki kararımıza te
aruz etmemek üzere Sıhhiye bütçesinin tahsisatı 
munzammaya ait kısmını şimdilik müzakere 
edelim. Bu suretle evvelki kararımız bozulmuş 
olmaz. 

REÎS — Efendim, Sıhhiye bütçesine ait Mu
vazenei Maliye Encümeninin mazbatasının mü
zakeresini kabul edenler lütfen el kaldırsın. 
(Anlaşılmadı, sesleri) 

MALÎYE VEKÎLÎ HASAN FEHMÎ B. (Gü
müş ane) — Efendim, bugün Avans Kanununun 
müzakeresini rica edecektim. Evrakı varide bit
tikten sonra mâruzâtta bulunacağım. Mevzuu-
bahsolan tahsisatı munzammayı da Avans Ka
nuniyle beraber müzakere ederiz. Bu suretle 
mesele intacedilmiş olur. Yani Avans Kanunu
na bir fıkra ilâvesi ile maksat temin edilmiş 
olur. Onun için buna dair ayrıca bir karar itti
hazına lüzum yoktur. 

2. — Yirmi milyon lira avans itasına dair ka
nun lâyihası ve Muvazenei Maliye Encümeni 
mazbatası 

REÎS — Yirmi milyon lira avans itasına 
dair Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası ve 
bu bapta Müdafaai Milliye Vekâletinin tezke
resi vardır, efendini, okunacaktır : 

. 1338 C : 1 
10 . VIII . 1338 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Yirmi milyon liranın daha avans olarak sar

fına mezuniyet itasına dair îcra Vekilleri He
yetinin 10 . VIII . 1338 tarihindeki içtimamda 
kabul edilen lâyihai kanuniye ile esbabı mucibe 
lâyihası raptan takdim kılınmıştır, ifayı muk-
tazasiyle neticesinin işarına müsaadei Devletle
rini rica ederim, efendim. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
îcra Vekilleri Heyeti 

Reisi 
Hüseyin Rauf 

Esbabı Mucibe 
Umumi bütçenin tasdikine değin Müdafaai 

Milliye ve devairi mülkiyenin hidematı umumi-
yesi için 28 Şubat 1338 ve Temmuz 1338 tarihli 
Avans kanunları ile otuz dört milyon liralık 
tahsisat verilmiş ise de umumi bütçenin henüz 
Meclisi Âlice tasdik olunmamasına ve beş ay
lık ihtiyacat için verilen otuz dört milyon lira
lık avansın miktarı ancak Temmuz gayesine 
kadarki hidematı umumiyeye kâfi bulunmasına 
mebni Müdafaai Milliye, Bahriye ve Askerî 
Fabrikalarının üçer aylık ihtiyacatı için on üç 
milyon ve devairi mülkiyenin masarifatı tımu-
miyesi için yedi milyon lira ki, ceman yirmi 
milyon liranın daha avans olarak sarfına me
zuniyet istihsali zaruri görülerek bu bapta tan
zim kılman mevaddı kanuniye raptan takdim 
kılınmıştır. 

Kanun lâyihası 

MADDE 1. — 28 Şubat 1338, 6 Mayıs 1338 
ve 3 Temmuz 1338 tarihli Avans kanunlariyle 
verilmiş olan otuz dört milyon liralık tahsisata 
ilâveten Bahriye ve Müdafaai Milliye ve Askerî 
Fabrikaları için on üç milyon ve devairi saire 
için yedi milyon lira ki, ceman yirmi milyon 
liranın daha avans olarak sarfına mezuniyet 
verilmigtir. 

MADDE 2. — Sarfiyat bütçeleri müzakere 
edilen devair için Heyeti Umumiyeee ve 1338 
senesinde tesbit edilen devair için Muvazenei 
Maliye Encümenince ve henüz tesbit edilmiyen 
devairi saire için de 1337 senesi Muvazenei Ma
liye Encüme'ninee kabul edilen fusul ve mevad 
muteberdir. 
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MADDE 3. — İşbu kanun tarihi neşrinden 

itibaren meriyülicradır. 

MADDE 4. — İşbu kanunun icrayı ahkâmı
na İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

10 Ağustos 1338 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 
İcra Vekilleri Heyeti Reisi Şer'iye Vekili 

Abdullah Azmi 
Adliye Vekâleti V. 

Behçet 
Hariciye Vekâleti V. 

Hüseyin Rauf 
Maarif Vekili 

Mehmed Vehbi 
İktisat Vekili 

Mahmud Esad 
Erkânı Harbiyei 

Umumiye Vekâleti V. 
Kâzım 

Hüseyin Rauf 
Müdafaai Milliye V. 

Kâzım 
Dahiliye Vekâleti V. 

Mehmed Atâ 
Maliye Vekili 
Hasan Fehmi 

Nafıa Vekâleti V. 
Reşad 

Sıhhiye ve Muaveneti 
İçtimaiye Vekili 

Fuad 

Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası 
28 Şubat ve 6 Malıs ve 3 Temmuz 1338 ta

rihli kanunlarla avans olarak sarfına mezuniyet 
verilen otuz dört milyon liralık tahsisata ilâve
ten devairi askeriye için on üç ve devairi saire 
için de yedi ki, ceman yirmi milyon liranın da
ha sarfına mezuniyet itasına dair İcra Vekilleri 
Heyetinden mevrut, Meclisi Âliden encümeni
mize muhavvel 10 Ağustos 1338 tarihli ve 1743 
numaralı lâyihai kanuniye mütalâa ve tetkik 
olundu. 

Lâyihanın birinci maddesinde salifizzikir üç 
Avans Kanunu ile verilmiş olan 34 milyon lira
lık tahsisata ilâveten berveçhi mâruz Bahriye 
ve Müdafaai Milliye ve Askerî Fabrikalar için 
on üç ve devairi saire için de yedi ki, ceman 
yirmi milyon liranın daha avans olarak sar
fına mezuniyet itası talebedilmekte ise de de
vairi mütaallikasmea henüz bütçelerinin neva-
kısı ikmal edilmemiş olması ve böyle büyük 
avanslarla sarfiyatın temadisi bilvücuh gayri-
caiz ve mahaziri adideyi mucip bulunması hase
biyle talebolunan miktarda avans itasına encü
menimiz taraftar olmamış ve fakat umuru mu
amelâtı Devletin sekteye uğramasına mahal 
kalmamak ve badema hiçbir suretle avans ve
rilmemek üzçre şimdilik Bahriye ve Müdafaai 
Milliye ve Askerî Fabrikalar için beş ve de
vairi saire için üç.ki, ceman sekiz milyon lira
nın avans olarak sarfına mezuniyet itası takar-

1338 C : 1 
rür ederek lâyihanın birinci maddesi ona göre 
tadilen tanzim kılınmıştır. 

İkinci maddede Hükümet, henüz Heyeti Ce-
lilece bütçeleri tesbit edilmiyen devair sarfiyatı
nın senei haliye için Muvazenei Maliye Encüme
nince kabul edilen füsul ve mevadda tevf ikini 
teklif eylemekte ise de encümenimiz bu ciheti de 
tasvibetmiyerek bu bapta 3 Temmuz 1338 tarihli 
son Avans Kanunu ile kabul olunan esasin mu
hafazasını muvafık görmüş ve maddei mezkûre de 
bu veçhile tadil kılınmıştır. 

Yukarda arz olunduğu veçhile encümeniniz 
badema avans vermeye sureti katiyede tarafta ol
madığından bu defa verilen avansın hitamı sar
fından evvel bütçelerin ona göre devair ikmali 
nevakisına ve bir an evvel Meclisçe tetkik ve tas
dikine sarfı mesai edilmek lâzımgeleeeğinden bu 
ciheti de devairi aidesinin nazarı dikkatine vâzı 
ve bütçelerin muntazaman müzakeresine devam
la bir an evvel tasdik ve intacı hususunu da He
yeti Celileden bilhassa rica eyleriz. 

Reis 
Ali Cenani 

Âza 
Erzincan 

Mehmed Emin 

Mazbata M. 
Mazhar Müf id 

Âza 
Kayseri 
Osman 

Kâtip 
Yozgad 

Feyyaz Âli 
Âza 

Lâzistan 
Ziya Hursid 

Lâyihai kanuniye 

MADDE 1. — 28 Şubat 1338 ve 6 Mayıs 1338 
ve 3 Temmuz 1338 tarihli kanunlarla sarfına me
zuniyet verilen otuz dört milyon liralık tahsisata 
ilâveten Bahriye ve Müdafaai Milliye ve Askerî 
fabrikalar için beş ve devairi saire için üç ki, ce
man sekiz milyon liranın daha avans olarak sar
fına mezuniyet verilmiştir. 

MADDE 2. — Bütçeleri tasdik edilen devair 
sarfiyatı Heyeti Umumiyece ve Bahriye ve Mü
dafaai Milliye ve Askerî Fabrikalar sarfiyatı, 
1338 senesi Muvazenei Maliye Encümenince tes
bit olunan ve devairi saire sarfiyatı da 1337 sene
sinde Muvazenei Maliye Encümenince kabul olu
nan füsul ve mevadda tatbik olunacaktır. 

MADDE 3. — İşbu kanun tarihi neşrinden 
itibaren meriyilicradır. 

MADDE 4. — İşbu kanunun icrayı ahkâmına 
İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

REİS — Efendim! Maliye Vekili bu lâyihai 
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kanuniyenin bugün müzakeresini teklif ediyor. 
Reyi âlinize vaz'edeceğim. 

MALÎYE VEKÎLÎ HASAN FEHMÎ B. — 
Efendim Avans Kanununun diğer ruznameye 
tercihan ve takdimen müzakeresini rica ederim. 
Çünkü bayram tatilini mütaakıp Avans Kanunu 
meselesi Meclisi Âlinize teklif edildi. Uzun müd
det encümende kaldı. Şimdi elimizde tahsisat kal
madı. Malûmuâliniz evvelce aldığımız avansları 
aya nispetle Meclisi Âli kabul etti. Müzakeresi 
icra edilen bütçelerde Meclisi Âlinin kabul ettiği 
fusûl ve mevad üzerine, icra edilmiyenler de 1337 
senesinde Muvazenei Maliye Encümeninin tesbit 
ettiği kadrolara göre istenilen ve alman avanslar 
aym iptidasında hitama erecekti. Şimdiye kadar 
idare edebildik. Fakat şimdiye kadar tahakkuk 
etmiş düyunatımız vardır. Avans Kanununun bu
gün her şeye takdimen ruznameye alınarak mü
zakeresini teklif ediyorum. 

REİS — Efendim esbabı mucibesini Maliye 
Vekili Beyefendi arz ettiler. Avans Kanununun 
bugün her şeye takdimen müzakeresini kabul 
edenler lütfen el kaldırsın. Kabul edilmiştir efen
dim. Söz Mazhar Müfid Beyin. Buyurunuz. 

MAZBATA MUHARRİRİ MAZHAR MÜ
FİD B. (Hakkâri) — Efendim bütçelerin henüz 
Heyeti Celileniz tetkikatmı ikmal etmemesi hase
biyle bu sene dördüncü defa olarak bir lâyihai 
kanuniye ile Hükümet Avans Kanununu teklif 
ediyor. Bir kere Muvazenei Maliye Encümeniniz 
esas itibariyle avans itasına taraftar olmuyor. 
Fakat Avans itasına taraftar olmamakla beraber 
eğer bu lâyihai kanuniye ile teklif edilen Avans 
Kanununu encümeniniz alelıtlak reddetmiş olar
sa idareye sekte gelmek mahzurunu derpiş ettiği 
için yalnız Hükümetin teklifinde bâzı tadilât ic-
r&siyle ceman sekiz milyon lira avans itasına en
cümeniniz taraftar oldu. Malûmuâlileridir ki, 28 
Şubatta 7 milyon, 6 Mayısta 15 milyon ve 3 Tem
muzda verilen 12 milyonluk Avans Kanuniyle be
raber hepsi 34 milyon liradır. Bunlar avans ola
rak verilmiştir. Bu defaki ise Hükümetin tekli
finde Müdafaai Milliye ve devairi mütaallikası 
için 13 ve devairi saire için de yedi ki ceman yir
mi milyon lira avans isteniliyor. 34 milyona bu, 
20 milyon lira ilâve edilecek olursa bir sene için
de ceman 54 milyon liralık bir avans vermiş olu
yoruz. Bütçenin hemen nısfından fazlasını böyle 
avans suretiyle vermekteki mahazir malûmuâlile- I 
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ridir. Encümen emri idareye sekte gelmemek İçin 
Müdafaai Milliye ve devairi mütaallikası için 
Hükümetin teklif ettiği 13 milyona mukabil 5 
milyon ve devairi saire için de 7 milyona muka
bil de üç milyon itasına taraftar oluyor. Bunun 
da esbabı bu müddet zarfında bütçelerinde ne-
vakıs olan devair, bütçelerini ikmale mecfbur ol
sun, buraya bütçelerini getirsin. Biz bir daha 
yine avans vermeye taraftar olmadığımız için 
avans vermemek suretiyle bütçe tasdika iktiran 
<#sin. Eğer böyle olmıyacak olursa ve böyle 
daha bir iki avans verirsek bütçeyi 70 - 80 mil
yona çıkartacak olursak bütçe müzakeresine 
mahal kalmıyacaktır. Çünkü zaten bütçeyi teş
kil eden yekûnun umumunu avans suretiyle ver
miş olacağız. Onun için verilen, Avans Kanu
nunda Müdafaai Milliye için beş ve devairi sa
ire için 3 milyon lira kabul ediyoruz. Yani 
yirmi milyon lirayı sekiz milyona indiriyoruz. 
Fakat şu şartla ki bir daha avans vermemek 
şartiyle birinci maddeyi encümen bu suretle ta
dil etti. İkinci maddede yine diyoruz ki, yani 
encümeniniz diyor ki : Bütçeleri Heyeti Aliye-
nizden tasdika iktiran eden devair bütçeleri fu-
sul ve mevaddına göre sarfiyat yapabilir. Ve 
henüz bütçeleri tasdik edilmiyen devairden Mü
dafaai Mflliyeye gelince; bizzarure geçen sene 
bilâmünakaşa Müdafaai Milliye bütçesi kabul 
edildi ve bu sene malûmuâliniz olduğu üzere büt
çesi az - çok teslbit kılındığı için Müdafaai Mil
liye de 1338 senesi için bu kadro dâlhilinde encü
mence tesfoit edilen usul dairesinde sarfiyat ya
pabilir. Hükümetin teklifi ile şimdi encümenin 
ihtilâfı şudur. Hükümet devairi saire için Mu
vazene Encümenince tanzim edilen 1338 bütçe
sinde tespit edilen miktarda sarfiyat icra ediyor. 
Biz bunu münasip görmedik, esbabı ise 1338 
senesi devairi saire bütçeleri henüz daha tasdiki 
âlinize iktiran etmemiştir. Encümende zaten 
ihtilâfı nazar vardır. Bilhassa, 1337 ye nazaran 
1338 senesi bütçesinin bâzı devairde fazlalığı 
vardır. O fazlalığa meydan vermemek için encü
meniniz devairi saire için 1337 senesindeki me-
vad ve fusûlü kabul ediyor. Bunun ise sebebini 
arz ettim. 1338 de biraz fazlalık vardır. O fazla
lığa meydan vermemek için, işte mâruzâtını 
bundan ibarettir. 

NEBİL Ef. (Karahisari Sahib) — 1338 se
nesi Dahiliye bütçesi çıkmıştır. Bu üç milyon 
içerisinde bu da dâhil midir, değil midir? 
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MAZHAR MÜPlD B. (Hakkâri) — Dâhil

dir. 
NEBÎL Ef. (Karafosarı Sahib) — Avans ol

maz; avanstan sarfiyat icra edilmez. 
MAZHAR MÜFÎD B. (Hakkâri) — Ara et

tim zannederim, vereceğimiz avanstan bütçede
ki fusul ve mevadda göre vekâlet para sarf 
edecektir. Elinde bütçe var. Havale kesiyor. 
Para olmayınca ne verecek? Dahiliye Vekâ
letinin bütçesi elindedir. Bir maddeye nazaran 
havale kesiyor, Maliye Vekili diyor ki-, avans 
alayım da para vereyim. 

HASÎB B. (Maraş) — Efendim gecen sene 
Muvazenei Maliye Encümeninde zatıâliniz Reis 
bulunuyordunuz. O vakit o encümenin tasarru
fa* hakkındaki mazbatasında «zamaim, bütçe 
Heyeti Umumiyeden geçmek üzere yapılsın» 
demiştik. Bu sene Matbuat ve istihbarat büt
çesini elimize aldığımızda görülüyor ki : Bu 
paraları yani zamaimi encümen kabul etmiş; 
bu zamaimin kabul tarihinden itibaren m usta-
hiklerine ita edildiği doğru mudur? Doğru 
ise evvelki sene verdiğimiz karara muhalif mi
dir? Değil midir?.. 

MAZHAR MÜFÎD B. (Hakkâri) — Bu
nu bendenize sormadan evvel zatıâlinizin 6 
Mayıs ve 28 Şubat tarihlerinde burada tasdik bu
yurduğunuz Avans Kanununu mütalâa buyur
manız lâzım gelir. Bu Avans kanunları ile sarfi
yatı ne yolda kabul etmişseniz işte ona göre 
sarf olunuyor. Fakat bugün encümen buyur
duğunuz gibi 1338 senesinde Muvazenei Maliye 
Encümenince yapılıp da henüz tasdiki âlinize 
iktiran etmiyen bütçeler mucibince sarfiyata 
taraftar olamıyor. Ve tasarruf maksadına meb-
ni buyurduğunuz 1337 senesi gibi 1338 senesin
de de sarf edilecek mevadda usul veçhile sar
fiyatı kabul ediyor. 

HASÎB B. (Maraş) — 1338 senesinde 1337 
senesinden fazla sarfiyat var mıdır? Yok mu
dur? Bendeniz bunu anlamak istiyorum. 

MAZHAR MÜFÎD B. (Hakkâri) —. 3 
Temmuz, 6 Mayıs, 28 Şubat tarihli Avans ka
nunlarında nasıl kabul etmişseniz o dairede sarf 
etmişlerdir. 

HASÎB B. (Maraş) — Bütçeler tasdik edil
meden yapılıyor. 

ALÎ CENANÎ B. (Gazianteb) — Efendim 
Muvazene Encümeninde tasdik edilerek Heyeti I 
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Celilenize sevk edilmiş olan bütçe cetvelleri 
mucibince masraf ifası ya Heyeti Celilenin ka
rarma veyahut bütçenin buradan tasdik edi
lerek çıkmasına mütevakkıftır. Binaenaleyh; ge
rek Matbuat bütçesi ve gerek başka olan bütçe
ler Heyeti Celilenizce tasdik edilmedikçe veya
hut encümenin kabul ettiği şekilde masraf ifa
sına mezuniyet verilmedikçe tatbik olunamaz. 
Hükümet bunu tatbik etmek için bu lâyiha ile 
para istemiştir. Fakat; encümenden çıkan maz
batalarda, ki erkamın Heyeti Celilede tetkik edil
meden sarf edilmesine muvafakat etmedi. Mad
deyi tadilen Heyeti Celilenize arz etti. Binaena
leyh; o buyurduğunuz bütçelerden masraf ifa 
edilemez. 1337 senesindeki bütçe tatbik olunmak
tadır. 

MALÎYE VEKÎLİ HASAN FEHMİ B. (Gü-
müsane) — Avansla sarfiyat icrası doğru olma
dığını usulü muhasebeye ve kavaidi maliyeye 
muvafık bulunmadığını ve Meclisi Âliye aidolan 
murakabe hakkının tamamen icra edilemiyeceği-
ni, zannederim, Meclisi Âliye birkaç kere arz et
tim. Yine o prensibimde sabitim. Fakat bir za
ruret var, bütçe henüz tasdiki âliye iktiran et
medi. Hidematı umumiyei Devlete muktazi hat
tâ iki paranın sarfı için elbette Meclisi Âliden 
bir mezuniyet almak lâzımdı. Bütçeyi anında, 
bir kararla çıkarmak imkânı olmayınca zaruri 
olarak o kaidenin haricinde, Meclisi Âlinin reyi
ne müracaat ediyoruz. Ve avans istiyoruz. Heye
ti Vekile teklif ettiği Avans Kanunu ile, ki Teş
rinievvel nihayetine kadar Teşrinisani onuna ka
dar kifayet edebilecek parayı istedi; Çünkü: De-
vair bütçelerinin masraf cetvelleri müfredat üze
rine müzakere edilip varidat bütçesiyle beraber 
Muvazenei Umumiye Kanununu birleştirip mü
zakere etmek her halde bir haftanın, iki hafta
nın işi olmadığını Heyeti Vekile takdir ettiği için 
arz ettiğim şekilde Teşrinievvel nihayetine ka
dar kifayet edebilecek miktarda 20 milyon lira
lık avans istedi. Encümeni Malî bütçe müzake-
ratını Meclisi Alinin daha süratle ifa edeceği ka
naatine sahibolduğu için bunun miktarını tenkis 
etti. Maalesef arz ediyorum ki. Eylül iptidaların
da tekrar beşinci veya dördüncü bir avans kanu
niyle huzuru âlinize geleceğiz. Çünkü Encüme
ni Âlinin tâyin ettiği bu miktar, bütçenin kabulü 
için lâzım olan zamanda hidematı umumiye için 
kâfi gelecek miktar değildir. Bilhassa müzakere-
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si icra edilen ve Meclisi Âlinin kabulüne iktiran 
eden devair bütçeleri Meclisi Âlinin kabul ettiği 
fusul ve mevadda göre 1337 senesinde Muvazenei 
Maliye Encümeninin tesbit ettiği ve Meclisi Âli
nin de 28 Haziran 1337 tarihli karariyle de tas
dik ve teyidedilen karara ve esasa göre icra edi
lecek sarfiyatta arz ettiğim gibi bu istenilen avans 
Eylülün birinci haftasında hitama erecektir. O 
vakit yine bir Avans Kanunu ile huzuru âlinize 
geleceğiz. Fakat; o müddete kadar yani Eylülün 
birinci haftasına kadar bütçe müzakeresini ikmal 
etmek mümkün olup olmadığını bittabi bendeniz 
takdir edemem. O ciheti Meclisi Âliniz bilirsiniz. 
Mamafih istenilen avans miktarının tezyidi hak
kında da ısrar etmiyorum. Encümenin tesbit et
tiği miktarı veriniz. İnşallah bütçe, bendeniz çok 
temenni ederim ki, encümenin düşündüğü gibi 
on beş gün zarfında kesbi kanuniyet eder, tekrar 
bir avansa ihtiyaç kalmaz. Fakat ihtiyaç hâsıl 
olursa diğer bir avans teklifinde bulunacağımız 
tabiîdir. Hasib Beyin Encümen Mazbata Muhar
ririnden vâki olan bir sualine karşı müsaadeniz
le bendeniz biraz izahat vereyim. Meclisi Âlinin 
kabul ettiği avans kanunları Heyeti Umumiyede 
müzakeresi icra edilip kabul edilen bütçelerin fu
sul ve mevaddma göre ve kabul edilmiyenler 1337 
senesindeki esasa göredir, diye tesbit buyurdunuz. 
Esasen o sarahat olmasa dahi alman avanslar 
Muvazenei Umumiye ahkâmım temin edemiyece-
ğine göre en yakın bütçenin fusul ve mevaddma 
göre tevzian sarfiyat icrasını âmirdir. Bu itibar
la elde bulunan lâyihalarda görülen teşkilât, ta
lep mahiyetindedir. Avans kanunlarındaki ahkâ
mın fevkinde bittabi sarfiyat yapılamaz. Yapıl
mış olursa bittabi âmiri ita zâmin olur. 

NEGÎB B. (Mardin) — Şimdi 1337 bütçesi
ne nispetle zamaim hangi tarihten itibaren veri
liyor? Yoksa Marttan itibaren mi veriliyor? 

MALÎYE VEKÎLÎ HASAN FEHMİ B. (Gü-
müşane) — Efendim! Müzakeresi icra edilen 
bütçelerde Muvazenei Maliye Encümeni o bütçe
yi tanzim ederken geçen müddete ait olan zama-
imi, 3 ay, 4 ay, beş aylık miktarı zaten hesabe-
derek tayyetmiştir. 

FEYZÎ Ef. (Malatya) — Müzakere kâfidir. 
MALÎYE VEKÎLÎ HASAN FEHMÎ B. — 

Zamaim Heyeti Umumiyeee kabul edildiği aydan 
başlar. 

ŞEREF B. (Edirne) — Bendenizin nazarı 
dikkatimi bir nokta celbetti. Maliye Vekilinin 
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bir noktada çok hakkı vardır. İstediği avans mik
tarını Muvazenei Maliye Encümeni (sekiz) mil
yona indiriyor. Burada Muvazenei Maliye En
cümeni arkadaşlarımdan dinlediğimize nazaran 
Muvazenei Maliye Encümeni de haklıdır. Şimdi 
bu tearuzu ve tahalüfü halletmek için ben işitti-

- ğimi söylüyorum. Bir kere Maliye Vekiline veri
len sekiz milyon liralık Avans Kanuniyle bugün 
hidematı umumiyeyi eda etmenin ihtimali yok
tur. Nitekim dedikleri gibi on beş, yirmi gün son
ra tekrar bir ikinci avansla bizden para istiye-
ceklerdir. Muvazenei Maliye Encümenimiz de 
hakikaten Müdafaai Milliye Vekâletinin bütçesi
ni istediği halde Vekâlet, kadrosunu vermemesi 
hasebiyle o da akamete uğramıştır. Demek ki, 
bu işi telfik etmek lâzımgelir. Kadrolar yapılmış, 
gelmiştir. Yalnız gelmiyen Müdafaai Milliye Ve
kâletinin bütçesidir. O kadro da gelecek olursa 
onunla telif ve tesbit edince artık o vakit ne 
Maliye Vekâletinin birçok avanslarla buraya 
gelmesine ve ne de Meclisi bu hale koymaya 
lüzum yoktur. Bunun için evvelâ yapılacak iş; 
Müdafaai Milliye Vekili istenilen bu kadroyu 
niçin vermemiştir? Bunu izah etmeli, eğer is
tenilen kadroda bir mahremiyet varsa istiyen 
Muvazenei Maliye Encümeni de o mahremiye
tin hâkimidir. Meclis onun bütün bütün hâki
midir. Şu halde meselenin ruh ve esası Müda
faai Milliye Vekâletinin kadrosunu Muvazenei 
Maliye Encümenine vermemesidir. Bütün fena
lığın meribaı buradan geliyor. Bunu telif etti
ğiniz gün mesele yoktur. 

ALÎ CENANİ B. (Gazianteb) — Efendim, 
bendeniz bu meselenin çarei hallini Heyeti Ce-
lilenin bütçeleri süratle müzakere edip intacet-
mesinde görüyorum. Eğer bütçeler Meclisi Âlide 
süratle müzakere edilerek Muvazenei Umumiye 
Kanunu çıkmazsa bu teşevvüş daima mevcuttur. 
Her iki ay da bir Avans Kanunu ile böyle 
Meclisin tetkikatından geçmemiş masrafları böy
le kabul etmek suretiyle devam edip gideceğiz. 
Binaenaleyh Muvazenei Maliye Encümeninin He
yeti CeliJeden istirhamı bütçeleri bir an evvel 
müzakere edip Muvazene Kanununu bitirmektir. 
Hakikaten Maliye Vekili Beyin dediği gibi He
yeti Ceıile Muvazenei Umumiye Kanununu çı
karmazsa, on beş, yirmi gün sonra elinde Avans 
Kanunu olduğu halde yine gelecektir. Fakat; 
encümenimiz böyle masrafın Avans Kanunu ile 
temadi edip gitmesini, umuru maliyenin tezeb-
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züp içinde kalmasını arzu etmiyor. Bu suretle 
işi tacil ederek kanunu bir an evvel çıkarmak 
istiyor. 

HASÎB B. (MarasJ — Hangi Vekâlet, kad
rosunu Muvazenei Maliye Encümenine vermi
yorsa, Muvazene Encümeni Meclise bildirsin! 

ALÎ CENANÎ B. (Gazianteb) — Efendim, 
Muvazenei Maliye Encümeni tetkikatını yapıp 
Heyeti Celilenize gelecek. Ona şüphe yok, fakat 
ondan evvel Heyeti Celilenin müzakere edip ka 
bul edeceği 8 - 9 kadar bütçeler vardır. 

MÜPlD Ef. (Kırşehir) — Mesele Şeref Be
yin dediği gibi midir? Müdafaai Milliyenin kad
rosu gelmedi mi? 

ALÎ CENANÎ B. (Gazianteb) — Efendim 
gelecektir. 

ŞEREF B. (Edirne) — Muvazenei Maliye 
Encümeni Reisi Beye soruyorum. Daire müdü
rü geldiği zaman, kadroları «emir aldık, size ver-
miyeeeğiz», demedi mi? 

ALÎ CENANÎ B. (Gazianteb) — Kendisi öy
le dedi, emir almadıkça size veremiyeceğiz de
di. Fakat bilâhara Kâzım Paşa encümene gel
mişti. Encümen de telefonla kendisini istemişti. 
«Kadroları hazırlıyalım. Ben alıp encümene ge
tireceğim» dedi. Kâzım Paşa kadroları getire
cektir. Şimdi bendenizin Heyeti Celileden istir
hamım, bütçeleri bir gün evvel müzakere edip 
bitirmektir. Vakit geçirmiyelim, yani avans 
Kanuniyle vakit geçirmeyi Heyeti Aliyenize tav
siye edemeyiz. Şimdi ufak bir avans verelim. O 
vakte kadar Muvazenei Umumiye Kanununu çı
karalım. 

REŞÎD AĞA (Malatya) —Müdafaai Milliye 
bütçesi hakkında vekâlet kadroları niçin getir
miş veyahut niçin getirmemiş diye sual etmek-
liğinize, zannederim, hacet yoktur. 

DURAK B. (Erzurum) — Efendiler kıymet
li zamanlarımızı geçirdiğimize çok acıyorum. Ya
zık bize! Yazık ki böyle beyhude şeylerle iştigal 
ediyoruz! Efendiler evvelki sene bütçe çıkardı
nız mı? Hayır! Geçen sene çıkardınız mı? Hayır! 
Bu sene çıkardınız mı? Yine hayır! Geçen sene 
bu vakit yine burada Avans Kanununu müza
kere e'derken uzun, kısa birçok sözler söylenmiş
ti. Bütçe çıkmıyacaktır, denmişti. Zabıtlara mü
racaat ediniz efendiler. Bu senenin de altı ayı 
böyle geçti, yiyen yemiş, içen içmiş, giden git
miş, üç aylık da yeni bir avans isteniyor. Ben-
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I deniz görüyorum ki, Maliye Vekili .Bey haidıdır. 

Parası yoktur. Muvazenei Maliye Encümeni de 
haklıdır. O da biraz kısmış, biz de haklıyız efen
diler! Ellerimizi kaldıralım, kabul edelim, ya
zıktır. 

REÎS — Müzakerenin kifayetine dair tak
rirler var, Heyeti Umumiyeti hakkında müza
kereyi kâfi görüp maddelere geçilmesini kabul, 
edenler lütfen el kaldırsın. Kabul edilmiştir efen
dim, Birinci madde müzakere edilecek. 

Dördüncü Avans Kanunu 

MADDE 1. — 28 Şubat 1338 ve 6 Mayıs 1338 
ve 3 Temmuz 1338 tarihli kanunlarla sarfına 
mezuniyet verilen otuz dört milyon liralık tah
sisata ilâveten Bahriye ve Müdafaai Milliye ve 
Askerî Fabrikalar için beş ve derairi saire için 
üç ki ceman sekiz milyon liranın daha avans ola
rak sarfına mezuniyet verilmiştir. 

REÎS — Efendim Sıhhiye bütçesine tahsi
satı munzamma olarak verilen lâyihai kanuni-
yenin de müzakeresini bugünkü Avans Kanu
niyle birlikte olmak üzere ka<bul ettik. 

MÜFÎD Ef. (Kırşehir) — Zeylolarak bir 
madde versinler de ona göre yapalım. 

MALÎYE VEKÎLÎ HASAN FEHMÎ B. — 
Encümenin mazbatası okunsun da bir fıkra ilâ
ve ederiz. (îkinci madde olarak sadaları) Efen
dim bunu ayrı bir madde olarak da ilâve edebi
liriz. SıMıiye ve Muaveneti İçtimaiye bütçesinin 
emrazı sâriye faslına tahsisatı munzamma ola
rak şu kadar lira ilâve olunmuştur, diye birin
ci maddeye fıkra değil ayrı bir madde olarak 
ilâve edilsin. 

3. — Sıhhiye bütçesinin emrazı sâriye tahsi
satına yüz bin lira ilâvesine dair kanun lâyihası 
ve Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası 

REÎS — Efendim! Mazlbata okunacak. 

Muvazenei Maliye Encümeni mazıbatası 
Sıhhiye bütçesinin 186 ncı faslının yedinci 

emrazı sâriye ve istilâiye maddesindeki tahsisa
tın 130 000 liraya iblâğı hakkında îcra Vekilleri 
Heyeti Riyasetinin 25 Temmuz 1338 tarihli ve 
6/1047 numaralı tezkeresiyle mevrut ve 27.7.1338 
tarihiyle Heyeti Unramiyeden encümenimize mu-
havvel 25 Temmuz 1338 tarihli ve 1695 numa
ralı lâyihai kanuniye ve edbalbı mucibesi Sıhhi
ye Vekâletti Vekili Dr. Fuad Bey huzuriyle tet-
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kik ve müzakere olundu. İcaıbı ledettezekkür ge
rek erbabı mucibe lâyihasının mütalâasından ve 
gerek alman izahatı şifahiyeden talhsisatı mez-
•kûrenin lüzumu Hasma encümenimizce de ka
naat 'hâsıl olarak keyfiyetin ehemmiyet ve müs
taceliyetine meibni mevaddı saireye takdilmen 
müzakeresi hususunun Heyeti Celileye ai'z ve 
teMifi takarrür eylemiş ve lâyihai kanuniye şek
len tadil. edilmek suretiyle yeniden bittanzim 
berayı tasdik Heyeti Celileye arz ve takdim kı
lınmıştır. 

Reis Maabata M. Kâtip 
(jrazianteb Hakkâri Yozgad 
Ali Cenani Mazhar Müfid Feyyaz Âli 

Âza Âza Âza 
Erzincan Lâzistan Yozgad 

Mehmed Emin Ziya Hurşid Bahrî 

Mevaddı kanuniye 
MADDE 1. — 1338 senesi için verilecek tah

sisattan mahsubu icra ve mukabili kavanini malı 
susa ile devaire verilen umumi avanslardan tef
rik olunmak üzere Sıhhiye bütçesinin 18€ ncı 
masarifi mütenevvia faslının yedinci emrazı sâ
riye ve istilâiye maddesindeki tahsisata ilâveten 
yüz bin liranın sarfına mezuniyet verilmiştir. 

MADDE 2. — İşbu kânun tarihi neşrinden 
itibaren meriyilieradır. 

MADDE 3. — İşbu kanunun icrayı ahkâmına 
Maliye ve Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye Vekil
leri memurdur. 

VEHBİ Ef. (Konya) — Efendim benim bu 
meselede anlamadığım bâzı şeyler var. Onu anla
mak isterim. Bir kere Sıhhiye Dairesinin bir 
teşkilâtı var. Kazalara; livalara ve sair her yevs 
az, - çok insan bulunan yerlere birçok tabip tâ
yin etmiştir. Bütçesinin içerisinde emrazı sâriye 
masarifi, masarifi melhuzası ayrı ayrı olarak 
vardır. Şimdi emrazı sâriye için bir tahsisat is 
tiyor. Bu emrazı sâriye tahsisatını eğer ilâç al
mak için istiyorsa esasen bu gibi şeyler mülâ
haza edilerek bütçeye konmuştur. Ve konacaktır. 
Yok eğer oralara gidecek etıbbaya harcırah ver-

*mek için istiyorsa esasen etibbanm bulunduk
ları yerlerde deveran etmeleri için bütçede har
cırah faslı vardır. Pekâlâ, şimdi bu istemiş ol
duğu tahsisatı nereye vermek için istiyor ve esa
sen kadrosunda, bütçesinde mevcut bulunan fu-
sul ve ebvaptan fazla olarak buna ne gibi ihti-
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yacı vardır"/ Ve nereye vermek ve nereye safi 
etmek için istiyor? Bunu biraz anlamak istiyorum. 
Çünkü kadrosu mevcuttur. Emrazı sâriye, gayri-
sâriye masarifi için bütçesinde ayrı ayrı fusulü 
vardır. Az - çok ne verilmiş ise verilmiş, şimdi 
bunu nereye verecek? yeniden ne gibi. şey icad-
edecek? Fazla etibba arıyorsa, fazla etibba bula-
mıyaeaktır. Çünkü esasen birçok kazalarda tabip 
yoktur. Bunu nereye sarf edecek? Anlamak isti
yorum. 

REİS — Mesele ikil eşti. Avans Kanunu ile 
Sıhhiye bütçesine tahsisatı munzamına ilâvesi 
hakkındaki kanun ikisi tevhidedilince, ikisi hak
kında söz söylemek zarureti vardır. 

MÜFİD Ef. (Kırşehir) — Reis Bey bu birin
ci maddeye mi ilâve edilecek? Yoksa ayrı bir' mad
de olarak mı ilâve edilecek? 

REİS — Ayrı bir madde olarak. 
MÜFİD Ef. (Kırşehir) — O halde biz Avans 

Kanununun birinci maddesindeyiz. Hangi mad
dede gelecekse o maddede müzakere ederiz. 

REİS — Efendim Avans Kanununun birinci 
maddesi hakkında söz istiyen var mı? (Hayır sa-
daları) Birinci madde hakkında söz istiyen yok. 
Birinci maddenin müzakeresini kâfi görerek ikin
ci maddeye geçilmesini kabul edenler lütfen el 
kaldırsın. Birinci madde kabul edilmiştir. 

İkinci madde okunacak : 

MADDE 2. ---Bütçeleri tasdik edilen devair 
sarfiyatı Heyeti Fmumiyeee ve Bahriye ve Mü-
dafaai Milliye, ve Askerî Fabrikalar sarfiyatı 1338 
senesi Muvazene!'Maliye Encümenince tesbit olu
nan ve devairi saire sarfiyatı da 1337 senesinde 
Muvazenei Maliye Encümenince kabul olunan :1:u-
sul ve mevadda tatbik olunacaktır. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Efen
dim, bendeniz rahatsızlığım hasebiyle encümen
de bulunamamıştım. Bir noktayı nazarı dikkati
nize arz etmek isterim. Burada ikinci maddede 
mutlak olarak 1337 senesinin müsveddesi esas 
olarak kabul olunmuş. Bütçeye tatbikan sarfiyat 
yapılması teklif olunuyor/Halbuki malûmuâli-
leri geçen sene encümenin; vekâletler yeni zam-
miyat yaptıkları zaman Heyeti (Jelilenin tasdi
kine iktiran etmesi lâzımdı diye bir kararı var. 
Vekâletlerin salâhiyetleri böyle mahduttur. Hal
buki 1337 bütçesi müsveddesinde bâzı zamainı 
vardı. Bu zamainı; bir kaydı istisnai zikrolun-
mazsa mutlak kanunların içerisine girer ve 1337 
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esası dairesinde hareket ederler ki, bu doğru de
ğildir. Binaenaleyh; «zamaim müstesna olmak 
üzere» kaydını teklif ediyorum. 1337 bütçesinin 
elinizde bulunan müsveddesi de Muvazene! Mali
yeye birçok zamaim kaydetmiştir. Bu mutlak zik-
redildiği zaman Heyeti Vekile de o vakit bu za-
maimi icra eder. Bu maddeye istinaden tatbikat 
yapar. Buna mahal kalmamak için zamaimin is
tisna edildiğini zikretmek lâzımdır. Ve sarfiyat; 
1336 senesi maaşatını geçmiyeeektir. Bu mutlak 
olan kanuna her halde zamaim istisna edilmek 
şartiyle kaydının ilâve edilmesini teklif ediyo
rum ve kabulünü istirham ederim. 

MÜFİD Ef. (Kırşehir) — Bendeniz de Hü
seyin Avni Beyin fikrine iştirak ediyorum. Baş
ka bir şey diyeceğim yoktur. 

MAZHAR MÜFİT) B. (Hakkâri) — Kfen
dim! Hüseyin Avni Beyin teklifi ile Muvazenei 
Maliye Encümeninin nokta i nazarı arasında 1 iç
men hiçbir fark yoktur.J3iz zaten bu maddeyi ye
niden bir madde olarak koymadık. Heyeti Aliye-
nizin 1338 senesi Avans Kanunu ile, yani (198) 
numaralı Kanunla kabul ettiğiniz maddeyi kon
duk. Ve zaten o madde sarihtir: Devairi 
mülkiye sarfiyatı 18 Haziran 1337 tarihli 
Heyeti Umumiye kararı mucibince ve Muvazeııei 
Maliye Encümeninin tesbit ettiği esasat dairesin
de sarf olunur diyor. Hüseyin Avni Bey de onu di
yorlar. Binaenaleyh, aramızda fark yoktur. Yal
nız bir şey vardır ki, bu Muvazeııei Maliye En
cümeninin 18 Haziran 1337 tarihli kararı, ki, He
yeti Aliyenizce kabule iktiranından sonra bâzı 
devair buraya gelmiştir. Meselâ hatırımda kaldı
ğına göre bu kararın hilâfında sizden zamaim ı c-
yi -almıştır. Tabiî bu karar mucibince onların hük
mü caridir. Yani onlar vardır. Ve yeni başka bir 
şey yoktur. Binaenaleyh; Hüseyin Avni Beyin 
teklifi ile encümenin mazbatası arasında hiçbir 
ihtilâf mevcut değildir. 

REİS — Efendim başka söz istiyen yok. Mü
zakerenin kifayetini reyi âlinize arz ediyorum. 
Müzakerenin kifayetini kabul edenler lütfen elle
rini, kaldırsın. Müzakere kâfi görülmüştür. Hü
seyin Avni Beyin takriri var. Okuyacağız : 

Riyaseti Celileye 
îkmci maddenin berveçhi âti tadilen kabulü

nü teklif eylerim. 
Madde 2. — Bütçeleri tasdik edilen devair 

sarfiyatı Heyeti Umumiyeee ve Bahriye ve Mü-
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dafaai Milliye ve Askerî Fabrikaları sarfiyatı 
1338 senesi Muvazenei Maliye Encümenince tes
bit olunan ve devairi saire sarfiyatı da 1337 se
nesinde Muvazeııei Maliye Encümenince kabul 
olunan (Zamaim müstesna) olmak şartiyle fusul 
ve mevaddı tatbik olunacaktır. 

Erzurum 
Hüseyin Avni 

MALİYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. -r-
Efendim! Tatbikat tamamen Hüseyin Avni Be
yin arzu ettikleri gibidir. Bundan evvel kabul 
edilen ,üç avans kanununda Heyeti Celilenin ka
bul ettiği fıkra ne ise bu sefer de yine o fıkra ay
nen konmuştur. Şimdi o fıkrayrtebdilve tağyir et
mek zannederim birtakım teşevvüşatı mucibola-
eak. Ve bundan maddeten bir fayda yoktur. 1337 
Haziranda Muvazenei Maliyi1 Encümeninde 
tesbit edilip Meclisi Âlinin bir vaeibül-
icradır, diye kabul ettiği kadrolar haricinde 
vekâleti er. ne teklif ederlerse etsinler o tekâlif; 
tahsisatı nıunzamma halinde Meclisi Âlice ka
bul edilmedikçe zaten sarfiyata imkân yoktur. 

.Veyahut o tekâlif 1338 senesi bütçesinde müza
kere ve kabul edilmedikçe sarfına imkânı kanu
ni voktur. Ve esasen bundan evvelki avans ka-
ılımlarında ne fıkra mevcut ise bunda da aynı 
fıkra vardır. Marttan beri şimdiye kadar kabul 
edilen -ıvans kanunianndaki kayıttan fazla ye
ni bir kayıt ilâve etmiyoruz. Unun için Hüseyin 
Avni Beyin takririnden maddeten bir tayda yok. 
Fakat hükümde teşevvüş vardır. Yalnız müsaa
denizle bir şeye işaret edeceğim ki, o da bugün 
maziyi takyit ve hal ve istikbal için ue bu esa
sın muhafazası lüzumidir. 1337 bütçesi musad-
dak değildir. Velevki musaddak olsa bile 1338 
senesine esas olamaz. 1337 bütçesi için kabul 
edilen ahkâm; kesbi kanuniyet ediyor. Encümen 
birinci avans, ikinci avans, üçüncü avans kanun-
1 ariyle -le aynı esası kabul buyurmuştur. Ve o 
ahkâm şimdiye kadar hükmünü tesirini de icra 
etmişti. Arz ediyorum. Bunu şimdi tadil ediyo
ruz. Halbuki bu tadilin malî bir tesiri yoktur. 
Malî bir tesiri olursa o da tasarruftur, iktisat
tır. Bunu kabul edelim. Fakat; malî tesiri olma
dığına göre bundan murat 18 Haziran 1337 ta
rihi i Meclisi Âlinin kararına iktiran eden kad
rolara matuftur. Bunun ıuüsııedünlehl orasıdır.' 
Bunun için maddeten bir faydası yoktur. Şim-
dive kadar kabul edilen avans kanunlarının ah 
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kâmını kâğıt üzerinde olarak tağyir etmeye ve 
bu suretle teşevvüşe meydan vermeye mahal 
yoktur. 

HÜSEYİN AVNI B. (Erzurum) — Bir şey 
arz edeyim efendim. Maliye Vekili Beyin bu söz
leri bir kanun kuvvetinde olsaydı bendeniz de 
buna lüzum görmezdim. Halbuki arz ettiğim gi
bi bugün yeni bir sarfiyat icra etmemek dola-
yısiyle tcra Vekilleri o karara riayet etmiştir. 
Fakat bu riayetleri bilmiyorum ne hüküm ifade 
edecektir. Yani bu riayeti hangi kânuna müste
niden yapıyorlar. Bugün Meclisi'Âli o esası ka
bul ediyor ve bugüne kadar o suretle hareket-' 
lerini de kabul ediyor. Fakat bugünden sonra 
yaparlarsa nasıl muatebe ve muaheze edecekler
dir. Her halde kanuni bentlerle bağlanmalıdır. 
Aksi takdirde başka türlü hareket icra edilirse 
Büyük Millet Meclisi onları muaheze edemez. 
Çünkü Meclis 1337 senesi bütçesinin esasını ka
bul etmiştir. Mazbata muharririnin oeyan bu
yurdukları ise kendilerinin salâhiyeti dâhilinde 
bir noktai nazardır. Vekil Beyefendi bunu ka
bul etmedikleri için bir senettir. Fakat âti için 
Meclisi Âli bunu bir senet ittihaz edemez. 
- RElS — Efendim! Takriri reyi âlinize vaz'-
ediyorum! Takrirde: «Farkı zamaim müstesna
dır.» fıkrası vardır. Başka bir fark yoktur. Hü
seyin Avr-i Beyin ikinci madde olarak teklif et
tiği maddeyi kabul edenler lütfen ellerini kaldır
sın efendim!.. Ekseriyet hususunda tereddüdet
tik. Ayağa kalkmanızı rica ederim. 

HÜSEYİN AVNI B. (Erzurum) — Acaba 
Heyeti Celil'e. bunu kabul etmezse Heyeti Veki-
leye bu kanunun hilâfında hareket etmeye sa
lâhiyet mi vermiş olacak? Burası tenevvür etsin. 

MALÎYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. — 
Esasen Meclisi Âlinin kararma iktiran etmiyen 
teklifler tatbik edilemez. Mühmel bir fıkra ile 
sarfiyat yapılamaz. j. 

MAZHAR MÜFÎD B. (Hakkâri) — Heyeti 
Vekile o zamaimi icra edemez. Çünkü o zamaimi 
icra etmiyeeeğine dair Heyeti Vekilenin 18 Ha
ziran 1337 tarihli kararı vardır. Ve buna ria
yete değil; tatbika mecburdurlar. Ve mecbur ol
duklarına dair 18 Haziran 1337 tarihli Heyeti 
Celilenin de kararı vardır. O karara riayet et
meye mecburdurlar. 

REİS — Efendim, Hüseyin Avni Beyin tak
ririni tekrar reye vazediyorum. İkinci maddeye 
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zamaim müstesna kaydının ilâvesini teklif edi
yorlar. Maliye Vekili Beyefendi de noktai nazar
larını dermeyan buyurdular. * Şimdi Hüseyin 
Avni Beyin takririni kabul edenler lütfen ayağa 
kalksınlar efendim... Ekseriyet yoktur. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Heyeti 
Celile ileride müşkülâtı halleder. 

REİS — Efendim, maddeyi reyi âlinize vaz'-
ediyorum. İkinci maddeyi kabul edip üçüncü 
maddeye geçilmesini kabul edenler lütfen elle
rini kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — 1338 senesi için verilecek tah
sisattan mahsubu icra ve mukabili kavanini 
mahsusa ile devaire verilen umumi avanslardan 
tefrik olunmak üzere Sıhhiye bütçesinin 186 ncı 
masarifi mütenevvia faslının yedinci emrazı sâ
riye ve istilâiye maddesindeki tahsisata ilâveten 
yüz bin liranın sarfına mezuniyet verilmiştir. 

SIHHİYE VEKÂLETİ VEKİLİ Dr. FU-
AD B. (Bolu) — Efendim, bütçede emrazı sâ
riye tahsisatı olarak Konulan para otuz bin lira
dır. Bizim istediğimiz para ise bundan başka 
tahsisatı munzamma olarak yüz bin liradır. Es
babı mucibe lâyihasında da arz ettiğimiz veçhi
le etrafımızda Rusya, Ermenistan'da ve sairede 
ve hattâ Beyrut ve İzmir'de veba vardır. Bu has
talığı memlekete sokmamak için her halde eli
mizde meveudolan memurlardan istifade etmek 
mecburiyeti vardır, bunun için de paraya ihti
yacımız vardır. Hoca Mehmed Vehbi Efendi Haz
retleri bu para emrazı sâriye için mi? Yoksa 
doktor getirmek için midir ? Doktorlara harcırah 
mıdır? Diye sual buyuruyorlar. Bunların hiçbi
ri için değildir. Bugün bizim iki nevi küçük sıh
hiye memurlarımız vardır. Bir kısmı muvakkat, 
diğer kısmı daimîdir. Muvakkat memurlarımız 
(275) dir. Bunları emrazı sâriye olan yerlerde 
muvakkat olarak istihdam ediyoruz ve maktuan 
ücret veriyoruz. Bunların şehrî ücreti dokuz bin 
lira ve küsur kuruştur. Bunun senevi olarak ye
kûnunu hesabedecek olursak senevi bu küçük 
sıhhiye memurlarının maaşatı yalnız yüz bin li
ra tutuyor, masarifatı saire ile beraber tam yüz 
otuz bin liraya baliğ oluyor. Emrazı sâriye için 
istihdam ettiğimiz küçük sıhhiye memurları ma
aşatı ve bunların gezdiği yerlerde ne dereceye 
kadar ifayı hizmet ettiklerini tetkik için gön
dereceğimiz etibbanm masrafı buna dâhil olup 
diğer ilâç masrafları dâhil değildir. Onun için 
yüz bin lira bu memleketin umuru sıhhiyesi için; 
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bilhassa emrazı sâriye için çok bir şey değildir. 
Bunun aynen kabulünü rica ediyorum. 

Dr. TEVFÎK RÜŞDÜ B. (Menteşe) — Arka
daşlar umuru sıhhiyeye herkesten fazla mesle
kim itibariyle merbutum. Fakat her halde Mec
lis âzası olarak, yerinde kullanmaya mecbur 
olduğumuz parayı çok hesabederek vermek iste
diğimizi de müdrik olalım. Şu noktayı hatırınıza 
getirmek isterim ki ; - yine inşallah o günler ge
lecektir - Türkiye bundan birkaç sene evvel bu
nun birkaç misli büyükken* emrazı sâriye tahsi
satı diye talebolunan tahsisat çok vakit yüz bin 
lirayı bulamazdı. 

MAZHAR MÜFÎD B. (Hakkâri) — Teessüf 
ederim! 

TEVFÎK RÜŞDÜ B. (Menteşe) — Yüz bin 
lira deyip de geçivermiyelim. Osmanlı İmpara
torluğunun eski bütçelerine bakacak olursak 
daimî bütçeye bile bu hususta elli bin liradan 
fazla konduğu görülmemiştir, ve bâzı vakayii 
elîme önünde; Balkan Harbinin pek iyi hatırı-
nızda bulunan ve hâtıraları yakan o fecayi 
önünde bile mukassatan, alman otuzar, kırkar 
bin liralar, yüz bin lirayı geçmemiştir. Ve onda 
da hatamızı anlamıştık ki, mukasasatan böyle 
para almak daha çok masrafı muciboluyordu. 
Yani ayrı ayrı para almak israfı müeddi olduğu 
halde yine neticede öyle yüz bin liralarla oyna-
nılmıştı. Binaenaleyh lehülhamd Türkiye dâhi
linde emrazı vebaiyeden hiçbirinin vücudu ol
madığına göre yüz bin lirayı pek çok istiksar 
ederim. Bununla demek istemiyorum ki, o emra
zı sâriye geldikten sonra bu parayı sarf edelim. 
Fakat hudutlardan aldığım malûmata nazaran 
bu miktar istiksar edilecek bir derecededir. Bu 
bapta biraz malûmat vereceğim. Görülecektir ki 
bu mücadele o kadar büyük bir masrafı istilzam 
etmez. Emrazı sâriye denilince işi bir defa tesbit 
etmeliyiz, lâalettayin her emraz, emrazı sâriye 
addolunmaz. Bu gibi istenen tahsisatı mun-
zamma emrazı istilâiyeye aittir. Meselâ veba, 
kolera, sarıhumma... Sarıhumma; bizim memle
ketimize lehülhamd uğrağı olmıyan bir hasta
lıktır. Bu üç emrazı vebaiye ile, ancak harekâ
tı askeriye esnasında inzimam eden bir de em
razı tifoiye mevcuttur ki, lehülhamd şimdi bu
nunla da tehdidedilmemekteyiz. 

MAZHAR MÜFÎD B. (Hakkâri) — Tifüsü 
unuttun. 
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Dr. TEVFÎK RÜŞDÜ B. (Menteşe) — Önü 

da sayacağım ve emrazı tifoiye ile tahtı teh
ditte olmadığımızı ve ittihaz edilen tedabirle, 
memleketimizin şimdiye kadar, pek yakın za
manda geçirmekte olduğu müthiş felâketlere 
atfetmek istediğim büyük emrazı istilâiy el er
den çok şükür kurtulduğumuzu arz etmek iste
rim. Süpürüp gidiyorsa ve bir'memlekete gelir 
ve tahribat yaparsa onun cinsinden olan hasta
lıklar kolay bastırılır, veba bizim memleketimiz
de İzmir'de, Antalya'da, ahiren İstanbul'da 
çıktı. îzmir'dekini pek iyi tanırım biyotik 
denilen şekildedir ' ki, hıyarcık cinsidir, yani 
ayıbolmazsa burada müddeasız olarak Adnan 
Bey de hazır olduğu halde huzurunda söyli-
yeeeğim vebanın bu cinsi o kadar sâri değildir. 
Ve ancak mikrobik bir hastalık olmasından do
layı sâridir, demek zaruretinde bulunuyorum. 
İstanbul'daki son büyük veba istilâsında bulun
dum ve müftehiren söyliyebilirm ki, Beynelmi
lel Heyeti Sıhhiye vebanın men'inden âciz kal
dığı vakit Türk tababeti buna muvaffak oldu. 
Bir ay zarfında İngilizlerin ve Fransızların 
vaz'ettikleri ve birtakım fevkalâde masraflarla 
ittihaz ettikleri tedbirleri kaldırarak; hasta
lığı men'e; tedabirimizle muvaffak olduk, vebıı 
demek sıçan meselesi demektir. Yoksa hıyarcık 
vebanın sirayeti vaktinde ittihaz kılınan te-
dabir. sayesinde çabuk menedilir ve zaten mik
robu kapalı olduğu için açılmadıkça sirayeti 
gayet azdır. Hasta vaktinde hastaneye kaldı
rılırsa hastalığın sirayet etmesine müsaade edil
mez. Şu halde veba için hudutta alınacak ted
bir; gelen ve gidenlere ve bilhassa sıçanlara 
karşı alınacak bir tedbirdir. Hudutlarda itti
haz edilecek tedabir; ihtiyaten bulundurulacak 
seromdan ibarettir, şu takdirde İzmir'den sira
yet edecek vebanın şimdiye kadar on beş sene
de mütaaddit defa zuhur ve sirayetine şahidol-
duğuma da istinaden ve ihtiyaten bâzı istiksar 
edilemiyecek derecede tedabir alınırsa birkaç 
bin liralık iştir derim. 

Koleraya gelince; koleranın sirayeti büyük 
ahali harekâtına, büyük ticaret harekâtına 
vabestedir. Rusya ile bizim aramızda her iki 
memleketin bulunduğu harekât itibariyle o ka
dar büyük harekât yoktur. Sahilde limanlarda 
fennî olarak ittihaz edilecek tedabir, oraya ko
nacak lâboratuvarlaT men'i sirayete kâfidir 
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ve bunlar birkaç bin lira masrafla ittihaz edi
lebilir. En sonra emrazı istilâiye hakkında ka-
ra«r alırken, para sarf ederken, bir nokta hak- i 
kında Meclisin nazarı dikkatini eelbetmek mec- ı-
buriyeti vicdaniyesindeyim. O ela şudur : Em
razı sâriye hakkında alınacak kararlar çok va
kit memleketin hayatı iktisadiyesini de rahne-
çlar eder. Onun için o kararlar hiçbir vakit 
ve Türkiye imparatorluğunda ancak bugüne 
kadar hiçbir vakit, şahsı vahidin içtihat ve ar
zusuna bırakılmamıştır. Onun ilmî meclisleri 
yardır. Ve o meclisler karar verir. Binaenaleyh 
senevi ancak üç bin liralık bir masrafı istilzam 
eden ve burada Doktor Nâzımlar ve bilmem 
kimler gibi diğer Mülkiyeden etibba bulunan 
ve bu suretle bedava olarak çalışanlardan mü
rekkep bir meclisten istifade temin edilmesi mel
huz olan ve elyevm meriyülicra olan kanun ah
kâmından olarak Hükümet tarafından tatbik 
edilmemesi mucibi, itham olan o meclisin 
hâlâ toplanmamış olmasına hayretteyim. Daha 
geçen sene Muvazenei Maliye Encümeni bu 
hususta Sıhhiye Vekâletinin nazarı dikkatini 
celbetmişti. Nedense bunun teşkili teahhur et
ti ve hâlâ da teahhur ediyor ve ne vakte kadar 
edecektir bilmem. Şu halde emrazı istilâiye 
hakkında alınacak kararlar; kavaidi fenniye 
muayyen ve müspet olmakla beraber o memle
ketin ihtiyaeatma ve muhtelif vaziyetlerine gö
re ittihaz olunacak feda bir de vardır. Onu an
cak sahibi salâhiyet bir meclis verebilir. Üçün
cüsü, bilmünasebe sual ile öğrenmek istediğim 
bir hakikat vardır ki en fenalar sinemizde ,vc 
en müthiş istilâlarda bile adedi vefiyatın ye
kûnu nihayet 100 binlere baliğ olmıyan emrazı 
sâriye tahribatının dehşetini itiraf etmekle 
beraber neslimizi kemiren sıtmaya karşı ne 
yapıldığını bilmek isterim. Meclisi Âli hiçbir 
şeye acımadı. Yirmi beş bin lira kadar bir pa
rayı sıtma mücadelesine hasretti. Rica ederim 
bu para sıtma mevsimi geçtikten sonra mı sarf 
edilecek? Ve sokağa atılacaktır? Yoksa sıtma 
devrini değiştirdi de bizim memlekette kışa mı 
tesadüf ediyor? 

MÜFİD...B. (Kırşehir) —- Efendim, esns hak
kında Tevfik Rüşdü Beyefendi lâzımgelon iza
hatı âlimaneyi tamamiyle Heyeti Aliyenize ver
di» Bendeniz de bu vesile ile bir şey hatırlatmak 
İsterim ki; idarei mahalliyei vilâyat dedi5imiz 
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idarelerin hususi bir bütçesi vardır. Bu vilâyet 
bütçelerinin fusul ve mevaddına emrazı sâriye 
tahsisatı, diye paralar konmuş ve bu paralar 
mevcuttur. Böyle ufak bir masrafla vücudu or
tadan kalkacağı fen nen sabit olan, Tevfik Rüş
dü Beyin ifadesiyle anlaşılan emrazı sârive için 
mahallî bütçelerinden bu parayı sarf etmek lâ
zımken bunu yapmayıp da, yalnız memur istih
damı suretiyle, yani benim gibi sıhhiyeden hiç 
haberi olmıyan sıhhiye memuru istihdam edip; 
bu parayı bunlara yermek üzere bizden yüz bin 
lira para istemek pek günahtır. O, idarei ma
halliyei vilâyet bütçelerinde mevzu para ve 
miktar buna kâfidir. Binaenaleyh; . maddenin 
aynen reddini teklif ederim. (Doğru sadaları) 

YASİN B. (Gazianteb) Efendim ! Sıhhi
ye Vekili Beyefendi buraya geldiği vakit de
seydi ki : «Beyrut'ta hastalık vardır. Mersin'e 
gelmiş, yaklaşmış. Halbuki Mersin'de şu kadar 
doktor ve şu kadar sıhhiye memuru vardır. Ben 
tetkik ettim, oraya, şu kadar daha sıhhiye me
muru lâzımdır. Keza yine tetkik ettim; =£,".rk 
tarafında şu kadar doktor, şu kadar sıhhiye me
murumuz var. Oradaki koleraya karşı müca
dele ve tedabiri mania ittihazı için de yine şu 
kadar doktor ve şu kadar sıhhiye memuruna 
ihtiyaç vardır. Bunun için de gerek mahallî 
bütçelerinde, gerekse kendi bütçemizde şu ka
dar tahsisat var. Hesabettim, mevcut tahsisat 
ile bunun önünü almaya imkân göremedim. Bi
naenaleyh, yeniden şu kadar bin liraya lüzum 
vardır.» demiş olsaydı o vakit bu mesele mev-
zuubahsedilebilirdi. Böyle ceffelkalem Tevfik 
Rüşdü Beyefendinin de söylediği gibi bu husus
ta mücadele için birçok tedabiri mania mevcut
ken bunları tetkik etmeyip de 100 bin 
lira tahsisat istemeyi ben anlıyamıyorum. Bu 
yüz bin lira tahsisatı Sıhhiye Vekili Beyefendi 
iyi düşünsünler, bu yüz bin lirayı yüz bin kişi
den elli b̂ in lira masraf etmekle alabiliyoruz. 
Hem de nasıl alıyoruz? Göz yaşları ile alıyoruz. 
Binaenaleyh ; maddenin reddini teklif ederim, 

MEHMED VEHBÎ Ef. (Konya) — Efendi
ler! Tekrar anlayamadığını bir şüpheye düştüm. 
Sıhhiye Vekili Beyefendi buyurdular ki, bu pa
rayı küçük sıhhiye memurlarına vereceğiz. 
Bunların masarifine, maaşına, harcırahına sarf 
edeceğiz, dediler. Ben de soruyorum ki ; küçük 
sıhhiye memurları elyevm maaşlı mıdır, değil 
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midir 1 (Maaşlıdırlar, sadaları) Eğer maaşları 
yok da hariçten getirecekse nerededir? Vekâlet 
onları nereden getirecektir"? Eğer şimdiye ka
dar maaşları varsa, tekrar maaşları için zam 
istemekliğin mânası nedir? Müfid Efendi Haz
retlerinin ifadelerine ayniyle iştirak ediyorum. 
Şimdi bu paranın lüzumu kadar mahallî olma
dığı anlaşılmaktadır. Beyefendiler! Buna bir 
misal vardır. G-eçen sene vebayı bakarinin önü
nü almak için ve serum yapacağız, diye birçok 
para aldılar. Acaba; Sıhhiye Vekâleti bunun 
önünft alabildi mi? (Sıhhiyeye ait değil, ses
leri). Hayır efendiler! Memleket baştanbaşa 
mahıv ve berbadolmuştur. Paralar da gitti, 
mallar da gitti. Buna bir tedbir yapamaraışiar
dır. Tabiî bu; Sıhhiye Vekili Beyefendin'n za
manına taallûk etmez, daha evveldir. Erzurunv-
cla vebayı bakari vardır. Diyerek haranın atı, 
arabası alındı. 

SIHHİYE VEKÂLETİ VEKİLİ Dr. FUAD 
B. (Bolu) — Vebayı bakari Sıhhiye Vekâletine 
ait değildir. İktisat Vekâleti bütçesine aittir. 

MEHMED VEHBİ Ef. (Devamla) — O da 
bir nevi tababet olduğu ve ona verilen paralar 
boşa gittiği için bundan bahsile istenilen bu pa
ranın da faide etmiyeceğini ispat etmek istiyo
rum. Mesele budur, rica ederim, aynı parayı 
verdik. Millet, hiçbir istifade etmemiştir. Bu 
da öyle olacaktır. Efendiler! Eğer ilâç naleak-
sak; biz o ilâcı alıp getirinceye kadar o hasta
lık orada bitmiş olacaktır. Eğer ilâç alınmış, 
hazırsa zaten parası verilmiş demektir. Yeniden 
para vermeye mahal yoktur. Eğer yeniden dok
tor kadrosu açılacaksa bugün arasak doktor 
yoktur. Mevcudolan doktorların her birine bir
çok işler vardır. Küçük sıhhiye memurları ise 
esasen maaşlıdır, onlar için yeniden bir maaş 
istemeye mahal yoktur. (Doğru, sadalarO 

Dr. MAZHAR B. (Aydın) — Bu Meclisi 
Âlide memleketin ahvali sıhhiyesine taallûk 
eden bir bahsin açılması, memleketin selâmeti 
noktai nazarından falihayır addedilebilir. Mem
leketin en çok düşündüğü farz edilen diğer bâzı 
şuabatı idaresinin yanında ahvali sıhhiyesine ta
allûk eden aksamın onlar kadar düşünülmediğini 
ve hattâ nısfı kadar düşünülmediğini herkes iti
raf ve kabul eder. Aynı zamanda şu da itiraf edi
lecek bir bedahetti;' ki; memlekette ahvali sıhhiye 
düzgün olmadıkça, hiçbir şey olmaz ve hattâ bir 
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insanın vücudu sıhhatte olmadıkça hiçbir şey 
yapmaya muktedir olamaz. Binaenaleyh bu nok
tai nazardan memleketin ahvali sıhhiyesi için 
yalnız 5 - 1.0 bin lira iktisadetmek gibi sathi bir 
noktai nazarla, alelade söz söylemek doğru ola
maz, Zaten yüz bin lira ile, iki milyon lira ile bu 
memleketin ahvali sıhhiyesi de arzu ettiğimiz şek
le giremez. 

NEBİL Ef. (Karahisarı Sahib) — Öyleyse 
heder oluyor. 

MAZHAR B. (Devamla) — Müsaade buyu
run arz edeyim. Filân yere 30 bin lira sarf et
tik de faidesi olmadı, yolundaki mütalâat; aksi 
tesir*evlidi için doğrudur. Çünkü o faidesizlik; 
paranın lâzım olduğu yerlere ve lâzım olduğu 
kadar sarf edilmemesinden ileri gelmiştir-. Yoksa 
o para hüsnüsuretle sarf edilmiş de hüsnüneti-
ceye iktiran etmemiş değildir. Ancak lâzım ve 
kâfi olduğu kadar para sarf edilmediğindendir 
ki, hüsnüneticeye iktiran* etmemiştir. Vebayı ba
kari meselesi de böyledir. Ve bugün en muazzam 
umurdan olan müdafaa, meselesinde de en lâyık-
lı olan meblâğların, en lüzumlu bir zamanda eli
mize geçmemesidir ki, netayici matlubenin tehi
rine badi olagelmiştir. Binaenaleyh; mesele, para 
mahalline sarf edilmiş, edilmemiş meselesi değil
dir. Kifayeti derecesinde bu memleketi düzelt
mek için lâzımgelen tedabir ve esbab bulunama
mıştır. Bir defa, bu noktai nazardan bir iş için 
şimdiye kadar yapılamamış; veya yapılmış da iyi 
netice vermemiş noktai nazarım zannederim ki, 
redde müsaade edersiniz. Emrazı sâriye, mesele
sinin bâzı nıkatmda Tevfik Rüşdü Beyin fikrine 
iştirak edeceğim. Fakat bâzı nıkatmda ise maat
teessüf kendisi ile birlikte yürüyemiyeceğim. 
Memleketimizde emrazı sâriye artık istilâi değil, 
âdeta beledî şekle girmiştir. Eskiden birçok has
talıklara emrazı sâriye; demek doğru idi. Fakat 
şimdi o hastalıklar artık emrazı istilâiyeden de
ğil, her zaman memleketin içerisinde istediği za
manda türeyebilen yerleşmiş emraz sırasına gir
miştir. 

TÜN ALI HİLMİ B. (Bolu) — O halde hiç 
tehlike kalmamış. 

Dr. MAZHAR B. (Devamla) — Vehbi Kfeu-
di Hazretlerinin kemali süzişle bahsettikleri 
vebayı bakari meselesi de aynı şekildedir. En 
ufak bir sebeple her yerde hiç ummadığımız-bir 
zamanda birden bire üreyen bir marazdır. Hudu-
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dumuz vâsi ve sahillerimiz geniş olduğundan mü-
nasebatta bulunduğumuz hükümetlerin arazisin
de daima emrazı sâriye olmak ihtimali vardır. 
Meselâ Rusya, Arabistan böyledir, izmir daima 
böyle şeylere mâruz olmuştur. Binaenaleyh em
razı sâriyenin memleketimize girmesi bu noktai 
nazardan gayet kolaydır. İkincisi; sevahilde, hu
dutlarımızda tedabiri sıhhiye hiç yok gibidir. 
Eskiden hiç olmazsa İzmir'de, Beyrut'ta, Kavak'
ta, birtakım mahallerde tahaffuzhaneler vardı. 
Fakat bugün bunlardan mahrumsunuz. Her is
kelenize gelen vapuru, git Kıbrıs'a, git filân yere 
de tahaffuz tezkeresi al da gel ve sonra yolcula
rını çıkar, diye başınızdan atmaktasınız. Yalnız. 
bu tedbirin noksan olduğunu göstermek maksa-
diyle söylemiyorum. Bunun gibi birçok hususatta 
eski tedabir elimizde mevcut değildir. Bununla 
beraber bu nispette memleketin dâhilinde emrazı 
sâriye ve emrazı âdiyeye müstaidolmak vaziyeti, 
halkta âzami derecesine* gelmiştir. Çünkü hasta
lıklar insanlarda yaşayışa göredir. Meselâ her in
sanda hastalık; insanın kendisinde, hayatında se
falet başladığı günden başlar ve artar. Onun 
içindir ki, harb zamanlarında olduğu gibi de
ğildir. Bu istilâi hastalıklar lehülhamd azalmış
tır. Fakat her zaman hastalık istilâsı kolay olur. 
Neticesi ve tahribatı pek müthiş olur. Şu halde 
sekiz, on senedir harb halinde yaşıyan Anadolu 
elbette istidadı tam halinde emraza karşı bülun-
maktadîr. Binaenaleyh memlekette her türlü sıh
hi tedabiri almak ihtiyacı vardır. Bu bittabi 
cümlemizce müsellemdir. Bu tedabir alınmış mı? 
Ve alman şekil mâkul mu? Ve verilen paralar 
az mı, çok mu? Zannederim Heyeti Aliyenizin 
münakaşa edeceği cihet budur. Çünkü tedbiri 
sıhhi meselesini reddedecek hiçbir kimse mevcut 
değildir. (Gürültüler) 

NEBİL Ef. (Karahisarı Sahib) — Tevfik 
Rüşdü Bey fennen ispat edemedi diyorsunuz, 
onu izah ediniz. 

MAZHAR B. — Neyi efendim? 
NEBİL Ef. — Sıhhiye Vekâleti ispat edemi

yor, bunu arz edebilir misiniz? 

MAZHAR B. — Arz edeyim efendim; Tevfik 
Rüşdü Bey emrazı sâriyeyi istilâi bir surette 
tasvir ve tarif ederek memlekette müsellem iki 
hastalık olabileceğini gösterdiler. Birisi veba, 
birisi kolera... Memleketimizde veba, tifüs gibi 
veya geçen sene devam eden çiçek hastalığı ka-
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I dar mühlik değildir. Fakat bilmem hıyarcık 
I şekli varmış, o az tahribat yaparmış, şöyle imiş, 
j böyle imiş şeklinde telâkkilere bendeniz tama-
I men muvafık değilim. Hıyarcık şekli daima şekli 
I rieviye inkılâbedebilir. Bu şekilden de istilâi bir 
I şekle inkılâbedebilir. Fakat, bu ayrı, fennî bar 
I meseledir. Meclisi Âlinizi bununla işgal etmek 
l istemiyorum, bundan sarfınazar ediyorum. Yal-
I nız veba var mıdır? Vardır. İki sene zarfında 

dört defa Antalya'da ve Söke havalisinde zuhu
ra gelmiştir ve derhal ittihaz edilen tedabir sa
yesinde önü alınmıştır. Binaenaleyh bir veya 
iki veba vakası zuhur etti diye bütün ahali hak
kında noksan tedabir yapılamaz. Bunun için 
veba bir tane dahi zuhur ettiği takdirde bütün 
alhaliyi aşılamak icabeder ve Sıhhiye Vekâleti 
bunu yaparken birçok memurlar istihdam et
mek mecburiyetindedir. Binaenaleyh Vekâlete 
karşı, sen bu kadar aşı yapmıyaydın ve bu ka
dar masraf yapmıyaydın, demeye hakimiz yok
tur ve buna da imkân yoktur. Bugünkü şekille 

I kıyas yapılarak; Harbi Umumi zamanlarında, 
İstanbul Hükümetinde daha büyük ülkeler ida
re edildiği halde bundan daha az masarif var
mış deniyor ki bendeniz bunlara da taraftar de
ğilim. Zira, yine İstanbul'da tifüs zuhur etti
ğinde kendisi uğraşan Tevfik Rüşdü Bey belki 
yalnız İstanbul için otuz, otuz beş bin liranın 
kâfi gelmediğini bilirler. Ve her zuhur edişinde 
otuz, kırk, elli bin lira para almak işten bile 
değildi ve bu suretle para sarf ediliyordu ve o 
vakit ayrı ayrı bütçelere malik olan bir teşkilât 
vardı. Bu noktaları nazarı itibara almak lâ-
zımgelirse biraz insafla bu bütçe hakkında söz 
söylemek lâzımgelir. Binaenaleyh, bu noktai na
zardan da Tevfik Rüşdü Beyefendinin mütalâa
larını bendeniz muvafık bulmuyorum. 

Şimdi esasa geliyorum. Teşkilât tam mıdır? 
Bu paraya ihtiyaç var mıdır, yok mudur? Ben
deniz, esasen mevcut teşkilâtı sıhhiyenin esa.s 
itibariyle kamilen aleyhindeyim. O başka mesele.. 

I Bendeniz, zaten memleketin ihtiyacı nispetinde 
I çok noksan olan etibbayı, böyle kırtasiyecilikte, 
I raporculukta değil, memleketi tahribeden em-
I razı sâriye ve halkı kemiren, öldüren verem, sıt-
I ma je saireyle mücadele edecek ve çocuk ishal-
I leriyle uğraşacak ve halkı meccanen tedavi ede-
I cak, kurtaracak bir teşkilâtla mesailerinin seme-
I redar olmasını isterim - ki memleketin hayat v? 
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istiklâlini temin edecek ancak bu gibi teşkilât
tır. - Bu itibarla, mevcut teşkilâtı sıhhiyenin 
esasından, kökünden yıkılmasına taraftarım. An
cak halihazırdaki teşkilâtı sıhhiye ile, bu mem
leketteki amrazı sâriye ile mücadele etmek la
zımsa ancak bu şekille idare edilebilir ve bu 
kurulmuş olan şekil - ki yine #n çok itiraz et
mek vaziyetinde bulunan Tevfik Rüştü Beyin 
ifadatmın yüzde yetmiş beşinin hedefidir diye
bilirim. - Kendileri vaktiyle ve bihassa istan
bul'da bu teşkilâtın yanında bulunmuşlardır - ki 
bunun fenalığına kendileri de kail olduklarını 
söylemişlerdir. Hakları vardır. - Fakat haliha
zırdaki teşkilâtı zirüzeber etmek doğru değildir. 
Halihazır teşkilâtını zirüzeber etmek ve yıkmak 
mümkün1 olduğu gibi, emrazı sâriye mevcudolduk-
ça ilk vasıta ile cmzan sâriye ile mücadele etmek 
de emri zaruridir. Binaenaleyh emrazı sâriye ile 
mücadele etmek meselesinde, öyle zannedildiği 
gibi cahil oldukları iddia edilen sıhhiye memur
ları esasen âlimdir diye istihdam edilmez
ler. Esasen onlardan ' iktisabettikleri malûmat 
dairesinde ve nispetinde vazife beklenir ve bu 
bilinerek bunlar istihdam edilir. Küçük sıhhiyo 
memurlarının vazifesi bugün birçok emrazı teş
his etmek mahiyetinde olmadığına göre alelade 
gözcü mahiyetindedirler. Onlar ararlar, sorarlar. 
Bugün meselâ; bir yerde fevkalâde ishal vakası 
olur. Bu vaka bir tane iken, beş altı tane peyda 
olmuş oluyor v^ bu hastalığa tutulanlar birden
bire ölüyorlar. Sıhhiye memurları bu hastalığın 
ne suretle vücuda geldiğini görmüş olduğu için bu 
vakayı derhal merkeze barapor bildiriyor. Ondan 
sonra ikinci vazifesi de tabibin vereceği emirler da
iresinde şu tulumbayı şuraya sık, şu elbiseleri etüv
den çıkarırken gözünü aç ve şu evin dâhilinde 
badana yapılırken iyice dikkat et ki, gayeti fen
nî tedabir ittihaz edilsin diye bu suretle istih
dam ediliyor. Binaenaleyh; bu vazaifi ifa ede
cek kadar, tahsilleri 'kâfidir. Malûmatları kâ
fidir. Küçük sıhhiye memurları olmadıkça mem
lekette em>nazı sâriye ile mücadele yapmanın 
mimkânı yoktur. Buıgün memlekette altı yüz 
şu kadar kaza varsa belki üç yüz kazasında he
kimi mevcut değildir. Memleketin bu kadar vâ
si olan arazisi dahilindeki köyleri de nazarı 
dikkate 'alırsanız memleket dâhilinde emrazı sâ
riye ile mücadele etmek imkânı yoktur. Eğer 
bunun mümkün olmasını arzu «diyorsanız bu-
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I nun üç misli daha tabip /tâyin etmek mecburi

yetindesiniz. Fakat, bu kadar tabibiniz yoktur. 
Ve aynı zamanda bu kadar tabibi ıbesliyecek 
paranız da yoktur. Arz ettiğim gibi ikinci dere
cede vazaif vardır ki, küçük sıhhiye memurla
rı makamında - ki buna ne derseniz deyiniz -
böyle memurlar istihdam etmek zarureti vardır. 
Şu takdirde mevcut küçük sıhhiye • memurları 
eksik midir, fazla mıdır, meselesi belki mevzuu-
bahsolur. Bunların istihdamı için ancak mevcut
ları hakkında bir fikir edinmek kâfidir. Gerçi 
sıhhiye memurları iki sınıftır. Bir kısmı daimî, 
bir kısmı muvakkat... Muvakkat olan küçük 
sıhhiye memurları üaret almazlar. Muvakkat 
olanlar emrazı sâriyeden tahsisat alırlar. Emrazı 
sâriye bulundukça bunlar istihdam olunur. Em
razı sâriye olmadıkça istihdam edilmezler diye 
bir fikir hâsıl olabilir ve binaenaleyh bu noktai 
nazardan iki yüz elli memurun adedinin ziyade-
liğine hükmetmek caiz olabilir. Fakat şuna da 
hükmetmek lâzımdır M; memlekette emrazı sâ-
riyeye karşı mücadele zaruridir. Yalnız Harbi 
Umumide tifüs ve hummayı râcia gibi hastalık
lar memlekette müthiş zararlar meydana getir
mişlerdir ve küçük sıhhiye memurları bununla 
da uğraşmıştı ve memleketin aksamı muhtelife-
sinde bugün tifüs gibi emrazı sâriye vardır. Es
babı mucibede yalnız kolera ve vebadan bahso-
lunması belki Sıhhiye Vekilinin acele söylemiş 
olmasından neşet etmiş olacak. Çünkü sıhhiye 
memurları diğer emraz ile de mücadeleden 
memnu değildirler. Memleketimizin ihtiyacatı 

nazarı dikkate alınarak gerçi küçük sıhhiye me
murları diğer birtakım emraz mücadelâtmda is
tihdam ediliyor. Binaenaleyh bunun için »ayrıca 
maaş almazlar diye bütçe meselesi ile 
bunu ayırmak imkânı yoktur. Bir yerde
ki emrazı sâıriyeyi aramaya giden bir 
sıhhiye memuru orada çiçek hastalığına, tifo 
hastalığına rasgelirse; ve bunlatda ilerlemiş bir 
halde bulunursa o memura; «Sen yalnız emrazı 
sâriye ile meşgulsün bundan başka, bundan gay
rı vazifen yoktur.» demek caiz olamaz. Nitekim 
geçen sene memlekette bütün ahaliyi ve orduyu 
müthiş surette istilâ eden çiçek hastalığı öte
den beri belediyelerin istihdam ettiği aşı memur
larının ademikifayesinden dolayı istilâi bir şekil 
almış ve nihayet Sıhhiye Vekâleti bütün etibba 
ve sıhhiye memurlarını bu işe müdahale ve mü-
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cadeleye sevka mecbur etmiştir. Binaenaleyh bu 
memleketin içerisinde uğraşılacak işlerin pek çok 
olduğuna ve yine memlekette kinin gibi ve saire 
gibi. şeyler elhaletü hazini hep bunlar vasıtasiy-
le tevzi ettirilegelmekte ve muhacirinin muaye
nesi ve saire .gibi vazifeler yine hep sıhhiye me
murları tarafından yapılmakta olmasına naza
ran bunların vazifeleri az değildir. Çoktur. Ve 
miktarlarının daha pek çok tezyidi lâzımgelir. 

MÜFİD Ef. (Kırşehir) —Heyeti Sıhhiye! 
Âli meselesini unutmayın. 

Dr. MAZHAR B. (Devamla) - Binaenaleyh 
Tevfik Rüşdü Beyin gaye! doğru söylemiş ol
duğu veçhile emrazı sâriye mücadelelerine ait 
mesai]de bir heyetin karar vermesi lâzımdır. Za
ten bu, kanuni ve nizamidir. Memlekette Sıhhi
ye Müdiriyeti ümumiyesi Sıhhiye Vekâleti gibi 
müstakil bir hale geçmezden evvel böyle bir 
teşkilât lâzımdı, ihtisas meselesi noktai nazarın
dan bugün Anadolu pek çok mütahassıslardan 
mahrum olduğu bir sırada ve Sıhhiye Vekâleti
nin böyle bir meclisi filisi olmadığı luııde ve ha
lihazırda mevcut tahsisat dairesinde bunu teş
kil etmek suretiyle belki işi halletmeye de muk
tedir iken, bugün buna imkân olmadığından ev
lâ bittarik bu meclisin ihdası lâzımdır. Ve teş
kili lâzımdır. Bugün iki eczacı ile iki doktor ara
sında tahaddüs eden bir meseleyi halledecek bir 
heyet meıkuttur. Binaenaleyh en kati bir şekil
de bir'-meselei hukukiyeyi en ufak bir meselei 
fenniye ve idariyeyi halledecek bir makam ol
duğundan bir de emrazı sâriyeye karşı mücadele 
mecburiyeti meselesi elbette ve elbette böyle bir 
meclisi icabettirir ve bunun teahhuru esasen 
mucibi felâkettir. Binaenaleyh o noktai nazar
dan Teviik Rüşdü Beyin yerden göğe kadar 
hakkı vardır ve bu esas dâhilinde verilecek bu 
yüz bin lira yerine belki altmış bin lira da ki
fayet eder. -Çünkü icaıbeden t&şkilâtı daha maz
but, dalha esaslı şekillerde yapabilir. Ve belki 
kontrollerle daha güzel yapabilir. Yalnız şu 
yüz bin liranın vaziyette tebeddül olmadıkça 
kabulü mecburiyeti vardır. O da şu ki efendim 
(Gürültüler) müsaade buyurun emrazı sâriye 
tahsisatından ücret alan iki yüz şu kadar küçük 
sıhhiye memurunun senelik maaşı yüz on iki 
bin lira tutuyor. Bunun için diğer masarif de, 
yani edviye ve saire masarifi de dâhil olduğu 
halde mevcut bütçeye otuz bin lira, konulmuş 
ve yüz otuz bin lira yalnız maaşa tahsis edildiği 
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halde demek sıhhiye memurlarının geçmiş se
nenin nısfına ait maaşı dahi verilemiyor. Bu 
•para memurların dört aylığı deniyor. Halbuki se
neden altı ay geçmiş demek iki aylıkları açıktadır. 
Binaenaleyh otuz bin lira. yalnız sıhhiye memur
larının maaşına verildiği halde dahi borçlusu
nuz. Kaldı ki emrazı sâriyenin itfa, tetkik ve sa-
irosi için sevk ettiğiniz etibbanın ve sairenin 
masarifi rahiyesi ve onların ötede beride sari' 
ettikleri hiç olmazsa on bin lira masraf da buna 
dâhil... Demek yalnız, yirmi bin lira bu sıhhiye. 
memurlarının işlemiş maaşları için borçlusunuz. 
delecek zaman içinde tamamını istihdam et
mezseniz dahi yine gelecek altı ay içinde biraz 
daha zammetmek mecburiyetindesiniz. Binaen
aleyh; ne zammetmek lâzım geldiğini alelımiyya 
söylemek lâzııngelirse kırk - elli bin lira zam
metmek mecburidir. Bir kere bu iki yüz adam 
çalışmış, şimdiye kadar bu para sarf edilmiştir. 
Ve bu para. geçen sene bütçesindendir. Bun
lar geçen senenin bütçesinden fazla bir şey de
ğildir. Yanlışlık Rıza Nur Beytindir. îşin aslını 
söylemek lâzımgolirse Rıza Nur Bey bütçe terti-
biııgle hata. etmiştir. 1337 senesinde kadroda mev
cut bulunan 270 tane küçük sıhhiye memurları
nı. lâğvetmediği halde tahsisatlarını tamam koy
mamıştır. Gaflet etmiştir. Binaenaleyh bu tah
sisatı istemek mecburiyeti halihazır Sıhhiye Ve
kiline düşmüştür. 

CEMİL B. (Kütahya) — Öyleyse açık söyle
sinler. 

Dr. MAZILAR B. (Devamla) — Ben söylü
yorum. Efendim bu noktai nazardan zammiyat 
yapmak mecburiyeti vardır. Aksi takdirde eli 
bağlı alacaklı kalan küçük sıhhiye memurları
na karşı vekil, filân hata etmiş diye ve ben senin 
paralarını veremiyeceğim diyemez. Bunun için 
ona göre muhakeme eder. Zammiyatınızı yaparsı
nız. 

NEBİL Ef. (Karahisarı Sahih) — Olmadı, 
sonunu bozdunuz Mazhar Bey. 

OPERATÖR EMİN B. (Bursa) — Efendim 
Tevfik Rüşdü Beyefendinin Meclisi Âlii Sıhhi ve 
bu sili iye memurları hakkındaki beyanatına Sıh
hiye Encümeni de iştirak ediyor. Hakikaten Mec
lisi Âlii Sıhhinin müdafaai memleket hususunda 
sıhhiye umuru itibariyle bir an evvel teşekkülü 
lâzımdır. Sıhhiye hakkındaki beyanatını da aynen 
kabul ediyoruz. Yalnız tahsisatın fazlalığından 
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bahsettiler ki, encümen buradaki mütalâatma işti
rak etmiyor. Filhakika eskiden Sıhhiye Müdüri
yeti Umumiyesine öyle kırk elli bin lira tahsisat 
verilmiyordu. Fakat o zaman varidatı nıasarita
tma hâkim bir Karantina İdaresi vardı. Kezalik 
ona yakın bir Hicaz Sıhhiye İdaresi vardı. Bun
ların mecmuu tahsisatını zannederim nazarı iti
bara almadılar. Unuttular. Onların bütçesi öyle 
elli bin lira değil, milyonlara baliğ oluyordu. 

TEVFİK RÜŞDÜ B. (Menteşe) — Sıhhiye 
bütçesi mi.' 

OPERATÖR EMİN B. (Bursa) — Kvet, Sıh
hiye bütçesi umuru sıhhiyeye hasrolunurdu. Hü
kümeti Milliyenin teşekkülünden sonra karantina 
ve hudut sıhhiye muamelâtı Sıhhiye Vekâletine 
yükletilmiştir. Binaenaleyh; bu para esas itiba
riyle azdır. (Aman sesleri) Terfik Rüşdii Beye
fendi vebanın sirayeti, emrazı sâriyenin istilâsı 
hakkında da bâzı mütalâatı fenniye serdettiler. 
Onun münakaşasından encümen içtinabediyor. 
Yalnız Mazhar Bey biraderimizin şahsan vukubu-
lan beyanatına iştirak ederek onunla iktifa edi
yoruz. Tahsisatın az olmadığını arz ettim. Fakat 
efendiler; bu tahsisat küçük sıhihye memurlarına, 
muvakkat sıhhiye memurlarına verilecekse bunu 
encümen de kabul etmiyor. 

SALÂHADDİN B. (Mersin) — Biz de ondan 
şüphe ediyoruz. 

OPERATÖR EMİN B. (Bursa) — Bir mara
zı sâri i istilâi zuhurunda bâzı tedabiri fevkalâde 
ittihazı elzemdir. Ezcümle veba meselesi. Mazhar 
Bey arkadaşımızın buyurduğu gibi veba vakası 
zuhur eden mahallerde velevki bir veba vakası 
dahi olsa orada bütün ahaliye veba aşısı yapmak 
ihtiyacı vardır ve bu kati ve zaruridir. Bu husus
ta seri ve âni bir tedbir yapmak lâzımgelirse ga
yet kısa bir müddet için meselâ : On beş, yirmi 
gün için muafiyet temin eden serumlar vardır 
ki, bunlarla olsun halkı aşılamak lâzımdır demek; 
serum için bir masraf lâzım. Sonra mütemadiyen 
halkı aşılamak lâzım. Bu ahaliyi o zaman küçük 
sıhhiye memurları, muvakkat sıhhiye memurları 
ve saire aşılar. Binaenaleyh; bu istenilen yüz bin 
liranın aynen kabulünü encümeniniz de rica edi
yor. Beanşart ki, bunun nısfı memurin maaşatı ve 
nısfı da tedabiri sıhhiye masrafı olmalıdır. Hattâ 
bu meyanda bu paranın bir kısmiyle Cenupta, ya
ni Bahrisef it'te ve Karadeniz'de olmak üzere ta
haffuzhane yapılmalıdır. Her ne kadar Karade-
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niz'de tahaffuzhane varsa da Rus hududunda, ya
ni Şark hududumuzda Akdeniz'de bir tahaffuz
hane lâzımdır. Vebayı bakariniıı sıhhiye ile bir 
alâkası yoktur. Vebayı bakarı meselesi; bugün İk
tisat Vekâletine aittir. Maahaza Sıhhiye Encü
meniniz sıhhiyei beşeriye ile sıhhiyei baytariye-
nin tevhidini yani Sıhhiye Vekâletinde tevhidini 
düşünüyor. İktisat Vekiliyle Sıhhiye Vekili mü
zakere ediyor. Daha müzakerelerine devam ede
ceklerdir. Encümen; iktisat ve Sıhhiye Vekilleri 
hıızuriyle müzakeresini yapacaktır. Eğer iktisat 
noktasından bunda bir faide görürse İm tevhidi 
bir lâyiha ile Heyeti Aliyenize arz edecektir. Bi
naenaleyh tekrar ediyorum. Eskiden Karantina 
İdaresi, Hicaz Sıhhiye İdaresi mevcuttu. Ve pek 
çok varidat elde ederdi. Sonra idarei hususiyeler, 
belediyeler birçok masraf deruhde ediyorlardı. 
Bunun için Sıhhiye Müdüriyeti Umumiyesine o 
derece fazla tahsisat itasına lüzum yoktu. Bugün 
is mevcut sıhhiye memurlarının maaşı yalnız yüz 
on iki bin lira tutuyormuş. Şimdi buna da bir ça
re vardır. Belediyelerimiz, idarei hususiy elerimiz, 
aşı memurları ve sıhhiye memurları istihdam edi
yorlardı. Bunların bir kısım masrafını da vari
datı fazla ve müsaidolan belediyelere yükletmek 
mümkündür. Bu suretle bu işin içinden de mu
vaffakiyetle sıkılabilir. Her halde Sıhhiye Encü
meni teklif ediyor. Bu teklifi reddetmeyin. Bu 
tahsisatın nısfı emrazı sâriye ve nısfı diğeri me
mur masrafına dâhil etmek şartiyle bir karar ve
rilmesi lâzımdır. 

YASİN B. (Gazianteb) — Bu memur masrafı 
eldeki memurlara mı? Yoksa hariçten alınacak
lara mı? 

OPERATÖR EMİN B. (Bursa) - Eldeki 
memurlara vereceğiz. 

YASİN B. (Gazianteb) — Maaşlarına zam
medeceksiniz. 

OPERATÖR EMİN B. (Bursa) — Hayır 
maaşlarını vereceğiz. 

| TEVFİK RÜŞDÜ B. (Menteşe) — Reis Bey 
j usul hakkında. İstirham ederim, efendim! Mâ-
l îuzatımı istediğim gibi anlatmaya muvaffak 
j olamadığımı görüyorum. Bugün mevzuubahso-

ları mesele emrazı sâriyei istilâiye tahsisatı 
munzammasıdır. Yoksa umuru Sıhhiye meselesi 
ve umuru Sıhhiye bütçesi değildir. Burada şim
di konuşulacak olan mesele Devletin hali tabiî
de olduğu zamanda dışardan gelecek istilâi has-
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talıklara karşı tedabir, karantina ve kuracağı 
müessesat meselesi değildir. O meseleyi Sıhhiye 
meselesinde görüşeceğiz. Ve yine memleketi 
kasıp kavuran bu hastalığa nasıl bir plân ta-
kibedeceğini Sıhhiye bütçesinde konuşacağız 
ve yine memleketi kasıp kavuran hastalık
lara karşı tedabir, emrazı sâriye ve çiçeğe, 
şuna buna karşı ittihaz olunan tedabir veyahut 
memleketin hıfzıssıhhasını istilzam edecek teda-
birin ne kadarı kabili tatbiktir ve kaç senede 
sahai husule gelebilir. Onlar düşünülecek ve 
Meclis hiçbir şey diriğ etmiyecektir. Bugün 
mevzuubahis mesele istilâi bir şekil alan her
hangi bir hastalık veyahut memleketi tehdide-
den adedi muayyen hastalığa karşı talebedilen 
tahsisatı munzammadır. Bu tahsisatı munzam
ına şu ve şu memura ait değildir. Ye bu o tah
sisattır ki, esas Sıhhiye bütçesinde otuz bin 
lira olarak mevcuttur. Ve sarf olunmuştur 
Bu tahsisat ona zammolarak isteniyor. Bina
enaleyh mevzuu müzakereyi başka yerlere teş
mil etmiyelim. Mazhar Bey birederimiz birçok 
şeyler; birçok hakikatler söyledi. Fakat bütün 
bunlar bütçeye aittir. Bendeniz sırf müzake
reyi teşvişe uğratmamak için o hususta söz 
söylemedim ve o hususa ait mütalâalarımı Sıh
hiye bütçesinin müzakeresine talik ettim. 

Şimdi, sarf olunan otuz bin lira hangi em
razı sâriye ve istilâiyeye karşı sarf edilmiştir? 
Tabiî Vekil Beyefendi buna dair bize burada 
izahat verecektir. Mâruzâtımı hulâsa edeyim: 
Biz bir kolera ve veba tahdidi altındayız, dedi
ler. Buyurdukları doğrudur. Ve fakat Sıhhiye 
Vekâletinin talebini; esbabı mucibe taksir etmiş
tir. Ben bu esbabı mucibeyi dinledim. Ve ondan 
sonra İzmir'deki veya, İstanbul'daki koleraya 
karşı muvakkat tedbirler için sarf olunmak üze
re on bin liranın kâfi olduğuna kanaat ettim. 
Yoksa demedim ki Sıhhiye bütçesi; demedim ki 
Sıhıye bütçesi mucibince tesis edilecek müesse-
satı sıhhiye ve karantina müessesatı bu parayla 
olacaktır. Hayır, eğer Meclise; başka türlü gös
terip de başka bir şey yapmak kanaati varsa; 
rica ederim bizim Meclis her şeyi bilerek yap
mak ister ve parayı da her şeyi bilerek vermek 
ister. 

SIHHİYE VEKÂLETİ VEKİLİ Dr. FITAD 
B. (Bolu) — Esbabı mucibe lâyihasında yalnız 
kolera, veba gibi göstermekliğimiz memleket 
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dâhilinde başka hastalık yoktur, mânasını ta-
zammun etmez. Bendeniz Muvazenei Maliye 
Encümeninde; memleketimizde ne gibi emrazı 
sâriye ve istilâiye bulunduğunu ayrı ayrı izah 
ettim ve bunları Muvazenei Maliye Encümeni 
de babul etti. Fakat burada; esbabı mucibede, 
aynen memlekette şu hastalık vardır. Şu has
talık vardır demeyi muvafık görmedim. Henüz 
çok şükür; istilâi şekil almamış olan emrazı 
sâriyeden de arzu ederseniz bahsedeyim. 

OPARETÖR EMİN B. (Bursa) — Ona lü
zum yok. 

PUAD B. (Devamla) — Efendiler! Emrazı 
sâriye ile mücadele için mevcut bir teşkilât 
vardır ve bu hususta çalışan küçük sıhhiye me-
murlanmızdır. Bunları, bu memurları nasıl tav» 
zif ettiğimizi arz edeyim. Bunlar; âdeta asker va
zifesini görüyorlar. Doktorlar da onların ku
mandanlarıdır. Vazifeleri, git şuraya, şu hasta
lığı imha et, git filân yere şu hastalığı imha et; 
demekten ve bunu yapmaktan ibarettir, ve bu 
husus için, koskoca memlekette 275 küçük sıh
hiye memuru ifayı vazife etmektedir. Listesi 
de yanımdadır. Arzu ederseniz okuyayım. Me
selâ : Bolu'da üç küçük sıhhiye memuru, Antal
ya'da sekiz küçük sıhhiye memuru, Tokad'da 
yedi küçük sıhhiye memura, Canik'te yedi, De
nizli'de üç küçük sıhhiye memuru vardır. 

Efendiler, memlekette emrazı sâriyeye karşı 
mücadelede bulunan bu memurların tahsisatının 

• azlığına da vicdanen kanaat getirdim. 
Memleketteki emrazı sâriyeyi görüyorsunuz; 

Hattâ çiçek, efendiler bu son asırda çiçekten 
ölmüş adam 'bulunmıyan yerler mevcutken biz
de çiçekten de adam öldüğünü görürsek, insan 
vicdanen müteessir oluyor. Bu gibi emrazı sâri
yeyi tamamen söndürebilmek için, küçük sıhhi
ye memurlarımıza bugün diyemiyoruz ki; kalk! 
Buradan filân yere git ve halkı aşıla, hastalığı 
imha e t ! Çünkü bu memurların harcırahı yok
tur, tahsisatı yoktur ve bu küçük sıhhiye me
murlarına harcırah ve tahsisatı; emrazı sâriye 
faslından veriyoruz. ıSonra bunların mukannen 
maaşlarını yine oradan veriyoruz; bunların al
dıkları maaş değildir, ücreti maktuadır. 

Yasin Beyefendi, bu yüz bin liranın; göz 
yaşlariyle toplandığını söylediler. Bendeniz de 
buna kaaniim. Ben de istiyorum ki; birçok ma-
saipten muztaribolan halk bu hastalıklar dola-
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yısiyle de göz yaşı dökmesin. Ricam budur. Rü- j 
fekadan ekserisi de Meclisi Âlii Sıhhinin tesi
sinden bahsettiler. Bendeniz de fikirlerine işti
rak ederim. Fakat Tevfik Rüşdü Beyefendi bi
lirler ki ; istanbul'daki bu Meclisi Âli âzası, dok
tor arkadaşlar; hakkı huzur alırlar. Halbuki j 
bizim bütçemizde Meclisi Âlii Sıhhi için, hakkı 
huzur namiyle konulmuş bir para yoktur. Ve 
bugün davet edeceğini efendilere; «Efendiler! 
Gelin! Memleketin ahvali sıhhiyesiyle meşgul 
olunuz!» derini... Fakat bunu bir derim, iki de
rim; lâkin üçüncü defa diyemem efendiler! 
Onun için bütçe mevzuubahsolduğu zaman bu 
hususu da rica edeceğim. Tetkik .ettim. Onun 
için iki hin lira kadar bir para lâzımdır. Eğer 
bütçe bendenizin zamanında müzakere edilirse 
ve Heyeti Aliyeniz de teklifimi kabul ederse, 
bendeniz de taraftar olduğum için şüphesiz bu 
Meclisi Âlii Sıhhiyi teşkil ederiz. Efendiler! Çok 
rica ederim istediğimiz parayı hini hacette sarf 
edeceğiz. Saırf edilmezse yine memleketin cehin-
de kalacaktır ve yüz bin Tiranın aynen kabulünü 
teklif ederim. 

NEBÎL Ef. (K'arahisarı Sahih) — Demin, 
Mazhar Bey, ifadesinde bir şey söylediler ki : 
Şimdiye kadar birtakım emrivakiler vardır; bir
takım küçük sıhhiye memurları istihdam olun
muş ve onların (müterakim maaşları vardır ve 
bu paradan onların müterakim maaşları da ve
rilecek. Bu para, onların müterakim maaşlarma 
da karşılık tutulacaktır, dedi. Bu doğru mudur, 
değil midir? 

Dr. FUAD B. ((Devamla) — Otuz bin lira 
bütçeye konmuş ve sarf edilmiştir ve belki Rıza J 
Nur Beyin fikrince bu para, memurinin maaşa- I 
tına mukabildi. Ve bu veçhile Heyeti Aliyenize 
arz edecekti; veya daha fazla tahsisat alacaktı. 
Onu ben bilemem. 

NEBÎL Ef. (Karahisarı Sahib) — Demin de 
mevzuubahsoldu. Î337 senesi Haziranında Mec
lîsin verdiği hir karar üzerine; vekâletler, büt
çeye kadrolar ilâvesiyle fazla tahsisat sarf ede-
miyecekti; bu nasıl oluyor? Bu fazla masraf na
sıl yapılıyor? Bunu izah ediniz! 

FUAD B. (Devamla) — Bugün memleketi
mizde sâri hastalıklar vardır ve fakat arz etti
ğim gibi istilâi bir şekilde değildir; beledî bir j 
şekildedir. Biz bu emrazın ordu sıhhiyesine de | 
bir tesir yapamaması için; emrazı sâriyenin or- I 
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duya da intişarına mâni olmak için, bu tahsisa
tı istiyoruz ve bu para emrazı sâriye mücadele
sine kâfidir.Bu para ile lâzım olduğu kadar ça
lışacak ve beledî bir surette devam eden hasta
lıkların Önü alınacaktır. 

YASIN B. (Gazianteb) — Bu para ile, fev
kalâde bir şeye karşı hariçte küçük sıhhiye me
muru bulunabilir mi?. 

Dr. Fuad B. (Devamla) — Hariçten buluna
cak değil efendim. Mevcut sihhiye memurları 
istihdam olunacaktır, istediğimiz para bu mü
cadeleye kâfidir. Yalnız bunlar yeni memurlar 
harekete gelebilmek için para lâzımdır, onu isti
yoruz. 

MAZHAR MÜFlD B. (Hakkâri) — Efen
dim, tabiî bendeniz encümen namına söyliyece-
ğinı; fennî kısmına kanşmıyacağım. Efendim! 
Bizden ne için para isteniyor; rica ederim bunu 
arz edeyim. Bizden istenen para nedir? Diye bâ
zı rüfeka soruyor. O küçük sihhiye memurları
nın maaşı verilmedi mi? Ve bunlara daha.ne 
kadar memur zammedilecek diye anlamak isti
yorlar. Biz de anlatalım: Bunlara daha memur 
zammedileceği yok. Geçen sene muvakkat me
murini sihhiye; istihkaklarını tahsisatı fevkalâ
deye tâbi ücret şeklinde emrazı sâriye tahsisa
tından alırlardı. Fakat tahsisatı fevkalâdelerini 
de umum meyanmda, tahsisatı fevkalâde olarak 
alırlardı. Bu sene böyle olmamış. Bu sene denil
miş ki ; muvakkat sihhiye memurları; bunlar 
muvakkat memurlardır. Onun için gerek tahsi
satı fevkalâdelerini, yani zemaimi, gerekse kendi 
ücretlerini bir maddeden; yani emrazı sâriye 
mücadele tahsisatından alacaklar denmiş. Hal
buki geçen sene tahsisatı fevkalâdelerini; umum 
meyanmda alırlarken, bu sene böyle olmamış; 
tahsisatı fevkalâdelerini de emrazı sâriye tahsi
satından alacaklar denmiş ve işte onun için bu 
fasla ait para da bitmiştir. Şimdi Sihhiye Ve
kili Bey; emrazı sâriye ile mücadele edebilmek 
için o fasla zammen bizden tahsisat istiyor. An-
lıyacağmız budur. 

NEBlL Ef. (Karahisan Sahib) — Bütçe tas
dik olunmadan tahsisatı munzamma istenebilir 
mi ?. istenemez mi ?. 

MAZHAR MÜFlD B. (Devamla) — Çok te
şekkür ederim. Bu sualinize; hay Allah razı ol
sun Nebil Efendi... Zannederim geçen hafta en
cümenin bir teklifi vardı, ki kabul olunmamış-

— 209 



î : 88 21. 8 
t i ; bu suale cevabım odur. Bütçe vaktiyle tasdik ] 
edilmezse tabiî böyle olur. 

Dr. ADNAN B. (İstanbul) — Arkadaşlar, j 
bugün Dr. arkadaşlar burada hep resmi geçit i 
yapıyor. Ben.de geri kalmamak için bir iki söz 
söyliyeceğim. Biliyorsunuz ki, bu emrazı sâriye 
meselesi; on, on iki seneden beri daima bizim 
sıhhiye bütçesinde mevcuttur ve emrazı sâriye 
tahsisatı; Sıhhiye Vekâletinin âcil ihtiyacatı için l 
âdeta eli ayağı mesabesindedir. Memlekette em- i 
razı sâriye var mıdır, yok mudur, onu sıhhiye j 
vekili bey söylediler. Fakat bendeniz de şunu 
maatteessüf arz edeyim ki: Bu işin içine girdi- | 
ğimden beri bugüne kadar, «Bugün elhamdülil- I 
lâh hastalık yoktur.» demek bana da nasibolma-
mıştır. Bunun esbabı nedir? Bizim gioi iş başı- | 
na gelen adamların kusuru mudur? Yoksa di- I 
ger birtakım eksikler mi var? Bunları îtışaallaiı 
Sıhhiye Vekâleti bütçesinin müzakeresinde uzun-
boylu konuşur, münakaşa ederiz. Fakat emrazı 
sâriye tahsisatı olmadan bir Sıhhiye Vekâleti 
idare edilemez, buna imkân yoktur. Emrazı sâ
riye para meselesidir. Sonra memlekette meselâ 
veba var, bu da keza paraya mütevakkıftır. Me
selâ memlekette bedava tedavi olunacak hasta
lar vardır. Onları tedavi etmek için de bu tah
sisata lüzum vardır. Çünkü onların bedava teda- j 
vileri mahallî idarelere ait değildir, devlete ait 
bir iştir. Sonra ilâç parası, seram parası. Bun
lar hep emrazı sâriye tahsisatına bağlıdır. Ve 
icabında bu husus için fazla etibba kullanmak 
mecburiyeti hâsıl olur. Çünkü: Belediye etibbası 
ve hükümet tabipleri bu mücadeleye yetişemez
ler ve doğrusu vazifeleri de değildir ve yetişme
leri de kaabil 'değildir. Yalnız haber verirler. ı 
Bu mücadele için fazla etibba kullanmaya ihti
yaç hâsıl olunca yine bu tahsisattan istifade olu
nur. Mazlıar Müfid Bey biraderimiz de izahatı 
kâfiye verdiler. Tevfik Rüştü Bey biraderimiz 
de bu paranın lüzumu yoktur, buyurmadılar. Yal
nız dediler ki: Bu çoktur. Veya azdır. Yalnız 
benim bildiğim bir şey varsa o da şimdiye ka
dar emrazı sâriye tahsisatı reddolunmamıştır. 
Emrazı sâriye tahsisatının şimdiye kadar reddi, 
vukubulmamıştır. Bu tahsisat istenildiği zaman, 
itirazlar oldu ve olur. Bendeniz de İstanbul'da 
böyle itirazlara mâruz kaldım. Fakat İstanbul'
da da birçok defalar istenilen bu tahsisata kar
şı, lüzumu yoktur demediler. Ve burada da de- ( 
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nileceğini zannetmiyorum. Şimdi arkadaşlar! 
Çok rica ederim, bizde bir âdet var: Bahusus 
ciheti askeriyede... Allah saldasın; efrattan biri 
vefat ederse künyesinin balâsına bir fevt çeker
ler. O adam ölmüş, geçmiş, gitmiştir. Fakat bir 
beygir veya bir öküz, her ne ise öldü mü, bir 
mazbata isterler. Aman ölmüş müdür, ölmemiş 
midir? Diye bir mazbata ararlar. Zatiâlileri de 
biliyorsunuz ki, geçenlerde vebayı bakari için 
otuz bin lira tahsisat verdik. Bu, emrazı sâri-
yei hayvaniye için bir tahsisat idi. Şimdi is
tenilen tahsisat da emrazı sâriyei insaniye için
dir ve bu tahsisatı vermek mecburidir. Yakında 
bütçesi de tasdik edilecektir. Bu tahsisatı ona 
da ilâve edersiniz. Fakat bütçe tasdik edilinceye 
kadar bu-parayı vermek mutlaka lâzımdır. 

MÜFİD Ef. (Kırşehir) — Avanslardan alır.. 
ADNAN B. (Devamla) — Avanslardan'ala

maz. Çünkü tahsisatı bitmiştir. Avanslardan ala
bilseydi buraya, Meclise gelmezdi. (Müzakere 
kâfi sesleri) 

VEHBİ Ef. (Konya) — Efendiler! Rica ede
rim, Mazhar Bey bir şey söylediler. Bu hata 
Rıza Nur Beyindir. Rıza Nur Bey, bütçeye bu 
parayı az koymuş ve bundan dolayı bu tahsisa
tı munza'mmanın istenmesine mecbur kalınmış 
buyurdular. Rica ederim; sıhhiye bütçesi tasdik 
edildi, Meclisten geçti mi? Sıhhiye bütçesi, bu
gün meveudolan Sıhhiye Vekilinin elinde değil 
midir? Bugün Sıhhiye Vekili Muvazene Encü-
meniyle görüşmedi mi? Orada telifi beynedip de 
niçin noksanını ikmal ettirmedi? niçin tahsisatı, 
nmnzamma ile geliyor. Üç gün sonra gelecek olan 
bütee için bugünden (100) bin lira tahsisatı mun
zamına istemekteki mânayı anlamam, buna ak
lım ermiyor. Bu, üç gün sonra gelecek bütçede 
müzakere olunacak ve uzunuzadıya görüşülecek 
bir meseledir. Bugün tahsisatı munzamına verile
mez. Sonra Nebil Efendi arkadaşımız bir şey 
söyledi ki, pek doğrudur, tasdik olunun yan büt
çeye tahsisatı munzamma istenemez. 

Dr. MUSTAFA B. (Kozan) — Memlekette 
•emrazı sâriye kalsın mı? 

SALÂHADDİN B. (Mersin) — Emimi sâ
riye ve istilâiye için tahsis olunan para bu sene 
için sıhhiye memurlarının maaşı olmak üzere mi 
sarf edilmiştir? Bu halde görülüyor ki, encüme
ni muvakkatin sıhhiye memurlarına ancak isti-
lâi emrazı sâriye için verdiği karara karşı siz. 
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bunları mütemadiyen bir memur olarak istihdam 
etmiş ve bu parayı sarf etmişsinizdir.. Binaena
leyh sizin istediğiniz tahsisatı munzamma ben-
denizce emrazı sâriye mücadelesi için değildir. 
Muvakkat sıhhiye memurları için maaş namiyle, 
para istiyorsunuz. Bunu bize neden açıkça söy
lemiyorsunuz? 

SIHHÎYE VEKÂLETİ VEKÎLİ Dr. FUAD 
B. (Bolu) — Efendini, demin de arz ettim. 
Emrazı sâriye için para isteniliyorsa tabiî onu 
işliyeeek eller için de istenilir. Emrazı sâriye 
için yüz bin lira vermişsiniz, bu sade neye 
yarar ? Tabiî onunla mücadele edecek küçük 
sıhhiye memurları da lâzımdır ve bunlar tıpkı 
asker gibidir. Onların kumandanı doktordur, 
doktorlar emir verir. Hastalık olduğu yeı;: git, 
orada şu veya bu ilâçları al, şunu, şunu yap! 
Derler. Memlekette hummayı râcia vardır, bun
lar emrazı sâriye ve istilâiyedendir, bunları 
müsamaha edecek olursak istilâi bir şekil alır. 
Müsamaha etmediğimiz içia arz ediyorum. 
Efendi hazretleri bütçe tasdik edilmeden tahsi
satı munzamma verilemez buyurdular, bütçer.in 
müzakere ve tasdikinin ne kadar uzayacağını bil
miyorum. Fakat emrazı sâriye hususunda ta
hammülümüz kalmamıştır. Demin de Meclisi 
Âli bir kararla sıhhiye bütçesinin müzakeresini 
Rıza Nur Beyefendiye gelinceye kadar talik et
mişti. Halbuki emrazı sâıiye için tahsisat olma
yınca bir iş görmek imkânı yoktur. Zaten büt
çe tetkik olunduğunda da bu tahsisat verilecek
tir. Binaenaleyh, bunun bir an evvel verilme
sini ve bu emrazı sâriye için bir parça1 bize yar
dım etmenizi rica ederim. 

Dr. MAZHAR B. (Aydın) — Vebayı bakari 
için İktisat Vekâletine verilen tahsisat da büt
çenin tasdikmdan evvel verilmiştir ve Sıhhiye 
bütçesinin müzakeresine de daha vakit vardır. 

MÜFÎD Ef. (Kırşehir) — Efendim, Fuad 
Beyefendi bidayeten bu kürsiye gelip de tahsi
satı munzamma talebinin esbabı mucibesini 
izah buyurduğu zaman Beyrut'ta, İzmir'de veba 
ve kolera zuhur etmiştir. Bunlara karşı müca
dele edeceğiz, demeseydi; o zaman başka türlü 
düşünürdük ve başka türlü muhakeme eda dik. 
Mesele bu şekle düşdükten sonra şimdi /dâhil
de de hastalık var, hariçte hastalık var ve filân 
yere de şu tahsisat verilmiştir, gibi birtakım 
m ahım at serd ediliyor. Bütçesi tasdik e-lilmi-
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yen vekâlete yeniden bir para verilemiyeeeği 
hakkındaki beyanata karşı da İktisat Vekâle
tine verildi, diye söyleniyor. Bâtıl mâkisünaleyh 
olamaz. Binaenaleyh, bu gibi diğer teklifleri 
tasdik edemeyiz, bütçesi gelir, müzakere edilir. 
Efendiler! Sıhhiye Vekili sabıkı Refik Bey bu 
bütçe ile memur istihdam etti ve tahsisatı mun
zamma almadı. Binaenaleyh, Rıza Nur Bey bu
rada değilken ve umumi bütçe üzerinde bu tah
sisat meselesi mevzuubahsolmadan ve aslı olmı-
yan bir meseleye tahsisatı munzamma istemek 
katiyen caiz değildir. Bunun sureti kafiyede 
reddi lâzımgelir. 

Riyaseti Celilcye 
Müzakerenin kifayetimde tahsisatı munzanı-

manm reddini ve Avans Kanununun kabulünü 
teklif eylerim. 

Konya Mebusu 
Vehbi 

REİS — Efendim, müzakerenin kifayetini 
reyi âlinize vaz'ediyorum. 
ı TAHSİN B. (Aydın) — Efendim, müzake

renin ademikifayeti hakkında söz isterim. 
REİS — Müzakerenin ademikifayeti hak

kında bir kişi söz söyliye bilir. 

. TAHSİN B. (Aydın) — Efendim, malûmu-
âliniz biz harb halinde bulunuyoruz. Bir düş
manın daima diğer bir düşmanın halinden ha
berdar olmaması lâzımdır. Hükümetin dâhilin
de emrazı sâriyei müstevliyenin vücudunu bu 
kürsüden ilân etmesi birtakım mahaziri siyasi-
yeyi mucibolabilir. (Ooo.. Sesleri) Fakat Mec
lisi Âliniz Hükümeti, hakikati.izhara mecbur 
etmiştir. Maahaza. dâ hilen birtakım emrazı 
sâriyei müstevliyenin vücudu ile beraber gerek 
İstanbul'da ve gerekse Rusya gibi mahallerde 
bı\lunan vebanın sirayeti halinde bunun memle
kette vücuda getireceği felâketler de gayri ka
bili inkârdır. Binaenaleyh, Sıhhiye Vekâletinin 
tahsisatı munzamma esbabı mucibesinde dâhil
de olan emrazı beyan etmediğini iddia ederek 
bunu talebinin reddine senet ittihaz etmek doğ
ru olamaz. Aynı zamanda bundan bir hafta ev
vel kemali civanmerdi ile hayvanları kurtar
mak için tahsisat verildiği halde insanların ha
yatını kurtarmak için bu kadar imsak edilmesi, 
Zannederim, muvafık değildir. Her halde Sıh
hiye Vekâletinin istediği kadar olmasa bile. bu 

— 271 — 



I : 88 21. 
gibi nıasarifatı mübremeyi tesviye edecek ka
dar bir şeyin kabul edilmesi lâzımdır. Binaen
aleyh; Meclisi Âlinin bu tahsisatı kabul etmesi 
elzemdir. 

REÎS — Müzakerenin kifayetini reye koyu
yorum. Müzakereyi kâfi görenler lütfen el kal
dırsın... Müzakere kâfi görülmüştür. Efendim 
takrirleri okuyorum : 

Riyaseti Celiieye 
Mahallî bütçelerinde emrazı sâriye tahsisatı 

mevcudolduğundan işbu tahsisatı munzamına 
talebini hâvi olan üçüncü maddenin tayyını 
teklif ederim. 

Kırşehir Mebusu 
Müfid 

Riyaseti Celiieye 
Sıhhiye Vekâleti tarafından tahsisatı mun

zamına olarak talebolunan yüz bin liranın sıh
hiye bütçesinin zamanı müzakeresine talikini 
teklif ederim. 

Kütahya Mebusu 
Cemil 

Riyaseti Celiieye 
Emrazı sâriyei istilâiye karşılığı olmak ve 

bütçenin tasdikine kadar mer'i bulunmak üzere 
şimdilik (30) bin liralık emrazı sâriye tahsisa
tının itasını teklif ederiz. 

Sıhhiye Encümeni » 
Reisi Mazbata Muh. 

Operatör Emin Kozan 
Mustafa 

Kâtip 
Aydın 

Mazhar 

REÎS — Nebil Efendinin takriri okunacak : 

Riyaseti Celiieye 
Derdesti müzakere Sıhhiye Vekâleti tahsi

satı munzamması hakkındaki maddei kanuni^e-
nin ayrıca tâyini esami ile reye vaz'mı teklif 
ederim. Eğer Avans Kanununa 3 ncü madde 
olarak derç ve Avans Kanunu! ile madde reye 
vaz'olunacak olursa doğru hareket edilmiş 
olunmayacaktır. Bu ciheti Heyeti Muhtereme-
nin nazarı dikkatine arz eylerim. 

21 Ağustos 1338 
Karahisarı Sahib « 

Nebil 
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MAZHAR MÜFÎD B. (Hakkâri) — Bu, tah

sisatı munzammadır. Her halde tâyini esami ile 
reye konmalıdır. 

REÎS — Şüphesiz efendim, tâyini esami ile 
reye konacaktır. Efendim, takrirlerin hulâsai 
meali belki anlaşılmamıştır. Arz edeyim. Mü
fid Efendi ile Vehbi Efendinin takrirleri tah
sisatı munzammanm reddini muhtevidir. 

MÜFÎD Ef. (Kırşehir) — Avans Kanunun
dan tayymı istiyorum, bendeniz. 

VEHBÎ Ef. (Konya) — Ben doğrudan doğ
ruya reddediyorum. 

REÎS — Rica ederim, sükût edelim. Sıhhi
ye Encümeninin talebi, sıhhiye bütçesinin tas
dikine kadar şimdilik otuz bin liralık emrazı 
sâriye tahsisatı olmak üzere zam teklif ediyor
lar. (Ret, sadaları) Bir takrirde de; reddedil
mesin, bütçe müzakeresine talik edilsin, diyor. 

CEMÎL B. (Kütahya) — Takririmi geri alı
yorum. 

REÎS —"Şu halde bir otuz bin liranın kabu
lü hakkındaki takrir var. Bir de ret takriri var. 
Ret takririni reyi âlinize arz ediyorum. 

OPERATÖR EMÎN B. (Bursa) — Encümen 
namına verilen takrir hepsine takaddüm etmeli
dir. 

REÎS — Encümenlerin sözde takaddüm etti
ğini biliyorum. Fakat takrirde takaddüm etti
ğini bilmiyorum efendim. Emrazı sâriye tahsi
satı munzammasmın reddi teklif olunuyor. Ka
bul edenler lütfen el kaldırsın. Reddedilmiştir 
efendim. 

OPERATÖR EMÎN B. (Bursa) — Azrail 
Aleyhisselâma da haber göndermeli, bundan son
ra kimsenin canını almasın. 

MADDE 3. — îşbu kanun tarihi neşrinden 
itibaren meriyilicradır. 

REİS — Efendim Avans Kanununun üçün
cü maddesi hakkında söz, istiyen var mı? Söz 
istiyen yok. Kabul edenler lütfen el kaldırsın. 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — îşibu 'kanunun icrayı ahkâmı
na İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

REÎS — Dördüncü madde hakkında söz is
tiyen var mıf Söz istiyen yok. Kabul edenler 
lütfen el kaldırsın. Dördüncü madde kabul edil
miştir. 

Efendim Avans Kanununun heyeti umumi-
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yesind tâyini esami ve yoklama suretiyle reye ko
yuyorum. 

(Ara toplandı) 
Efendim Dördüncü Avans Kanununda 166 

zat reye iştirak etmiştir. 158 kabul, 4 ret, 4 
müstenkife karşı kanun ekseriyeti azîme ile ka
bul edilmiştir. On beş dakika teneffüs etmek 
üzere celseyi tatil ediyorum. 

Dördüncü Avans Kanununa verilen reylerin neticesi 

(Kabul edenler) 

Abdülgafur E l (Karesi), Hamdi B. (To-
kad), Möhmed Vehbi E l (Konya), Tevfik 
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(İkinci ve Üçüncü celseler hafidir) 

İçtimai âti ruznamesi 
1. •— Zaptı sabık hulâsası 
2. — Evrakı varide 
1. — Edirne Mebusu Şeref Beyle rüfekası-

ııın, Yunanistan'daki üseraya yapılan mezalim 
hakkındaki takrirleri 

2. — Dahiliye ve Müdafaai Milliye encümen
lerinden Encümeni Mahsusa intihabedilmiş âza. 

3. — Mükellefiyeti Ziraiye Kanununun tef
sirine dair Heyeti Vekile Riyaseti tezkeresi 

4. — Encümen intihabatma dair . Kavanini 
Maliye Encümeni Riyaseti tezkeresi 

Mazbatalar 
İstihlâk Resmi Kanununun tefsirine dair İs-

tida Encümeni mazbatası 
Seferberlik ve cephe zammı hakkındaki Kanu

nun borayı tefsir Müdafaai Milliye Encümenine 
havalesine dair Kavanini Maliye Encümeni maz
batası 

Cevabı verilecek .şifahi sualler 
İstihkâm binbaşısı Raif Bey hakkında Müda

faai Milliye Vekâletinden. 
Mülâzim Şehit Perid Efendinin müterakim 

maaşları hakkında Müdafaai Milliye Vekâletin
den 

Tekâlifi Milliye bakayası hakkı uda Dahiliye1 

Vekâletinden 
Kângırı civarındaki vukuata dair Dahiliye 

Vekâletinden 
Adana ve havalisi şimendiferlerine dair Na

fıa Vekâletinden 
Müzakere edilecek mevad • 

Maliye bütçesinin bakiyesi. 
Seriye bütçesi" 
Harb Kazançları Vergisine dair 
Zonguldak memurini maaşatı 
Abdülvahab imzalı istida 
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