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1. — GEÇENTUTAKAK ÖZETÎ 

Mardin Milletvekili Dr. Aziz" Uras'ın, çocuk 
hastalıklarına karşı alınacak tedbirler hjtkkmdaki 
sorusu, Sağlık Bakanının o sırada Kaölşltayda ofyf 
lunmajnasmdan geri bırakıldı. . •' -• '- * **•'•*'• 

Türkçel eştirilen İçtüzük görüşülerek kabul 
olundu. 

3655 sayılı kajîuna b|ğlı cetvellerin Cumhur
başkanlığı kısmında.d!ği|ikîik^ yâp|hîıaşı îalkıri-
daki 4006 sayılı kafiunun "d^îştifeilto^rae "dair 
kanun teklifinin birinci görüşmesi yapıldı. 

Köy Kanununun bazı maddelerinin değiştiril-
mesineü-ve bu kanuna bir madde eklenmesine dair 
olanj5||nun teklifi, istek üzerine, içişleri Komisyo
nun! geri verildi. 

Cuma günü toplanılmak üzere birleşime son 
verildi. 

Başkanvekili ^ 
•'' SrVas; -.' 
Ş. Günaltay 

•', Kâtip 
Erzincan 

B. K. Çağlar 

Kâtip 
İsparta 

' K. Turan 

2. — HAVALE İ S ö f t Ö KAĞITLAR 

Tosunlar 
1. — Kimyagerlik ve kimya mij^eu^isjiği hak

kında kanun tasarısı (1/420) (MiHî İfitılâ, Saf
lık ve Sosyal Yardım; Ekonomi ve Bütçe Komis
yonlarına); .: y. 

Raporlar 
2. — Birleşik Kırallık'ta mamul eşyanın Tür

kiye'ye ihracma müteallik garantilere dair mun
zam Anlaşmanın 5 nci maddesine bir (F) fıkrası. 
ilâvesi için ingiltere Sefaretiyle teati edilen no
taların onanması hakkında kanun tasarısı ve 
Dışişleri ve Ticaret Komisyonları raporları 
(1/3.79) (Gündeme),;. , - , - '•"•• 

3. —; Subaylar Heyetine mahsus Terfi Ka

nununun 4554 sayılı kanunla değişen 11 nci 
maddesine bir fıkra eklenmesine dair kanun ta
sarısı ve Millî Savunma Komisyonu raporu 
(1/413) (Gündeme); 

4/ — Türkiye - İsviçre Ticaret ve ödeme An
laşmasının üç ay uzatılması hakkında kanun ta
sarısı ve Dışişleri ve Ticaret Komisyonları ra
porları (1/381) (Gündeme); 
,, 5. — Türkiye - Amerika Ticaret Andlaşması-
na Bağlı bir sayılı listede 695 D ve C pozisyon
larına giren maddelere müteallik gümrük resim
leri hakkında teati olunan mektupların onanma
sına dair kanun tasarısı ye £)ışişleîri ye Ticaret 
Komisyonları, raporları (1/340) ('(^üri'deme).. : 

»0<i 

İBÎRİNCÎ OTURUM 
Açılma saati : 15 

BAİŞKAN — Dr. Mazhar Germen (Aydm) 
KATİPLER ; K. Turan (tsptırta), N. Baydar (Malatya), 

BAŞKAN — Oturum açılmıştır. 

3. — BAŞKANLIK DÎVANININ KAMUTAYA SUNUŞLARI 

i. — Sayın Milletvcjcillerindejı bazılarına izin 
verilmesine dair Büyük Millet Meclisi Başkan
lığı tezkereni 

Kamutaya 
Aşağıda adlan yazılı sayın üyelerin izinleri 

'Başkanlık-Divanınca kararlaştırılmıştır. 
Kamutayın onamasına sunulur. 

"' ~ B. M. M. Başkanı 
M. A. Renda 

Ağrı Milletvekili Rıfkı Refik Pasin, 1,5 ay, 
hastalığına binaen. 

G'resun Milletvekili Fikret Yüzatlı, 1,5 ay, 

mazeretine binaen. 
Muğla Milletvekili Sadullah Güney, 2 ay, 

hastalığına binaen. 
Urfa Milletvekili Hüseyin Sami Coşar, 1 ay, 

hastalığına binaen. 
Antalya Milletvekili Tayfur Sökmen, 1,5 ay, 

mazeretine binaen. f 

Konya Milletvekili Fatin Gökmen, 1 ay, 
mazeretine binaen., . • 

Malatya Milletvekili Kemal Sayın 1 ay, 
mazeretine binaen. - * 

Ordu Milletvekili Selim Sırrı Tarcan, 2 ay, 
hastalığına binaen. 
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Urfa Milletvekili Ahmet Kutsi Tecer 1,5 ay,- I 

hastalığına binaen. 
BAŞKAN — Ayrı ayrı oyunuza sunulacaktır; 
Ağrı Milletvekili Rıfki Refik Pasin, 1,5 ay, 

hastalığına-binaen. , 
.BAŞKAN-.-- Kabul buyuranlar ... Etmiyen- | 

ler ... Kabul edilmiştir,. f 
Giresun Milletvekili Fikret Yüzatlı, 1,5 ay, | 

mazeretine binaen. j 
BAŞKAN — Kabul buyuranlar ... Etmiyen- J 

ler ... Kabul edilmiştir. ! 
Muğla Millet vekili Sadullah Güney, 2 ay, I 

hastaTığına-binaen. I 
BAŞKAN — Kabul buyuranlar ... Etmiyen- | 

ler ... Kabul edilmiştir. ; 
Ürıa Milletvekili liüsejdn Sami Coşar, 1 ay, 

hastalığına binaen. ! 
BAŞKAN — Kabul buyuranlar ... Etmiyen- | 

ler ... Kabul edilmiştir. ' I 
"Antalya Milletvekili Tayfur Sökmen, 1,5 ay, | 

4 . — SORULAR 

2. — Mardin Milletvekili Dr. Aziz Uras'ın | 
çocuk ölümlerinin yüzde yetmişinden daha fazla- \ 
sına sebep olan toh.sik çocuk hastalığma karşı 
alınacak- tedbir hakkında sorusu ve Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanı Dr. Sadi Konuk'un söz
lü cevabı. • 

BAŞKAN — Bu sözlü soru evelki oturumda 
okunmuştu. Tekrar okunmasını istiyor musu
nuz?^ (Hacet yok sesleri). . 

ŞA-ÖLIK ve SOSYAL YARDIM BAKANll Dr. 
Ş. ULUDAĞ (Bursa) — Sual takririni geçen otu- | 
rumda hastalığım dolayısiyle yüksek huzurunuzda ı 
cevaplandıramadığım için affınızı dilerim. t 

- Sayın, Milletvekili Dr. Uras'ın yurda çocuk 
vefiyatını önliyecek tedbirlerden birinin tatbikatı 
yolunda öne sürdüğü dileği şükranla karşıladım. 

1041 senesine kadar- gerek dünyada, gerekse 
vekâletimiz teşkilâtında ve memleketimiz hekim
liğinde çocuk .yaz ishallerine karşı baktriyof a j ' -
dan başka polivalari autidizantrik seromları ile 
diğer âdi veya toksit ishallere karşı umumiyetle 
kullanılan ilâçlardan istifade edilmekte idi. 

-1938 yılında Ankara'da' Numune hastanesi 
çocuk servisinde baktriyofaj tedavisi tecrübeleri 
yapılmağa başlanmış ve bu tecrübeler Refik Say
dam Hıfzıssıhha Enstitüsü tarafından geniş sa
hada tetebbu edilerek bir çok hasta çocuklar ifra
ğa tının bakeriyolojik tahlilleriyle araştırma la 
girişilmiş ve muhtelif maraz âmilleri mikroplan 
eseri bulunan çocuk yaz ishali üzerine yüksek te
siri haiz baktriyofaj hazırlanarak tatbik sahasına 
yayılmıştı. 

Alınan neticeler memnuniyet verici bulunmuş 
olduğundan Refik Saydam Hıfzısssrhha Enstitü
sü vâsi miktarda bu şifa vasıtasını hazırlayarak | 
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mazeretine binaen. 

BAŞKAN — Kabul buyuranlar ... Etmiyen-
ler ... Kabul edilmiştir. 

Konya Milletvekili Fatin" Gökmen, 1 ay, 
mazeretine binaen.' .: . 

BAŞKAN — Kabul buyuranlar ... Etmiyen-
ler':.:. Kabul edilmiştir, 

Malatya Milletvekili Kemal Sayın' ' 1' ay, 
mazeretine binaen. 

BAŞKAN — Kabul buyuranlar ... Etmiyen-
ler ... Kabul edilmiştir. 

Ordu Milletvekili Selim Sırrı Tarcan, 2 ay, 
hastalığına binaen. 

BAŞKAN — Kabul buyuranlar ... Etmiyen-
ler ... Kabul edilmiştir. 

Urfa Milletvekili Ahmet Kutsi Teeer 1,5 ay, 
hastalığına binaen. 

BAŞKAN — Kabul buyuranlar ... Etmiyen-
ler ... Kabul edilmiştir. 

VE CEVAPLAR 

memleket hastahanelerîne göndermiş ve tatbik 
edilmiştir ve elan tatbik sahasmdadır. 

1941 senesinden itibaren bir çok mikroplu has
talıklara karşı başarılı tesir gösteren sülfonamid-
ler de ilk def a olarak çocuk yaz ishallerine karşı 
kullanılmağa başlanılmıştır. Bir kaç türlü sulfa-

midlerin kullanılması ile beraber en son bulunan 
ve en yüksek tesiri haiz olduğu anlaşılan şulfo-
guanil.veya sûlfaguanidin de bu yolda kullanıl
mış ve tatbik sahası emniyetle genişlemiştir. 

'Ankara Numune hastahanesi ve diğer mües^ 
sesâtımızda da bu ilâç tatbik edilerek yüksek şif a 
tesiri anlaşılmış ve hekimlikte yeni bir muvaffa
kiyet vasıtası olarak ele alınmıştır. 

Yalnız bugünkü dünya durumunun bilhassa 
münakale üzerinde yarattığı zorluk ve imkânsız
lıklar İm ilâçtan geniş istifade imkânını bırak
mamıştır. 

Bakanbkça bu gibi ilâçların itidalini temin 
edecek müteşebbislerine her türlü kol aylıklar gös
terilmiş ve gösteril m ekte olmasına rağmen maal
esef bilhassa İsviçre'den gelecek olt-n'bu devanın 
lâzımı kadar ithali imkânı olmamıştır.. 

Sağlık Bakanlığı son zamanlarda Hariciye 
Bakanlığı vasıtasiyle muhtelif teşebbüslere giriş
miş olup münakale vasıtalarında olacak her fır
satı istimal etmektedir. Üzerinde ciddiyetle du
rulmakta olan aynı tesiri haiz bu iki ilâçtan birisi 
Sulfoguaılile İsviçre'den, diğeri Sulfoguanidine 
de Amerika'dan getirilebileceğine göre Sağlık 
Bakanlığı her kanaldan bu ilâçların acele gelebil
mesi için gerekli hareketleri yapmış, maalesef 
henüz müspet eserini* alamamıştır. Kızılay Ku
rumu da bu mevzu üzerinde ehemmiyetle 'çalış
maktadır. Şu anda elimizde olmayan bir deva 
ınaddesinin sayın Milletvekili Dr. lirası'iri ta vsi-

— 67 — 
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ye ve isteğine tamamen katılmakla beraber, bu 
imkânsızlıklar karşısında bu güzel hareketi sağ
layabilecek durumda bulunmadığımızı esefle söy
lemek zorundayım, tik fırsatta derhal bu ilâçlar
dan âzami istifade edeceğiz. Bununla, beraber 
tatbikatında % 70 nispetimde iyi neticeler aldığı
mız bakteriyofaj tedavisini kendi müessesemiz
de temin ettiğimiz fazla istilısal. ile ve yine sıt
ma teşkilâtını da vazifelendirerek bütün genişliği 
ile ve parasız olarak tatbik ve takip kararındayız 
ve ona göre de işimizi ayarlayoruz. 

Yaz çocuk ishallerinin tahlillerinde maraz âmil
leri arasında paratifo basillerinin de göze çarpma
sı dolayısiylc çocuk ishallerini, ihban mecburi has
talıklar arasına alabileceğiz. Bu suretle de umu
mî mücadelede çocuk vefiyatı' sebeplerinden bir 
mühimminin üzerinde de faydalı bir harekete ge
çebilmiş olacağız: 

Arkadaşlar, lier türlü zaruretler içerisinde 
münferid olarak ele alabildiğimiz bu ıstıraplı 
dâvalar cemiyet -durumumuzda el koyacağımız 
dertlerimize* karşı ancak küçük birer teselli ha
reketi olmaktan ileri gidemez, Türkiye sağlık 
durumu dâvası bütün cemiyetimizin beraberce 
ve çok ciddi anlayış ve kavrayışla hep birlik yük
ten ip- taşıyacağı muazzam bir konudur. Bu yük
ten bir kısmını birer birer cemiyetimi*? üzerinden 
alarak hafifletmiş olmak elbette faydalıdır. Fa
kat arazî ve mütemadi kuvvet safının mukayyet 
olduğu takat gibi ömürsüzdür, geçicidir. Her za
man tazelenmek isteyen bu hareketler muayyen 
hedefi karşılayabilir zannile mahdut verimlerin 
darçarçevesi içine gömülürken, ana dâva için 
olan kudretleri inkisara a. uğratabileceği de göz-
önürie alınmak icabeder. 

Bu endişeyi daima, hareketlerimizi ayarlamak 
yönünde itina ile hatırlarken, esas hareketi sağ
layacak program ve taazzuvun umumî bünyede 
yer almasına kadar İm münferit • ıstıraplara da 
bütün :imkânlarla cevap verme durumunda bulun* 
düğümüzü idrâk ederek çalışıyoruz. 

Sağlık Bakanlığınızın -bugünkü teşkilât ve 
sistemi büyük sağlık dâvamızı," inkişaf eden Türk 
cemiyetinin isteklerini karşılayacak şekilde ni-
zamlayarak. tnilllî eğitim hareketleriyle beraber 
ve/bu iki büyük dâvayı kül halinde cemiyet ben
liğine yerleştirebilmek için gerekli çalışmalarımız 
arasız takip edilmektedir. Kısa zamanda Türk 
milletini gerek nüfus ve gerekse umumî sağlığı 
bakımından emniyet ve itimatlı bağlanabileceği 
bir program ve sistemle yüksek huzurunuzdan 
emir almağa geleceğiz. 

Dr. A. UR AS (Mardin) — Arkadaşlar; ben

deniz şundan mülhem olarak Sayın Bakandan 
bu suali sormuştum. Sıtma ile olağanüstü savaş 
Kanununu kabul ettik. Bu münasebetle doktor
larımız geniş çapta memleketi ziyaret edecek
lerdir. Bu her vakit ele düşen fırsatlardan de
ğildir. Köy, kent, kasaba ( doktorlarımız tara
fından vâsi mikyasta ziyaret edilecektir. Bizi 
sıtma kadar tehdit eden, ve nüfusumuzu kemi
ren bir hastalık var, çocuk ishalleri, toksik an-
tirtler, çocuk kolerası hastalıkları. Bu hasta
lıklar, çocuklar arasında % 75 ölümü intaç et
mektedir. Geriye kalan tifo, çiçek, kızıl, kıza
mık gibileri ancak % 25 kadardır. Bu tehlikeli 
hastalık şimdiye kadar baktifaj atarla, diyetlerle 
vesaire ile tedavi edilmekte idi. Bu suretle maa
lesef büyük bir fayda sağlanamamıştır. Has
talık ateşle başlar, namütenahi ishal ve nihayet 
meşum akibet- gelir ;-ölüm. Bu, bizim memlekette 
bilhassa süratle teessüs eder ve ölüm nispeti pek 
çoktur. Arkadaşlar bizim memleketimizin vasati 
arz derecesi 37 dir. Memleket suptropiktir. Bi
naenaleyh bu hastalık bizim memlekette daha 
fazla tehditkârdır. Medenî memleketler bunun 
üzerinde çok çalıştı. Nihayet isviçreliler,-Alman
lar, Fransızlar muhtelif isimlerde az imtisas 
eden sulfamidler bulmuşlar ve bu ilâçları kendi 
kolonilerinde kullanmışlardır. 

Ark ad a$l ar ; -ben şahsen kendi çocuğum da kul -
landım. Bir buçuk sene evvel ishal ve ateşle 
başlayan hastalık üç gün içerisinde çocuğu bir 
deri bir kemik haline getirdi. Tesadüfen bir ar-
kadaşnn, nereden bulmuşsa bulmuş, verdiği bir 
tüp bu neviden ilâç çocuğu 24 saat zarfında bu 
hastalıktan kurtarmıştır. Ve tavsiye ettiğim 
Timztari]t babalar bu hastalık yüzünden ölmek 
üzere bulunan çocuklarını kurtarmışlardır. 

Bu kadar geniş çapta, memleket, doktorları 
tarafından ziyaret edilirken ençok müsmir ola
cak bir şeyi de beraber ynnmalarr memleket* 
ieiıı hayır ve fayda temin edecektir, diye. dü
şündüm. bu ilâçtan bir ton kadarını Amerika'dan 
veya herhangi bir memlekettim getirmek yerin
de olur. ' 

Memleketimizin siyasi ve içtimai manada ha
yati ana dâvalarından biri nüfus davasıdır. Nü
fusun da esası çocuk olduğuna göre, çocukları
mızın ölümünü önliyecek bu ilâcın getirilmesi 
muhakkak yerinde olacaktır. 

Sayın Bakanın vaitlerine teşekkür ederim. 
Bendeniz, mümkün ise bunun hatta tayyare 

ile Amerika'dan getirtilip bu fırsattan istifade 
etmelerini rica ederken bu İsrarımı da af buyur
malarını dilerim. 

5. ÖNERGELER 

Erzurum Milletvekili Nahiye Elgün ile, To-
kad Milletvekili Nazım Poroy'un, Amerika Cum
hurbaşkanı Roosvelfin ölümü üzerine duyulan 

teessür Amerika Birleşik Milletleri Kongremle 
bildirilmesine dair önergesi 

BAŞKAN — Bir önerge var okunacaktır. 
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Yüksek Başkanlığa 

İnsanlığın ve Milletler hürriyetinin kurtarıl
ması yolunda ölen Amerika Birleşik Devletleri 
lleisi Koosvelt'in ölümü Türk Milletinin umumî 
teessürünü mucip olmuştur. Milletin mümessili 
olan Büyük Millet Meclisi de aynı teessüre işti
rak ederek bu acıyı paylaştığının Birleşik Mil
letler Kongresine iblağına Başkanlığın delâlet 
etmesini teklif ediyoruz. 

Erzurum Tokad 
Nakiye Elgün Nazım Poroy 

N. POROY (Tokad) — Arkadaşlar, yüksek 
huzurunuza şüphesin pek aeı bir vazifenin ifası 
için çıkmış bulunuyorum. İnsanlık, dünyanm bu 
büyük ateşi içinde Beis Roosvelt'i de kaybetti. 
Reis Roosvelt'in milletler hürriyetine ve demok
rasiye olan hizmetini burada izah etmeyi zait ad
dederim. Bu, malûmu ilâm kabilinden olur. Nu
tuklarının en parlağı olduğunu zannettiğim bi
rinde Roosvelt dört hürriyet esasını ortaya atmış
tır, Bilirsiniz ki bu dört hürriyet» evvelâ söz hür
riyeti, ikincisi herkesin ali ah ma istediği gibi .tap
ması hürriyeti, üçüncüsü, insanların herhangi bir 

korkudan ve belâdan kurtulması, libere oİmasl 
ve nihayet dördüncüsü bütün beşeriyetin açlık 
sıkıntısından beri kalması hürriyetidir. 

Bu büyük adam hayatında bu dört hedefe 
daima yürümüştür ve eğer ömrü vefa etseydi 
binlerce ve binlerce müşkülât arasında şüphesiz 
yine yüıüyecekti. Haleflerinin de aynı gayeye 
doğru yürüyeceklerine hiç şüphemiz yoktur. 

Roosvelt'in bu vakitsiz ölümü hürriyete ve is
tiklâle âşık olan Türk milletini çok büyük yese ve 
kedere boğmuştur. 

Bu âciz arkadaşınız, gerek Dişileri Komisyo
nunuzun bir üyesi olmak itibariyle ve gerek ara
nızda mevki almak şerefini haiz bulunmak itiba
riyle bu sözleri söylerken öyle zannediyorum ki 
hepinizin hissiyatına tercüman oluyorum. (Tabii, 
tabii sesleri). 

Büyük ölünün önünde eğilerek takririmin oya 
sunulmasını rica ederim. 

BAŞKAM — Takriri oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Müttefikan kabul edilmiştir. 

Pazartesi günü saat 15 te toplanmak üzere 
oturuma son veriyorum. 

Kapanma saati : 15,20 

..«*<.. 
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