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gibi çıkmıyor. Onun için Dilekçe Komisyonunda 
bulunan arkadaşlarımızın çok titiz hareket etme
leri lâzımgeldiği gibi, yeni Meclisin de Dilek
çe Komisyonuna ne suretle hareket edeceğine dair 
içtüzükte de mevcut olan hükümlere, bâzı ah
kâmın ilâve edilmesi lâzımgeldiği kanaatindeyim. 
(Takrir verir düzeltirsiniz sesleri). 

Arkadaşlar; ben Hükümetten rica ediyorum, 
Demokrat Partiden istiyorum. Bunlar birçok ar
kadaşların başına geliyor, muztarip oluyorlar. 
Meselâ şimdi bu zat Askerî Temyiz Mahkemesine 
müracaat etmiştir. Askerî Temyiz Mahkemesi 
Millî Savunma Bakanlığının vermiş olduğu ceva
ba tebaiyet etmiştir. Tabiidir ki, ona vicdani bir 
hak belki de verilmemiştir, biliyorum. Verilmiş 
olsaydı dahi verilecek karar mutlaktır. Çünkü 
elde rapor vardır. Mutlak olarak bu zatm tam 
mânasiyle tedavi edilebileceği raporda musarrah 
değildir. Ama, Ama, bu zatın raporda kısmen 
dahi olsa daha iyi bir vaziyete geleceği1 yazılmak
tadır. 

Sayın Bakan bu zatın Amerika'ya gönderil
mesinin 70 - 80 bin liraya mal. olacağını ileri sür
düler. Amerika'ya göndermiyelim, daha yakın 
bir yere gönderelim. Amerika'ya gönderilmesi 
şart değildir. îsviçreye, Fransa veya ingiltere'
ye, daha ucuz bir yere gönderelim. Amerika 'ya 
tedavi için gönderilen paşayı ben gördüm, tam 
mânasiyle değilse de eski vaziyetinde % 80 bîr sa
lâh vardır. Memleket için çalışmış olan insanla
rın, bu hizmetlerde bulundukları esnada duçar 
oldukları hastalığının tedavi edilmeleri hakkında 
kanun mevcuttur. 

Sonra arkadaşlar sadet dışı olmakla beraber, 
Toprak Mahsullerinin 26 memuru Avrupanm 
muhtelif yerlerinde dolaşarak günde 100 lira 
yevmiye alıyorlar. Bir zabite bu yüz liranın bir 
tanesini versek o da tedavi edilse olmaz mı? Onun 
için rica ediyorum, Feridun Fikri Düşünsel ar
kadaşımızın buyurdukları gibî bir defa Sıhhat 
Komisyonunda tetkik ettirelim, eğer hakika
ten elindeki raporla kısmen dahi olsa iyileşeceği 
anlaşılıyorsa bir karar verelim, milletin irade
siyle gelmiş olan bu Meclisin ilk asıl kararı bu 
olsun. 

SALIM SERÇE (Seyhan) — Sayın arkadaş
larım, hakikatler daima netice ile kıyas edildi
ğinde temamen tezahür eder. Bugün bu mesele 
hayat meselesidir. Bir arkadaş hayatını bu mil
lete hasretmiş, gelmiş vazife görüyor. Bu esna

da nezfi dimağiden, yani beyin kanamasından 
malûl oluyor ve bunun için mütaaddit rapor
ları vardır. En son rapor, ki profesörler tarafın
dan verilmiştir, onda deniliyor ki: her ne kadar 
tedavii tam mümkün değilse de salâhı hal muh
temeldir. Binaenaleyh % 10 ümit dahi olsa bir 
insan, bu subay eğer parası olsa parasının i% 95 
ini sarfederek bu salahı temin etmek için dünya
nın en uzak köşesine gider. Felci tıflî dediğimiz 
«Paralysie infantile» e uğrıyan çocukları baba
ları Amerika'ya kadar götürüyorlar. Bu arka
daş velev ki az bir salâlh dahi memul olsa bu fe
dakârlığı, milletin en büyük babası olan Meclis 
ve Hükümetten bekler ve arzu eder. Millet, onu 
göndermekten âciz değildir. Mübalâğa edildi gi
bi geliyor, 70 - 80 bin lira değil, nihayet 4 bin 
lira gitmek, 4 bin lira da gelmek ve birkaç bin 
lira da orada sarf etmek. 

MÎLLÎ SAVUNMA BAKANI REFÎK ŞEV
KET İNCE (Manisa) — Resmî rakam arzediyo-
rum, 80 bin lira gitmiştir. 

S ALÎM SERÇE (Devamla) — Hiçbir zaman 
70 - 80 bin lira gitmez, tayyare ile seyahat 4 
bin liradır (Gürültüler). 

Efendim; masarif cihetine karışmıyorum. 
Fakat 70 - 80 bin lira dahi olsa... Arkadaşlar; 
bir insan, çocuğunu tedavi etmek için icabında 
her fedakârlığı nasıl göze alırsa bu millet de 
bir ferdini tedavi etmek için bu meblâğı çok 
görmez. Büyük Milletimiz ve Meclisimiz de bu
nu çok görmiyecektir. Mademki salâh ümidi 
vardır, hiç olmazsa bu subay arkadaşımızın ru
hunu tedavi etmek için olsun kendisini gönder
memiz icabeder. 

BAŞKAN — Daha birçok arkadaşın sözü 
vardır. Fakat bir de kifayeti müzakere takriri 
vardır. (Gürültüler). 

Şimdi söz Dr. Kenan Çığman'mdır. 
KEMAL ÇIĞMAN (Çankırı) — Arkadaşlar 

benden evvel konuşan Sayın Milletvekili salâh
tan bahsetti. Bu salâhtan maksat, hastanın ta-
mamiyle iyi olacağı mânasını ifade etmez. Bu
radaki salâhın mânası, biraz düzelebilir demek
tir. Yoksa hastanın vaziyetinde esaslı hiçbir de
ğişiklik olmıyacaktır. Şu hale göre hastanın 
Amerika'ya gönderilebilmesi için ya hayatının 
tehlikede olması, yahut oraya gittiği zaman 
iyi olabileceğine dair bir kanaat edinmemiz 
icabeder. Bunlar olmadığına göre hastanın 
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