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1. — Sabık zabıt hulâsası 134 
2. — Havale edilen evrak 134 
3. — Sualler ve cevaplar 137 
1. — Antalya mebusu Rasih Kaplan'm, 

taze ekmek sattıklarından dolayı cezalan
dırılan iki vatandaş hakkında şifahi sual 
takriri ve Adliye vekili Hasan Menemenci-
oğlunun cevabı 137 : 139 

Savıfa 
4. — Müzakere edilen maddeler 139 
1. — Maadin nizamnamesinin bazı mad

deleriyle Taşocakları nizamnamesinin ta
dili hakkındaki 608 sayılı kanunun 5 nci 
maddesinin tefsirine dair Başvekâlet tez
keresi ve İktisat encümeni mazbata
sı (3/397) 139 



1. — SABIK ZABIT HÜLASASI 

Macaristan'la aramızda mevcut Ticaret An
laşmasına merbut A ve A l listelerinde yazılı 
kontenjanlar haricinde olarak Macarlarla mü
badele edilecek demir ve çelikler hakkında 
Macaristan hükümetiyle teati edilen notaların tas-
dikına; 

Türkiye - Romanya Ticaret ve Tediye Anlaş
malarının bir ay uzatılması hakkında teati edi
len Notaların tasdikma dair kanun lâyihaları ka
bul edildi; 

Ankara Dil ve Tarih - Coğrafya fakültesine 
bağlı bir «Türk inkılâp tarihi enstitüsü» kurul
ması hakkındaki kanun lâyihasının birinci müza

keresi icra edildi; 
Rumeli demiryolları işletme nizamnamesinin 

zayi ve hasar tazminatına müteallik hadlerin 
tadiline dair kanuna ek kanun lâyihası talep üze
rine Bütçe encümenine tevdi edildi; 

Cuma günü toplanılmak üzere inikada niha
yet verildi. 

Reis vekili Kâtip 
Aydın Gazianteb 

Dr. Mazhar Germen Bekir Kaleli 
Kâtip 
Niğde 

Cavid Oral 

dair kanun teklifi (2/55) (Bütçe encümenine); 
8. — İdare Heyetinin, Riyaseticumhur 1941 

malî yılı bütçesinde değişiklik yapılması hakkında 
kanun teklifi (2/56) (Bütçe encümenine); 

9. — idare Heyetinin, Divanı muhasebat 1941 
malî yılı bütçesinde değişiklik yapılmasına dair 
kanun teklifi (2/57) (Bütçe encümenine); 

10. — İdare Heyetinin, Divanı muhasebat 1941 
malî yılı bütçesinde münakale yapılmasına dair 
kanun teklifi (2/58) (Bütçe encümenine). 

Tezkereler 
11. — Gelibolu'nun Büyükeami mahallesinden 

Ruhioğlu Recep Bilik'in ölüm cezasına çarptırıl
ması hakkında Başvekâlet tezkeresi (3/454) (Ad
liye encümenine); 

12. — Lüleburgaz'ın Kırık köyünden İbra-
himoğlu Adem Geldi'nin ölüm cezasına çarptırıl
ması hakkında Başvekâlet tezkeresi (3/455) 
(Adliye encümenine). 

Mazbatalar 
13. — Memurların tahsil müesseselerinde ta

lebe olamayacaklarına dair olan 4007 sayılı ka
nunun birinci maddesinin tadiline dair kanun lâ
yihası ve Dahiliye ve Maarif encümenleri mazba
taları (1/773) (Ruznameye). 

2. — HAVALE E 

Lâyihalar I 
1. — Köy okulları ve enstitülerini teşkilât

landırma kanun lâyihası (1/789) (Dahiliye, Ad
liye, Bütçe ve Maarif encümenlerine); 

2. — Orman umum müdürlüğü 1941 malî yılı 
bütçesinde değişiklik yapılması hakkında kanun 
lâyihası (1/790) (Bütçe encümenine); 

3. — Orman umum müdürlüğü 1941 malî yılı , 
bütçesinde değişiklik yapılması hakkında kanun 
lâyihası (1/791) (Bütçe encümenine); ı 

4. — örfi idare kanununun 7 nci maddesinin j 
değiştirilmesine dair kanun lâyihası (1/792) (Millî 
Müdafaa, Dahiliye ve Adliye encümenlerine); 

5. — Sanayide kullanılan iptidai maddelerle 
makine, alât ve edevat ve bunların yedek ve 
tecdit parçalarının gümrük resimleri baklanda 
Hükümetçe ittihaz olunan kararların tasdikma 
dair olan 3746 sayılı kanuna ek kanun lâyihası 
(1/793) (iktisat, Gümrük ve inhisarlar, Maliye 
ve Bütçe encümenlerine). 

Teklifler 
6. — idare Heyetinin, Büyük Millet Meclisi 

1941 malî yılı bütçesinde değişiklik yapılmasına 
dair kanun teklifi (2/54) (Bütçe encümenine); 

7. — İdare Heyetinin, Büyük Millet Meclisi 
1941 malî yılı bütçesinde münakale yapılmasına J 

2. — HAVALE EDİLEN EVRAK 



B Î R Î N C I C E L S E 
Açılma saati : 15 

REİS — Refet Canıtez. 
KÂTİPLER : Kemal Turan (İsparta), Bekir Kaleli (Gazianteb). 

REİS — Celse açılmıştır. 
MAARİF V. HASAN ÂLİ YÜCEL (İzmir) 

— Efendim, bugünkü gelen evrak arasında bu
lunan kanun lâyihaları içinde birinci maddede 
bizim Köy enstitülerinin teşkilâtlandırmasına 
dair kanun lâyihası var. Bu lâyiha Dahiliye, 
Adliye, Bütçe ve Maarif encümenlerine havale 
buyurulmuş. Bu sene biz mezun vermeğe başlı
yoruz, işin müstaceliyeti vardır. Onun için 
yüksek Heyetin muvakkat bir encümen teşkili 
suretiyle, maddeleri de mahdut olan bu kanunun 
müzakeresine müsaadelerini rica ederim. (Mu
vafık sesleri). 

BÜTÇE En. R. İSMET EKER (Çorum) — 
Efendim, Heyeti celilenizden bizim bir ricamız 
var. Muvakkat ve muhtelit encümenlere Bütçe 
encümeninin dahil edilmemesi. Bütçe encümeni 
bu işi ayrıca tetkik etsin, muvakkat encümenden 
sonra bu işi tetkik etsin. Çünkü Bütçe encü
meninin vazifesi müstakildir. (Doğru sesleri). 

ZİYA GEVHER ETİLİ (Çanakkale) — Niçin? 
BÜTÇE En. R. İSMET EKER (Devamla) — 

Sebebi şudur: Bütçe encümeninin bu lâyihalar-
daki alâkası tahsisat ve kadro meselesindendir. 
Biz encümenden bir kaç arkadaş tefrik edebili
yoruz. Fakat bu kadro ve tahsü^t meselelerinin 
encümen heyeti umumiyesinde tetkik edilme
sini, encümen kendi vazifesi noktai nazarından 
da ve ihzari vazifesi noktasından da faydalı 
bulmaktadır. Gerek Muvakkat ve Muhtelit en
cümenler haricinde kalan, gerekse bu gibi encü
menlerden çıkan şeyler encümenimizi alâkadar 
ederse Bütçe encümeni bunları teehhürsüz tet
kik edecektir. Bunun faydası olduğuna kani 
olduğumuz için Heyeti Gelileden istirham ediyo
ruz, bizi hariç bıraksınlar. (Doğru sesleri). 

REİS — Köy okulları ve enstitülerini teşki
lâtlandırma kanun lâyihası Dahiliye, Adliye, 
Bütçe ve Maarif encümenlerine havale edilmiş
tir. Bunun muvakkat bir encümende müzake
resini Heyeti umumiyeden rica ediyorlar. Yal
nız Bütçe encümeni namına söz soyliyen arkadaş 
da Bütçe encümeninin müstakillen, ayrıca mü
zakere etmesini teklif ediyor. (Gürültüler). 

ZİRAAT En. M. M. YAŞAR ÖZEY (Manisa) 
— Bu köy enstitüleri Ziraat encümenini de ilgi
lendiren bir mevzudur. Binaenaleyh Ziraat en
cümeninin de iştiraki lâzımdır, 

ZİYA GEVHER ETİLİ (Çanakkale) — Efen
dim, şimdiye kadar böyle muhtelit encümen
ler teşkil ediyorduk. Gayet tabii bir şeydir. 
Burada da Maarif, Adliye, Dahiliye ve Bütçe 
encümenlerinden müteşekkil olmak üzere, dört 
encümenden müteşekkil olmak üzere bir mu
vakkat encümen isteniyor. Şimdiye kadar mu
vakkat encümenler böyle teşekkül edip müza
kere edilip dururken, acaba neden dolayı bugün 
Bütçe encümeni kendisini bundan hariç tutmak 
istiyor, ayrıca tetkik etmek istiyor? Muvakkat 
encümen ya vardır, ya yoktur. Muvakkat encü
men varsa nizamnameye gayet muvafıktır. Büt
çe encümeni de buna dahildir. Bütçe encümei 
buıadan çıkarsa muvakkat encümen hiç olmaz. 
Muvakkat encümenden maksat işi çabuk bitir
mek içindir. Encümenlerden seçilip muvakkat 
encümene gelen azaların salâhiyetleri vardır. 
Encümenlerden fikir alıp hep beraber yaparlar. 
Esasen her encümen, milletin parasını Bütçe 
encümeni kadar aramak mecburiyetindedir ve 
arar da. Binaenaleyh ayrıca Bütçe encümenine 
gitsin... Böyle bir teklif kabul edilemez. Şim
diye kadar da vâki değildi. Nizamnameye de 
mugayirdir. Ayrı ayrı tetkik edelim, bu güzel. 
Bütçe encümeni muvakkat encümenden ayrıl
dığı zaman, muvakkat encümenin lüzum ve fay
dası kalmaz arkadaşlar. 

Dr. OSMAN ŞEVKİ ULUDAĞ (Konya) — 
Arkadaşım Etili benim noktai nazarımdan bir 
kısmını söylediler. Esas itibariyle Köy enstitüeri 
Maarif encümenimizi alâkadar eder. O, kendi 
encümeninden bir kaç âza ayınp muvakkat en
cümen teşkiline razı oluyor. Acaba Bütçe encü
meni kendi bünyesinden bir kaç âza ayırmakla 
kuvvetinin dağılacağını mı zannediyor?.. Her en
cümenden muvakkat encümenlere mütehassıs 
azalar toplanır, müzakere ederler. Bütçe ecü-
meninin ayrı bir dâva halinde ortaya çıkma
sının sebebi nedir ve hangi mevzuata uymakta
dır? Bence hiç bir mevzuata uymaz. Tamamiyle 
başka bir haleti ruhiyenin tesiridir. 

SIRRI İÇÖZ (Yozgad) — Arkadaşlar, mad
desini hatırîayamadım; Bütçe encümeninde bu
lunan âza başka ecümenlere giremez diye Ni-
zamamemizde hüküm vardır. Bütçe encümeni 
âzası madem ki başka encümene giremez, Mu
vakkat encümene de giremez, mânası çıkar. 
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Dr. ALÎ SÜHA DELÎLBAŞI (Kütahya) — 

Efendim, mevzuubahis olan lâyiha Heyeti Umu-
miyenin tasvibiyle Muvakkat encümene havale 
buyurulursa bu encümene Sıhhat encümeninden 
de bir heyetin iltihakını rica edeceğim. Çünkü 
köy mektep ve enstitüleri Sıhhat vekâleti ve 
encümenini yakından alâkadar eder. Binaena
leyh heyeti âliyenizden bunu rica etmekteyim. 

EDtB ERGİN (Mardin) — Efendim, Dahilî 
nizamnamemizin maddesi mucibince üç türlü 
encümen vardır. Biri daimî encümenler, diğeri 
muvakkat encümen, üçüncüsü muhtelit encü
mendir. Maarif vekili Beyefendinin teklifleri 
bir muvakkat encümen teşkiline aittir. 

Muvakkat encümen demek, ait olduğu encü
menlerden almacak birden fazla azanın toplan-
masiyle vücuda gelen bir encümendir. Nihayet 
üçüncü encümen de Muhtelit encümendir ki bu 
da, birden fazla encümenin heyeti umumiyeleri-
nin bir araya gelerek, meselâ üç encümenin bir 
araya toplanarak müzakere edecekleri maddeyi 
tetkik etmelerini âmirdir. Binaenaleyh Bütçe 
encümeninin şimdiki teklifinin Dahilî nizamna
memizde hiç bir yeri yoktur. Ne muvakkattir, 
ne de daimidir. Binaenaleyh muvakkat encü
men şeklinde teşekkül etmesi Dahilî nizamna
memiz icabındandır. (Bravo sesleri). 

BÜTÇE En. REİSİ ÎSMET EKER (Çorum) 
— Efendim, biz ne muvakkat encümenin nizam-
namei dahilideki bünyesine ve vaziyetine ve ne 
de Muhtelit encümenin şekline ait bir şey konuş
muyoruz. Bir defa Muhtelit encümen teşkili, 
muvakkat encümen teşkili bir teklifle olduğu 
gibi bunun teşkilini tensip edip etmemekte 
Heyeti Celilenizin hakkıdır. Onun içindir ki 
teşkilât kanunu olması itibariyle Bütçe encü
meninin nizamnamei dahilideki vazifesi müsta
kil bulunması itibariyle, Muvakkat encümen 
teşkili tasvip buyurulursa, alâkadar encümen
lerin teknik vazifelerini ifadan sonra teşkilât, 
kadro ve tahsisat meselesi üzerinde Bütçe encü
meninizi serbest bırakmanızı rica ettik. Bunun 
Nizamnamei dahiliye mugayir bir vaziyeti yok
tur. 

FERİDUN FİKRİ (Bingöl) — Efendim, 
şimdiye kadar, Büyük Millet Meclisinin teşek-
külündenberi ve Nizamnamemizin mer'iyete 
konduğundanberi yapılan Muvakkat encümen
ler kararlarının Bütçe encümeninden geçiril
mesi usulü var mıdır? 

MÜKERREM KARAAĞAÇ (İsparta) — 
Vardır. 

FERİDUN FİKRİ (Devamla) — Bir kere 
Muvakkat encümenden geçmiş bir şeyin Bütçe 
encümeninden de geçtiğine dair bir teamül var
sa lütfen beyan buyursunlar. 

BÜTÇE En. REİSİ İSMET EKER (Çorum) 
Vekâletlerle mütenazır encümenlerindi geçi
yor da bu neden geçmesin? 

FERİDUN FİKRİ (Devamla) — öyle bir ce
vap istemiyorum. Vazıh, katî cevap veriniz. 20/ 
senelik teamülümüz içinde Muvakkat encümen
den çıkan bir iş Bütçe encümeninin istinafından 
geçirilmiş midir, böyle bir şey var mıdır? Buna 
sarih cevap veriniz. 

MÜKERREM KARAAĞAÇ (İsparta) — Fe
ridun Fikri Beyin sorduğu şeyin bir çok misali 
vardır. 

ZİYA GEVHER ETİLİ (Çanakkale) — Ar
kadaşlar, bu işi Muvakkat encümene havale et
mek bir noktai nazardan daha doğrudur ki, 
kanunun aslı esasen bu dört encümenden müte
şekkil Muvakkat bir encümende yapılmıştır. 
Teamülümüz de budur. Yeniden bir madde ge
lirse eskiden nasıl olmuş ise o yolu takip ediyo
ruz. 

İkincisi; kitabımıza meraklı olan Sırrı îçöz 
arkadaşımızın, Bütçe encümen âzası diğer encü
mende çalışamaz sözü de doğru değildir, Bütçe 
encümeni... 

SIRRI İÇÖZ (Yozgad) — Yanlış anlamışsın. 
ZİYA GEVHER ETİLİ ( Devamla ) — Ben 

yanlış anlamam. Müsaade buyurun, efendim, 
Bütçe encümeni âzası ikinci bir encümende ni
çin çalışamaz? Bunun sebepleri vardır. Her en
cümen için, bir encümende çalışan arkadaş di
ğer bir encümene gidebilir. Fakat Bütçe encü
meninde çalışan bir arkadaş diğer bir encümene 
gidemez, çünkü o encümenin meşguliyeti fazla
dır. Esasen böyle bir şey olmasm diye bu mad
de konulmuştur. Yoksa Bütçe encümeninde 
çalışan bir arkadaş Muvakkat bir encümene git
mesin diye bir sarahat yoktur. Ben Maarif 
encümenindeyim, fakat İktisat encümeninde de 
çalışabilirim. Nitekim nizamnamemiz mevcut 
olmadığı zamanlarda adedimiz 401 di. Bundan 
dolayı encümenlerin mesaileri çoktu. İki ar
kadaşa bunu yaptırmak için konulmuş bir mad
dedir. Tabii Bütçe encümeninin işi çoktur, 
fazladır. Bütçe encümeninin mesaisini biliyoruz. 
İşleri fazladır. İşler çok olduğu için Bütçe 
encümeninin işleri teehhüre uğramasın diye 
bu hüküm konmuştur. Yoksa onun yapması ne 
günahtır, ne ayıptır. Sebebi yegâne budur. 
illâ biz ayrı muameleye tabi tutulacağız. Böyle 
şey yoktur. Meclisin istemediği bir şeydir bu. 
Bütçe encümeni diye bir ayan encümeni kabul 
etmiyoruz. Bütçe encümeninin her şeyine te
menna yoktur. Efendim bir iş gelir, Muhtelit 
encümen teşkili icabeder. Mademki encümenler 
muhtelittir ve bu işi beraber yapacaklardır. O 
halde beraber çalışırlar, beraber yaparlar. İllâ 
Bütçe encümenini ayrı tutamayız. Bunu iste
miyoruz. Bundan vaz geçsinler. Bakınız yarım 
saatimiz boş yere geçti. Daiyei istiklâl yoktur 
arkadaşlar. 

BÜTÇE En. REİSİ ÎSMET EKER ( Ço
rum ) — Efendim, arkadaşımız yanlış anlamış-
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lardır. Bir Muvakkat encümende bu lâyiha
nın tetkikini Vekil Bey teklif etti. Müstaceliyet 
hakkmda esbabı mucibeye istinat etmek lâzım
dır. Binaenaleyh Vekil Bey bu teklifi yaptıkla
rında müstaceliyet hakkında esbabı mucibe zik
retmediler. Teşkilât kanunudur, tahsisat kanu
nudur. Binaenaleyh Heyeti Celileye biz demek 
istiyoruz ki; bu lâyiha ile alâkadar encümen
lerden müzakereyi müştereken yapmak istiyen-
ler varsa yapsınlar, yoksa haveleleri mucibin
ce bütün alâkalı encümenlerden geçsin, sonra 
Bütçe encümenine de gelsin. Bu, nizamnameye 
mugayir bir teklif de değildir. Biz, Heyeti Ce-
lileyi tenvir için ve Bütçe encümeninin vazife
sinde muvaffak olması için bu ricayı yapıyoruz. 
Ne imtiyaz istiyoruz, ne bir şey. 

REİS — Esas itibariyle daimî encümenlere 
havale edilmiş olan bu lâyihanın Muvakkat en-
encümende müzakeresine muvafakat buyurulu-
yor mu, buyurulmuyor mu? Evvelâ bunu halle
delim. (Muvafık sesleri). 

Lâyihanın Muvakkat encümende müzakere
sini kabul buyuranlar . . . Kabul etmiyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 

1. — Antalya mebusu Rasih Kaplan'm taze 
ekmek sattıklarından dolayı cezalandırılan İki 
vatandaş hakkında şifahi sual takriri ve Adliye 
vekili Hasan Menemencioğlu'nun cevabı. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisliği 
Yüksek Katma 

Aşağıda yazılı sualime Adliye vekilimizin 
Meclisin ilk toplantısında cevap vermesini say

gılarımla dilerim. 
2 . IV . 1942 

Antalya mebusu 
Rasih Kaplan 

Antalya'da çıkan 27 . I I I . 1942 tarih ve 1762 
sayılı Antalya gazetesinde Antalya Cumhuriyet 
Müddeiumumiliğinden ilân olunan hüküm hulâ
sası şudur: 

Dükkânında taze ekmek satmak suretiyle 
Millî korunma kanununa muhalif harekette bu
lunduğu iddiasiyle suçlu ve gayrimevkuf bulu
nan Antalyanın Murat Paşa mahalesinden Mus-
tafaoğlu 1328 doğumlu bakkal İbrahim Yeşil-
gülün bilmuhakeme Millî korunma kanununun 
21 nci maddesi delaletiyle 55 nci maddesinin 
2 nci fıkrasına tevfikan 25 lira ağır para ceza-
siyle mahkûmiyetine ve dükkânında elde edilen 
127,5 kilo ekmeğin müsaderesine ve 25 lirayı 
geçmemek sortiyle harcı kendisinden alınarak 
işbu hükmün gazete ile ilânına karar verildiği 
Antalya Asliye ceza mahkemesinin 12 . III . 
1942 tarih ve 81/203 sayılı ilâmiyle hüküm 

Bütçe encümeni, kendisinin bu Muvakkat 
encümenden hariç tutulmasını istiyor. Reye ko
yacağım; kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Ka
bul edilmemiştir. Şu halde Bütçe encümeni Mu
vakkat encümene dahil olacaktır. 

Sonra bazı arkadaşlar, Ziraat ve Sıhhiye en
cümenlerinin de Muvakkat encümene ithalini is
tiyorlar, muvafık görülüyor mu? (Kabul sesle
ri). 

Sor.ra Riyaset burada ahkâmı maliye gördü
ğünden Maliye encümeninin de Muvakkat en
cümene ithalini muvafık görüyor (Muvafık ses
leri). Şu halde Dahiliye, Adliye, Bütçe, Maarif, 
Ziraat, Maliye ve Sıhhiye encümenlerinden mü
teşekkil olmak üzere bir Muvakkat encümenin 
teşkilini kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

RASİH KAPLAN (Antalya) — Kaçar kişi 
olacak?. 

REİS — Her encümenden üçer âza muvafık 
mıdır efendim? (Muvafık sesleri). Bu encümen
lerden üçer âza seçilmesini kabul edenler . . . 
Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

kesbi katiyet etmiş olmakla keyfiyet ilân olunur. 
2. — Fırınında çıkarmış olduğu taze ekmek

leri aynı günde satmak suretiyle Millî korun
ma kanununa muhalif harekette bulunduğu id
diasiyle suçlu ve gayrimevkuf bulunan Antal
ya Kızılsaray mahallesinden Süleymanoğlu Meh
met Temizkalbin bilmuhakeme Millî Korunma 
kanununun 21 nci maddesi delaletiyle 55 nci 
maddesinin 2 nci fıkrasına tevfikan 25 lira ağır 
para cezasiyle mahkumiyetine ve 25 lirayı geç
memek suretiyle harcı kendisinden alınmak 
suretiyle işbu kararm gazete ilânına karar 
verildiği Antalya Asliye ceza mahkemesinin 
27 . I I . 1942 tarih ve 80/202 sayılı ilâmiyle olup 
hüküm kesbi katiyet eylemiş olmakla keyfiyet 

ilân olunmuştur. 
Suretleri yukarıda yazılı Antalya Cumhu

riyet müddeiumumisinin ilân ettiği şu iki hü
kümle vatandaşlardan birisi ağır para cezasına, 
sattığı malm müsaderesine ve gazete ile teşhir 
cezasına diğer bir vatandaş da ağır para ceza
siyle gazete ile teşhir cezasına mahkûm ol
muşlar hüküm de katiyet kesbetmiştir. Halbu 
ki, hükmün istinat ettiği 4180 numaralı Millî Ko
runma kanununun 21 nci maddesi Hükümete bu 
tahdit salâhiyetini bir kararname ile vermiştir. 
Hükümetin ne Koordinasyon Heyetinden ne de 
İcra Vekilleri Heyetinden böyle bir karar çık
madığını haber aldım. Doğru ise hüküm de hem 
mahkeme hem de suçu tesbit edip mahkemeye 
veren müddeiumumi madde üzerinde zühul 
yapmışlardır. Vatandaş katiyet kesbetmiş bir 

3. — SUALLER VE CEVAPLAR 

— 137 — 



î : 45 10.4.1942 C : 1 
hüküm karşısmdadır. Bu hatanın tashihi için 
Adliye vekâletimiz tedbir almış mıdır? 

3. — Adliye vekâleti Millî Korunma kanunu 
ile Hükümete verilen salâhiyetlerin ancak ka
rarnameler ile tatbik mevkiine geçeceğini müd
deiumumilere tamim etmemiş midir?. 

ADLÎYE VEKİLİ HASAN MENEMENCÎ-
OĞLU (Mardin) — Efendim, Ticaret vekilliği 21 
şubat tarihli bir şifreli telyazısı göndererek fı
rınlardan çıkan ekmeklerin 24 saatten evvel sa-
tılmamasını emretmiştir ve bu emir Antalya vi
lâyetinde de ilân edilmiştir. Bu emre muhalefet 
eden fırıncı esnafından iki kişi mahkemeye tev
di edilmiş ve mahkeme de Millî korunma kanu
nunun 21 ve 55 nci maddelerine tevfikan fer'î 
cezalarla beraber, 25 er lira para cezasına mah
kûm etmiştir. 

Biz bunu haber alır almaz bu hükme mesnet 
teşkil edecek bir kararname mevcut olmadığını 
anladık ve yazılı emirle bu hükmün bo
zulmasını Temyiz mahkemesinden istedik. 

Temyiz malsoıesinin vereceği karar bu hük
mü tashih edecektir. Bizim şahsi kanaatimizce 
zühul şuradan ileri gelmiştir: Vilâyette ilân 
edilen Ticaret vekilliğinin emri Hükümet ka
rarma istinaden tebliğ edilmiştir zehabını hâ
sıl etmiş ve buna binaen hüküm verilmiştir. Hü
küm verilebilmek için, Millî korunma kanunu
nun tatbikata girmesi için, mutlaka kararname
nin tebliğ ve ilân edilmesi şarttır. Fakat bu hâ
dise haddi zatında bir suç teşkil etmektedir. 
Çünkü 24 saatten evvel satılığa arzedilen ek
mekler 24 saat sonra sıkletlerinden kaybediyor
lar. Binaenaleyh halka mürettep miktardan aşa
ğı düşüyorlar. Bu miktarı temin etmek için 24 
saat beklettirilmesini Ticaret vekâleti emretmiş
tir. Bu, nizamnamelere ve kanun hükümlerine 
aykırı olmıyan bir karardır, bir emirdir. Buna 
bütün esnafın ve alâkadarların riayet etmesi lâ
zımdır. Riayet edilmemesi bir suç teşkil eder. 
Fakat Millî korunma kanununa göre değil, Ce
za kanununun 526 ncı maddesine göre bir suç 
teşkil eder. Bizim şahsi kanaatimiz budur. Mah
kemei temyizden bu hususta alacağımız karar 
meseleyi halledecek ve tashih edecektir. Adliye 
vekâleti Millî korunma kanununun neşrinden 
itibaren 9 tamim yaparak bu kanunun doğru 
bir surette tatbik edilmesini temin etmek iste
miştir. Fakat Hükümet kararı izah edilmemiş
tir. Çünkü Hükümet kararının ne olduğunu 
yani Heyeti Vekile kararı olduğunu her mah
kemenin bilmesi farzedilmiştir. Daha güç nokta
lar tamimlerde isalı edilmiştir. Hattâ başka taraf
lardan Adliye vekâletinin ıttılaına böyle bir 
şey gelmediğine göre bu, münferit bir hata ola
rak göze çarpmıştır. Mahkemei temyizden bu 
husustaki alacağımız kararı tamim etmek sure
tiyle bir daha böyle bir hatânın vukubulmama-
sma çalışacağız. Maruzatım bundan ibarettir. 

RASİH KAPLAN (Antalya) — Sayın Adliye 
vekilimizin kararm tashihi hususundaki teşeb
büslerine teşekkür ederim. Yalnız ekmeği sıcak 
satmanın cürüm olacağını ifade buyurdular. 
O noktaya iştirak etmem. O cürüm olamaz. 

Arkadaşlar, gazetede bu hükmün hülâsasını 
görünce benim dikkatimi celbeden bir hâtıra ol
du. Millî korunma kanununun hazırlanmasını 
temin için teşekkül eden İhzari bir encümeniniz 
vardı. Orada, malûmu âliniz memlekette tasar
rufu temin için, yiyecek maddelerde tasarruf 
temini için tedbirler düşünülüyordu. Hükümet
teki ve encümendeki arkadaşlarla birlikte. Bu 
meyanda arkadaşlar şunu teklif ettiler. Ekme
ği bayat satmak, bayatlamış ekmek satmak 
acaba tasarrufa fayda verir mi vermez mi? En
cümende konuşulurken doktor arkadaşlar da iş
tirak ediyorlardı, şu karara varıldı. Ekmek ba-
yatlaymca gıda hassasından bir kısmı mühim-
mini kaybeder, bir. İkincisi; bayatlıyan ekmek 
daha çabuk hazmolur. Bu itibarla tasarruftan 
ziyade fazla ekmek sarfını mucip olur. (Gülüş
meler) . 

Binaenaleyh Hükümetten gelen vekil arka
daşlarımın da iştirakiyle encümene, bayat ek
meğin bir faydası olamıyacağı kanaati geldi. 
Bu karar hâtıramda olduğu için gazetelerde 
hükmü görürünce vekil arkadaşlar da encümen 
kararından haberdardılar, nasıl böyle bir koor
dinasyon karan çıkardılar diye düşündüm, bu 
işle alâkadar olan daireye müracaat ettim. Hayır 
böyle bir karar çıkmamıştır cevabını aldım. 
Ticaret vekili bilmiyorum niçin böyle bir emir 
vermiştir? Demek ki, böyle zühul olabiliyor. 
Onun için Adliye vekilimizin kararın tashihi 
hususundaki teşebbüslerine vatandaşlar namına 
teşekkür ederim. Amma ekmeğin bayat sayılma
masının veya sıcak satılmasının cürüm olması 
hakkındaki kanaatine katiyen iştirak etmem 

TİCARET VEKİLİ MÜMTAZ ÖKMEN (An
kara) — Efendim, doğrudan doğruya arkadaşı
mız Ticaret vekâletinin bir kararma temas etmiş 
olduğu için sual nevama Adliye vekiliyle sahibi 
sual arasmdan çıkıp kısmen Ticaret vekâletine 
de intikal etmiş olduğu için hâdiseyi tavzih et
mek üzere söz aldım. Bu hareketim nizamna
meye bu noktadan aykırı olmasa gerek. Millî 
korunma kanunu encümeninde tasarruf bakı
mından bayat ekmek satılması mevzuu hakika
ten müzakere edildi. Fakat bu mevzu Encüme
nin kararma girecek bir şey değildi. Çünkü 
kanun ve karar mevzuu olamazdı. Bunun üze
rinde bazı temenniler ve aksi mütalâalar serde-
dildi. Muhakkak olan şey şu idi : Umumî ola
rak bir çok yerlerden aldığımız şikâyetler fırın
cıların ekmeklere fazla su vererek kilo itiba
riyle sıkleti arttırıp undan tasarruf ettikleri 
şikâyeti vekâlete geldi. Alâkalı daire tetkik 
etti. Millî korunma kanununun Hükümete ver
diği bütün salâhiyetler tamamiyle İcra Vekil-
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leri Heyetinin karariyle istimal edilir ve millî 
iradeye iktiran eder, Oeridei Resmiye ile inti
şar eder. 

Bundan sonra mer'i olur. Bazı yerlerde, Ad
liye vekili arkadaşımın da söylediği gibi, mah
rem emirlerle, bu noktadan, mümkün olan yer
lerde fırınlardan sıoak olarak çıkıp, hem vatan
daşın kanunen mürettep olan gıdasmı az verme
mek bakımından, hem de ona hamur ve sulu ek
mek yedirmemek bakımından ekmekleri bayat-
ladıktan sonra satılmasını tebliğ ettik. Bende-

4. — MÜZAKERE 

1. — Maadin nizamnamesinin bazı madde-
eriyle Taşocakları nizamnamesinin tadili hak
kındaki 608 sayılı kanunun 5 nci maddesinin tef
sirine dair Başvekâlet tezkeresi ve İktisat encü
meni mazbatası (3/397) [*] 

REİS — Tefsir fıkrasını okuyoruz. 
Tefsir fıkrası 

608 numaralı kanunun 5 nci maddesinde ya-

[*] 109 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 

niz hâdiseye bugün muttali oluyorum. Bir ve
kâlet emrinin veya Hükümet kararmm ifa edi
lip edilmemesini takdir mevkiinde olan en sa
lahiyetli makam hiç şüphe yoktur ki mahkeme
lerdir. Bu itibarla mahkemenin ittihaz edece
ği kararda bir hatayı kanuni varsa, arkadaşı
mız bunun tashihi için kanuni yola gitmiştir. 

Kanunen salâhiyettar olan merci bittabi bu
nu tetkik edecektir. Maruzatım bundan iba
rettir. 

EDİLEN MADDELER 

zili çimento kelimesi hem tabii, hem de terkibi 
çimento mânasmı tazammun eder. 

RElS — Mütalâa var mı? Tefsir fıkrasını 
reye arzediyorum. Kabul edenler ... Etmiyen-
ler ... Kabul edilmiştir. 

Ruznamemizde görüşülecek madde kalmadı. 
Pazartesi günü saat 15 te toplanılmak üzere 
inikada nihayet veriyorum. 

Kapanma saati : 15,32 
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S. Sayısı : 109 
Maadin nizamnamesinin bazı maddeleriyle Taşocak-
ları nizamnamesinin tadili hakkındaki 608 sayılı 
kanunun 5 nci maddesinin tefsirine dair Başvekâlet 

tezkeresi ve İktisat encümeni mazbatası (3/397) 

T. C. 
Başvekâlet 21. VIII. 1941 

Kararlar Dairesi Müdik-lüğü 
Sayı: 6/4.060 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

6 haziran 1317 tarihli Taşocakları nizamnamesini tadil eden 608 sayılı kanunun 5 nci maddesinin 
tefsiri hakkında Dahfiye vekilliğinden yazılan 7 . V I I . 1941 tarih ve 204/41/14921 sayılı tezkere 
sureti ilişik olarak sunulmuştur. 

işin tefsir yoluyla halline ve sonunun bildirilmesine yüksek müsaadelerini rica ederim. 
Başvekil 

Dr. R. Saydam 

Dahiliye vekâleti M. î. U. M. ifadeli ve 7 . V I I . 1941 tarih ve 204 - 41/14921 sayılı tezkere suretidir: 

Başvekâlet yüksek makamına 

Sivas'ın Filindir mevkiinde, Sümerbank tarafından yaptırılacak çimento fabrikasının iptidai 
madde olarak kullanacağı kireç ve alçı taşı ile kilkisin istihsali için tesbit edilen sahada taşo
cakları mevzuatı mucibince ocak küşadma müsaade edilmesi adı geçen banka tarafından istenmesi 
üzerine Sivas vilâyetince lâzımgelen tetkikat icra edilerek tanzim olunan evrakı vekâletimizce yük
sek makamları vasıtasiyle Devlet şûrasına verilmişti. 

İktisat vekâletinin «608 numaralı kanun ile çimentonun hususi idarelere devredilmediği ve 
tabii çimento nadiren mevcut olup bunun alçı, kireç ve kilkisten terkibi olarak istihsal olun
duğu ve kanun vazımın çimento ile hem tabii,, hem de çimento taşlarını kasdettiği» yolundaki 
mütalâası üzerine Sivas'taki bu üç taş ocağına müteallik muamelenin iktisat vekâletine ait ol
duğu Devlet şûrası 3 ncü dairesiyle Umumî heyeti tarafından 14 . X . 1940 ve 24 . X . 1940 tarihle
rinde kararlaştırılmıştır. 

Halbuki: 
1. — Taşocakları nizamnamesinin 1 nci maddesinde (Ocaklar somaki ve alçı ve kireç... ve kil 

ve çimento... ve bunlara mümasil' mevaddan ibarettir) denmiş ve çimento bir madde olarak gös
terilmiş olduğu gibi 608 numaralı kanunun 5 nci maddesinde «Mağnezit, çimento, somaki, mer
mer, amyant, süngertaşı ocaklariyle» denerek çimentonun ocak olacağı sarahaten gösterilmiş bu
lunduğundan vazu kanun terkibi çimentoyu kasdetmeyip saf çimento maddesini iktisat vekâleti
ne bırakmıştır. 

2. — Tabii çimentonun nedreti hususi idarelere verilmiş olan bu hakkı tağyir edemez. 
3. — Sümerbank zaten iktisat vekâletine bağlı bulunduğundan bu muamele ve mukavelenin 

Sivas vilâyeti ile yapılması, bu hakikatin esas itibariyle kabul edilmiş olduğunu gösterir. 
, 4. — Kireç, alçı ve kilkisten çimento da istihsal edilebilmesi bu üç maddenin sarahaten husu

si idarelere terkedilmiş olması karşısında durumu değiştiremez. 



Bu sebeplerle çimento imal edilse dahi kireç, alçı ve kilkis ocaklarının hususi idarelere ait 
olması kanuni bir zaruret bulunduğundan 6 haziran 1-317 tarihli Taşoeakları nizamnamesini tadil 
eden 608 sayılı kanunun 5 nci maddesinin tefsirine delâlet buyurulmasını derin saygılarla arzo-
lunur. 

Dahiliye vekili 
- . Fayılı Öztrak 

İktisat encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
İktisat encümeni 6 . IV . 1942 

Esas No. 3/397 
Kara No. 2X 

Yüksek Beisliğe 

6 haziran 1317 tarihli Taşoeakları nizamna
mesini tadil eden 608 sayılı kanunun 5 nci mad
desinin tefsiri hakkında Dahiliye vekâletinden 
yazılıp Yüksek Başvekâletten gönderilen 7. VII. 

1941 tarih ve 204/41/14921 sayılı tezkere encüme
nimize havale buyurulmuş olmakla Dahiliye ve 
İktisat vekâletleri mümessilleri hazır bulunduk
ları halde tetkik ve mütalâa olundu 

Sivas'ın Filindir mevkiinde Sümerbank tara
fından yaptırılacak çimento fabrikasının ipti
dai madde olarak kullanacağı kireç ve alçı taşı 
ile kilkisin istihsali için tesbit edilen sahada taş
oeakları mevzuatı mucibince ocak küşadma müsa
ade edilmesi, adı geçen banka tarafından isten
mesi üzerine Sivas vilâyetince lâzımgelen tetki-
kat yapılarak tanzim olunan evrakın Devlet şû
rasına tevdi edildiği ve İktisat vekâletinin 608 
numaralı kanunla çimentoların hususi idarelere 
devredilmediği ve tabii çimento nadiren mevcut 
olup bunun alçı, kireç ve kilkisten terkibi olarak 
istihsal olunduğu ve kanun vazıınm mutlak ola
rak çimento demekle hem tabii, hem de çimen
to taşlarım kasdettiği yolundaki mütalâası üze
rine Sivas'taki bu üç taş ocağına mütaallik mu
amelenin İktisat vekâletine ait olduğuna Devlet 
şûrası üçüncü dairesiyle Umumî Heyeti tarafın
dan 14. IX. 1940 ve 24. X. 1940 tarihinde karar 
verildiği ve Dahiliye vekâleti tarafından da bu 
kararın kanun hükümlerine uygun olmadığı mü
talâasında bulunularak 608 numaralı kanunun 

5 nci maddesinde yazılı olan ve hususi idarelere 
terkedilmemiş bulunan çimento kelimesiyle yal
nız tabii çimentonun mu yoksa hem tabii, hem 

de terkibi çimentonun mu kasdedilmiş olduğu
nun tefsir yoluyla halli talep edilmekte olduğu 
anlaşılmıştır. 

Dahiliye vekâletinin noktai nazarına ^öve: 
1. Taşoeakları nizamnamesinin birinci 

maddesinde (ocaklar somaki, alçı ve kireç ... ve 
kil ve çimento ve bunlara mumail mevaddan 
ibarettir) denmiş ve çimento bir madde olarak 
gösterilmiş olduğu gibi 608 numaralı kanunun 
5 nci maddesinde (Mağııezit, çimento, somaki, 
mermer, amyant, süngertaşı ocaklariyle) dene
rek çimentonun ocak olacağı sarahaten gösteril
miş bulunduğundan vazıı kanun terkibi çimen
toyu kasdetmeyip saf çimento maddesini İktisat 
vekâletine bırakmıştır. 

2. Tabii çimentonun nedreti Hususi ida
relere verilen bu hakkı nezedemez. 

3. Sümerbank zaten İktisat vekâletine 
bağlı bulunduğundan bu muamele ve mukave
lenin Sivas vilâyeti ile yapılması, bu hakikatin 
esas itibariyle kabul edilmiş olduğunu gösterir. 

4. Kireç, alçı ve kilkisten çimento da is
tihsal edilebilmesi bu üç maddenin sarahaten 
Hususi idarelere terkedilmiş olması karşısında 
durumu değiştiremez. 

Binaenaleyh çimento imal edilse dahi kireç, 
alçı ve kilkis ocaklarının Hususi idarelere ait 
olması kanuni bir zarurettir. 

İktisat vekâletinin ve onu teyiden Devlet 
şûrası üçüncü dairesiyle Umumî Heyetin karar
larının mesnedini teşkil eden mütalâaya göre 
ise tabiatta madde olarak çimento diye bir 
şey yoktur. Bu kil, kireç ve alçının muayyen 

( S. Sayısı : 109 ) 



8 — 
nisbetlerde terkibinden husule gelir. Binaena
leyh diğer madenlere kıyas edilemez. Tabii 
çimento denilen şey, kil, kireç ve alçının tabi
atta kendiliğinden muayyen nisbette imtizaç et
mesi neticesi vücut bulmuş olan çimentodur ki 
pek nadir olarak tesadüf edilir ve memleketi
mizde de yoktur. Tefsiri istenilen maddede 
yazılı olan çimentoyu terkibi çimento mânasına 
almak bir zarureti fenniyedir. Binaenaleyh çi
mento imalinde kullanılan kireç, alçı ve kilkis 
ocaklarının idaresi İktisat vekâletine ait olmak 
lâzımdır. 

Yukarıda arzedilen her iki mütalâa üzerinde 
inceden inceye duran encümenimiz, tabiatta 
çimento diye bir madde ve maden mevcut olma
masını ve Dahiliye vekâletinin noktai nazarı 
kabul edildiği takdirde kanunda yazılı olan çi
mento kelimesinin lâğv addedilmesi icabedece-
ğini nazara alarak 608 numaralı kanunun 5 nci 
maddesinde yazılı çimetonun hem tabii hem de 

terkibi çimento mânasını tazammun eylediği 
neticesine varmış ve bu hususta tanzim edilen 
tefsir fıkrası aşağıya yazılmıştır. 

Umumî Heyetin tasvibine arzedilmek üzere 
Yüksek reisliğe sunulur. 
İktisat En- Reisi N. M. M. Kâtip 

Rize 
Fuad Sirmen 
Ankara 
A. JJus 

Edirne 
T. Göksel 

Gazianteb 

Rize Bileck 
Fuad Sirmen K. Gülek 

Ankara Dyarbakır 
M. Eriş Muhalifim 

V. Necdet Sünkitay 
Erzincan 
S. Başotaç 

İçel 
Nuri Pazarbaşı Karara muhalif im 

Dr. M. Berker 
İzmir Konya 

Benal Anman Kâzım Okay 
Niğde Denizli 

Dr. R. Ferid Talay TaJıir Berkay 

Eskişehir 

İstanbul 
A. Daver 

Konya 
H- Dikmen 

TEFSİR FIKRASI 

608 numaralı kanunun 5 nei maddesinde yazılı çimento kelimesi hem tabii, hem de terkibi çi
mento mânasını tazammun eder. 
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