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1 — SABIK ZABIT HULÂSASI 

Haziran - ağustos 1937 aylarına aid Divanı muha
sebat raporuna 
.^ Ve bir kişinin ölüm cezasına çarptırılmasına dair 
mazbatalar kabul edildi. 

Büyük Millet Meclisi 1937 yılı birinci kânun ve 
1938 yılı ikinci kânun ayları hesabı hakkındaki maz
bata okundu. 

2 — 

Tezkereler 
1 — Bafranm Dededağı köyünden Mehmedoğlu 

Çete namile maruf Çolak Hasan Bayrakm ölüm ce
zasına çarptırılmasına dair Başvekâlet tezkeresi 
(3/466) (Adliye encümenine) 

2 — Gazi Antebin Lohan köyünden Karahacıoğlu 
şöhretli Mehmedoğlu Mehmed Ali Karanın ölüm ceza
sına çarptırılmasına dair Başvekâlet tezkeresi (3/467) 
(Adliye encümenine) 

3 — Halepli Hacı Mehmedoğlu Devvare oğulları 
soy adlı Abdonun ölüm cezasına çarptırılmasına dair 
Başvekâlet tezkeresi (3/468) (Adliye encümenine) 

Mazbatalar 
4 — Askerî ve mülkî tekaüd kanununun 48 nci 

maddesinin tadili hakkında kanun lâyihası ve Maliye 
ve Bütçe encümenleri mazbataları (1/912) (Ruzna-
meye) 

5 — Devlet müesseselerile Türkler veya Türk ser-
mayesile müteşekkil şirketler tarafından satın alınan 
buharlı gemilerle memlekette yapılan mümasilleri 

1 — Bayın üyelerden bazılarına izin veril
mesi hakkında Büyük Millet Meclisi Riyaseti te-
keresi 

Umumî heyete 
Aşağıda isimleri yazılı saym üyelerin izin

leri Riyaset divanınca kararlaştırılmıştır. 
Umumî heyetin tasvibine sunulur. 

B. M. M. Reisi 
M. A. Renda 

Memurin kanununun 84 ncü maddesinin (D) fık-
rasile 85 nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun 
lâyihası dahi kabul edildikten sonra cuma günü top
lanılmak üzere inikada nihayet verildi. 

Başkan vekili Kâtib Kâtib 
Refet Canıtez Kütahya Çoruh 

Naşid Uluğ Ali Zırh 

I için getirilecek eşyanın gümrük resminden istisnasına 
dair olan 3044 sayılı kanunun bazı hükümlerinin de
ğiştirilmesi hakkında kanun lâyihası ve Iktısad, Güm
rük ve inhisarlar, Maliye ve Bütçe encümenleri maz
bataları (1/897) (Ruznameye) 

6 — icar ve isticar kontratolarile ferağ ve intikal 
ilmühaberlerinin ve nüfus ve hüviyet cüzdanlarının 
bedel mukabilinde satılması hakkında kanun lâyihası 
ve Bütçe encümeni mazbatası (1/735) (Ruznameye) 

7 — Müze ve millî saraylardan almacak duhuliye 
ücreti hakkında kanun lâyihası ve Büteç encümeni 
mazbatası (1/743) (Ruznameye) 

8 — Orta okul Öğretmenleri yetiştirmek maksadile 
Gazi terbiye enstitüsünde açılan kursa devam eden 
öğretmen okulu mezunları hakkında kanun lâyihası 
ve Maarif, Dahiliye ve Bütçe encümenleri mazbataları 
(1/875) (Ruznameye) 

9 — Türk parasının kıymetini koruma kanununa 
ek kanun lâyihası ve Iktısad, Maliye ve Bütçe encü
menleri mazbataları (1/914) (Ruznameye) 

Afyon Karahisar mebusu Berç Türker, 25 
gün, hastalığına binaen. 

Ankara mebusu Eşref Demirel, 45 gün, maze
retine binaen. 

Bursa mebusu Dr. Refik Güran, iki ay, has
talığına binaen. 

Diyarbakır mebusu Tevfik Bilge, iki ay, has
talığına binaen. 

Edinre mebusu Meodi Boysan, iki ay, has
talığına binaen. 

HAVALE EDİLEN EVRAK 

B İ R İ N C İ C E L S E 
Açılma saati : 15 

BAŞKAN — Tevfik Fikret Sılay 
KÂTÎBLER — Cavid Oral (Niğde), Ali Zırh (Çoruh) 

BAŞKAN — Meclis açılmıştır. 
3 — RİYASET DÎVANININ HEYETİ UMUMİYE YE MARUZATI 

— 34 — 
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Giresun mebusu Gri. ihsan Sökmen, iki ay, 

mazeretine binaen. 
içel mebusu Fikri Mutlu, bir ay, mazeretine 

binaen. 
içel mebusu Hamdı Ongun, bir ay, mazere

tine binaen. 
istanbul mebusu Halil Etem Elden, iki ay, 

hastalığına binaen. 
Kayseri mebusu Veli Yaşm, iki ay, has

talığına binaen. 
Kırşehir mebusu Mehmed Seyf eli, iki ay, has

talığına binaen. 
Kocaeli mebusu Or. Gl. Ali Said Akbaytu-

gan, beş hafta, hastalığına binaen. 
Kütahya mebusu Hüseyin Rahmi Gürpmar, 

bir buçuk ay, hastalığına binaen. 
Muş mebusu Hakkı Küıcoğlu, bir ay, maze

retine binaen. 
Niğde mebusu Halid Mengi, iki ay, hastalı

ğına binaen. 
Urfa mebusu Ali Saib Ursavaş, iki ay, has

talığına binaen. 
Urfa mebusu Mehmed Emin Yurdakul, iki 

ay, hastalğma binaen. 
Zonguldak mebusu Ragıb Özdemiroğlu, bir 

ay, hastalığına binaen. 
Kastamonu mebusu Dr. Tevfik Aslan, bir ay, 

hastalığına binaen. 
Ordu mebusu Ali Canib Yöntem, iki ay has

talığına binaen. 
Afyon Karahisar mebusu Berç Türker, 25 

gün, hastalığına binaen. 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 

Kabul edilmiştir. 
Ankara mebusu Eşref Demirel, 45 gün, maze

retine binaen. 
BAŞKAN— Kabul edenler... Etmiyenler... 

Kabul edilmiştir. 
Bursa mebusu Dr. Refik Güran, iki ay, has

talığına binaen. 
BAŞKAN — Kabul edenler,.. Etmiyenler... 

Kabul edilmiştir. 
Diyarbakır mebusu Tevfik Bilge, iki ay, has

talığına binaen. 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 

Kabul edilmiştir. 
Edilire mebusu Mecdi Boysan, iki ay, has

talığına binaen. 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 

Kabul edilmiştir. 
Giresun mebusu Gl. ihsan Sökmen, iki ay, 

mazeretine binaen. 
BAŞKAN — Kabul edenler*.. Etmiyenler... 

Kabul edilmiştir. 
içel mebusu Fikri Mutlu, bir ay, mazeretine 

binaen. 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 

Kabul edilmiştir. 
içel mebusu Hamdi Ongun, bir ay, mazere

tine binaen. 
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BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

istanbul mebusu Halil Etem Elden, iki ay, 
hastalığına binaen. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Kayseri mebusu Veli Yaşın, iki ay, has
talığına binaen. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Kırşehir mebusu Mehmed Seyf eli, iki ay, has
talığına binaen. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler.., 
Kabul edilmiştir. 

Kocaeli mebusu Or. Gl. Ali Said Akbaytu-
gan, oeş hafta, hastalığına binaen. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Kütahya mebusu Hüseyin Rahmi Gürpmar, 
bir buçuk ay, hastalığına binaen. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Muş mebusu Hakkı Kılıcoğlu, bir ay, maze
retine binaen. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Niğde mebusu Halid Mengi, iki ay, hastalı
ğına binaen. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Urfa mebusu Ali Saib Ursavaş, iki ay, has
talığına binaen. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Urfa mebusu Mehmed Emin Yurdakul, iki 
ay, hastalğma binaen. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Zonguldak mebusu Ragıb özdemiroğlu, bir 
ay, hastalığına binaen. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Kastamonu mebusu Dr. Tevfik Aslan, bir ay, 
hastalığına binaen. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Ordu mebusu Ali Canib Yöntem, iki ay has
talığına binaen. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler.,. 
Kabul edilmiştir. 

2 — Tekirdağ mebusu Faik Öztrak ve 9 ar} 
kadaştmn, memurlar hakmdaki kanun teklifi
nin Muvakkat bir encümende müzakeresine dair 
Dahiliye encümeni mazbatası 

Yüksek Başkanlığa 
Tekirdağ mebusu Faik Öztrak ve 9 arkada

şının, memurlar hakkındaki kanun teklifi en
cümenlerde ayrı ayrı müzakere olunmak karan 



î : 34 11-3-1938 C : 1 
ile evvelâ . encümenimize havale buyurulmuş 
olmakla, tetkikata başlanmıştı. 

Daha başlangıçta anlaşıldı M; teklif, her en
cümenin bir içtima senesini işgal edecek dere
cede mühim esasatı havidir. 

Elyemv meriyette bulunan memurin kanunu
nun değiştirilmemiş pek az hükmü kalması ha-
sebile çok karışık bir hal aknasma binaen yeri
ne acilen yeni ve tecrübenin verdiği neticelere 
uygun bir kanun konması zarurî bulunduğun
dan evvelki kanunun tanzimi esnasında olduğu 
gibi, bu teklifin de teşkil olunacak bir Muhte
lit encümen tarafından tetkikinin faydalı ola
cağının Ulu heyete arzma karar verilmiştir. 

Da. En. R. R. V. M. M. 
Tekirdağ Samsun Çanakkale 

C. Uybadm Ş. Yasm 
Kâtib 
Tokad Antalya Burdur 

Hürrem Ergun R. Kaplan H. Onaran 
Bursa Çanakkale Çorum 

F. Güvendiren H. Ergeneli K. Alpsar 
Çoruh Erzurum Erzurum 

Atıf Tuzun N. Elgün Z. Soydemir 
Kars Kütahya Malatya 

E. Özoğuz M. Somer Emrullah Barkan 
Samsun Sivas Sivas 

M. Ali Yörükek S. Görkey Mitat Ş. Bleda 
Tokad Urfa Zonguldak 

Galib Pekel M. Dinçsoy Rifat Vardar 

1 — Demiryolları ile eşya nakliyatına müte
allik beynelmilel mukavelenameye istinaden te
şekkül eden heyetle beynelmilel nakliyat komite
si tarafından ittihaz olunacak kararların meri
yet sureti hakkında kanun lâyihası ve Nafıa en
cümeni mazbatası (1/947) [1] 

BAŞKAN — Heyeti umumiyesi hakkında 
mütalea var nu? 

REFİK tNCE (Manisa) — Bahsedeceğim 
mesele bu kanunun heyeti umumiyesinin, muha-
fazasile mükellef olduğumuz esas prensiplere 
ne dereceye kadar muvafık olduğu yolunda en
cümenin ve Hükümetin vereceği izahatı elde et
meğe matuftur. 2641 numaralı bir kanunumuz 
vardır. Bu kanunun esası; Devlet demiryolla-
rile eşya nakliyatına müteallik beynelmilel mu
kavelenameye istinaden teşekkül eden heyetle 
Beynelmilel nakliyat komitesi tarafından ittihaz 
olunacak kararların meriyet sureti hakkındadır. 

Şimdi o mukaveleye müsteniden teşekkül 
eden heyetle beynelmilel nakliyat komitesi ta
rafından ittihaz olunacak kararların meriyet su
reti hakkındaki bu kanunun esbabı mucibesini 

[1] 103 sayılı basmayazı zabtın sonundadır. 

BAŞKAN — Bu husustaki cari muameleyi 
arzedeyim : 

Bu kanun teklifi geldiğinde Memurin mu
vakkat encümenine havale edilmiş ve Heyeti 
umumiyenizce encümenlerden aza seçilmesi ka
rarlaştırılmıştı. Memurin muvakkat encümeni 
bir mazbata ile işin ehemmiyetine binaen ve da
hilî nizamnameye müsteniden aza adedinin ar
tırılmasını Heyeti umumiyeye teklif etti. Bu 
mazbata üzerine açılan müzakere neticesinde bu 
teklifin Muhtelit bir encümen yerine her encü
menden geçmesi kararlaştırılmış ve evvelâ Da
hiliye encümenine verilmişti. Şimdi Dahiliye 
encümeni müzakereye daha başlarken işin müs
taceliyeti nisbetinde seri müzakeresine imkân 
olmadığını bir mazbata ile arzediyor. Vaziyet 
budur. 

Mazbata hakkmda mütalea var mı? (Muva
fık sesleri). 

Mazbatayı reyi âlinize arzediyorum. Kabul 
edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

Mazbatanın muhtevasına göre yeniden müte
nazır encümenlerden bir muvakkat encümen se
çilmesi icab ediyor. Eskiden ikişer arkadaş ve
rilmişti ve encümen 24 arkadaştan teşekkül edi
yordu. 

Yine encümenin, mütenazır encümenlerden 
ikişer arkadaş verilmesi suretile 24 arkadaştan 
terekkübünü reyi âlinize arzediyorum. Kabul 
edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

okuduktan sonra şunu anlıyoruz: O mukavele
namenin herhangi bir maddesi hakkmda ekis-
perler heyeti tarafından bir karar ittihaz edildi
ği zaman bu kararların, İM ay zarfında itiraz 
olunmazsa, meriyet kesbedeceğine dair sarahat 
vardır. 

Sonra bu mukavelenamenin, bugünkü hükmü 
aşağı yukarı îstanbula kadar gelen trene aid 
olduğu halde yarm biz feribot tesis edersek bü
tün hatta bu mukavelenamenin hükmünün teş
mili gibi bir vaziyet hâsıl olabilir. Binaenaleyh 
o komite, o heyet buna dair karar verebilecek-
miş. Çok güzel, işte gerek ekisperler tarafından 
şimendifer nakliyatına taallûk eden, bu mese
leye mütedair dahi olsa, verilen kararların, ge
rek diğer komite tarafından verilecek kararla
rın (Mütemmim hükümler), Fransızca tabirile 
(Dispositinos complementaires) diye mütemmim 
hükümler mahiyetinde olarak verilen kararla
rın tasdiki salâhiyetini bu kanunla Nafıa ve
kâletine veriyoruz. Şimdi mazbata muharriri ar
kadaşımızdan bir sual sorayım: 

Böyle bir kanunu yani bir muahede ve mu
kavelenin mütemmimi olmak üzere ittihaz edi
len kararları ve binaenaleyh esas mukaveleye 
ilâve edilen ve mahiyeti itibarile mukavele olan 

4 — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 

— 36 — 
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bir kararı tasdik etmek Meclisin salâhiyeti da
hilinde iken bunu bir Vekile, icra kuvvetine 
mensub herhangi bir vekâlete vermek doğru 
mudur, değil midir? Birinci sual. 

ikincisi; esas mukavele mucibince eksperle
ri kabul ettiğimize ve komitenin böyle kararlar 
ittihaz edebileceğini kabul edeceğimize göre 
- Esbabı mucibe mazbatasında -, esasen kabul 
etmiş olduğumuz bir heyetin vermiş olduğu ka
rarları tasdik için evvelâ Meclisin veya evvelâ 
Hükümetin sonra Meclisin, böyle bir kanun 
yapmasına ihtiyaç var mıdır? Bu, esas bakımın
dan üzerinde tevakkuf edilmesi lâzmı gelen bir 
iştir. Biz Şimdiye kadar icra Vekilleri 
Heyetine kendimiz tarafından yapılması 
lâzım gelen bazı esasatı şu veya bu kay-
düşartla verdik. Fakat zannetmiyorum ki 
mukavele tanzimi, muahede tasdiki gibi 
mahiyeti itibarile Büyük Millet Meclisinin haiz 
olduğu bir salâhiyeti bir vekile vermiş olmaya
lım. Mazbata muharriri arkadaşımızın bu ci
hetten bizi tenvir etmesini rica ederim. 

NAFIA £. M. M. AHMED HÎLMÎ KALAÇ 
(Kayseri) — Bir defa esas mesele, mukavele 
tanzimi değildir. Mesele şudur: Şimendiferler 
ittihadı vardır. Bu ittihada dahil Hükümetler 
delegelerini göndermiş, mukavele yapmış, o mu
kaveleler, mazbatamızda arzedildiği veçhile, 
muhtelif tarihlerde Yüksek Meclisçe tasdik edil
miş ve bu gûna mukavelelerin hükmü merî bu
lunmaktadır. Şimdi bu kanunla istihdaf edilen 
netice şudur: Vaktile tanzim edilen mukavele
nin 60 ncı maddesi mucibince arasrra ittihada 
dahil olan Hükümetler delegelerini gönderiyor
lar ve bunlar, evvelki mukavelenin her hangi 
bir maddesinin tavzihi şeklinde- karar ittihaz 
ediyorlar. Bu kararlar, mazbatamızda arzu izah 
edildiği gibi, iki ay zarfında tebliğ ediliyor, 
alâkadar Hükümetler üç ay zarfmda menfi ce-
vab vermezlerse mamulünbih oluyor. 

Malûmu âliniz bizim Meclisimizi altı aydan 
fazla olmamak üzere tatil yapabilir. Sonra bey
nelmilel mukavelelerin müstaceliyeti ve ehemmi
yeti izahtan varestedir. Öyle zamanlar oluyor-
ki, kısa bir zamanda bunların derhal bir netice
ye bağlanması lâzmıgeliyor. Ya mamulünbih 
olacak veya olmayacak ... Bu, sırf tavzih nok-
tai nazarmdadır. Yeniden mukavele tanzim 
edilmiyor. Yeniden mukavele tanzim 
edilecek olursa şüphesiz böyle ittihada dahil 
olan her hangi bir delegenin bulunmasile, Hü
kümet kendisi de murahhas göndermek suretile 
mukavele yapacak ve Meclisin tasdikma iktiran 
edecek ve bir kanuna istinad edecektir. Burada 
mazbatamızda arzu izah edildiği gibi, tavzih 
mahiyetindedir, dispositions complementaries. 

ZIYA GEVHER ETÎLl (Çanakkale) — Bu 
ne demek? 

AHMED HÎLMjİ KALAÇ (Devamla)^ — Mü
temmim ahkâm mahiyetindedir. 

Bu noktai nazardan biz tetkik ettik. Teşkila
tı esasiye kanununun 26 ncı maddesi filhakika 
mukavele akdi salâhiyetini doğrudan doğruya 
Yüksek Meclise veriyor. Fakat biz bunu muka
vele yapmak mahiyetinde görmediğimiz için ve 
Meclisin de altı aylık tatili zamanı içerisine te
sadüf etmek ihtimali olduğu ve Hükümetimizi 
böyle faydalı bir şeyden mahrum bırakmak is
temediğimiz için böyle bir madde ile Nafıa ve
kâletine salâhiyet vermeği doğru bulduk. Tak
dir Heyeti Celilenindir. 

ZIYA GEVHER ETlLl (Çanakkale) — Mad
denin sonundan üçüncü satırı okur musunuz? 

NAFIA E. M. M. AHMED HİLMÎ KALAÇ 
(Kayseri) — « Dispositions complementaires » 
tabiri buraya yanlışlıkla girmiştir. Onu çıkar
dık. 

MAZHAR MÜFlD KANSU (Denizli) — 
«Dispositions complementaires» tabiri ne de
mektir? 

BAŞKAN — Lâyihada böyle bir şey yoktur, 
tashih edilmiştir. 

MAZHAR MÜFÎD — Demek yanlış yazıl
mış. 

ZIYA GEVHER ETlLl (Çanakkale) — Ar
kadaşlar, hepimizin şikâyet ettiği ve kanunlar
da yapılmasını arzu ettiği bir şey vardır ki, ka
nunlar sarih olsun, herkes anlasm, kimse müş
külâta uğramasın. Gerçi bu kanun hususî bir 
kanundur, ihtimal ecnebi bazı kelimelerin ko
nulması caiz olabilir. Fakat Türkçemizden mu
nis olmıyan kelimeleri kaldırmağa çalışırken 
nasıl olur da ecnebi kelimeleri buraya doldura
biliriz? «Dizposîtions complementaires» kelime
sinin Büyük Millet Meclisine imlâsının da yan
lış olarak gelmesini, zekâmız, fikrimiz, hissi
miz, hiç bir şeyimiz kabul etmez. Büyük Millet 
Meclisinde lisan bilenler vardır. Hatta musah
hihler bile bilir. Eğer «Dispositions complemen
taires» kelimesinin mukabili çok kelime ile ifade 
ediliyor endişesile yapılmışsa bu lâyihanın 
«2461 sayılı kanunun bilmem nesinin bilmem 
nesi» diye altı satırlık serlevhası var. Buda bi
raz uzun olsun, ne olacak? Bir satır fazla tut
sun, fakat mukabili türkçe olarak yazılsın. 
(Tashih edilmiş, metinde yoktur sesleri). 

Metinde yok mu? Metinde bulunmadığını 
mazbata muharriri söylesin. 

AHMSD HİLMİ KALAÇ (Kayseri) — Me
tinde yoktur, tashih edilmiştir. 

ZIYA GEVHER ETlLl (Devamla) — Biz 
lâyihaları matbu şekilde okuduğumuz için maz
bata muharririnin ilk vazifesi bunu kaldırdık 
diye söylemesi lâzımdır zannediyorudum. Bu 
suretle beni ve herkesi şaşırtmamış olurdu. Ben 
kalkmış olduğunu şimdiye kadar duymamıştım. 
Demek ki bu «Dispositions complementaires» 
kelimesi kalkıyor. O halde lütfen bunu kalk
mış olan şeklile okusunlar. 
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REFİK INOE (Ma l a ) — Elimizdeki ka

nun lâyihası, Mazbata muharriri arkadaşımızın 
anlattığmm tamamen aksinedir. Kanun lâyi
hasının ibaresi aynen şudur: İşbu mukavele 
hükümlerinin tatbikatını teshil için ittihaz olu
nacak kararların mütemmim hükümlerin Na
fıa vekilinin tasdikile meriyete konulmasına 
salâhiyet verilmiştir. 

Bir taraftan Mazbata muharriri tasdik yok
tur demiştir, tasdik vardır. 

İkincisi; teshil için karar ittihaz edilecek
tir dediler. Bu kanuna göre teshil şeklinde ka
rar ittihaz edilmeyecektir. Bu noktai nazarı 
arzettikten sonra şunu da söyleyeyim ki, bu ka
nunun en kötü, en sakat cihetini « mütemmim 
hükümler » tabiri teşkil eder. « Mîütemnıim hü
küm » demek zaten mevcud bir hükme yeniden 
hüküm ilâve etmek ve mevcud hükmü tevsi ve
ya tadil etmek manası şeklindedir. O noktadan 
da «mütemmim hüküm» tabiri bulundukça, yani 
nakliyata aid mukavele hükümlerinin tatbikini 
teshil için ittihaz olunacak kararlar, doğrudan 
doğruya mevcudu idareten kolaylaştıran karar 
olmaktan çıkıb da, mevcud kararlara mütemmim 
mahiyette eklenecek bir karar ise, ben sureti ka-
tiyede, bunun aleyhindeyim. Şu takdirde ne 
yapmak lâzımdır? Bence prensibi şöyle tutalım. 
Nitekim mazbata muharriri de verdiği izahatta 
diyor ki; yeniden hüküm yok. Aynen kabul 
ediyorum. İttihaz edilen kararlar kanunda ya
zıldığı gibi mukavele hükümlerinin tatbikini tes
hil için yapılan kararı esas tutuyor. Bir muka
vele mevcud iken onun tatbikini teshil için ka
rar ittihaz olunursa o kararlar mukavele değil
dir. Mevcud mukavelenin emri, talimatnamesi 
şeklinde olur. Bu noktai nazardan bu prensibi 
aynen kabul ediyorum. Yani mukavelenin tat
bikatını teshil için ittihaz edilen kararları ka
bul ediyoruz. O takdirde orta yerde kanun 
için mevzu kalmaz. 

Çünkü esas itibarile mukavele ile kanunu 
kabul etmişiz. Her kanunun arkasından yapı
lacak, onun tatbikatına dair olmak üzere ittihaz 
edilecek kolaylaştırıcı maddeler kanun olamaz 
ki, yeniden tasdikma ihtiyaç olsun .Eğer tensib 
buyurulursa mahiyeti itibarile bir kanun hük
münde görülmeyen bu iş için haddi zatinde Hü
kümet tarafından her zaman itiraz, tetkik ve 
reddedilmesi kabil olan bu iş için Hükümetin, 
Devlet tarafından yapılmış bir mukaveleyi hüs
nü tatbik hususundaki hukukunu murakabe yo
lundaki salâhiyetini zaten hiç bir kuvvet tak-
yid etmemiş olduğuna nazaran böyle bir madde 
bir kanun mevzuu değildir. 

Eğer muhterem arkadaşlarım ve bilhassa tek
lifi yapan Nafıa vekili arkadaşımız ve Nafıa 
encümeni, mukavelenin tatbikatını teshil için 
ittihaz edilen kararlar bakımından işi muhake
me ederek ve mütemmim hükümler şeklinde te
lâkki etmeyerek bu meselenin bir kanun mevzuu 
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olmadığına kanaat getirirlerse bence çok şayanı 
şükran bir şey olur. Aksi takdirde mütemmim 
hüküm mukaveleye yeni hüküm ilâvesi manası
nadır. Böyle olunca Mukavelenin tarafımızdan 
tasdiki lâzımdır. Mazbata muharririnin derme-
yan ettiği mütaleya iştirak ederim. Müstaceli
yet, ticaret icabatı olabilir amma bütün bun
lar mukavelenin mahiyetinde olurlar. Mü
temmim hüküm mahiyetinde olursa 
bunun tasdikinin başka bir kuvvete verilmesine 
vaziyetimiz asla müsaid değildir. Onun için 
isterseniz bu mesele üzerinde ya doğrudan doğ
ruya Hükümetin tasvibile kısa bir hattı hare
ket takib edelim veya isterseniz bendenizin ma
ruzatımı tetkike medar olmak üzere, hukukî 
bakımdan ne dereceye kadar doğru olduğunu 
anlamak üzere ayrıca bir encümene havale bu
yurunuz. Maksadımız esas prensiblere muhalif 
kanun yapmaktan mümkün olduğu kadar çekin
mek yoludur. 

NAFIA En. M. M. AHMED HİLMİ KALAÇ 
(Kayseri ) — Ziya Gevher arkadaşımızın hak
kı vardır. Yalnız madde okunduğu zaman «Dis-
positions complementaires » tâbiri okunma
mıştır. O tashih edilmiştir. Eefik İnce arkada
şımıza gelince, zannediyorum ki, neticede birle-
şiyoruz. Bizim de anladığımıza göre yeni bir hü
küm vaz edilmiyor. Esas mukavele mevcuddur. 
Esas mukavelenamenin 60 ncı maddesi muci
bince teşekkül edecek delegelerin herhangi bir 
maddenin tavzihi noktai nazarından ittihaz ede
cekleri kararlara aid yeni bir hükümdür. Yani 
esas mukavelenamenin hükümlerinde herhangi 
bir iltibas ve tereddüd hâsıl olduğu vakitte 
bunu izale etmek içindir ve bu hususta Nafıa 
vekâletinin tacdikile mamulünbih olması için
dir. Yoksa mukavelede yeni bir hüküm ihdas 
edilmiyecektir. Encümenin anladığı budur. Dev
letlerle mukavele akdi doğrudan doğruya teş
kilâtı esasiye kanununun zennederim 26 ncı 
maddesi mucibince doğrudan doğruya Meclisi 
âliye aiddir. Bizim anladığımız budur. 

Mukavelenamelerin tasdiki Meclisi âliye aid
dir. Yalnız bu, bir mukavelename değildir. Mev
cud mukavelenamenin her hangi bir maddesini 
anlayışta tereddüd hâsıl olduğu zamanki bu 
müstaceliyeti icabettiği için nihayet üç ay zar
fında ya kabul edilecek veya reddedilecek, ce-
vab verilmediği takdirde red mahiyetinde ola
caktır bu gibi müstacel ahvalde Nafıa vekiline 
tasdik için selâhiyet vermektir. 

REFİK İNÖE (Manisa) — Tasdika ihtiyaç 
var mıdır? Diğer Devletler tasdik ediyor mu? 
Yalnız biz değiliz. Zannederim 40 - 50 Devlet 
var. 

NAFIA En. M. M. AHMED HİLMİ KALAÇ 
(Kayseri) — Diğer Devletler meclislerine git
meden doğrudan doğruya yapıyorlar, fakat biz 
de teıldlâtı esasiyenin hükmünü yerine getir-
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mek için Hükümet lüzum göstermiş, encümen 1 
tetkik etti. Yeni bir hüküm tesis etmiyoruz. Ar-
zettiğim gibi mevcud ahkâmın tavzihi noktai na
zarından bu maddeye lüzum vardır, dedik. Ma
mafih hüküm heyeti muhteremenindir. 

TARIK US (Giresun) — Bir sual. Madem ki 
yeni bir hüküm olmryacaktır. O halde bu tavzihi 
ihtiva eden kararı yalnız Nafıa vekilinin kendi
liğinden tasdik etmesi için mâni bir kanun kay-
di var mıdır ki, yeni bir kanun çıkarmaca ih
tiyaç görülüyor. Nafıa vekâleti böyle bir tasdiki 
yapmaktan memnu mudur? 

NAFIA E. M. Mi. ÂIIMED HİLMÎ KALAÇ 
(Kayseri) — Kendisini daha ziyade sahibi salâ
hiyet görmek için lüzum göstermiş ve Meclise 
sevketmisor. 

HAKKI TARIK US (Giresun) — Böyle bir 
kanun çıkmadan da bu tasdik yapılabilir. 

NAFIA E. M. M!. AEMED HİLMÎ KALAÇ 
(Kayseri) — Bunu kabul ettiğinize göre böyle 
bir madde ile bu hak bir az daha tevsik edilirse 
ne mahzur vardır? 

REFİK ÎNCE (Manisa) — İşin çetin ciheti 
mütemmim hüküm tabiridir. Mütemmim hü
küm olunca esas hükme bağlı olur. Ayni hü
küm sırasına girince esas hükmün mâna ve ma
hiyetini alır, Buna mahal vermemek içindir ki, 
bu maruzatta bulundum. Çünkü, kendi hesa-
bmıca « işbu mukavele hükümlerinin tatbikatı
nı teshil için ittihaz olunacak kararların » de
nildikten sonra ayrıca kavis içinde « mütemmim 
hükümler» tabirini kullanmağa lüzum yoktur. 

Maksad tesrii muktazi kararlar ise onu Na
fıa vekili yapsın, tasdik etsin, ehemmiyeti yok. 
Fakat kanunda mütemmim hükümler bulunur
sa bunu asla biz kabul edemeyiz. 

NAFIA V. ALİ ÇETİN KAYA (Afyon Ka-
rahisar) — Beynelmilel nakliyat işlerinde diğer 
alâkadar olan Devletlerle bir mutabakat olması 
zaruridir. Bu toplanılmış, müzakere edilmiş. 
Bizim de dahil olduğumuz beynelmilel bir top
lantı bir mukavele yapmış, bu bir kanunla tas
dik edilmiş, elimizde bir kanunumuz vardır. 
Orada bir komite bu beynelmilel mukaveleye 
aid işlere bakar. Şimdi vakit vakit bu komite 
tarafından lâveler, izahlar, tefsirler, tebliğ edil
mektedir. Bunları bir kanun halinde ikide bir 
de Meclise getirmekte bir menfaat veya bir za
rar yoktur. Biz, vekâlete salâhiyet verilsin, 
lüzumuna göre tadil, tefsir, izah edilsin dijro-
ruz. Mesele bundan • ibarettir. Zaten öyle 
bir vaziyet vardır ki mukavelenin bir madde
sinde üç ay zarfında cevab verilmediği vakit, 
verilmeyen cevabı keenlemyekün addederek ek
seriyetin kararına istinaden kabul etmektedir. 
Meselâ şimdi şöyle bir iki tefsir geldi, br:^r?r 

1 için salâhiyet almak lüzumunu hissetmiştik. 
İlâve olarak diyorlar ki: 

Madde 21 de 
Yeni yeknasak mütemmim hüküm numara 2 
«Çabuk bozulan eşya için, nakliyat kontra-

tonamesinde yapılması lâzım gelen tadilât 21 nci 
maddenin birinci fıkrasının (D) ve (E) bend-
lerinde musarrah olanlar meyanmda bulunduğu 
takdirde bu husustaki telgrafname veya telefon 
haberi kâfi derecede açık ve mürsel istasyondan 
geldiği şüphesiz bulunursa 21 nci maddenin 
üçüncü fıkrasının ikinci bendinde yazılı telgraf 
veya telefon haberlerinin yası ile tekidine lü
zum yoktur». 

Buna mümasil daha bir iki tane var. Biz bu 
salâhiyeti, arkadaşlarımızın haklı olarak kıskan
dığı gibi, tadil, tefsir, yapmak, bozmak mana
sında olarak istemiyoruz beynelmilel işlere 
vaktü zamanında mümaşat etmek için istiyoruz. 

Takdir heyeti umumiyenindir. 
REFİK İNCE (Manisa) — Ben öyle tahmin 

ediyorum ki lâyihayı okursanız görüleceği veç
hile kararlar tabiri yazılmış, tatbikatı teshil 
içinde de mütemmim hüküm denmiş. Kararı mü
temmim hükümle yazmışlar. Bu da yetmiyor 
gibi fransızcasıda yazılmış. Buradaki kararm 
manasmı mütemmim hüküm manasında kabul 
etmiyoruz. Bunu kaldıralım, o zaman vaziyet 
düzelir. Fakat görüyorum ki Nafıa vekili arka
daşımız mütemmim hüküm tabirini de çıkarmış 
değillerdir. Maksad onlarm üzerinde kendi hâki
miyetimizi göstermek ise onu gösterelim. Ten-
sib ederseniz bunu bir meselei müstehare yapa
lım. Gelecek celseye kadar encümen tetkik et
sin, benim dediğim mi doğrudur, yoksa onlarm 
dediği mi anlaşılsın. 

BAŞKAN — Bir takrir vardır okuyacağız. 
Yüksek Reisliğe 

Arzettiğim sebeblere binaen meselenin bir 
defa da Adliye encümeninde tetkikini teklif ede
rim. 

Manisa 
Refin İnce 

HAKKI TARIK US (Giresun) — Bu Adli
yeyi dsğil Teşkilâtı esasiyeyi alâkadar eier. 

REFİK İNCE (Manisa) — Takrir o suretle 
tashih edilsin. 

BAŞKAN — Reye arzediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... 

Lâyiha Teşkilâtı esasiye encümenine gönde
rilmiştir. 

Ruznamede görüşülecek başka madde yok
tur. Pazar l/esi günü saai; 15 de toplanılmak üzere 
celse tatil edilmiştir. 

Kapanma saati : 15 40 

....>.. >&< ...<.... 
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Demiryolları ile eşya nakliyatına müteallik beynelmilel mu
kavelenameye istinaden teşekkül eden heyetle beynel
milel nakliyat komitesi tarafından ittihaz olunacak karar
ların meriyet sureti hakkında kanun lâyihası ve Nafıa 

encümeni mazbatası (1/947) 

T. a 
Başvekâlet . • • 18 -1 - 1938 

Kararlar müdürlüğü 
Swy% : 6/243 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Demiryolları ile eşya nakliyatına müteallik beynelmilel mukavelenameye istinaden teşekkül eden 
heyetle beynelmilel nakliyat komitesi taraf mdan ittihaz olunacak kararların meriyet sureti hakkında 
Nafıa vekilliğince hazırlanan ve îcra Vekilleri Heyetinin 7 - I - 1938 tarihli toplantısında Yüksek 
Meclis©"-arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
C Boyar 

(G. î . M.) in altıncı zeyli ile teşkil edilen ekisperler komitesi kararları ile beynelmilel demiryol-
lar komitesi (G. î. T.) kararlarının meriyeti hakkında hazırlanan kanun projesi esbabı mucibesi 

Demiryolları ile doğru ve yolcu ve bagaj nakline aid beynelmilel mukavele (C. I. V.) «Conven-
tion internationale coneernant le transport des voyageurs et des bagages par ehemin de fer». Keza-
lik demiryolları eşya nakline aid diğer beynelmilel mukavele (C. î. M.) «Convention internati
onale pour le#transport des marehandises par ehemin de fer». 31-V-1930 tarih ve 1673 numaralı 
kanunla ve yukarıda isimleri yazılı iki mukavelenin bazı ahkâmını tadilen 23 ilk teşrin 1933 tari
hinde akicl ve imza edilmiş olan muaddel mukavele ile (C. î. M.) in sekiz ve (C. I. V.) nin iki 
zeyli de 22 - XII -1934 tarih ve 2641 numaralı kanun ile kabul ve tasdik olunmuştur. 

Bu mukaveleler şimalî, merkezî ve garbî Avrupa demiryolları ile doğru nakliyat münaseba-
tında bulunan Devlet demiryolları Avrupa kısmı' hatlarında halen tatbik olunmaktadır. 

Anadolu kısmından Avrupaya henüz doğru nakliyat mevcud değilse de Anadolu ve Rumeli 
yakaları arasında feribot servisinin ihdasını müteakib ve hatta ticarî ihtiyaçların sevkile bu ser
visin teessüsünden evvel bazı ticaret maddeleri için doğru nakliyat yapılması lüzumu tahakkuk 
eylediği takdirde işbu beynelmilel mukavelelerin Anadolu hatlarımızda da tatbiki cihetine gidile
ceği aşikârdır. 

Bundan başka ismi geçen mukavelelerden maada beynelmilel nakliyatın inkişafı dolayı-
sile derhal tatbikinde zaruret görülen bazı tedbirler «Dispositions complementaires» mütemmim ah
kâm unvanı altında meriyet mevkiine konulmaktadır. Bunlar mevcud mukavele hükümlerini tavzih 
ve nadir ahvalde de tefsir mahiyetinde kararlar olup ihtiyaç halinde beynelmilel demiryol ittihadı
na dahil alâkadar demiryol idarelerinden birisinin teklifi ve mukavelenin (60) ncı maddesinde tas- • 
rih edilmiş olan (Expert) 1er heyetinin tetkik ve kabulile tekemmül eder. 

Eksperler komitesinin kararlarına iki ay zarfm da itiraz edilmediği takdirde bunlar tebliğ tarihini 
takib eden üçüncü ay nihayetinde filen meriyet hakkını iktisab ederler. 



Alelitlak nakliyatta esas kaide olan sürat, emniyet ve kolaylık esaslarını müşterek bir nakil mesu
liyetini mütazammın bulunan beynelmilel nakliyatta da en kısa zamanda tahakkuk sahasına isal 
etmek ve aynı zamanda müşterek nakliyatı mazbut ve yeknesek kaidelere istinad ettirmek için tas

dik merasiminin de asgari hadde irca edilmesi işin mahiyeti itibarle olduğu kadar beynelmilel muka
velenin ruh. ve metninde mündemiç bulunduğundan salifüzzikir mukavelenin altmışıncı maddesinde 
tasrih edilmiş olan ekisperler heyeti ile ayni mahiyette olan (C. t. T.) beynelmilel nakliyat komite
since «Comite international de transport» mütemmim ahkâm «Dispositions complementaire» unvanı 
altında almaeak kararların Nafıa vekâletinin tasdiki ile meriyet mevkiine girmesinde mutlak zaruret 
hissedilmiş ve merbut kanun projesi bu esaslar dahilinde ihzar edilmiştir. • 

Nafıa encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Nafıa encümeni ' 8 - III - 1938 
Esas No. 1/947 
Karar No. 8 

Yüksek Reisliğe 

Demiryollarile eşya nakliyatına müteallik Bey
nelmilel mukavelenameye istinaden teşekkül eden 
heyetle Beynelmilel nakliyat komitesi tarafından 
ittihaz olunacak kararların meriyet sureti hak
kında Nafıa vekilliğince hazırlanan ve icra Ve
killeri Heyetinin 7 - I - 1938 tarihli toplantısın
da Yüksek Meelise arzı kararlaştırılan kanun lâ
yihası ve esbabı mucibe mazbatası Hükümet mü
messili hazır olduğu halde tetkik ve müzakere 
olundu. 

Milletler arasında demiryollarile yapılan nak
liyattın intizam ve süratini teminen tâbi olacağı 
şartları tayin eden müteaddid mukaveleler mev-
cuddur. Bunlardan yolcu ve bagaj nakline aid 
beynelmilel mukavele ve eşya nakline mütedair 
diğer bir mukavele 31 - V - 1930 tarihli 1673 
numaralı kanunla tasdik edilmiştir. 

Bu iki mukavelenin bazı ahkâmjinı tadilen 23 
ilk teşrin 1933 tarihinde akid ve imza olunan ze
yil mukavele de 22 - XI I - 1934 tarih ve 2641 
numaralı kanunla kabul ve tasdik olunmuştur. 

Şark şimendiferlerinin mubayaasile Avrupa 
demiryollarile doğrudan doğruya irtibatımız hâ
sıl olduğu gibi Anadolu, Rumeli arasında feribot 
servisinin ihdası halinde beynelmilel mukavele
lerinin Anadolu hatlarımlıza da tatbiki yolu açıl
mış olacaktır. 

Beynelmilel nakliyatın inkişafı dolayısile der
hal tatbikanda zaruret görülen bazı tedbirler 
(mütemmim) ahkâm unvanı altında ve mevcud 
mukavele hükümlerini tavzihan meriyet mevkiine 
konulmaktadır ve bu gibi ahvalde Beynelmi

lel demiryolları ittihadına dahil olan demiryolla
rı arasından birisinin teklifi mukavelenin 60 ncı 
maddesinde tasrih edilen (ekisper) 1er heyetinin 
tetkik ve kabulü ile tekemmül etmektedir. 
Ekisperler komitesinin kararlarına iki ay zarfında 
itiraz edilmediği takdirde bunlar tebliğ tarihini 

takib eden üçüncü ay nihayetinde filen meriyet hak
kını iktisab etmektedir. Bu gibi müstacel ahval
de ve mahdud zamanda kabulümüze muallâk olan 
ve beynelmilel nakliyatın sürat ve intizamı ga
yesini hedef tutarak mevcud mukavele hükümle
rine tevfikan tatbikatı teshil için ittihaz edilen 
mütemmim kararların Nafıa vekilinin tasdiki 
ile meriyete konulmasını tazammun eden bu lâ
yiha serdolunan esbabı mucibe dolayısile encü-
menimizce de kabul olunarak umumî Heyetin 
tasvibine arzedilmek üzere Yüksek Reisliğe su
nuldu. 

Nafıa E. Reisi M. M. Kâtib 
Erzincan Kayseri Manisa 

A. 8. İlter A. II. Kalaç O. Ercin 
Afyon K. Afyon K. Elâziz 

C. Akçm M. Gönenç F. Z. Çiyiltepe 
Eskişehir Eskişehir İsparta 

A. Özdemir O. Işın II. Özdamar 
Kars Kastamonu Kastamonu 

B. Öngören S. Erkman V. Izbudak 
Malatya , Samsun Ankara 
V. Çınay Dr. A. Sirel E. D emir el 
Tokad 

Gl. Sıtkı Üke 
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— 3 — 
HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

2641 saydı kanun üe Türkiyede meriyeti kabul 
edümiş olan demiryolları ile eşya nakliyatına aid 
beynelmilel mukavelenin tatbikatı için ittihaz 
olunacak kararların sureti mervyeti hakkında 

kanun lâyihası 

MADDE 1 — 2641 numaralı kanun ile Tür
kiyede meriyeti kabul edilmiş olan demiryolla
rı ile eşya nakliyatına müteallik beynelmilel mu
kavelenin 60 ncı maddesine tevfikan teşekkül 
eden heyetle Beynelmilel nakliyat komitesi ta
rafından işbu mukavele hükümlerinin tatbikatı
nı teshil için ittihaz olunacak kararların (mü
temmim hükümler, dispoistinos complementa-
ires) in Nafıa vekilinin tasdikile meriyete ko
nulmasına salâhiyet verilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükmünü icraya 
Nafıa vekili memurdur. 

7-1-1938 

Bş. V. 
Ç. Boyar 
Da. V. 

Ş. Kaya 
Mf.V. 

8. Arikan A. 
S. t M. V. 
Dr. II. Alataş 

Ad. V. M. M. V. 
Ş. Saraçoğlu K. Özalp 

Ha. V. Mal. V. 
Dr. T. B. Araş F. Ağralı 

Na.V. Ik. V. ve Zr. V. V. 
Çeünkcvya Ş. Kesebir 

G. t V. Zr. V. 
Hana Tarkan 
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