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3. .— İzmir Mebusu Mustafa Bahmi 
Beyin, Ecnebi kömürlerinin men'i ithali 
hakkında (2/203) numaralı teklifi kanu
nisinin şayanı müzakere olduğuna dair 
Lâyiha Encümeni mazbatası 51:53 

4. — Nafıa VelâleUiyle Fransız tebaa
sından K. Groribilânt ve şürekâsı bey
ninde mıünaküt Mersin liman, rıhtımlar ve 
teferruatı, imtiyaz, mukavele ve şartna
meleri hakkında kamın lâyihası (1/227) 
ve Nafıa Encümeni mazbatası 53 73 



t : 42 27 . 10 . 1339 C : 1 

Sayfa 
3. — Muş Mebusu Osman Kadri Beyin, 

müıstantiklerin takdiri delâile salâhiyettar 
olmaları için Adliye Encümenince bir 
madde tespiti temenniyatma dair takri
ri (4/111) 75 

Sayfa 
Tezkereler 73 

1. — Mülkiye baytarlığından asker 
olarak neşet eden baytar"]ara yüzellişer li
ra itası hakkındaki lâyihai kanuniyenin 
müstacelen müzakere ve intacına dair İc
ra Vekilleri Riyaseti tezkeresü 73 

2. — Men'i Müskirat Kanununun ta
dili hakkındaki lâyihai kanuniyenin aci
len müzakeresine dair İcra Vekilleri Ri
yaseti tezkeresi 73 -74 

Takrirler 74 

1. — Karesi Mebusu Hulusi Beyle 45 
arkadaşının, Aşarın yüzde ona tenzili hak-
kınldaki lâyihai kanuniyenin terciihan ve 
müstacelen müzakeresine daiir takriri 
(4/112 74 

2. — Kastamonu Mebusu Abmed Ma
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İnltühaibiye âzasından bilfiil harabe iştirak eden 
Bozo/k Mebusu Süleyman Sırrı, Kozan Mebusu 
Alii Saib ve Gazianteb Möbusu Kılıç Ali beylere 

4. — Sinob Mebusu Yusuf Kemal Bey 
ve arkadaşlarının, Yeni Heyeti Vekile Reis 
ve âzası intihabolununcaya kadar eski 
heyetin azasının tedviri umuru Hükümet
te devamının Meclisin teamülü veçhile tah
tı karara alınması hakkında takriri 7f; 
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1. — Konya Darüleytamına muavenet 
icrasına dair lâyihai kanuniyenin ikinci 
defa tâyini esamiyle reye vaz'ı 76 

5. — Azayı kiram muamelâtı 76 

1. — İzmir Mebusu Osmanzade Hamdi 
Beyin intihap mazbatası 7ö 

kırmızı ve yeşil şeritli ve sair azayı kirama ye
şil şeritli İstiklâl Madalyası itasına dair Başku
mandanlık tezkeresi kıraat ve kabul edilerek 
Ankara Mebusu Ali Fuad Paşa Hazretlerinin 
Reisisanilikten istifanamesi okundu. Konya 
Darüleytamına tahsisat itasına dair 'teklifi ka
nunînin müstacelen ruznaımeye alınması hak-
kındaki Konya Mebusu Kâzım Hüsnü Beyle 

BİRİNCİ CELSE 

Bed'i müzakerat; saat : 5,10 

REİS — ikinci Reisvekili ismet Beyefendi 

KÂTİPLER : Ruşen Eşref Bey (Karahisan Sahib), Haydar Rüşdü Bey (Denizli) 

REİS — Celseyi açıyorum, zaptı sabık hulâsası okunacak : 

1. — ZAPTI SABIK HULÂSASI 
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rüfekasmm takriri kabul edildi. Evkafı mül
haka fazlalarından alırimaıkta olan malı m ak-" 
tuun ilgasına dair teklifi kanunînin müstacelen 
müzakeresine geçilerek maddeleri aynen ka
bul ve heyeti umumiyesi tâyini esamiyle reye 
vaz'edildi. Badehu 12 Rabiyülevvel tarihinin 
iydi millî addi hakkındaki teklifi kanunî bilâ-
müzâkere aynen kabul edildi. Mütaakıben İs
tihlâk Resmi Kanununun tefsiri hakkındaki lâ
yihanın müzakeresine ibtidar edilmiş ise de 
mezkûr lâyiha İktisat Encümenince berayı tet
kik talebedildiğinden İktisat Encümenine hava
le ve Evkafı mülhakka fazlalarından alınmakta 
olan malı maktuun ilgası hakkındaki Kanu
nun (143) rey ile kabul olunduğu tebliğ edil
di. Konya Darüleytamma muavenet için tahsi
sat itasına dair teklifin müzakeresine geçilip 
bir müddet müzakere cereyan ettikten sonra 
maddeler aynen kabul ve heyeti umumiyesi tâ
yini esamiyle reye vaz'edildi. Tasnifi âra ne
ticesinde nısabolm'adığı anlaşıldığından berayı 
teneffüs Celse tatil edi'Mi. 

İkinci Celse 
İsmet Beyefendinin Riyasetleriyle küşadedi-

lerek Heyeti Ve'kileden mevrut mübadele, İmar 
ve İskân Kanun Lâyihası Encümeni aidine ve ve
kâleti mezkûre bütçesi Muvazenei Maliye Encü
menine ve Ai Fuad Paşa Hazretlerine İstiklâl 
Madalyası itasına dair Kastamonu Mebusu Hâlid 
Beyin takriri Başkumandanlığa havale edildi. 
Etıbbanın hizmeti mecburiyesine dair lâyihanın 
müstacel ruznameye alınması hakkındaki Ordu 

Teklifler 

1. — İsparta Mebusu Mükerrem Beyin, Ni
za nınamei Dahilînin onbirinci faslına bir madde 
tezyiline dair teklifi kanunisi (2/205) (Lâyiha 
Encümenine) 

Riyaseti Gelileye 

Heyeti Celilenin malûmu olduğu üzere her 
maddei kanuniyenin bir hükmü mahsus ve müsta-
killi nıutazammm olması hasebiyle ahkâmı muh
telif eyi ihtiva eyliyen kanunların madde madde 
reye vaz'ı tabiî ve bir kanunun esnayı müzakere
sinde azadan bir kısmının bâzı mevaddını kabul, 
diğer bâzılarını reddeylemeleri de her • zaman 

M'jbuşu Faik Beyin rııznamenin 43 ncü maddesi
ni teşkil eden Diyaroekir - Muş arası yollarının 
inşasına dair teklifin Heyeti Vekileye havalesi 
hakkındaki Muş Mebusu Osman Kadri Beyin tak
rirleri kabul edildi. Kambiyo kanun lâyihası, 
talebi üzerine Mutazenei Maliye Encümenine ha
vale edilerek Etıbbanın hizmeti mecburiyesi hak
kındaki kanun lâyihasının müzakeresine geçildi. 
Heyeti umumiyesi hakkında bir müddet müzake
re cereyan ettikten sonra kifayet kabul edildi. 
Bilâlıara İstanbul Mebusu ve Heyeti Vekile Reisi 
Fethi Beyefendinin Dahiliye Vekâletinden istifa
namesi okunarak Cumartesi günü içtima edilmek 
üzere Celse tatil edildi. 

İkinci Reisvekili Kâtip 
Corum Karahisarı Sahip 

~ İsmet Ruşen Eşref 
Kâtip 

Denizli 
Haydar PAlsdü 

REİS — Efendim zaptı sabık hulâsası hak
kında söz istiyen var mı? 

ALİ RIZA B. (İstanbul) — Zaptı sabık hü
lâsasının İstiklâl Madalyası itasına aidolan fıkra
sında «ve sair azayı ikrama denilmiş. Ve sair Bi
rinci Büyük Millet Meclisi Azayı Karanıma» diye 
tashih edilmesini teklif ederim. 

REİS — Efendim zaptı sabık hülâsasını tas-
hihan kabul buyuranlar lütfen el kaldırsın... Ka
bul edilmiştir. Evrakı varideye geçiyoruz efen
dim. 

melhuz ve vâridolduğu halde ahkâm ve mevaddı 
mütenevviayı muhtevi bulunan her hangi bir ka
nunun müzakeresinde bu tarzda bir kanaat ve iç
tihat perverde eyliyen zevatın kanunun heyeti 
umumiyesinin gerek aleni, gerek işari surette re
ye vazmda reylerini nefyen mi, ispaten mi izhar 
etmeleri lâzımgeleceği hakkında Nizamnamei Da
hilînin istihsali araya mütaallik onbirinci faslın
da bir gûna sarahat görülemediği gibi bu yolda 
hadis olacak bir vaziyete karşı azanın ne veçhile 
hareket edeceklerine dair mukaddema Meclisi Âli
ce müttehaz bir karara da destres olunamıyacağm-
dan ve filhakika bir kanunun bir zat canibinden 
kabulü bütün ahkâm ve mevaddmın kendi fikir 
ve kanaat ve içtihadına tamamen mutabakatı ile 

2. — EVRAKI VARİDE 
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meşrut olmak lâzımgelip velev bir maddesine ol
sun, muarız bulunduğu bir kanunun heyeti umu
mi yosinin reye vaz'mda menfiyyen izharı rey ey
lemesi icabeyliyeceği teemmül edilmekte bulun
duğundan her hangi bir kanunun müzakeresinde 
meseleyi müstehire teşkil edilebilmesi pek melhuz 
ve binaenaleyh müstaceliyeti derkâr bulunan hu
susu mezkûr hakkında tanzim kılman maddei ka-
numyenm müstacelen ve her işe tercih an müza
kere ve kabuliylc Nizamnamei Dahilîye tezyili He
yeti Celiyeye arz ve teklif olunur. 

24 Teşrinievvel 1339 
İsparta Mebusu 

Mükerrem 

(Bir kanunun bir veya müteaddit hüküm ve 
maddelerine muhalif bulunan zat, kanunu mez
kûrun heyeti umumiyesinin reye vaz'mda menfiy
yen istimali rey eyler.) 

2. — Muş Mebusu Osman Kadri Beyin, Ziraat 
Bankalarının mevaddı iaşe ve hayvaniye üzerine 
sigorta muamelesi icra etmelerine dair teklifi ka
nunisi (2/206) (Lâyiha Encümenine). 

Riyaseti Celileye 

Muhiti içtima iyem izdeki aşiretler saiki ada
vetle çok vakitler rubakasmm harmanlarını, ki-
yahlarmı yaktırmak koyun ve sair sığır hayvana
tını gasp ve talan etmek gibi vaziyetler ihdas 
ederler. Bu sebeple birçoklarının hammanı sön
düğü çok vakit vâkıdır. Hükümet uzun merasim
le takibatı adliye ve zabıtasını ifa edinceye kadar 
diğer kısım ahzi sâr bile eder. İki kısım da ma
alesef elleri koynunda kalır. Bundan dolayı ça
pulculuğa, obuayı sebile taarruza mecbur olur
lar. Kanaati âcizanemce bunu bir tedbir olmak 
üzere Ziraat Bankalarının müdahalesini tasavvur 
ediyorum. Ziraat Bankaları bu kabîl mevad üze
rine sigorta kabul ederse ümidederim ki, bu hâl 
de tedricen zail olur. Ziraat Bankaları da müste-
fidoiur. Binaenaleyh berveçhi zır maddelerin 
kamı niyetinin kabulünü teklif ederim. 

24 Teşrinievvel 1339 
Muş Mebusu 

Osman Kadri 

Madde 2. 
teberdir. 

İşbu kanun tarihi neşrinden mu-

Madde 1. — Ziraat Bankası mevaddı iaşe ve 
hayvaniye üzerine sigorta muamelesini kabul ve 
tatbika mezundur. 

Madde 3. — İşbu kanunun icrasına İktisat 
Vekili memurdur. 

3. -— Muş Mebusu Osman Kadri Beyin, Ziraat 
Bankalarının itibarı şahsî üzerine ikrazatta bu
lunmasına dair teklifi kanunisi (2/207) (Lâyiha 
Encümenine). 

Riyaseti Celileye 

Ziraat Bankası ya kefaleti müteselsile yahut 
arazj vesaire terhini suretiyle ikrazat yapar. Ban
kanın ziraat namı tahtında açılmış bir müessese 
olduğuna rağmen zürra da lâyıkiyle istifade ede
memekte ve her tarafta bihakkin duçarı ta'nol-
makta ve bu sebeple sermayesini de artıramamak-
tadır. Öyle hayal edilir ki, bu müessesenin birçok 
memurları iaşe etmekten başka vazifesi yoktur. 
Heyeti içtimaiye! beşeriye arasında aslolan doğ
ruluktur. Bankanın teşebbüsat sahasını biraz da
ha tevsi ederek ikrazatmm zürra gibi erbabı tica
rette de teşmilini, binaenaleyh itibari şahsi üze
rine de muamele yapmasını muvafık buluyorum 
ki, bu şekille birçok küçük sermayelerin de kuv
vetlenmesine ve bankanın sermayesinin tezayü-
düne hizmet etmiş olur. Bu sebepten berveçhi 
zîr maddelerin kabulünü teklif ederim. 

24 Teşrinievvel 1939 
Muş Mebusu 
Osman Kadri 

Madde 1. — Ziraat Bankası erbabı zürra- ve 
ticarete kefalet müteselsile ile arazi ve saire ter
hini suretlerinden başka itibarı şahsî üzerine de 
ikrazat icrasına mezundur. 

Madde 2. — İşbu kanun tarihi neşrinden 
meriyülicradır. 

Madde 3. — İşbu kanunun icrasına İktisat 
Vekili memurdur. 

4. —• Muş Mebusu Osman Kadri Beyin, Be
lediyeler, belediyeye taallûk eden mevadda hakkı 
kazaya mâlik olmaları hakkında teklifi kanunîsi 
(2/208) (Lâyiha Encümenine) 

Riyasati Celileye 

Belediyelerin hakkı kazaya mâlik olmama-
larmdandır ki, hangi memlekette tenbihati be-
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lediye çokluk mesmu' olmakta; Usulü Muhakc-
matı Cezaiye Kanununun mütevali merasimi 
tahtında âni olması lâzımgelen icraat teahhur 
ederek • dolayısiyle memleketler de mutazarrır 
olmaktadır. Kanunu mahsusunun heyeti bele
diyeye tesbit ettiği veçhe dâhilinde tâyin edecek
leri mücazatm ciheti adliyeye şevkine mahal kal
madan belediye heyetlerince ifasını berveçhi zîr 
mevaddı "kanuniyenin kabulünü teklif ederim. 

24 Teşrinievvel 1939 
Muş Mebusu 
Osman Kadri 

Madde 1. — Kanunu mahsusunun heyeti be
lediyeye tesbit ettiği veçh dâhilinde tâyin ede
cekleri mücazat, belediye heyetinin ekseriyeti 
ârasiyle ve derhal icra olunur. 

Madde 2. — Heyeti belediye infazı mukar- J 
reratı için zabıta kuvvetinden de istifade ede- | 
bilir. 

Madde 3. — İşbu kanun tarihi neşrinden mu
teberdir. 

Madde 4. — îşbu kanunun icrasına Dahiliye 
Vekili memurdur. 

Mazbatalar 

1. -— Karesi Mebusu Hulusi Bey ve rüfekası-
nın, 15 Mayıs 1335 tarihinden 23 Ağustos 1339 
tarihine kadar bilfiil hidematı Devlete istihdam 
edilen meynurîne kıdem zammı hakkında (2/204) 
numaralı teklifi Kanunîsinin sayanı müzakere ol
duğuna dair lâyiha encümeni mazbatası (Kava-
nini Maliye ve Muvazenei Maliye encümenleri
ne) 

Esbabı mucibe mazbatası 

Hayretbahşayı ukulü âlem bir zaferle tetev-
vü eden istihlâs ve İstiklâli Millî Mücadelesinde 
vatanın her hamiyetli evlâdı vüs' ve mahderetin-
ee âmil ve müessir olduğundan bütün milletin 
nasdbedarı fahir ve sürür olduğu büyük gazanın 
fevaidi maddiye ve mâneviyesinin memurini 
Devletin muayyen bâzı sunufuna hasre-t'mektense 
tamimen her sınıfa imkân derecesinde bez
li, nasafet ve mâdelet muktazasmdan bulun
duğundan mükâfatın şekli âtide bilûmum gay

ri askerî memurini Devlete de teşmilini teklif 
eyleriz. 

Evvelâ : Erzurum Kongresinden stonra zaifül-
kalb birçok memurin Anadolu'yu terk ederken, 
bir kısmı da Heyeti TemsUiyenin tebligatını 
kabul etmiyerek istanbul Hükümetinin hattıha-
reketini takip ve bu suretle menafii zatiyeleri-
ni vatanın fikri İstMâsına tercilı ederlerken 
küçük, 'büyük birçok memurin - o zamana göre -
hayatı memuriyetlerim tehlikeye atmışlar ve 
vatanın istihlâsına medar olacağını teyakkun 
ve ümidettikleri Heyeti Temsiliyenin bidayeti 
teşekkülünden ta Sakarya Muharebesine kadar 
geçen müddet zarfında Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Hükümetinde ifayı hizmet eden memu
rinin ne büyük mahrumiyetlere katlandıkları 
veya mesaibi harbiyeden ne suretle maddeten 
ve manen müteessir olduklarını uzunuzadıya 
izaha lüzum yoktur. Hükümetin kuyudatı tet
kik edilirse bu uzun devrei mahrumiyette bu 
memurların tahammül ettikleri yöksüzlük de 
recesi anlaşılır ve 'bu müddet zarfında memali-
ki meşjguleden gelip iltihak eden memurin ade
di de iyi bir mikyas olur. 

Sakarya Muharebesinden Mudanya Mütare
kesinin akdine kadar geçen müddet ilk devre-
3̂ e nisheten şüphesiz ki, da'ha hafiftir. Ye bu 
hal memaliki meşguleden iltihak eden memurin 
adedi de mütezahirdir. Istanibul'un kuvayı as
keriyemiz tarafından işgalinden ve 1 Teşrinisa
ni tarihli karardan sonra ise habaset ve reda-
etleri sabit olanlar müstesna olmak üzere Ana
dolu'da her türlü mezahim ve felâketlere kat
lanan maddi ve mânevi her türlü istirahata gö
ğüs geren memurin ile memaliki meşgule ve is
tanbul'da kalan ve şüphesiz onlar da az - çok ıs
tırap çekmiş olan memurin 'arasında zahiren 
hiçbir fark kalmamış ve fau kadar maddi ve mâ
nevi her türlü ıstırap çekenlerle az - çok müte
essir olanlar aynı mevkide kalmışlardır. Şüphe
siz ki, bu, telâfisi lâzımgelen hir haksızlıktır. 
Ancak Devletin ahvali maliyesi düşünülecek 
olursa bunlara bir mükâfatı nakdiye itası im
kânı olmadığı da tezahür eder. Gerçi bu memu
rin, hizmetlerini hiçjbir mükâfat beklemeksizin 
sırf vazifei vataniyelerini ifa etmişlerse de, 'bun
lara bir sureti taltif 'bulmak da Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin cümlei vazaifindendir. Memu
ra mükâfat, duçarı aciz, zaıf olduğu dakikada 
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pek kıymettar olur. Onlar Devletin nasıl zayıf 
ve âciz göründüğü bir sırada tekmil mevcudi 
yetleriyle hizmet etmişlerse Devletin de hiç ol
mazsa onların duçarı fütur oldukları âvânda 
muavenetlerine koşması ve eski fedakârlıkları
nın mükâfatını vermesi lâzımdır ve bu bir va
zifedir. 

Memurların duçarı zaıf ve aczolduğu zaman 
ise ancak âvânı mâzuliyet.ve tekaütleridir. Bu 
esbaba mebni birinci madde teklif edilmiştir. 

Saniyen : Kıdem zamanının yalnız mâzuli-
yet ve tekaüt maaşını ita ve hesalbmm nazarı 
dikkate alınması, hem maksadı teklife muvafık 
olmasındandır, hem de elyevm birçok memurin 
vardır ki, Devletin memursüz kaldığı zamanlar
da belki de kendi iktidarının fevkinde 'bir hiz
mete girmeye mecbur kalmış ve derdi maişet 
kendisini o memuriyeti muhafazaya sevk etmek
te bulunmuştur. Bu gibilere kıdem zammı itası 
suretiyle tekaütlüklerine meydan ve imkân bı
rakılmış, hem de herkesin memnuniyetle kabul 
edeceği bir şekli tasfiye vücuda getirilmiş olur. 
İkinci madde de bunun için teklif edilmiştir. 

Salisen : Kıdem zammı ciheti askeriyede 
terfide nazarı dikkate alınmaktadır. Ancak 
gayrıaskerî memuriyetlerde bu zammedilen kı
dem nazarı dikkate alındılı halde birçok me
mur sırf hizmetlerinden dolayı terfi ederek i d fi 
rei Hükümette bâzı tezebzûbü mucibolabileeeSJ 
nazarı dikkate alınarak üçüncü madde teklif 
edilmiştir. 

Riyaseti Celileye 
Âtideki mevaddın kanun olarak kabulünü 

ve müstaceliyetle müzakeresini teklif ederiz : 
Madde 1. — 15 Mayıs 1335 tarihinden Sa

karya Muharebesine kadar bilfiil hidematı Dev
lette istihdam edilen memurinin Lozan Muahe
desinin Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafın
dan tarihi tasdiki olan 23 Ağustos 1339 tarihine 
kadar geçen müddet zarfındaki beher hizmet se
neleri üç ve Sakarya Muharebesinden Mudanya 
Mütarekesine kadar geçen müddet zarfında hiz
meti Devlete dâhil olan memurinin de beher hiz
met seneleri iki sene ad ve itibar olunur. Bir se
nelik küsuratı aynı nisbette zamaimc tâbidir. 

Madde 2. — İ3bu kıdem zammı yalnız mâ-
znliyet ve tekaüt maaşlarının hesap ve itasında 
nazarı dikkate alınır. 

Madde 3. — İşbu kıdem zammı memurinin 
terfi]erinde müessir değildir. 

Madde 4. — İ}bu kanun tarihi neşrinden iti
baren meriyülicradır. 

Madde 5. — İşbu kanunun icrasına İcra Ve
killeri Heyeti memurdur. 

19 . 10 . 1339 
Karesi Karesi 
Hulusi Osman Niyazi 

İstanbul Afyon Karahisar 
Ali Rıza İzzet Ulvi 

İçel Karesi 
Hafız Emin Haydar Âdil 

Erzurum Bursa 
Raif Refet 
Aydın Trabzon 
Zekâi Hasan 

Riyaseti Celileye 

15 Mayıs 1335 tarihinden 23 Ağustos 1339 
tarihine kadar bilfiil hidematı Devlette istih
dam edilen memurine kıdem zammı hakkındaki 
Karesi Mebusu Hulusi Bey ve rüfekası tarafla
rından verilen 19 .10 .1339 tarihli teklifi kanu
ni encümenimizce ledelmütalâa teklifi mezkûr 
ciheti askeriyece nikatı terfide nazara alman 
kıdem zammına muadil olarak şayanı müzakere 
görülmekle Heyeti Umumiyeye takdime karar 
verildi. 

24 . 10 . 1339 
Lâyiha Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 

Tokad Antalya 
Emin Ahmed Saki 

Kâtip namına 
Antalya 

Ahmed Saki 

2. — Konya Mebusu Musa Kâzım Efendi ve 
rüfekasınm, Karaman kasabasına ianei ahaliyle 
celp ve isale olunmakta olan su için masarifi 
gayrimılhuza tertibinden muavenet icrasına 
dair (2/201) numaralı teklifi kanunisinin şaya
nı müzakere olduğuna dair Lâyiha Encümeni 
mazbazası (Muvazcnci Maliye Encümenine) 

Riyaseti Celileye 
Esbabı Mucibe 

Konya vilâyetine mülhak Karaman kazası 
mukaddema pek büyük bir şehir iken sahne 
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olduğu vakayı tarihiye hasebiyle saltanatı 
münderisenin evvelleri zulmüne ve badehu ih
mali kasdisine duçar olarak nüfusunu kaybet
miş ve tedennisinin en büyük âmili olan şürbe 
salih suyu olmaması yüzünden ufak bir kasaba 
haline gelmiş, vaktiyle yetmiş, seksen bin haneli 
bir şehir olmasına rağmen hemen hemen iki bin 
haneye inhisar eylemiştir. 

Coğrafî noktai nazardan zirai ve iktisadi bir 
merkez olan kasabai mezkûrenin nüfus ve üm
ranca teveşsüü muktazi iken tedenni etmesi şa
yanı nazardır. Bu bapta mahallince dürudiraz 
tetkikat yapılmış ve tedenninin en birinci ve 
başlıca sebeplerinden birinin berveçhi mâruz 
sürbe salih su olmaması ve ikincisinin havasını 
ihlâl ve tehdideden bâzı ufak bataklıkların tey
bi s edilmemi} olduğu anlaşılmıştır. 

Hakikaten şürbe salih su olmamasından do-
iayı pek çok emraz zuhur ederek telefatı azîme-
ye sebebiyet verdiği meşhudolmakta ve bunun 
için şürbe salih memba suları bulunarak fennî 
bir surette demir borularla kasabaya celp ve 
isalesi mahallince düşünülmüş ve ashabı hayır 
ve hasenat tarafından bir hayli teberruat vuku-
bulmuştur. Su, mesafei baideden celbedileceğin-
den mühim bir meblâğa ihtiyaç göstermiş ve 
kasaba halkının ianat ve teberruatı ile temini 
mümkün olamıyacağı tabiî bulunmuştur. Nüfu
sun tezayüdünü aramak ve esbabına tevessül et
mek hidematı Devletten olmasına ve nüfus ço
ğaldıkça varidatı Devletin de o nisbette teza-
yüdü tabiî bulunmasına binaen mahallini takdir 
ve teşvikan bu bapta Muvazenei Umumiycdcn 
dahi mebaliği kâfiye tefrik ve itası suretiyle 
muavenet icrasını rica eder ve zirde arz olunan 
mevaddı kanuniyenin kabulünü arz ve teklif ey
leriz. 

Mevaddı Kanuniye 

Madde 1. — Konya vilâyetine mülhak Ka
raman kazası merkezinde ianei ahali ile şürbe 
mahsus celp ve isale edilmekte olan suyun ma-
sarifatma medar olmak üzere 1339 senesi büt
çesinin masarifi gayrimelhuza tertibine on bin 
lira zam kılınmıştır. 

Madde 2. — İşbu kanunun icrasına Maliye 
Vekili memurdur. 
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Madde 3. — İşbu kanun tarihi neşrinden iti
baren meriyülieradır. 

Konya 
Musa Kâzım 

Konya 
Kâzım Hüsnü 

Konya 
Mustafa 
İsparta 

Mükerrem 
Konya 
Fuad 

Saruhan 
Rcşad 

Konya 
Tevfik Fikret 

Konya 
Naim Hazım 

Konya 
Eyüb Sabri 

Kângırı 
Ahmed Talât 

Giresun 
Tahir 

Lâyiha Encümeni mazbatası 
Riyaseti Celileye 

Karaman kasabasına ianei ahali ile celp ve 
isale olunmakta olan su için masarifi gayrimel
huza tertibinden muavenet icrasına dair Konya 
Mebusu Musa Kâzım Bey ve rüfekası tarafın
dan verikn 18 . 10 . 1339 tarihli teklifi kanuni 
onsüıncnimizce ledelmütalâa teklifi mezkûr esas 
itibariyle şayanı müzakere görülmekle Heyeti 
Umumiyeye takdimine karar verildi. 
Lâyiha Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 

Tokad Antalya 
Emin Ahmed Saki 

Kâtip namına 
Antalya 

Ahmed Saki 

3. — İzmir Mebusu Mustafa Rahmi Beyin, 
Ecnebi kömürlerinin men'i ithali hakknda (2/203) 
numaralı teklifi kanunisinin şayanı müzakere 
olduğuna dair Lâyiha Encümeni mazbatası (lk-
t icat Encümenine) 

Riyaseti Celileye 
Esbabı mucibe 

Memleketimizin vaziyeti iktisadiyesini esaslı 
bir surette ıslah edecek tedabiri âcileden biri 
ve belki birincisi maden kömürlerimizin hima
yesi ve havza i fahmiyemizin lâyık olduğu inkişa
fa mazhariyetidir. Asrı ahîrin terakkiyatmda en 
mülıim rolü kömür ifa etmektedir. Kömüre 
malik olan bir memleketin tealii iktisadiyesi mü
emmen demektir. Cenabı Allaha bin şükür ki, 
bu cevheri kıymettarı vatanımıza mebzulen 
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bahsetmiştir. Karadeniz'in Ereğli civarından 
başlıyan ve Şark'a doğru (150) mil imtidadeden 
sahası dünyanın en zengin kömür havzalarından . 
biridir. Sahilde ve orman mmtakası içinde, • 
yani şeraiti istismar itibariyle en yüksek kalbi- ; 
liyeti cemeden havzai fahmiyemizi terakkiyatı 
asriyeye tevfikan işletmek ve memlekette m-eb-
zulen mevcut iken hariçten gelmekte olan ecne
bi kömürlerinin ithaline mümanaat etmek hare- . 
kât ve teşebbüsatı iktisadiyemizde birinci vazi
femiz ve ilk hatvei mesaimiz olmalıdır. Havzai 
fahmiye şimdiki İptidai şeraiti imaliyle beraber : 
bir milyon tona karıp kömür çıkarmıştır. Mem- ; 
leketin kömür sarfiyatı umumiyesi ise bu mik- . 
tara henüz baliğ olamamıştır. Talep tezayüdet- : 

tikçe istihsalâtm da o nisbette artacğı ise şüphe- , 
sizdir ve istikbal düşünülerek ameliyatı istihza- i 
riye artmakta ve şekli istismar daha fennî olma- ; 
ya doğru yürümektedir. Fakat memlekete İngi
liz kömürlerinin - ton başına yüz kuruş gibi ha- i 
fif bir resmi alınmakta olması sebebiyle - hâlâ 
gelmekte berdevam olması ve İstanbul kömür ti
caretindeki gayrimüslim ve ecnebi anasırın te-
sira'tu ve teşkilâtı muzirrası ile yörli ocaklarımı
zın bir kısmı kömürlerini satamıyarak ocaklarını 
tatil etmek ıztırarmda kalmaktadırlar. Memle
ketimizdeki Fransız sermayeli müessesat ve şü-
rekât Zonguldak'taki yine Fransız sermayeli 
şirketten kömür almak hususundaki himayekâr 
hareketleriyle mezkûr şirket muvaffakiyetle ve 
mütezayit bir faaliyetle istihsalâtına germi ver
mekte ve diğer Türk müessesatı medeniye icabe-
den müzahereti görememek yüzünden elîm bir va
ziyeti iktisadiyeye düşmektedirler. Şimendifer
lerimizden bâzılarının hâlâ İngiliz kömürü yak
ması artık tahammül olunur bir hal değildir. 
İstiklâli iktisadiyemizi'n mânası ancak bu gibi 
mahsulâtımızın himayesiyle anlaşılır ve kuvve
den fiile çıkar. Kemafissabık meydanı rekabeti 
açık bırakırsak senevi yüz milyonlarla ton kö
mür çıkaran memleketlerle rekabet müşkül olur. 
'Küçük, büyük bütün devletler ancak himaye usu- -
liyle istiklâli iktisadilerine kavuşmuşlardır. Hav
zai fahmiye halihazırda (600) bin ton kömür 
ihracetmektedir. İstihlâk ve talep artarsa 1329 
senesinde olduğu veçhile bu miktarı derhal bir 
milyona iblâğ edebilir ve bu yekûn iki, üç mil 
yon tona tedricen çıkar. Memleketin vapurları, 
şimendiferleri, dârussmaaları ve diğer istihlâk 
mahalleri arttıkça bu ihracatın da aynı nispeti 

terakkiyi muhafaza ile miktarı ihracatın ilâni-
haye artmasına hiçbir mâni yoktur. Havzai 
fahmiyemizde milyarlarca ton kömür müddahar-
dır. Yalnız memleketimizin değil esasen kömü
rü mevcudolmıyan Karadeniz ve Akdeniz sahil
lerindeki memleketlerin kömür ihtiyacatmın da 
havzamız ihracatiyle temini mümkündür ve 
memleketimiz istikbalen buna namzettir. Çünkü 
tabiat bu havalii mâruzada bu feyzi müstesna
yı yalnız vatanımıza bahsetmiştir. Yeter ki, 
havzai fahmiyemiz manatıkı madeniyesinin Av
rupa ve Amerika ocakları gibi vâsi sermaye ve 
teşkilâta ve fennî, asrî bir istismara mazhariyeti 
hususunda Hükümet müessir bir âmil ve rehber 
olsun. 

Bu mâruzât ile kömürlerimizin lüzumu hi
mayesi tezahür edince Lozan Muahedesinin ti
caret faslmdaki üçüncü kısmın birinci maddesin
de muharrer ( Hayatı maişete elzem olan mena-
bii muhafaza ve milletin faaliyeti iktisadiyesini 
vikaye etmek) cümlei istisnaiyesinden bilistifa
de memleketimize ecnebi kömürlerinin ithalini 
menetmek zarureti âcilesi tebarüz eder. Bu ka
nunun kabulü ile millî sermayelerimiz için en 
müsmir ve müfid bir sahai intişaf hazırlanmış 
ve onbinlerce fakir amelemize ve binlerce sanat
kârımıza bir mebaı daimîi maişet ve Hazinei 
millete de pek mühim varidat temin edilmiş ola
caktır ve bugün İngiliz kömürlerine verilen pa
ralarımız dâhilde kalacağı ve ihricatımızla hal
kın serveti ve paramızın kıymeti yükseleceği ise 
hakayıkı müsellemedendir. Bulgaristan linyit 
kömürleriyle ihtiyacatı mnaiyesini temine çalı
şırken hariçten huz kömürü almamak yolunu 
tutacak kadar ileri gitmiştir. Her memleket 
ekmek kadar kömüre de muhtaçtır ve faaliyatı 
iktisadiye ancak kömür ile kabildir. Binaen
aleyh maddei mezkûrenin dairei şümulüne kö
mür her şeyden evvel ve kuvvetle girer ve mem-
nuiyetin tatbik olunmasında hiçbir manii ahdî 
yoktur. Yalnız İstanbul'un transit merkezi ol
mak itibariyle haiz olduğu faikıyeti mevkiye ve 
ticariyesini haleldar etmemek için transit mua
melâtına müdahale edilmiyeceği tabiîdir. Hu
lâsa : Vatanımızın bu en hayatî meselesinin ha
iz olduğu ehemmiyeti fevkalâde ve azîmesi ile 
mütenasib olarak nazarı tememül ve kabule alın
masını ve teklifi âcizinin mazharı tasvi'bolması-
nı menafii memleket namına istirham eylerim. 
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Lâyihai kanuniye 

Madde 1. — Huy linyit, kök kömürü müs-
tahsalât ve muamelâtının ithali memnudur. ' 

Madde 2. — Tarife Kanununun birinci mad
deye muarız olan ahkâmı mülgadır. 

Madde 3. — İşbu ikanunun icrasına Maliye 
Vekâleti memurdur. 

Madde 4. — İşbu kanun tarihi neşrinden iti
baren meriyülicradır. 

20 Teşrinievvel 1339 
İzmir Mebusu 

Mustafa Eahmi 

Riyaseti Celileye 

Ecnebi maden kömürlerinin men'i ithali hak
kında İzmir Mebusu Mustafa Rahmi Bey tara
fından verilen 20 Teşrinievvel 1339 tarihli tek
lifi kanunî encümenimizce ledelmüzakere tek
lifi mezkûr iktisaden ve esasen şayanı müzakere 
görülmekle Heyeti Umuoniyeye takdimine ka
rar verildi. 

Lâyiha Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 
Tokad Antalya 
Emin Ahmed Saki 

Kâtip namına 
Antalya 

Ahmed Saki 

4. — Nafıa Vekâletiyle Fransız tebaasından 
K. Gronbilâd şürekâsı beyninde münakit Mersin 
liman, rıhtımları ve teferruatı, imtiyaz mukave
le ve şartnameleri hakkında kanun lâyihası 
(1/237) ve Nafıa Encümeni mazbatası (Muvaze-
nei Maliye Encümenine) 

B. M. M. Riyaseti Celilesine 

2773 
6/2888 

17. 9.1339 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Nafıa Vekâle
tiyle Fransız tebaasından K. Gronbilâd ve şüre
kâsı beyninde münakit Mersin'de liman1 ve rıh
tımlar ve müteferruatı inşa ve işletmesine1 dai'r 
imtiyaz mukavele ve şartnamesinin kabul ve tas
diki hakkında vekâleti müşarünileyha'ca tanzim 
ve icra Vekilleri Heyetinin 16 . 9 . 1339 tarihli 
içtimainda Meclisi Âli'ye aı*zı takarrür eden ka

nun lâyihası şartname ve mukavelename sureti 
nıusaddakaları ve evra'kı müteferriası ifayı muk-
tazasımn müsaade buyurulmak üzere rapten tak
dim kılınmıştır efendim. 

İcra Vekilleri Heyeti Reisi 
Ali Fethi 

No. : 2773 

Kanun lâyihası 

Madde 1. — Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Nafıa Vekâletiyle Fransız tebaasından Mühen
dis K. Gronbilâd ve şürekâsı beyninde Mersin'
de liman ve rıhtımlar ve müteferriatı inşa ve iş
letilmesine dair imtiyaz mukavele ve şartnamesi 
Büyük Millet Meclisince kabul ve tasdik edil
miştir. 

Madde 2. — İşbu kanunun tatbik ve icrası
na İcra Vekilleri memurdur. 

Madde 3. 
muteberdir. 

İşbu kanam tarihi neşrinden 

16 . 9 . 1339 

Şer'iye Vekili 
Mustafa Fevzi' 

Dahiliye Vekili 
Ali Fethi 

Maliye Vekili 
Hasan Fehmi 
Nafıa Vekili 

Feyzi 

i İcra Vekilleri Heyeti 
Reisi 

Ali! Fethi 
: Müdafaa Milliye Vekili 
\ Kâzım 
; Hariciye Vekili 
i İsmet 
\ Maarif Vekili 
j Mersin Limanının bir 
\ Fransız sermayeli şirkete 

verilmesine muhalifini. 
İsmail Safa 

i iktisat Vekili Sıhhiye ve Muaveneti 
ş Mahmud Esad İçtimaiye Vekili 
l Rıza Nur 
i Erkânı Harbiye! Umumiye Vekili 
I Fevzi 

i Mersin Limanının inşa ve işletilmesi hakkında 
{ Gronbilâd ve şürekâsı namına yapılan teklif at 
\ Ciheti maliyesi : 
i 
I 1. Sermayesinin bir kısmı (Nısfı ve'ya nı's-
\ fmdan fazlası) şirket tarafından ve kısmı di-
j geri (Kısa vadeli ve yüzde 6 ilâ 7 faizli Hükü-
] m eti Milliye ve şirket taraflarından teminatlı 

hisse senedatı1 ihracı suretiyle) Hükümeti Miİı-
1 üye tarafından vâz'edilmek şartiyle yapılan tek-
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liftir ki, bu halele bu temettüatr sâfiyeyc işti
rak, hisseler nispetinde olacaktır, 

2. Liman tesisatına ve sahilde kazanılacak 
arazi imlâsına muktazi sermayenin kamilen şir
ket tarafından vaz'edilmesi halinde Hükümeti 
Milli'yenin gerek liman ve gerekse arazinin işle
tilmesinden tahassüT edecek temettüatı sâfiyeyc 
tarz ve miktarı iştiraki bilmüzakere kararlaştı
rılacaktır. Bu hususta bir teklifi iptidai olmak 
üzere : 

A) Gerek liman ve gerekse arazi işletilme
sinden tahassul edecek temettüatı safiye mec
muundan Hükümete yüzde onbeş verilmesi; ya
hut : 

B) Liman işletmesinden tahassul edecek 
temettüatı saf iyeden yüzde yirmibeş ve arazi 
işletilmesinden mütchassıl temettüatı sâfiyeden 
de yüzde oniki verilmesi. 

3. Her iki şekilde de şirket tamamen niza-
mat ve kavanîııi Hükümete tabi bir şirketi Os
maniye olacaktır. 

Ciheti fenniyesi : 
Şematik bir halde yani bir fikri umumî ve

recek tarzda iki proje görülmüştür. 

1. Halihazırda vapurların yanaşmasını', eş
yayı ticariyenin tahmil ve tahliyesini teshil ve 
tesri' etmek maksadiyle ikinciye nispeten daha 
basit ve üç sene zarfında inşaatının hitamı ta-
ahhüdedilen ve 35 milyon frank sarfiyle vücu
da gelebileceği tahmin olunan projedir. 

îşbu proje : 
A) Tulü 1 300 metre kadar; arzı fevkani

si 404 ilâ beşyüz metre ve alt kaideni bittabi de
niz irtifaına tabi bir dalgakıran duvarı inşası 
(Evrakı fenniye usul ve kavaidi fenniyesine 
tevfikan yani kati proje ihzar kılındıktan sonra 
icabedecek tadilât yapmak hakkı mahfuzdur.) 

B) Rüzgâr istikameti umumiyesi proje 
üzerinde tesbit kılınmıştır. (Bunda evrakı esa-
siyesi tahkik ve icabına göre dalgakıran istika
meti tadil olunabilir.) 

Ş) Liman on aded 15 000 tonluk vapurla
rın barınmasına müsait bir tarzda tasavvur ve 
tertibedilmiştir. (Ticari istatistiklere nazaran 
tevsii mülâhaza olunabilir.) 

C) Liman dâhilinde vapurların yanaşması 
na mahsus bir rıhtım ve keza mevaddı muşta il-
tahmil ve tahliyesine hadim diğer bir rıhtım ir 
«a edileceği (Tul ve arz ebatlariyle su derinliği ,, 

katı projesi üzerinde tesbit olunacaktır.) 
D) Asıl rıhtımla yanaşma ve mevaddı 

muşta ile rıhtımları üzerine şimendifer, dekovil 
hatları tesis elevatörler ve sair vesaiti tahmil 
ve tahliye tesis olunacaktır. 

II) Asıl rıhtım üzerinde gümrük -binası Are 
şimendifer için istasyon ve antrepolar, hangar
lar ve saire ihtiyacatı ticariyeye göre inşa edile
cektir. (Mebanii mezkûrenin mevaki ve tertiba
tı Hükümetçe kararlaştırılır.) 

S) Bunlardan başka limanın ve hattâ şeh
rin elektrikle tenviri, yolların tanzimi, lâğımlar 
inşası, elekt'rikli tramvay yapılması ve yeni
den mebani inşasiyle asrî bir şehir vücuda geti
rilmesi teklif olunuyor. 

2. — Birinci projenin tevsiinden ibaret olan 
ikinci proje : 

A) Vapurların kömür alabilmesini temi-
nen dalgakırana bir kömür rıhtımı ilâvesi. 

B) Gaz ve sair mevaddı müştailenin va
purlardan borularla tahliyesine mahsus ve üze 
rinde depoları havi esas rıhtıma diğer bir ya
naşma rıhtımı ilâvesi. 

C) Esas rıhtımın denize doğru bir mikür 
dalıp, tevsii. 

D) Liman işletilmesinden alâkadar bilcüm
le kumpanya ve sair müessesat memurlarının 
ikametlerine mahsus esas rıhtım üzerinde bir 
mahalle tesisi. 

H) Liman haricinde bahçe ve deniz banyo
larını muhtevi ajrrıca diğer bir mahalle tesisi. 

•S) Bu tevsiatta depo ve antrepo gibi me
bani daha vâsi aded ve müştemilâtı olarak ta
savvur edilmiştir. (Masraf olarak da seksen 
milyon frank tahmin etmektedir.) 

İhtiyaç nispetinde yapılacak olan fou tevsi-
atla mevcut dalgakıranın rıhtım haline va'ziyle 
haricinde ayrıca bir dalgakıran yapılması hak
kının verilmesini şimdiden teklif ediyor. 

Morsin limanının inşa ve teletme imtiyazına ait 
mukavelename hakkında bâzı mülâhazalar 

1. — Mukavelenamede sahibi imtiyaz olan 
«Gronbilâd» gösteriliyor. Halbuki sahibi imti
yaz, imtyazatmı bir sene zarfında bir Türk 
Anonim şirketine devredeceğine ve işbu şirket-
'3 Hükümet nısıf hisse sahibi olarak iştirak 
edeceğine göre masarif ve zarar ve haşarata ve 
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kâra Devlet nısıf suretiyle şerik demektir. Ya
ni imtiyazın nısfı Devletindir. Şu halde Muka
velenamenin birinci maddesindeki mezkûr ka
yıt lâğvolmak lâzımgelir. Esasen her hangi bir 
imtiyazı evvel emirde 'bir şahsa vermek ve son
ra bu şahsı imtiyazını diğer bir şirkete devre 
mecbur tutmak öyle eski bir tarzdır ki, bunun 
sahibi imtiyazı olan şahsa bu imtiyazını satmak 
suretiyle kâr temininden başka bir amelî fay
dasını tasavvur edemiyordu. Bu usul yerine 
Devlet imtiyazı doğrudan doğruya inşa ve iş
letmeyi deru'hde edecek olan şirketin şahsiyeti 
mâneviy^sine vermesini kabul etmek daha doğ
rudur. Bundan mâada imtiyazın itasından bir 
sene sonra teşekkül edecek olan şirketin nizam
namesi evvel emirde tetkik ve tasdik olunmalı 
ve şirket işbu nizamname ile bir şirketi mânevi
ye iktisa'betmelidir. Yani Mersin limanını de-
ruhde edecek olan inşa ve işletme şirketinin esas 
nizamnamesi hazırlanmalı, iktisat Vekâleti tara
fından her Anonim şirketinde olduğu gl.bi tet
kik ve Heyeti Vekil ece tasdik olunmalı ve sonra 
imtiyaz bu şirkete verilmelidir. 

Bundan maada Mersin limanının inşasını 
doğrudan doğruya Granbilâd'a ve sonra onun 
yerine kaim olacak şirkete vermek ve bu hu
susta diğer her hangi 'bir müteşebbisin teklif ve 
şeraitini nazarı itibara almak üzere talebetme-
mek hiçbir surette doğru bir hareketi iktisadi 
ye olamaz. Liman inşasında Almanların veya 
her hangi diğer bir tâbiyete mensup müteşeb
bislerin Fransızlardan daha ziyade kudreti fen
niye ibraz edebilmeleri kaıbîl olduğu gibi yine 
Fransız olan diğer bir müteşebbisin de bu su
retle Gronbilâd'dan daha müfit şeraiti maliye 
ve iktisadiye irae etmesi ve keza daha ziyade 
kudreti fenniye sahibi olması ve limanı daha 
mükemmel bir surette inşa etmesi imkânı var
dır. Binaenaleyh bu limanın inşasına karar ve
rilmişse Hükümetçe ilân ve taliplerin müracaa 
ti nazarı dikkate alınacağı beyan olunmalıdır. 
Bu esas her türlü imtiyazlarda çok faydalıdır. 

2. — Mersin limanının iktisadi ehemmiyeti 
gayrikabili inkâr olmakla beraber bu limanın 
biraz daha yukarda mevcudolan Yumurtalık li
manında inşası imkânı daha ziyade nazarı dik
kate alınmalıdır. Bu liman her türlü rüzgârlar
dan mahfuz ve cesimdir. Seyhan ve Ceyhan 
nehirlerinin suladığı münbit havzaya daha ya-

— 55 

km olacağı cihetle liman inşasına daha müsait
tir. Bu liman küçük bir hatla Adana'dan Ha
leb'e ve iskenderun'a doğru imtidadeden hatlara 
bağlanabilir. Mersin limanı bundan altmış se
ne evvel küçük bir köy iken mahza şimendiferin 
oraya gelmesiyle inkişaf etmiştir. Şehirlerin ha
yatında demiryolların ve limanların inşası çok 
mülıim bir rol oynar. Yumurtalık'ta inşa edile
cek bir liman oraya da az zamanda mühim bir 
ticaret merkezi haline getirir. Binaenaleyh Yu
murtalık limanı meselesinin Mersin limaniyle 
mukayesesi ve ondan sonra birinin diğerine ter
cihi icabeder. 

3. Mukavelede müddeti imtiyaz yetmişbeş 
senedir deniliyor. Acaba bu uzun müddetin tâ
yin ve tesbitinde ne düşünülmüştür? Hangi he
saplarla bu müddet tâyin edilmiştir? Fikrimce 
mademki tekmil inşaat ve imârât mukavelenin 
teatisinden dokuz sene zarfında bitecektir; işbu 
inşaat için on milyon liralık sermaye kâfi gö
rülmüştür; o halde şöyle bir hesap yürütülebi
lir : 

Mersin limanının senede vasatı ithalât ve 
ihracatı bir milyon ve liman inkişaf edeceği ci
hetle azamî iki milyon ton miktarında olacak
tır. Meselâ Hayfa limanının tarifesi nazarı iti
bara alınarak denilebilir ki muhtelif ton eşya 
üzerinden alınacak ücretin vasatisi nakdin kıy
meti hazırasiyle elli kuruş addolunsa senede bir 
milyon ton eşya için beşyüz bin lira ve iki milyon 
ton için bir milyon lira ücret alınmış olacaktır. 
Miktarı vesati olan bir milyon tondan yarım 
milyon lira ücret alınsa elli senede yirmi milyon 
ve â~amî miktarı olan iki milyon ton üzerinden 
ise elli milyon lira hasılat olur. Elli sene zarfın
ın, n^rmayenin itfası için şöyle bir hesap yapı
labilir. 

Faiz yüzde 7,5, her sene iki yüz bin liralık 
hisse senedi itfası esas itibar olunarak birinci 
senede : 

200 000 Lira itfa 
750 000 » faiz 

950 000 
Elli senede 200 000 Lira itfa 

15 000 » faiz 
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Netice elli sene zarfında sermaye itfa oluna
cağına ve her sene kalan sermayeye yüzde yedi-
buçuk faiz işleneceğine nazaran mecmuan elli 
senede : 

10 000 000 Sermaye 
34 500 000 Faiz ita olunması lâzımdır. 

44 500 000 

Bu suretle âzami miktar olan iki milyon 
tonun verdiği hasılata nazaran elli senede bu 
miktardan (Burada denizden dolacak mahalle
rin füruhtu, antrepo ücretleri, mağaza kiraları 
ilâahiri -gibi hasılat dâhil değildir.) Husule 
gelecek hasılat ton başına asgari elli kuruş he
sabiyle elli milyon lira tutar ki sermaye ve faizin 
tediyesinden sonra beş milyon beş yüz bin lira 
bir kâr kalmış olur. 

Bundan maada şirketin nısıf hissesini Hükü
met verecek; binaenaleyh müddeti imtiyazın nıs
fının faidesi Hükümet olacaktır. Limana giren 
çıkan eşyadan alınacak rüsumdan ve limana 'gi
recek sefinelerden istifa olunacak Liman Res
minden antrepo, depo hasılatından temin ede
ceği varidat ve Devletin hissei iştiraki nazarı 
itibara alınarak müddeti imtiyazın elli sene 
olarak kabulü veyahut her seneki hasılattan Hü
kümetin hissesine isabet edecek olan meblâğın 
tutriyle müddeti imtiyazın, otuz seneye kasrı mu
vafık olacağı mülâhaza edilmektedir. 

4. On milyon sermayede esas olan kıymeti 
nakdiyemizin kıymeti hakikiyesi mi' yoksa kıy
meti rayicesi midir? Yani paramızın altına na
zaran kıymeti tahavvül ettikçe şirketin sermaye
si de mütehavvil mi olacaktır? Bunun tasrihi 
lâzımgelir. 

5. Mukavelenamenin teatisinden sonra do
kuz ay zarfında tanzim edilecek harita ve lâyi
haların üç ay zarfında tetkikine, Mukavelena
mede Nafıa, Bahriye, rüsumat daireleri iştirak 
edeceği mezkûr olup liman istihsali iktisadî ile 
alâkası itibariyle İktisat Vekâletinin bu tetkika 
iştiraki zikredilmelidir. 

6. Esbabı1 mücbire halinde ameliyata baş-
lanamaz veya kat'olunursa müddetlerinin o ka
dar temdidolunacağı dördüncü maddede mez 
kurdur. Esbabı mücmirenin mahiyeti esasiyesi 
gayrimusarrah olduğu cihetle ne gibi sebeplerin 
esbabı mücbire olacağı tasrih edilmesi daha doğ
ru olur. 

7. Şirketin ameliyatı ve işletmesi üzerin
deki murakabe hakkı mukabili esenevî beş yüz 
altın lira azdır. Bu suretle Devlet hakkı mura
kabesini tamam bir suretle istimal edemez. Bi
naenaleyh bu meblâğın tezyidi icabeder. 

8. Şirkete arazii hâliyei amîriyenin mecca-
nen işgal ve istimali hakkı veriliyor. Bu da şir
kete bir nevi sermaye itasıdır. Binaenaleyh 
Devletin deruhde edeceği nısıf sermayeden mah-
subedilmesi daha doğru olur. 

9. Eğer müddeti imtiyaz otuz seneye indiri
lirse hakkı mubayaa yirminci senede, elli sene 
dursa otuzuncu senede kabul olunmalıdır. 

10. Mukavelenamede Gümrük rüsumundan 
^muafiyet vardır. Bu muafiyet de Devletin ser
mayeyle hissei iştirakine mabsubedalmelıklir. 

11. Şirket ihracedeceği hisselerin nısfını 
bu hisselerim itibarî kıymetine müsavi mik
tarda Hazine bonodan mukabilimde Hükümete 
verecektir deniliyor. Demek ki, Hükümetin 
miktarı iştiraki bu hisselerin kıymetine na
zaran lmüta.havvil olacaktır. Hisselerin kıymeti 
dûn ise miktarı iştiraki dûn, fazla ise .miktarı 
iştiraki fazla olacaktır. 

Faraızıa bir liraya teka;bül eden bir hisse 
biribuçuk lira olsa Hükümet her hisse için yanım 
lira, beş milyon dıisse için ikibuçuk ımiılyon 
lira fazla sermaye tıaaddüdotmiş o'ıacaıktır. Şir
ket hissellerinin kıymetinin yükselmesinden 
bir tarafın istifade, diğer tarafın zıarar etme
si vahidüttaraf bir imtiyaz olur. Eğer itibarî 
'kıymeıt tâbirinden maksıat hisselerin fi-i ihracı 
olup piyasadaki müitıabavvil fiyatı 'değilse bu 
mütalâa mevzuuibaihsedilemez. Binaenaleyh iti
barî kıymet tâbiri yerine (fi-i neşir ve ihraç) 
denilse daha doğru olar. 

Hükümet kemdi aldığı beş milyon hisseyi ta
liplere ıslatabilir mi, satamaz 'mı? Bu suretle 
kemdi hissesine Tüılkiye tâbiiyetimde olan eş
hası hususiyeyi iştirak ettirebilir mi, ctltire-
ımez mi? Mukavelede bu da musarram değildir. 
Tasrih edilse daha iyi olur. Bu suretle Hükü
met Mersin Limanı şirketindeki hisselerini .me
selâ bu Mmaınla alâkadar olan 'mahaller bele
diyelerine, ticaret şiılketlerine satabi'lmelidir. 

Bumdan ımaada mademki Hükümetin nısıf 
hissei iştıinatoi vardır; Ancmilm Şirketinin heyeti 
umumiyesinde mecımu'âraya nazıaran nısıf hak
kı rey olmalıdır. Elimizde Anonim Şirketinin 
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uizaınnaımesi nıeveudolsaydı bu bapta bir hü- ' 
(küm verebilirdik. Ne gariptir ki, şir'fcetin ten
kili bâr sene sonraya terk ediliyor. Hükümete 
ıhissei iştirakine mukabil yüzde yinmibeş bıria-
kıbr. Yine aynı miktarda hisseye malik olan 
şirkete yüzde yetmişbeş kalıyor. Bunun için 
idare işletme, muhafaza masraflarından son
ra kalan hasılatı sâfiyenin müddeti imtiyaza 
nazanan eğer 'Müddeti imtiyaz otuz sene ola
caksa kâımilen şirkete ve eğer elli sonıe ola
caksa münasafe suretiyle şirket ve Hükümet 
beyinlerinde taksimi kabul ıcdilımelidir. 

12. On'beşîndi maddede seneyi sermayenin 
miktarı imhası musarrah değildir. Sermaye ikaç 
senede ve her sene ne ımiktar imha olunacağı 
tasrih edilmelidir. 

.13. Şinket 'hasılatı sâfiyeyi tâyin ve hesa-
bederiken hesap cetveli eninin Nafııa Vekâletin-
ce tetkik edileceği zikrediliyor. Hallbuki Na
fıa Vekâleti deruhde ektiği işlerd ancak fennî 
aksamını idare .edecek -olan bir dairei Devlet 
olmak ve şirket mahiyetinde olan bu müessese
nin tetkiki hesalbatı da/ha ziyade İktisat Vekâ
letine ve Vekâletin teşkilâtı mahsusasma aidol-
mak lâzımgelir. 

14. Onyedinci madldede cetvellerin zamaaıı 
itası muayyen değildir. Her sene mi? Senede 
ikaç defa ve ne zaman verilecektir ? 

15. Yirmlibiriinei maddede şirket inşaatını 
nâtaımalm bırakır; tatili faaliyet ©yler ve taalı-
hüdıaıtını ifa etmezse imtiyaz sakıt olur ve li
man Hükümete geçer; Hükümet kefalet ak
çesi- olan onibeş bin lirayı müsadere eder de
niliyor. Bir kere bu kefalet akçesi tekmil ser
mayeye nazaran .azdır. Esasen Hükümıe'bin nı
sıf. hissesi şirkete ıbonıo ile ve sonra 'bonoların 
•her sene tediyesi suretiyle verilmiş olacaktır. 

Şirket inşaatı yapamaz; tatil ederse, taahhü-
datım ifia etmezse husule gelecek olan maddî 
baranlar pelk azimdir ve buna mukabil ' onbeş 
ıbin lira hiç 'hükmündedir. Rinalenaleyh şirket 
lâlakal yüz blin lira teminat akçesi ita etmelidir. 
Bundan maada ıbu teminatın limanın kabulü 
katîsıi üzerine iade edileceği yirmialtrncı mad
dede muharrer ise de bu da doğru olmayıp şir-
ıket (işletmeyi terk ederse buna karşıda temi-

j nat olmak üzere elli bin lirası alıkonulmalı-
dır. 

23 Eylül 1338 
Ticaret Müdürü Umumîsi 

Vehbi 

Mukavelename 

Bir taraftan Türkiye Büyük Millet Mec-
liis Hükümeti namı âlisine hareket eden Umuru 
Nafıa Vekili Eeyzi Beyefendi, diğer taraftan 
Paris'te Korsel sokağında 178 numarada esıbak 
nüzzardan Leıon Möjo veya Novil sc&ağında 
19 numarada Raberga Bromojo namlarına ve 
kendi namına hareket eden Paris'te Ranelâık 
Sokağında 137 numarada Mühendis K. Grionb-
lâd beyndnde ımevaddı âtiye kararıgir olmuştur: 

Madde 1. — Evvelâ : 

İşbu Mukavelenameye merbut olan «A» 
harfli haritanın muhtevi olduğu tarifatı umu-
miyeye ve dbat ve tertiibata ve merbut şart
name ahkâmına muvafık olmak ve kavaidi fen
ne tevfik edilmelk ve masarif ve zarar ve hasa
rın sahibi imtiyaza aid olmak ve sahibi imtiyaz 
tarafından dcra kılınmak şartiyle Mersin'de li
man ve rıhtımlar. 

Saniyen : 

Doklar ve tüccara varant tâbir olunan senet
ler itasına salâhiyattar olmak üzere emtianın 
-Gümrük Resmi ifa olunmadan ithal ve muhafa
zasına mahsus gümrük antrepoları ve ihraç ve 
ithal edilen emtia ile bilhassa hatap, kereste, 
odun kömürü, maden kömürü, edavat ve malze-
mei inşaiye ve yanmak tehlikesi olan mevadda 
mahsus husûsi antrepolar ve her nevi emtiaya 
mahsus üzeri açık ve örtülü depo ve mağazalar 
ve zahair yıkanma ve temizlenme ve muhafaza
sına mahsus silolar ve yanaşma rıhtımları üze
rinde raylar fersiyle vagonların hamulesini ve-

A purlara ve vapurların hamulesini vagonlara doğ
rudan doğruya tahmil ve tahliye ve nakledebi
lecek tertibat, 

Salisen : 
Emtia ve eşya ve zahair ve sairenin gerek 

sefainden ve gerek vagonlardan ihracı veya tah
mili ameliyelerinin teshili zımnında alâtı râfia 

I ve mihaniki vesait ile işliyecek sair her türlü 
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tertibat ve tesisat icrasiyle işletilmesi ve idaresi 
zımnında Türkiye, Büyük Millet Meclisi Hükü
meti tarafından mumaileyh Mühendis Mösyö K. 
Gronblad'a imtiyaz ita kılınmıştır. 

Madde 2. — İşbu imtiyazın müddeti Muka
velenamenin imza ve teatisi tarihinden iptidar 
etmek üzere yetmiş senedir. 

Madde 3. — Mukavelenamenin tarihi teati
sinden itibaren dokuz ay zarfında sahibi imtiyaz 
merbut şartnamenin ahkâm ve şeraitine tevfi
kan mükemmel harita ve lâyihalar tanzim ile 
Nafıa Vekâletine takdim edecektir. Nafıa Vekâ
leti tarafından harita ve lâyiha takdiminden iti
baren üç ay zarfında işbu lâyiha ve haritaların 
limana ait cihetleri hakkında bahriye dairesi ve 
gümrük binasiyle- antrepolar hakkında da Rüsu
mat İdaresiyle badelmüzakere tetkikatmı icra ve 
yolunda olduğu surette haliyle, olmadığı suret-
(te lâzımgelen tadilât sahibi imtiyazın inzimamı 
reyiyle icra ve tasdik edilecektir. Müddeti mez-
kûrenin inkızasmdan sonra sahibi imtiyaz tara
fından harita ve lâyihalara vekâ^tçe tasdik bu-
yurulmuş nazariyle bakılacak ve dördüncü mad
dede tâyin olunan müddet zarfında imalâta mü
başeret edilecektir. 

Madde 4. — Sahibi imtiyaz hasar ve zararı 
tarafına aidolmak üzere harita ve lâyihaların ta
rihi tasdikinden itibaren dört ay zarfında işbu 
Mukavelenameye merbut haritada kırmızı renk
te boya ile işaret olunan aksamı ameliyata mü
başeret etmeyi ve işbu ameliyatı tarihi mezkûr-
den itibaren üç sene zarfında ikmal etmeyi taah-
hüdeder ve bundan maada mezkûr haritada ve 
yeşil renk ile işaret olunan ve liman hududu 
dâhilinde bulunan dalgakıran ve yanaşma rıh
tımları ameliyatı tevsiiyesi evvelâ dalgakıran 
şeddinin haritada terkim edilen tulü kâmilini it
mam etmek şartiyle yine harita ve lâyihaların 
tarihî tasdikinden itibaren âzami dokuz sene zar
fında icrasını taahhüdeder. Mukavelenamenin te
atisini mütaakıp sahibi imtiyaz lüzum gördüğü 
takdirde ameliyatın icrasına lâzım olan mevkiin 
tesisi için taş ocaklarının işletmesine, suni blok
ların imaline mezundur. 

İşbu ameliyat ve inşaatın kâffesi kavaidi fen
ne ve merbut şartname ahkâmına ve kabul ve 
tasdik olunan harita ve lâyihalara tatbikan yapı
lacaktır. Ancak Nafıa Vekâletince şayanı kabul 

görülecek esbabı mücbireden münbais hâlât vu
kuunda bu misillû ahvalden dolayı ameliyat ne 
kadar müddet tatil olunursa müddeti ikmaliye 
dahi olmiktar temdidedilecektir. Şukadar ki sa
hibi imtiyaz esbabı mücbirenin hudusünü derhal 
ve tahriren Nafıa Vekâletine ihbar edecektir. 

Madde 5. — Nafıa Vekâleti esnayı ameliyat
ta suveri icraiyesi ve hitamında kabul olunmaz
dan evvel imalâtı vakıayı bir veya birkaç komi
ser vasıtasiyle muayene ve teftiş eyliyecektir. Bu 
muayene ve teftiş, müddeti imtiyaziyenin niha
yetine kadar alelûmum işetme muamelâtına ve 
ameliyat ve mobaninin ve teferruatının hüsnü
halde muhafazasına dahi şâmil bulunacaktır. İş
bu teftiş ve muayene masarifine mukabil şirket 
Mukavelenamenin teatisi tarihinden müddeti im
tiyaziyenin hitamına kadar mah bemah tediye 
o'unmak üzere senevi Nafıa Vekâletinin emrine 
bin altın lirayı Osmanî ita edecektir. 

Madde 6. — İşbu ameliyat menafii âmmeye 
ait hususattan bulunduğundan liman ile rıhtım
lar, doklar, antrepolar, mağazalar ve müştemilâ
tının ve yeni yapılacak gümrük ve sair hidematı 
umum iyeye mahsus binaların inşası zımnında ef
rat uhdesinde bulunan veya evkafa aidolan ma
hallerin indeliktiza mubayaası zımnında sahibi 
imtiyaz arazi veya emlâk sahipleri veyahut mer
cii ile uyuşamadığı takdirde İstimlâk Kanununa 
tevfikı muamele edilecektir. Bu hususta ihtiyar 
edilecek bilûmum masarif şirkete aidolacaktır. 
Hini ameliyatta muvakkaten istimali lâzımgelen 
mahaller Hükümeti mahalliye marifetiyle sahibi 
imtiyaz tarafından mutasarrıflarına tazminat ve
rilmek şartiyle muvakkaten istimal olunabilecek
tir. Sahibi imtiyaz tarafından gerek ashabiyle 
uyuşulmak ve gerekse İstimlâk Kanununa tevfi
kan muamele edilmek suretiyle mubayaa edilecek 
yerlerin ferağ ve intikali meccanen yapılacaktır. 
Arar.ii emîriyei hâliye ise muvakkaten veya kati
yen sahibi imtiyaz tarafından işgal edilebilecek 
ve bunun için sahibi imtiyazdan hiçbir ücret 
talebolunmıyacaktır. 

Liman hududu dâhilinde rıhtımlar yapıl
ması hasebiyle denizden imlâ suretiyle kaza
nılacak yerler ve istimlâkten hâsıl olacak ar
sala? ile hidematı umumiyeye mahsus müesse-
sata tahsis kılınmamış olan mahaller sahibi 
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imtiyaza aidolacağmdan sahibi imtiyrız, ev
veli mirde hizmeti umumiyeye tahmisi lfızımge-
len. ve harita ve lâyihaların kabulünde tâyin 
olunacak olan devair ve mevakii resmiye ifraz 
ve inşa ettikten sonra kusurunu emlâk ve akaa-
rm beyi ve şırasına ve ferağ ve intikaline 
dair kavanin ve nizamatı Hükümete tevfikan 
muamele ve hareket eylemek şartiyle tasarruf 
ve istimal ve füruht edecektir. Umumun mü
rur ve uburuna tahsis kılınacak asıl rıhtım 
caddesinin ve diğer caddelerin arzları şekil
leri ve umumi lâğımların ve su tevziatı boru
larının makta'ları ve sair bilcümle tertibat ha-
ritai katiyeler üzerinde sahibi imtiyazın re
yinin inzımamiyle Nafıa Vekâ'etince tâyin 
ve tesbit edilecektir. Müddeti imtiyazın inkı-
zasmda liman, rıhtımlar, doklar, antrepo
lar, mağzalar ve denizden kazanılan, istimlâk 
edilen veya hâli emvali emîriyeden olup şir
kete terk olunan araziden henüz satılmamış 
olarak sahibi imtiyazın uhdesinde kalmış 
olan bilcümle arazi ve bu arazi üzerinde inşa 
edilen mebani kâffeten ve bilcümle müştemi-
lâtiyle beraber meccanen Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Hükümetine iade kılınacaktır- Bil
cümle inşaat için muktazi kum ve çakıl taş
larını ve sair malzemeyi denizden meccanen 
ihracedecek ve arazii emîr.iyei hâliyrde in
şaatı mezkûrenin hitamına kadar kum, balast, 
ve taş ocakları küşadedebilecektir ve bu bap
taki nizamatı mahsusuya riayet edecektir. 

Madde 7. — Sahili deryada iken tesis edi
lecek rıhtımlar ile denizlerin imlâsından do-
liayı geride kalacak arazi ve emlâk saîıibinin 
berveçhi muharrer deniz üzerinde kazanılan 
ve istimlâk edilen veya hâli arazii emîriyeden 
«olup şirkete bilâbedel terk edilen ve hakkı 
tasarruf ve füruhtu sahibi imtiyaza, aidolan 
araziden olup emlâki mezkûre ashabının em
lâki önünde veya ittisalinde olan m-ıhalleri 
satmalmak hususunda ashabı emlâkin hakkı 
takaddüme ve rüçhanları olacak ve işbu hakkı 
takaddüm ve rüçhanları Hükümeti mahalliye 
vasırasiyle vukubulacak tebliğ tarihinden iti
baren bir sene zarfında mer'i olacaktır, işbu 
müddetin mürurunda hakkı takaddüm ve 
rüçhanm hükmü olmıyacaktır. Bundan maada 
bu gibi arazi ve mebaniye ait şerefiyeler mü
nasip bir surette temin edilecektir. Hakkı 

takaddüm ve rüçhan yanlız bir ada üzerinde ve" 
evvelce mevcut arazi sahası miktarına muadil 
bir arazi üzerine şâmil olabilecektir. 

Madde 8. — Mukavelenamenin tarihi teati
sinden itibaren yirmibeş seneyi mütaakıp müd
deti imtiyaziyenin hitamına kadar Türkiye Bü
yük Millet Meclisi Hükümeti her ne zaman ar
zu ederse limanlar ile rıhtımlar, doklar, antre
polar, mağazalar ve denizden kazanılıp henüz 
satılmamış olan arazi ve mebani ile müştemi
lâtını mubayaa etmek hakkını haiz olacaktır. 
İmtiyaz hangi senede iştira olunacaksa ondan 
evvelki beş sene zarfında vukubulan ve mad
de 15 mucibince tâyin edilen hasılatı sâfiyeden 
yüzde yirmibeş Hükümet hissesi badettenzil 
mütebaki hasılatın miktarı mutavassıtına mü
savi bir meblâğı Hükümet (*) her sene şirkete 
tediye buyuracaktır ve işbu meblâğı senevî 
şirket tarafından henüz bedeli tesviye edilme
miş olan esham ve faiziyle resülmalin müddeti 
imtiyaziye nihayetine kadar itfasına muktazi 
olan miktardan hiçbir halde dûn olmıyacaktır. 
Hükümet arzu ettiği takdirde işbu tekasiti se-
neviyeyi resülmale bittahvil defaten tediye et
mek hakkını muhafaza eder. Liman ile rıhtım
lar, doklar, antrepolar, mağazalar ve denizden 
kazanılan, istimlâk edilen veya emvali emîri
yeden olup şirkete terk olunan araziden henüz 
satılmamış olan arazi ve bu arazi üzerinde inşa 
edilen mebani ve müştemilâtının Hükümete de
vir ve teslimi, alât ve edevatı müteharrike ve 
menkule ve malzemei sâbiha ve levazımı mev-
cudenin Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükü
metince iştirası hususunda şartnamenin onikin-
ci maddesine tevfikan muamele olunacaktır. 

Madde 9. — Liman ve müteferriatı ile rıh
tımların ilk inşaları için gerek dahilî memle
ketten, gerek diyarı ecnebiyeden celp ve teda
rik olunacak alât ve edevat, demir, maden kö
mürü, çimento, kireç, makina ve edevatı müte
harrike ve sair levazımat her nevi dahilî ver
giden ve Gümrük Eesminden muaf tutulacak 
ve işbu Gümrük Resminden ve vergilerden mu
af tutulacak malzeme, eşya, edevat Rüsumatça 
badetteftiş ithal edilecektir. Şu kadar ki, mem
leket dâhilinde tedariki mümkün olanlar hariç
ten ithal edilecek olurlarsa Gümrük Resmi ver
meye mecbur olacaktır. Müddeti imtiyaziye 
zarfında liman ve rıhtımlar ile hidematı umu-
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miyeye tahsis edilen arazi ve mebani ve şir
ketin sermayesine ve varidatına bir gûna vergi 
tarih olunmıyacak, işjbu Mukavelenameyle mer
but şartname Damga Resminden vareste ola
caktır. Sahibi imtiyaz tarafından meydanı te
davüle çıkarılacak hisse senedatiyle tahvilât
tan dahi hiçbir resim, aihiz ve istifa olunamıya-
caktır. İşjbu dokuzuncu maddedeki ahvalden 
gayrı liman ve rıhtımın işletilmesine müteferri' 
bilcümle muamelât için sahibi imtiyaz diğer bi
lûmum rüsumu, Damlga Resmini tediyeye mec
burdur. 

Madde 10. — Dalgakıran şeddin sekizyüz met
re kadar mahalliyle rıhtımın beşyüz metre kadar 
mahallinin ve üç adecl emtia! ticariyeye mahsus 
mağazaların ikmal olunduğu şirket tarafından 
ihbar olundukta Nafıa Vekâleti tarafından man-
sup bir fen komisyonu marifetiyle bilmuayene 
muvafık görüldüğü takdirde müttefikan ahiz ve 
kabul olunacaktır. Liman ve rıhtım ile müteferri-
atmm hitamı inşaatında mecmuan icra edilecek 
olan kabulü muvakkat tarihinden itibaren bir se
ne sonra yine bir fen komisyonu marifetiyle ame
liyatı vakıa tekrar bilmuayene kaidei fenne mu
vafık ve şartname ahkâmına mutabık olduğu tah
kik edildiği halde işbu komisyonun tanzim edece
ği rapor üzerine Nafıa Vekâleti tarafından kati
yen ka'bulü muamelesi icra olunacaktır. 

Madde 11. — Şirket liman ile rıhtımlar, dok
lar, antrepolar ve mağazalar ile denizden kazanı
lan, . istimlâk edilen ve emvali emîriyeden olup 
şirkete terk olunan araziden henüz sahibi imtiyaz 
taralından satınalmamış olan arazi, mebani, lâ
ğımlar, su mecrası, yollar ile bilcümle müştemi
lâtım ve alât ve edevatı sabite ve müteharrikeyle 
alâtı sâbihasmı müddeti imtiyaz zarfında masa
rifi kendisine aidolmak üzere daima tamir ve 
hüsnühalde muhafaza edecektir. Aksi takdirde 
şartnamenin onuncu maddesine tevfikan muame
le edilecektir. 

MADDE 12. — Sahibi imtiyaz tesis edeceği 
liman ve rıhtımlar ile küşadedeceği sokakların 
umuru zabıtasında liman ve rıhtımdaki muamelâ
tı rüsumiyede ve liman hududu dâhilinde deniz
den kazanılan, istimlâk edilen veya emvali emîri-

(*) Müddeti imtiyazın hitamına kadar (En
cümenin ilâvesi): 

yedili olup şirkete terk olunan arazi üzerinde ya
pılacak bilûmum intiba i ve sairenin icar ve satış 
keyfiyetinde ve bunların hüsnümuhaf azaları hu
susunda elyevm mevcut bulunan ve ilerde tanzim 
olunacak olan bilcümle kavanîn ve nizamatı Hü
kümete tevfikı hareket etmeye mecburdur. Demir-
yollar Zabıta Nizamnamesinin ahkâmı, rıhtımla
rın lokomotif ve vagonlar işliyecek bilcümle ak
samında dahi meri olacaktır. Rıhtımlar, doklar, 
antrepolar, mağazalar ve depolar nizamatı rüsu-
miyeye tâbi olacağından başka kaçak vukuuna 
meydan verilmemesi zımnında gerek rıhtımlar 
ve gerek mezkûr doklar, antrepolar, mağazalar 
ve depolar gümrük memurlarının nezareti altın
da bulundurulacak ve aynı zamanda limana ya
naşacak ecnebi vapurlariyle vâki olacak ithalât 
ve rıhtımdan icra edilecek her türlü ihracatın kâf-
fesi memurini rüsumiye ve zabıtaca badelmuaye-
ne gümrükten geçirilip bu esasa zerre kadar mu
halif bir şey vukuu katiyen caiz olmıyacak ve 
binaenaleyh liman üzerinde evvel becvvel gümrük 
karakolhane (*) yapılacaktır. Rıhtımlar ile dok
lar, antrepolar, mağazaların ve liman hududu 
dâhilinde denizden kazanılacak arazi ve bu ara
zi üzerinde sahibi imtiyaz tarafından yapılacak 
mebaninin idare, icar ve satış muamelâtının su
reti icrasını muarrif olmak üzere icabeden niza
ma! lâyihaları Türkiye Büyük Millet Meclisi Hü
kümetinin nazarı tasvibine arz olunacaktır. 

Madde 13. — Sahibi imtiyaz taahhüdatı va
kıasının ifası zımnında işbu mukavelenamenin 
imza ve teatisi tarihinden itibaren bir sene zar
fında olbaptaki kavanîn ve nizamata tâbi olmak 
şartıyle bir Türk Anonim Şirketi teşkiline mezun 
ve mecburdur. 

Ve işbu şirketin unvanı : 

Mersin Liman ve Rıhtımları Türk Anonim 
Şirketi olacak ve Hükümetin bilûmum kavanîn 
ve nizamatına tevfikan tesis edilecek ve işbu şir
ket sahibi imtiyazın mevcut bilûmum taahhüdat 
ve hukukunu haiz olacak bir surette sahibi imti
yaz makamına kaim olacak ve işbu mukavelena
meyle merbut şartname ahkâmına tevfikı hare
ket edecektir. Türkiye Büyük Millet Meclisi Hü
kümetinin muvafakati olmadıkça sahibi imtiyaz 

(*) Ve Liman Dairesi (Encümenin ilâvesi) 
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veya makamına kaim olacak şirket işbu imtiyazı ı 
hiçbir kimseye veya ahar bir şirkete ihale ve terk 
cdemiyecektir. 

Madde 14. — 

1. Şirketin sermayesi inşaat ve ameliyatın 
derecei terakkisine göre tezyidedilmek ve miktarı 
âzamisi olan oniki milyon Osmanlı lirası olmak 
üzere tahsis edilecektir. İşbu sermaye hisse se- ; 
neda tından teşekkül edecektir. 

2. Sahibi imtiyaz ihracedilen hisse senedatı-
mn asgari olarak nısfını Türk sermayesine tef
rik ve tahsis edecek ve bunu ceraidi resmiye ve I 
muhtelif vesait ile ilân edecektir. 

Türk sermayesine tevfrik ve tahsis edilen kıs- j 
mma ilân tarihinden itibaren dört ay zarımda 
Türk talip zuhur etmediği takdirde sahibi im ti- , 
yaz talip zuhur etmiyen kısmını Hükümete teklif 
edecek, Hükümet de iki ay zarfında kati kararını 
şirkete tebliğ edecektir, gayet bu karar menfi 
olursa mütebaki hisseleri şirket, ecnebilere arz et
meye mezun olacaktır. • 

3. Türk sermayesinin malik olduğu hisse nis-
betinde şirketin meclisi idaresine âza tâyinine 
hakkı olacaktır. Mamafih meclisi idaredeki Türk 
azaların adedi hiçbir suretle şirketin meclisi ida- ! 
re azaları yekûnunun nısfının bir fazlasından dûn 
olmıyacaktır. 

4. — Meclisi İdaredeki Türk hissedarları âza- | 
sının adedi mecmu' âzanm nısfının bir fazlası
na baliğ olamadığı takdirde Hükümet, şirke
tin kendisine Türk olmak üzere irae edeceği ze

vat arasından noksan olan azayı intihabetmek su
retiyle mecmu' âzanm nısfının bir fazlasiyle ib- : 
lâğ edecektir. 

5. — Meclisi İdare^ kararlariyle ve Hüküme
tin mezuniyetiyle şirket, tahvilât dahi ihra-
cedebilir. 

6. — Bundan maada Hükümet, Meclisi İdare
de hesabat ve umur hususatı sairenin kontro
lü için ayrıca komiserler bulunduracaktır. 

Madde 15. —• Türkiye Büyük Millet Meclisi ' 
Hükümetine, liman ve teferruatına mütaallik • 
hasılatı sâfiyeden yüzde yirmibeş hisse ita kılı- : 
nacaktır. Liman ve teferruatına ait hasılatı sa
fiye berveçhi zîr bir tarzda hesap ve tâyin edi
lecektir 

Nafıa Vekâletince musaddak tarifeler muci
bince liman, rıhtımlar, doklar, antrepolar, ma-
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gazalar, alâtı râfialar ve bilûmum müştemilâ-
tiyle sabit ve sâbih, müteharrik vinçler ve ge
rek bahren ve gerekse imtiyaz hududu, dâhi
linde icra edilecek tahmil ve tahliye ve varant 
ve sigorta ücuratmdan liman hududu dâhilinde 
denizden kazanılan, istimlâk edilen veya emvali 
emîriyeden olup şirkete devrolunan arazi ve bu 
arazi üzerine inşa edilen mebaninin icar ve f ü-
ruhtundan ve diğer bilcümle ücurat ve hasıîıat 
mecmuundan, 

Liman, rıhtımlar, doklar ve antrepolar, ma
ğazalar, hidamatı umumiyeye mahsus ebniye ile 
liman ve müştemilâtının bilûmum tesisatı ve li
man işletmesiyle hüsnühalde muhafazası için 
elzem olan alât ve edevatı sabite, müteharrike, 
sâbihası, hulâsa, liman heyeti umumiyesiyle 
müştemilâtının tesisat ve tevsiatı ve işletilmesi 
için sahibi imtiyaz tarafından tedavüle çıkarılan 
esham ve tahvilâtın faiz ve imha için ikraz olu
nan mebaliğ ile liman heyeti umumiyesiyle müş
temilâtının ve tesisatının işletme, idare ve hüs
nühalde muhafazası masarifatı mecmuu tenzil 
edildikten sonra baki kalan meblâğ liman ve 
teferruatına ait hasılatı sâfiyeden ibarettir. 

Berveçhi balâ hasılatı gayrisâfiye ve masa-
rifatm müfredatı Hükümet tarafından resmen 
teftiş edilecek ve bu hususta icabeden hesabat 
cetvelleri tanzim ve Nafıa Vekâletine takdim 
kılınacaktır. Hükümete tefrik edilecek berveçhi 
balâ yüzde yirmibeşı hisse işbu hesabat cetvel
lerine müsteniden tefrik edilecektir. [*] 

Madde 16. — Sahibi imtiyaz birinci kısım 
ameliyatın muvakkaten kaJbul olunduğu tarih
ten itibaren müddeti imtiyaziyenin hitamıma ka
dar Nafıa Vekâletinin tasdikına iktiran edecek 
olan tarifelere tevfikan ücret ahiz ve istifasına 
mezundur. Rıhtıma ve gümrüğe ve mağazala
ra ve antrepolara ve mavnalara emtianın ihraç 
ve tahmiline mütaallik bilcümle muamelât ve li
manın imtiyazı dairesinde berren vukubulacak 
münakaOât ve vagonlara 'tahmil ve ihraç ve sai-

[*] Sahibi imtiyaz, Mersin Belediyesine aido-
lup liman inşası hasebiyle muattal olacak olan is
keleden almakta olduğu rüsum karşılığı olmak 
üzere yalnız rıhtım hasılatı gayrisâfiyesinin yüzde 
beşini her sene Belediyeye tediye edecektir (En
cümenin ilâvesi) 
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re, limanın vesait ve müstahdemini vasıtasiyle I 
icara edilecek ve sahibi imtiyazın istihdam ede
ceği işbu eşhas yirmidördüncü maddedeki şera
iti haiz bulunacaklardır. 

Liman ve rıhtım hidamatı nakliye, ihraciyo 
ve tahmiliyesinde istihdam olunacak hamallar, 
hizmeti müşterekeyi deruhde etmiş olacakların
dan bunlar şahıslarında Rüsumat ve sahibi im
tiyaz idarelerinin zaman ve emniyeti tahtında 
bulunacaklardır. 

Madde 17. — Sahibi imtiyaz her nevi hası
lat ve sarfiyatı şehriye cetvellerini komiser va
sıtasiyle mütaakıp ayın onbeşine kadar Naf'a 
Vekâletine takdim edecek ve hasılat defterleri
ni şartnamenin tarifler maddesinde gösterildi
ği surete tevfikan tanzim eyliyecektir. 

Madde 18. — G-erek esnayı muharebede ve 
gerek vakti hazarda müçtemian ve münferiden 
hareket eden asakiri berriye ve bahriye, jan
darma ve polis efrat ve zâbitaniyle mekâtibi 
âliye ve askeriye şakirdanı ve Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Hükümetinin posta çantaları ve 
mahpusîn ve mahkûmîn ve mîrîye ait kâffei 
03ya ve Mersin Belediyesinin şehrin imar ve 
tezyinatına mütaallik olarak celbedeceği mal
zeme ve eşya rıhtımlardan meccanen mürur ey-
liyecek ve limana girecek Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Hükümetinin bilcümle (*) sefaini har-
biyesi ve Rüsumat karakol gemileri (**) liman 
rüsumundan müstesna olacaktır. 

Madde 19. — İmtiyazın müddeti münkazi 
oldukta Türkiye Büyük Millet Meclisi Hüküme
ti sahibi imtiyazın veya makamına kaim olacak 
şirketin liman ile rıhtımlar, doklar, antrepolar, 
mağazalar, silolar ve denizden kazanılan, istim
lâk edilen veya emvali emîrlyeden olup şirkete 
terk olunan araziden sahibi imtiyaz veya ma
darama kaim olan şirket tarafından henüz sa
tılmamış arazi ve mebani ve müştemilâtı ve 
bilcümle al ât ve eda vatı üzerinde olan kâffei 
hukukunu haiz olacak ve kâffesinin hasılatın
dan istifade edecektir. Bilcümle liman ile rıh
tımlar, doklar, antrepolar ve mağazalar ye 

(*) bahrî ve havai (encümeninin ilâvesi) 
(**) ve ticarî olmıyan sefaini emîriye (En

cümenin ilâvesi) I 
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denizden kazanılan, istimlâk edilen veya emva
li emîriyeden olup şirkete terk olunan arazi 
den sahibi imtiyaz tarafından henüz satılma
mış olan arazi ve mebani ve müştemil âtiyle be
raber sahibi imtiyaz veya makamına kaim olan 
şirket tarafından hüsnühalde olarak meccanen 
ve kâffei düyun ve taahhüdattan vareste ola
rak Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümetine 
devir ve teslim olunacaktır. Alât ve edevatı 
müteharrike, alât ve malzemei sâbiha ve men
kule ve makinalar ile celbedilen sair leyazıma 
gelince: Türkiye Büyük Millet Meclisi Hüküme
ti onları şartnamenin onikinci maddesi ahkâmı
na tevfikan mubayaa edecektir. Şayet imti
yazın mubayaasından sonra Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Hükümeti rıhtımlar, doklar, an
trepolar ve mağazaların müştomian veya mün
feriden işletilmesini ahar bir şirkete ihaleyi 
arzu buyurduğu takdirde sahibi imtiyazın bu 
bapta şeraiti mütesavîye ile hakkı rüçhanı ola
caktır. 

Madde 20. — Devletçe lüzum görülürse iş
bu rıhtım ile liman ve müteferriat ın ın icabeden 
mahallerinde her nevi istihkâmat inşa olunacak 
ve istihkâmatm bilicap işlediği, yani fiilen şeh
rin veya limanın müdafaasında istimal olundu
ğu esnada rıhtım ve limanla müteferriatnda 
cereyan eyliyecek her nevi muamelât Hükümet
çe tatil ettirilecektir. İşbu tatilin vuku' veya 
devamından dolayı sahibi imtiyazın veya yeri
ne kaim olacak şirketin Hükümetten zarar ve 
ziyan dâva etmeye ve tazminat talebeylemeye 
asla hakkı olmıyacaktır. 

Şurası da mukarrerdir ki, işbu istihkâmat 
hazarî hale irca' olunduktan sonra mücehhez 
bulunsa dahi rıhtırırn liman ve müteferriatmm 
bilcümle muamelâtı kemakân cereyan eylüyecek 
ve istihkâmatm masarifi inşa:yesiyle ledelikti-
za hedmi masrafı tarafı Devlete aidolacaktır. 

Madde 21. — Esbabı mücbireden ma'dut 
bir mâniin zuhuru tahakkuk etmeiksiz.'n şirket 
imalâtı natamam bıraktığı veya liman ile rıh
tımlar, doklar, antrepolar ve mağazaların umur 
ve muamelâtını tatil eylediği veyahut işbu mu
kavelenameden münbais taahhüdatı sairesini 
ifa etmediği halde hukuku imtiyaziyesinden 
sak11 olacak ve bu halde şartnamenin onuncu 
maddesinde gösterildiği veçhile umur ve mua,-
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melâtı mezkûrenin temini için Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Hükümeti tarafından tedabiri lâ-
zime ittihaz Duyurulacaktır. İnşaat ile arazi, 
alât ve edevat ve cemedilen levazımat, müzaye
deye konulacak ve mevcudolan kefalet akçesi 
dahi tarafı Hükümetten zaptedilecektir. 

Madde 22. — Sahibi imtiyaz, .masarifi ken-
ıdisiına aidolmıak üzene muamelât ve hidamatı 
•umumiliye için tesisatı âtiyeyi dahi icra edecek
tir : 

Evvelen : 
Ortik'inci maddede beyan olunan gümrük 

binasından maada vüsat ve cesametleri ve 
mekadiri Rüsumat Müıdiriyeli Umumiye&iyle 
badelmüzakere takarrür ettirilecek veçhile 
gümrük müştemilâtı ve mağaza ve antrepoları 
inşa .edilecektir. Yeni Gümrük ve müştemilâtı
mın Rüsumat Müdüriyeti Umumiyesine tesli
mini mütaakıp müdüriyeti mumaileyh aya lü
zumu kalmıyacak olan ve ejyevm Gümrük bi
nası olarak kullanılan bina ile müştemilâtı sa
hibi imtiyaz tarafından kullanılmak üzere ve 
bilâbedel müddeti imtiyaıiye nihayetine kadaı 
sahibi imtiyaza terk edilecektir. 

Saniyen : Nafıa Vekâletiyle bilimiz aker e lı:-
ımanın (tâyin edilecek nıkatmda cnlkinci mad
dede zikredilen karakolhanoden 'başka sevkıya
t ı askeriye ve bahriyeye, karantinaya, pasa
port ve zabıtaya ve Nafıa Vekâleti Komiserli
sine ait binalar ile yolculara ve bağajlarmn 
mahsus bir bahrî istasyon inşa .edilecektir. 

Salisen : Bahriye Dairesince lüzumu tahak
kuk cıdeccık liman fenerleriyle 'bunlara mahsur 
ıbir bina ve Büyük Millet Meclisi Hükümet' 
sefainıi harbiyesi .kümürlerânm iddiharına mah
sus bir mahal dahi tesis kılınacaktır. Bu da
ireler ve mahallerin hüsnühalde muhafazası im
tiyazın hitamına kadar sahibi imtiyaza aidola-
caktır. 

Madde 23. — Tatbik edilecek tarife evvelâ 
Nafıa Vekâletinin tasvibine iktiran 'edecektir. 

Sah>'bi imtiyaz tatbik edilecek tarifenin 
imkân roisıb etinde asgarisini tatbik edecek ve 
bu «üret Mersin limanının ticareten, liktisaclcn 
inkişafı gayesine matuf olacak ve işbu tarife 
Bahrisefid'ıin Yafa ile İzmir ve bu limanlar 
beyninde mevcut veyahut âtiyen yapılacak li
manların tatbik edecekleri tarifelerden Hükü

metçe .en müsait şeraiti cami bir tarife intiha-
bodileeek ve Mersin limanı için tatbik edilecek 
barifie hiçbir veçhile işbu intihabedilen tarife
nin fevkinde olmıyacaktır ve kabul ve tasdika 
".iktiran eden işbu tarife âzami tarife olacağın
dan sahibi imtiyaz işbu tarifeyi -tenzil etmek 
hususunda muhtar olup ancak bu tenzilâttan 
ınürsillerin cümlesi bilâfiark istifade edecek ve 
bu bapta şartnamenin ondördüncü maddesine 
tovflkı harekat 'eyleyecektir. Müddeti imtiyaziye 
3snasmda berveçhi bâlâ limanlardan her hangi 
Diıİsi tarifelerinde umumî tenzilât icra ederse 
Mersin limanı tarifelerine e de aynı ımiktar 
tenzilât icra edilecektir. Müddeti imtiyaziye 
anasında ithalât ve ihracat emtiasından bâzı
larının muvakkaten veya daimî surette tenzi-

' lâtlı bir tarifeye tâbi tutulması Hükümetçe 
arzu edildiği .takdirde sahibi imtiyaz ile bilmü-
ıakere tenzilât imılktarı kararlaştırılacaktır. 

Madde 24. — girketm Hükümetle vulkubu-
'acak mmhaberatı Türkçe olacaktır. Defatir, 
'luyudat ve ıbilcümle senedat ve muamelâtı 
rtukçe olarak ve 'birlikte Fransızca dahi yazı
lacaktır. Alâmeti fârJkalar Türkçe olacaktır. 
Memurin ve müstahdemin ve amele Türk ola
caktır. Ancak şiıket direktörlerinin ve Tür
kiye'de bulunamadığı talkdirde Hükümetin ıme-
amiyet ve müsaadesiyle mütehassıs fen me-
ııurlarımn ve işbaşıların muvakkaten azamî 
n sene için ecnebi tebaasından istihdamı caiz 

ylacaktır. Bilcümle memurin ve ımüstahdemîn 
ıürkiye Büyük Millet Meclisi Hükümetince 
,2-sbit edilecek elbiseyi lâbis olacaktır. 

Madde 25. — Ameliyat esnasında zuhur ede
bilecek asarı atîka Devletçe mevzu Nizamna
meye tâbi olacaktır. 

Madde 26. — Sahibi imtiyaz taahhüdatı 
vakıasının icrasını teminen işbu mukavelena
menin imza ve teatisi tarihinden itibaren üç 
ly zarfında Hükümetçe muteber bir bankaya 
ya nakden veyahut piyasa fiyatlyle esham ola
cak yirmıibeş bin Osmanlı lirası kefalet lalkçesi 
tevdi edecek ve şu kadar ki, esham tevdi et-
Lj'ğl takdirde tedennü fiyattan dolayı terettü-
bedecek noksanın ikmal edileceği bank tara
fından tahahüdolunacaktır ve işbu meblâğ ame
liyatın heyeti umumiyesi katiyen kabul olun
duktan sonra iade edilecektir. Zikrolunan üç 
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ay raüdetin iiı'lazaısına değin sah'jbi âmtiy.ac 
(kefalet aıkçe'Eiinıi tevdi .etmediği talkdlrde ken
disine 'İhtana hacet kalmaksızın hakkı ilimti-
yazda/n »âkit ©laoa.kltır, 

Madde 27. — Sahibi imtiyaz işbu imtiyaz-
nameden mütevellit kâ;ff>e.i Lıısıısatta Türkiye 
Büyük Millet Mecüisi Hükümetinin halihazır 
ve ımüsta'kbel bilûmum ıkavauinıinıe riayete mec-
burdur. 

Madde 28. — İşbu .mukavelenameyle ırner-
but şartnamenin icra veya tefsiri ahkâmından 
dolayı Türkiye Büyük Millet Meclisi Hüküme
tiyle sahibi imtiyaz beyninde yahut -efrat ı:me
yanesinde talh-addüs edebilecek (bilcümle ihtilâ-
fat ve imünaaaa't Türk mahaıkimii aklesi marife
tiyle fasıl ve rüyet olunacaktır. 

Madde 20. — Muallimleri Maarif Voikâ-
leti tarafından müntahap ve maaşatı »ahiibi 
imtiyaza aidolrna'k üzere liman memur ve müs-
tahdeımîn çocuklarına mahsus ve bilâücret ol
mak üzere bir mektebin küşadmı sahihi iiıni'ti-
yaz t aahhüdeder. 

Madde 30. — İşbu mukavelename iki nüs
hadan ihanet olanak bittanzim tarihinde 
Ankara'da teıaiti kılınmıştır. 

Mersin limanı imtiyazını talebedenler 28 Mart 
1923 tarihinde Nafıa Vekâleti Celilesine tak
dim eyledikleri mektupla Mersin'de Türk mü
hendis ve fen memurlarının imalâtı bahriyede 
temini tekâmülleri için bir mektep küşadmı 
teklif etmişlerdir. 

Masarifi lâzimesi Mersin Liman Şirketi ta
rafından temin edilecek olan bu mektebin 
dersleri Paris Turuk ve Meabir mektebi muallim
lerinden Şinayder ve şürekâsı Fabrikası Umu
ru Bahriye Müdürü Umumîsi Moıo grupunun 
müşavir mühendislerinden Mösyö Lüi Püten ta
rafından talim ve idare edilecektir. Nazarî ders
leri, imalât ve tatbikat takibedecek ve bunlar 
liman tersanelerinde gösterilecektir. 

Şartname 
Birinci fasıl 

Harita ve levayih ve inşaat ve imalât ve 
edevat beyanmdadır. 

Birinci Madde - Mukavelenamenin üçüncü 
maddesi mucibince sahibi imtiyazın Nafıa Ve
kâletine takdim edeceği harita ve levayih 
şunlardan ibaret olacaktır : 

Evvelâ : Haritada irae kılman (K) nok
tasından bed'etmek üzere beşyüzde bir mik
yasında limanın bir kıta haritai umumiyeni 
tanzim edilecek ve işbu harita, sahilin ve 
kar'ı deryanın aralarındaki mesafei şakuliye 
birer metreden ibaret olmak üzere tesviye 
münhanilerini havi olacaktır. 

İşbu haritada vücuda getirilecek imalâtı 
sınaiye ile imlâ edilecek mahaller, inşa olu
nacak antrepolar, hangarlar, gümrük ve polis 
binaları ve mebanii saire ve muntazam kaldı
rımlar ile şoseler ve imal edilecek cetveller; 
lâğımlar ve parmaklıklar ve hututu hadîdiye 
ve sair bilcümle tesisat gösterilecektir. 

Mezkûr haritanın onbinde bir mikyasına 
tahvil edilmiş bir nüshasını da tanzim ve ita 
edilecektir. 

Saniyen : Rıhtım, dalgakıran ve istinat du
varlarına, lâğımlara, caddelere, su mecralarına 
ve saireye aidolmak üzere numune profilleri 
verilecektir. 

Salisen : Merdivanler iskelelerin lenger 
halkalarının, Plamur babalarının ve sairenin 
icabına göre yüzde bir yahut ellide bir mik
yasında resimleri, 

Rabian : Hububat mağazalarımın ve han
garlar ile mebanii sairesinin ve parmaklıkla
rın icabına göre yüzde bir veyahut ellide 
bir mikyasında musattah ve makta' ve cephe re
simleri. 

İşbu resimlere ikişer nüsha olarak proje
de gösterilen tertibatı esasiyenin esbabı mu-
eibesini mübeyyin bir kıta muhtıra ilâve olu
nacak ve işbu muhtıraya evrakı âtiye leffe-
dilecektir. 

Evvelen : Tabiatı zemini anlamak ve vü
cuda getirilecek imalâtı muhtelife temelleri
nin ne suretle tesisi lâzımgeleceğini tâyin eyli-
yebilmek üzere miktarı kâfi adedde icra edi
lecek sondaj ameliyatını iş'ar ve izah eylemek 
üzere bir kıta resim ile bir kıta rapor, 

Saniyen : İnba kılınacak liman civarın
daki rüzgâr ye cereyanların ve sahil boyunca 
husule gelen rüsubatm cins, şiddet ve miktar
ları mübeyyin bir kıta rapor, 
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Salisen : Vücuda getirilecek imalâtı muhte-
lifenin mukavemet hesapları, 

Rabian : Hasılatı muhtemeleyi mübeyyin 
bir kıta rapor, 

Hanıisen • Vücuda getirilecek imalâtın taf-
silâtiyle masarifi tesisiyeyi mübeyyin bir kıta 
keşifname. 

Madde 2. — îlk safhada icra edilecek ame
liyat merbut haritada kırmızı renkle göste
rilen dalgakıran şeddin sekiz yüz metrelik 
bir kısmı ile rıhtımın beş yüz metre ma
halli ve üç aded antrepo binalariyle gümrük 
ve müştemilâtı ve karakolhane ve liman daire
sinden (*) ibaret olacak ve dalgakıran şeddi 
başladığı (K) noktasının indelicap mevkii 
Şarka veya Garba doğru bir miktar tebdiledi-
lebilecek, diğer füruatça dahi bâzı tadilât, katî 
haritaların takdimi sırasında icra olunabi
lecek ise de tertibatı umumiye ihlâl edilmi-
yecektir. İşbu merbut haritada irae kılman 
antrepo, depo ve mağaza gibi hidematı 
umumiyeye tahsis edilecek ve sahibi imtiyaz 
tarafından ücret ahiz ve istifa olunacak meba-
ni ve saireınin vüsat ve cesametleri ve mik
tarı haritai katiye üzerinde tâyin ve tesbit 
edilecektir. Gümrük binası ve müştemilâtının 
ve karakolhane ve liman dairesinin. (**) Keza 
miktarı ve vüsatleri haritai mezkûre üzerin
de tesbit edilecektir. Limanın işletilmesi için 
ihtiyaç görülecek vesait ve edevat tesis edi
lecektir. Haritada görüldüğü veçhile Şimalden 
Cenuba doğru ve denizden kazanılacak arazinin 
arzı asgarî olarak berveçhi âti olacaktır : 

A) A kısmında (80) metre (Seksen) 
B) B kısmında (35) metre (Otuzbeş) 
C) C kısmında (40) metre (Kırk) 
D) D kısmımda (200) metre (İki yiv/.) 
Balâda muharrer arzları tecavüz edip deniz

den fazla arazi kazanmak sahibi imtiyazın ihti
yarına bağli' olacaktır. 

D) D kısmından itibaren ve daha Şarka 
doğru bir rıhtım boyunca suyun umku sekiz 
metre, «L» ile gösterilen doldurmanın boyum-
ca suyun umku on il'â onbir metre olacak ve li
man derinliği sekiz metreden aşağıya olmıya-
cak ve Cenuba doğru 'gidildikçe derinlik tezyi-

(*) Ve Uman dairesinden (Encümen ilâvesi) 
(**) Ve Uman dairesinin (Encümen ilâvesi) 

dedileeök ve harita üzerinde görüldüğü veçhile 
liman methalindeki umku ondört metre olacak
tır. 

İkinci safhai inşaatta : 
1. Dalgakıran şeddin mihverden alınan' tu

lü inkişafîsi bin sekizyüz metreye baliğ olacak
tır. 

2. Rıhtımlar ve yanaşma rıhtımlarının ve 
kömür rıhtımının* tulü inikişafileri mecmuu as
garî dörtbin beşyüz metre olacaktır. 

3. Yanaşma nhti'mların'ı'n ve asıl rıhtım 
caddesiyle diğer caddelerin tul ve arzları ve bu 
rıhtımlar üzerinde inşa edilecek hangarların, 
alâtı râfiaların, vinçlerin, demiryolu tefriş.atmın' 
mahal ve tertibatlı ve saire kamilen haritai kati
ye üzerinde' tâyin ve tesbit olunacaktır. 

Gerek inşaat ve gerek müddeti imtiyaziye 
esnasında limanın kum ve çaJmurdan vikayesi 
içim sahibi imtiyaz tarafımdan' tedabiri muktazi-
ye ittihaz olunacaktır. 

Merbut haritanın ihtiva ettiği inşaat, terti
batım keşfi1 katiden sonra bâzı mertebe tadili lü
zumu tahakkuk ettiği halde tadilâtı mezkûre 
Nafıa Vekâletiyle bedel müzakere icra oluna
caktır. 

Madde 3. — Sahibi imtiyaz rıhtımlar ile te
ferruatınım tesisinden naşi cereyanına halel gel
miş veyahut meeraisı tebdil olunmuş sular ile 
bilûmum lâğımların kendi masarifine olarak 
denize akıtılmasımıi temin edecek ve bunun ilcin 
yapılacak imalâtım kaidei fenne tatbikan mah
reçleri sahibi imtiyazın teklifi üzerine Nafıa 
Vekâleti tarafından tâyin olunaealttır. 

Madde 4. — Sahibi imtiyaz icra olunacak 
ameliyatta istimal edeceği taş, kum, kireç, çi
mento ve saire bilcümle malzemei inşaiye, ha-
vassı matlubeyi haiz olacaklarıdır ve inşaat ve 
edevatın gayet metin ve müstahkem olması için 
bilcümle kavaidi fenmiyeye tevfikı hareket edi
lecektir. Denize indirilecek kayalara verile
cek meylim nihayet derecesiyle sun'î ve tabiî ka
yaların miktarı ekallolarak cesametleri ve 
kârgir veya betondan olarak inşa olunacak du
varlar kal'ımlığınım miktarı' akalli imşaat proje
lerimi hini1 takdimde tâyin edilecek ve esnayı 
inşaatta şirketin talebi üzerine bunlar tarafı 
Vekâletten tebdil edilebilecektir. 
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Mdde 5. — Sahibi imtiyaz takdim edeceği I 
haritai umu'mİyeye inşa edeceği rıhtim ve sokak, 
dok ve antrepo, mağazalar ve depolar ile müş
temilâtının ve mutasavver olan inşaatı sairenin 
eşkâl ve heyâtını mübeyyih ve meşruh bir cet
vel rapdedecektiir. 

Madde 6. — Dok ve antrepo ve mağazaları1 

ve gümrük ve liman zabıtası ve tarafı Hükümet
ten icra olunacak muayene ve teftiş için tâyin 
olunacak memurlara mahsus binalar için tak
dim olunacak harita ve levayih resimlerin yek-
nazairda anlaşılabilmesi için tesis edilecek inşa
atın her nevi' teferruatını i'rae eder ınakta'lar 
ve irtifa plânları raptedilecektir. 

Madde 7. — Sahibi imtiyaz Nafıa Vekâletin
den tahriren mezuniyet istihsal etmedikçe mu-
saddak haritalarda hiçbir gûna tadilât icra ede-
miyecektir. 

Madde 8. — Hitamı müddeti imtiyaziye.de 
Hükümete meccanen terki meşrut olan rıhtım
larla dok ve antrepo ve mağaza ve müceddeden 
küşadedilen veya tadil olunan sokaklarını ve 
gümrük'i le liman» zabıtasına mahsus daireler 
ve sair ebniyei resmiye lâyiha ve haritalan tas
dik olunduktan sonra Mukavelenamenin (al
tıncı) maddesinde gösterildiği veçhile imalâtı 
mezkûrenin tevsiat ve tadilâta lüzumu olan ara- I 
zinin mubayaa ve teslimi muamelâtına tarafı 
Hükümetten mübaşeret ettirilecektir. İstimlâk 
olunacak arazinin haritaları binde bir mikyasın
da tanzim olunacaktır. İşbu şartnamenin birin
ci maddesinde tasrih buyurula'n haritalar Na
fıa Vekâleti1 tarafından tasdik olunduğu anda 
ashabı ile uyuşu'lamamış olan arazinin istim- I 
lâkine tarafı Vekâletten, mübaşeret edilecektir. 

Madde 9. — Ameliyatı mephuse kamilen hi
tam pezir olduktan sonra sahibi imtiyaz masa
rifi kendisine aidolmak üzere imalâtı mezkûre 
aksamını ve müştemilâtının arazisini tarafeyn 
muvacehesilyle tahdit ve kadastro usulüne tev
fikan haritasını' tersim ve vaz'ı al'âim edecek ve 
bundan başka yapılmış ebniyet ve inşaat ve ima
lâtı sınaiyei sairenin mufassal ve meşruh defter 
ve hartitasını Hükümet memurlarının tahtı ne
zaketinde sureti muBaddakasıni Nafıa Vekâleti
ne takdim edecektir. 

îşbu tahdidi araziden sonra denizden kaza
nacak veya, mubayaa edilecek arazi iştira olun- | 
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dukça yine olveçhile tahdidedilerek mezkûr 
haritada ve zabıtnamede işaret kılınacağı gibi 
marrülbeyan defterin tanziminden sonra yapı
lacak inşaat ve imalâtı sınaiye dahi Nafıa Ve-
kâletindeki deftere kayıt ve ilâve edilecektir. 

İkinci Fasıl 

Rıhtımlar ile doklar ve antrepolar ve mağazalar 
ve henüz satılmamış arazi bu arazi üzerinde 
inşa edilen mebani ve zahireye mahsus eleva-
törler ve demir hatlar ve sairenin hüsnühalde 
muhafazasiyle idaresi beyanmdadır. 

Madde 10. — Sahibi imtiyaz liman ile rıh
tımları ve dok ve antrepo ve mağaza ve müş
temilâtının umur ve muamelâtına muktezi bil
cümle tesisatı daima şartname ahkâmına 
muvafık olarak (*) hüsnühalde muhafaza ede
cektir. Sahibi imtiyaz tarafından işbu taah-
hüdatm ifasında teahhur ve müsamaha vu
kua getirildiği takdirde keyfiyet usul ve ni
zamı veçhile kendisine ihtar olunacak ve ta
rihi ihtardan bir mah mürur edip de icabını 
icra etmediği surette masarifi sahibi imti
yaza aidolmak üzere canibi Hükümeti Milli-
yeden işe vazıyed olunarak tamiratı lâzime 
icra ve bu uğurda vukubulacak masarif ve rıh
tım ve müteferriatı hasılatından istifa oluna
cak ve kifayet etmezse sahibi imtiyaza ik
mal ettirilecektir. 

Üçüncü Fasıl 

İmtiyazın feshinde ve müddeti imtiyazinin hi
tamında olunacak muamelâta dairdir 

Madde 11. — Sahibi imtiyaz mukavelename
nin (21) maddesinde münderiç esbaptan do
layı hukuku iktiyaziyesinden sakıt olduğu tak
dirde olvakte kadar icra edilen imalât ve 
celp ve tedarik olunan edevat ve levazimata 
ve mubayaa olunan araziye bedel tâyin olu
narak müzayedeye konulacak ve zuhur edecek 
taliplerden kimin üzerinde takarrür ederse 
onun marifetiyle sakıt olan sahibi imtiyazın 
taahhüdatı vakıası ifa edilecektir. Bilmüzayede 
takarrür edecek bedeli müzayede masarifi ten-

(*) Şartname ahkâmına muvafık olarak (En
cümenin ilâvesi) 

http://imtiyaziye.de
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zil kılındıktan sonra üs tarafı hukuku sakıt 
olan sahibi imtiyaza ita kılınacaktır. Bu mü
zayededen bir netice hâsıl olmadığı halde 
evvelce takdir olunan bedelden münasip mik
tar tenzil olunarak altı malı müddet sonra 
ikinci defa olarak bir müzayede daha icra edi
lecek ve bu dahi neticesiz kaldığı halde mü
zayedeye mevzu' şeyler için hukukundan sa
kıt olan sahibi imtiyaza hiçbir bedel te
diye olunmıyarak Devletin malı olacaktır. 

Madde 12. — Liman imtiyazı Mukavele
namenin (8) maddesine tevfikan Hükümet ca
nibinden mubayaa olunduğu takdirde sabit 
cereskallardan maada emtianın ta'hmil ve ihra
cına a müstamel alât ile tarak ve vagon ve 
rıhtimlar ile müştemilâtının, mağazaların 
muamelâtında müstamel arabalar ve işletme 
umurunda müstamel bilcümle eşyayı men
kule ve edevatı mevcude muhamminlerin tâ
yin ve takdir edecekleri bedelle Hükümetçe 
iştira edilecektir. 

Madde 13. — İmtiyaz munkazi oldukta sa
hibi imtiyaz ile dok ve antrepo ve müştemi
lâtın] ve cereskal ve urganlar ve demir çubuk
lar ve sefainin raptma mahsus babalar ve şa
mandıralar ve işaret direkleri ve liman fener
leri ve rıhtımlar ile dokların ve antrepola
rın ve müştemilâtının işletilmesine muktazi 
sair kâffei edevat ve sabit makinalan elhâ
sıl her nevi eşyayı gayrimenkuleyi hüsnühal
de bilâbedel ve her gûna düyun ve taahhü-
dattan vareste olmak şartiyle (Hükümeti 
Milliyeye) (*) devir ve teslim edecektir. Ka
bili nakil olan makina ve cereskallar ve sâbih 
malzeme ile eşyayı menkule ve vagonlar ve ta
rak ve mavna, duba gibi işletme umuruna mah
sus alât elhâsıl inşaatın tamir ve tecdidine 
muktazi kâffei alât ve edevata gelince (Hü
kümeti Milliye) (**) bunları muhamminlerin 
takdir edeceği bedel mukabilinde mubayaa ede
cektir. 

Şu kadar ki, Hükümet altı ay kadar işletme 
umuru için muktazi olan levazımatı muba
yaa edip mütekasini mubayaa etmekte muhtar 
kalacaktır. 

(*) Hükümete (Encümence tashih edilmiştir) 
(**) Hükümete (Encümence tashih edilmiştir) 
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Müddeti imtiyaziyenin hitamından beş sene 
evvel rıhtımla müştemilâtının hüsnühalde ol
madığı indetteftiş Hükümetçe anlaşılırsa sa
hibi imtiyaza bir müddet tâyini ile ihtarı key
fiyet edilecek ve bu ihtarın semeresi görül
mezse Hükümet derhal rıhtım müteferriatım 
yedudaresine alacak ve sahibi imtiyazın he
sabına olarak tamiratı lâzimeyi bilicra rıhtım 
ve müştemilâtını hüsnühale vaz'ettirecel: ve ta
mirat ve işletme masarifi hasılatından istifade 
olunacak ve hasılanın ademikifayeti takdirinde 
sahibi imtiyaza ikmal ettirilecektir. 

Dördüncü Fasıl 
'Sefainin palamarı ve yolcular ve hayvanatın ve 
emtianın ardiyesi ve münakalâtı hususlarına 

ıdair tarife ve şeraiti beyanındadır 

Madde 14. — Mukavelenamenin ondördün-
cü maddesine tevfikan sahibi imtiyazın istifa
sına mezun bulunduğu ücurat tarife bahsinde 
tasrih edildiği veçhile başkaca tanzim kılına
cak mahsus tarifelerde tâyin edilecektir ve iş
bu tarifelerde gösterilen ücurat tarafı Hükü
metten ruhsatı mahsusa istihsal kılınmadıkça 
hiçbir halde tezyidedilemiyecektir. Ancak ta
rifelerde tâyin oilunan ücurat ve şeraiti Nafıa 
Vekâletince badettasdik tenzil olunabilecek ve 
işbu tenzilât bir malh mukaddem halka ilân 
'edilecektir. Tenzil olunan tarifeler, yine Nafıa 
Vekâletince badettasdik üç mah ilânatı mahsu
sa vasıtasiyle halka ihbar edilmedikçe bittekrar 
haddi evvele terfi' edilemiyeıcektir. 

Madde 15. — Mukavelenamenin 23 ncü mad
desinde beyan edildiği veçhile bilintihap kabul 
ve tasvibedilecek tarifeler müddeti imtiyaziye 
esnasında yeniden veya musaddak tarifelere 
ilâveten tanzim olunacak tarifelerdeki ücuratm 
hesabı için para, kuruşun kırkta bir cüzü iti-
ıbar olunacaktır ve kuruş dahi Osmanlı lirası
nın yüzde bir cüzü itibar olunacaktır. 

Beşinci Fasıl 
Hususatı muhtelifeye mütaallik şerait 

beyanındadır 

Madde 16. — (Hükümeti Milliye) (*) ge
rek esnayı harbde ve gerek vakti hazarda ve 
münferiden rıhtım üzerinde asakiri berriye ve 

(*) Hükümet (Encümence tashih edilmiştir). 
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ıbahriye ve muavine ve jandarma ve polis ile 
zatlarına mahsus ahmal ve eşkallerini ve hay
vanlarını ve her nevi mühimmat ve edevatı 
harbiyeyi ve erzak ve levazımı saireyi tahmil 
ve ihracetmek istediği halde sahibi imtiyaz 
ümerayı askeriye tarafından vukuhulacak ta
lep üzerine kâffei edevat ve vesaiti nakliyesini 
(Hükümeti Milliyenin) (**) emrine hazır ve 
müheyya tutacak ve ledelhace Hükümeti Milli
ye rıhtım ile müştemilâtını, vesait ve edevat 
ve müstahdemîni ile beraiber yeddiidaresine al
mak salâhiyetini haiz bulunacaiktır. 

Balâda tarif olunan tahmil ve ihraç muame
lâtı gerek esnayı harhde veya vakti hazarda 
iOılsun ve gerek sahibi imtiyaz tarafından veya 
rıhtımları yediidaresine almış olan Hükümeti 
Milliye tarafından icra edilsin, muamelâtı mez
kûra için nısıf ücret ahzolunacaktır ve ancak 
rıhtım ücretinden muaf olacaktır. 

Tarife 

Madde 17. — Vaziyeti iktisadiye ve nakdiye 
bugün katî bir tarife tatbikine müsaidolmadı-
ğmdan Mukavelenamenin 23 ncü maddesine 
tevfikan sahibi imtiyazın istifasına mezun olun
duğu rüsumun nevi ve miktarı tâyin ve tesıbit 
edilememiş ise de Mukavelenamenin mezkûr 
maddesinde dahi tasrih edildiği veçhile sefain, 
yolcu, esham ve tahvilât, zikıymet eşya, araba 

(**) Hükümetin (Encümence tashih edil
miştir) . 

ve edevatı müteharrike, meva/şi ve tuyıır, emtia, 
mağaza icareleri, her türlü eşya ve emtianın 
vapurlardan ve vagonlardan vinçlerle ihracı 
veya vapurlara ve vagonlara alâtı mezkûre va-
sıtasiyle tahmili ve saire için alınacak mecmua 
ücurat (Hiçıbir veçhile) (***) İzmir, Yafa ve 
Bahrisefid'in bu iki limanları beyninde mevcut 
ve âtiyen yapılacak limanlarda tatbik olunan 
tarifelerin en asgarisi (v) (*) Hükümetçe inti-
haboluna (eak bir Tarife Meclisinde) (**) (***) 
tatbik olunabilecek ve bu tarife âzami tarife 
olarak kabul edilecektir. 

Mersin limanında emtiai ticariye nakliya-
tiyle iştigal eden mavnaların serbestisi temin 
kılınacaktır. Sahibi imtiyaz tarafından eşyayı 
ticariye nakil için mavnalar istimal edilebile
cek ve mevcut mavnacılarla itilâf yapmaJkta sa
hibi imtiyaz serbest bulunacaktır. Eişyayı zatiye 
nakliyatına mahsus kayık ve sandallar serbest 
ve bilcümle Liman Rüsumundan muaf olacak
tır. Diğer mavnacılar veya her hangi bir şahıs 
tarafından emtiai ticariye nakline mahsus mav
naların inhisarlına müsaade edilmiyecektir. 

Madde 18. — İşbu şartname iki nüshadan 
ibaret olmak üzere Ankara'da tarihinde 
teati kılınmıştır. 

f***J Encümence tayyedilmiştir. 
(*) Encümence tayyedilmiştir. 
(**) Encümence tayyedilmiştir. 
f***,) cak Mersin'de (Encümence ilâve edil

miştir) . 
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Resüimıalı 
Lira 

Faiz % 5-6 
Lira 

750 000 
1 500 000 
2 250 000 

2 250 000 

48 750 
97 500 
146 250 

282 500 

Birinci şerait dairesindeki tediyat 

^ 

Lira 

-e 

'İ 
1 

Lira 

2 250 000 
2 025 000 

1 800 000 
1 575 000 

1 350 000 
1 125 000 

900 000 
675 000 

450 000 
225 000 

225 000 
225 000 

225 000 
225 000 

225 000 
225 000 

225 000 
225 000 

225 000 
225 000 

r£ 

^3 
Lira K. 

83 125 
65 812 50 

58 500 
51 187 50 

43 785 
36 562 50 

29 250 
21 937 50 

14 02İ5 
7 312 50 

9 g d 

1 "8 
1 
Q r| ^ 

Lira 

c3 ÖD N 

03 63. 

w m-i 
Lira K. 

0 
48 750 

0 
97 500 

0 
146 250 

0 
195 000 

0 
243 750 

298 125 
339 562 50 

283 500 
373 687 50 

268 875 
407 812 50 

254 250 
441 937 50 

239 625 
476 062 

I 
M 

Lira K. 

637 687 50 

657 187 50 

696 187 50 

715 687 50 

>6fi 

i i 'g % 

n3 m 
Lirıa 

750 000 

1 500 OM 

676 687 50 2 250 000 

3 000 000 

3 750 000 

O 2 250 000 402 187 50 731 250 3 383 437 50 3 383 437 50 3 750 000 
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ikinci Şerait Dairesindeki tediyat 

'o Pl 

•s H "rt 

•rH t>5 
O) O) 

a> 
Ö 73 
03 V 

.02 

c3 

Ö ES1 

Ö 

S rg ^ 
- 1 •TH BQ T? 

Lira 

<03 „ 
"—' ?H 

4> 
"CÖ 

03 r^ 

Lira 

Tediyesi lâzımge
len faiz miktarı 

Lira 

Tediyesi lâzımgelen 
resülma'l ve faiz 

miktarı 
Lira 

Her sene zarfında 
tediyesi lâzımgelen 

miktar 
Lira 

.3 750 000 
3 515 625 

3 281 250 
3 046 875 

2 812 500 
2 578 125 

2 343 750 
1 109 375 

1 875 000 
1 640 625 

1 406 250 
1 171 875 

937 500 
703 125 

468 750 
234 375 

234 
234 

234 
234 

234 
234 

234 
234 

234 
234 

234 
234 

234 
234 

234 
234 

375 
375 

375 
375 

375 
375 

375 
375 

375 
375 

375 
375 

375 
375 

375 
375 

121 875 
114 257 

106 640 
99 023 

91 406 
83 789 

76 171 
68 544 

60 937 
53 320 

45 703 
38 085 

30 468 
22 851 

15 234 
7 617 

81,10 

62,20 
43,30 

25 
6,10 

87,20 
68,30 

50 
31,10 

12,20 
93,30 

75 
56,10 

37,20 
18,30 

356 250 
348 632 

341 015 
333 398 

325 781 
318 164 

310 546 
302 929 

295 312 
287 695 

280 078 
272 460 

264 843 
257 226 

249 69 
241 992 

81,10 

62,20 
43,30 

25 
6,10 

87,20 
68,30 

50 
31,10 

12,20 
93,30 

75 
56,10 

38,20 
18,30 

704 882 

674 414 

643 945 

613 476 

583 007 

552,539 

522 080 

491 602 

81,10 

6,10 

31,1.0 

56,10 

81,10 

6,10 

31,10 

56,10 

3 750 000 1 035 937 50 4 785 938 50, 4 785 938 50 
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Birinci şerait dairesindeki tediyata nazaran 
alınacak faiz 

Yüzde yedibu-
çuk 'hesabiyle Bir sen!e zarfm-

Resülmal alınacak faiz da alınacak 
tediya'tı miktarı faiz miktarı 

Lira Lira. K. Lira K. 

225 000 

225 000 

450 000 
225 000 

675 000 
225 000 

900 000 
225 000 

1 125 000 
225 000 

1 350 000 
225 000 

1 575 000 
225 000 

1 800 000 
225 000 

2 025 000 
225 000 

8 437 

16 875 

25 312 

33 750 

42 187 

50 625 

59 062 

67 500 

75 937 

50 

50 

50 

50 

50 

8 437 

42 187 

75 937 

10 967 

143 437 

50 

50 

50 

50 

50 

2 250 000 379 687 50 
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İkinci şerait dairesindeki tediyata nazaran alınacak faiz miktarı 

Resulmal 
tediyesi 

Yüzde yedibuçuk 
hesabiyle .alınacak 

faiz miktarı 
Birsenelik faiz 

miktarı 

İki milyon iki yüz 
elli bin liranın 

senelik faizi 
Her iki faizin 
senelik icmali 

234 375 

667 375 
703 125 

937 500 
1 171 875 

1 406 250 
1 640 625 

1 875 000 
2 109 375 

2 343 750 
2 578 125 

2 812 500 
3 046 875 

3 281 250 
3 515 625 

8 789 

25 064 
26 367 

36 156 
43 945 

52 734 
61 523 

70 312 
79 096 

82 890 
96 680 

105 468 
114 257 

123 046 
131 835 

6,20 

6,10 
18,30 

25 
32,25 

37,20 
43,30 

20 
56,20 

62,20 

7,20 
86,20 

87,20 
94 

8 789 

51 431 

80 101 

114 257 

149 408 

179 570 

219 725 

254 882 

6,20 

25 

57,25 

81,10 

76,20 

62,20 

94 

81,20 

168 750 

168 750 

168 750 

168 750 

168 750 

168 750 

168 750 

168 750 . 

177 459 

220 181 

248 851 

283 007 

318 158 

348 320 

388 475 

423 632 

6,20 

25 

57,25 

81,10 

76,20 

62,80 

94 

81,20 

3 750 000 1 058 167 84,35 1 350 000 2 408 167 84,35 

Birinci seneden itibaren vukubulacak olan tediyat 

Tediye olunacak re'-
Re'süînral ve faiz süimal mukabilinde Bakiye olarak tedi-

olarak tediye olacak alınacak olan faiz 
meblâğ miktarı miktarı 

Lira K. P. Lira K P. 

48 750 
97 500 
146 500 

292 500 

yesi lâzımgelen 
miktar 

Lira K. P. 

48 750 
97 500 
146 500 

Bakiye olarak istifası 
lâzımgelen miktar 

292 500 
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Üçüncü seneden itibaren vukubulacak olan tediyat 

Re'sülımal ve faiz 
olarak tediye olacak 

meblâğ miktarı 
Lira K. P. 

Tediye olunacak re'
sülmal mukabilinde 
alınacak olan faiz 

miktarı 
Lira K. P. 

Bakiye olarak tedi
yesi lâzımgelen 

miktar 
Lira K. P. 

Bakiye olarak istifası 
lâzmıgelen miktar 

637 687 
657 187 
676 687 
696 187 
715 687 

3 383 437 

50 
50 
50 
50 
50 

50 

8 437 
42 187 
75 937 
109 687 
143 437 

379 687 

50 
50 
50 
50 
50 

50 

629 250 
615 000 
600 750 
586 500 
572 250 

3 003 750 

2 377 770 
3 003 750 
292 500 

5 674 020 

Sekizinci seneden itibaren vukubulacak tediyat 

704 882 
674 414 
643 945 
613 476 
583 007 
552 539 
522 070 
491 602 

4 785 938 

81 10 
6 10 
31 10 
56 10 
81 10 
6 10 
31 10 
56 10 

50 

177 539 
220 181 
248 851 
283 007 
318 158 
348 320 
388 475 
423 632 

2 408 167 

6 20 
25 
57 25 
81 10 
76 20 
62 20 
94 
81 20 

84 35 

-

527 343 
404 232 
335 093 
330 468 
264 849 
204 218 
133 594 
67 969 

2 377 770 

74 30 
81 10 
73 25 
75 
4 30 
43 30 
37 10 
74 30 

65 5 

Maafaiz tediye 
edilecek re'sül
mal maktan 

beyanı 

292 500 
3 383 437 50 
4 785 938 50 

8 461 876 00 
Beyan 
8 461 876 
2 787 855 35 

Tediyeye naza
ran alınacak 
faiz 'miktarı 

beyanı 

Yalnız faiz 
379 687 50 

2 408 167 85 

2 787855 35 

Tezkereler 

1. — Mülkiye baytarlığından asker olarak ne
şet eden baytarlara yüzellişer lira itası hakkın
daki lâyihai kanuniyenin müstacelen müzakere ve 
intacına dair İcra Vekilleri Heyeti Riyaseti tez
keresi. 

REİS — Muvazenei Maliye Encümenine ha
vale ediyoruz. 

T. B. M. M. Riyaseti Celilesine 

23 . 10 . 1339 

Mülkiye Baytar Mektebinden asker olarak ne
şet eden baytarlara yüzellişer lira itası hakkında 

Müdafaai Milliye Vekâletince tanzim kılınıp İcra 
Vekilleri Heyetinin 18 . 3 . 1339 tarihli İçtâma-
mda Meclisi Âliye arzı takarrür eden ve 22.3.1339 
tarih ve 6/1007 numaralı tezkereye raptan Riya
seti Celilclerine takdim kılman lâyihai kanuni
yenin müstacelen müzakeresi izbar kılınmakta ol
makla ifayı muktazasma müsaadei devletlerini 
istirham eylerim efendim. 

İcra Vekilleri Reisi 
Ali Fethi 

,2. — Men'i Müskirat Kanununun tadili hak
kındaki lâyihai kanuniyenin acilen müzakeresine 
dair İcra Vekilleri Heyeti tezkeresi. 
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REİS — Muvazenei Maliye Encümenine ha
vale ediyorum. 

T. B. M. M.'Kiyaseti Celilesine 
23 . 10 . 1339 

Muhtelif mahallerden varidolan telgraf name
lerde hayat ve maişet istinatgahları bulunan üzüm 
mahsulünün mahvolmaması için hicolmazsa Av
rupa'ya ihracedilmek şartiyle şarap haline tahvi
line müsaade itası talebedilmekte olduğu bey aniy
le Maliye Vekâletince tanzim, kılınıp İcra Vekil
leri H ey etinin 2 . 9 . 1339 tarihli içtima mda Mec
lisi Âliye arzı takarrür eden ve 2.9.1339 tarih ve 
6/2G89 numaralı tezkereye raptan takdim kılman 
Müskirat Kanununun tadiline dair olan kanun 
lâyihasının üzüm mahsulâtının mahıvdan temini 
vikayesi zımnında acilen müzakeresi İktisat Ve
kâleti Celilesinden işar kılınmakta olmakla tesrii 
icabına müsaadei devletlerini istirham eylerim 
efendim. 

icra Vekilleri Reisi 
Ali Fethi 

Takrirler 

j — Karesi 3iebusu Hulusi Beyle 45 arkada
şının, aşarın yüzde ona tenzili hakkındaki lâyihai 
kanuniyenin tercihan ve müstacelen müzakeresi
ne dair kırkbeg imzalı takrir. 

REİS — Kezalik bu da Muvazenei Maliye En
cümeninde bulunduğundan Muvazenei Maliye 
Encümenine havale ediyorum. 

Riyaseti Celileye 

Aşarın yüzde ona tenzili hakkındaki teklifi 
kan ani her nerede ise her işe tercihan çıkarılarak 
Heyeti Umumiyede müstacelen müzakeresini tek
lif ederiz. 

Karesi 
Hulusi 
Maraş 

Abdülkadir 
Saruhan 
Reşad 

Erzurum 
Raif 
Bursa 

Necati 
Karesi 

Ahmet Süreyya 

Saruhan 
Abidin Ali 

İzmir 
Rahmi 

Kastamonu 
Ilâlid 

İsparta 
Hüseyin Hüsnü 

Saruhan 
Vâsıf 

Karahisarı Sahib 
Okunamamıştır 

Konya 
Eyüb Sabri 

Ordu 
Recai 

Gazianteb 
Ahmed Remzi 

Kastamonu 
Hasan Fehmi 

Giresun 
Tâhir 

Saruhan 
Edhem 
Denizli 

Haydar Rüşdü 
Gümüşanc 
Veysel Rıza 

İzmir 
Mahmud Celâl 

Tokad 
Emin 
Tokacl 

Mustafa 
İsparta 

Mükerrem 
İsparta 

Hafız İbrahim 
Bolu 

Emin Cemal 
Erzurum 

Okunamamıştır 
Gümüşhane 

Zeki 
Karesi 

Mehmed Vehbi 

Mardin 
Necib 

Karesi 
Osman Niyazi 

Maraş 
Hacı Mehmed 

Kütahya 

Karahisarı Şarki 
Mehmed Emin 

Karesi 
Haydar Adil 

Karesi 
Mehmed 

Saruhan 
Kemal 

Zonguldak 
Tunalı Hilmi 

Bolu 
Mehmed 

Sivas 
Ziyaeddin 
Menteşe 

Esad 
Burdur 

Hüseyin Baki 
Bolu 
Şükrü 

Bayezid 
Süleyman Sudi 
Karahisarı Sahip 

Ruşen Eşref 
Karesi 

Ali Şuuri 

2. Kastamonu Mebusu Ahmed Mahir Efeyı-
di ile arkadaşlarının, Kastamonu vilâyetinin Göl 
nahiyesinde mevcut Ziraat Mektebinin 1340 büt
çesine alınarak ihyası temenniyatına dair tak
riri. 

REİS — İcra Vekilleri Riyasetine tevdi, edi
yoruz. 

Rayaseti Celilesine 

Kastamonu vilâyetinin Merkez kazasına tabi 
Göl ilahisinde mevcut iptidai derecedeki Ziraat 
Mektebi vilâyet hususi bütçesinden idare edil
mektedir. Muvazenei Umumiyeden muavenet 
görememesine rağmen bu mektep vilâyet için 
pek nâfi' olmuştur. Yalnız, mektebin inkişâfı 
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ve münhasıran Kastamonu vilâyetine değil, bü
tün memlekete nâfi' bir hale gelebilmesi için 
Muvazenei Umimiyeden idaresine ihtiyaç görül
mektedir. Elyevm Ankara Ziraat Mektebinde 
Müdür bulunan Tahsin Bey vilâyetimiz Ziraat 
Müdürlüğünde bulunmuş olduğundan Göl'deki 
mektebin halini pek iyi bilir ve Mumaileyhin de 
tasdik edeceği veçhile mezkûr mektep cidden 
himayeye lâyiktır ve inkişafa müsaittir. Vi
lâyet, sekiz kazadan ibaret, sahil, dağlık ve ova 
olmak üzere başlıca üç mmtakayı haizdir. S& 
hilde zeytin, fındık, keten, envai meyva yetiş
tirmek mümkündür ve ıslâha muhtaç bir halde 
bulunan mevcutları da vardır. Tosya'da senede 
bir milyon kiloyu mütecaviz pirinç yetişir ve 
35 bin dönüm bağı vardır. Safranbolu'da envai 
sebze yetişir ve otubeş bin dönüm bağı vardır 
ve Avrupa'dan celbolunan makinalarla güzel, 
fennî bir de debağhane yapılmıştır. Taşköplü'-
de senede bir milyon küsur kilo kenevir yeti
şir ve bir de fabrika tesisine teşebbüs edilmiştir. 
Taşköplü'de bu sene pamuk yetiştirmeye de te
şebbüs edilmiştir ve muaffakiyet ümidedümekte-
di. Bu mâruzâttan müsteban olunacağı veçhile 
sahil ve ova kısımlarında meyva, keten, ken
dir, pirinç, üzüm yetişmekte olduğu gibi hububat 
zeriyatı da müsaittir. Dağlık aksamında balcılık, 
peynircilik, meyvacılık vardır. Ve hububat zi-
raati dağlık kısımda ıslaha muhtaçtır. Ziraatin 
her şubesinin terakkisine pek müsaidolan vi
lâyetimizde Ziraat Mektebine ihtiyaç olduğu gi
bi Sinop, Kângırı, Çorum, Bolu livalarından da 
mezkûr mektebe diğer mektepte olduğu veçhile 
talebe gelebilir. Esasen Kastamonu'da oniki sı
nıflık bir Lise ve ayrıca bir Darülmaillimîn, bir 
Sanayi Mektebi, bir Darülhilâfe mevcudolup, 
Hükümetin programında münderiç kuvvetli 
irfan merkezlerinden birini teşkil etmektedir. 
Böyle bir merkezde bir de Ziraat Mektebine ih-
tiyacolacağı tabiîdir. Binaenaleyh Göl nihiye-

sinde mevcut Ziraat Mektebinin 1340 umumi 
bütçesine alınarak ihyası hususunun İktisat Ve
kâletince nazarı dikkate alınmasını rica ederiz. 

Kastamonu 
Mahir 

Kastamonu 
Hâlid 

Kastamonu 
Hasan Fehmi 

Kastamonu 
Veled Çelebi 

3. — Mu§ Mebusu Osman Kadri Beyin, mus-
tantiklarm takdiri delâile salâhiyettar olmaları 
için Adliye Encümenince bir madde tesbiti te-
menniyatına dair takriri. 

REİS — Adliye Encümenine gönderiyoruz. 

Riyaseti Celileye 

Bir hukukçu olmadığım için kavanîni huku-
ıkiyenin icaplarına vâkıf değilim. Muhillimizde 
çok vakit nazarı teesısürümüz önünde bir levha 
açılır, tahlil edilince hakkı takririn hükkâma 
(aidiyetinde karar kılar. Meselâ bir ferdi maz
nun ve mevkuf hakkında takibata mübaşeret 
edilir; mustantıklıkça ifadesi alınır; evrak müd
deiumumiliğe gider, gelir; maznunun mevkufi-
yeti temadi eder. Mesele çok vakit beraet veya 
ademimesuliyet ile neticelenir. Bilâicap maznu
nun heyeti içtimaiyeye ait mesai sahası darla-
şır; çektiği mahpusiyetle maneviyatı bozulur; 
izzetinefis cerihedar olur ki bu iş yalnız; kanun 
mustantıklara hakkı takdir vermemiştir kaide
si üzerinde ihmal edilir. Hâkimi münferitlik 
mademki meşrudur; takdir salâhiyeti mustan
tıklara da verilmelidir. Hâsılı bu derdin önü
ne geçilmelidir. Adliye Encümenince bir mad
de tesbitini teklif ve temenni ederim. 

24 Teşrinievvel 1339 
Muş Mebusu • 
Osman Kadri 

3. — İCRA VEKİLLERİ MUAMELÂTI 

1. — İcra Vekilleri Heyetinin istifası 

REİS — Efendim Heyeti Vekilenin istifa
namesi vardır; okunacaktır : 

Riyaseti Celileye 
Türkiye Devletinin karşısında bulunan da

hilî ve haricî vazaifi mühimme ve müşküleyi 

suhuletle intaca muvaffak olması için gayet 
kuvvetli ve Meclisin müzahereti tammesine 
mazhar bir Heyeti Vekaleye ihtiyacı katî bu
lunduğu kanaatindeyiz. Binaenaleyh Meclisi 
Âlinin her suretle itimat ve müzaheretine müs
tenit bir Heyeti Vekilenin teşekkülüne hiz-
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met etmek maksadiyle istifa eylediğimizi ke
mali hürmetle arz eyleriz efendim. 

İcra Vekilleri 
. Heyeti Reisi 

Ali Fethi 

Marif Vekili 
İsmail Safa 

Şer'iye Vekili 
Mustafa Fevzi 

Hariciye Vekili 
İsmet 

Adliye Vekili 
Seyyid 
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Erkânı Harbiyei 
Umumiye Reisi 

Fevzi 

İktisat Vekili 
Hasan Hüsnü 

Maliye Vekâleti V. 
Ferid 

Nafıa Vekili 
Fevzi 

Müdafai Miliye Vekili 
Kâzım 

Mübadele ve İmar ve İskân Vekili 
Mustafa Necati 

4. — Sinop Mebusu Yusuf Kemal Beyle ar
kadaşlarının, yeni Heyeti Vekile Reisi ve aza

ları intihabolurıuncaya kadar eski Heyetin ted
viri umurda devam etmesine dair takriri 

Riyaseti Celileye 

Yeni Heyeti Vekile Reis ve âzası intihabo-
luncaya kadar müstafi Heyeti Vekile Reis ve 
azayı muhteremesinin tedviri umuru Hükü
mette devamının Meclisin teamülü veçhile tahtı 
karara alınmasını teklif eyleriz. 

Sinob 
Yusuf Kemal 
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İzmir 

Mahmud Celâl 
Bolu 

Gevad Abbas 

REİS — Efendim! Heyeti Vekile intihabı 
Pazartesi İçtimamda icra edilecektir. Binaen
aleyh o vakte kadar Heyeti Vekilenin tedviri 
umur etmesine Heyeti Celilenizin karar ver
mesi müteameldir. Kabul buyuranlar lütfen el 
kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

4. — REY İSTİHSALİ 

1. — Konya D arüley tamına muavenet icra
sına dair kanun lâyihasının ikinci defa tâyini 
esamiyle reye vaz'ı 

16 — Konya Darüleytamma tahsisat itasına 
dair lâyihai kanuniyeyi ikinci defa tâyini 
esamiyle reyi âlilerine vazediyorum. Kabul 
edenler beyaz, kabul etmi'yenler kırmızı rey 

istimal edeceklerdir. Geçen Celsede reye vaz'et
tik; n'rsab hâsıl olmadığı için ruznameye al
mıştık. (Reyler toplandı.) 

Efendim, reylerinizi istimal buyurmadan, 
rica ederim, dışarı çıkmaymız. Celseyi tatil 
etmedim. Reylerini istimal buyurmryanlar var
sa lütfen istimal buyursunlar, istihsali âra hi
tam bulmuştur. 

5. — AZAYI KİRAM MUAMELÂTI 

1. — İzmir Mebusu Osmanzade Hamdi Beyin 
intihai) mazbatası 

Efendim, İzmir Mebusluğuna intihabolu-
nan< Osmanzade Hamdi Beyin mazbatası gel
miştir. Alelûsul Birinci Şubeye havale ediyo
ruz. 

Efendim! İstihsali âra neticesini arz ediyo

rum. (138) kabul, (1) müstenkif, (2) ret var
dır. 

Binaenaleyh Konya Darüley tamına tahsisat 
itası hakkındaki Kanım (138) reyle kabul edil
miştir. 

Efendim! Pazartesi günü saat ikide aynı 
ruznameye devam etmek üzere Celseyi tatil edi
yorum. 

Hitamı müzakerat; saat : 5,25 
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Konya Darüleytamma muavenet icrasına dair 
Kanuna verilen reylerin neticesi 

(Kabul edenler) 

Artvin: Hilmi B., Ardaihan: Talâd B., Ada
na: İsmail Safa B., Aksaray: Besim Atalay B., 
Amasya: Esad B., Antalya: Ahmed Saki B., 
Hasan B., Rasİh Ef., Ankara: İhsan B., Müm
taz B., Aydın: Tahsin B., Mazkar B., Edirne: 
Hüseyin Rıfkı B., Faik B., Ordu Recai B., Ham-
di B., İsmail B., Halil B., Faik B., Erzincan: 
ISabit B., Erzurum: Halet B., Rüşdü P§., Mü
nir B., Ertuğrul : Rasim B., Dr. Fikret B., İz
mir: Rahmi B., Şükrü B., Mahmud Celâl B., 
Necati B., İsparta: Hafız İbrahim Ef., Hüse
yin Hüsnü Ef., Mükerrem B., İstanbul: Hamdi 
B., Dr. Bekir B., Süleyman Sırrı B., Ali Rıza 
B., Fethi B., Fevzi Rş., Eskişehir: Arif B., Ab-
dullaJh Azmi E l , Elâziz: Hüseyin B., Mustafa 
B., Urfa: Şeyh Safvet Ef., Yahya Kemal B., İz
mit: Mustafa Zeki B., Bursa: Refet B., Bur
dur: Hüseyin Baki B., Mustafa Şeref B., Ro-
zok: Hamdı B., Süleyman Sırrı B., Avni B., Bo
llu: Emin Cemal B., Cevad Abbas B., Şükrü 
B., Biga: Şâmili Rifat B., Şükrü B., Mehmed 
B., Tokad: Emin B., Hacı Kâmil Ef., Canik: 
iSül'eyman Necmi B., Çatalca: Şakir B., Çorum: 
İsmed B., Hakkâri: Nazmi B., Dersim: Ahmed 
Şükrü B., Feridun Fikrî B., Denizli: Haydar 
Rüşdü B., Dr. Kâzım B., Diyarbekir: Zülfi B., 

Şeref B., Feyzi B., Mehmed B., Zonguldak: Ha
lil B., Ragııb B., Siird: Mabmud B., Sinob: Yu
suf Kemal B., Sivas: Halis Turıgud B., Rasim 
B., Muammer B., Siverek: Kadri B., Saruhan: 
Hacı Edhem B.,. Reşad B., Kemal B., Mustafa 
Fevzi Ef., Vâsıf B., Trabzon: Ahmed Muhtar 
B., Gazianteb: Ahmed Remzi B., Şahin Ef., 
Kars: Ahmed B., Karesi: Ahmed Süreyya B., 
Haydar Âdil B., Hulusi B., Ali Şuuri B., Vehbi 
B., KaraMsarı Şarki: İsmail B., Mehmed Emin 
B., Karahisarı Sahib: Ruşen Eşref B., Sadık 
B., İzzet Ulvi B., Ali B., Kâmil Ef., Kastamo
nu: Ahmed Mahir Ef., Hâlid B., Kozan: Saib 
B., Konya: Evüb Sabri Ef., Tevfik Fikret B., 
Refik B., Fuad B., Kâzım Hüsnü B., Mustafa 
Ef., Mustafa Feyzi Ef., Naim Hâzim Ef., Kır
şehir: Ali Rıza B., Kayseri: Ahmed Hilmi B., 
Dr. Hâlid B., Gelibolu: Celâl Nuri B., Kanığın: 
Rifat B., Ziya B., Talât B., Mustafa Abdülha-
lik B., Kütahya: Ragıb B., Receb B., Nuri B., 
Lâzistan: Ekrem B., Ali B., Mardin: Derviş 
B., Neciıb B., Mersin: Besim B., Maraş: Hacı 
Mehm'ed Ef., Malatya: Hilmi B., İsmet Pş., Men
teşe : Esad Ef., Şükrü Kaya B., Yunus Nadi B., 
Niğde: Hazım B., Atâ B., Van: İbrahim B., 
Hakkı B. 

(Reddedenler) 

Gümüşane: Veysel Rıza B., Zonguldak: Yu- I suf Ziya B. 

(Müstenkifler) 

Kütahya: Şeyh Seyfi Ef. 




