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1. — ZAPTI fi 

ONDOKUZUNUCU İNİKAT 

2 9 . 1 2 . 1 9 2 8 Cumartesi 

Hasan Beyin Riyasetlerdyle aktedilerek 1928 se
nesi Mart - Ağustos aylarına aJit Divanı Muhasebat 
raporu ile Hudutlar ve Sahiller Sıhhat Umum Mü
dürlüğü 1929 senesi bütçesi müzakere ve kabul olun
du, 

Ankara'dan gayri mahallerdeki telefonlara mü
teallik kanun lâyihasının da birtincd müzakeresi icra 

2. — HAVALE 

Lâiyihıailar 
/. — Ecnebi mekteplerde talebenin sureti tahsili 

hakkında kanun lâyihası. (Maarif Encümenine) 
Tezkereler 

2. — Muamele Vergisi Kanununun birinci mad
desinin tefsiri hakkında Başvekâlet tezkeresi. (Mali
ye, Adliye ve Bütçe encümenlerine) 

Mazbatalar 
3. — Anadolu demiryolları ve Haydarpaşa liman 

ve rıhtım idaresi bütçesine tahsisatı fevkalâde ver it
mesi hakkında (1/305) numaralı kanun lâyihası ve 
Bütçe Encümeni mazbatası. (Ruznameye) 

4. — Maliye Vekâleti 1928 senesi bütçesinde açı
lan 225 nci fasla tahsisatı fevkalâde verilmesi hak
kında (1 / 308) numaracı kanun lâyihası ve Bütçe En
cümeni mazbatası. (Ruznameye) 

5. — Askeri Tekaüt Kanununun kırkıncı ve kırk 
yedinci maddelerinin tefsiri hakkında (3/165) numa
ralı Divanı Muhasebat Riyaseti Tezkeresi ve Müda-

MK HULÂSASI 

kılındıktan sonra Pazartesi günü toplanılmak üzere 
müzakereye nihayet verildi. 

Reis Kâtip 
Hasan Yozgat 

Avni 

Kâtip 
Tokat 

Süreyya Tevfik 

EDİLEN EVRAK 

I dafaai Milliye ve Maliye encümenleri mazbataları. 
I (Ruznameye) 
I 6. — Adliye Vekâleti 1928 senesi bütçesin\den 
I 50 000 liranın imhası ile mezkûr bütçenin bazı fasıl 
H ve maddelerine aynı miktarda 'tahsisat verilmesi hak-
| kında (1/315), Sıhhiye Vekâleti 1928 senesi bütçesin

de münakale icrası hakkında (1/312), Dahiliye Ve
kâleti 1928 senesi bütçesmin bazı fasılları arasında 

I 22 000 liranın münakalesi hakkında (1/316), İskân 
J Umum Müdürlüğü 1928 senesi bütçesinin bazı fasıl 

1 ve maddeleri arasında münakale icrasına dair (1/317), 
İstatistik Umum Müdürlüğünün 1928 senesi bütçe
sine munzam tahsisat itası hakkında (1/318), Milli 
Müdafaa Vekâleti ile Harita Umum Müdürlüğü 
1928 senesi bütçelerine tahsisatı munzamma verilmesi 
hakkında (1/313) numaralı kanun lâyihalariyle idare 
heyetinin, Riyaseticumhur 1928 senesi bütçesinde 
4 500 liranın münakalesi hakkında (2/78) numaralı 
teklifi kanunisi ve Bütçe Encümeni mazbatası. (Ruz
nameye) 

..<... 

— 104 — 



İ : 20 31 . 12 . 1928 C : 1 

BİRİNCİ CELSE 
Açılına Sateifâı: 14.45 
REİ S : Hasan Bey 

KÂTİPLER : N. Ali Bey, (Denizli) Terfik Bey (Tokat) 

REİS — Celseyi açıyorum efendim. 

3. — RÎYASET DİVANININ HEYETİ UMUMtYEYE MARUZATI 

1. — Elaziz mebusluğuna intihap olunan Fazıl 
Ahmet Beyin intihap mazbatası. 

REİS — Mazbata muallel değildir, reyinize .arz 
edeceğim. Fazıl Ahmet Beyin mebusluğunu kabul 
edenler.. Etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

4. — TA 

/. — Zonguldak Mebusu Celâl S ahir Beyin tah
lifi. 

/(Zonguldak Mebusu Celâl Salhüır Beytin itabJM liaraı 
edidi.) 

2. — Elâziz Mebusu Fazıl Ahmet Beyin tahlifi. 
(Elâzliz Mebusu Fazul Alhimiet Beytin ıtalhflıifü icra 

edidi) 

FAZIL AHMET BEY (Elâziz) — Çok aziz ve 
çak muhterem arkadaşlar! böyle lütfen aranıza ka
bul ettiğiniz arkadaşınız sizin çok zamandan beri çok 
eski, çok gill ü gışsız tazimkârmızdır. Bendeniz heyeti 
muhteremeniize şayanı takdim ofllmak üzene yaülnııiz 

6. — MÜZAKERE I 

1. — Anadolu demiryolu, Mersin - Tarsus -Ada
na yolları ile Haydarpaşa liman tesisatının ve bu şir
ketlere ait esham ve tahvilât ile menkul ve gayrimen
kul emvalin mubayaasına dair olan mukavelename
lerin tasdiki hakkında (1/306) numaralı kanun lâyi
hası ve Nafıa ve Bütçe encümenleri mazbataları. (1) 

HASAN FEHMİ BEY (Kastamonu) — Usulü 
müzakere hakkında söz söyleyeceğim. 

Heyeti celilenizin ruznamesine giren bu lâyihayı 
ben şahsım ve kendi hesabıma söylüyorum, yolu ile 
tetkik edilmek için zaman bulmuş değilim, bunu ta-

(7) 56 numaralı lâyiha zaptın sonuna merbuttur. 

2. — Zonguldak mebusluğuna intihap olunan Ce
lâl Sahir Beyin intihap mazbatası. 

REÎS — Mıazbata muallel değildir. Celâl Sahir 
Beyin mebusluğunu kabul edenler.. Etmeyenler.. Ka
bul edilmiştir. 

gill ü gışsız bir gönül getirebildim. Bilirim ki kame
ti irfanım, huzuru irfanınıza çıkabilecek halde değil
dir. Ve altında bulunduğum bu 'kubbenin altındaki 
şerefli azasının bütün bu memleketin hayatında, en 
müşkül zamanlarda ne kadar müşkül şeyler iıktiham 
ettiğini çok hürmetle takip etmiş bir insanım ma-
İîemkıi lütfen ve tenezzülen bendenizi kabul ettinliz, 
binaenaleyh, kendimin ademi Myakaitından filan ba
his sun'i bir tevazupsrestltik göstermeyeceğim ve 
ıen samimiyetle yapacağım vazife en samimi takip 
edeceğim gaye bu, lütfen vaiki olan hüsnü kabulü
müze layık olduğu veçhile çalışmak olacağını arzede-
bilirim (Allah muvaffalk etsin sesleri) 

ftıamen okumak, ne alıyoruz ne veriyoruz anlamak 
için çalışım namına gelecek celseye kadar vakit ve
rirseniz arzı şükran ederim (vakit yok sesleri) 

MALÎYE VEKİLİ ŞÜKRÜ SARAÇOĞLU 
BEY (İzmir) — Efendim, heyeti celileden bilakis 
bendenizin ricam, meselenin müstacelen müzalkere-
fcini lütfen ıkabul etmesidlir, çünkü arz ettiğim gübi 
hu mukavelat 34Q senesinden bari temadi öden ve hler 
safhası herkesin gözü önünde bulundurulan ve en
cümenlerde haftalardan beri inceden inceye arîz ve 
amük tetkik edilen mukavelaıttır ki Hükümet bu mu-
kavelaıtı 1928 senesi Kânunuevveli niıhayetine kadar 
meclisin nazari tasvibine aız etmeyi vadetmiştir bu-

IIİFLER 

>ltEN MADDELER 
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nun için meselenin müstacelen müzakere edilmesini 
rica ederim. 

REİS '•— Maliye Vekilli Bey lâyihanın ve muikave-
tenamelerin müstacelen müzakeresini teklif ediyor
lar. Kabul edenler.. Etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

MALİYE VEKİLİ ŞÜKRÜ -SARAÇOĞLU 
BEY (İzmir) — Muhterem efendiler: Nafıa ve Büt
çe encümenlorinizce uzun uzadıya tetkikten sionra 
tasvip edilerek Heyeti Celilenizin tasdikine arz olu
nan mukavelenameler, 22 Nisan 1340 tarihli ve 506 
numaralı Kanunla Meclisli Âlinizin izhar buyurduğu 
arzunun Cumhuriyet Hükümetince mevkii fiile isa-
lini ifade eden vesikalardır. 

Bu vesikaların Meclisi Âlinizce tasdik ve kabulü
nü müteakip Anadolu - Mersin - Tarsus Adana de
miryolları ile Haydarpaşa liman ve rıhtımı bütün 
müştemilatları ve bu müesses atın menkul ve gayri -
menkul bütün mevcudatı ve hukukları devlete inti
kal etmiş ve aynı zamanda Hükümetimiz bu müesse
selerde mühim bir ekseriyete sahip bulunmuş oluyor. 

Mukavelenamelerin esaslarını izaha başlamadan. 
evvel müsaadenizle müzakerat safhasını gösterir kı
sa bir tarihçe yapayım. 

Mütarekeyi müteakip müttefikin askerî idare
since vaziyet edilen bu hatları İstiklâl Harbi esna
sında görülen lüzum ve zaruret üzerine Hükümetçe 
mukavelenamelerin verdiği selâhiyete istinaden şir
ket namına idare mecburiyeti hâsıl olmuştu, İstik
lâl Harbini müteakip hattın müstakbel vaziyetini ve 
alâkadaranın hukukunu tayin ve takrir için Anka
ra'ya şirket mümessilleri davet edilmiş ve yapılan 
müzakerat neticesinde Anadolu Hatlariyle Haydar
paşa liman ve rıhtımının şirkete devri için Nafıa Ve
kâletiyle şirket mümessilleri arasında, bir itilâfname 
tanzim olunmuştur. Memleketin istihlâs ve istiklâli
ni Lozan Muahedesi ile bütün milletlere tanıttıktan 
sonra memleket iktisadi hayatında inkişafı esaslarını 
büyük bir dikkatle va,z'a başlayan Türk milletlinin 
mümessilleri, meselenin yalnız muvakkat vaziyetin 
takriri nolktai nazarından değil aynı zamanda istik
bali ve iktisadi inkişafımızı da nazarı dikkate ala
rak hattın bu noktai nazardan şirket idaresine veril
mesi mi? Yoksa Hükümetçe satınalınmiası mı daha 
muvafık olacağını tetkik mecburiyetini hissetmiş 
ve bu hususta Nafıa ve Muvazenei Maliye Encümen
lerinde ve ayrıca teşkil eylediği hususî kornlisyonlar-
da meseleyi uzun uzadıya tetkikattan sonra memle
ketin gerek müdafaası gerek iktisadî inkişafı için 
hattın Hükümet elinde kalması lâzım geldiğine ve 
en müsait zamanı mubayaanın da bu devre olduğu 

na karar verilmiştir. İşte biraz evvel arz etmiş ol
duğum, 50/6 numaralı kanun bu kararın kafi bir 
ifadesini 'teşkili letımiştir. Anavatanın bir an evvel, deımlir-
•yollarla örülmeslini bir umde iolarak kabul eden İs
met Paşa Hükümeti Meclisli Âlinin bu arzusunun 
ırraevkii fille lisıaüli üçüm derhal Nafıa Vekâllebirüdıe bir 
komisyon teşkil ettirmiş ve davet edilen şirket 
mümessilleri ille mubayaa müzakeratına başlamıştır. 
Müzakerat salfahatınıdaki esaslar şu veçhile telhis olu-
nalbi'lir. Komisyon, imtiyaz mukavelenamesinin der
piş eylediği mubayaa hakkının geldiği ve bu hakka 
istinaden mubayaanın mukavelenamenin derpiş eyle
diği esaslar dairesinde icrası lâzım geldiği yolunda 
bir teklifle müzakereyi açmıştır. 

Şirket mümessilleri. 

1. İT Kânunusani 1327 tarihli Adazarı ve Bolu 
temdidi mukavelenamesirıin ikinci maddesine ve ke-
zalik 20 Şubat 1328 tarihli Bağdat hattı mukavele
namesinin ikinci maddesine istinat ederek mubayaa 
hakkının gelmediğini. 

2. Yukardaki mukavelenameler, nazarı dikkate 
alınmaisa bile mubayaa hakkının hattın şirketçe müs-
temiren ©tuz sene işletilmesinden sonra derpişi müm
kün olacağı Meri sürmüş ve 30 sene hattı işletmedik
lerinden hu noktai nazardan da mubayaa hakkının 
gelmediğini serd etmişler ve hükümet mutlaka hattı 
mubayaa etmek arzu ediyorsa takdir edilecek kıy
meti üzerinden bedeli verilimek şartiyle müzalkerata 
'başlanması lâzım geleceğini bildirmişler ve bu nüka-
tı nazarda İsrar eylemişlerdir. Bu komisyon mubayaa 
hakkının gelmediğine dair şirket mümessillerinin serd 
ettiği es'babı varit görmüş ve bunun hallini kaydi ih
tiyatla bir tarafa bırakaraik şirket tarafından muhtelif 
tarihlerde sermaye olarak çıkarılmış tahvilât üzerine 
altun frank olarak yüzde dört buçuk, hisse senedatı 
üzerine de yine altun frank olarak azami yüzde altı 
faiz yürütülerek hatta vaziyet tarihinden 1927 sene
si nihayetine kadar tahvilât ve hisse senedatı için ta
hakkuk edecek faizler naikten tesivüye edilmeyip buna 
mukabil yeniden tahvilât çıkarıp, vermek ve bu tah
vilat bedelini sermayeye zammetmek ve 'bu müddet 
zarfında halttın tamiratım ikmal için yaptığı temaslar 
neticesinde bir buçuk milyon lira hasılatından alıko
nulduktan sonra bakiye kalacak safi hasılat ile düyu
nu umumiyede mevcut teminat alkçesliyle tahvilat muba
yaa etmek, 193H senesinden itibaren hattın salf, hasılatı 
kâfi gelmediği takdirde imtiyazlı nafia şirketlerince 
cibayet edilmekte olan vesâiti nakliye istiMâlk vergi
lerinin ve bunlardan kâfi gelmezse kibrit inhisarı va-
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ridatından hükümet hissesine ve tütün inhisar idare
since Almanya'da tütün satıldığı takdirde bunun 'be
delinin de karşılık ittihazı ve bu karşılığın Anadolu 
Bağdat demir yollan müdüriyeti umumiyesince Hü
kümet namıına toplatılarak doğrudan doğruya şirkete 
verilmesi ve hattın işletilmesi bir şirkete verildiği tak
dirde Anadolu şirketinin şeraiti mütesaviye dairesin
de hakiki ruçhanı bulunmak esasları dairesinde tan
zim ettiği rapor, Nafia Vekâletince hakkı mubayaa
nın geldiği keyfiyeti mahfuz kalmak kaydiyle şirket 
muralhhasılariyle tekrar müzakereye girişilmesi muva
fık olup olmayacağı istizaniiyle Başvekâlete takdim 
olunmuştu., 

(Başvekâlet raporun bir kerrede Maliye Vekâle
tince tetkikini münasip ıgörmüş ve Maliye Vekâleti 
raporda bahsedilen eşkâli halliyenin yalnız Andolu 
hattı için en yüksek formülün 54 sene 16 861 000 ve 
mütebaki sekiz serede 9 335 000 ve son on sene 
3 5601 00)0 ve en müsait formülünde kezalik mezkûr 
hat için 57 sene, on milyon altın frangı mütecaviz 
senevî taksit tediyesin, mütebaki 18 senede de ilk se
kiz senesinde 4 milyon dokuz yüz bin, son on sene
sinde de bir milyon aç yüz otuz bin 'altın frank veril
mesini icap ettirdiğini ve hattın fazlai hasılaitiyle bu 
m'iktarın tesviye edilemeyeceğini, halbuki mubayaada 
esasen halttın varidatıyle temin olunduğunu, şirket 
murahhaslarının müzakerata devam için şartı esas 
olarak iraesini istedikieri yukarıda sayılan varidatın 
tashihinin doğru olmayacağını ve binaenaleyh hattın 
safi varidatiyîe temin olunabilecek bir şekli hallin 
aranması lüzumunu dermeyan etmiştir. Bunun üzeri
ne hükümetçe riyasetimde yeni bir komisyon teşkili 
tensip edilerek yeniden müzalkerata başlanmıştır bu 
komisyon müzafceratı iki safhada tetkik oluna
bilir. Birinci safha, kî şirket mümesffleriyle va
ki ilk müzakerelerdir. 

Tarafımızdan mubayaa hakkı zamanının geldiği 
noktasında vaki İsrarımız ve binnetice bu esas daire
sinde vaM mütekabil tekliflerdir. Mubayaa hakkı za
manının geldiği noktasında biz çok israr ettik. Bir 
çok müzakerelerden sonra şirket murahhasları bu 
husustaki noktai nazarları mahfuz kalmak şartiyle 
müzakereye yanaştılar. Evvelâ, hali lâzım gelen me
sele: Mubayaanın mebdei ne olacaktır? 

İkinci mesele, senevî taksitler miktarı nedir? 
Üçüncü mesele, tediyalt, ne dins para ile yapıla-

caMtır? 
Dördüncü mesele, edevatı muharrike bedelli ve 

mütedahiller. 

Mepdeinde kolayca anlaştık. îlk mubayaa mü-
izakeresine davet mektubu tarihini esas ittihaz ettik, 
ki 924 senesidir. İkinci de uzlaşiamadık hattın beş se? 
(nelik varidati gayri saf iyesi vesatisinin nısfı daha az 
jbulunduğundan mukavelenamelerde derpiş edilen as
garî taksitleri esas aldık. Onlar; gerek Haydarpa
şa - Ankara kısmı için ve gerek Eskişehir, Konya ve 
ArMye - Adapazarı içdn klornetre başına on bin 
(frank istiyorlardı - biz birinci kısım için mukavele
nameleri mucibince 7 500, ikinci kısım için 10 OOÛ 
ifrank verilebileceğini bildirdik. Onlar noktai nazar
larını teyİden Fransızca metinler gösterdiler. Hazlinei 
evraktan taşıllarım getirerek tetkik ettik. Fransızca 
metne göre hakları olduğunu gördük. Türkçe metin 
(bizim hakkımızı müeyyit bulunmuyordu. Yalnız mu-
jkavelenaimelerin her ikisi de tarafeynce imzalanmış-
jtır. 

Hangisinin muteber olacağına dair bîr kayıt yok
tu. İki taraf da noktai nazarlarında musir kaldı. 

Üçüncü, tediye akçesine gelince, biz - yüzde elli 
aîtun frank teklif ettik. Şirket mümessilleri senevî 
taksit olarak iki milyon dolar istediler ve bunda İs
rar ettiler ki tamamen altın frank talebediyorlar de
rnekti. 

Bunlardan ibaşfca, mütedahiller ve birde edevati 
muharrike ye müteharrike için verilmesi lâzım ge
len paralar vardı. Mütedlahiller için onlar, altı mil
yon dolar istiyorlardı. Edevatı muharrike ve müte
harrike için de dört milyon dolar istiyorlardı. Biz 
mütedahiller için yine aynı esas, yani üç sene 
jiçin - 26 - milyon 625 - bin frangı yüzde elli olarak 
(vereceğimizi ve bunu bila faiz «2Q» senede tedricen 
(tesviye edeceğimizi bildirdik. Onlar altı milyon dola
rı peşin istiyorlardı. Mevadı muharrike ve mütehar
rike için biz, dört milyon 914 bin Türk lirası teklif 
ettik. Bu miktar, Anadolu demiryolları müdüriyetin-
ce taktir edilen kıymetti. Bunu kabul etmezlerse tak-
ttiri kıymete gideceğimizi söyledik. 

Bu teklifimiz üzerine müzakereyi bırakıp gittiler. 
Fakat inkita şeklini vermediler. 

Efendiler! İkinci komisyon müzakeratının birinci 
isafhası burada bitiyor ve ikinci safha başlıyor. Bu 
safha ki meseleyi intaç eden safhadır = Anado
lu - Mersin ve Haydarpaşa şirketlerinin adedi ekse
riyetini temin eden hisse senetleriyle bir kısım tahvi
latına malik olan Zürihte Şark Demiryolları Banka-
jsının hükümetçe satın ataması teklifiyle başlar. Biz, 
jecnebi memlekette ve ecnebi kanunlara tabi bulunan 
jbir bankanın satın atamasını münasip görmedik. Ve 
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o yolda yürümedik. Yalınız bu banka ve bankalar sen
dikasında bulunan ve memleketimizdeki şirketlere ait 
olan hisse senedatı ve tahvilleri satın alabileceğimi
zi bildirdik. Sendikanın selâihiyettar mümessilleriyle 
temasa girdik. 

]Bu sırada iki şeyi, Anadolu - Mersin hatları ve 
Haydarpaşa limanı şirketlerini müfrit metalibatını 
tadile ve bu şirket bir hükümetle makûl ve adil esas
lar dairesinde anlaşmaya sevketmiştir. Bunlardan bi
ri ve başlıcası, ismet Paşanın ve hükümetlerinin si
yasi umdesi olan şimendifer siyasetinin müstemıirren 
tatbiki ve netayicinin memleketin muhtelif mıntaka-
lannlda fiili olarak tezahürü neticesidir. 

fBu netice bidayette bu siyasetin fiiliyattan ziyade 
fcavliyatta kalacağına hükümetle anlaşmak mecburiye
tinde bulunduğu kanaatini vermiştir. Tabii değil mi
ldir ki vatanda binlerce 'kilometrelik demiryolu yap
maya başlatan ve bu husustaki azmin fiiliyatla terviç 
eden bir milletten bu yolların bel kemiğini teşkil eden 
bir halttı almak mümkün değildi. Bu İmkânsızlığı 
karşı taraf geçen senelerin büyük dersleri ile nihayet 
anladı. 

ikinci saik bankalar sendikasındafki paketin eli
mize geçmek üzere bulunması keyfiyetidir, işte bu 
iki hadise şirketleri tekrar müzakereye sevk etmiş ve 
bu müzakerat bugün heyeti celilelerlinin tasdik ve tas
vibine arz olunan mukavele ve itilâf namelerle neti
celenmiştir ki bunlardan birincisi Anadolu hattının, 
ikincisi Mersin hattının, üçüncüsü Haydarpaşa Lima
nın bütün mevcutları ve hukukları ile yani im
tiyaz dalhUindeki ve haricindeki tekmil varlariyle 
devıir ve temlik etmektedir, ttilâfnamelerin muhtevi
yatı hakkında gerek Nalfra ve gerek bütçe encümeni
miz mufassal izahat vermişlerdir. Bu itibarla aynı 
şeyleri tekrar suretiyle heyeti ceiienizi tasdik etmek 
istemem. Ben yalnız mubayaa esasını ve bir de mu
kavelename ahkâmı dairesinde mübaya yapılmış ol
saydı, arada ne fark olacaktı? Bunu izah ve muka
yese edeceğim. Dördüncüsünde bankalar sendikasının 
65 601 500 frank kıymeti itibariyesindeki bu pa
ketin beş taksitte ve dört senede bila faiz tediye edil
mek üzere 46 750 OÛO İsviçre frankına mubayaasına 
aiit mukaveledir. 65 6011 550 frank kıymeti itibariye-
sıinde bulunan bu paketin mubayaasının faydasını 
biraz evvel arz etmiştim. Bedeli mubayaa pahalı de
ğildir. Çünkü Ibu paketin muhteviyatını teşkil eden 
his'se senedi ve tahvillerin 929 senelerine kadar olan 
takriben on senelik ve kezalik takriben 12 milyon 
franklık mütedalhffll kuponları vardı. Bu itibarla kıy
meti itibariyeleri 78 milyon franik demektir. Tediye 

edeceğimiz 46 750 000 isviçre frankını dört senede 
ye faizsiz vereceğimize nazaran bundan dört senelik 
ve (müsait bir faiz meselâ % 7 tenzlil edilerek hesap 
edildiği takdirde paket muhteviyatını kıymeti itiba-
riyesinin yüzde ellisinden satın aldığımızı gösterir ki 
diğer mukavelenamelerde de '% 50 esasini kabul et
miş bulunuyoruz mubayaa itilâfnamelerine gelince. 
Anadolu hattının elyevm mevcut 260, 270 000ı frank 
kıymetinde bulunan hisse senedati ve tahvilât serma
yesinin imtiyazın hitamı olan 5 Mart 200(2 tarihine 
kadar >% 4 1/2 faiziyle ve yüzde elli nispetinde is
viçre frankı tesviye edilmek üzere itfa esasiyle ak'te-
dilmiştir. Yani hem faiz ve hem resülmal yarı yarı
ya tenzil edilmiştir. Bundan sonra faizler % 2 1/4 
olaralk tesviye olunacak itfada azamî itibarî kıyme
tin yüzde ellisini tecavüz etmeyecektir. Bu itibarla 
mütedalhiler dahil olmamak şartiyle bedeli mubayaa 
130 135 050 isviçre frankıdır ki bunun bugünkü bor
sa fiyatına nazaran mukabili 50 01010 00O Türk lirası
dır. İtfanın piyasadan ucuz tahvilat mubayaası su
retiyle yapılması kabul edilmiş olduğuna ve temin 
eylediği faiz miktarına göre cihan iktisadiyatında bu
günkü şeraitin yakında tebeddülü varit olmayacağı 
düşünüldüğü takdirde ve elyevm piyasa fiyatının 
!% 22 'bulunduğu nazarı itibara alındığı halde piyasa
dan itfanın en geniş bir tahmin ile vasatı % 30'u te
cavüz ©demeyeceği nazari diklkata alınırsa bu mikta
rın o nispette ayrıca tenezzül edeceği de aşikârdır. 
Mersin, Tarsus hattına gelince 932 senesi nihayetine 
kadar itfasi lâzım gelen sermayenin miktarı 8 199 050 
franktır. Bu sermaye % 4 faizle ve <%5Q isviçre fran
kı verilmek şartiyle 4 senede itfa edilecektir. Yani 
bunda da gerek faiz ve gerek resülmal yarı yarıya 
tenzil edilmiştir., 

IBu itibarla bedeli mubayaa 4 100 000 franktır 
ki 1 650 000 Türk lirası eder. 67 kilometre tulinde 
bulunan ve senevi yarım milyon lirayı mütecaviz va
ridatı gayrisafiye temin eden bu hattın emvali men
kule ve gayri menkulesi ve edevatı muharrike ve 
müteharrikesi ile bu fiyata çok ucuz mubayaa edil
miş olduğu aşikârdır. Haydarpaşa Liman ve rıhtımı
na gelince, mukavelenamede 17 811 500 franka baliğ 
olan hisse senedi ve tahvilât sermayesi % 5 faiz ile 
5 Mart 2002 senesine kadar '% 50 nispetinde İsviçre 
frankı tesviyesi suretiyle itfası kabul edilmiştir. Bu
rada da yine yarı yarıya esası kalbul edilmiştir. Bu 
itibarla bedeli mubayaa 8 905 250 İsviçre frankı ya
ni 30 milyon TüTk lirasıdır. Bu para yalnız Haydar
paşa garının bugünkü inşası bedeline bile tekabül 
etrnektediri Bu mükavelatla 67 00Ö 000 frank kıy-
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oıeti itibariyesinde 'buludan Anadolu hattının cüzdan 
mevcudu ile emvali gayri menkulesi edevatı muharrft-
ke ve müteharrikesi tamıamiyie hükümete intikal et
melide ve buna mukabil hükümetçe yalnız iki milyon 
elli 6in İsviçre frankı yüzbin Türk lirası şirket düyu-
natını kapatmak üzere kalbul olunmakta olduğuna 
göre 1 099 kilometre tulünde bulunan hatlar ile Hay
darpaşa limanına bütün tesisatlariylie beraiber takri
ben ellübeş milyon liraya ve bundan şirketlere ait 
cüzdan mevcudu da çok dun bir kıymet taktir edi
lerek çıkarıldığı halde 45 milyon liraya satın alındı
ğı meydana çıkar. 

Mukavelenamelerde derpiş edilen mubayaa esa-
satına göre yapılmış olsaydı Anadolu hattı için 73 
»sene ilki ay hiç bir kayda talbi olmamak şartiyle şir
ket nıoktai nazarına göre 10 520 000 bizim noktai na
zarımıza göre 8 870 GO0 frank nispetinde bir taksiti 
senevî vermek lâzımgelecek idi. Frankı 3/4 nispetin
de altın tediye ettiğimiz farz olunduğu takdirde ve bi
zim noktai nazarımıza göre olan ikinci 1 rakamı ol
mak şartiyle 73 senede 486 milyon frank ve buna 
20 milyon, franka baiğ olacak olan mütedahillerin 
İde ilâvesiyle 506 milyon frank vermekliğimiz icap 
edecektir, Anadolu hattı mubayaası itilâfnamesi mu
cibince 'verilecek mebaliğin yekûnunu ise piyasa fark
larından mütevellit Hükümet lehine hasil olacak ka
dar hesap edilmemek suretiyle 443 milyon franktır 
ara yerdeki 63 000 000 frank farka cüzdan mevcudu 
da ilâve edildiği halde hu şekli mübayaanin yüz İs
viçre frankı miktarında dalha ucuz olduğu anlaşılır. 
Edevati muharreke ve müteharrike için peşin verile
cek paranın da ayrıca itası lâzim gelecek idi. Hay
darpaşa liman ve rıhtımının mukavelenamesi muci-
ibince taksiti senevi oHafak 480 000 liranın tediyesi 
icap edeceği gibi şirkete ait kalbli nakiolan makine, 
vinçler eşyaya menkule, tarak, mauna, vagon gibi iş
letme umuruna mahsus alât takdir edilecek bedel 
mukabilinde mulbayaa edilmek lâzım gelecektir. 

Halbuki aktolunan mukavele ile vereceğimiz tak
siti seneviler 160 000 ile 185 000 lira arasında bulun
maktadır. 'Mersin hattı için vereceğimiz taksit itilâf -
name ile itasını kalbul ettiğimiz miktara göre bu az 
fazladır. Fakat buna mukabil hattin bilcümle ede
vatı muharreke ve muteharrekesiyfe emvali gayri 
menkulesii Mersin'deki İktisadî havaî hattı ve elektrik 
tesisatını da bira' bedel aldığımız nazarı itibara alınır
sa 'bu mukavelenamede de kârlı bulunduğumuz te-
beyyün eder. Şu mukayeseden de anşrldığı üzere he
yeti celilenizih tasdikine arz olunan mukavele na
meler imtiyazlar mukavelenamelerinin derpiş eyledi

ği mubayaa şeriatinden çok müsait şartlarla akto-
lunmuştur. Bilhassa itfanın piyasadan en ucuz fiyat
ta bulunan senedatın mubayaası suretiyle İcra edile
ceği nazarı dikkate alınırsa verilecek taksitler daha 
çok az olacaktır. Hatta hükümet isterse menfaatine 
[muvafık görüp itfadan artan parayı geri almayarak 
normal itfadan fazla itfa yapmaya tahsis ederse Ana
dolu için 20ÜI2 senesine kadar ödeyeceği borcu 1957 
ile 1960 seneleri arasında kamilen ödemesi mümkün 
olacağını çok kuvvetle tahmin ddelbilirim. Mukavele
namelerde istediğimiz miktarda imha imkânını elde 
etmiş olduğumuz için taksitlere yarım milyon frank 
ilâve edilecek olursa bu umumî mübayaattan müte-
velliik düyunumuzu on heş sene içinde ödemek im
kânı tahassül edebilecektir. 

Burada Anadolu hattının mubayaasından ise hiç 
bir para vermeyerek şirkete ve buna mukabil vere
ceğimiz paraları yani hatlara tahsis eylemek acaba da
ha muvafık olmaz mı idi? Tarzında hâtıra gelmesi 
İhtimali olan mülâhaza hakkında bir kaç söz söyle
mek isterim1: 

Hattın şirkete devri içlin 1339 (senesinde aktolu
nan itilâfnamede kilo metro teminatı esası tamamiyle 
«muhafaza edilmiştir. Beş misli tarife muvakkaten hü
kümetle şirket taraflarından tayin edilecek ikişer me
murdan mürekkep bir 'komisyon marifetiyle altı ay 
sonra tadilât yapılması lâzim gelecek idi. Memleke
tin anadamarıni teşkil eden bir hattın hükümet elin
de bulunmasındaki mec'buriyet istiklâl muhareibatında 
tamamiyle tezahür etmiştir. Bugün memleketin en 
feyizli bir sahasından geçen Aydın hattı esas tarife
leri Anadolu hattından daha yüksek olduğu halde 
şeraiti ceddiye tevfik - Adaptasion - itilafnamesinde 
yolcu için 5,75 eşya için 5,796 emsal kalbul edilmişti, 
Şark hattı altı emsal tatbik etmektedir. Anadolu hat
tı için de kabul edilecek emsal bunlardan oz olma
yacak idi. 

Bugün hattın devlet elinde bulunmasından dolayı 
ihtiyacı memleket düşünülerek iaşe mevadı, inşa mal
zemesi gibi mevat ve malzeme nakliyesi için Anadolu 
hattında tenzili tarifeler tatbik olunmamaktadır. Ay
ni derecede tenzilatlı tarife tatbikini şirkete kabul et
tirmek her halde çok müşkül olurdu, bilhassa yapıl
makta olan yeni hatJarımızın malzemesinin hemen 
büyük bir kısmı bu hatlarla nakledileceğine göre her 
şene devlet bütçesinden bu husus için şirkete mühim 
İmiktarda para tediyesi lâzım gelecekti. Fevzi Paşa 
hattı için, Yenice - Nusaybin hattı üzerinde Mersin' 
den itibaren Fevzi Paşaya kadar yalnız bu sene dört 
beş ayda nakledilen malzeme için 120 000 lirayı mü-
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tecaviz bir paranın verilmiş olması bunun en bar'ız 
bir delilidir. Bütün bu mülâhazatlardan malda bütçe
mizden hiç bir para verecek değiliz., Elyevm onbir 
milyon lirayı tecavüz eden Anadloiu - Mersin hatla-
riyle Haydarpaşa limanı kendi hasılaltı fazlalanyla 
muibayaa olunuyor. Bu Mlbarla devlet bütçesine mu-
Ibayaa bedelinden mütevellit bir bar yoktur. Bilhassa 
mütemadiyen artmakta olaın bu müesseler vari
datında vuikuu bulacak inkişaf neticesinde artacak 
paranın hükümete kalacağı şirketler tarafından 
idare olunan hatlarla devlet tarafından idare 
edilen hatlar arasında her cihetle devlet idare
si lehine tezahür eden intizam ve mükemme
liyet de nazarı itilbare alınırsa bu hatların 
memleket müdafaası noktaıi nazarımdan olan zaru
ret bir an (için düşünülemedliği halde dahi Hükümet 
ellinde bulunmasının memleket için daha çok fayda
lı olacağı tezahür eder. Bilhassa memleketin atiyi 
müdafaa ve inkişafı için işletme açığını bile bütçe
sinden vermek suretiyle yani hatlar inşasını lüzumlu 
ve faydalı gören Hükümetimizin zararla işleyen hat
ları kendi uhdesine alacağı ve işletmelerinde kâr bı
rakan hatların kârlarından istifadeyi şirketler terke-
deceği hatıra bile getirilemez. 

Hükümet için müsait şartlarla aktolunduğunu 
arz ettiğim itilâfnameleır acaba hamillerin aleyhine 
midir? Hayır efendiler 'bilâkis lehinedir. Harıbi Umu
mi netayicinden olarak hemen bütün Avrupa'da 
haıtta bütün dünyada para, tahvil ve esham sahipleri 
pek çok mutazarrır olmuşlardır. 1914'den evvel pa
ralarını bankalara altın olarak tediye edenler bilâha
ra mukabillerini kıymetleri düşük kâğıt alarak almak 
mecburiyetinde kalmışlajr ve bu yüzden hatta bazı 
memleketler de sennıayelerin!in kıymetleri yüzde dok
san - doksan beş nisibetindle azalmıştır, paralarını 
esham ve tahvilâta yatıranlarda aynı suretle ziyan 
etmişlerdir, hemen hemen halk her yerde halk bu 
şekilde az çok mutazarrır olmuştur bu umumi vazi
yetten Anadolu, Mersin, Tarsus, Haydarpaşa şirket
leri senedat hamillerinin de müteessir olması bir em
ri tabiidir bilhassa bugün ibu senedatı elinde tutan
ların belki nıühtim bir kısmının eHerindıeki hisse se
nedatı ve tahviller harpten evvelki kimetleriyle mu
bayaa edenler değil çok muhtemel olduğu üzere dü
şük fiyatlarla piyasadan toplayanlar olduğu düşü
nülecek olursa bugünkü piyasa fiyatına nazaran yük
sek olarak % 50 nisbetindleki 'altın esasının hamililerin 
çok lehinde bir nisbet olduğu ve Cumhuriyet Hükü
metinin sermayedarlarla karşı ne kadar âdil ve hima-
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yekâr davranmakta bulunduğu bir kere daha teza
hür eder. 

Son zamanlarda hepimiz Türk hamilleri namına 
gelen mektup hakkında da bir kaç söz söylemek is
terim. Haydarpaşa liman ve rıhtım şjirketinin hariç
te yalnız 300 hisse senedi kalmaktadır. Tahvilatı he
men umumiyetle Türkiye (haricinde bulunmaktadır. 
Ve bunlar ha^ta borsamızda bile mukayyet değildir. 
Mersin hattının imtiyazlı hisse senedatı kamilen adi 
hisse sienedaltınıdao 9 65'ünden ve tahvillerinden de 4389' 
undan maadası Hükümete intikal etmektedir bunlar 
da borsamıza dahil değildir. 

Anadolu hattı senedatı ve tahvillerine gelince: bu 
senedat hamilleri arasında filvaki Türk hamilleri de 
mevcuttur. Bu senedatın 1918 senesine kadar Tür
kiye dahilinde temettüleri ve faizleri tediye edilmiş
te Almanya'da 1918 senesinden sonra 8 580 000 
Frank kâğıt para olarak tediye edilmiştir bunun 
435 000 Frangı itfa için kullanılmıştır. İsvirre'da 
2 787 000 Frank tediye olunmuştur. Bu paranın 
2 079 000 Frangı bugün Hükümetin eline geçen pa
ket muhteviyatı senedatı kuponlarına verilmiştir. 
Fransa, Belçika, İtalya, İngiltere gibi Harbi Umu
mide muhasımımız bulunan devletler tebaa meyanın-
da bulunan hamillere gelince bunlara 1914 senesin
den sonra hiç bir tediyat yapılmamıştır. 

Tahakkukatımız Anadolu demiryolları senedatı-
nın evvelce mühim bir kısmının Almanlar elinde bu
lunduğunu bilâhara senedatın 7,5 liraya, kadar düş
mesi üzerine sanedatın bir kısmının Türkiye'ye geç
tiği bilâhara fiyatların yükselmesi üzerine \lman 
Bankaları tarafından yeniden satınaîınmaya başlan
dığını göstermektedir. Bu izahatın fazla kuponu te
diye edilmiş hamiller arasında Türklerin de mevcut 
olduğunu gösterir. Gelen mektup mütedahillerin va
de tarihleri itibariyle ve sırasiyle tediye teklif etme
sine göre teklifi vaki Türk hamililerinin lehindd de
ğildir. Çünkü bu takdirde evvelâ 1914 senesinden be
ri faiz almayan Harbi Umumide muhasımımız bu
lunan devletler tebaası meyanındaki hamillere tedi
yat yapılması lâzımdır. Saniyen: Anadolu tahvilâtı
nın kuponları asıl senetlerden ayrı olarak satılmakta 
olmasına binaen sırasiyle kuponları getirmeyenlere 
mümessil senedat verilmemesi bu gibilerin tamamiy-
le haklarını da kaybetmeye sebebiyet verecektir. Ku
ponlar itilâfnamesiınde bütün bu mülâhazalar naza
rı itibare alınarak ve hamiller menfaatini temlin Üçün 
kimin yedinde bulunursa bulunsun ve ne hangi nu
mara serilerden olursa olsun ibraz edilecek muayyen 
kuponlara mukabil muayyen müddette ve muayyen 
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taksitlerle tediye olunmak üzere mütedahil kuponla
rın yeni senödaltia tebdili en atmdlü bir çarei hal allamak 
bülunımyştu, mıaımıafiih , iMâfraamıade bu cfchet tasrih 
ladifflmiş değildir, taltbükaltjta bittabi en muvafık şiskalı 
tercih olıunacakto. 

Anadolu demiryollarının 9776 adet % 100 tedi-
yeli 122 265 adet % 60 tediyeli 135 000,adet % 25 
tediyeli oeman 58 442 500 Frank 'kıymetinde 267 541 
adet hisse senedatı mevcuttur, (bunlardan birincisin
den 989, ikincisinden 5690, üçüncüsünden 127 000 
adet ki, ceman 18 076 500 Frank kıymetinde 133 679 
adet yani adeden mevcudun % 50'den fazlası mu
bayaa edilen paket meyanında Hükümete intikal edii-
yor. 201 827 500 Frank kıymetindeki tahvilâtından 
36 748 000 Franklık tahvilât da paket mukavelesiy
le elimize geçiyor. 

Mersin - Tarsus - Adana şirketinin 10 951 adet 
547 550 Frank kıymetinde imtiyazlı hisse senedi pa,-
ketle kamilen 8 250 adet 4 125 000 Frank kıymetlin
de âdi hisse senedatından 3 642 500 Frank kıymetin
de 7 285'şide Anadolu şiırkiöüi cüzıdaniyle bize intikali 
ettiği gibi yüzde dört faizle 3 526 500 Frank kıyme
tinde 7 400 tahvilinde 1 553 500 Frank kıymetinde 
3 157 paket meyanında bizim oluyor. Haydarpaşa 
liman şirketinin yüzde yüz tediyeli 8 000 000 Frank 
kıymetinde 16 000 hisse senedatından 7 925 000 
Frank kıymetinde 15 850'sli paketle % 25 tediyeli 
2 '000 000 Frank kıymetinde 16 000 hisse senedatın
dan da 750 000 Frank kıymetimde 6 CjOO 'ni paket 
meyanında 4 234 250 Frank kıymetinde 9850 adedi 
de Anadolu cüzdaniyle Hükümete intikal ediyor. Bu 
şirketin 7 821 000 Frank tahvilâtı tamamiyle hariçte 
hamiller yed indedir. 

Bu itibarla paketin mubayaası ve Anadolu cüz
danının devri neticesi Hükümet Anadolu şirketinden 
aldeden % 50'ıden fazla bddeü/an % 30 hfeisieye 

Bedelen % 18 kadar tahvilat. 
Mersin - Tarsus - Adana hattında % 100 imti

yazlı hisseye % 88 âdi hisseli % 42 tahvilata. 
Haydarpaşa limanı şirketinde de % 99 fazla his

seye malik bulunuyor. Bu itibarla Anadolu hattı 
mubaıyaatı için 1929'da vereceği 5 539 822 İsviçre 
Frangı 1930, 1931, 1932 senelerinde 5 565 892 ve 
1933 senesinden 1957 senesi gayesine kadar verilecek 
8 677 301 Franklık senevi taksitler ve Mersin Tarsus 
Adana hattı iiçin 1929'dan 1938 senesi gayesine ka
dar verilecek 1 429 378 ve 1933'ten 1957'ye 'kadar ve
rilecek 65 592 Franklık senelik taksitler ve Haydar
paşa limanı için 1928'de 418 225 1930, 1931, 1932 
senelerinde verilecek 467 047 1933'ten 1957'ye kadar 

verilecek 647 115 Franklık vesaire taksitler ki her 
üç müessese iiçin 929 da verilecek 7 087 425, 
930, 931, 932 senelerinde verilecek 7 162 317 ve 1932' 
den 1957 nihayetine kadar verilecek 9 390 008 ve 
İsviçre Frangı senelik taksitler yerine hakikatte veri
lecek mebali 1929 da 4 398 150 yani bir milyon al-
tıyüz küsur bin Türk Lirası, 1930 senesinde 5 148 652 
yani bir milyon dokuzyüz küsur bin lira,, 1931 de 
5 131 797, 1932 de 5 114 214 vd 1933'den 1957 niha
yetine kadar da 6 987 748 ile başlayıp 6 924 494 
Franga kadar tenezzül edecek birer taksitten ibaret
tir. Bu taksitlerden Anadolu cüzdanı ile Hükümete 
intikal eden Konya irva ve dska istikrazından Hükü
mete geçecek olan 473 703 ile 408 232 Frank arasın
da mütahavvil birer taksiti senevinin de tenzili lâ
zımdır. Bundan maada bu taksitler yekûnundan mu
kavelenamelerde tadat edilen Bağdat demiryolu, İs
tanbul rıhtımı, Kasaba hattı, îşbankası Ereğli tahvi
latı vesaire ile Haydarpaşa garı, Doiçe Bank'in işgal 
ettiği bina Haydarpaşa çayın, Yıerebatam arsası ve 
Mersin limanı etrafındaki on iki parçada yüzbini 
küsur arsın murabbasındaki arsalar ve hatların bir 
ucundan diğer uçlarına kadar pek çok olan binalar, 
arsa ve çiftliklerini ki, ceman 55 000 000 Franklık 
bir kıymetin iratlarını tenzil etmek iktiza eder ki 
bu 'takdirde naklten ve flifen tesviyeye mecbur kala-' 
cağımız taksitler yekûnu biraz evvel söylediğim ra
kamların çok dununa düşer. 

Mukavelat netayicini daha vazıih görülmek için 
vaziyeti şu şekilde mütalaa edebiliniz 1099 kilometre 
tulunda iki şirket elinde bulunan hududu 35, (1/3) 
ımiljyon liraya ve Haydarpaşa limaniinın müştemiia'-
tiyle beraber 3 1/2 milyon liraya Devlet Demiryol
ları satın alıyor. Maliye Vekâleti dört senede beş 
taksitte 46 750 000 normal faizi tenzil edilince 
40, 000 OOO'dur. ve 1930 sen/esi gayasiine kadar dört 
taksitte 2 050 000 ki ceman ve takriben 42 700 000 
İsViçre Frangı ve 100 000 Türk Lirası tediye suretiyle 
mütedahil kuponlariyle ıberaber 78 milyon Frank 
kıymetinde hisse senedatı ve tahvilleri muhtevi pa
ket ile ve Anadolu demiryolları Şirketi cüzdanında 
mevcut kıymet menkulenin altın olarak kıymeti iti-
bariyesL 

9850 hisse senedi, Haydarpaşa limanı, % 25 te
diyeli 125 Frank kıymetli 1 231 250 altın Frank 7285 
hisse senedi Mersin - Tarsus - Adana şimendiferi 
500 Frank kıymetli, tamamiyle tediye edilmiştir. 
3 642 500 altın Frank. 

3 000 hisse senedi Bağdat 500 Frank kıymetli ta-
I mamiyle tediye edilmiştir 1 500 000 altın Frank. 
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İzmir - Kasaba 500 Frank kıymetli, tamamiylie 
tediye edilmiştir 25 000 Altın Frank. 

İstanbul Rıhtım Şirketi 500 Frank kıymetli tama-
miyle tediye edilmiştir. 19 000 Altın Frank 1 000! his
se senedi İtibarı Milli Bankası 10 Türk Lirası kıyme
ti itibariyle •% 50 tediyeli 5,76 Türk Lirasından 5 760, 
2,65,25 Türk Lirası 15 120 Altın Frank. 

Bender - Ereğli müttehit kömür ocağı imtiyazlı 
hisseleri 2 812 500 Frank kıymet itibariyesıinde. % 
70 tediyeli 1 968 750 Altın Frank aynı şirketin alel
ade hisse senedatı kıymeti 1 350 000 Altın Frank 
Belçika Hükümeti tarafından gayri kanuni bir surette 
bu imtiyazlı ve âdi hisseler hacz edilmiştir. 

Emlak ve Hukuku muhtelife : 

Mievadi müteharrike ve demirbaş eşya (Derince 
ile Haydarpaşa'nın kilerde dahil 25 000 000 Altın 
Frank imtiyaz haricindeki ebniye ve arazi kıymeti 
hazır ası 3 000 000 Altın Frank. 

Sigorta şirketleri tazminatı Haydarpaşa yangını 
6 000 000 Altın Frank. 

Konya irva ve İska işlerinden dolayı Hükümetten 
matlubat 23 641 000 Altın Frank. 

Kilometre garantisi olarak Düyunu Umıumiyeye 
tevdi edilmiş olan takriben 3 000 000 Altın Frank 
67 073 870 Altın Frank 67 milyon Frank kıymetinde 
Anadolu cüzdanındaki ceman 155 milyon Frank kıy
metinde esham, tahvilat emval ve hukuku muhtelife-
ye tesahup ediyor. 

Diğer taraftan Devlet Demiryolları Maliye Ve
kâletinin tavassutuyle satın aldığı hatlar ve liman 
için vereceği 57 milyon lira % 4 1/2 faizle dört se
neden 73 seneye kadar devam edan ve hiç masrafsız 
'başa baş, piyasa farkları ziyaa uğrayan kuponlar ve 
senedaıt bedelleri Hükümete kalmak şartiyle ve borç
lunun istediği zajinan fazla senedat imhası suretiyle 
borcun daha kısa bir zamanda da tediye etmesi im
kânını temin edici bir İstikraza tahvil ediyörki, bu 
günkü iktisadi şerait dahilinde <bu kadar müsait şart
larla istikraz aktı mümkün değildir. 

Devlet Demiryolları idaresi ' borcunu her sene 
muayyen taksitlerle hâsılatından ödeyecektir. 

Bu meyanda Anadolu - Mersin - Haydarpaşa 
şirketlerinin mühim miktarda senedaitına malik olan 
Maliye Vekâleti de elinde bulunan hisse senedatı ve 
tahvillerinin faiz ve itfa akçalarını alıyor. Konya, 
Ovası irva ve İska istikraz taksitlerinde Düyunu Umu
miye meyanında ve diğer emvalin menafiini ayrıca 
alacaktır. Bu suretle bidayeten bunları mubayaa için 
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vermiş olduğu paraları maa, faiz hamiller meyanıru-
da müessesat hasılatından hissesine almak suretiyle 
geri almış oluyor, izahatımın tasdikinize arz o-lunarı 
mukavele ve itilâfnamelerin Hükümet menfaatine 
muvafık olduğu kadar hamiller lehine de muvafık 
bulunduğunu gösterdiğini zannediyorum. Hüküme
tiniz Heyeti Âliyenizden aldığı direktifler dajiresiiındte 
senelerden beri süren bu meselenin en müsait şekilde 
halledildiği kanaatındadır heyeti celileriizin kararı, 
bu kanaatin da sebat edip etmediğini gösterecektir. 

ZEIKÂİ BEY (Diyarbekir) — Bu müzakeratın 
muvaffak murahhası Maliye Vekili muhterem Şük
rü Beyefendi izahatından sonra söyleyeceğim sözler 
muhtasar olacaktır. Yaptıkları mukayeseden başka 
yine aynı neticeye varacak bir mukayese de ben ya
pacağım fakat zihinleri yormıamajk için rakam söy
lemekten ihtiraz edeceğim söze başlarken hatıraları
nızı 1339 ve 1340 seneleri müzakeratına bir nebze 
rica etmeme müsaadelerinizi rica edeceğim, malu-
muâliniz o müzakeraıt Meclisiyle Hükümeti tam bir 
mutabakat içinde Anadolu hattının mubayaası, ka
rarına isal etmiştir hattın siyasi, iktisadî ve hayatî 
ehemmiyeti çok tebarüz etmişti o zaman en nikbin 
olanlarımızın hesap ve tahmini şöyle idi hattı imti
yaz mukavelenamesinin derpiş ettiği şerait dairesin
de mubayaa etmek ve bunun için de imtiyaz mukave-
'Lnamesinin teşrih eylediği veçhile kilometre başına 
aşağı yukarı onar bin Frank hesabiyle •bütün hat için 
on milyon Frank kadar bir para vermek bu, o za
manın hesabına göre kâğıt para bir milyon Lira edi
yordu kâğıdı tabiî kâğıt Frank hesap ediyorduk bu 
bir milyon lirayı battın varidatı temin edebilir di
yorduk hattın hâsılatı gayri safisiyle masarifi arasın
daki farkta o zaman bir milyon kadardı. Binaen
aleyh, mubayaadan dolayı borcu tediye edebilir di
yorduk yani taksiti seneviyi hattın hâsılatı ternrn ede
bilir diyorduk. Bundan başka imtiyaz mukaveleleri 
şeraitine nazaran ayrıca peşin verilecek bir meblağ 
da, vardır o da hattın müteharrik alât ve edevatının 
takdir olunacak bedeli lidi. Bunu da o zaman 5 - 6 
milyon lira tahmin ediyorduk. Bu paraya mukabil 
düyunu umum i yeden garanti kiiometrik için alaca
ğımız vardır onu mahsup ederiz diyorduk hâsılatly-
le Anadolu hattı kabili mubayaadır diyorduk tabii 
bu husulü çok arzu edilen ideal bir ta,rzı tesviye idi. 
Buna vasıl olmak için bir takım müşkülât olacağı 
derpiş olunuyordu, çünkü mukabilinde mevzuubahs 
olan Frank altın Franktır. Binaenaleyh, verilecek tak
siti senevî bir milyon Türk Lirası değil belki beş 
milyondur. Keza alât ve edevatın parası olarak tah-
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min ve hesap edilen 4 - 5 milyon kâğıt 30-4 milyon- i 
dur mütalâasını ileri süren de vardı. 

Bunu ifadeden maksadım o zaman bir ümit gü- i 
nesi gibi karşısında el çırparak müteheyyiç olduğu
muz bu ideal tarzı tesviyenin bu gün hakikat saha
sına tutunun demekki, mümkün olduğunu arz et
mek istiyorum. Filhakika beyler bu itilâfnamelerle 
istihsal edilen neticeler kanaatimize nöre istimlâk 
halinde ve ıkâğıt Frank hesabiyle devlete tereddüp 
edecek tediyat miktarına nazaran daha nafi bir şe
kil olarak tebarüz etmiştir. Ufak bir mukayese ya- j 
palım ve mukayese için o zaman derpiş edilen, yalnız 
Anadolu hattının mubayaası olduğunu fakat bugün 
şu itilâfnamelerle Hükümet eline geçen diğer daha 
'iki müessese bulunduğunu yani Haydarpaşa limanı 
ile Mersin, Adana hattı da bulunduğunu ve bunun da 
haricinde olarajk haylice değerde birtakım kıymetli 
arazi ve arsalar esham vesaire aldığımızı nazarı iti-
bare almak lâzım gelir. İmtiyaz mukabelelerinin der
piş ettiği iştira esasına göre hesap ederek bu üç mü
esseseyi de dahil etmek lâzım gelirse demin arz etti
ğim gibi Anadolu hattı İçin bir milyon farzetti^'me 
göre Haydarpaşa ile Mersin hattı da buna inzimam 
edince her birinin müddeti imtiyazlyesıinin hitamına 
Ifcadar verilmesi icap eden taksit senevi yekûnu bir 
milyon yedi yüz bin liraya baliğ oluyor. 

Haydarpaşa limanının İmtiyaz mukavelesinin 
Hükümete intikaline takaddüm eden beş sene zar- [ 
fındaki hâsılatı gayri safi y es inin % 80'ni şirkete 
müddeti imtiyaziyenin hitamına kadar tediye edil
mesi meşruttur. Mersin, Adana hattı için de keza iş
tira zamanında ona takaddüm eden beş senelik hâsı
latı gayrı safiyenin % 50'sinin müddeti iimtiyaziye 
hitamına 'kadar şirketlere temin edilmesi meşruttur. 
Binanenaleyh, bu son seneler hâsılatı gayrı safiyesl 
vasatisinin % 50 ve % 80'ni Anadolu hattı için ve
rilmesi hesap edilen miktara ilâve edilince istimlâk 
neticesinin bu hatların ve bu müesseselerin her bini
sinin hitamı müddeti imtiyaziyesine kadar Devletçe | 
her sene beınim hesabıma göre bir milyon yedi yüz 
küsur bin Türk Lirası taksiti senevî tediyesini icap 
ettiniyordu, bundan başka yine imtiyaz mukavelena-
meterıine nazaran arz ettiğim gibi bu üç meselenin 
her birinin alât ve edevatın hini 'iştirada takdir olu
nacak kıymetlerinin peşin verilmesi tereddüp edi
yordu, 

Şimdi böyle olduğuna göre müddeti imtiyaziye
nin neticesine kadar değişmeyecek olan 1 700 00O 
liralık taksit seneviye mukabil bu üç müessese için | 

I şimdi vereceğimiz taksit senevî güzeşte faizlerden 
maadası vasati 1 650 000 liradan fazla değildir. Ya
ni istimlâke iştira şekline nazaran verilmesi lâzım 

j gelecek miktarın fevkinde değildir. Hatta biraz da 
dûnundadır. Bunu elimizdeki itilâfnamenin rakam
ları da karşılaştırırsak aynı neticeyi istihsal ederiz. 
Verilecek taksitlerin içinde Hükümetin eline geçecek 
pakete isabet eden kısım tabiî tenzil edilecektir. Ha-

j riçteki hamillere verilecek miktarın vasatı... çünlkü 
malumuâliniz ilik sene normaldir az taksiti nazarı 

J İtibare almıyorum normal senelerin taksiti 6 000 000 
küsur bin Franktır. 

Şirketin müddeti imtiyaziyesıinin hitamına doğru 
yani 18 ısene evvel bu taksitler birden bire tenezzül 
ediyor ve 1 '00(0 000 kadar İniyor. Binaenaleyh, bun
larda vasati hesap edilmek lâzım gelirse normal tak
sit miktarı 5 200 000 Franktır bundan bizim elimliz-
deki paketle senedatın miktarını tespit eden 1 300 000 
Frangı badettenzil dışarda kalan hamillere verilecek 
vasati mürettebatı seneviye 3 900 000 Frank miktarın
da Türk lirası hesabı ile bu güraki İsviçre frankı ku
ruş hesabı ile bu miıkltar 1 500 000 liradır. Buma Hay
dar paşa binası ve Tarsus Mensin Adana hatifi için ke-
zallik hükümete intikal elden paket hisseleri badetten
zil hamillere verilecek kusım ilâve ediiidiiıkte demin arz 
ettiğim gibi şimdiki halde verilecek taksiti senevi ye
kûnu 1 650 000 veya 1 7ÖQ 0CÛ lira olacaktır. Bu üç 

I müessesenin şantnamderine tevfikan istimlâki ve 
I franlkın kâğıt franlk hesap edilmesi halinde terettüp 
i edecek taksiti senevinin miktarından fazla değildir. 

Hatta biraz noksandır. Faıkat demin arzettiğim gtiıbi 
| kanaaıtıımea ondan dana parlak daha nafi olan itti-

lâfnaımelerin faydasr yalnız bundan mı ibarettir hayır, 
demin arz ettiğim gitbi istimlâk şeklinde taksiti sene
viden başka peşinen verilecek birde alât ve edevatın 

| bedelleri mevzübahs oluyor. Bu yalnız Anadolu hattı 
için 4-5 milyon ve diğer müesseseler için yani Mer
sin, Tarsus, Adana kısmı ile Haydar paşa limanı için 
mevcut olanları da ilave eltmeik lazım gelince bellkide 
6 ımi'lyon veya bel'kide biraz daha fazlaya vasıl ola
caktır. Bu şekilde bu itilâf nameler neticesinde temin 
olunan tarzı tesviyeye nazaran böyle peşin alât Ve 
edevat parası Verilmiyor. 

İstihsal edilen faide yalınız bir iki şeydenmi ibaret
tir? Bendenlızce daha mühimi vardır. Oda şudur: is
timlâk 'şekline nazaran verilmesi lazım gelecek tak
siti senevi müddeti imtiyaziyenin hitamına kadar yani 
Haydar paşa hattı için 73 sene, Haydar paşa için ke-
zalik okadar sene müsavaten verilecektir. Halbuki 
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'şimidiki şekilde verilecek olan taksiti senevinin müdde
ti ıbu kadar olmayacaktır. Hatta belki bu miktarın 
yani 73 senenin nısfı derecesinde kalıyor. Niçin? Çün-
ki hesap aşikardır. Verilecek taksiti senevinin yani 
bir milyon ikiyüz elli, belki üşyüz bin lirası itfa 
akçasıdır, ve bu itfa akçasını Hükümet arzu ettiği 
ve nafi gördüğü şekilde istimal edebilmek salâhiye
tini bu iti lâf namelerle temin etmiştir. Bundan hasıl 
olan netice şudur ki itfa akçaları içinde bedelleri ta
mamen temin edilmiş (500) franlık yani esham 
tahvilatın kıymetleri (250) frank itibar edilmiştir. 
Çünkü bütün taksitleri malûmu alimiz olduğu üzere 
% 50 nisbetinde İsviçre frangı hesabile tediye edil
mek esasına göre yapıldığı için faizler % 4,5 iken 
nasıl 2-1/4 'e kadar tenezzül ediyorsa resülmallar 
da yani esham ve tahvilâtın kıymetleri 500 franktan 
250 franiga tenezzül ediyor. Binaenaleyh bu itfa ak
çaları için esham ve tahvilâtın kıymetleri 500 frank
tan 250 franga tenezzül ediyor. Binaenaleyh bu itfa 
akçaları için esham ve talhvilatın bedelleri tamamen 
tediye edilmiş kısımları itfa akçaları 250 frank ola
rak müretteptir. Halbuki bu esham, tahvilatın 
kıymetleri 250 frank değildir, 250 'frank 'olma
yacaktır. Bunun daima dununda kalacaktır bugün 
nısfından aşağıdır. Belki biraz daha çıkacaktır. Çık
ması memuldur fakat 125 - 135 frank olacaktır. Çün
kü faizi % 4,5. Bugün memlekette veya memleket 
haricinde hiç bir kapital % 4,5'i temin etmiyor. 

'Binaenaleyh bu esham ve tahvilât her kesin ara
yacağı faizi hiç olmazsa % 8 veya 9-10 olacağına 
nazaran bunların fiyatları o nisbette dûn kalacaktır. 
250 frank kıymeti hakıkıyesinde olması için % 4,5 
faizle iktifa etmek lâzım gelir. % 4,5 faizle iktifa 
etmeyenler ve sermayesinde % 9 arayanlar o 250 
franklık esham ve tahvilâta 125 frank kıymet vere: 

çektir ve bu günde öyledir veyahut onlar da bu va
ziyettedir. Bu gün hükümet ise bu itfa akçasını dile
diği gibi istimal etmek yani piyasadan bu esham ve 
tahvilâtı satın alarak onları itfa etmek salâhiyetini te-
minetmiş olduğu için 73 sene müddeti imtiyaziyenin 
hitamına kadar devam edecek farzile yapılan mü
rettebat ve tekasiti seneviye içinde itfa edilen bu teka-
ısit akçesi 250 bin lira ile onun nazarı itibar© aldığı 
yani itfasını mümkün gördüğü miktar ile piyasadan 
iki misli esham ve tahvilat alarak itfa edümek lâ
zım gelecektir ki o takdirde 73 senede değil belki onun 
nısfı kadar bir müdet zarfında bu eslham ve tahvilâtın 
tamamen ortadan kalkmasını intaç edecektir. Yahut 
bu itfa akçesinin yalnız mürettep olan miktarı tahvi

lâta isabet eden kısmını istimal ederek üst tarafını 
elde tutmak dahi hükümetin elindedir. O takdirde 
verilecek taksiti senevi miktarı o nisbette daha az ola
caktır. Bendenizce asıl mühim muvaffakiyet budur. 
İstimlak şeyinde bu mevzubahis olmazdı. Ve müddeti 
imtiyaziyenin hitamına kadar verilecek olan taksit 
muayyen olarak bilâ teehhür ve talhavvül nihayete ka
dar bu şekilde devam eder. Acaba peşin verilen bir 
miktar yokmudur? Evet, gördüğümüz gibi hükümetin 
satın aldığı paket bedeli için Şükrü Bey efendinin 
buyurdukları gibi bu gün tesviye edilmek lâzım gelse 
bugünki para 40 milyon frank kadar bir para vardır 
zaten bu para tesviye edildiği ve bunun mukabili 
olan eslhami muhtevi paket satın alındığından dolayı
dır ki bu gün tesviye edilmek lâzım gelse vereceğimiz 
takasiti seneviye o nisbette tenezzül etmiştir. Demin 
arz ettiğim gibi istimlâk şeklinde verilmesi lâzım 
gelen paraya nazaran daha aşağı düşmüştür. Fakat 
Ibu verilen 40 milyon frank ve tekrar itilâf namenin 
bir tarafında mevzu bahs olan iki milyon İsviçre 
Frangı ve yahut 16-17 milyon Türk lirasıdır. Bunun 
mukabilinde de temin edilmiş bu imtiyazın hududu 
dahilinde bu üç müesseseden başka ve istimlâk halinde 
bize intikal etmesi biç de mevzu bahs olmayacak olan 
ayrıca kimyetler ve emval intikal etmiştir. Bilhassa 
bunun içerisinde en mühim olan Klan ya ovasının irva 
ve İskasına ait olan istikraz bedelidir ki bunun bedeli 
bir milyon altın liradır. Yani bugün ki para ile sekiz mil
yon liradır. Hakikaten bugünkü değeri bundan aşağı 
olmayan bir müessesesidir. Ve beyefendinin izah et
tikleri gibi vereceğimiz düyun umumiye tekaiti ara
sında ayrıca bir mevki olan ve bize intikal ettiğinden 
dolayı tenzili icap eden bir istikrazdır. Bunu tama
men tedeyyün etmiş oluyoruz ve bunun gibi daha 
Bağdat hattının 3 000 kadar eshamını alıyoruz. İş 
Bankasının eshamını alıyoruz. Şurada, burda arsa, bina 
alıyoruz. Binaenaleyh verilen 1'6 milyonun bu hududu 
imtiyaziye haricinde ayrıca mukabili temin edilmiş 
oluyor. İşte bendenizin tetkikime göre itilâf namelerin 
hülasası ve temin olunan muvaffakiyetin 'hakikaten 
ehemmiyeti budur. 

Muhterem İsmet Paşa Hazretlerinin Kabineleri ta
rafından vaktile derpiş edilen, müzakere edilen ve 
bir karara iktiran eden bu iş, yine kendileri tarafın
dan hem de ümitlerimizin çok fevkinde, fevkalâde bir 
mükemmeliyet kisvesi altında Meclisi âlinize arz edil
miş bulunuyor. Bendeniz şahsen muhterem İsmet Pa
şa, hazretlerini ve kabinelerini bu büyük muvaffakı-
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yetten dolayı tebrik etmeyi vazifeden addederim. Mü-
zakeratı 'büyük bir basiret ve kiyasetle, büyük bir dira
yetle idare etmiş olduklarını gördüğüm Maliye vekili 
Şükrü Beyefendiye de teşekkür etmeyi borç telâkki i 
ederim. Böylelikle B. M. M. bu hattın mubayaası ka
rarını vermekle ve B. Meclisin de bu kararın tatbi
kat sahasındaki pek isabetli netayicini tastik etmiş ol
makla bahtiyar olacaktır. İşin hulâsası: Maliye Ve
kili Bey efendinin ifade ettikleri gibi bir taraftan 
paket hamillerinden bu üç müessesenin her üçünde de 
haizi ekseriyet olan paket hamillerinden bu esham ve 
tahvilleri alarak bu şirketlerin içerisinde hükümet haizi 
ekseriyet bir mevkii ihraz etmiş oluyor. Diğer taraf
tan onların şirketler üzerinde tasarruf hukukundan 
bilistifade hükümete şu şekilde ferağ etmeleri neti
cesine vasıl olunuyor. Fakat hamiller paketlerini iyi 
'bir fiatla hükümete sattılar. Onlarda bu neticeden 
memnundurlar. Hariçteki hamilere gelince onlar da 
düne nisbetle, ellerindeki esham ve tahvilat fiatları 
terakki edecek ki bu terekkiyatan memnundurlar. Biz 
de tabii bu kadar nafi bir şerait dahilinde temin edil
miş olan bu mubayaadan çok memnunuz. Binaenaleyh 
söylenecek son söz: memnuniyetimizi ifade etmek ve 
kendileride sattıklarından dolayı hayrını görsünler 
ve bizden hayrını görelim. 

EMİN BEY (Eskişehir) — Efendim! Bakıyorumki 
meselenin esası hakkında hepimiz memnunuz. Ancak 
her vakit tenkit etmek olmaz bazanda teşekkür et
mek lazım. Maliye Vekili Beyefendiyi vergi kanunla
rında dalha çok tenkit edeceğimiz için şimdiden teşek
kür edelimde yavaş yavaş tenkide yüzümüz olsun. 
Bu paketin mubayaası hukukan şirketler ekseriyetinin 
Devlet Demiryollarına geçmesi, bendenizce mesele
nin her tarafını hal etmiştir. Bu demektir ki bu böyle 
oymasaydı da dosdoğru iştira muamelesi olsaydı. Ben
denizin soracağım şu olurdu: Bu koyacağımız serma
yeleri kim veriyor? Adı nedir? Bunu nerelere saffetti
niz? Tahvil çıkar, bilmem ne çıkar. Bunları ne yap
tınız. Almanya'damı saffettiniz, burada mı sarfettiniz? 
Ne ile malum. Sonra alât ve edevatı muharrike ve 
mütebalkiyenin itfaları vardır. Bunlar senelerce ifna 
edilirse sermaye i asliye bundan müteessir olmaz mı? 
Ve esas verdirmemiş olsaydı bu esası böyle nasıl ol
muş diye başından başlamak lazım gelirdi. Fakat bu 
meselenin şekli çok iyi olmuştur. Bu şekle hassaten! 
teşekkür ederim. Bendeniz ümit ediyorumki Kabine
mizi bu semeki mesai programı ticarethaneler gibi sa
mandan, işten, sudan haşladı. Bunun neticesi bir fali 
hayrolacaktır. Kendilerini tebrik ederim. 

MAZHAR BEY (Aydın) — Hattın mubayaası 
işinin böyle paketi satmak almak suretiyle vasıl ol
duğu neticenin çok parlak ve çok iyi olduğu hakkın
daki çok muntazam vaziyeti ifade etmek için ilave 
edecek çok bir şey yoktur. Yalnız Haydarpaşa hattı 
değil, Haydarpaşa Limanını Tarsus ve Mersin'de be
raber olması ayrıca methe şayan bir hadisedir. Gerçi 
Mersin ve Tarsus hattının tamamen hükümete inti
kaline dört sene kadar bir müddet kalmışsa da bu 
müddet zarfında tren hattı yerinde bir atlı tramvay 
arabası bulunmayacak kadar bir tehlike görülmesi 
üzerine bunu yapmakta çok isabet etmiş oldukları
nı ifade etmekte ve binaenaleyh daha bu hali harabi-
ııin devamına müsaade etmeyerek müstacelen bu hat
tı aldıktan sonra bu hattın başına gelen felaketin o 
hatta da gelmemesini hükümetten rica ederim. Nite
kim bu hattı da elimize aldığımız zaman yabancı 
ellerde kaldığı müddetler zarfında gayri kabili isti
mal bir hale gelmesi yaklaşmış idi. O hatta da bu 
gayri kabili istimal vaziyet ilerlemiş bulunuyor. Çok 
rica ederiz ki bir an evvel o hattı tehlikeden kurtar
sınlar. Gerek Maliye Vekili Beyefendi, gerek Zekâi 
Beyefendi iki mukayese yaptılar. Bendeniz bu mu
kayeselerden başka, üçüncü bir mukayese yapmak ar
zusuyla daha ziyade buraya geldim. Vaktiyle mazba
tada ifade edildiği gibi Nafıa Vekâleti tarafından 
şirket mümessilleri davet edilmiş. Hat kendilerine 
devredilmek üzere o zaman bir de mubayaa iştira 
fikri ortaya çıkmış, iki fikir çarpışmış şirkete devri 
noktai nazarında musir olan sahibi ihtisas hattın mu
bayaasına imkân olmadığını, bu hattı Türklerin işlet
mesinin pek te mümkün olmadığını ve bu hattı sa
tın almakla hükümetin şimendifer siyasetinin takim 
edilmiş olacağını ve nihayet bu vadide daha buna 
mümasil birçok fikirler saçarak kendi noktai nazarı
nı terviç ettirmeye sây etmişti. Nihayet hattın satın 
alınması imkânı olduğu sabit oldu. 4 - 5 seneden beri 
elimizde işleyen hat her gün, her sene muhtelif hat
lar üzerinde seyahat eden mebus beyler tarafından 
çok iyi müşahade edildiğine göre hatta ecnebi ellerde 
işleyenlerden daha iyi işlediğini görmekle de esasen 
ayrıca bir kuvvei teyidiye aramaya ihtiyaç bırakma
dı. O bedbin nazarda kendiliğinden düşmüş oldu. 
Şimdi nihayet hattı tamamen elimize almak saade
tine kavuştuk. Nihayet şunu arz etmek isterim ki, o 
zamanki proje ile bu şimdiki proje arasında şöyle iş
tira etseydik, şöyle fark olurdu, şöyle yapsaydık şöy
le netice hasıl olurdu diye o zamanki satmak isteyen
lerin fikirleri ile bugünkü satanların fikirleri arasın
da mı çok fark hasıl oldu, yoksa o zaman almak ve-
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ya almamak noktai nazarını düşünen adamlarla zeva
tın arasında mı büyük bir fark var? Bunu mukayese 
etmek her zaman için faydalı olacağı zanmndayım. 
Daima bedbin fikirler daima milletinde büyük kud
ret ve iktidar görmeyenler onu istinatgah ittihaz et
meyenler şu veya bu işte her şeyden fazla kendi şah
sında kabiliyet ve itimat görenler böyle hali yollara 
daima giderler. 

Türk milletinin seciyesindeki olan büyük şeyi gör
mezler, yarasa gibi daima karanlıkta gezerler, hattı 
işletmez derler, hepsinden daha mükemmel işletir. 
Hattı alamaz derler. Hepsinden daha iyi alır. 

Demek ki fazilet farkı, his farkı vatanını, milleti
ni sevmek, her kabiliyette ç.ok yüksek görmek, ve 
onu yerinde, zamanında hüsnü istimal etmek ve ede
bilmek kabiliyetinde olanlar çok parlak neticelere va
sıl olabilirler, işte bu noktai nazardan ismet Paşa Hü
kümetini ve bu işi idare eden Maliye Vekilini ayrıca 
büyük bir lisanı sitayişle yad eder ve hürmetle tak
dir ve tebrik etmeyi bir vicdan borcu telakki ederim. 
(Alkışlar) ve binaenaleyh o zamanki o adamın zih
niyeti ile bugünkü hükümetin zihniyet farkını teza
hür ettirmek maksadıyla kısaca izah ettim. (Alkışlar) 

REİS — Başka söz isteyen yoktur. Maddelere ge
çilmesini kabul edenler... Etmeyenler... Maddelere 
geçilmesi kabul edilmiştir. 

Anadolu ve Mersin - Tarsus - Adana Demiryolları 
ve Haydarpaşa Limanı ve Zürih'te Şark Demiryolları 
Bankası Arasında Münakit Dört Kıta İtilafname ve 

Mefbutatının Tasdiklerine Ait Kanun 

Madde i. — Hükümetle - Anadolu ve Mersin -
Tarsus - Adana demiryolları ve Haydarpaşa Limanı 
şirketleri ve Zürih'te kâin Şark Demiryolları Banka- ! 
sı arasında 10 Kânunuevvel 1928 tarihinde Ankara'da 
tanzim ve imza kılınan merbut dört kıta itilafname 
ile bunların eczayı mütemmimesinden olup tarafeyn , 
arasında teati kılınmış olan altı kıta mektup tasdik 
olunmuştur. 

REÎS — Birinci maddeyi kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Bu kanun neşri tarihinden mute
berdir. 

REİS — İkinci maddeyi kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Bu kanunun ahkâmını icraya Maliye 
ve Nafıa vekilleri memurdur. 

REtS — Üçüncü maddeyi kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini tayini esami ile re
yinize arz edeceğim. Lütfen reylerinizi istimal buyu
runuz. 

FUAT BEY (İstanbul) — Efendim, şimdi kabul 
edilen bu itilaf nameler mucibince Maliye Vekâleti 
bütçesiyle demiryolları bütçesine tahsisat konulmak 
lazımgelir. O tahsisat hakkında da bir kanun layihası 
takdim edilmiştir. Onun da müstacelen ve tercihan 
müzakeresini arz ve teklif eylerim. 

REİS — Bütçe Encümeni müzakere edilen kanu
nun tatbiki için iktiza eden tahsisat hakkındaki layi
haların müstacelen müzakeresini teklif ediyor. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2. — Anadolu Demiryolları ve Haydarpaşa Li
man ve Rıhtım İdaresi bütçesine tahsisatı fevkalade 
verilmesi hakkında (1/305) numaralı kanun layihası 
ve Bütçe Encümeni mazbatası. (1) 

REİS — Layihanın heyeti umumiyesi hakkında 
söz isteyen var mı? (Hayır sesleri) Maddelere geçil
mesini kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 
Anadolu - Bağdat Demiryolları ve Haydarpaşa Liman 
ve Rıhtım İdaresinin 1928 Senesi Bütçesine Tahsisatı 

Fevkalade itasına Dair Kanun 
Birinci Madde — Anadolu - Mersin - Tarsus -

Adana demiryollarıyla Haydarpaşa liman ve rıhtımı
nın mubayaasına dair olan itilafnameler mucibince 
1928 mali senesi zarfında verilecek mebaliğ karşılığı 
olarak Anadolu - Bağdat demiryolları ve Haydar
paşa Liman ve Rıhtım İdaresinin 1928 senesi bütçe
sinde beş numara ile açılan faslı mahsusa 1 500 000 
lira tahsisatı fevkalade verilmiştir. 

REİS — Maddeyi kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

İkinci Madde — Devlet Demiryolları ve Limanları 
İdaresince bir buçuk milyon liraya kadar kısa vadeli 
avans akdine, hesabı cari küşadına ve bu hususta 
ledelhace Maliye Vekili de kefalete mezundur. 

REİS — Maddeyi kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Üçüncü Madde — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

REİS — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Dördüncü Madde — Bu kanunun ahkâmını ic
raya Maliye ve Nafıa Vekilleri memurdur. 

REİS — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

(/) 60 numaralı layiha zaptın sonuna merbuttur. 
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Layihanın heyeti umumiyesi tayini esami ile reyi 
âlinize arz edilecektir. 

3. — Maliye Vekâleti 1928 senesi bütçesinde açı
lacak 225 nci fasla tahsisatı fevkalade verilmesi hak
kında (1/308) numaralı kanun layihası ve Bütçe En
cümeni mazbatası. (1) 

REİS — Söz isteyen var mı? (Hayır sesleri) Mad
delere geçilmesini kabul edenler... Etmeyenler... Mad
delere geçilmiştir. 

1928 Senesi Maliye Vekâleti Bütçesine Tahsisatı 
Fevkalade itasına Dair Kanun 

Birinci Madde — Anadolu, Mersin, Tarsus, Ada
na demiryolları ile Haydarpaşa limanı tesisatının ve 
bu şirketlere ait esham ve tahvilat ile menkul ve gay-

(1) 61 numaralı layiha zaptın sonuna merbuttur. 

rimenkul emvalin mubayaası için 1928 senesi Ma
liye Vekâleti bütçesinde 225 numara ile açılan faslı 
mahsusa 4 600 000 lira tahsisatı fevkalade verilmiş
tir. 

REİS — Maddeyi kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

İkinci Madde — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

REİS — Maddeyi kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Üçüncü Madde — Bu kanunun ahkâmını icraya 
Maliye Vekili memurdur. 

REİS — Maddeyi kabul edenler... Etmeyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

Lâyihanın heyeti umumiyesi tayini esami ile reyi 
âlilerine arz edilecektir. Bir takrir vardır, okunacak
tır : 

5. TAKRİRLER 

1. — Erzincan Mebusu Saffet Beyin : Maliye Ve
kili Şükrü Saraçoğlu Beye Anadolu Demiryolu, Mer
sin - Tarsus - Adana - yolları ile Haydarpaşa liman 
tesisatının memleketin menafiine en muvafık şekilde 
mubayaası hususunda mesaisinin takdir buyurularak 
kendilerine teşekkür edilmesi hakkında takriri. 

Yüksek Reisliğe 
Maliye Vekili Şükrü Kaya Beye : Anadolu de

miryolu Mersin - Tarsus - Adana yolları ile Haydar
paşa liman tesisatının memleketin menafiine en mu
vafık şekilde mubayaası hususundaki Maliye Vekili 
Beyefendinin mesaisinin takdir buyurularak kendile
rine teşekkür edilmesini arz ve teklif ederiz. 

Bursa Erzincan 
Muhlis Saffet 

REİS — Takriri reyinize arz ediyorum. Kabul 
edenler... El kaldırsın! Kabul etmeyenler el kal
dırsın! Kabul edilmiştir. Riyaset müeddasını ifa 
eder. 

MALİYE VEKİLİ SARAÇOĞI U ŞÜKRÜ BEY 
(İzmir) — Muhterem Beyefendiler büyük Meclisin 
hakkımda lütfen izhar buyurduğu büyük ve çok kıy
metli teveccühe, gerek beni ve gerek çocuklarım için 
en büyük bir mefharet medarıdır. Yalnız ilâve et-
meHiyim ki, mdkavetenamelerde gördüğümüz muvaf
fakiyet hislerinin en başlı amili beni mütemadiyen 
pek kıymetli irşatlariyle tenvir eden İsmet Paşa Haz
retleridir. Kezali'k Meclisteki ve dairelerdeki ar
kadaşlardan kıymetli muavenetler gördüm. Bendeniz 

de huzurunuzda kendilerine karşı teşekkür edeceğim 
(Hay Hay sesleri) 

Ve nihayet efendiler, arz edeyim ki bu büyük 
teveccüh huzurunda tek bir duygum var : O da (bü
yük şefimin çizdiği hatlar dahilinde mütemadiyen 
memleketime hizmet etmek. (Alkışlar) 

REİS — Tayini esamiyle reyi âlilerine arz edilen 
kanunlara rey vermiyen zevat lütfen reylerini istimal 
buyursunlar. İstihsali ârâ muamelesi hitam bulmuş
tur: Reylerin neticesini arz ediyorum. 

Anadolu demiryolu, Mersin - Tarsus - Adana 
yollan ile Haydarpaşa limanı tesisatının ve bu şir
ketlere ait esham ve tahvilat ile menkul ve gayri 
menkul emvalin mubayaasına dair olan mukavelena
menin tasdiki hakkındaki Kanuna (216) zat iştirak 
etmiştir, muamele tamamdır, kanun (216) rey ile 
kabul edilmiştir, 

Anadolu demiryolları ve Haydarpaşa liman ve 
rıhtım idaresinin 1928 senesi bütçesine tahsisatı 
fevkalâde itasına dair Kanuna kabul etmek suretiyle 
(186) zat rey vermiştir, muamele tamamdır, bina
enaleyh kanun (186) reyle kabul edilmiştir. 

1928 senesi Maliye Vekâleti bütçesine tahsisatı 
fevkalâde itasına dair Kanuna kabul etmek suretiyle 
(202) zat rey vermiştir muamele tamamdır. Kanun 
(202) reyle kabul edilmiştir. 

Ruznamede müzakere edilecek madde kalma
mıştır. Cumartesi günü saat on dörtte 'inikadetmek 
üzere celseyi tatil ediyorum. 

Kapanıma Saati : 16,30 
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Anadolu Demiryolu, Mersin - Tarsus Adana Yolları ite Haydarpalşa Liman Tesisatının ve Bu Şirketlere Ait 
Esham ve Tahvilat ile Menkul ve Gayrimenkul Emvalin Mubayaasma Dair Olan Mukavelenamenin Tasdiki 

Hakkmdaki Kamum' Yerilen Reylerin Neticesi 

(Kanun kabul edilmiştir.) 

AFYONKARAHİSAR 
Ali B, 
îzzet Ulvi B. 
Musa Kâzım B.

AKSARAY 
Besim At alay B. 
Kâzım B. 

AMASYA 
Esat B, 
İsmail Hakkı B. 
Nafiz B. 

ANKARA 
Halit Ferit B. 
İhsan B< 
Rifat B, 
Sami B. 
Şakir B. 
Talat B. 

ANTALYA 
Ahmet Saki B<, 
Rasih B. 
Süleyman Şevket B. 

ARTVİN 
Asım B. 
Mehmet Ali B. 

AYDİN 
Emin Fikri B. 
Dr. Mazhar B 
Mithat B, 
Dr. Reşit Galip B. 
Tahsin B. 

BALIKESİR 
Ali Şuuri B. 
Emin B, 
Fahrettin B. 

Âza adedi 
Reye iştirak edenler 
Kabul edenler 
Reddedenler 
Müstenkifler 
Reye iştirak etmeyenler 
Münhaller 

316 
216 
216 

P 
99 

i l 

[Kabul Edenler] 

1 İsmail Hakkı B. 
| Osman Niyazi B. 
I Sadık B. 
I BAYEZİT 
* Şefik B. 
I BİLECİK 
İ Rasim B. 

BİTLİS 
İlyas Sami B, 
Mühiddin B. 
Mühiddin Nami B. 

BOLU 
Cevat Abbas B. 
Dr. Emin Cemal B. 
Şükrü B. 

BURDUR 
Mustafa Şeref B. 
Salih Vahit B. 

BURSA 
Ahmet Münür B, 
Bakteriyolog Refik B. 
Dr. Şefik Lütfi B. 
Muhlis B. 
Mustafa Fehmi B. 
Refet B. 

CEBELİBEREKET 
Naci Paşa 

ÇANAKKALE 
Mehmet B. 
Samih Rifat B. 

ÇANKIRI 
Mustafa Abdulhalik B. 
Rifat B. 
Talat B, 
Ziya B. 

ÇORUM 

İsmail Kemal B. 
İsmet B. 

1 Münür B. 
| Ziya B, 

DENİZLİ 
Mazhar Müfit B< 

DÎYARBEKİR 

İshak Refet B. 
Rüştü B. 
Zekâi BH 

EDİRNE 

1 Hasan Hayri B. 
\ Zeki Mesut B, 
t, 

ELAZİZ 

Hasan Tahsin B. 
Hüseyin B. 
Mustafa B. 
Nakyettin B. 
Fazıl Ahmet B. 

ERZİNCAN 

Abdülhak B. 
Aziz Samih B. 
Saffet B. 

ERZURUM 

Asım B, 
Aziz B. 
Dr. Ahmet Fikri B. 
Nafi Atuf B. 
Nafiz B, 

| ESKİŞEHİR 
Ali Ulvi B. 
Emin B. 
Sait B. 

GAZİ AY1NTAP 
Ali Cenani B., 
Ferit B. 
Kılıç Ali B, 
Reşit B. 
Şahin B, 

GİRESUN 
Hacim Muhittin B. 
Kâzım B. 
Şevket B. 

GÜMÜŞHANE 
Cemal Hüsnü B. 
Halil Nihat B, 
Şevket B. 

İSPARTA 
Hakim Riza B. 
Hüseyin Hüsnü B. 
Mükerrem B. 

İÇEL 
Emin B. 
Hakkı B. 

İSTANBUL 
Akçuraoğlu Yûsuf B. 
Edip Servet B. 
Fuat B„ 
Hamdi B. 
İhsan Paşa 
Tevfik Kâmil B. 
Ziyaettin B. 
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İZMİR 
Ahmet Enver B. 
Dr. Tevfik Rüştü B. 
Hüseyin B< 
Kâmil BH 

Mahmut Celâl B. 
Mustafa Rahmi B. 
Münür B.ı 
Saraçoğlu Şükrü B. 

JCARS 
Ağaoğlu Ahmet B. 
Baha Tali B. 
Dr. Sadrettin B. 
Faik B, 
Halit B., 

KASTAMONU 
Alı Riza B, 
Cemal B, 
Hasan Fehmi B. 
Refik B. 
Velet B, 

KAYSERİ 
Ahmet Hilmi B. 
Dr. Burhanettin B. 
Dr. Halit B. 
Hasan Ferit B. 
Reşit B. 

KIRŞEHİR 
Hazım B. 
Lûtfi Müfit B. 

KOCAELİ 
İbrahim B< 
Kemalettin B. 
Kıhçoğlu Hakkı B. 
Rağıp B, . 
Selahattin B. 

KONYA 
Ahmet Hamdi B. 
Hüsnü B. 
Kâzım Hüsnü B. 
Musa Kâzım B. 
Mustafa B, 
Refik B. 
Tevfik Fikret B. 

KÜTAHYA 
Cevdet B. 
İsmail Hakkı B. 
Niyazi Asım B. 
Nuri B. 
Ragıp B. 
Recep B. 

MALATYA 
Abdülmuttalip B. 
Dr. Hilmi B, 
İsmet Paşa 
Mahmut Nedim B. 
Vasıf B. 

MANİSA 
Akif B. 
Kemal B. 
Kani B., 
Mehmet Sabri B. 
Mustafa Fevzi B. 
Osman B. 
Yaşar B-

MARAŞ 
Abdülkadir B. 
Mehmet B. 
Mithat B. 
Nureddin B. 

MARDİN 
Abdürrezak B. 

Ali Rıza B, 
İrfan Ferit B. 

MERSİN 
Hakkı B. 

ıMUĞLA 
Nuri B. 
Şükrü Kaya B. 

NİĞDE 
Ata B, 
Faik B, 
Galip B. 
Halit B. 

lORDU 
H. Fahri B, 
Hamdi B. 
İsmail B, 
Recai B. 
Şevket B. 

RİZE 
Ali B. 
Aüf B. 
Esat B. 
Fuat B, 
Hasan Cavit B. 

SAMSUN 
Ali Rana B. 
Dr. Asım B. 
Ethem B, 

SİİRT 
Halil Hulki B. 

SİNOP 
Refik İsmail B. 
Yusuf Kemal B. 

SİVAS 
İbrahim Alâeddin B. 
Rahmi B. 

Rasim B. 
Remzi B, 
Şemseddin B. 
Ziyaeddin B. 

Ş. KARA HİSAR 
İsmail B„ 
Tevfik B. 

TEKİRDAĞ 
Celâl Nuri B. 
Cemil B. 

TOKAT 
Bekir Lütfi B. 
Mustafa Vasfi B. 
Süreyya Tevfik B. 

TRABZON 
Abdullah B. 
Ali Becil B. 
Arif B, 
Daniş B. 

URFA 
Ali Saip B., 
Dr. Refet B. 
Ferit Celâl B. 
Mahmut B< 
Refet B. 

VAN 
Hakkı B. 
Münip B., 

YOZGAT 
Avni B, 
Hamdi B1 

Süleyman Sırrı B. 

ZONGULDAK 
Halil B« 
Hüsnü BJ 

[Reye İştirak Etmeyenler] 

ADANA 
Hilmi B. 
Kadri B. 
Kerqal B. 
Zamir B. 

AFYONKARAHISAR 

Haydar B. 
İzzet B.
Ruşen Eşref B. 

AKSARAY 
Neşet B, 

ANKARA 
Ali B. 
Gazi Mustafa Kemal 
Paşa (Reisicumhur) 

ANTALYA 
Dr. Cemal B. 
Hasan Sıtkı B, 

BALIKESİR 

Hayreddin B< 
{ Kâzım Paşa (M. M. Risi) 
\ Mehmet Akif B. 
1 Mehmet Cavit B., 

BAYEZİT 

\ İhsan B. 
Halit B. 

BİLECİK 
Asaf B. 
İbrahim B. 

BOLU 
Cemil B, 
Falih Rifkı B. 

BURSA 
Âsaf B. 
Esat B. 
Senih B. 
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CEBELİBEREKET 
Ali Riza B. 
Avni Paşa 

ÇANAKKALE 
Şükrü B. 
Ziya Gevher B. 

ÇORUM 
Dr. Mustafa B. 

DENİZLİ 
Dr. Kâzım B. 
Emin Arslan B. 
Haydar Rüştü B. 
Necip Ali B. 
Yusuf B., 

DİYARBEKİR 
Kâzım Paşa 
Mitat B. 

EDİRNE 
Faik B, 
Şakir B. 

ERZURUM 
Necip Asım B. 
Tahsin B. 

ESKİŞEHİR 
Dr. İsmail Besim Paşa 

GAZİ AYİNTAP 
Ahmet Remzi B. 

GİRESUN 
Hakkı Tarık R. 
Tahir B., 

GÜMÜŞHANE 
Hasan Fehmi B. 

HAKKÂRİ 
İbrahim B. 

İSPARTA 
İbrahim B. 

İSTANBUL 
Ahmet Rasim B. 
Dr. Hakkı Şinasi Paşa 
Dr. Nureddin Ali B. 
(Rs. V.) 
Dr. Refik B. 

ılZMİR 
Mahmut Esat B. (V.) 
Mustafa Necati B. (V.) 
Osmanzade Hamdi B. 
Haydar B. 
Hüseyin B. 
Süreyya Paşa 
Hamdullah Suphi B. 

KASTAMONU 
Mehmet Fuat B. 

KIRKLARELİ 
Dr. Fuat B< • 
Mehmet Nahit B, 
Şevket B, 

KIRŞEHİR 
Yahya Galip B, 

KOCAELİ 
İbrahim Süreyya B. 
Reşit Saffet B. 

KONYA 
Fuat B. 
Naim Hazim B. 
Nevzat B. 
Zühtü B. 

KÜTAHYA 
İbrahim B. 

MALATYA 
Dr. Fazıl Berki B. 

MANİSA 
Bahri B. 
Dr. Saim B. 

MARDİN 
Nuri B. 
Yakup Kadri B, 

MERSİN 
Ali Münif B. 

MUĞLA 
Alı Nazmi B. 
Yunus Nadi B. 

RİZE 
Akif B. 

SAMSUN. 
Adil B, 
Avni B-
Nusret Sadullah B, 

SİİRT 
Mahmut B, 

SİNOP 
Recep Zühtü B. 

SİVAS 
Necmeddin Sadık B. 

Ş. KARA HİSARI 
Mehmet Emin B, 

TEKİRDAGI 
Faik B, 

TOKAT 
Hüseyin Hüsnü B. 
Şevki B. 

TRABZON 
Hasan B-
Nebizade Hamdi B. 
Süleyman Sırrı B. 
Şefik B. 

YOZGAT 
Salih B, 
Tahsin B-

ZONGULDAK 
Celâl Sahir B. 
Mehmet Nazif B. 
Ragıp B< 
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Anadolu Demiryolları ve Haydarpaşa Liman ve Rıhgm İdaresi Bütçesine Tahsisatı 
Hakkmdaki Kanunun Neticei Ârâsı 

Fevkalâde Verilmesi 

(Kanun kabul edilmiştir.) 

AFYONKARAHİSAR 
Ali B, 
İzzet Ulvi Bv 
Musa Kâzım B. 

AKSARAY 
Besim Atalay B. 

AMASYA 
Esat B, 
İsmail Hakkı B. 
Nafiz B, 

ANTALYA 
Ahmet Saki B. 
Rasih B, 
Süleyman Şevket B. 

ANKARA 
Halit Ferit B. 
Rifat B. 
Talat B. 

ARTVİN 
Asım B. 
Mehmet Ali B, 

AYDIN 
Emin Fikri B. 
Dr. Reşit Galip B. 
Mithat B. 
Tahsin B. 

BALIKESİR 
Ali Şuuri B.f 
Emin B< 
Fahrettin B, 
İsmail Hakkı B, 
Osman Niyazi B. 
Sadık B. 

BAYEZİT 
İhsan B. 

Âza adedi 
Reye iştirak edenler 
Kabul edenler 
Reddedenler 
Müstenkifler 
Reye iştirak etmeyenler 
Münhaller 

316 
186 
186 

P 
0 

129 
1 

[Kabul Edenler] 

Şefik B. 
BİLECİK 

Rasim B. 
BOLU 

Dr. Emin Cemal B. 
BURDUR 

Mustafa ŞerefB. 
Salih Vahit B. 

BURSA 
Ahmet Münür B. 
Baktiriyolog Refik B. 
Dr. Şefik Lütfi B. 
Mustafa Fehmi B. 
Refet B. 

CEBELİBEREKET 
Naci Paşa 

ÇANAKKALE 
Mehmet B. 
Samih Rifat B. 
Ziya Gevher B. 

ÇANKIRI 
Mustafa Abdülhalik B. 
Rifat B. 

ÇORUM 
İsmail Kemal B. 
İsmet B. 
Münür B. 
Ziya B. 

DİYARBEKİR 
İshak Refet B. 
Rüştü B. 
Zekâi B. 

EDİRNE v 

Haşan Hayri B. 
Zeki Mesut B. 

ELÂZİZ 
Hasan Tahsin B. 
Hüseyin B. 
Fazıl Ahmet B. 

ERZİNCAN 
Abdülhak B. 
Aziz Samih B. 

ERZURUM 
Asım B. 
Aziz B. 
Dr. Ahmet Fikri B. 
Nafi Atuf B. 
Nafiz B. 

ESKİŞEHİR 
Ali Ulvi B. 
Emin B. 
Sait B. 

GAZİAYINTAP 
Ali Cenani B. 
Ferit B. 
Reşit B. 
Şahin B. 

GİRESUN 
Hacim Muhittin B. 
Kâzım B. 
Şevket B. 

GÜMÜŞANE 
Halil Nihat B. 
Şevket B. 

İSPARTA 
s Hakim Rıza B. 
Hüseyin Hüsnü B. 
Mükerrem B. 

İÇEL 
Emin B. 
Hakkı B. 

İSTANBUL 
Akçuraoglu Yusuf B. 
Edip Servet B. 
Fuat B. 
Hamdı B. 
Tevfik Kâmil R 
Ziyaettin B. 

İZMİR 
Ahmet Enver B. 
Hüseyin- B. 
Kâmil B. 
Mustafa Rahmi B. 
Münür B. 

KARS 
Ağaoğlu Ahmet B. 
Baha Tali B. 
Dr. Sadrettin B. 
Faik B. 
Halit B. 

KASTAMONU 
Cemal B, 
Refik B. 
Velet B. 

KAYSERİ 
Ahmet Hilmi B. 
Dr. Burhanettin B. 
Dr. Halit B. 
Hasan Ferit B. 
Reşit B. 

KIRŞEHİR 
Hazım B. 
Lûtfi Müfit B. 
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KOCAELİ 

İbrahim B. 
İbrahim Süreyya B. 
Kemalettin B. 
Kılıçoğlu Hakkı B. 
Rağıp B. 
Selâhattin B. 

KONYA 

Ahmet Hamdi B. 
Hüsnü B. • 
Kâzım Hüsnü B. 
Mustafa B. 
Musa Kâzım B. 
Refik B. 
Tevfik Fikret B. 

KÜTAHYA 
Cevdet B. 
İsmail Hakkı B. 
Niyazi Asım B. 
Nuri B. 

MALATYA 
Abdülkadir B. 
Dr. Hilmi B. 
İsmet Paşa (Başvekil) 
Mahmut Nedim B. 
Vasıf B. 

MANİSA 
Atıf B. 
Kani B. 
Kemal B. 
Mehmet Sabri B. 
Osman B. 
Yaşar B. 

MARAŞ 
Abdülkadir B. 
Mehmet B. 
Mitat B. 
Nureddin B. 

MARDİN 
Abdürrezak B. 
Ali Riza B. 
İrfan Ferit B. 

MERSİN 
Hakkı B. 

MUĞLA 
Nuri B. 
Şükrü Kaya B. 

NİĞDE 
Ata B. 
Faik B. 
Galip B. 
Halit B. 

ORDU 
Hasan Fahri B. 
Hamdı B. 
İsmail B. 
Recai B. 
Şevket B. 

RİZE 
Ali B. 

i Atıf B. 
Esat B. 
Fuat B. 
Hasan Cavit B. 

SAMSUN 
Ali RanaB. 
Dr. Asım B. 

SİNOP 
Refik İsmail B. 
Yusuf Kemal B. 

SİVAS 
Rahmi B. 
Rasim B. 
Şemsettin B. 
Ziyaettin B. 
ŞARKİ KARAHISAR 

İsmail B. 
Tevfik B. 

TEKİRDAĞ 
Celâl Nuri B. 
Cemil B. 

TOKAT 
Bekir B. 
Mustafa Vasif B. 
Süreyya Tevfik B. 

TRABZON 
Abdullah B. 
Ali Becil B. 
Arif B. 
Daniş B. 

URFA 
Ali Şuuri B. 
Dr. Refet B. 
Ferit Celâl B. 
Mahmut B. 

VAN 
Hakkı B. 
Münip B» 

YOZGAT 
Avniı B. 
Hamdi B. 
Süleyman Sırrı B. 

ZONGULDAK 
Halil B. 
Hüsnü B. 

ADANA 
Hilmi B. 
Kadir B. 
Kemal B. 
Zamir B. 

AFYON KARAHISAR 
Haydar B. 
İzzet B. 
Ruşen Eşref B. 

AKSARAY 
Kâzım B. 
Neşet B. 

ANKARA 
Ali B, 
Gazi Mustafa Kemal 
Paşa (Reisicumhur) 
İhsan B. 

(Reye iştirak etmeyenler) 

Sami B. 
Şakir B. 

ANTALYA 
Dr. Cemal B. 
Hasan Sıtkı B. 

AYDIN 
Dr. Mazhar B. 

BALIKESİR 
Kâzım Paşa (Reis) 
Mehmet Akif B. 
Mehmet Cavit B. 

BAYEZİT 
Halit B. 

BİLECİK 
Asaf B. 
İbrahim B. 

BİTLİS 
llyas Sami B. 
Muhittin B. 
Muhittin Nami B. 

BOLU 
Cemil B. 
Cevat Abbas B. 
Falih Rıfkı B. 
Şükrü B. 

BURSA 
Asaf B. 
Esat B. 
Muhlis B. 
Senih B. 

CEBELİBEREKET 
Ali Rıza B. 
Avni Paşa 

ÇANAKKALE 
Şükrü B. 

ÇANKIRI 
Talât B. 
Ziya B. 

ÇORUM 
Dr. Mustafa B. 

DENİZLİ 
Dr. Kâzım B. 
Emin Arslan B. 
Haydar Rüştü B. 
Mazhar Müfit B. 
Necip Ali B. 
Yusuf B. 

DİYARBEKİR 
Kâzım Paşa 
Mitat B. 
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EDİRNE 
Faik B. 
Şakir B. 

ELÂZİZ 
Mustafa B. 
Nakyettin B. 

ERZİNCAN 
Saffet B. 

ERZURUM 
Necip Asım B. 
Tahsin B. 

ESKİŞEHİR 
Dr. îsmail Besim Paşa 

GAZİAYİNTAP 
Ahmet Remzi B. 
Kılıç Ali B. 

GİRESUN 
Hakkı Tarık B. 
Tahir B. 

GÜMÜŞHANE 
Cemal Hüsnü B. 
Hasan Fehmi B. 

HAKKÂRİ 
İbrahim B. 

İSPARTA 
İbrahim B. 

İSTANBUL 
Ahmet Rasim B. 
Dr. Hakkı Şinasi Paşa 

Dr. Nureddin Ali B. 
(Rs. V.) 
Dr. Refik B. (V.) 
Hamdullah Suphi B. 
Haydar B. 
Hüseyin B. 
İhsan Paşa 
Süreyya Paşa 

İZMİR 
Dr. Tevfik Rüştü B. (V.) 
Mahmut Esat B. (V.) 
Mahmut Celâl B. 
Mustafa Necati B. (V.) 
Osmanzade Hamdi B. 
Saraçoğlu Şükrü B. (V.) 

KASTAMONU 
Ali Rıza B. 
Hasan Fehmi B. 
Mehmet Fuat B. 

KIRKLARELİ 
Dr. Fuat B. 
Mehmet Nahit B. 
Şevket B. 

KIRŞEHİR 
Yahya Galip B. 

KOCAELİ 
Reşit Saffet B. 

KONYA 
Fuat B. 

Naim Hazım B. 
Nevzat B. 
Zühtü B. 

KÜTAHYA 
İbrahim B. 
Ragıp B. 
Recep B. 

MALATYA 
Dr. Fazıl Berki B. 

MANİSA 
Bahri B. 
Dr. Saim B. 
Mustafa Fevzi B. 

MARDİN 
Nuri B. 
Yakup Kadri B. 

MERSİN 
Ali Münif B. 

MUĞLA 
Ali Nazmi B. 
Yunus Nadi B. 

RİZE 
Akif B. 

SAMSUN 
Adil B. 
Avni B. 
Ethem B. 
Nusret Sadullah B. 

SİİRT 
Ham Hulki B. 
Mahmut B. 

SİNOP 
Recep Zühtü B. 

SİVAS 
İbrahim Alâettin B. 
Necmettin Sadık B. 
Remzi B. 
ŞARKİ KARAHÎSAR 

Mehmet Emin B. 
TEKİRDAĞ 

Faik B. 
TOKAT 

Hüseyin Hüsnü B. 
Şevki B. 

TRABZON 
Hasan B. (Reisvekili) 
Nebizade Hamdi B. 
Süleyman Sırrı B. 
Şefik B. 

URFA 
Refet B. (Reis. V.) 

YOZGAT 
Salih B. 
Tahsin B. 

ZONGULDAK 
Celâl Sahir B. 
Mehmet Nazif B. 
Ragıp B. 
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Maliye Vekâleti 1928 Senesi Bütçesinde Açılacak 225 nd Fasla Tahsisatı Fevkalâde Verilmesi Hakkındaki 
Kanuna Verilen Reylerin Neticesi 

(Kanun kabul edilmiştir.) 

AFYON KARAHİSAR 
Ali B. 
İzzet Ulvi B. 
Musa Kâzım B. 

AKSARAY 
Besim Atalay B. 
Kâzım B. 

AMASYA 
Ragıp B. 
Esat B. 
ismail Hakkı B. 
Nafiz B. 

ANKARA 
Halit Ferit B. 
ihsan B. 
Rıfat B. 
Sami B. 
Şakir B.
Talât B. 

ANTALYA 
Ahmet Saki B. 

Rasih B. 
Süleyman Şevket B. 

ARTVİN 
Asım B. 

AYDIN 
Dr. Reşit Galip B. 
Emin Fikri B. 
Mithat B. 

BALIKESİR 
Ali Şuuri B. 
Emin B. 
Fahrettin B. 
ismail Hakkı B. 
Osman Niyazi B. 
Sadık B. 

Âza adedi : 316 
Reye iştirak edenler : 202 
Kabul edenler : 202 
Reddedenler : 
Müstenkifler 

0 
0 

Reye iştirak etmeyenler : 113 
Münhaller : l . 

[Kabul Edenler] 

1 BEYAZİT 
Şefik B. 

BİLECİK 
Rasim B. 

BİTLİS 
Mühiddin Nami B. 

BOLU 
Cevat Abbas B. 
Dr. Emin Cemal B. 
Şükrü B. 

BORDUR 
Mustafa Şeref B. 
Salih Vahit B. 

BURSA 
Ahmet Münür B. 
Bakteriyolog Refik B. 
Dr. Şefik Lütfi B. 
Mustafa Fehmi B. 
Refet B. 

CEBELİBEREKET 
1 Naci Paşa 

ÇANAKKALE 
Mehmet B. 
Samih Rifat B. 

ÇANKIRI 
Mustafa Abdülhalik B. 
Rifat B. 
Talât B. 
Ziya B. 

ÇORUM 
ismail Kemal B. 
ismet B. 
Münür B. 
Ziya B. 

DENİZLİ 
Dr. Kâzım B. 
Mazhar Müfit B. 

DİYARBEKİR 
j İshak Refet B. 

Rüştü B. 
j Zekâi B. 

EDİRNF 
Hasan Hayri B. 
Zeki Mesut B. 

ELÂZİZ 
Hasan Tahsin B. 
Hüseyin B. 
Mustafa B. 
Fazıl Ahmet B. 

ERZİNCAN 
Abdülhak B. 

j Aziz Samih B. 
Saffet B. 

ERZURUM 
Asım B. 
Aziz B. 
Dr. Ahmet Fikri B. 
Nafi Atuf B. 
Nafiz B. 

ESKİŞEHİR 
AH Ulvi B. ! 
Emin B. ' 
Sait B. 

GAZİAYİNTAP 
Ali Cenani B. 
Ferit B. 
Reşit B. 
Şahin B. 

GİRESUN 
Hacim Muhittin B. 
Kâzım B. 
Şevket B. 

GÜMÜŞHANE 
Halil Nihat B. 
Şevket B. (x) 

İÇEL 
Emin B. 
Hakkı B. (xx) 

İZMİR 
Ahmet Enver B. 

1 Hüseyin B. 
Kâmü B. 
Mustafa Rahmi B. 
Münür B. 
Saraçoğlu Şükrü B. 

İSPARTA (x) 
Hakim Rıza B. 
Hüseyin Hüsnü B. 
Mükerrem B. 

İSTANBUL (xx) 
Akçoraoğlu Yusuf B. 
Edip Servet B. 
Fuat B. 
Hamdi B. 
ihsan Paşa 
Tevfik Kâmil B. 
Ziyaettin B. 

KARS 
Ağaoğlu Ahmet B. 
Baha Tali B. 
Dr. Sadrettin B. 
Faik B. 
Halit B. 
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KASTAMONU 
Ali Rıza B. 
Cemal B. 
Refik B. 
Velet B. -

KAYSERİ 
Ahmet Hilmi B. 
Dr. Burhanettin B. 
Doktor Halit B. 
Hasan Ferit B. 
Reşit B. 

KIRŞEHİR 
Hazım B. 
Lûtfi Müfit B. 

KOCAELİ 
İbrahim B. 
İbrahim Süreyya B. 
Kemalettin B. 
Kılıçoğlu Hakkı B. 
Rağıp B. 
Salâhattin B. 

KONYA 
Ahmet Hamdi B. 
Hüsnü B. 
Kâzım Hüsnü B. 
Musa Kâzım B. 
Mustafa B. 
Refik B. 
Tevfik Fikret B. 

KÜTAHYA 
Cevdet B. 
İsmail Hakkı B. 

I : 20 31 . 13 

Niyazi Asım B. 
Nuri B. 

MALATYA 
Abdülmuttalip B. 
Dr. Hilmi B. 
İsmet Paşa (Başvekil) 
Mahmut Nedim B. 
Vasıf B. 

• MANİSA 
Akif B. 
Kani B. 
Kemal B. 
Mehmet Sabri B. 
Osman B. 
Yaşar B. 

MARAŞ 
Abdülkadir B. 
Mehmet B. 
Mitat B. 
Nurettin B. 

MARDİN 
Abdürrezak B. 
Ali Rıza B. 
İrfan Ferit B. 

MERSİN 
Hakkı B. 

MUĞLA 
Nuri B. 
Şükrü Kaya B. 

NİĞDE 
Ata B. 

, . 1928 C : 1 

Galip B. 
Halit B. 

ORDU 
H. Fahri B. 
Hamdi B. 
İsmail B. 
Recai B. 
Şevket B. 

RİZE 
Ali B. 
Aüf B. 
Esat B. 
Fuat B. 
Hasan Cavit B. 

SAMSUN 
Ali Rana B. 
Dr. Asım B. 
Ethem B. 

SİİRT 
Halil Hulki B. 

SİNOP 
; Refik İsmail B. 
} Yusuf Kemal B. 

SİVAS 
İbrahim Alâettin B. 

i Rahmi B. 
| Rasim B. 
İ Remzi B. 
Şemsettin B. 
Ziyaettin B. 

ŞARKİ KARAHİSAR 
İsmail B. 
Tevfik B. 

TEKİRDAĞ 
Celâl Nuri B. 
Cemil B. 

TOKAT 
Bekir Lûtfi B. 
Mustafa Vasfi B. 
Süreyya Tevfik B. 

TRABZON 
Abdullah B. 
Ali Becİl B. 
Arif B. 
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Sıra No. : 56 

ANADOLU DEIMİRYOLU, MERSİN - TARSUS - ADANA YOLLARI İLE HAYDAR PAŞA LİMAN 
TESİSATININ VE mj ŞİRKETLERE AÎT ESHAM VE TAHVİLÂT İLE MENKUL VE GAYRİ MEN
KUL EMVALİN MUBAYAASINA DAİR OLAN M UKAVELENAMELERİN TASDİKİ HAKKINDA 
(1/366) NUMARALI KANUN LÂYİHASI VE NA FİA VE BÜTÇE (ENCÜMENLERİ MAZBATALARI 

TO 
(Baş vekâlet! 

Muamelât Müdüriyeti' 

5024' 
15.12.1928 

B. M. M. YÜKSÜK REİSLİĞİNE 
Anadolu demriyolu, Mersin » Tarsus - Adana De

miryolları ile Haydar Paşa Liman tesisatının ve bu şir
ketlere ait esham ve tahvilât ile menkul ve gayri men
kul emvalin mubayaasına dair olan mukavelenamele
rin tasdiki hakkında Maliye Vekâletince yapılan ve 
İcra Vekilleri Heyetinin 12.12.1928 tarihli içtimaında 
Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası 
merbutatiie birlikte takdim olunmuştur. 

Muktezasının ifa ve neticesinin işarına müsaade 
buyruknası rica olunur efendim. 

'Başvekil 
İsmeti 

Anadolu Demir yollan, Mersin, Adana, Tarsus Hattı ve 
Haydarpaşa Limanı ile bu şirketlerle ait hisse senedatı-
nın bir kısmını ihtiva eden bankalar sendikasındaki 
paketin mubayaa ve mukavelenameleri ve bunlara mü-

teaffik kanunların esbabı mucibesi 
1339 senesinde demiryollarının bazı şerait daire-

siinde şirkete dade ve teslimi hakkında Nafıa Vekâle
tince Ankara'ya- davet edilen şirketin murahhas ve 
Müdiri Mösyö Hoknen'le bilmüzakere bir itilafname 
tanzim edilmiş idi. Bu itilafname dolayısıyla Anadolu 
Demiryolları ve teferruatı meselesine Meclisi Alice 
büyük bir alâka ve hassasiyet ıshar edilerek demiryol
larının devletçe mubayaası için tetktikatta bulunmak 
üzere bir heyeti hesabiye teşkil edilmiştir. Heyetçe 
yapılan tetkikat ve hesap neticesinde tanzim olunan 
(14/15) Kânunuevvel 1339 tarihli mazbatada hattın 
mubayaası keyfiyetinin atiye talikinden tevellüt ede
cek mehazir tadat olunarak binnetice en müsait zama
nı mubayaanın halihazır olduğu ve hemen mubayaa1 

edilmediği (takdirde mubayaa meselesinin, gittikçe kes-
bi üsret ve müşkülât edeceği mevzubahis edilerek 

mubayaanın derhal icrası tavsiye olunuyordu. Maz
bata mefadını ehemmiyetle taallûk eden Meefei Alıi 
hattın mubayaası için 22 Nisan 1340 tarih ve 506 nu
maralı Kanunla Hükümete mezuniyet verilmiştir. 

Bunun üzerine hattın mubayaasının şirket mümes
silleriyle müzakere ermek üzere, Nafıa Vekâletince 
bir komisyon teşkil olunarak şirket mümessilleriyle 
müzakerata başlanmıştır Şirket mümessilleri ilk temas
tan itibaren hattı mubayaanın gelmediği noktai na
zarında ısrar etmişler ve hattın takdir edilecek kıy
meti üzerinden mubayaasını teklif eylemişlerdir. Ni
hayette müzakere şirketin mevcut sermayesini tediye 
ve itfası esası üzerinde devam etmiştir. Bu komisyon 
hattı mubayaanın gelmediği hakkındaki şirket noktai 
nazarını varit görmüş mahaza kaydı ihtiyarla şekli mu
bayaa için yedi formül tespit etmiştir. Fakat bu for
müllerin hepsi hisse senedatı ve tahvilatın üzerlerinde 
muharrer faizlerinin ve muayyen devirlerde amortile-
\ rinin altun frank olarak tediyesi esasına göredir. Bun
dan başka müterakim kuponları sermayeye kaJlibede-
rek ayrı tahvil çıkarmak ve bunun 'da muayyen tak
siti senevilerle faize tabi tutulmak suretiyle imhası 
esası ileri sürülmüştür. 

Komisyonun bazı tahvilatın ziyaı, bazı (tahvilaün-
da ucuz fiyatlarla alınması gibi fazla nikbinane tah
minlere istinaden teminini ümit ettiği en müsait sekil
iler dairesinde yaptığı hesaplar neticesinde yalnız Ana-
Idolu hattı için en ucuz formülünde bile senevi on mil
yon altun frankı mütecaviz bir meblağın şirkete te
diyesi icabediyordu. Komisyonun hazineye hazin bir 
mükellefiyet tahmil eden bu raporu, hazinece mucibi 
itiraz olmuş ve mümkün olduğu derecede sarfımesai 
edilerek hattın varidatı safiyesiyle temin edilecek bir 
şekli mubayaa bulunması tavsiye edilmiştir. 

Memleketin istihlas ve inkişafı emrinde tarihe 
İpek büyük misaller bırakan Büyük Millet Meclisin
den aldığı ilham ile hareket eden Cumhuriyet Hükü
meti, Meclisi Alinin bu husustaki işaretinin tahakkuku
nu da umde ittihaz ederek gayeye vusul için mesaisin* 
den bir an f arim olmamış ve diğer bir komisyon teş
kil edilmiştir. Bu komisyon şirket mümessilleriyle te-



masa başladığı andan itibaren hakkı mubayaanın gel
diği ve mubayaanın mukavelenamede derpiş ©dilen şe
rait dairesinde icra olunacağı noktai nazarımda ısrar ey
lemiş ve bir çok münakaşa ve tevakkuflardan sonra 
şirket mümessilleri mubayaa hakkının hulul etmediği 
noktai nazarına halel gelmemek kaydı ihıtiyatisıiyle 
mubayaa keyfiyetini müzakereye muvafakat etmişler
dir. 

Müzakerenin bu safhasında ':f 

Mubayaaya mebde tarihi, tediye olunacak taksit
ler miktarı müterakim faizlerin sureti tesviyesi mev
cut edevatı muharrike ve müteharrike için verilecek 
mebaliği ve nihayet tediye olunacak paranın tayini 
meseleleri üzerinde uzun uzadıya münakaşalardan son
ra şirketçe mubayaaya mebde hakkındaki noktai na
zarımız kabul olunmuş şirket tarafından senevi tak
sit «2 000 000» dolar mevaddı muharrike ve müte
harrike «4 000 000» üç senelik müterakim faizler için 
de «6 000 000» dolar olarak teklif olunmuştur. Bu
na mukabil komisyonca; tek asi ti seneviyenin mukave
leleri mucibince Haydarpaşa, Ankara hattı için kilo
metre başına «7 500» Eskişehir - Konya, hattı için 
-«•10 000» frank üzerinden hesap olunmasu şirket he
sabında her iki hat için de «10 000» frank iıtasında 
musirdir ve bunu mukavelenamenin Fransızca met
niyle teyit etmektedir. 

Müteehhir tekasiti seneviyenin bilâfaiz 20 sene 
üzerine taksim edilerek tedricen verilmesi. 

'Malzemeli muharrike ve müteharriikeye «4 614 000» 
Türk lirası verilmesi ve bir senede ödenmesi fazla is
terlerse tahmine gidilmesi. 

Frankın 1/2 nispetinde altın Frank olarak tesvi
yesi esasları cevaben bildirilmiştir. Bu teklif üzerine 
şirket mümessilleri müzakereye devam etmemişler ve 
bırakıp gitmişlerdir. Bu sırada Zürüh'deki Şark De
miryolları Bankası ellerinde bulunan ve Anadolu De
miryolları, Haydarpaşa Limanı ve Mersin, Tarsus; 
Adana hattı şirketlerinin hisse senedatı ve tahvillerin 
ekseriyeti adediyesini muhtevi bir paketin satılması 
teklif olunmuş ve bu paketin satın alınması ile hükü
met şirkette ekseriyeti adediyesini temin eyleyeceğin
den teklifi vaki muvafık görülerek banka murahhas-
larıyfla müzakereye girişilmiştir. Paketin hükümetçe 
satın alınma teşebbüsünün neticesi olarak salifüzzıikir 
şirketlerin salâhiyaıttar mümessilleriyle tekrar müzake
reye başlanmış ve mukavelenamelerde derpiş olunan 
şerait dairesinde ve çok kuvvetle muhtemel olduğu 
veçhile Frankın herhalde (1/2) nispetinden fazla bir 
altın esası üzerinden tediyesi suretiyle yapılacak mü-
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ı bayaadan daha çok müsait görülen merbut muka-
I velenameler dairesindeki esaslar dahilinde cereyan 
I eden müzakeraıt son safhayı teşkil etmiştir. 
I Filhakika yalnız Anadolu halttı için imtiyaz mu-
I kaveienarnesi mucibince senevi «8 875 000» Frank 

tesviyesi mecburiyetinde kalacağımız gibi bunu bir 
I rubu derecede tenzil ettiğimiz takdirde senevi taksit 
I «,6 656 250» altın Franka baliğ olacak idi. Haydar-
I paşa Limanının mubayaası için verilecek para Derin-
J ce Limanı tesisatı ve imtiyaz haricinde şirketin uhde-
I sinde bulunan emvali gayrimenkul'e ve senedaıt ve 
I edevatı muharrike ve müteharrike esmam Mersin -

Tarsus hattının satın alınması için lazımı gelen me= 
I baliğin ve müterakim faizlerin ayrıca verilmesi dca-t 
I bedecektir. Takdir olunan mukavelaıtta ise, Anadolu 
I hattı için senevi verilecek taksitler güzeşteler hariç 
I <& 304 291 40» İsviçre Frangıdır. Bundan başka yal-
I nız iki milyon altın Franka baliğ olan şirketin düyu

na* vesairesinin tesviyesine mukabil Anadolu Demir
yolları Şirketinin cüzdanında mevcut «67 073 870» 

I Frank kıymeti itibariyesinde 'bulunan hisse semedaıtj 
tahvilatı gayrimenkule emval ve hukuka tesahup edil
miş ve bu yüzden yalnız Konya Ovası istikraz tah
vilatının hükümete geçmesinden dlört yüz bin altın 

I Frankı mütecaviz 'bir taksiti senevi Hükümete intikal 
etmiştir. Bundan başka senedatın piyasa fiyatı mu
kavelede derpiş edilen miktardan dûn bulundukça kti 
temin eylediği faize göre her zaman noksan olması 

I kuvvetle memuldur, arada ki fark da Hükümete inti
kal edecektir. Bu da Hükümetin tediye edeceği sene
vi taksitleri azaltacak veya borcun bir an evvel Ma
sını temin eyleyecektir. Müruru zamana uğrayan ku-

I ponlar bedelatı hükümete ait olacaktır. 
iMersiıi - Tarsus Şirketinle ait emvali gayrimenku

le ile Haydarpaşa Limanı Şirketinin iskenderun Li
manındaki iki milyon küsur altın Franklık masrafın
dan ve haiz olduğu imtiyazından mütevellit hukuku hü-

I kümete intikal ettiği gibi Anadolu Demiryolları Şir
ketinin tamirat komisyonu yedinde bulunan «,15 000» 
adet Bağdat hisse tahvilatının hakkı hıyarının Hü^ 

I kümete devri de bir mektupla temin olunmuştur. 
I Düyunu Umumiye nezdinde garanti kilometrik ola

rak müterakim 1 53'6 3!60 Türk lirası üe «13 454 032» 
Fransız Frangı da hükümetçe intikal ettirilmiştir. 
«65 6Ö1 550» Frank itibari kıymetinde bulunan 'ban
kalar sendikası nezdindeki Anadolu, Mersin hatları 

I ve Haydarpaşa Liman Şirketlerine ajit hisse senedatı 
I ve tahvilatı muhtevi pakete gelince mezkûr paket beş 
I taksitte ve dört senede ödenmek üzere «46 750 000» 
I ... İsviçre Frangına mubayaa edilmiş ve bu paketini 



mubayaası ile de şirketlerde ekseriyeti teminden baş
ka, mezkûr hatlar ve limanım bilumum emval, mevcu
dat ve hukukunun balâca arz edilen müsait şartlarla 
mubayaası temin olunmuştur. 

îzaihaıtı ânlifeden de müsteban buyuruılacağı üze^ 
re gerek bank sendikaları elindeki paket muhteviyatı
nın, gerek şirketin cüzdanındaki esham ve tahvilatın 
ve gayrimenkulatın mubayaa meselesinin şimdiye ka
dar geçirdiği safahat ve bilhassa ilik komisyonun tes
pit ettiği şekli mubayaa ile kabili kıyas olmayacak de
recede müsait şerait ve esasatı ihtiva eden bu muka
velenameler dairesinde hükümetçe mubayaası paket 
cüzdan muhteviyatı mukabilinin devlet bütçesinden 
tesviyesi münasip görülmüş ve bu sene için verilecek 
birinci taksitlin mühim bir kısmının düyunu umumiye 
elindeki paradan tesviyesi derpiş edilmiş olduğumdanı 
gerek bunlara ve gerek mukavele ile hükümete aidi
yeti kabul edilen damga pulu vesaire esmanı için ica-1 

beden tahsisatı fevkaladenin maliye bütçesinde açıla
cak bir faslı mahsusa konması ve sermayenin itfası 
ve faizlerin tediyesi için icabeden senevi taksitlerin de 
bu müessesat hâsılatından: temini muvafık görülerek 
bunla muktazi tahsisatı fevkaladede Anadolu Demir
yolları bütçesine teklif edilmiştir. 

Şu cihet de şayanı hayrettir ki, Anadolu Demir-. 
yoları bütçesine konacak tahsisat bütün sermayenin 
ntfa ve faizlerine mukabil olup, hükümete intikal edeni 
hisse senedatı ve tahvilat faizleriyle imha bedelleri 
bunda dahil olduğundan her taksitin tediyesinde devlet 
bütçesine intikali ve bu faizlerin de paket bedeli tedi-
yatınıa karşılık ittihazı suretiyle umumi bütçe muvaze
nesinin Maline meydan verilmemesine bilhassa dikkat 
edilmiştir. 

Nafıa Encümeni Mazbatası 
99 sene müddetle inşa ve işledilmesi imtiyazı 

22 Eylül 304 ve 3 Şubat 1308 tarihinde Anadolu Os
manlı Demiryolu şirketi namile teşkil kılınan Ano
nim şirketine devredilmek üzere mösyö Alfert Ka-
vuöaya imtiyazı verilen ve meşkûr şirket marifetiy
le Hükümetçe işletmeğe vaziyet edildiği zamana ka
dar idare edilmiş bulunan Haydarpaşa - Ankara ve 
Eskişehir - Konya demiryollanyle müteferriatına ve 
3 Kânunusanıi 298 tarihli mukaveleli imtiyaziye ile 
tesis edilen Mersin - Tarsus - Adana demiryoluna 
ve Haydarpaşa rıhtım ve limanı tesisatiyle mütefer-
riatımm ve mıephus demiryolları şirketlerinin esham 
ve tahvilatımdan mühim bir kısmının mubayaasına 
dair 3 maddelik lâyihai kanuniye merbut 4 kıta iti-
latname encümenimize tevdi olunmakla tetkik ve 
müzakere edildi. 

3 i-

îtilafnamelerdefci şerait, Anadolu demiryolu ve 
[Mersin - Adana hatltı şirketlerinin ve zorihde şark 
demiryolları Bankası namındaki Bankamın selâhiyet-
dar mümessilleriyle icra edilen müzaketrat neticesin
de tekarrür ettirilmiş ve büyük millet meclisinin tas
dikine talikan kabulü takarrür etmiştir. 

22 Nisan 340 tarih ve 506 numaralı kanunla işbu 
demiryollarının mubayaasına karar verildikten son
ra muhtelif zamanlarda teşkil edilen 'komisyonlar ta
rafından şirketin mümessilleriyle muhtelif formüller 
üzerinde icra edilen müzakere ve serd edilen teklif
ler müsbet bir itilafa müncer olamamakla müzake-
rat intaç edilememiştir. Şirketlerin mümessilleriyle 
ilk temastan itibaren hakkı mubayaamın zamanı gel
mediği noktai nazarında mümessiller İsrar edilmiş 
ve bunu kabul etmiş olsalar bile 1032 kilometreye 
baliğ olan Anadolu hattı için en ucuz formül ile şe
hevî on milyon altın frankı mütecayiz bir meblağın 
70 seneyi mütecaviz bir zaman için tediyesi icap 
edecek idi. 

Tekasiti mütedahilenin 20 senede bilâ faiz tedi
yesi ve bir senede ödenmek üzere malzeme! muhar
rike ve müteharrike içim teklif olunan meblağın kâ
fi görülmemesi ve frankım 1/2 nispetinde altım frank 
üzerinden tesviyesi gibi teklifatm ademi kabulü mü-
Zakeratın inkıtaını müeddi olduğu anlaşıldı, îmkıtaı 
tnüzakerat ile şirket mümessilleri çekilip gittikten 
sonra Bankalar sendikasının elindeki Anadolu de-
Irtiryofarı, Haydarpaşa rıhtım ve limanı, Mersin, 
Tarsus, Adana hattı şirketlerimin esham ve tahvJHe-
iıinin ekseriyeti adediyesini muhtevi bir paketin sa
tın alınması teklif edilmiştir. 

Bu teklif biıfctetkifc muvafık görülerek sendikaların 
sahibi selâhiyet mümessilleriyle icra edilen müzake
re salifüzZikiir şirketlerim selâhiyetıtar mümessiffieriyle 
de müzakere küşadımı intaç ettiği ve mukavelename
lerde derpiş olunan şeraitle itilâflar aktedildiği anla
şılıyor. 

Îtilâfnamelerden biri Bankalar sendikası merdim
de mevcut ve bedelleri ve tamamen veya yüzde alt
mış ve yirmi beş gibi kısmen tediyel Anadolu hisse 
senetleri ile muhtelif tertip Anadolu demiryolu tah-
tillerimi ve Haydarpaşa liman şirketi Aksiyonlarım 
fe Mersin, Tarsus, Adana demiryolu kumpanyası 
hisse senadatı ve tahvilâtım ihtiva eden ve ceman 
65, 60(1, 550, frank kıymeti iıtitoariyesinde bulunan 
paketin mubayaasına ait ki bedeli 4 senede 5 tak
sitte ödenmek üzere 46 milyon 750 000 aültım frank-
ttTj 



Mukavelename Büyük Millet Meclisince kabul 
ve tasdikini müteakip iktisabi meriyet edeceğinden 
4 senede tediyesi meşrut işbu meblağın 1929 sene
sinden itibaren lâzimüttediye miktarında ilk sene 
18 700 000 ve diğer seneler 9 350 000 isviçre fran
kıdır. 

Sendikalar elindeki paket muhteviyatını ve Ana
dolu demiryolu şirketi cüzdanındaki esham ve tah
vilât ile şirkete ait gayri mıenkulatın mubayaasına 
tahsis edilecek paranan bidayeten devlet bütçesinden 
tesviyesi münasip görüldüğü mazbata mütalaasından 
münlfehim olur. Ancak ilk sene için düyunu umumi
ye elinde şirkete ait garanti kilometrik müterakim 
olarak 51 536 360 Türk lirasiyle 13 454 032 Fransız 
frankı hükümete intikal edeceğine göre bununla bi
rindi taksitin mühim bir kısmımı hazineye bar ol
maksızın tesviyesi temim edilmiş olur. 

Mubayaa mukavele namelerinin diğerlerinde de 
tediye ve itfa edilecek esham ve tahvilatın mürette
bat ve tekasitı seneviyeleri demiryollarının işletme 
hasılatının fazlalarından verileceği ve Anadolu de
miryolları bütçesine konulacak tahsisat ile bütün ser
mayenin itfa ve faizlerinin tesviyesi imkânı mevcut 
bulunduğu ve her taksit tediye edildikçe bunun dev
let 'bütçesine intikal edecek kısmiyle paket bedeline 
kısmen tediyesi kabil olacağı ve bu suretle de umu
mi 'bütçe muvazenesinin ihlâline meydan verilmeye
ceği Maliye vekili Beyefendi haziretlerinm beyanatı 
cümlesindendir. 

Mlafnamenin ikincisi Haydarpaşadan Ankara'ya 
ve Arifiye - Adapazarı ve Eskişehir - Konya'ya ve 
Alayont - Kütahya hatları üzerindeki ukudu iimti-
yazîyeden mütevellit hukuk ve kâffei allat ve edeva
tı muharrike ve müteharrike ve bilcümle demirbaş 
eşya ve malzeme V. t. dahil olduğu halde hükümete 
devri ve teslimi natıfcdir. Bu babüaki mukavele ile 
şirket Derince limanındaki tesisatı ve yere batanda
ki1 arsayı Galatadaki idare binasını ve imtiyazı ha
ricinde hat boyunda iştira ettiği gayrı menkulât ve 
mukavelenameye merbut listedeki esham ve tahvilâ
tı ve oıatilubat ve hukuku saireyi hükümete devir ve 
teslim etmektedir. İşbu devri teslim dolayısiyle 2002 
tarihinde müddeti hitam bulmak üzere 1929 tarihin
den itibaren her sene 3 taksitte tediye edilmek üze
re. 

Mukavelenamenin ikinci maddesinde tafsilâtı mu
harrer tertibat dairesinde tediye yapılacak hükümet 
elindeki Anadolu hatları işletme hasılatı fazlası mü
rettebatı seneviyeye tahsis edecek kâfi gelmediği tak
dirde üst tarafı için devletin varidatı umumiyesin-

den tesviye tarikına gidilecektir. Mamafi Anadolu 
demiryolları safi hasılatının her sene gittikçe artma
sına ve bugünkü miktarının taksitleri bakliyeye kâfi 
bulunduğu hükümet namına encümende verilen iza
hattan anlaşılmıştır. Mukavele mucibince Anadolu 
hututu için ve ceman 443 620 775 altın frank tedi
ye edileceğine ve bunda bankadan devren alınması 
icap eden paketteki 17 076 500 franklık tahvilat ile 
26 749 000 franklık eshamı asliyeki ceman 44 835 500 
frank kıymeti itibariyle Anadolu demiryolu senedat 
ve tahvilat bedelatına isabet edecek tekasit mekadi-
rinin hazineye intikal edeceği derpiş edimce hariç-
de kalacaklara tediye edilecek mürettebatı seneviye-
nin hazineye bar olmadan ve bunun için tarife em
saline zam icra edilmeden işletme hasılatı fazlasiyle 
temini kabil olacağı neticesine varılıyor: 

Esham ve tahvilat faizlerinin tesviye ve itfasına 
gelince bunun mali servis namı altında itilaf name
nin eczasından olan planda tayin ve tespit edildiği 
görülür., 

Bu plan mucibince taksitlerin Berlin'deki Doyçe 
bank vasıitasiyle şirket hesabına suretti taahhüt ve 
tesviyesini gösteren ikinci maddedeki planın mütalaa
sından keyfiyet müsteban olacağı üzere tediyata 
1929 Kânunusaniisinden başlanacaktır. 

İlk 4 senenin mürettebatı meyanına tekasiti mü-
tedahile alınmamayla bu seneler mürettebatı senei 
müteakibeden noksandır. 

1933'den 1975 tarihine kadar taksit 'ile bila faiz 
tesviyesi tekarrür eden düyunu mütedahile işbu se
neden sonra tediyesi lâzım gelen esham ve tahvilât 
mürettebatına zam ve ilave edildiği neden işbu se
neler zarfında tediyesi icap eden tekasit yekûnu se
nevi 8 667 301 franka baliğ olmaktadır. 

Mütedahillerin tesviyesi hitame eren 1957 sene
sinden sonrada senevi mürettebat mekadird azalmak
ta ve 2002 tarihinde hitam bulmaktadır. 

1919 ila 1928 (dahil) seneleri için tediye edilme
miş bilcümle temettü kuponlarına senevi ';% 4 1/2 
üzerinden, faiz miktarı % 50 üzerinden icra edile
cektir. Bunların makadiri tayin ve ona göre tediya-
tın temini için 31 Kânunuevvel 1929 tarihine kadar 
hamiller tarafından ibraz ve kayıite geçirilmeleri muk-
tazidir. Mütteti mezkûre zarfında ibraz edilmeyen 
mütedahil tahvilât ve esham hükümet lehine müru
ru zamana tabidir. 

Şirket memurları tekaüt sandıkları tasfiyesine ve 
şirketin Bankalara olan düyununa ve masarifi ida
re vesairesiine verilmek üzere tespit edilen 2 000 0C0 



altın frank bir meblağın 2 senede sirkat emrine te
diye ve tesviyesi de mukavele şeraiti icabı olduğu 
4 ncü maddenin tetkikinden anlaşıldı. 

Mukavele nefcayicinden olan muamelâtı Maliye 
Berlin'deki Doyiçebank müessesesiyle yeni vücuda 
getirilecek Türkiye Cumhuriyeti devlet 'bankası ara
sımda tdkarrür ettirilecektir. 

Anadolu hattı itilâfnamesinin tefsiri ve tatbikat
tan mütevellit ihtilâf atın halli şirketin ukudu imti-
yaziyesi ahkâmına tevfikan hal edilecektir. Şirket 
muamelâtı iki sene zarfında tasfiye edilebildiği tak
dimde mali muamelât Bankalar uhdesinde kalacaktır. 
20 Nisan 1318 - 5 Mart 1903 tarihinde teati edilen 
Bağdat hattı mukavelenamesinin ikinci maddesinde
ki izahata göre mezkûr Anadolu hatlarının tekasit 
ve mürettebatı seneviyeleri 2002 senesine kadar te
madi etmiş olacaktır. 

Haydarpaşa garı ve liman ve rıhtEtnları ve ant
repoları ve bunlar üzerinde ukudü imtiyaziyeden 
mütevellit hatların ve tesisatın hükümete intikaline 
dair olan mukavelenameye gelince : 

Bu mukavele mucibince 2002 senesin© kadar ve
rilecek taksitlerin baliği 34 906 940 İsviçre frankı
dır. 

-Bu miktar 73 1/6 sene zarfında tekasiti muhteli
fe ile tediye edilecektir, buna ait plan atlafnamede 
ikinci madde olarak mezkûrdur. Mebaliği mezkûre-
r»in teminatı itilafnamenln 3 ncü maddesindedir. Me-
vadı muteakıbedeki ahkâm Anadolu hututunda carî 
ahkâma ve muameleye mümasildir. 

Mersin'den Adana'ya kadar olan demiryolu üze
rinde ukuıtu imtiyaziyeden mütevellit hukuku işlet
me hakkı ile hattı havai ve elektrik merkezi edevatı 
muharrike ve müteharrike ve bilcümle demirbaş eş
ya ve malzemesiyle hükümete devir ye temliki na-
tık iıtilafnamede lazımüttedive tekasiti seneviyede bi
rinci maddedeki planda tafsil edilmiştir. Bu hatta ait 
13 951 adet imtiyazlı hisse senedi (beheri 2 İngiliz 
lirası) 10 915 adet paket meyaninda hükümete inti
kal ettiğine ve aynı şirketin 8 250 adede varan be
heri 20 ingiliz liralık adi hisse senetlerinin 7 285 
adedinin de Anadolu cüzdanında mevcut esham ve 
senedât meyaninda hükümete devir edileceğine ve 
% 4 faizi 7 05} adet (20 İngiliz) yine bu şirket tah
vilatından 3 120 adedinin mubayaa kılman paket 
meyaninda hükümete intikal edeceğine göre hazine 
'için bu hattı mubayaasına verilecek mebaliğin cüzü 
olduğu görülür. 

5 H 
İtiîaifnamelerde tayin ve tespit edilen hususat ha-. 

İnicinde tarafeyn beyninde kâffei matlubat tesviye 
ı edilmiş addolunacaktır. 

Hülâsa Anadolu ve Mersin Adana hatlarayle 
i Haydarpaşa rıhtımı ve limanı tesisatı müibayası için 
İ üç şekil mevzu bahis olunmuştur. 

Birisi mukaveleyi asliyenin maddeyi rhahsusasına 
\ tevfikan beş senelik hasılatı gayri safiye vasatisinin 
(müddeti imtiyaz zarfında tesviyesidirki 1340 senesin-
jde hattın kanunen alınması tekamür ettiğine göre 
; 1335, 1336, 1337, 1338, 1339 seneleri varidatının nıs-
; fim 'almak lâzım gelirdi. 

Evvelâ bu varidat gayri tabii zamanlarda vaki 
olmuş, meselâ 35 senesi İngilizlerin elinde bulun
duğundan hesalba alınmamış ve diğer seneler zarfın
da 1032 kilometre üzerinde ancak vasati 688 kilo-

i metresi 240 gün çalışmış olduğu anlaşılmış ve buna 
I mukabil ıbeş senelik varidatı safiyenin vasatisi umum 
(hattın işlediği farzile 11 929 945 Türk lirasına ve 
i tenasüp tarikiyle bilhesap en fena şeraitle ibeher ki
lometrenin (4 006 lira getirdiği anlaşılmakla 1032 X 
4 206 = 4 340 562 liranın nısfı 2 170 296 liradan 
ibaret olup Ibunun muadili de 5 472 574 İsviçre 
frankıdır (40 kuruş bir frank hesabiyle) mukavelena
menin mubayaa maddesiyle derpiş edilen asgari senevi 
İ taksit ki kilometre tul üzerine (7 500 ve 10 000) frank-
jtır, bunun hâsılı balâdaki hâsılat miktarından fazla 
| olduğundan şirketin İşbu miktarı kabul etmeyeceği 
jtabü olmakla beraber gayri tabii bir zamanda vaki 
i olan ıbu varidat üzerinden taksit hesabı kabil olsa 
idi son Hükümet itilâf namesinden yine ucuz olmaz-
jdı. Çünkü hattan mada Hükümetin temin ettiği di-
;ğer menafi Ibu meyana dahil değildir. O halde 7 500 
jve 10 000 frank asgari kalbul etmek lâzım gelirki bu 
(da 8 milyondan fazla bir taksitin ödenmesini icap et-
îtirdiğinden fahiştir. Son senelerin varidatı takriben 
II milyona baliğ olduğundan bunun nısfı ise 5,5 
milyon olup bu da gayri kalbil kabul hir şekildir. 

İkinci şık: Hattın ibugünkü k;ymetini vermek şık
lıdır ki (İtilâfnamede beyan edilen bütün gayri men-
ikulât ve sair menafii dahi 120 milyon liradan dun 
[kıymete haiz olduğundan) ıbu da pahalıdır. 

Üçüncü şık: Esham ve tahvillerinin itfa edilme-
İyen kısmının 73 senede ödenmesidir ki Hükümet de 
ftm usulü tercih ederek aynı zamanda bir anlaşma ve 
pazarlık yoluyla bunları mutedil fiyatlarla mubayaa 
ieylemeyi kabul etmiştir. 

Encümenimiz de Ibu usulü muvaffakiyetli bir iş 
îolarak kabul eylemiş ve lâyihayı kanuniyenin birinci 

I (maddesinin birinci satırındaki Anadolu kelimesinden 
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sonra gelen demiryolu kelimesinin tayyiyle lâyiha ve 
melfufatının 'bermucilbi havale Bütçe Encümenine 
tevdiine karar vermiştir. 

Nafıa Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 
Samsun Asaf 
Eternı 

İbrahim Halit 
Aza Aza 

Osman Ziya Gevher 

Bütçe Encümeni Mazbatası 
Türkiye 

Büyük Millet Meclisi 
Bütçe Encümeni 
Esas No.: 1/306 
Mazbata No.: 27 

Riyaseti Celileye 
Anadolu, Mersin - Tarsus - Adana 'Demiryolları 

ile Haydarpaşa Limanı tesisatının ve )bu şirketlere ait 
esham ve tahvilât ile menkul ve gayrimenkul emva
lin mubayaasına dair olan mukavelenamelerin tas
diki hakkında Başvekâletten varit olup, Nafıa ve Büt
çe encümenlerine havale buyurulan Kanun Lâyihası 
merhutatı ve eslbalbı muciibesi ve Nafıa Encümeni maz-
batasiyle (birlikte Encümenimize tevdi kılınmakla 
Maliye Vekili Saraçoğlu Şükrü ve Nafıa Vekili Re
cep beyler hazır oldüklıarı halde tetkik ve müzakere 
olundu. 

Kanun Lâyihası ile tasdiki talep olunan itilâfna-
meler şunlardır: 

1. Hükümet namına Maliye Vekili Saraçoğlu 
Şükrü Beyefendi ile Anadolu Demiryolu Şirketi mu
rahhasları Mösyö Doktor Vaynelet ve Mösyö Pol-
mıayster taraflarından 10 Kânunuevvel 1928 tarihin
de Ankara'da imza olunan îtilâfname, 

2.: Hükümet namına Saraçoğlu Şükrü Beyefendi 
ile Mersin - Tarsus - Adana Demiryolları Kumpan
yası murahhasları Mösyö Doktor Kurt Vaynelet ve 
Mösyö Pol Mayster taraflarından 10 Kânunuevvel 
1928 tarihinde Ankara'da imza olunan îtilâfname, 

3. Hükümet namına Maliye Vekili Saraçoğlu 
Şükrü Beyefendi ile Anadolu Demiryolu mebdeinde 
vaki Haydarpaşa Limanı Şirketi murahhasları Mös
yö Doktor Vaynelet ve Mösyö Polmayster tarafla
rından 10 . 12 . 1928 tarihinde Ankara'da imza olu
nan îtilâfname, 

4. Hükümet namına Maliye Vekili Saraçoğlu 
Şükrü Beyefendi ile hem kendi namına hem bir ban
ka sendikası namına hareket eden Zürih'te Şark 

Demiryolları Bankası murahhasları Mösyö Fırants 
J. Künter ve Mösyö Hans Yakobi taraflarından 
10 ,: 12 . 1928 tarihinde Ankara'da imza olunan îti
lâfname. 

Lâyihaya merbut esbalbı mucibe mazbatasında bu 
itilâfnamelerin aktine takaddüm eden müzakerat sa
fahatı hakkında izahat verildikten sonra itilâfname-
lerden her birinin başlıca esasları hulâsa edilmekte 
ve ıbu sayede Anadolu ve Mersin Tarsus - Adana 
Demiryolları ve Haydarpaşa Limanı şirketlerinde 
Hükümet için: Ekseriyet temininden Ibaşka mezkûr 
hatlar ve limanın bilûmum emval, mevcudat ve hu
kukunun müsait şartlarla mubayaası temin olunduğu 
izah ve itilâfnameler ahkâmının tatbiki için ibu sene 
verilmesi iktiza edecek tahsisatın şerait miktarları 
hakkında bazı mütalâa irat olunmaktadır. Nafıa En
cümeni mazbatasında Kanun Lâyihası ve itilâfname
ler tetkik olunarak ahkâmı umumiyenin Devlet için 
faydası olduğu ve muvaffakiyetli görüldüğü ve iti
lâfnamelerin aynen kalbulleriyle kanun lâyihasında 
ibareye ait cüzi tadilât icra kılındığı dermeyan olun
maktadır. 

Encümenimizce bu bapta icra kılınan tetkikat ne-
tayicinin arzına girişmezden evvel memleketimizde şi-
mendiferoilik ve bilhassa Anadolu Demiryolu tarih
çeleri hakkında muhtasaran bazı mütalâa arzı fai-
deli görülmüştür. 

Dünya hayati içtimaiye ve iktisadiyesinde büyük 
inkilâplar vücuda getiren demiryolları 1825 tarihinde 
İngiltere'de sahai tatbike vaz olunmak suretiyle mey
dana çıkmış olup, ilk senelerinde pek çok aleyhtar
lar ile karşılaşan Ibu yeni vasıtai nakliye pek az za
man zarfında kıymet ve kudretini bütün âleme tanıt
tırmış ve ıbir asır zarfında yalnız Avrupa kıtasında 
milyonlarca kilometreye 'baliğ olmak suretiyle adeta 
kıtai mezkûreyi demir bir ağ ile örmüştün 

Bu yeni vasıtai nakliye ile Türkler de ilk anlar
da yani 1826'dan itibaren fazlaca alâkadar olmaya 
başlamışlar ise de, fiili olarak inşaat sahasına girme
leri 1854 senesinden sonra kabil olabilmiştir. 1853 -
1856 Kırım Haribi zamanında İngiliz ordusunun İs
tanbul'da bırakmış olduğu mühim miktarda malzemei 
hadidiye Îstartbul, İzmit arasında bizzat Hükümetçe 
!bir şimendifer inşası fikrini uyandırdığı gilbi, 23 Ey
lül 1856 tarihinde Aydın Demiryolu inşa ve işletme 
imtiyazı bir İngiliz Şirketine verilmek suretiyle şir
ketlerin de memleket dahilinde bu yeni sahai »işti
galde görülmeleri temin olunmuştur. Ve 'bu tarihten 
sonra da Türkiye dahilinde gerek Hükümetçe bizzat 
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ye gerek imtiyaz verilmek suretiyle şirketler tarafın
dan demiryolu inşaatı faaliyete girmiştir. 

Türkiye dahilinde imtiyazı verilen şimendiferler
den mühimleri tarihi imtiyaz sırasiyle berveçhiati-
dir: 

1863 İzmir - Kasaba, 1868 İstanbul - Edirne, 1872 
Rumeli Demiryolları, 1882 Mersin - Adana, 1888 
Anadolu Demiryolları «tfzmît, Eskişehir, Ankara», 
1891 iBursa, Mudanya, Alaşehir - Afyon, 1893 Es
kişehir - Konya, • 1898 Arif iye - Adapazarı, 1899 
Haydarpaşa Limanı, 1902 Bağdat Demiryolu, 1908 
Soma - Bandırma ve Kırkkilise hatlarıdır. 

Hükümetçe inşasına başlanan şimendiferlerden şa
yanı zikrolanları 1856 - 1872 İstanbul - İzmit, 1872 
Kasaba - Alaşehir, 1900 Adana vatan harici ol
makla beraber Hicaz hattı, 1910 Samsun - Sivas 
demiryolu, 1915 Ankara - Erzurum, 1916 Uzun
köprü - Keşan hatlarıdır. 

Hükümetçe inşa olunan hatlardan Hicaz ve An
kara - Erzurum demiryolları ciddi bir muvaffakiyet 
temin edecek şekilde çalışarak bugünkü Türk şimendi-
ferciliğinin esasını meydana getirdiği gibi imtiyazlı 
şirketler arasında da 1888 tarihinde imtiyaza nail ol
muş olan Anadolu Demiryolları Şirketi de inşa ve 
işletme itibariyle diğer hatlar arasında temayüz et
miştir. Anadolu Demiryolları 99 sene müddeti imti-
yaziyesi bulunan ve kilometre teminatına malik bir 
hat olup, Haydarpaşa, İzmit, İzmit - Eskişehir - An
kara, Eskişehir - Konya gibi üç kısımdan ve Arif iye -
Adapazarı ve Kütahya - Alayun şubelerinden mürek
keptir. 

Bunlardan Haydarpaşa - İzmit kısmı hükümetçe 
inşa edilerek işletmesi bir şirkete verilmiş olduğu hal
de İzmit - Ankara şimendiferlerinin işletmeye açılma
sıyla beraber bu hat işletme şirketinden alınıp, edevatı 
muharrike ve müteharrikesi dahil olduğu halde 
6 000 000 frank mukabilinde Anadolu hattına veril-

j mistir. Bu doksan kilometrelik kısmın teminat akçası 
\ 10 300, İzmit - Ankara'nın 15 000 frank ve Eskişehir 
- Ankara'nın 604 altın miktarianndadır. 

Bunlar Haydarpaşa - Ankara mukavelenamesinin 
j on yedinci ve Eskişehir - Konya hattı mukavelena-
j meşinin 16 ncı maddeleri mucibince müddeti .imtiya-
{ziyenin otuz senesinin inkizasından sonra Hükümetçe 
{kabili mubayaa olup, yalnız mubayaa hangi seneden 
} iptidar eyleyecek ise ondan evvelki beş sene hâsılatı 
gayri safiyesi vasatinin nısfının müddeti imtiyaziye 
bakayası zarfında her sene şirkete verilmesi meşrut 
kılınmış ve bu miktar vasatii senevinin hiçbir zaman 
Haydarpaşa - Ankara hattı için kilometre başına 7 500 
ve Eskişehir - Konya hattı için 10 000 franktan dûn 
olmayacağı tasrihen zikrolunmuştur. 

Anadolu hattı 1914 senesine kadar daima mem-
j lekete nafi bir veçhe arz eder şekilde ve tabiî bir ta-
ranki altında arzı hizmet eylemiştir. Ve Harbi Umu
mi içerisinde diğer hatlara nazaran en az müteessir ol
muştur. Mamafih Anadolunun oldukça zengin menatı-
kından geçmekte olmasına ve iyi idare edilmiş bulun
masına rağmen Hükümet daima bu hat için garanti 
kilometrik tediyesinden kurtulamamış ve bu miktar 
aşağıdaki cetvelde görüldüğü üzere 1910 senesi nifaa-
j yetine kadar takriba dört milyon liraya baliğ olmuş-
!tur : 

Haydarpaşa - Ankara Eskişehir - Konya 

Müddeti imtiyaz 22 Eylül 
!304 Teşrinievvel 1888 ta
kibinden itibaren 99 sene
dir. 
(Kilometre başına senevi 
itemin edilen 
(Hâsılatı gayrı safiye Hay
darpaşa - İzmit 10 300 
ifrank İzmit - Ankara 
15 000 frank 

Müddeti imtiyaz 3 Şubat 
1308. 15 Şubat 1892 tari
hinden itibaren 99 senedir. 
Kilometre başına senevî 
temin edilen 
Hâsılatı safiye 
604 lirayı Osmani 
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Mali 
sene 

Milaidi 
sene 

İşletilen hat 
Kilometre 

Tediye edilen 
teminat a'kçası 

Lirayı Osmani K. 
işletilen hat 

Kilometre 

Tediye edilen 
teminat akçası 

Lirayı Osmani K. 

1305 
1306 
1307 
1308 
130(9 
1310 
1311 
1312 
1313 , 
1314 
1315 
1316 
1317 
1318 
1319 
1320 
1321 
1322 
1323 
1324 
1325 
1326 

1880-
1890-
1891 -
1892, 
1893-
1894-
1895-
1896-
1897-
1898-
1899-
1900-
1901 -
1902-

. 1903 -
1904-
1905-
1906-

'1907, 
1908-
1909-
1910 -

1889 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
lı 
2 
3 
4-
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 

92 
116 
217 
234 
578 
578 
578 
578 
578 
573 
578 
578 
578 
578 
578 
578 
578 
478 
578 
578 
578 
578 

712 
712 
712 
712 
712 
712 
712 
712 
712 
712 
712 
712 
712 
712 
712 
712 
712 
712 

7 981: 
33 190 
69 231 
130 203 
181 427 
219 034 
203 604 
177 540 
17 620 
67 348 
179 401 
119 756 
31 563 
4 054 
92 878 
93 589 
45 720) 
51 280 
79 715 
128 503 
112 373 
22 389 

89 
61 
15 
99 
25 
37 
87 
56 
02 
67 
92 
IX 
93 
09 
38 
04 
74 
42 
08 
97 
46 
54 

578 
.—. 
130 
357 
445 
445 
445 
445 
445 
445 
445 
445 
445 
445 
445 
445 
445 
445 

712 
422 
— 
— 
443 
443 
443 
443 
443 
443 
443 
443 
443 
443 
443 
443 
443 . 
443 

92 
28 330 
78 501 
97 777 
130 308 
131 744 
131 744 
131; 744 
131 744 
131 744 
131 744 
112 543 
131 742 
131 742 
131 742 
131 742 
106 180 

95 
84 
45 
47 
15 
52 
52 
52 
52 
52 
52 
34 
52 
52 
52 
52 
87 

2 068 420 66 1 871 180 17 

Harbi umumide mukavelename mucibince Hükümetin haltta vaziyed etmek hakiki bulunmasına rağmen iş
letme umuru şirket yedinde bırakılmış ve idare 1918 senesine kadar hiç bir zamıan inkitaa uğramadan şirkete 
ait kalmıştır. 

Mütarekenin iptidasında Haydarpaşa'dan Konya ve Ankara'ya kadar olan aksam İngilizler tarafından işgal 
olunarak kendi hesaplarına işletilmiş ve istanbul mutelifin kuvayı işgaliyesi tarafından işgalimi müteakip Hü
kümeti Miiiyece atideiki vesikada görüleceği veçhile Büyükder'bent istasyonundan biitibar 926 kilometrelic mü
tebaki kusun şirket namına idare edilmek üzere vazayed olunmuştur. 

Yirminci Kolordu Kumandanlığından şimendifer 
hututu askeri müfettişliğine yazılan 23 Mart 1336/1920 
tarihli ve 451 numaralı emirde : 

1. 25 Mart 1336 tarihinden itibaren Ankara -
Eskişehir - Ulukışla - Eskişehir - Bilecik hututu kum
panyanın mesuliyeti fakat ciheti askeriyenin muhafa
za ve nezareti altında işleyecektir. 

2. Mezkûr hututun temini nezareti için Anka
ra - Sivas hattı inşaat ve işletme Müdürü Vasfi Bey 
vazifei asliyesi baki kalmak şartiyle askeri müfettiş 
tayin edilmiş ve refakatine ciheti askeriyeden evvelce 
hat komiser muavinliğinde bulunmuş olan Yüzbaşı 

Tahir Efendi verilmiştir. Müfettiş vazifei muvduasını 
tedvir ve temin için Ankara - Sivas hattı memur ve 
müstahdemininden ihtiyaç hâsıl oldukda refakatinde 
istihdam edecektir. 

3. Her mahalde ciheti askeriyenin lüzum gör
düğü nakliyatı tebliğ ve takip için Ankara, Eskişehir, 
Bilecik, Afyonkarahisar, Konya, Ulukışla istasyonları
na birer istasyon kumandanı tayin edilecek ve maiyet
lerine inzibatın temini için efrat verilecektir. 

4. Kumpanya makasidi askeriyeyi temin etmek 
şartıyla kendi nizamat ve usulüne ve müfettişlik ve-
sayasına tevfikan hareket edecektir. 
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5. Kumpanyanın malî işlerine katiyen müda

hale edilmeyecektir. Ciheti askeriyenin nakliyatına mu- • 
ka'bil kendilerine tesviye, ilmühaberi verilecektir. 

6. Kumpanyanın bilumum memurin ve müs
tahdemini herhangi cins ve mezhebi tâbi veyahut her-
hangi bir devletin tebaası olursa olsun kemali emni
yetle vazifesine devam edecektir. Yalnız terki vazife j 
suretiyle nakliyatı işkâl edenler bittakip derdest edile- i 
cek ve kanuna tevfikan tecziye olunacaktır. 

7. Müfettiş mevcut malzeme ve mahrukata ve 
verilecek talimatı şifahiyeye nazaran bir hareket cet
veli tanzim ve bu cetvel tasvip edildikten sonra ona . 
göre tren tahrik olunacaktır. 
. 8. Hattın tamamiyle ve emniyetle işlemesi, şe

ref ve menafii vatanımız iktizasından olduğundan her 
yerde her memurun bunu temine azami muavenet ve 
müzahareti lâzımdır. 

9. Trenlerle nakledilen kıtaat veyahut askeri 
hamule memurları ve nakliyatın müsaadesinde alela
de nakledilecek yolcular tamamiyle kumpanyanın ni-
zamatına tevfiki harekete mecbur ve aksi halde her 
zamandan ziyade mesul tutulacağı yazılmış ve bu ilk j 
adım Nafıa Vekâletinin 18 Temmuz sene 1336/1920! 
tarihli emirnameleri ve Büyük Millet Meclisinin 19 ] 

Temmuz sene 1336/1920 tarihli Anadolu Osmanlı De
miryolu Şirketi şekli aslisini muhafaza edememiş olup \ 
bugün hesap görmek ve mukavele, şartnameler ahkâ- \ 
mına göre münasebet tesis etmek için Hükümetçe res
men tanınmış 'bir kumpanya mevcut olmamasına ve 
şekli hâzır İngilizler tarafında Türkiye'den cebren ahz 
ve gasb mahiyetinde olup, bu vaziyetin Büyük Mil-1 
let Meclisi Hükümetince tanınmasını ima ve ihsas ede- • 
cek bir muamelei resmiye icrası siyaseten gayrıcaiz bu- j 
lunmasına mebni hattın varidat ve masarifatı umu-
miyesinin mülhak bütçe şeklinde Hükümet bütçesine 
ithali ve bilumum alât ve edevat malzemesinin Ha
zine namına teslimi ile varidat ve sarfiyatın mena- ; 
fii millet ve hükümete göre tanzimi ve işletme idare- : 
sinin de Nafıa Vekâletince de deruhte ve diğer demir- • 
yolları hakkında da bu dairede muamele olunmasını i 
mutazammın umuru Maliye Vekâletinin 6 Temmuz j 
sene 1336/1926 tarih ve 2157 numaralı tezkeresi he
yetimizce ledettezekkür aynen kabulü takarrür etmiş 
olmakla ifayı muktezası» metni muhtevi kararı âlisi 
ile de tekit olunarak Anadolu hattı mülhak bir bütçe I 
ile idare olunmaya başlanmıştır. • J 

Bu tarihten sonra kuvayı itilâfiye ellerinde bulun
durdukları Haydarpaşa - Derbent kısmı da yavaş ya- ] 
vaş tahliyeye icbar olunarak Gebze'ye gelmişler ve || 

nihayet 1 Kânunusani 1939 tarihinde bütün hattı Hü
kümeti Millîye idaresine terkeylemislerdir. 

26 Eylül sene 1339 tarihinde Anadolu Demiryol
ları Şirket Mümessili bulunan Mösyö Höknen. Merke
zi Hükümete gelerek hattı tekrar almak için teşeb-
büsatta bulunmuş ve Nafıa Vekâletiyle bu hususta 
bir de itilafname akteylemiş ise de, tanzim kılınan 
itilafname Büyük Millet Meclisince hattın memleke
tin belkemiği mesabesinde olmasına ve Merkezi Hü
kümetin yegâne vasıtai münakalesi bulunmasına meb
ni şirket yedine geçmesi muvafık görülmemiş ve hat
tın mukavele ve şartnamelerine tevfikan mubayaası 
için hükümete müsaade ita eden 22 Nisan 1340 tarih 
ve 506 numaralı Kanun neşrolunmuştur. 

Kanunu mezkûrun birinci maddesi mubayaa için 
Hükümete müsaade itasını mutazammın ve mevaddı 
sairesi de sureti idaresine müteallik bulunmaktadır. 
Ellerinde bulundurdukları demiryolları kuvayı işga-
liye kendi hesaplarına idare ederler iken Millî Müda
faa ihtiyacı karşısında hattı işgale karar veren Büyük 
Millet Meclisi Hükümeti işletmenin şirket namına ic
rasını tercih eylediği gibi, bu kanunu müteakip de en 
âdilâne bir surette şiretle anlaşmak ve hattı muba
yaa eylemek için hiçbir fırsatı ihmal etmemiş ve yap
tığı en geniş teklifler karşısında maatteessüf o za
manlar daima hakkı mubayaamız kabul olunmamak 
suretiyle esasa ait bir muhalefet karşısında kalmıştır. 
Müteaddit müzakereleri ve tevakkuf ve intifaları mu
cip olan böyle bir vaziyet içerisinde seneler geçmiş
tir. Bu devreye ait bazı izahat hükümetin esbabı mu-
cibesinde ve Nafıa Encümeni mazbatasında mezkûr 
bulunmaktadır. 

En nihayet meşru ve menafii memlekete muvafık 
bir şekilde hattı mubayaadan fariğ olmayan Hüküme
ti Cumhuriye son itilafnameleri tanzim ve imzaya 
müncer müzakerelere başlamış ve bu defa İsviçre'de 
Zürih'te kâin Şark Demiryolları Bankasında mevcut 
Anadolu, Mersin - Tarsus - Adana Demiryolları ve 
Haydarpaşa Limanı şirketlerin hisse senedat ve tah-, 
vilâtını muhtevi paketleri mubayaa suretiyle hem Ana
dolu Demiryolunun, hem Mersin - Tarsus - Adana 
demiryoluyla Haydarpaşa liman tesisatının mubayaa
sına muvaffak olarak bu neticeyi tespit ve tanzim eden 
itilafnameleri imzalamıştır. 

İtilafnamelerin en mühimi banka elinde bulunan 
Anadolu, Mersin, Adana, Tarsus demiryolları ile Hay
darpaşa şirketine ait hisse senedatı tahvilâtlarını muh
tevi paketin mubayaası teşkil etmektedir. Diğer üç iti-
lafnamenin aktini teshil eden de bu paket hakkında
ki itilaftır. Bu paket ile Anadolu Demiryolu Şirketi 
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hisse senedatımn ekseriyeti Hükümete intikal eylemek
tedir. 

IPaket İtilaf namesi 
On bir maddeden ibaret olan bu itilafnamenin bi

rinci maddesinde paket muhteviyatı tadat olunmakta 
ve bunların bütün müteferrî hukuk ve mükellefiyet-
leriyle Hükümete satıldığı beyan edilmektedir. Bu hu
kuk ve mükellefiyetlerin paketi satmış olan banka sen
dikasının Anadolu ve Mersin - Tarsus - Adana demir
yolları ve Haydarpaşa Limanı şirketleriyle birlikte 
icra etmiş olduğu keşfiyat ve taharriyattan mütevellit 
kâffei hukukun devrini dahi şamil olduğu itilafna
menin mukaddemesinde zikrolunmuş ve itilafnamenin 
ikinci maddesinde paketin 'bedeli ve sureti tediyesi ve 
tediye akçasının cinsi tayin olunduğu gibi, üçüncü 
maddede taksitler ve bunların faize tâbi olmadığı ve 
vadeleri, dördüncü maddede mahal ve şekli tediye 
beşinci maddede tediyat mukabilinde peyder pey hü
kümete devr ve teslim olunacak paket aksamı al
tıncı maddede hükümetçe banka sendikasına verile
cek kefaletname yedinci maddede paket meyanındaki 
hisse senedatı ile Hükümete intikal edecek hakkırey 
ve Anadolu demiryolu ve Haydarpaşa Limanı şir
ketlerinde Hükümetin derecei temsili sekizinci mad
dede bankanın hükümete karşı göstereceği teminat 
dokuzuncu maddede hakeme müracaat şeraiti onuncu 
maddede mukavelenamenin ve bundan ' mütevellit 
muamelat ve tediyatın resim ve vergileri on birinci 
maddede zamanı mer'iyeti gösterilmektedir. 

'Birinci maddede tadat olunan paket muhteviyatı 
meyanında; 

989 adet 500 frank tam tediye hisse senedatı 
5 690 adet 500 frank 60 00 hisse senedatı 

127 000 adet 125 frank 25 00 hisse senedatı ki cem'an 
133 679 adet muhtelif kıymette üç tertibe münkasem 
fakat aynı mahiyeti hukukiyeyi haiz 18 76 500 frank 
kıymetinde Anadolu demiryolu hisse senedi vardır. 

Anadolu Demiryolu Şirketinin ihraç eylediği üç 
tertip hisse senedatımn itfa edilmemiş miktarı şunlar
dır : 

9 776 adet tam tediyeli 
122 285 adet 60 % tediyeli 
135 000 adet 25 % tediyeli ki, bu üç kalemin 

yekûnu 
58 442 600 000 frank itibari kıymette 266 73:1 adet 
hisse senedinden ibaret bulunmaktadır. Paketle bu 
adedin nısfından fazlası ve mecmuuna nazaran da kıy
meti itibariyenin sülüs miktarı hükümete geçmektedir. 

Binaenaleyh Hükümet şirkette ekseriyete malik ve 
hakikata hâkim bir mevki elde etmiş oluyor. Paket sa

yesinde itilafnamenin diğer maddelerinde görüldüğü 
üzere Hükümet ilk paket taksitinin tediyesini mütea
kip Anadolu Demiryolları Şirketine sülüs nispetinde 
iştirak eyleyecek ve üçüncü taksitin tediyesi üzerine 
Hüükümet şirket meclis idaresinde sülüsan nispetinde 
aza bulunduracaktır. Mamafih yedinci maddenin son 
fıkrası mucibince Hükümet akalliyette kaldığı müddet
çe de itilafname mevaddının ruh ve manalarına muha
lif bir karar ittihazına mümanaat edileceğine dair doğ
rudan dokuya banka sendikasından taahhüt almış bu
lunmaktadır. Bu mesele dolayısiyle Hükümetle şirket 
arasında ilk taksitin tediyesiyle mütenazir olmak üze
re bir hafta zarfında meclisi idarede Hükümetin tem
sili temin olunacağı yolunda mektup teati edildiği an
laşılmış ve bu mektubun sureti berayı malumat (2) 
numara ile mazbatamıza raptolunmuştur. Paket de-
rununda itilafnamede dördüncü ve beşinci ve altıncı 
kalem olarak görüldüğü veçhile Anadolu Demiryolu 
Şirketine ait, 

16 451 adet birinci tertip 500 franklık 
14 358 adet ikinci tertip 500 franklık 
42 689 adet üçüncü tertip 500 franklık tahvilat da

hi mevcuttur. 
Bunların kıymeti itibariyesi 36 749 000 franka ba

liğ olmaktadır. 
Anadolu Demiryollarının birinci, ikinci ve üçün

cü tertip olarak ihraç eylediği miktar itfa olunan 
58 442 600 miktarı da dahil olarak 260 270 100 frank 
kıymeti itibariyesinde olup, hali hazırda elde 
201 827 500 franklık tahvilat bulunmaktadır. 

Paket ile tedavülde bulunan tahvilatın takriben 
1/6 miktarı Hükümete intikal etmektedir. 

Bundan maada paketle 15 850 adedi tam tediyeli 
500 franklık, 

6 000 adedi binde 25, 125 «ki cem'an 21 850 adet» 
Haydarpaşa Limanı Şirketine ait hisse senedi alınmak
tadır. 

Haydarpaşa Liman Şirketinin hali hâzıra kadar 
ihraç eylediği hisse senedi cem'an birinci tertipten ta
mamı tediyeli 16 000, % 25 tediyeli kezalik 16 000 
ki cem'an 32 000 adedine baliğ olmaktadır. 

Mezkûr paketler birinci tertip tam tediyeli 16 000 
hisse senedinden 15 850 adedi hükümete geçmekte ve 
hariçte ancak 125 adedi kalmaktadır. İkinci tertibe 
gelince paketle bundan 6 000 adedi Hükümete geçtiği 
gibi, Anadolu Demiryolu Şirketi cüzdanı meyanında 
bu tertipten ayrıca 9 850 adedi daha Hükümete intikal 
ettiğine nazaran bu tertipten de 150 adet hisse senedi 
hariçte bulunmakta ve her iki tertip hisse senedatının 
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300 adedi müstesna olmak üzere 31 700 adedi Hükü
metin elinde toplanmaktadır. 

Paket dahilinde (Mersin - Tarsus - Adana) demir
yolu şirketine ait olmak üzere ayrıca, 

10 951 adet 547 500 frank kıymeti itihariyesinde 
(beheri 2 İngiliz lirası kıymetinde) imtiyazlı hisse se
nedi ile, 

3 107 adet 1 553 500 frank kıymeti itibariyesinde 
(beheri 20 İngiliz lirası kıymetinde) tahvilat dahi mev
cuttur. 

Bu şirketin ihraç eylediği imtiyazlı hisse senedi as
lında 39 740 adet iken, bundan şimdiye kadar 28 289 
adedi itfa olunduğundan bakiyesi tamamen Hükümete 
geçmiştir. 

(Mersin - Tarsus - Adana) Demiryolu Şirketinin 
adi hisse senedatı mecmuu da 8 250 adet olup, bundan 
Anadolu Demiryolu cüzdanıyla 7 285 adedi Hüküme
te intikal ettiğine göre hariçte ancak 965 adedi kal
mıştır. Binaenaleyh bu şirkette de Hükümet pek kuv
vetli bir ekseriyetin sahibi olmuştur. Mersin - Tar
sus - Adana şirketi tahvilatına gelince : Bunun ihraç 
miktarı 7 496 olup, bunun 3 107 adedi paketle mu
bayaa olunmuş ve zayi olanlar da dahil olduğu halde 
piyasada ancak 4 389 adedi kalmış bulunmaktadır. 

Balâda tafsilen arz olunan paketin muhtevi bu
lunduğu hisse senedat ve tahvilat kıymeti itibariyeleri 
mecmuu 65 601 550 franka baliğ olmaktadır. Hükü
met bunu 9 350 000 İsviçre frankı miktarında ve dört 
buçuk senede beş taksitte ve bilâfaiz tesviye etmek 
üzere 46 750 000 İsviçre frankına mubayaa eylemiş
tir. Vakıa bu tahvilat ve hisse senedatının rayiç piya
sa kıymetlerine göre mezkûr bedel bir miktar fazla 
ise de, takriben 13 000 000 frank miktarındaki mü-
tedahil kuponlarının üzerlerinde bulunduğu ve bede
linin dört buçuk senede bilâfaiz tediye edileceği ve bu 
sayede diğer hatlar ve liman itilafnamelerinde elde 
edilen menafi nazarı dikkate alınarak bedel mutedil 
ve bilhassa Haydarpaşa Limanı ve (Mersin, Tarsus -
Adana) Demiryolu Şirketlerinde yüzde doksandan ve 
Anadolu Demiryolu Şirketine de yüzde elli birden 
fazla ekseriyeti temin eden böyle bir paketin yedi
mize intikali faideli görülmüştür. 

Paket itilafnamesinin ruhu bu noktada olup, ah
kâmı saire yukarıda hulasaten arz edildiği veçhile 
tatbikata müteferrî bulunmaktadır. Bu ahkâmı fazla 
tafsile mahal görülmemekle beraber üçüncü mad
deye nazaran itilafnamenin Büyük Millet Meclisince 
kabul ve tasdikini müteakip ilk hafta zarfında lazı-
müttediye olan birinci taksitin, düyunu umumiye 
meclisi idaresi yedinde bulunan 1 536 360,26 lira ile 

13 434 032,17 franktan ibaret olup, Anadolu Demir
yolu İtilaf namesi ile Hükümete intikal eden teminat 
akçası ile kısmen tediyesi mevzubahis olduğunu ve 
bu mesele hakkında Maliye Vekâleti ile Banka sen
dikası arasında iki mektup teati edildiğini zikretmek 
ve itilafnamenin onuncu maddesinde münderiç 17 500 
liralık damga* resminin kezalik ilk taksitten mahsubu 
hakkında ayrıca mektup teati edildiği gibi, bu mad
dede Türkiye haricinde verilmesi icabedecek vergi ve 
rüsum olursa bunların banka sendikasına ait kalaca
ğı tavzih maksadiyle kezalik Maliye Vekâleti ile Şir
ket arasında mektup teati edilmiş bulunduğunu ilâ
ve eylemekte faide mülahaza olunmuştur. İşbu mek
tuplardan üçüncü maddeye müteallik olan üç numa
ralı mektup ve cevabi itilafnamenin ezzayı mütem-
rnimesinden telakki edilecek bir mahiyet arz eylediği 
cihetle bunun itilafname merbutu suretiyle tasdiki ve 
diğer 2, 4 numaralı mektupların da berayı malumat 
mazbataya raptı münasip görülmüştür. 

Anadolu Demiryolları Şirketi İtilafnamesi 
Hükümetin şirket murahhaslariyle yapmış olduğu 

inkılapname biri ahkâmı esasiyeyi ihtiva etmek, di
ğeri malî servis tatbikatını göstermek üzere iki kısım
dan teşekkül etmekte ve birinci kısım on iki mad
deden, ikinci kısım da on iki fıkra ve bir listeden iba-

" ret bulunmaktadır. 
İtilafnamenin birinci maddesi şirketin elinde bu

lundurduğu mateferruat ve müştemilat demiryolları
nı, arsalarını menkul ve gayrimenkul emvalini Hükü
mete devreylediği, 

İkinci Madde — Devir ve temlike mukabil Hükü
metin yapacak olduğu tediyat. 

Üçüncü Madde — Tekasiti seneviye teminatı. 
Dördüncü Madde — Taahhüdatın tatbiki için şir

kete verilecek meblağı. 
Beşinci Madde — Şirket esham tahvilat seneda

tının tesviyesi planında mezkûr olduğu veçtı üzere 
yapılacağı. 

Altıncı Madde — Tahvilat ve temettü kuponla
rının tediyesinde menafii Hazineye nazaran Hükü
metçe yapılabilecek istifade. 

Yedinci Madde — Bilanço tanziminde şirketin 
muafiyeti. 

Sekizinci Madde — Şirketin feshi halinde Hükü
met, itilafnamenin muhtevi bulunduğu bilcümle ve 
- canip ve .taahhüdatı esham tahvilat sahiplerine ve 
bankaya karşı ifa edeceğini. 

- Dokuzuncu Madde — Mukavele netayicinden 
olan umuru maliyenin Doyçebanka mevduiyetini ve 
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Türk Devlet (Bankası teşekkülünde mezkûr banka
nın Devlet Bankası ile anlaşacağı. 

Onuncu Madde — Hükümete devir ve temlik olu
nan gayrımenkullerin ferağ ve intikal harçları ile ban
kaya tediye olunacak senevi taksitler vesair tediyat 
mukabilinde bankadan alınacak makbuzların resim ve 
vergilerinin hükümete aidiyeti. 

On Birinci Madde — İhtilâfın vukuunda şirket 
ukudu imtiyaziyesi mevaddı mahsusasına tevfikan hal
li mesele olunacağı. 

On ikinci Madde — İtilaf namenin mevkii meriye
te geçmesi zamanını irae eylemekte ve birinci mad
deye merbut listede Hükümete şirketin devir ve tem
lik edeceği esham, tahvilât, emvali hukuk ve kıymet
ler tadat olunmakta ve malî servis kısmında da tahvi
lâtın ve hisse senedatının gerek mütedahil kupon ve 
menafii, gerek itfa ve müruru zaman şeraiti tayin 
edilmektedir. îtilafnamenin birinci maddesi büyük bir 
sarahat altında olarak şirketin elinde bulunan hutu-
tu hadidiye ile müştemilâtı ve malzemei müteharri

ke ve muharrike vesairesi ile liman, arsa, bina, gıyem, 
senedat hulâsa manayı tamiyle sahip olduğu bilcümle 
menkul, gayrimenkul emvalini, hukukunu Hükümete 
devir ve temlik ediyor. 

Buna mukabil Hükümet de imtiyaznamenin müd
deti hüaımma kadar ikinci maddede altı kalemde mez
kûr ıtekasiti ıseneviyeyi ait oldukları senelerde her üç 
ayda bir olmak üzere muharrer mekadirin rub'u nis
petinde nakden veya vadelerini müteakip üç ayda ge
lecek esham ve talhvilat kuponları olarak tevdiat yap
mayı kabul eylemiş bulunuyor. 

Hükümet bundan maada anadolu hattının hası
latı saifiyesini bu taahhüdatına karşılık göstermiş ve 
noksanı varidatı umumiyesinden ikmal eyl'iyeceğini 
taahhüt eylediği gibi, dördüncü maddede şirketin ta-
ahhüdatını ifa edebilmesi için ayrıca (2) milyon İsviç
re Frangı 'vermeye de muvafakat etmiştir. 

Hükümetini 2002 tarihine kadar 73 sene devam 
etmek üzere itilaf name mucibince tediyesini kabul ey
lediği sarfiyatı 'seneviye miktarları şunlardır: 

1 Kânunusani 1929'dan 3(1 Kânunuevvel 1929'a kadar 
1: Kânunusani 1930 3İ1 Kânunuevvel 1923 
1' Kânunusani 1932 31 (Kânunuevvel 1957 
1 Kânunusani} 1958'denı 30 Eylül 1884 
1 Teşrinievvel 1984'iden 30 Teşrinisani 1992 
1 Kânunuevvel 1992*den 5 (Mart 2002 

İsviçre Frankı 

6 304 291 40X3 
8 677 301 04X25 
6 304 291 40X26 9/12 
2 553 106 34X8, 1/12 
1 369 660 00X9, 2/12 

5 539 922 96 
18 9h2 874 20 

217 221 418 25 
168 639 794 95 

20 637 609 58 
12 669 355 09 

73 1/12 443 620 875 03 

İsviçre Frankına baliğ olmaktadır ki, hali hazır pi
yasasına nazaran bu miktar takriben 170 milyon Türk 
lirasına moaldil bulunmaktandır. 

Anadolu demiryolu .1 0312 küsur kilometre tulünde 
olup, bugünkü şeraite nazaran bu hattın yeniden in
şası mevzubahis olduğu faraziyesine göre, takriben! 
120 - 150 milyonluk bir inşa masrafına ihtiyaç göste
recek ve 5 ilâ 7 sene beklemek zarureti hâsıl olacak
tır. Bu (hesaba nazaran defaten ele geçmiş olan bu 
hatlar için 170 000 000 lira kadar bir taahhüt kabul 
edilmesi şayanı istiksar değildir. İBahusus bu mebla
ğın 70 küsur senede ve bilâfaiz tesviye edilecek olma
sı itilalfname ile kabul olunan sureti harbin pek ziya
de lehinedir. Kezalik Hükümet yedine intikal eden, 
üçte bir nispetindeki hisse senedatıyle altıda bir nis
petindeki tahvilatın mürettebatı seneviyeden alacak
ları kupon ve temettü bedelleri tenzil edilecek olur
sa 170 milyon miktarındaki mürettebat mecmuun

dan hakiki tediye miktarı hayli aşağıya düşeceği gibi, 
şirket cüzdanı ile Hükümete geçen emval ve kıy em ki 
takriben mütedahilleriyle beraber 30 milyon ıradde-
sindedir. Tediye edilecek mürettebat miktarını çok tah
vil etımiş olmaktadır Mürettebatı seneviyeden itfaya 
tahsis edilecek kısım ile bugünkü rayiç fiyatlarına na
zaran laakal iki misil bir itfayı tahakkuk ettirmek ka
bil olacağı ve hatta mürettebatı seneviye fevkinde her 
sene ciüzi bir meblağını yine itfa maksadına ilâveten 
sarf olunabileceği derpiş edilince itfa ameliyesinin dört 
misli sürat iktisap edeceği gibi, 'bazı netayiç daha mü
lahaza edilebilir ki, bu ahvale göre 2002 senesine ka
dar hesap olunan 170 milyon liralıik mürettebat ye
kûnu nıısıfına ve belkide daha dûn miktarlara indiği 
yukarıda maruz bedeli inşa faırzolunan 130 milyon 
lira 70 küsur senede imha olunacağı kabul edilirse o 
zaman da tediye miktarı 400 küsur milyon lirayı te
cavüz eyliyeceği ıgörülürki, bunlar itilafnamedeki su-
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reti faal lehine kayıt olunacak esaslı noktaları teşkil I 
etmiş olur 

Binaenaleyh itilafnamenin bu hükmü aslisini ra- \ 
kam yekûnuna bakarak ağır tela'klki etmeye hiç bir 
veçhile mahal yoktur Esasen mevzubahis haklar mu- : 
kavelenamelerine göre mubayaa edilmiş ve mukavele
namelerin bu husustaki ahkâmı en müsait şekilde tat
bik edilmiş ©İsa'ydı yine vaziyet işbu itilaf namenin 
tespit ettiği sureti halden daha Ihaifif olamıyacaktır' 
Hükümetim esbabı mucibesinde 've Nafıa Encümeni) 
mazbatasında da kısmen münakaşa edilmiş olan bu : 

cihet bir çok noktai nazarlardan şimdiki 'sureti hal' 
ile mukayese edilemiyecek 'kadar ıgayrimlüsait netice
ler tebarüz ettirmektedir Hâ kkı mubayaa itilafı ber
taraf, olduktan sonra mubayaaya takaddüm eden beş l 
sene hasılatı gayri safiye vasatisinin tayininde maruz 
kalınacak müşkülat dahi iktiham edilmiş Ve mukave
lenamelerde bu hat aksamı için kabul olunan miktarı 
asgariler kâğıt ve altın farkının vasatisi olmak üzere 
yüzde elli altın nispetinde tatbik olunmuş bulunduğu 
balde senevi tediye edilecek salbît «Atoite» miktarı
nın şimdiki sureti halle nazaran tediyesi muktazi 
mürettebat miktarı vasatisinden biraz dûn olacağı 
zamnedilebilirse de bu miktarın yetmiş üç sene tebed
dül ve tenezzüle uğramadan devamı ve ıitfa plânında 
bugün yapılması mümkün teksif ve tesrii tedabirini; 
tatbike imkân bırakmaması igibi, evsafı ve zahirde i 
dûn (gibi görülen mürettebat miktarını hakikatta da
ha ağır bir bale koyabileceği varidatı muharrike ve; 
müteharrike için defaten mühimce bir meblağ ve
rilmek icabetmesi şirket ve şirketin bilumum emval, 
kıyem ve hukukunun alınması yolunda bir faİdeden 
mahrum bulunması sebepleriyle de ayrıca bu ağırlığın 
artmış olacağı şüphesizdir Binaenaleyh şimdiki sureti; 
hal mubayaa hususunda mukavelenamelerde mezkûr; 
formüllerin bizim için en müsait şekli tatbikine na- j 
zaran dahi tercih edilecek mahiyette bulunduğu gö
rülüyor Anadolu Demiryolu itilafnamesinin ruhunu 
teşkil eden birinci ve ikinci maddelerin yukarıda taf
sil olunan ahkâma nazaran mütebaki maddeler müte
ferri hükümleri havi ve fazla tafsilata ihtiyaç bırak-; 

mıyacak kadar vazıhtırlar 

Ancak, bu itilaf name ahgâmını daha ziyade (tav-; 
ziıh eder ve bazı ahkâmının sureti telakki ve; 
tatbikini tayin eyliyen bir kaç mektup vardır ki, bun
lardan bir nebze bahsetmek lüzumlu görülmüştür. 
Bu mektuplardan üçü itilafnamenin birinci maddesi
ne biri ikinci, biri dördüncü maddelerine müteallik 
bulunmakta, üçü de müteferrik hükümleri ihtiva et
mektedir. , 

Birinci maddeye müteferri mektuplardan ikisi de
vir ve temlik olunacak emvali gayrımenkülenin zaman 
ve sureti devrini tasrih etmekte olup, işbu mazba
taya rapten arz olunmuştur. Numara 5,6 

Birinci maddeye müteferri üçiüncü mektup Mali
ye Vekâletiyle şirket murahhasları tarafından müşte
rek imzalı olarak Düyunu umumiye meclisi idare 
Riyasetine Meclisi İdare yedinde bulunan ve bu itilaf -
name ile Hükümete aidiyeti kabul edilen mebaılif hak
kında yazılmıştır. 

ttilafbamenin ikinci maddesine ait olmak üzere 
şirket murahhasları tarafından Maliye Vekâletine ya
zılan mektup, Hükümetin tediye edeceği mürettebatı 
seneviye miktarlarında Hükümet yedine geçen esham 
ve tahvilat faiz ve temettüleriyle mütedahillerinin! 
mahsubu vesairesi yolunda bazı tasrihatı havi olup, 
esaslı bir maddeye taallûku noktai nazarından iti
lafname eczayı mütemırnimesinden talakki edilmek 
muvafık görülmüş ve o suretle Lâyihai (Kanuniyeye 
raptı tensip edilmiştir. Numara 7. 

İtilafnamenin dördüncü maddesine müteferri iki 
mektup mezkûr maddede münderiç bulunan ve hÜMi-
metçe şirkete taahhüdatını ifa edebilmesi için' veril-
mıösi kabul olunan iki milyon İsviçre Fran'kmın rnıuh-
tesi lehlerini tayine matuf bulunmakta ve mektuplara 
nazaran şirketin hali faaliyeti zamanlarına ait olanı 
tekaüt ve ihtiyat sandıklarının tasfiyesi ile rüesayı 
memurin ve dul maaşları, bankalara olan Düyunat ve 
üç şirketin masarifi idareleri mukabili olduğu anla
şılmaktadır. itikfnameye ait olup, müteferrika hü
kümleri havi bulunan1 ülç mektuba gelince: Bunlardan 
8 ve 8 mükerrer numaralı mektuplar şirket aleyhine 
ikame edilen bir (dava dolayi'sıyle şirkete bir mesuli
yet tevakkuf ettiği takdirde buna karşı hükümetin el
li bin İsviçre Frankı derecesinde bir muavenet vaadi
ni mutazammın bulunmakta ve maruz mahiyetlerine 
göre bu mektupların itilafname eczayı mütemmime-
sinden olmak üzere tasdike arz olunmaları muvafık 
görülmektedir. Müteferrik hükmü havi bulunan1 (9) 
numaralı üçüncü mektup Anadolu demiryolu şir
ketinin elyevm tamirat komisyonu yedinde bulunan 
Bağdat hattı hisse senedatı üzerindeki mubayaa hak
kı hıyarının hükümete devrini ifade etmekte ve sureti 
berayı malumat işbu mazbataya merbut bulunmakta
dır, 

Mersin - Tarsus - Adana Demiryolu İtilafnamesİ 
Hükümetle murahhasları araısıridia ihzar olunan 

üçüncü İtilafname Mersin - Tarsus - Adana Demir ̂  
yoluna aittir, itilafname on iki maddeden terekküp 



eden ahkâmı esasiye ile dokuz maddeden mürekkep 
tatbiki bir plandan mürekkeptin 

Ahkâmı esasiyeden birinci madde: Mersin - Tar
sus - Adana Demiryolu ve müştemilatı ile ukudu im-
tiyaziyaden mütevellit ahkâmını, demirbaşını, mal-
zemei muharrike ve müteharrikesini, menkul ve gay
rimenkul emlval ve arazinin Hükümete devir ve tem
likini buna mukabil de şirket 'hükümete karşı fcâffei 
vecailbten Ibiri olduğu. 

İkinci Madde — Devir ve temlik dolayısiyle Hükü
metin yapacak olduğu mali taahhüt tekasiti. 

Üçüncü Madde — Hükümet teminatını. 
Dördüncü Madde — ibrayı ve esham tahvilatının 

vergi rüsum muafiyetlerinin devamını. 
Beşinci Madde — Şirket esham ve tahvilat taah-' 

hüdatının sureti tesviyesi plân mucibince yapılacağı, 
(Altıncı Madde — Tekasiti maliyenin tediyesinde 

hükümetçe istifade olunabilecek hususatı. 
Yedinci Madde — Kati blânçonun zamanı tan

zimini. 
Sekizinci Madde — Şirketin ıfeshi halinde hükü-

rnıâtin taahhüt ve vecaibini hamillere karşı ifasını. 
Dokuzuncu Madde — İşbu mukavelename umu

ru malisinin Ooyçebank'a mevdu olup, mezkûr ban
kanın Türk Devlet Bankasıyla anlaşacağı, 

Onuncu Madde — Hükümete devir ve temlik olu
nan igayrimenkullerin ferağ ve intikal harçları ban
kaya tevdi olunacak taksiti seneviler mukabilinde alı
nacak makbuzların damıga resimleri hükümete ait ola
cağı, 

lOn Birinci Madde — İhtilafatın ukudu imtiyazıye 
mucibince yapılacağı; 

On İkinci Madde — İtiiafnameriin iktisabı meriye
ti ve Büyük Millet Meclisine sureti arzını irae eyle
mektedir. 

Muhtasaran hututu esasi'yesi arz olunan mevaddı 
itiiafiyenin tetkikinden igiörüleceği 'üzere bütün ruhu 
ahkâm birinci ve ikinci maddelerde mündemiç bu
lunmaktadır, 

Birinci madde mucibince şirket 1'882'de almış oldu
ğu imtiyaz ve muahharan vaki müsaadeler üzerine 
inşa ve vücuda getirdiği bilcümle yol, mebani, 'iske
le malzemei muharrike ve müteharrike, elektrik mer
kezi, havai hatları, depo mevcudini hülâsa şirket na
mına elinde bulunan bilcümle mevcudat ve uhudat 
ve arsaları kamilen hükümete devir ve temlik eyle
mekte mukafoelefcen de hükümet ukudu imtiyazıyeden 
mütevellit vecaipten şirketi tebliğe eylemektedir. İkin
ci maidde, hükümet birinci madde mucibince hat ve 
müştemilatını alabihnek için şirkete ve şirket namına 
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hareket eden Doyiçebank'a her üç ayda bir verilmek 
üzere beher taksiti senevi bir milyon yüz yirmi do
kuz bin 378,35 İsviçre Frankı olarak dört taksit itası
nı deruhte eylediği gibi, amyerler için de 1923 {Kanu
nusanisi mebdeinden 31 Kânunuevvel 19125 senesine 
kadar yirmi beş sene müddetle 65 592,40 İsviçre Fran
kı itasını kabul eylemektedir. 

Mersin - Tarsus - Adana şirketi 1882 senesinde 
50 'sene müddeti olmak 'üzere imtiyaza malik bir şir
ket olup, mufcavelei asliyesinde Hükümetin mebdei 
imtiyazdan, otuz sene sonra hattı mubayaa eyliyebile-
ceği ve şirkete mubayaadan beş sene eVvelki seneler 
vasatisi nısfı müddeti imltiyazıye nihayetine kadar ve
rileceği ve müddeti İmtiyazıyesinin hitamında hattı 
hüsnü halde Hükümete devir olunacağı malzemei 
muharrike, müteharrike ive mahrukatı bir bedeli mu
hammene ile alınacağı mukayyettin 

Şirketin evvelce de arz olunduğu büzere eylevm 
8 250 adet 20 İngiliz lirası kıymetinde adi 10 951 adet 
2 lira kıymetli imtiyazlı .hisse senedi mevcuttur ki, 
hükümet bunlardan yüzde doksan nispetinde mikta
rını ele geçirmiş bulunmaktadır. Hükümetin ikinci 
madde mucibince tediye edecek olduğu miktarı tekasit 
4 isene X V 129 378,35 = 4 517 513,40 İsviçre Fran-

kıyla müte-
dahilleri için 

65 592,40 = 1 '639 810,00 

6 157 323,40 ceman) İsviç

re Frankı olmaktadır. 
IBu hattın tarihi imtiyazı nazara alınırsa 4 sene 

sonra müddeti imtiyazJiyesinin hitama ereceği binaena
leyh cüzi denebilecek bir zaman intizar eylemekle 
yalnız malzemei muharrike ve mıüteharrikesini muba
yaa etmek suretiyle hattın bilâbedel alınabileceği gibi, 
bir fikir «varit olacağı tabii ise de Encümenimiz yap
tığı tahkikatta imtiyaznıame haricinde bulunan emva-
ligayrimenkule arazi ve iskelelerini Hükümete devrey-
lemekle beraber hattın senelik hâsılatı safiyesi takri
ben 250 ıbin lira raddesinde olmasından hemen bu va
ridatı safiyeyi taksite hasreylemekle taahhüdat icra 
olunabileceği gibi, bugün cenup hududundan inşa et
mekte olduğumuz şimendüferlerin bilcümle malze
mesinin yegâne mahreci olan bir mebdei devlet de
miryolları kendi elinde bulundurması iktisadi mena-
ıfii azime temin eyliyeceği gibi, takriben on seneden 
beri hat idaresi şirketin elimden çıkmış olduğundan 
müddeti İmtiyazıyesinin temdidi hususunda her halde 
mahkemeye gideceği bedihi bulunmasından hattı ımez-
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kuru Encümenimiz hatta Ifedâkariik mukabilinde bile! 
ele almasını şayanı takdir görmüştür. Itilafnamenin ge- j 
rek mevaddı muahharesi, gerek mali servis fıkraları j 
gayet sarih olarak muharrer olmakla beraber Anadio- j 
lu (DemiryoUarı itilaifnamesinide 'olduğu gibi, menafii i 
muhtelifeyi muhtevi ve her iki tarafça kabul olunan j 
mevald, mubayaanın samimi tatbiki müeyyed olmala
rından bunların aynen kabulü cihetine gidilmiş ve es
nayı müzakerede mevcudiyetlerine vukuf kesbolu-
nan iki kıta mektuptan on numaralı birincisi birinci 
maddeye ait olması itibariyle berayı malumat maz
bataya rapt ve 11 numaralı ikinci mektupta ikinci 
maddenin eczayı mütemmimesinden olduğu görüldü
ğünden tasdike arz olunmuştur. 

Haydarpaşa "Limanı İtilafnamesi 
Hükümeti Cumıhuriye ile Haydarpaşa Liman Şir

keti sahibi salâhiyat murahhasları arasında takarrür 
ettirilip, Meclisin tasdikine arz edilmiş olan itilafna-
me abikâmı esasiyeyi 'bir plan ve aiplikaslyonıdan mü
rekkep olup, birinci ve ikinci maddeleri ruhu itilafna-
meyi muhtevi olmak ve müteakip 10 maddesi m'ü-
teferri ahkâmı havi olmak üzere ahkâmı esasiyesi 12. 
maddeden ibarettir. Mali servis, hisse 'senetlerinin 

sureti tesviyesi itfa, ahkâmı umumiyeyi natük plân 
da on bir fıkradan müteşekfcildir. Mevaiddı asliyeyi 
teşkil eyliyen ıjki maddeden maadası diğer itilaifname-
lerde kabul edilmiş formüllerin tekerrürlerinden iba
ret olmakla 'bunlar üzerimde fazla tavakıkuif olunma
dan esas maddeler hakkın/da berveçhiati arzı malumat 
olunur, 

Birinci madde mucibince şirket Haydarpaşa li
manını, garını, rıhtım, antrepo gibi 'bilcümle mebani 
ve müştemilatını ve imtiyazdan ımüteveîlit hukukunu, 
demirbaş eşyayı, işletmesini, İskenderun'dan da bir 
liman inşası imtiyaz ve uhudunu, hülâsa şirket Hay
darpaşa ve müessesatına ait maddi, manevi bilcümle 
hukuk mülk'iyeitini hükümeti Cumıhuriiyeye devir ve 
temlik eylemekte ve buna mukabil şirket uhudu im-
tiyazıye mucibince hükümete Ikarşı taahhüt eyleidiği 
veeaipten biri olmaktadır. 

Diğer taraftan Hükümeti Cumhuriye ikinci mad
de ile 'şirket hesabına berveçhiati meblağı 2002 sene 
sine kadar mezkûr tekasit ile tediyesini taahhüt eyle
mektedir, 

Taahhüt mekadiri. 

1 IKânunusani seme 1929'dan 3ı 1 'Kânunuevvel! 
1J /Kânunusani sene 1930'dan 311 Kânunuevvel1 

1' IKânunusani sene 1933Men 311 Kânunuevvel 
î Kanunusani sene 1958'den 3!1 Kânunuevvel 
1 Kânunusani sene 19841den 5 Mart 

İsviçre Frankı olup yekunu umumisi 
İsviçre Frankına baliğ olmaktadır. 

11929 tarihine kadar 
19312 tarihine kadar 
1957 tarihine kadar 
1983 tarihine kadar 
2002 tarihine kadar 

'4ilı8 225^0 
13X467 047,77 

25X467 115,65 
25,7X467 047,77 

18,25X257 245,57 

34 718 47248 

<Bu miktar takriben bugünikü rayice nazaran 15 
milyon lira miktarında bir şey olup, Haydarpaşa li
man ve (garının 'kıymeti hazırasıyle mukayese olun
dukta bilhassa bilâfaiz 70 küsur sene tediye olunacak 
bir miktar ile mukayese yapıldıkta ehven bir (kıymet
le mezkûr limanların mubayaası cihetine 'gidildiği an
laşılmaktadır., 

İBir de limanın bugünkü varidatı saf iyesi miktarı 
250 - 300 bin lira raddesinde bulunmasınidan taah-
hüdatı ımezkûre limanın kendi varidatıyle de itfa olu
nabilmesi muhtemeldir. 

Haydarpaşa liman şirketi ihraç eylediği hisse se
nedi miktarı evvelce de arz olunduğu üzere f6 000 000 
adedi tam tediyeli 500 frank keza 116 000 % 25 tedi-
yeli (125) frank ki, ceman 32 000 olup, palket ile bi

rinci tertipten 15 '850 miktarı hükümete 'geçmekte ke-
zalik İkinci tertipten 6 000 ve Anadolu cüzdanında 
da 9 850 adet bulunmakla ceman '300 adedi hariçte 
kalmaktadır. Bu hisse senetlerine ait kuponlarda nakit 
makamında bankaya teslim olunabileceğinden balâda 
görülen tahsisat miktarı kâfi derecede tenezzüle ma-1 

ruz kalacaktır. 
Hülâsa: Diğer itilâfnamelerde olduğu gibi bu M-

lafnamenin gayet nalfi bir iveçhe arz etmekte olduğu 
görülmüştür. Itilafnamenin mevaddı sairesi ve plan da 
diğer titilalfnalmelerlde olduğu gibi, bu iki maddeyi as
liyenin teferruatını teman1 ve tatbika hâ'dim mevad 
olup, gayet sarih olarak muharrer bulunmalarına bi
naen bunların aynen kabujleri cihetine gidilmiş ve bu 
mukaveleye ait olarak da (Hükümet ile murahhaslar 
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arasında teati olunmuş \12 numıarailı bir kıta mektup 
esas ımünderecatı ikinci maddenin eczayı mütemmi-
mıesiu'den olması ihasaıbıyle itilafnaimeye raptolunarak 
Helyeti Umumiyeye arzı muvafık görülmüştür. 

BerveçhibaM, tahlil ve umumi bükümleri münaka
şa ve tafsil olunan itilalfnamelerden Encümıenin hâsıl 
ettiği intiba bu iıtilafnaimelerin devlet hukuk ve me-
nafiine muvafık ve faideli oldukları merkezindedir. 

Bir kaç noktasında ibare itibariyle bazı tavzihler 
daha yapılması esnayı müzakerede varidi hatır oHmuş 
isede; esasen itilaf namelerin diğer mevad ve ahkâmiy-
le birleştirilince bu noktalar tereddüde meydan Ver-
miyecek derecede tavazzuh etmeikte bulunduğu ve 
âlkit banka sendikası ve 'şirketlerin itilafnaımelerde 
ıbariz bir hüsnüniyet göstermiş olmalarına nazaran 
kendilerinden bu gibi ehemmiyetsiz hususatta her 
hangi bir suitefsir müşkülatı melhuz olamıyacağı 
emıniyesiyle /takyide gidilmesi muvafık görülmemiş 
ve yalnız Hükümetle aralarında teati olunan muhte
lif mektuplarım bir kısmımın berayı malûmat mazbata 
nihayetine derciyle iktifa ve bir kısmının da itilafna-
meler eczayı miütemmımelerinden addiyle metni ka
nuna raptları iltizam edilmiştir. 

(Bu itilafnameler sayesinde Hükümet, Anadolu ve 
Mersin, Tarsus - Adana demiryollarını ve Haydar
paşa liman tesisatım bir taraftan mubayaa, diğer ta
raftan da bu demiryoliar ve liman şirketlerinin ek
seriyetini ihraz etmek suretiyle hemi malûm bazı va
ziyetleri tasfiye etmiş, hem de memleketin siyasi ve 
iktisadi noktai nazardan yakından alakadar olduğu 
bazı turuku münakale üzerinde ciddi bir murakabe 
ve nazımılık mevkiini temin eylemişitir. 

'Bu neticenin memlekete ve bütçeye şayanı ehem
miyet bir bari mali talhımil etmeksizin temin edilmiş 
olması da bilhassa şayanı memnuniyettir. Filhakika 
ilk bir kaç sene zarfında bu itilafnameler senevi, se
kiz, on milyon liralık tediyeleri istilzam ©temekte ise
de, tediye edilecek mebaliğ bu hatların ve limanın 
hasılatı satffiyeleriyle karşılanmak ve oüzi bir mlifctiar 
açık kalacak olursa bu itilafnamielerin zımnında te
min olunan Konya Ovası İrva ve İska istikraza ve 
temellük edilecek emval ve hukuk menafii ile telafi 
©dilmek ve nihayet yine bir fark olduğu takdirde Dev
letin işimenidüfer siyasetinde bais olacağı inkişaf iti
bariyle buna da katlanmak ısehil <ve mümkündür. He
yeti umumiyesi itibariyle Encümeniniz bu itilafna-
meleri İsmet Paşa Hükümeti ile müzakereyi idare 
etmiş olan Saraçoğlu Şükrü Beyefendinin bihakkın 
şayanı teşekkür bir eseri muvaffakiyeti olarak mem
nuniyetle kayda lâyık ıgörmekte ve tasdike müteallik 

olan Lâyihai Kanuniyeyi tespit ve kabule taraftar bu
lunmaktadır.. 

Lâyihada tertip ve ibareye ait bazı tadilat İcra 
kılındığı gibi merbutat meyanına 6 kıta mektubun ilâ
vesini lüzumlu görmüş olmasına mebni bu yolda bir 
fıkra dahi ilâve edilmiş ve tasdik için itilafnamelerde 
derpiş olunan müddetlerin hitamına pek az zaman 
kaldığı cihetle müstacelen ve tercihan mlüzakeresine 
müsaade buyurulîmak istirihamıyle lâyiha Heyeti 
Umumiyenin nazarı tasvibine arz olunmuştur. 

Reis 
Edirne 
Şakir 

Mazbata Muharriri 
Aydın 

Mühendis Mithat 
Erzurum 

Aziz 
İsparta 

Mükerrem 
Balıkesir 
A. Şuuri 

Sivas 
Remzi 

Giresun 
M. Kâzım 

Niğde 
Faik 

Reis V. 
İstanbul 

Fuat 
Kâtip 
iBursa 
Muhlis 

Erzurum 
N. Atuf 
Elaziz 

H. Tahsin 
Bursa 

Ş. Lütfi 
Samsun 

Adil 
Niğde 
Ata 

Yozgat 
S. Sırrı 

Mektup Numarası : 1 

Maliye Vekâleti Celilesine 
Efendim hazretleri; 
Türkiye Hükümeti Celilei Cumhuriyesi ile Ban

kamız beyninde bugün akdolunan mukavelenamenin 
mevkii meriyete vazını müteakip ilk hafta zarfında, 
mezkûr mukavelenamenin 7 nci maddesinde zikr ve 
beyan edilmiş olduğu veçhile, Anadolu Demiryolu 
Şirketi ile Haydarpaşa Limanı Şirketi ve Mersin -
Tarsus - Adana Demiryolu Kumpanyası Meclisi İdare 
azalıklarına hükümeti mümessil zevatın tayini ve in
tihabı zımnında mezkûr şirketler meclisi idarelerini 
akdi içtimaa davet ettireceğimizi bilarz mezkûr mec
lisi idarelerin mensup bulundukları şirketlerin ni-
zamnamei dahiliyeleri mucibince bizzat yeni aza in
tihabına selahiyettar bulunduklarını ilaveten iblağ 
eyleriz efendim hazretleri. 

Şark Demiryolları Bankası 
* 10 Kânunuevvel 1928 

Kunter 
Yakobi 
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Mektup Numarası : 2 

'Maliye Vekâleti Celilesine 

Efendim hazretleri; 
Türkiye Hükümeti Celilei Cumhuriyesiyle Zü-j 

rüVte (Şark Demiryolları Bankası) beyninde bugün! 
akdolunan mukavelenamenin 10 ncu maddesine atfen, I 
mezkûr mukaveleden mütevellit muamelat ve tediya-
ta müteallik olup TürkiyeMen başka memleketlerde: 
tediyesi lazım gelen alelumum damga rüsumu ile ver
giler zirde imzası mevzu banka uhdesine ait ve raci 
olacağının teyiden arzına mücaseret kılındı, efendim 
hazretleri. 

10 Kânunuevvel 1928 ! 
Şark Demiryolları 

Bankası Murahhasları 
Kunter 
Yakobi 

Mektup Numarası : 4 

Maliye Vekâleti Celilesine 
Efendim hazretleri; 
Bugünkü tarihle münakit mukavelenamemizin 10 

ncu maddesi hükmünce damga resmi olarak tarafı
mızdan tediyesi lazım gelen : 

17 500 Türk Lirasının 
Bugünkü tarihle bankamıza hitaben musattar tes-

kerei vekâletpenahileri mucibince hükümeti celilece 
tarafımıza verilecek olan poliçe esmanından tarh ve! 
tenzili kararlaştırılmış olduğunu ve mephus tezkere-i 
nin 1 numaralı fıkrasında işaret olunan ihtimalini 
hudusu halinde ise meblağı mezburun hükümeti celi-: 
lece hesabımıza olarak, İstanbul'da (Doyçe Bank)'a 
tesviye edilecek paradan tenzili lazım geleceğini te
yiden arz eyleriz efendim hazretleri. 

Şark Demiryolları Bankası 
Murahhasları 

10 Kânunuevvel 1928 
Kunter Yakabi 

Mektup Numarası : 5{ 

Maliye Vekâleti Celilesine 

Efendim Hazretleri; 
Mubayaa mukavelenamesinin mevkii meriyete: 

vazını müteakip şjrketimizce derhal atideki tedabirin 
ittihaz olunacağını teyiden arz eyleriz. 

(1) Bu mektubun numarası 13 ncü sayfanın 27' 
nci satırında sehven 2 olarak tertip edilmiştir. 

Mubayaa mukavelenamesine merbut listede mez
kûr kiyem (esham ve tahvilat) istanbul'da canibi ve-
kâletpenahilerinden irae buyurulacak zevat veya mües-
sesata tarafımızdan teslim edilecektir. 

Haydarpaşa Limanı Şirketinin % 25 tediyeli his
se senedatı ile (İş Bankası) hisse senedatı ve mües
ses hisseleri hakkında ise yedimizde ancak bir mu
vakkat şahadetname, bir muvakkat senet ve bir mak
buz mevcut bulunma'kta olduğundan işbu vesaik şir-
ketimizce tarafı ailelerinden tayin buyurulacak ze
vata teslim edilecek ve aynı zamanda Haydarpaşa 
Limanı Şirketi ve (tş Bankası) defatirinde senedatın 
hükümeti celile namına naklen tescili talep oluna
caktır. 

Mersin - Tarsus - Adana demiryolu kumpanyası 
adi hisse senedatına gelince; işbu hisse senedatınm 
185 adedi meclis idare azalarının azalık teminatı ola
rak mezkûr kumpanya kasalarına mevdu bulunmak
ta olup bunlar, meclisi idare azalarında hangilerinin 
namlarına mevdu bulunuyorlarsa o azaların heyeti 
umumiyece ibrasını müteakip teslimi temin olunacak
tır. 

Senedat ihracı muamelesine mevzu teşkil etme
miş olan °/c 5 faizli Konya Ovası irva ve İska istik
razı hakkında ise 100 000 Türk Liralık bir avans ve-
caibi ile mahmul bulunan işbu istikrazın ve buna mü-
teferri tedahülatın devir ve temlik edildiği şirketi-
mizce Paris'te sabık Osmanlı İmparatorluğu düyunu 
umumiyei münkasimesi meclisi idaresine bildirilecek
tir. 

Mubayaa mukavelenamesinin mevkii meriyete va-
zından sonra münasip gördüğü takdirde, hükümeti 
edilenin, alacaklı sıfâtiyle, 13 Haziran 1928'de Pa
ris'te münakit itilafnameye muvafakat etmekte oldu
ğunun meclisi mezkûre bildirilmesini temenni eyleriz. 

Ciheti adliyeye bilmüracaa talep olunup mephus 
listede münderiç bulunan tazminat, dolayısiyle şirke
tımizce tayin edilmiş olan Avukat Ömer Kenan Bey 
ve Kâtipyan Efendi ile teşriki mesai etmek üzere ta
rafı alilerinden memur edilecek zevatın isim ve ad
reslerinin şirketi acizanemize işarını da istirham ey
leriz. 

'Mubayaa mukavelenamesinin 1 nci maddesi mu
cibince hükümeti celileye devir ve temlik edilen em
vali gayrimenkuleye gelince, bunlara ait tasarruf se
netleri ile işbu gayrimenkullerin muvazaa tarikiyle 
sahipleri bulunan kimseler tarafından muta beyanna
meler, emvali mezkûrenin hükümeti celile namına fe
rağa ve intikali muamelatının sureti mümkine ile icra 
edilebilmesini teminen mubayaa mukavelenamesinin 



kesbi meriyet eylemesinden itibaren bir hafta zarfın
da şirketimizce zatı vekâletpenahileri mümessillerine 
teslim olunacağını ve tapu idaresince ferağa müteal
lik muamelat hükümetçe temin olunmak kaydiyle 
muamelei ferağıyenin ifası için şirkete terettüp eden 
muamelatın iki ay zarfında ifa ve lazım gelen vesaikin 
ihzar edileceğini teyiden beyan ederiz. 

Mamafi, Yerebatan arsaları mubayaa mukavelena
mesinin 4 ncü maddesinin 3 numaralı fıkrasında mu
harrer tediyatın icrasından mukaddem tesviyesi şir
ketimizce mümkün olmayacak olan bir avansa mu
kabil rehin olarak verilmiş olduğundan Avukat Müs-
yü H. E. Pirs namına mukayyet olan işbu arsalar hak
kındaki muamelatın temini ifası için lazım gelen mua
melatı en kısa bir zamanda ifa edeceğimizi arz ey
leriz. Bilvesile ihtiramatı mahsusamızın kabulünü is
tirham eyleriz efendim hazretleri. 

Mektup Numarası : 6 

Maliye Vekâleti Celilesine 
Efendim Hazretleri; 
Bugün teati olunan mektuplara atfen atiyüzzikir 

husus hakkında beynimizde takarrür ettirilen itilafın 
teyiden arzına müeaseret kılındı : 

Mubayaa mukavelenamesinin dördüncü maddesi
nin üçüncü numarasında 2 Kânunusani 1930 tarihin
de icra edileceği mezkûr bulunan 750 000 İsviçre 
franklık tediyat makamına kaim olmak üzere, mu
bayaa mukavelenamesinin mevkii meriyete vazından 
foir ay sonra, makamı âlilerince şirketimiz emrine 
olarak tanzim edilmiş, vadesi 2 Kânunusani 1930 ta
rihinde hulul edecek 750 000 İsviçre franklık «Yedi 
yüz elli bin İsviçre franklık» bir kıta hazine bonosu 
tarafımıza tevdi edilecektir. 

İşbu hazine bonosunun Ankara'da Demiryollar 
Memurin Tasarruf Sandığınca senevi % 9 «yüzde do
kuz» üzerinden şirketimize derhal iskonta ettirile
ceği. tarafı vekâlet penahilerinden lütfen vaad buyu-
rulmuştur. 

Buna mukabil, mubayaa mukavelenamesinin bi
rinci maddesi mucibince, esham ve tahvilatı saire 
meyanında, hükümeti celileye devir ve temlik edilmiş 
olan 7 285 adet Mersin - Tarsus - Adana Demiryolu 
hisse senedatı meyanına dahil olup, elyevm Londra' 
da bir müesseseye rehin olarak mevdu bulunan 2 555 
«iki bin beş yüz elli beş» adet Mersin - Tarsus - Ada
na adi hisse senedatını, salifüzzikir hazine bonosunun 
tarihi tevdiden itibaren bir ay zarfında, makamı âli
lerince irae buyurulacak zevata teslim ettirmeyi şirke
ti acizanemiz taahhüt eylemektedir. Bundan maada 
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yine aynı bir aylık müddet zarfında, Yerebatan'daki 
emvali gayrimenkuleye müteallik tasarruf senedatının 
tarafı vekâlet penahilerinden irae buyurulacak ze
vata teslimini ve işbu gayrimenkulatın hükümet na
mına muamelei ferağiyesinin ifasını dahi taahhüt ey
lemekteyiz. 

Bilvesile ihtiramatı malhsusamızm kabulünü te
menni eyleriz efendim hazretleri. 

10 Kânunuevvel 1928 

Anadolu Demiryolu Şirketi 
Murahhasları 
Kurtvaygelt 
Polmayster 

Mektup Numaram : 9 

Maliye Vekâleti Celilesine 

Efendim Hazretleri; 
15 030 (on beş bin otuz) adet Bağdat Demiryolu 

Şirketi hisse senedatına müteallik olarak Berlin'de 
(Doyçe Bank) tarafından şirketimize verilmiş olan 
hakkı hiyar (opsiyon) in tarafımızdan Türkiye Hü
kümeti Cumhuriyesine devr ve terk edilmiş olduğunu 
teyiden arz eyleriz. 

Bu hakkı hiyarın istimal edilebilmesi için mukte-
zi fiyat hisse senedi başına 500 altın frank (beş yüz 
altın franktır) 

Balâda zikrolunan devir ve terk keyfiyeti mubayaa 
mukavelenamesinin kesbi meriyet eylemesi akabinde 
muteber olacaktır. 

Mezkûr halkkı hiyarın 31 şehr hal tarihinde müd
deti hitam bulacak ise de hakkı mezburun hükümet 
için masrafsız olarak bir sene daha temdidi zımnında 
(Doyçe Bank) nezdinde derhal icabını icra eyleyece
ğimizi ilaveten arza içtisar eyleriz. 

Hakkı hiyarın müteallik bulunduğu Bağdat hisse 
senedatı, hükümeti celilece de malum bulunduğu veç
hile, tamirat komisyonu yedinde bulunmaktadır. Hal
buki mezkûr komisyon bu hakkı hiyarın sıhhat ve 
meriyetini, şimdiye kadar, kabul ve tasdik etmmeiştir. 

Bilvesile ihtiramatı mahsusamızın kabulünü rica 
eyleriz efendim hazretleri. 

10 Kânunuevvel 1928 

Anadolu Osmanlı 
Demiryolu Şirketi 

Kurtvaygelt 
Polmayısfer 
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Mektup Numarası : 10 

Maliye Vekâleti Celilesine 

Efendim hazretleri; 

Mubayaa mukavelenamesinin 1 nci maddesi hük
münce kumpanyamıza ait arsaların hükümeti celile-
ye devir ve temliki keyfiyetine atfen, kumpanyamı
zın erkânı sabıkasından olup elyevm Zürih'te mukim 
bulunan Doktor H. Belar namına mukayyet bulunan 
mezkûr arsalar üzerindeki hukuku tasarrufiyemize 
mütedair olarak mumaileyh Doktor Beler tarafından 
vaktiyle yedimize muta beyannamelerin mezkûr mu
kavelenamenin kesbi meriyet eylemesinden itibaren 
bir hafta zarfında kumpanyamız tarafından makamı 
âliyelerince tayin ve irae buyurulaca'k zevata teslim 
edileceğini ve tapu idaresince ferağa müteallik mua
melat hükümetçe temin olunmak kaydiyle muamelei 
feragiyenin ifası için şirkete terettüp eden muamela
tın iki ay zarfında ifa ve lazım gelen vesaikin ihzar 
olunacağını tasarruf senedatı ise Mersin'de, Mersin -
Tarsus - Adana Demiryolu idaresi yedinde bulun
makta olduğundan senedatı mezkûrenin zevatı mu
maileyhim taraflarından oradan ahz ve istirdat olu
nabileceğini teyiden arz eyleriz efendim hazretleri. 

10 Kânunuevvel 1928 

Mersin - Tarsus - Adana 
Demiryolu Kumpanyası 

Kurtvaygelt 
Pohnayısfer 

Hükümetin Teklifi 

Anadolu Demiryolu, Mersin - Tarsus - Adana De
miryollarıyla Haydarpaşa Limanı Tesisatının ve Bu 
Şirketlere Ait Esham ve Tahvilat ile Menkul ve 

Gayrimenkul Envalin Mubayaasına Dair Kanun 
Layihası 

Madde 1. — Anadolu Demiryolu, Mersin - Tar
sus - Adana Demiryollarıyla Haydarpaşa Limanı te
sisatının ve Anadolu Şirketinin cüzdanında mevcut 
esham ve tahvilat ile şirketlerin menkul ve gayri
menkul emvalinin ve bankalar sendikasındaki mezkûr 
şirketlere ait hisse senedatı ve tahvilatı muhtevi pa
ketin mubayaalarına müteallik olan merbut mukave
lenameler tasdik olunmuştur. 

Madde 2. — Bu kanunun ahkâmını icraya Ma
liye ve Nafıa vekilleri memurdur. 

Madde 3. — Bu kanun neşri tarihinden muteber
dir. 

Başvekil 
İsmet 

Müdafaai Milliye Vekili 
M. Abdülhalik 
Hariciye Vekili 

Dr. Rüştü 
Maarif Vekili 

M. Necati 
İktisat Vekili 

M. Rahmi 

12.12.1928 

Adliye Vekili 
M. Esat 

Dahiliye Vekili 
Ş. Kaya 

Maliye Vekili 
Ş. Saraçoğlu 
Nafıa Vekili 

Recep 
Sıhhat ve Muaveneti 

İçtimaiye Vekili 
Dr. Refik 

Bütçe Encümeninin Tadili 
Anadolu ve Mersin - Tarsus - Adana Demiryolları 
ve Haydarpaşa Limanı ve Zürih'te Şark Demiryol
ları Bankası Arasında Münakit Dört Kıta İtilafname 

ve Merbutatının Tasdikine Ait Kanun Layihası 
Madde 1. — Hükümetle Anadolu ve Mersin -

Tarsus - Adana demiryolları ve Haydarpaşa limanı 
şirketleri ve Zürih'te kâin Şark Demiryolları Banka
sı arasında 10 Kânunuevvel 1928 tarihinde Ankara'da 
tanzim ve imza kılınan merbut dört kıta itilafname 
ile bunların eczayi mütemmimesinden olup tarafeyn 
arasında teati kılınmış olan altı kıta mektup tasdik 
olunmuştur. 

Madde 2. — Bu kanun neşri tarihinden muteber
dir. 

Madde 3. — Bu kanunun ahkâmını icraya Maliye 
ve Nafıa vekilleri memurdur. 
.Mersin - Tarsus - Adana Demiryolu İtilaf namesi 

ıMaliye Vekili Saraçoğlu Şükrü Beyefendi Hazret
leri tarafından temsil ve atidex mühtasaran «Hükü
met» namıyla tesvim edilen : 

«Türkiye Hükümeti Celilei Cumhuriyesi» ile 
Salahiyeti kâmile ile murahhas : 
Mösyö Doktor Kurtvaygelt ve 
Mösyö Polmaysner 
taraflarından temsil edilen atide «şirket» namıyla 

müsemma 
İstanbul'da mukim Mersin - Tarsus - Adana de

miryolu kumpanyası. 
Beyninde atiyüzzikir hususat takarrür ettirilmiştir. 
Birinci Madde — Şirket, Mersin'den Adana'ya ka

dar olan demiryolu hattını ve bunun üzerinde ukudu 
imtiyaziyesinden mütevellit hukuku, işletme hakkı ile 



«Bstögadı» mağazalar, havai hat ve elektrik merke
zi; bilumum alât ve edevatı muharrike ve müteharri
ke ve bilcümle demirbaş eşya ve malzemede dahil 
olarak atiyüzzikir şerait dairesinde hükümete devir 
ve temlik eyler. Bundan maada şirket, işbu itilafna-
meye merbut listede tarif ve tafsil olunan arsaları da 
hükümete devir ve temlik eyler. 

Buna mukabil, şirket ukudu imtiyaziyesi mucibin
ce Hükümete karşı uhdesine müterettip alelumum 
kâffei vecaib ve mükellefiyetlerden beri olur. 

İkinci Madde — işbu devir ve temlik dolayısiyle, 
Hükümet atide gösterilen tekasiti seneviyenin, şirket 
hesabına olarak, Berlin'de «Doyçebank»'a sureti 
muntazammada tediyesini gayri kabili rücu olmak 
üzere taahhüt eyler : 

1. 1 Kânunusani 1929'dan itibaren ve 31 Kânu
nuevvel 1932 tarihine kadar lazımüttediye. 

1 129 388,35 İsviçre frangı (Bir milyon yüz yirmi 
dokuz bin üç yüz yetmiş sekiz İsviçre frangı ve otuz 
beş santim) miktarında birer taksiti senevi. 

İşbu senelik taksitler ait oldukları senelerin 15 Şu
bat, 15 Mayıs, 15 Ağustos ve 15 Teşrinisani tarihle
rinde olmak üzere her üç ayda bir balâda muharrer 
mekadirin rub'u nisbetinde nakden veya şirketin va
deleri müteakip üç ayda hulul edecek esham ve tah
vilat kuponları olarak tevdiat icrası suretiyle, tediye 
olunacaktır. 

2. 1 Kânunusani 1933'den itibaren ve 31 Kânu
nuevvel 1927 tarihine kadar lazimüttediye, 

65 592,40 İsviçre frankı (Altmış beş bin beş yüz 
doksan iki İsviçre frankı ve kırk santim) miktarında 
birer taksiti senevi, 

İşbu senelik taksitler balâda mezkûr senelerin 15 
mayıs tarihlerinde nakden veya şirketin vadelerin ay
nı sene zarfında hulul edecek senedatına müteferri 
kuponu olarak'tediye kılınacaktır. 

İsviçre frankı, binde 900 ayarı nizamisinde 6,4516 
gram altını ihtiva etmekte olan, yirmi franklık sikke
nin yirmide bir kısmıdır. 

Şayet İsviçre frankı altın bedeli misline nazaran 
yüzde üçten fazla kıymetten düşecek olursa hükümet 
bu suretle hasıl olacak farkı da tamamen eda ve tes
viye eylemeyi taahhüt eyler. 

Üçüncü Madde — Hükümet balâdaki ikinci mad
de mucibince kendi tarafından tediye edilecek olan 
tekasidi seneviye teminatı olmak üzere, her şeyden 
evvel işbu itilafnamenin birinci maddesinde mezkûr 
olan hat ve tesisatın safi hasılatını, şirket tahvilat 
ve hisse senedatı hamillerine; gayri kabili rücu olmak 
üzere, tahsis eyler. Mamafih, hasılatın ademi kifaye-
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si takdirinde, noksan mebaliği Devletin varidatı umu-
miyesinden ikmal hususunda hükümete terettüp eden 
mecburiyete salifüzzikir tahsis keyfiyeti dolayısiyle 
bir güna halel tari olmayacaktır. 

Dördüncü Madde — İşbu itilafnamede tayin ve 
tespit edilmiş olanlar haricinde tarafeyni akideyn 
beyninde kaffei matlubat tesviye edilmiş addoluna
caktır. 

Esham ve tahvilat haiz bulundukları vergi, dam
ga resmi ve harç muafiyetlerini, hatta şirketin feshi 
halinde dahi aynen muhafaza edeceklerdir. 

Tedahülatı mümsil senedat aynı muafiyattan müs
tefit olacaklaradır. 

Beşinci Madde — Şirketin esham ve tahvilatına 
müteallik taahhüdatın sureti tesviyesi işbu itilafname 
neticesi olarak ne tarzda olacağı işbu itilafnamenin 
eczayı mütemmimesinden olan merbut planda tayin 
ve tespit edilmiş bulunmaktadır. 

Altıncı Madde — Herhangi bir senenin 1 Kânu
nuevvelinde, senei sabıka zarfında vadesi hulul edip 
de ne senei sabıkada ve ne de cari senenin 11 ayı zar
fında henüz berayı tediye ibraz edilmemiş olan tah
vilat kuponları ve temettü kuponları adedinin senei 
sabıka zarfında vadesi gelen kuponlar mecmuunun 
% 4'den fazla bulunduğu tahakkuk edecek olursa 
bu bapta istimal edilmemiş olan meblağı, müteakip 
üç aylık taksit bedelinden, muvakkaten tarh ve ten
zilde Hükümet muhtar olacaktır. 

Buna mukabil Hükümet, böylece tarh ve tenzil 
olunan mebaliği, ait bulundukları kuponların muah-
haran ibrazı takdirinde kamilen, veya kısmen, tesviye 
eylemeyi taahhüt eyler. 

İşbu itilafname merbutunda tayin ve tespit edil
miş olan müruru zaman müddetleri zarfında ibraz 
edilmeyecek olan bütün kuponların esmanı baligaları 
sureti katiyede Hükümete kalacaktır. 

Yedinci Madde — Şirket, 1918 ile 1927 senei he-
sabiyeleri için bilanço tanziminden muaf olup, ge
lecek bilanço 31 Kânunuevvel 1928'de kat olunan 
bilanço olacaktır. 

Sekizinci Madde — Şirketin feshi takdirinde Hü
kümet işbu itilafname ile merbutunda muharrer bu
lunan vecaib ini doğrudan doğruya şirket esham ve 
tahvilatı hamillerine karşı ifa ve eda edecek ve işbu 
itilafnameye merbut planda işaret olunan komisyon 
akçası ve masarif de, Hükümet canibinden yine doğ
rudan doğruya bankalara tesviye kılınacaktır. 

Tasfiye nihayetinde, şirketin mevcudu, hukuku, 
matlübatı ve menafi i bila avz Hükümete intikal ede
cektir. 
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Dokuzuncu Madde — İşbu mukavelename ile 
merbutu netayıcinden olan umuru maliye, Berlin'de 
«Doyçebank» müessesesine mevdu kalmakta olup, 
müessesei mezkûre, vücuda getirilecek olan yeni 
(Türk Devlet Bankası) ile bu hususta anlaşacaktır. 

iBalâdaki 8 nci maddede işaret olunan ihtimalin 
hudusu halinde de salifüzzikir umuru maliyenin ni
yet ve tedbiri yine mezkûr bankalar uhdesinde ifa 
olunacaktır ve Hükümet de bu takdirde balâda zik-
rolunan tediyatı, alâkadarlar hesabına olarak, «Doy
çebank» ile Türkiye «Devlet Bankası» na işbu iki 
banka beyninde ittihaz edilecek mukarrerata tevfikan, 
icra eylemeyi taahhüt eyler. 

Hamiller, Hükümete karşı; «Doyçebank» tarafın
dan temsil olunacaklardır. 

Onuncu Madde — îşbu mukavele ile Hükümete 
deVir ve temlik olunan gayrimenkullerin ferağ ve in
tikal harçları ve bu mukavelenin ve bankaya tediye 

edilecek senevi taksitler mukabilinde alınacak mak
buzların damga resimleri ve devir edilecek emlak ve 
arazinin mütedahil vergileri Hükümete aittir. 

On Birindi Madde — İşbu itilafnamenin tefsir 
ve tatbiki hususunda zuhur edebilecek bilcümle itila-
fat şirket ukudu imtiyaziyesi ahkâmına tevfikan fasıl 
ve tesviye olunacaktır. 

On İkinci Madde — İşbu itilafname, Türkiye Bü
yük Millet Meclisince kabul ve tasdiki akabinde, ik
tisabı meriyet edecektir. Ve muamelei tasdikiyenin 
31 Kânunuevvel 1928 tarihine kadar vukuu muktazi 
bulunmakla hükümet işbu mukavelenameyi imzasın
dan itibaren 15 gün zarfında Büyük Millet Meclisinin 
nazarı tasvip ve tasdikine arz eylemeyi taahhüt ey
ler. 

Aynı hüküm ve tesiri haiz olmak üzere 10.12,1928 
tarihinde Ankara'da iki nüsha olarak tanzim kılın
mıştır. 

Mahalle 

Liste 
Mersin'de Vaki Arsalar 

Arşın Murabbağı 

4 800 
80 000 
25 600 

8 000 
25 600 
24 000 
52 800 
42 200 
55 200 
12 800 
12 800 
2 400 

64 000 

(Mağaza) 

Cinsi 

Katolik kilisesi 

Deniz kamu (Sahil) 
» » » 

Cenuben demiryoluyla 
» » 
» » 
» » 

mahdut 
» 
» 
» 

Şimalen demiryoluyla mahdut 

Vakıf 
» 

Araziyi emiriye 
Vâkıf 
Araziyi emiriye 

Mali Servis 

Tahvilat Faizlerinin Sureti Tesviyesi 

1. Vadesi hulul etmiş olan ve 31 Kânunisani 
1929 tarihine kadar hulul edecek olan bila tefrik her 
hangi vadelere ait olursa olsun müruru zamana uğra
mamış bilcümle tahvilat kuponlarının tediyesi, faiz
siz va birincisi 1 Temmuz 1933'te ve 'sonrakileri de 
müteakip seneler Temmuzunun 1 nci günü kesbi 
muacceli yet etmek üzere yirmi beş adet senelik teka-

sit ile İsviçre frangı olarak ve beher İngiliz lirası 25 
(Yirmi beş) İsviçre frangı hesabiyle lazimüttesviye 
(«mütedahil kuponları mümasil senedat» namiyle 
mevsum) senedat tahsisi suretiyle, yüzde 50 esası 
üzerinden icra kılınacaktır. 

2. Tahvilat faizlerinin tesviyesi 1 Temmuz 1929' 
da vadesi hulul edecek kuponun tediyesi ile tekrar 
başlayacak ve esbabı tahvilata, kuponların düyun 
vadelerinde lazimüttediye olmak üzere, İsviçre fran
gı olarak beher İngiliz lirası 25 (Yirmi beş) İsviçre 



frangı hesabiyle senevi yü2de 2 faiz tediye olunacak
tır. 

Hisse Senedatı Faizlerinin Sureti Tesviyesi 
3. Lazimüttediye oldukları beyan bulunduğu 

halde şimdiye kadar tediye edilmemiş olan müruru 
zamana uğramamış bilcümle temettü kuponlarının ve 
1919 ila 1928 (dahil) seneleri için senevi yüzde dört 
üzerinden verilecek hissei temettüün tediyesi balada
ki 1 numaralı fıkrada zikredilen aynı senedatın tah
sisi suretiyle kezalik yüzde elli esası üzerinden icra 
kılınacaktır. 

4. 1929 senei hesabiyesinden itibaren, hissedar
lar her senei müteakibenin 10 Kânunusanisinde lazi
müttediye olmak ve ilk defa 10 Kânunisani 1930 ta
rihinde 1929 senei hesabiyesine ait olarak tediye kı
lınmak üzere hissei temettü namiyle İsviçre frangı 
olarak ve beher ingiliz lirası 25 (Yirmi beş) isviçre 
frangı hesabiyle, senevi yüzde 2 nispetinde mukan
nen bir faiz ahzedeceklerdir. 

İtfa 
5. işbu planın merbut bulunduğu itilafname 

hükmünce Hükümet canibinden bankalara tediye 
edilecek tekasiti seneviye, bankanın komisyonu ve 
masarifi, tedahülatı mümasil senedatın masarifi ih-
zariyesi ilh... da dahil olmak - üzere evvel emirde 
şirket tahvilat ve hisse senedatı faizlerinin tesviyesi
ne ve tedahülatı mümasil senedatın itfasına ve faz
lası da şirketin ihraç etmiş olduğu senedatın itfasına 
hasr ve tahsis olunacaktır. 

Yüzde 50'den dûn bir fiyatla mübayaat icrası ka-
ıbil olamayacak olursa kura keşidesi suretiyle icrayı 
muamele olunacaktır. 

Kura isabet eden senedat, kıymeti itibarlyelerinin 
yüzde 50'si hesabiyle isviçre frangı olarak ve beher 
İngiliz lirası 25 (Yirmi beş) isviçre frangı hesabiyle 
tediye olunacaktır. 

itfa için kalan mevcut itfa planı mucibince lü
zumu olan miktardan fazla ise Hükümet bu fazlanın 
iadesini veya hisse senedatı veya tahvil mubayaasına 
hasrını talep edebilir. 

Itilafnamenin 2 nci maddesi mucibince kupon 
olarak vaki olacak tediyat için bankalara komisyon, 
masraf vesaire verilmeyecektir. 

itfa olunan senedat ve tediye edilmiş kuponlar 
Hükümete tevdi olunacaktır. 

Ankâmı Umumiye 
6. Balâdaki 1 ve 3 numaralar tahtında zikredi

len tahvilat kuponları ile temettü kuponlarının mu
kabilinde «tedahülatı mümasil senedat» itası zımnın-
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da «31 Kânunuevvel 1929» tarihine kadar «hâmiller 
tarafından ibrazı muktazi ve bunların ademi itirazı 
«Hükümet menfaatına olarak» sükût hakkı müstel-
zemdir. 

7. Kura isabet eden senedat ile kuponlara müte-
teallik eski müruru zaman müddetleri, fıkrai salife 
ahkâmı mahfuz kalmak şartiyle 1 Teşrinisani 1924 
ten 31 Kânunuevvel 1928 tarihine kadar muaattal 
kalmış olup, 1 Kânunisani 1929'dan itibaren müruru 
zaman müddetleri berveçhizir tespit kılınmıştır. 

A) Vadeleri hulul etmiş tahvilat ve hisse sene
datı kuponlariyle balâdaki bir numara tahtında mu
harrer 25 adet senelik tekasit için : 

Hulul vadelerinden itibaren beş sene. 
B) Kura isabet edecek tahvilat ve hisse seneda

tı için, 
Vacibüttediye oldukları tarihten itibaren on sene. 
Müruru zamana uğrayacak kuponlar ile müteda-

hil kuponları mümasil senedat kuponları ve kura 
isabet eden hisse senedatı ve tahvilat esmanı Hükü
mete kalacaktır. 

8. Şirket, işbu planın tatbiki zımnında lazım ge
len kâffei tedabiri ittihaz ve usulleri tayin ve tespit 
eyleyecektir. 

9. Hükümet ile şirket beyninde münakit 
10.12.1928 tarihli itilaf namenin 2 nci maddesinin son 
fıkrası ahkâmı işbu planda isviçre frangı olarak ha
millere icra edileceği musarrah olan kâffei tediyata 
dahi şamildir, 

İsviçre frankının bedeli, 'İbrazında tediyesi meşrut 
senedatın kambiyo piyasası üzerimden tedÜye mahalle
rinden her hangi birinde rayiç akça ile hamillere tedi
ye olunacaktır., 

XX 
X 

Ankara'da : 
Maliye Vekâleti Celilerine 

Efendim Hazretleri, 
Türkiye Hükümeti Currihurİyesi tarafından iştira 

olunan zîrde muharrer kumpanyamız senedatı 'hak
kında ıvaki olan işarı âlilerine atfen hususatı atiyeyi 
arz eyler : , 

10. 951 adet haizi rüçhan hisse senedatı «Muvak
kat şahadetnameM beheri, iki ingiliz lirası 1917 
senei hesaMyesine ait hissei temettüü tediye edilmiş
tir. 

3 107 adet tahvilât , , t . , . , . . s be
ceri 20,39 nıumiaralı ve müteakip kuponları mer
but salifüzzMr senedatın 1929 ve 1930 seneleri zar
fında Hükümeti Celileye ita ve teslim edüleceği ve hü-
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kümeti celilece izhar olunan arzuya tevfikan işbu se-
netiatan 1929 ve 1930 senelerine ait faiz ve itfa ve 
seıtvîsdriin berveçblialti icra olunacağı hususatına ıttıla 
kedbettiğiimizi zatı âlilerine teklit eyleriz. 

1. Muvakkat ahkâm : ' . 
Mubayaa itilâfnaimesinin ikinci maddesinde tespit 

edilmüş olan senelik taksitler dolayısıyla salifüzzökiir 
iki seneft hesabiye zarfında Hükümeti Cehle tarafın
dan nakden noksan tesviyesi lazım gelen mebaliğ. 

1929 ve 1930 senei hesalbiyderinin her 'bira için 
289 409,19 isviçre frankı «289 409 İsviçre frankı on 
dokuz santim» olup, buma mu'kalbil Hükümeti Celile 
yukarıda mezkûr senedata atiit olan ve 1929 ve 1930 
senelerinde vadeleri gelen kuponları iptal edilmek 
üzere, 'Berlin'de «Böyçebarik» a 5 Kânunuevvel 1930 
nihayetine kadar tesfaı etmeyi taahhüt eyler. 

2. 'Senelik taksitlerin tenzili : -
'Yukarıda zîkrolunan senddatın iştirası ve muba

yaa itilâfnamesıinün ikindi maddesi ahkâmının tadi
li dolayısıyla 1 Kânunusani 1931 tarihünden itibaren 
Hükümeti Celile tarafından tediyesi lazım gelen se
nelik taksitler berveçbiatidir : 

l Kânunusani 1931 ilâ 31 Kânunuevvel 1932 dev
ri 839 969,16 İsviçre frankı. 

U Kânunusani 1933 ilâ 31 Kânunuevvel 1957 dev
ri 49 705,40 îsMiçre frankı. 

Mütedahillere Ait Senelik Taksitler 
3. Mümsil senedat : 
Mevzubahis senedata merbut bulunan mütedahil 

kuponlara gelince '«Mali servisin» 1, ve 3 numaralı 
fıkraları ahkâmına tevfikan, mümsil senedat mukabi
linde tebdil edilmek üzere, işbu kuponlar, müruru za
man müddetlimin hululünden evvel Hükümeti Celle 
veya satanlar tarafından «Doyçebank» a ibraz edile
cektir, ; 

Mamalfdh, tarafı âlilerinden izhar büyurulan ar
zuya tebaan, mümsil senedatın ihzarı yerine 'biri 
109 510 İsviçre frankı ve diğeri 295 165 İsviçre fran
kı iki adet müşterek vesika ikame olunacaktır. 

MütödahilMere ait senelik taksitlerin iptal ve ten
zili zımnında bu müşterek vesikaların en geç 1 Kâ
nunusani 1933 tarihinde Berlin'de Doyçebank'a ib
razı meşruttur. İşbu tenzilin neHicesi, yukarıda «2» 
numaralı fıkrada zikredilmiş olan tenzilâtı havi se
nelik taksitlerin erkamında derç edilmiş bulunmakta
ndır, / ' 

Yukarıda zikredilen ahkâm, Hükümeti Celilenıin 
tnütedahi ve carî faizlerden ye satın alman senedatın 
itfasından kendi hesabına, feragat eylediği ve şirke-
tîmlizin 31 Kânunuevvel 1930 tarihlime kadar tasfiye 

i edilmiş olacağı esasına müstenittir. Bu takdirde Hü
kümeti Celile berayı iptal senedat ve kuponları 
3!1 Kânunuevvel 1930 tarihine kadar «Doyçebank'a» 
teslim edecek ve bunun üzerine balâdaki tenzilat ka
tiyet kesbeyleyecektir. 

Mamafih Hükümeti Celile, satın alınan^ senedatı 
İ tamamen veya kısmen mevkii tedavülle çıkarmak hak-
\ kim muhaza eder., 

İtfa plânı mucibince itfası lazım gelen miktardan 
fazla itfa yapıldığı ve Hükümetçe veya Hükümet na-

t ımına 'bankaca ayrıca hisse senedatı ve tahvil satın 
I almdığı talfcdlirde işbu fazla ile satın alınmış miktar 
j kadar taksitlerden tenzilat icrasına «Doyçebank» mec-
\ burdur, Tenzilat miktarındaki senedat İptal içtin 
; «Doyçebank'a» tövdi olunacak ve şu kadar M, komis
yon ve masrafa taibi dlmayacaktır. Her iki takdirde 
de senelik taksitler işbu senedata ait faiz ve itfa ser-
vistine tekabül eden miktarda tezayüt veya tenakus 
edecek ve 'diğer bir itfa plâm tanzim edilmek lâzım 

i gelecektir, 
Mubayaa mukavelenamesi öle beraber bu mektu-

; bumuzla işbu mukavelename ahkâmında icra olunan 
i tadilâtı aynı zamanda Berlin'de «Doyçebank» a işar 

etmeyi deruhte eder ve iihltiramatı mahsusamızın ka
bulünü istirham ederiz efendim.. 

10 Kânunuevvel 1928 

Mersin - Tarsus - Adana 
Demiryolu Kumpanyası 

Mufahhaslan 
Fordvaygeld 
Polmayı&teıî 

Mâfnıame merbutu 
Mı 

Zürih'te kâin Şark Demiryolları Bankası İtilâf-
namesi: 

Zîrde imzalan mevzu olup, bir taraftan işbu mu
kavelenin akdi hususunda ezherioihet salâhiyeti kâ-

j mileyi haliz Maliye VekıiM Şükrü Saraçoğlu Beyefen
di tarafından temsil ve âtide muhıtasaran Hükümet 

\ namiyle tevsin edilen Türkiye Hükümeti Celeli Cum-
huriyesi diğer taraftan işbu mukavelenin akdi husu
sunda banka meclisi idaresiince muatti salâhiyeti kâ-
müeyi haüz Mösyö Franç J, Kunter ve Mösyö Hans 
Yakobi taraflarından temsil edilen ve «hlem kendi 
namına ve hemde bir banka sendikası namıma hare-

j ket eden» ve zîrde muhtasaran banka namiyle gös-
; terilen Zürih'de «Şark Demiryolları Bankası - bey

ninde, bankanın memleket demiryollarının terakki 
[ ve (inkişafına otuz sene faal bir surette iştirak etmiş 



olmasına, binaen ve atiyüzzikir üç Türk Şirketiyle 
müştereken iştirak etmiş olduğu keşfiyat, taharriyat 
ve illi..'dan mütevellit kâffei hukuku Hükümete de
vir ve terk eylemekte bulunması nazarı itilbare alına
rak hususatı atiye takarrür ettirilmiştir : 

ıBirinci Madde — Banka berveçhizîr banka sene
datı lile tahvilatı, bunlara müteferrî kâffei hukuk ve 
mükellefiyetler İle beraber aşağıdaki şerait ve fiyat
larla Hükümete sattığını ve Hükümet de satın aldı
ğını beyan eyler: 

989 (Dokuzyüz seksen dokuz) adet bedeli tama
men tesviye edilmiş 30 numaralı ve müteakip ku
ponları merbut 500 Franklık Anadolu Demiryolu 
Şirketi hisse senedatı : 494 500 Frank. 

5 690 (Beş bin altı yüz doksan) adet yüzde altmış 
<% 60) tediyeli, 

30 numaralı ve müteakip kuponları merbut 300' 
er Franklık Anadolu Demiryolu şirketi hisse seneda
tı : 1 707 000i Frank. 

127 000 (Yüz yirmiyedi bin) adet yüzde yirmi 
beş (% 25) tediyeli, 

300 numaralı ve müteakip kuponları merbut 125' 
er Franklık Anadolu Demiryolu şirketi hisse sene
datı 15 875 000 Franklık, 

16 451 (Onaltı hin dörtyüz elti bir) adet binindi 
tertip, 500'er Franklık Anadolu Demiryolu şirketi 
tahvilatı. 8 225 500 Frank ki, tahvilatı mezkûrenin 
451 adet 64 numaralı ve müteakip kuponlar ve 16 000 
adet 63 numaralı, ve müteakip kuponları merbuıten 
ihtiva etmektedir. 

14 358 (Ondört bin üç yüz elli sekiz) adet 2 ncii 
tertip, 

500'er Franklık. 
Anadolu Demiryolu Şirketi tahvilatı : 7 179 000i 

Frank ki, tahvilatı mezkûreraiın 2 358 adedi 56 nu
mara ve müteakip kuponları ve on iki bin adedi 55 
numaralı ve müteakip kuponları merbuten ihtiva ey
lemektedir. 

43 689 (Kırık üç bin altı yüz seksen dokuz) adet 
üçüncü 21 344 500 Frank tertip, 19 numaralı ve mü
teakip kuponları merbut beş yüz Franklık Anadolu 
Demiryolu şirketi tahvilatı. 

15 850 (Onbeş bin sekiz yüz eli) adet bedeli ta
mamen tediye edilmiş, on altı numaralı ve müteakip 
kuponları merbut beşer yüzer Franklık Haydarpaşa 
limanı şirketi hisse ssenedatı : - 7 925 000 Frank. 

6 000 (Altı bin) adet yüzde yirmi beş (% 25) te
diyeli 125'er Franklık Haydarpaşa Limanı Şirketi 
hisse senedatı (Muvakkat şahadetname) : 750 000 
Frank. 
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10 951 (Onbin dokuz yüz elli bir) adet Mersin -
Tarsus - Adana Demiryolu Kumpanyası haizi riiç-
han hisse senedatı (Muvakkat şahadetname) ki be
heri 2 İngiliz lirası hesabiyle —, 21 902 İngiliz l i 
rası 1917 senesine müteferrî hissel temettüü tediye 
edilmiştir. 547 550 Frank. 

3 1Q7 (Üç bin yüz yedi) adet 39 numaralı ve mü
teakip kuponları merbut Mersin - Tarsus - Adana 
Demiryolu kumpanyası tahvilatı ki ıbeheri 20 İngiiz 
Lirası hesabiyle 62 140 ingiliz Lirası. 1 553 500 
Frank.; 

55 601 550 Frank 

lîkinci Madde — Mezkûr hisse senedatı ve tahvi
latın satış bedeli olarak Hükümetçe tediyesi lazım 
gelen meblağ her biri 9 350 000 İsviçre Frangı (Do
kuz milyon üç yüz elli bin İsviçre Frangı) miktarın
da beş müsavi taksitle lazimüttediye mecmuan ve 
maktuan 46 750 000 İsviçre Frangı (Kırk altı bin 
yediyüz elli bin İsviçre Frangı) olmak üzere tayin ve 
tespit olunmuştur, 

isviçre Frangı % 900 ayarı nizamisinde 6,4516 
gram ajtını ihtiva etmekte olan yirmi Franklık sik
kenin yirmi de bir kısmıdır. Şayet isviçre Frangı al
tın bedeli misline nazaran yüzde üçten fazla kıymet
ten düşecek olursa Hükümet bu suretle hâsıl olacak 
farkı da bankaya, tamamen eda ve tesviye eylemeyi 
taahhüt eyler. 

Üçüncü Madde — Birinci taksit işbu mukavele
namenin Türkiye Büyük Millet Meclisince kabul 
ve tasdikini müteakip ilk hafta zarfında, tediye olu
nacaktır < 

Müteakip taksitler; faiz yürütülmemek şartıyla; 
âtide gösterildiği veçhile tesviye olunacaktır. 

ikinci taksit birincinin hululü vadesinden on ay 
sonra, üçüncü taksit İkincinin hululü vadesinden bir 
sene sonra, dördüncü taksit ikincinin hululü vadeslin-
den iki sene sonra ve beşinci taksit ikjincinıiln Ihu'ljilü 
vadesinden üç sene sonra tediye edilecektir. 

Dördüncü Madde — Satış bedeli, senedatın be
şinci maddede tarif olunan vecih ve suretle, teslimi 
mukabilinde Hükümetçe banka hesabına olarak 
Doyçebank'ın istanbul'daki şubesine Zürih üzerine 
çek olarak ita ve tesviye olunacaktır. 

Beşinci Madde — Üçüncü maddede mezkûr ve 
muharrer olan tarihte 9 350 000 (dokuz ırçlilyon üç 
yüz elli bin) İsviçre Frangı miktarındaki birincil tak
sitin Hükümetçe tediyesine mukabil Hükümeti mü-
şarünileyhaya 13 000 000 (On üç milyon Frank) 



kıymeti itibariyesinde üçüncü tertip 19 numaralı ve 
müteakip kuponları havi 26 000 (Yirmi altı bin) 
adet Anadolu Demiryolu Şirketi tahvilatı ve 1918 
senesinden itibaren temettüleri tediye edilmemiş 
10 951 (On bin dokuz yüz elli bir adet) Mersin -
Tarsus - Adana Demiryolu kumpanyası haizi rüç-
han hisse devir ve teslim olunacaktır. 

9 350 000 isviçre Frangı (Dokuz milyon üçyüz 
elli bin îsıviçre Frangı) miktarındaki ikinci taksitin 
tediyesine mukabil «Hükümete» 13 milyon Frank 
{On üç milyon Frank) kıymeti itibariyesinde üçüncü 
tertip 19 numaralı ve müteakip kuponları havi 
16 689 adet ve ikindi tertip 55 numaralı ve mütea
kip kuponları havi 9 311 ki, cem'an 26 OOö Anadolu 
demiryolu şirketi tahvilatı devir ve teslim olunacak
tı^ 

39 054 000 Frank (Otuz dokuz milyon elli dört 
hin Frank) kıymeti itibariyesinde bulunan mütebaki 
hisse senedatı ve tahvilat (Dokuz milyon üç yüz elli 
bin isviçre Frangı) miktarındaki üçüncü taksitin te
diyesi ve esmanı baliga ve vadeleri dördüncü ve be
şindi taksitlerin esmanı baliga ve vadelerine mutabık 
olmak üzere Maliye Vekâleti canibinden «banka» 
emrinle olarak Ziraat Bankası üzerine keşideli ve Zi-
raaat Bankasınca kabul edilmiş poliçelerin canibi 
Hükümetten banka hesabına olarak istanbul'daki 
«Doyçebank» şubesine teslimi mukabilinde «Hükü
mete» devir ve teslim olunacak. 

işbu mütebaki hisse senedatı ve tahvilât, birinci 
maddede zikredilen kuponları tamamen muhtevi ola
caktın 

Altıncı Madde — Satış bedelinin, vadelerden her 
birinin anı hululünde tarafından tamamen tediyesine 
teminat olmak üzere Hükümet işbu mukavelename
nin tasdikini takip eden günde Ankara'ca Ziraat 
Bankası tarafından tanzim edilmiş bu kefaletnameyi 
«'banka»'ya teslim edecek ve Ziraat Bankası işbu ke
faletnamede bilumum tediyatı ilk talep vukuunda 
ve medyuna karşı peşinen takibatı hukukiyeye mec
buriyet hâsıl olmaksızın icra edeceğini taahhüt eyli-
yeoektir. 

Yedinci Madde — işbu mukavelenamenin mev
zuu olan hisse senedatına ait hakkı rey mezkûr his
se senedatının devir ve teslimi ni&beıtinde tedricen 
«Hükümete» intikal edecektir. 

Mamafih, ilk taksitin tediyesinden sonra Ana
dolu Demiryolu Şirketi ve Haydarpaşa Limanı Şir
keti Meclisi idarelerini sülüs nisbetinde Hükümet ca
nibinden kendisine irae edilecek zevat tarafından tem
sil ettirmeyi «Banka» taahhüt eyler* 
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«Hükümet» de hakkı rey ihraz eyledikten sonra, 
üç şirket mevcudiyetlerimi muhafaza ettikleri müd
detçe bu üç şirketten her birinin meclisi tidaresine 
«Banka» veya «Hükümetin» inzimamı muvafaka
tiyle «Bankanın» kendi makamına ikame eyliyeceği 
diğer her hangi bir müessese tarafındam kendisine 
irae ve tarafından kabul edilecek kimseler marifetiyle 
sülüs nisbetinde temsil ettirmeyi taahhüt eyler. 

«Hükümetin» maruzzikir şirketler meclisi idare
lerinde akalliyette kaldığı müddetçe, işbu mukave
lenamenin ve Hükümetle mezkûr şirketler beyninde 
aktolunacak . mubayaa mukavelenamelerinin ruh ve 
manâlarına muhalif mukarreraıt ittihazına mümana-

|ı at eylemeyi «Banka» taahhüt eyler. 
î 
| Sekizinci Madde — Banka, esham ve tahvilatın 
1 beşinci maddede tarif olunduğu veçhile ve aynı mad-
j' dede muayyen tediyatın icrası ve poliçelerin teslimi 
I mukabilinde, devir ve teslimini teminen, işbu mulka-
| velenamenin tasdikini takip eden günde Berlin'de 
I «Doyçebank» ve Zürih'de «Kredi Servis» müessese-
| lerini «Hükümete» karşı müteselsil kefil olarak irae 
| eyler. 
j Dokuzuncu Madde — işbu mukavelename ah-
j kâm ve şeraitinin icra veya teksiri dolayısiyle «Hü-
t: 

kümet« ile «Banka,» beyninde tahaddüs edebilecek 
kâffei ihtilâfat mecburi hakem usulüne müracaat 
suretiyle hal ve fasıl olunacaktır. Tarafeynden her 
hangi biri tarafından diğerine taahhütlü bir mektup 
irsali suretiyle hakeme müracaat niyetinde bulundu-

; ğu bildirildiği tarihten on beş gün zarfında tarafeyn 
i birer hakem nasb ve tayin eyliyecektir. Böylece nasb 

ve tayin olunacak iki hakem /beyninde İhtilaf zu
huru veya tarafeynden birinin müddeti muayyenesi 
zarfında, hakem nasbından istinkâfı halinde meselei 

: münazııfdha tarafeyni aıkıdeynden biri veya diğeri 
tarafından Lahey'deki Beynelmilel Daimi Divanı 

i Adalet Makamı Riyasetine veya makamı müşarüni-
j leyhaca tayin ve irae kılınacak bitaraf zata tevdi ve 
t havale olunacak ve bu zat tek hakem sıfatiyle yalnız 
: ittihazı karar eyliyecektir. 

Hakemler, içlerinde en son nasibolunan hem kim 
ise onun tarihi nası'b ve tayininden itibaren bir ay 
zarfında, nihaî kararlarını ita etmiş olmadıkları tak-

; dirde dahi yine bu veçhile muamele olunacaktır. 
Hakem kararı katî, gayrikalbili itiraz ve derhal lâ-

zimülicra olacaktır. 
Onuncu Madde — işbu mukavelenamenin Tür

kiye'de istilzam ettiği damga resminden 17 500 lirası 
bankaya ait olup, bundan maada satıştan mütevellit 



_ 26 — 

bilumum muamelât ve tediyata müteallik damga res
mi Hükümete aittir, işbu muamelât tediyattan Türki
ye'de tevellüt edebilecek sair bilûmum resim ve ver
giler dahi Hükümete aittir. 

On Birinci Madde — İşbu mukavelename Türkiye 
'Büyük Millet Meclisince kabul ve tasdiki akabinde 
iktisalbı mer'îyet eyleyecektir. 

Muamelei tasdikiyenin 3>1 Kânunuevvel 1928 ta
rihime kadar vukuu muktazi bulunmakla Hükümet iş-
t>u mukavelenameyi ânı imzasından itibaren on beş gün 
zarfında, Büyük Millet Meclisinin nazarı tasvip ve 
tasdikine arz eyleyemi taahhüt eyler. Aynı hüküm ve 
tesiri haiz olmak üzere 10.12.1928 tarihinde Anka
ra'da iki nüsha olarak akit ve tanzim kılınmıştır. 

XX 
X 

, Ankara'da: 
«Şark Demiryolları Bankası» Heyeti Murahhasasına 

Efendim. 
Anadolu Demiryolu Şirketi murahihaslarıyla müş

tereken Paris'te Düyunu Umumiye Reisi Mösyö Fer-
nando Kloziyer'e hitalben irsal eylediğim sureti mer-
Ibut mektuba atfı makal ile, mukavelenamemizin 3 ncü 
maddesi netayicinden olan 9 350 000 İsviçre franklık 
ilk taksit hakkında beynimizde münakit sureti tesviye
yi teyiden arz eylerim; 

1. Düyunu umumiye yedinde bulunmakta olan 
mebaliğ yani; 

1 336 360,26 Türk Lirası, 
13 454 032,17 Fransız Frangı 

İlk taksitin hululü vadesinden evvel yani mukave
lenamemizin kabul ve tasdikini takip edecek ilk hafta 
zarfından - Doyçebank'a - tediye edilecek olursa - Doy-
çebanik - ahız ve tahsil olunan mdbaliği İsviçre fran
kına tahvil ile müessesenizle matlup kaydeyleyecektir. 

ıtşjbu tediyeyi müteakip hükümet 9 350 000-İsviçre 
frankının miktarı mütebakisini, hesabınıza olarak der
hal İstanbul'da - Doyçebank'a tesviye edecektir. 

2. Yukarıda gösterilen mebaliğin tediyesi ilk tak-
sidin hululü vadesinden evvel vuku bulmayacak olur 
ise, Hükümet hululü vade tarihinde 9 350 000 İsviçre 
frankının nısfını yani 4 675 000 isviçre frankını Zü-
rih üzerine çek olarak, hesabınıza istanbul'da - Dioy- \ 
çebank'a - tesviye edecek ve meblağı mezburun diğer 
nısıfı da Maliye Vekâletince emrinize olarak Ankara' 
da Ziraat Bankası üzerine keşiden' ve mezkûr banka
ca kabul olunmuş ve ilk taksitin hululü vadesinden 
dört ay sonra vadesi gelecek bir kıta poliçenin İs

tanbul'da - Doyçebank'a - teslimi suretiyle tediye kı
lınacaktır. 

3. Düyunu Umumiye yedinde Ibulunmakta olan 
mebaliğin tediyesi işbu dört ay zarfında vuku bulursa, 
Berlin'deki «Doyçebank» müessesesi, Ziraat Bankası 
üzerine keşideli poliçenin tarafınızdan kendisine tev
dii mukabilinde 4 675 000 İsviçre frankım, Zürih 
üzerine çek olarak, tarafınıza tesviye eyleyecektir. 
Bilvesile teyidi ihtiram olunur efendim. 

10 Kânunuevvel 1928 
Maliye Vekili 

İitilafname Merbutu 
Numara : 3 

Ankara : 10 Kânunuevvel '19128' 
Maliye Vekâleti Celilesine 
Efendim Hazretleri, 

Düyunu Umumiyece «'Doyçebank»'a verilecek 
olan: 

1 536 360,26 Türk Lirası 
13 454 032,17 Fransız frankının sureti istimali 

hakkında bugün irsal buyurıulup, ahzuylia müşerref ol
duğumuz tezkerei vekâlet penahileri muhtevasının re
yi acizanemize muvafık ve mutabık bulunduğunun 
teyiden arzına müsaraat eyleriz efendim hazretleri. 

'10 Kânunuevvel 1928 
Şark Demiryolları Bankası 

Murahhasları 
Kunter 

Hans Yakobi 
İtilafname Merbutu 

Numara : 3 
Anadolu DemiryoJları Şirketi İtilafnamesi 

Maliye Vekili Saraç/jğlu Şükrü Beyfendi Hazretleri 
tarafından temsil ve atide muhtasaran «Hükümet» na-
mıyla tevsim edilen : 

«Türkiye Hükümeti Celilei Cumhuriyesi» ile; 
Salâhiyeti kâmile ile murahhas : 
Müsyo Doktor Kurt Vaygelt ve, 
Müsyo Polmayster, 
Taraflarından temsil edilen atide «şirket» namiyle 

müsemma İstanbul'da mukim «Anadolu Demiryolu 
Şirketi» beyninde atiyüzzikir hususat takarrür ettiril
miştir: 

Birinci Madde — Şirket, Haydarpaşa'dan Ankara' 
ya, Arifiye'den Adapazarı'na ve Eskişehir'den Konya' 
ya ve Alayund'dan Kütahya'ya mümtet hututu hadi-
yeyi ve bunların üzerinde ukudu imtiyaziyesinden mü
tevellit hukuku, işletme hakkı ile kâffei alât ve ede
vatı muharrike ve müteharrike ve bilcümle demirbaş 
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eşya ve malzeme ve ilih:... de dahil olarak, atiyyüz-
zikr şerait dairesinde Hükümete devir ve temlik ey
ler. Bundan maada şirket, Derince Limanı ile mezkûr 
limana ait tesisat, malzeme demirbaş ve ilih... ile Ye-
rebatan'daki arsayı, Galata'da kâin idare binasını ve 
demirbaşını ve ilh... ve imtiyazlı haricinde olarak ta
rafından hat boyunda iştira edilmiş olan gayrimen-
kulleri ve işbu itılâfnameye merbut listede tarif ve 
tafsil olunan esham ve tahvilât ve matlubat ve hu-, 
kuku da Hükümete devir ve temlik eyler. Şu kadar ki 
işbu listede zikredilen sigorta tazminatı ve Bender 
Ereğli şirketine ait senedata vaz edilen hacz davaları 
için bundan sonra tediyesi icabeden masarifi muha
keme ve takarrür eden avukat ücretleri vesair masarif 
Hükümete aittir. 

Anadolu Demiryolu kilometre teminatı müretteba
tına muhasses karşılıklardan mütehassıl olup düyunu 
umumiyei Osmaniye Meclisi idaresi yedinde bulun
makta olan kâffei mebaliğde, şirket meclisi mezkûra 
'karşı, Hükümet lehine olarak, keyfiyet ve feragat ey
ler. 

Buna mukabil, şirket ukudu imtiyaziyesi mucibince 
Hükümete karşı uhdesine mürettep alelumum kâffei 
vecaip ve mükellefiyetlerden berî olur. 

ikinci Madde —_ işbu devir ve temlik dolayısıyla; 
Hükümet atide gösterilen tekasiti seneviyenin, şirket 
hesabına olarak; Berlin'de «Doyçeban»'a sureti mun-
tazammada tediyesini gayrikaibili rücu olmak üzere 
taahhüt eyler: 

1. 1 Kânunisani 1929'dan itibaren ve 31 Kânunu
evvel 1929 tarihine kadar lâzimüttediye 5 '539 822,96 
isviçre Frankı (beş milyon beş yüz otuz dokuz bin 
sekiz yüz yirmi iki isviçre frankı ve doksan altı san
tim) miktarında birer taksitise nevi, 

2. il Kânunisani 1930'dan itibaren ve 3'1 Kânunu
evvel 1932 tarihine kadar lâzimüttediye, 
6 304 2911,40 isviçre frankı (altı milyon üçyüzdört 
(bin iki yüz doksan bir isviçre frankı ve kırk santim) 
miktarında birer taksiti senevi; 

3. 1 Kânunisani 1933'den itibaren ve 31 Kânu
nuevvel 1957 tarihine kadar lâzimüttediye, 
8 677 301,04 isviçre frangı (sekiz milyon altı yüz 
yetmiş yedi bin üç yüz bir isviçre frangı ve dört 
santim) miktarında birer taksiti senevi; 

4. 1 Kânunisani 1958'den itibaren ve 30 Eylül 
1984 tarihine kadar lâzimüttediye, 

6 304 291,40 isviçre frangı (altı milyon üç yüz 
dört bin ika yüz doksan bir isviçre frangı ve kırk san
tim) miktarında birer taksiti senevi; 

5. 1 Teşrinievvel 1984'den itibaren ve 30 Teşrini
sani 1992 tarihine kadar lâzimüttediye, 

2 553 106,34 isviçre 'Frankı (iki milyon beş yüz el
li üç bin yüz altı isviçre Frankı ve otuz dört santim) 
miktarında birer taksiti senevi; 

'6.. 1 Kânunuevvel 1992'den itibaren ve 5 IMart 
20Ö2 tarihine kadar 'lâzimüttediye, 

1 369 660,01 İsviçre Frankı ı(bir milyon üç yüz alt
mış dokuz bin altı yüz altmış İsviçre Frankı ve bir 
santim) miktarında, birer taksiti senevi; 

Anifülbeyan tekasiti seneviye ait oldukları senele
rin 15 Şubat, 15 Mayıs, 15 Ağustos ve 15 Teşrinisani 
tarihlerinde olmak üzere, her üç ayda bir balâda mu
harrer mekadirin rubu nispetinde nakden veya şirke
tin vadeleri müteakip üç ayda hulul edecek esham ve 
tahvilât kuponları olarak tevdiat icrası suretiyle, tedi
ye olunacaktır. 

İsviçre Frankı binde 900 ayarı mzarnisinde, 6 45 
16 gram altını ihtiva etmekte olan', 20 Franklık sikke
nin yirmide bir kısmıdır. 

Şayet îsviirçe Frankı altın bedeli misline nazaran 
yüzde üçten fazla kıymetten düşecek olursa Hükü
met bu surette hâsıl olacak farkı da tamamen eda1 

ve tesfiye eylemeyi taahhüt eyler. 
Üçüncü 'Madde — Hükümet balâdaki 2 nci mad

de mucibince kendi tarafından1 tediye edilecek olan 
tekasiti seneviye teminatı olmak üzere, herşeyden ev
vel işbu itilâfnamenin birinci maddesinde mezkûr 
olan hututun safi hâsılatını, şirket tahvilât ve senedati 
hamillerine, gayri kabili rücu olmak üzere, tahsis ey
ler. Mamafih hâsılatın ademi kifayesi takdirinde, nok
san mebalıiği devletin varidatı umumiyesinden ikmal 
hususunda hükümete teerttüp eden mecburiyete salü-
fizzikr tahsis keyfiyeti dolayısıyla biir güna halel itari 
olmayacaktır. 

Dördüncü Madde — Şirketin taahhüdatını ifa ede
bilmesi için hükümet şirketi mezkûreye berveçbiâti 
tediyat da bulunmasını taahhüt eyler. 

1. İşbu İtilâfnamenin mevkii meriyete vazından 
bir ay sonra nakden 550 000 isviçre Frankı (beş-
yüz elli bin İsviçre Frankı); 

2* İşbu itilâfnamenin mevkii meriyete vazından 
kezaiik bir ay sonra Maliye Vekâleti Celilesi ıtarafın-
dian şirket emrine olarak Ankara'da Ziraat Bankası 
üzerine keşideli ve mezkûr Ziraat 'Bankasınca kabul 
edilmiş olup tarihi tanzim edilen altı ay sonra vadesi 
hulul edecek olan bir kıta poliçe itası suretiyle 550 000 
isviçre Frankı (beş yüz elli 'bin isviçre Frankı); 

3. 2 Kânunusani 1930 tarihinden nakten 750 000 
isviçre Frankı (yediyüz elli bin İsviçre Frankı)? 



4, Şirketin ve Haydarpaşa Limanı Şirketi ile Mer-
^in - Tarsus - Adana Demiryolu kumpanyasının ida
re masarifi için, ihtiyaçları nispetinde tedricen lâzi-
müttediye olmak üzere makduan 150 OOO İsviçre 
Frankı (yüz elli bin İsviçre Frankı)? 

Şirketin elyevm işgal etmekte olduğu daireıi rnattosu-
sayı azami ilki sene meccarten istimale hakkı olacak
tır. 

İşbu itilâfnamede tayin ve tespit edilmiş olanlar 
(haricinde tarafeyni akideyn beyninde kâffei matlu-
bat tesfiye edilmiş addolunacaktır. 

Esham ve tahvilât haiz 'bulundukları vergi, damga 
resmi ve harç muafiyetlerini hatta şirketin feshi ha
linde dahi aynen muhafaza edeceklerdir. 

Tedahülâtı mümsil «enedat aynı muafiyattan müs-
tefid olacaklardır., 

Beşinci Madde — Şirketim eşhas ve tahvilâtına mü-
iteallük tahhüdatın sureti tesfiyesi işbu itilâfnamıe ne
ticesi alarak ne tarzda olacağı işbu litilâfnamenin ec
zayı mütemmimesinden olan melbut planda tayin ve 
tespit edilmiş bulunmaktadır. 

Herhangi bir senenin 1 Kânunuevvelinde; seneyi 
sabıka zarfında vadesli hulul edip de ne senei sabıka 
da ve ne de cari senenin 11 ayı zarfında henüz berayı 
tediye ibraz edilmemiş olan tahvilât kuponları ve te-
metdü kuponları adedinin seneyi sabıka zarfında va
desi gelen kuponlar mecmuunıun i% 4'ünden fazla bu
lunduğu tahakkuk edecek olursa bu bapta istimal edil
memiş olan meblâğı, müteakip üç aylık taksit bedelin
den muvakkaten tarh ve tenzilde hükümet muhtar ola
caktır, 

Buna mukabil hükümet, 'böylece tarh ve tenzil 
olunan mebaliği, ait bulundukları kuponların muah-
haran ibrazı takdirinde, karnileri veya kısmen tes-
f iye eylemeyi taahhüt eyler. 

İşbu ifcilafname merbutunda tayin ve teshil edil
miş olan müruri zaman müddetleri zarfında ibraz edil
meyecek olan bütün kuponların esmam baliğaları su
reti katiyede Hükümete kalacaktır. 

Yedinci Madde — Şirket 1918 ilâ 1927 senei hesa-
biyeleri için blanço tanziminden: muaf olup gelecek 
blanço 31 Kânunuevvel 192$'de kat olunan blanço 
olacaktır. 

Sekizinci Madde — Şirketin feshi takdirinde Hü
kümet, işbu itilâfnamıe ile merbutunda muharrer bu
lunan vecai'bi doğrudan doğruya şirket esham ve tah
vilâtı hamilerine karşı ifa ve eda edecek ve işbu iti-
lâfnameye merbut planda işaret olunan komisyon ak
çası ve masarif de, Hükümet canibinden; yine doğ
rudan doğruya bankalara 'tesifdye kılınacaktır. 
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Tasfiye nihayetinde şirketin mevcudu, hukuki mat-
lubatı ve menaif ii bilâivaz hükümete intikal edecektir. 

Dokuzuncu Madde — İşbu mukavelename ile mer
butu netayiciınden olan umuru Maliye İBerlinde «Doyçe 
Oryant Bank» müessesesine mevdu kalmakta olup 
müessesei mezkûre, vücuda getirilecek olan yeni <«Türk 
Devlet 'Bankası» ile bu hususta anlaşacajktır. 

Balâdaki sekizinci maddede işaret olunan ihtima-ı 
ün hudüSLi halinde de sarüfüzzikr umuru maliyenin 
rüiyet ve tedviri yine mezkûr bankalar uhdesinde ip
ka olunacaktır ve hükümet de, bu takdirde balâda zitk-
rolunan tediyatı; alâkadarlar hesabına olarak «|Doy-
çebarik» ile «Türkiye Devlet Bankası:» na, işbu yeni 
banka beyninde ittihaz edilecek mukarrerata tevfikan 
icra eylemeyi taahhüt eyler. Hamiller hükümete karşı, 
«(Doyçebank» tarafından temsil olunacaklardır. 

Onuncu Madde — İşbu mukavele ile Hükümete de
vir ve temlik edilen gayrimenkuierin ferağı ve inti
kal harçları ve bu mukavelenin ve bankaya tediye 
edilecek senevi taksitler ile dördüncü madde mucibin
ce icra olunacak tediyat mukabilinde alınacak mak
buzların damga resimleri ve hattın mebdeinden mün-
tehalarına kadar olan kısımda bulunan emlak ve ara
zinin mütedabil vergileri 'Hükümete aittir. 

On Birinci Madde — İşbu itilâfnamenin tefsir ve
ya tatbiki hususunda zuhur edebilecek bilcümle iıhti-
lâfat şirket ukudu imtiyaziyesi ahkâmına tevfikan fasıH 
ve tesf iye olunacaktır. 

On İkinci Madde — İşbu itilâf name Türkiye Bü
yük Millet Meclisince kabul ve tasdiki akabinde ikti
sabı meriyet eyleyecektir. Muamelei tasdikiyenin 31 
Kânunuevvel 1928 tarihine kadar vukuu muktazi bu
lunduğundan hükümet üşbu litilaifnameyi imzasından iti
baren oribeş gün zarfında Büyük Millet Meclisinin 
nazarı tasvip ve tasdikine arz eylemeyi taahhüt eyler. 

Aynı hüküm ve tesiri haiz olmak üzere 10.12.1928 
tarihinde (Ankara'da iki nüsha olarak tanzim kılın-
mıştır* 

'Liste1 

Kıyem (Esham ve Tahvilât) 
9 850 adet yüzde yirmibeş tediyeM Haydarpaşa 

Limanı irketi hisse senedatı beheri 125 Fraktan; 
7 285 adet beheri 20 İngiliz lirası «500 Franklık 

kıymetinde ve bedeli tamamen tediye edilmüş Mer
sin - Tarsus - Adana Demiryolu adi hisse senedatı» 
itibari Frank 3 642 500; 

3 000 adet Bağdat Demiryolu Şirketi hisse sene
datı, beheri 500 Franktan; 

50 adet İzmir - Kasaba Demiryolu hisse senedatı, 
beheri 500 Franktan; 
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3*6 adet İstanbul Rıhtım Şirketi hisse senedaıtı, be
heri 500 Franktan; 

2 adet İstanbul Rıhtım Şirketi Joiısans hisse senedi, 
500 adet tş Bankası hisse senedatı, beheri 10 Türk 

lirası, 5 000 Türk lirası, 
5 adet mezkûr bankaya ait müessese hissesi, 
Yüzde (5) faizli Konya ovası ırva ve ıska istikrazı, 
Sermaye (6 Ağustos 1924 vaziyeti : 15 781 500 

Frank. 
İşbu meblâğ 1926 senesinde düyunu umumi yeee 

Anadolu Şirketine ita edilen 100 000 Türk liralık bir 
avanstan mütevellit vecaiple mahmul bulunmıakitadır.) 

Müterakim faizler (6 Ağustos 1924 vaziyeti : 
7 684.000 Frank) 

Ciheti Adliyeye bilmüraoaıat talep olunan ıtazhıi-
nat r 

L Muhtelif sigorta kumpanyalarından, Haydar
paşa kazası için. 

2Ü 'Belçika Hükümetinde zabt ve müsadere olu
nan 1 

İtibari 2 812 500 Franklık yüzde 70 tediyeli müm
taz ve itibari 1 350 000 Franklık adi 'Bender - Ereğli 
müttehit kömür şirketleri hisse senedatı için; 

Malî Servis 
Tahvilât Faizlerinin Sureti Tesfiyesi 

1. Vadesi hulul etmiş olan ve 30 Nisan 1929 ta
rihine kadar hulul edecek olan bilâtefrik herhangi 
tertip veya vadelere ait olursa olsun nıüruri zamana 
uğramamış bilcümle tahvilât kuponlarının tediyesi 
faizsiz ve 'birincisi 1 Temmuz 193 3'de ve sonrakileri 
de müteakip seneler Temmuzununun birinci günü 
kesbi mıuacceliyet etmek üzere yirmi beş adet sene
lik tekıasit ile İsviçre frankı olarak lâzimüttesviye 
«mütedahil kuponları mümsil senedat» namıyla mey-
sun senedat taıhsisi suretiyle «yüzde 50 esası üzerim
den»; icra kılınacaktır. 

2. 1 nci ve 3 ncü tertip tahvilât faizlerinin tas
fiyesi, 1 Teşrinievvel 1929'da vadesi hulul edecek 
kuponun tediyesi ile ve 2 noi tertip tahvilât faizle
rinin tesfiyesi de 1 Haziran 1929'da vadesi gelecek 
kuponun tediyesi ile tekrar başlayacak ve ashabı 
tahvilâta, kuponların hululü vadelerinde lâzimüttedi-
ye olmak üzere İsviçre frankı olarak senevi % 2 1/4 
faiz tediye olunacaktır. 

3. Şirketin ihraç etmiş olduğu kâffei tahvilâtın 
dereceleri hükümet ile şirket beyninde münakit iıti-
lâfnaımıenin Büyük Millet Meclisince tasdiki tarihin
de ' iktisabı meriyet eylemesinden itibaren tabirinin 
aynı olacaktır. 

Hisse Senedatı Faizlerinin Sureti Tesfiyesi 
4. Lâzimüttediye oldukları beyan olunduğu hal

de şûmtdiye kadar tediye edilmemiş olan müruri za
mana uğramamış bicümle temettü kuponlarının ve 
1919 ilâ 1928 (dahil) seneleri için senevi <% 4 1/2 
üzerinden verilecek hissei temettüün tediyesi «balâ
daki 1 numaralı fıkrada zikredilen aynı senedatın 
tahsisi suretiyle» kezalik yüzde 50 esası, üzerinden 
icra kılınacaktır. 

5. 1929 senei hesabiyesinden itibaren, hissedar
lar her senei müteakibenin 10 Kânunisanisinde lâzi
müttediye olmak ve ilk defa 10 Kânunusani 1930 ta
rihinden 1929 senei hesabiyesine ait olarak tediye 
kılınmak üzere hissei temettü namı 'ile «İsviçre fran
kı oiaralk» senevi % 2 1/4 nispetinde mukannen fotir 
faiz ahz edeceklerdir. 

6. Bedeli henüz tamamen tediye edilmemiş olan 
hisse senedatı için artık tediyat talep olunmıuyacak-
tır. 

itfa 
7. İşbu planın merbut bulunduğu Mâfname 

hükmünce Hükümet canibinden bankalara tediye edi
lecek tekasiti seneviye bankanın komiisyon ve masa
rifi, kupon varakalarının miasarifi tecdidiyesi, tedâ-
hülâtı mümsil senedatın masarifi ihzariyesi ün... da 
dahil olmak üzere, evvel emirde şirket tahvilât ve 
hisse senedatı faizlerinin tesfiyesine ve tedahülâtı 
rnümısi! senedatın ve fazlası da şirketin ihraç etmiş 
olduğu senedatın itfasına hasr ve tahsis olunacak
tır. 

itfa muamelesi, bilâtefrik herhangi cinsten olursa 
olsun, borsada fiyatları en düşük olan 'senedatın şir
ket menafiine en muvafık bir tarzda (mubayaası su
retiyle icra kılınacaktır. % 50'den dun bir fiatla mü-
bayaat icrası kabil olamıyacak olursa kur'a keşidesi 
suretiyle icrayı muamele olunacaktır. Kur'a isabet 
eden senedat, kıymeti 'itibarİyelerinin % 50'sli hesa
biyle İsviçre frankı olarak tediye olunacaktır. Bede
li tamamen tesfiye edilmemiş olan hasse senadatına 
gelince, salüfüzzikr yüzde 50 nispeti mezkûr hisse se-
nedatının kıymeti itihariyelerine göre olmayıp yalnız 
bedellerinden tesfiye kılınmış olan miktara göre ola
caktır. itfa için kalan mevcut, itfa planı mucibince 
lüzumu olan miktardan fazla ise hükümet bu fazla
nın iadesini veya hisse senedatı veya tahvü muba
yaasına hasrını talep edebilir. İtilâfnamenin ikinci 
maddesi mucibince kupon olarak vaki olacak tedi
yat için bankalara komisyon masraf vesaire verilme
yecektir. itfa edilmiş senedat ve tediye edilmiş ku
ponlar hükümete tevdi olunacaktır. 



8. Şimdiye kadar kur'a isabet etmiş olupta he
nüz tediye edilmemiş olan müruri zamana uğrama
mış tahvilât ve hisse senedatı haklarında kur'a isa
bet etmemiş gibi muamele olunacaktır. 

Ahkâmı Umumiye 
9. Balâdaki 1 ve 4 numaralar tahtında zikredi

len tahvilât kuponları ile temettü kuponlarının, mu
kabilinde tedahülâtı mümsil senedat itası zımnında 
31 Kânunuevvel 1929 tarihine kadar, hamiller tara
fından ibrazı muktazi ve bunların ademi ibrazı Hü
kümet menfaatına olarak, sukut hakkı müstelzim-
dir. 

10. Kur'a isabet eden senedat ile kuponlara mü
teallik eski müruru zaman müddetleri fıkrai sabite 
ahkâmı mahfuz kalmak şartı ile 1 Teşrinisani 1914' 
den 13 Kânunuevvel 1928 tarihine kadar muattal 
kalmış olup 1 Kânunisani 1929'dan itibaren müruri 
zaman müddetleri berveçhi zi'ir tespit kılınmıştır : 

A) Vadeleri hulul etmiş tahvilât ve hisse sene
datı kuponlarıyla balâdaki 1 numara tahtında mu
harrer 25 adet senelik tekasit için : 

Hululü vadelerinden itibaren beş sene, 
B) Kur'a isabet edecek tahvilât ve hisse seneda

tı için J 
Vacibüttediye oldukları tarihten itibaren on sene, 
Müruru zamana uğrayacak kuponlar ile müteda-

hil kuponları mümsil senedat kuponları ve kur'a isa
bet eden hisse senedat ve tahvilât esmam Hüküme
te kalacaktır. 

11. Şirket işbu planın tatbiki zımnında lâzımge-
len kâffei tedabiri ittihaz ve usulleri tayin ve tespit 
eyleyecektir .ı 

12. Hükümet ile şirket beyninde münakit 10 Kâ
nunuevvel 1928 tarihli itilafnamenin 'ikinci madde
sinin son fıkrası ahkâmı işbu planda İsviçre frankı 
olarak hamillere icra edileceği musarrah olan kâffei 
tediyata dahî şamildir. 

İsviçre frankının bedeli, ibrazında tediyesli meş
rut senedatın kambiyo piyasası üzerinden, tediye ma
hallerinden herhangi birinde rayiç akça ile hamille
re tediye olunacaktır. 

Ankara : 
Maliye Vekili Saraçoğlu Şükrü Beyefendi 

Hazretlerine 
Efendim : 
Türkiye Hükümeti Cumhuriyeti tarafından iştira 

olunan zîrde muharrer şirketimiz senedatı hakkında 
vaki olan işarı alîlerine atfen hususatı atiyeyi arzey-
leriz: 
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j 989 adet bedeli tamamen tediye edilmiş beheri 
500 franklık hisse senedatı, 

5 690 adet yüzde altmış tediyeli beheri 300 frank
lık hisse senedatı, 

127 000 adet yüzde yirmibeş tediyeli beheri 125 
franklık hisse senedatı, 

İşbu hisse senedatı kamilen 30 numaralı ve müte
akip kuponları merbuten ihtiva etmektedir. 

16 000 adet birinci tertip, 63 numaralı ve müte
akip kuponları merbut beheri 500 franklık tahvilât, 

451 adet birinci tertip 64 numaralı ve müteakip 
kuponları merbut beheri 500 franklık tahvilât, 

, 1 2 000 adet ikinci tertip, 55 numaralı ve müteakip 
kuponları 'merbut beheri 500 franklık tahvilât, 

2 358 .adet ikinci tertip, 56 numaralı ve müteakip 
kuponları merbut beheri 500 franklık tahvilât, 

42 689 adet üçüncü tertip, 19 numaralı ve müte
akip kuponları merbut beheri 5Ö0 franklık tahvilât, 

Salüfüzzikr senedatın 1929 ve 1930 seneler* zar
fında Hükümeti Celileye ita ve teslim edileceği ve 
işbu senedatın 1929 ve 1930 senelerine ait faiz ve it
fa servisinin berveçhi ati icra olunacağı hususatma 
ıttıla kesbettiğimizi zatı alilerine tekit eyleriz. 

1. Muvakkat ahkâm; 
Mubayaa itilaf namesinin ikinci maddesinde tes

pit edilmiş olan senelik taksitler dolayısiyle salüfüz
zikr iki senei hesabiye zarfında Hükümeti Celile ta
rafından nakden noksan tesfiyesi lâzım gelen meba-
liğ; 

1929 senei hesabiyesi için 1 267 121,85 İsviçre 
frankı (Bir milyon iki yüz altmış yedi bin yüz yirmi 
bir İsviçre frankı ve seksenbeş santim). 

1930 senei hesabiyesi için 1 313 751,23 İsviçre 
frankı (Bir milyon üç yüz on üç bin yedi yüz elli 
bir İsviçre frankı yirmi üç santim) olup, 

Buna mukabil Hükümeti Celile aynı senedata ait 
olan ve 1929 ve 1930 senelerinde vadeleri gelen ku
ponları iptal edilmek üzere Berikide «Doyçebank» a 
Kânunuevvel 1930 nihayetine kadar teslim etmeyi 
taahhüt eyler. 

lı Senelik taksitlerin tenzili; 
Yukarıda zikrolunan senedatın iştirası ve muba

yaa itilâfnamesinin ikinci maddesi ahkâmının tadili 
dolayısıyla 1 Kânunisani 1931 tarihinden itibaren 
hükümeti celile tarafından tediye edilecek senelik 
taksitler berveçhi atîdir: 

1 Kânunisani 1931 ilâ 31 Kânunuevvel 1932 dev
resi 4 990 540,17 İsviçre frankı, 

1 Kânunisani 1931 ilâ 31 Kânunuevvel 1957 dev-
1 resi, 



A) Faiz ve itfa için 4 990 540,17 İsviçre frankı; 
B) Mümsil senedatın itfası için 1 939 128,34 Îs4 

, viçre frankı, 6 929 968,51 İsviçre frankı, j 
1 Kânunisani 1958 ilâ 30 Eylül 1984 devresi 

4 990 540,17 isviçre frankı, 
1 Teşrinievvel 1984 ilâ 30 Teşrinisani 1992 dev-̂  

resi 1 618 557,47 İsviçre frankı, 
1 Kânunuevvel 1992 ilâ 5 Mart 2002 devresi 

946 019,39 İsviçre frankı, 
3< Mümsil senedat; 

' Mevzuubahis senedata merbut bulunan kuponla
ra gelince : «Mali servis» in 1 ve 4 numaralı fıkra-j 
lan ahkâmına tevfikan mümsil senedat mukabilinde! 
tebdil edilmek üzere işbu kuponlar müruri zaman 
müddetinin hululünden evvel, hükümeti celile veya 
satanlar tarafından ibraz edilecektir. 

Mamafih tarafı alîlerinden izhar buyrulan arzu-ı 
ya tebean mümsil senedat ihzarı yerine biri 2 340 00Q 
İsviçre franklık, diğeri 2 392 375 İsviçre franklık ve; 
üçüncüsü, 6 107 158 İsviçre franklık üç adet müşte-i 
rek vesika ita olunacaktır. 

Mütedahillere ait senevi taksitlerin iptal ve ten
zili zımnında bu müşterek vesikaların en geç 1 Kâ
nunisani 1933 tarihinde Berlin'de «Doyçebank» a 
ibrazı meşruttur. İşbu tenzilin neticesi yukarıda 2 
numaralı fıkrada zikredilmiş olan tenzilâtı havi se
nelik taksitlerin erkamında derç edilmiş bulunmak
tadır. • 

Yukarıda zikredilen ahkâm, Hükümeti Celilenin) 
mütedahil ve cari faizlerden ve satın alınan seneda
tın itfasından kendi hesabına feragat eylediği ve şir
ketimizin 31 Kânunuevvel 1930 tarihine kadar tas
fiye edilmiş olacağı esasına müstenittir. Bu takdirde 
Hükümeti Cehle berayı iptal senedat ve kuponları 
31 Kânunuevvel 1930 tarihine kadar «Doyçebank» a 
teslim edilecek ve bunun üzerine balâdaki tenzilâtj 
katiyet kesbeyliyecektir. 

Mamafih Hükümeti Celile satın alman senedats 
tamamen veya kısmen mevkii tedavüle çıkarmak 
hakkını muhafaza eder. itfa planı mucibince itfası 
lâzım gelen miktarda fazla itfa yapıldığı ve Hükü
metçe veya Hükümet namına bankaca aynca hissej 
senedatı ve tahvil satın alındığı takdirde işbu fazlas 
ile satın alınmış miktar kadar taksitlerden tenzilât) 
icrasına Doyçebank mecburdur. Tenzilât miktarında-l 
ki senedat iptal için Doyçebank'a tevdii olunacak ve) 
şu kadar ki komisyon ve masrafa tabi olmuyacaktır.; 
Her iki takdirde de senelik taksitler işbu senedata; 
ait faiz ve itfa servisine tekabül eden miktarda te-j 

zayüt veya tenakus edecek ve diğer bir itfa planı tan
zim edilmek lâzım gelecektir. 

Mubayaa mukavelenamesi ile beraber bu mektu
bumuzla işbu mukavelena ahkâmında icra olunan ta
dilâtı aynı zamanda Berlin'de «Doyçebank» a işar 
etmeyi deruhte eder, ve ihtiramatı mahsusamızın lüt
fen kabul buyrulmasını istirham eyleriz efendim. 

10 Kânunuevvel 1928 
İtilâfname Merbutu 

Numara : 7 
Anadolu Demiryollan Şirketi 

Kurtvaygelt 
Polmayster 

Maliye Vekâleti Celilesine 
Mösyö Jandödri ve ıMösyö Rojedödri tarafların

dan, Türk - Fransız (Muhtelit Hakem 'Mahkemesi hu
zurunda ikamei dava suretiyle, mütedahil maaşat hak
kında şirketimiz aleyhine dermeyan olunan metalip 
ve müddeiyatı mü'beyyin Ibir kıta cetvel menbuten 
takdimi huzuru vekâlet penaihileri kıhnmıştır. 

Hututumuzun Türkiye Hükümeti Celilei Cum-
huriyetince mubayaasına müteallik müzakerat 
esnasında, olbaptaki İtilâf namenin meriyet kes-
ibetmesi şartı ile mezkûr davalar netayiç ve 
avaki'binden şirkötimizin sizi, yani Hakem Mah
kemesince tahsiline karar verilecek melbaliğin ta
rafımıza tediye ve tesviyesi mecburiyeti tarafı vekâ
let penahilerinden kahul ve deruhte buyrulmuştu. 

Mumaileyhima ikame etmiş oldukları işbu da
valarda, merhut varakada mezkûr ve muharrer olan 
mdbaliğ haricinde olarak, memurin sandıklarımıza iş
tiraklerine müstenit daha sair müeyyidat da serd ve 
dermeyan eylemektedirler. Mezkûr davaların işbu 
kısımdan tevellüt edecek netayiç ve avakibin münha
sıran şirketimize ait ve raci bulunacağı mukarrerdir. 

Maruzatı anifenin reyi Vekâletpenahilerine de te
vafuk ve tetabuk etmekte ıbulunduğunun teyiden işa
rım ve aynı zamanda tarafı alilerinden hu işin takibi 
uhdesine tevdi edilecek avukatın isim ve adresinin bil
dirilmesini kemali hürmetle istirham eyleriz, efendim 
hazretleri. 

Ankara : 5 Kânunuevvel 1928 
Anadolu Demiryolu Şirketi Murahhasları 
Kurt Vaygelt Pol Mayster 

Türk Fransız Muhtelit Hakem Mahkemesi huzurun
da Anadolu Demiryolu Şirketi aleyhine ikame edilmiş 

olan Dödri Davaları 
(Memurin sandıklarına iştirak dolayısiyle talep 

olunan mehaliğ hariç olarak) 
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Jandödri: ı 
•Müddeaibiıh mebâliğ; 
A) 'Mütedahil maaşlar; 36, altın Türk lirası; 
B) Üç aylık mezuniyet maaşı; 39J6 altın Türk li

rası; 
C) 'Kânunusani 1911 ilâ 6 Teşrinisani 1914 dev

resi için senevi 30 000 frank hesabiyle mütemmim 
maaş 115 500 altın frank; 

Tarh ve tenzili lâzım 'gelen : 
1914'te kendisine tediye olunan 20 000 altın 

frank, 
95 500 altın frank , 4 302 altın Türk lirası, 

- 4 634 » » » 
Ve bu meblâğın 1914'ten itibaren faizi; 

Rojedödri : 
Müddeaibiıh mebaliğ; 
İh'bar müddeti (Preavi) için üç aylık maaş - 84 al

tın Türk lirası; Ve >bu mdblâğın faizi; 

Maliye Vekâleti Celi leşine 
Efendim Hazretleri; 
«Dödrii» davalarına mütedair olan beş Şehrihâl ı 

tarihli mektubumuza atfen, işbu davaların netayizi 
hakkında Hükümetçe deruhte olunan mesuliyetin aza
mi 50 000 İsviçre franklık (elli bin İsviçre franklık) 
bir meblâğa münhasır 'bulunduğunu ve binaenaleyh 
bu davalarda, indemıuhakeme, 50 000 İsviçre fran
gından fazla bir para, verilmesi lâzım gelirse işbu 
fazlanın ve bir de müddeilerin memurin sandıkların
da iştirakleri dolayısiyle şirketin itaya mahkûm ola
bileceği kâffei mebaliğin tediye ve tesviyesi şirketi
mize mütereddip ve raci olacağını teyiden arz eyleriz I 
efendim hazretleri. 

10 Kânunuevvel 1928 

İtilâf name merbutu mükerrer :8 
Aanadolu Demiryolu Şirketi Murahhasları ' 
Kurt Vaygelt PoLMayster 

Haydarpaşa Liman Şirketi İtilâfnamesi 
Maliye Vekili Saraçoğlu Şükrü Beyefendi Haz

retleri tarafından temsil ve atide muhtasaran (Hükü
met) namiyle tevsim edilen : 

(Türkiye Hükümeti Celilei Cumhuriye&i) ile salâ
hiyeti kâmile ile murahhas : 

Mösyö Doktor Kurt Vaygelt ve Mösyö Pol Mays-
ter; 

Taraflarından temsil edilen atide (Şirket namiyle 
müsernma İstanbul'da mukim (Anadolu Demiryolu I 
mebdeinde vaki «Haydarpaşa Limanı Şirketi») bey
ninde atiyüzzikir hususat takarrür ettirilmiştir : I 

Birinci Madde — Şirket, Haydarpaşa Garı, Li
manı, rıhtımları ve antrepolarını ve bunların üzerin
de ûkudu imtiyaziyesinden mütevellit hukuku, işlet
me hakkı ile buna müteferri kâffei tesisat ve bil
cümle demirbaş eşya 've malzeme de dahil olarak ati
yüzzikir şerait dairesinde Hükümete devir ve temlik 
eyler. Bundan maada Şirket, İskenderun'da bir liman 
inşası ve işletmesi imtiyazından mütevellit bilumum 
hukuku da Hükümete devir ve temlik eyler. Bu de
vir ve temlik keyfiyeti İskenderun Limanında yapıl
mış olan ameliyat ve masarife de şamildir. 

Şirket, Eylül 1917 tarihinde Haydarpaşa'da vu-
kubulan barikten dolayı sigorta şirketlerine karşı haiz 
olduğu bilumum hukuku da Hükümete devir ve tem
lik eyler. 

Bu bapta bundan sonra tediyesi icalbeden bilumum 
masarifi muhakeme vesaire ve takarrür eden avu

kat ücretleri Hükümete aittir. Buna mukabil Şir
ket ukudu imtiyaziyesi mucibince Hükümete karşı 
uhdesine mürettip alelurnum kâffei vecaip ve mükel
lefiyetlerden (beri olur. 

İkinci Madde — İşbu devir ve temlik dolayısiyle, 
Hükümet atide gösterilen tekasiti seneviyenin Şir
ket hesabına olarak, Berlin'de «Doyçebank»'a sureti 
muntazamada tediyesini gayrikabili rücu olmak üze
re taahhüt eyler : 

1. 1 Kânunusani 1929'dan itibaren ve 31 Kânu
nuevvel 1929 tarihine kadar lâzimüttediye. 

418 225,90 İsviçre frangı (Dört yüz on sekiz bin 
iki yüz yirmi beş İsviçre frangı ve doksan santim) 
miktarında birer taksiti senevi; 

2. 1 Kânunusani 1930'dan itibaren 31 Kânunuev
vel 1932 tarihine kadar lâzimüttediye 

467 047,77 İsviçre frartkı (Dört yüz altmış yedi 
bin kırk yedi İsviçre frankı ve yetmiş yedi santim 
miktarında birer taksiti senevi) 

3. 1 Kânunusani 193 3'ten itibaren ve 31 Kanu
nuevvel 1957 tarihine kadar lâzimüttediye 647 115,65 
İsviçre frankı (Altı yüz kırk yedi bin yüz on beş İs
viçre frankı ve altmış beş santim) miktarında birer 
taksiti senevi; 

4. 1 Kânunusani 1928'den itibaren ve 30 Eylül 
1983 tarihine kadar lâzimüttediye 467 047,77 İsviçre 
frankı (Dört yüz altmış yedi bin kırk yedi İsviçre 
frankı ve yetmiş yedi santim miktarında) miktarında 
birer taksiti senevi; 

5. 1 Teşrinievvel 1983'ten itibaren ve 5 Mart 
2200 tarihine kadar lâzimüttediye 257 245,57 İs
viçre frankı (İki yüz elli yedi bin iki yüz kırk beş 
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İsviçre frankı ve elli yedi santim) miktarında birer 
taksiti senevi; 

Anifülbeyan tekasiti seneviye, ait oldukları sene- ; 
lerin 15 Şubat, 15 Mayıs, 15 Ağustos ve 15 Teş
rinisani tarihlerinde olmak üzere, her üç ayda bir, j 
balâda muharrer mekadirin rubu nispetinde nakden j 
veya Şirketin vadeleri müteakip üç ayda hulul ede
cek esham ve tahvilât ve kuponları olarak tevdiat; 
icrası suretiyle, tediye olunacaktır. 

İsviçre frankı, 'binde dokuz yüz ayarı nizamisin
de 6,4516 gram altını ihtiva etmekte olan, yirmi frank
lık sikkenin yirmide bir kısmıdır. 

Şayet İsviçre frankı altın bedeli misline nazaran \ 
yüzde üçten fazla kıymetten düşecek olursak Hükü- i 
met bu suretle hasıl olacak farkı da teminen eda ve 
tesviye eylemeyi taahhüt eyler. 

Üçüncü Madde — Hükümet, balâdaki ikinci 
madde mucibince kendi tarafından tediye edilecek 
olan tekasiti seneviye teminatı olmak üzere, her şey
den evvel işjbu İtilâfnamenin, birinci maddesinde mez
kûr olan bilumum tesisatın safi hasılatını, Şirket tah
vilât ve hisse senedatı âmillerine, gayri kabili rücu; 
olmak üzere, tahsis eyler. Mamafih hasılatın ademi' 
kifayesi takdirinde, noksan mebaliği Devletin vari
datı umumiyesinden ikmal hususunda Hükümete te
rettüp eden mecburiyete salifüzzikir tahsis keyfiyeti; 

dolayısiyle bir güna halel tari olmıyacaktır. 
Dördüncü Madde — İşbu Itilâfnamede tayin ve: 

tespit edilmiş olanlar haricinde tarafeyni akideyn bey
ninde kâffei matlübat tesviye edilmiş addolunacak- i 
tır£ 

Esham ve tahvilât haiz bulundukları vergi, dam-; 
ga resmi ve harç muafiyetlerini hatta Şirketin feshi i 
halinde dahi aynen muhafaza edeceklerdir. 

Tedalhülâtı mümsil senedat aynı muafiyattan müs
tefit olacaklardır. 

(Beşinci Madde — Şirketin esham ve tahvilâtına 
müteallik taahhüdatın sureti tesviyesi işbu İtilâfna- \ 
me neticesi olarak ne tarzda olacağı işbu İtilâfname
nin eczayı mütemmimesinden olan merbut plânda ta
yin ve tespit edilmiş bulunmaktadır^ 

Altıncı Madde — Her hangi bir senenin 1 Kânu
nuevvelinde, senei sabıka zarfında vadesi hulul edip 
de ne senei sabıkada ve ne de cari senenin on bir ayı 
zarfında henüz berayı tediye ibraz edilmemiş olan 
tahvilât kuponları ve temettü kuponları adedinin se-i 
ned salbıka zarfında vadesi gelen kuponlar mecmuu-; 
nun % 4'ünden fazla bulunduğu tahakkuk edecek; 
olursa bu 'bapta istimal edilmemiş olan meblâğı, mü

teakip üç aylık taksit bedelinden, muvakkaten tarh 
ve tenzilde Hükümet muhtar olacaktır. 

Buna mukabil Hükümet, böylece tarh ve tenzil 
olunan mebaliği, ait 'bulundukları kuponların muah-
haran ibrazı takdirinde, kamilen veya kısmen, tes
viye eylemeyi taahhüt eyler. 

İşbu İtilâfname merbutunda tayin ve tespit edil
miş olan müruru zaman müddetleri zarfında ibraz 
edilmiyecek olan bütün kuponların esmanı baliıgaları 
sureti katiyede Hükümete kalacaktır. 

Yedinci Madde — Şirket 1918 ilâ 1927 senei he
sabi yeleri için bilanço tanziminden muaf olup, gele
cek bilanço 31 Kânunuevvel 1928'de kat olunan bilan
ço olacaktır. 

Sekizinci Madde — Şirketin feshi takdirinde Hü
kümet, işbu İtilâfname ile, merbutunda bulunan ve-
caibini doğrudan doğruya Şirket esham ve tahvilâtı 
hâmillerine karşı ifa ve eda edecek ve işbu İtilâf na
meye merbut planda işaret olunan komisyon akçası 
ve masarif de, Hükümet canibinden, yine doğrudan 
doğruya bankalara tesviye kılınacaktır. 

Tasfiye nihayetinde Şirketin mevcudu, hukuku, 
matlubatı ve menafii bilâivaz Hükümete intikal eder. 

Dokuzuncu Madde — İşbu mukavelename ile 
merbutu netayicinden olan umuru maliye, Berlin'de 
«Doyçebank» müessesesine mevdu kalmakta olup, 
müessesei mezkûre vücuda getirilecek olan yeni Türk 
Devlet Bankası ile bu hususta anlaşacaktır. 

Balâdaki sekizinci maddede işaret olunan ihtima
lin hudusu halinde de salifüzzikir umuru maliyenin 
rüyet ve tedbiri yine mezkûr bankalar uhdesinde ip
ka olunacaktır ve Hükümet de bu takdirde balâda 
zikrolunan tediyatı, alâkadarlar hesabına olarak «Doy
çebank» ile «Türkiye Devlet Bankası»'na işbu iki 
banka beyninde ittihaz edilecek mukarrerata tevfi
kan, icra eylemeyi taahhüt eyler. 

Hâmiller Hükümete karşı «Doyçebank» tarafın
dan temsil olunacaklardır. 

Onuncu Madde — İşbu mukavelenin bankaya te
diye edilecek senevi taksitler mukabilinde alınacak 
makbuzların damga resimleri Hükümete aittir. 

On Birinci Madde — İşlbu İtilâfnamenin tefsir 
veya tatbiki hususunda zuhur edebilecek bilcümle 
itilâfa! Şirket ukudu imtiyaziyesi ahkâmına tevfikan 
fasıl ve tesviye olunacaktır. 

On İkinci Madde — İşbu İtilâfname Türkiye Bü
yük Millet Meclisince kabul ve tasdiki akabinde ik
tisabı meriyet eyliyecektir. 

Muamelei tasdikiyenin 31 Kânunuevvel 1928 ta
rihine kadar vukuu muktazi bulunduğundan Hükü-
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mel işbta ttilâfriameyi imzasından itibaren on beş gün 
zarfında Büyük Millet Meclisinin nazarı tasvip ve tas
dikine arz eylemeyi taahhüt eyler, 

Aym hüküm ve tesiri haiz olmak üzere 10 . 12 s 

11&8 tarihlinle Ankara'da iki nüsha olarak tanzim kı
lınmıştır. 

Malı Servis 
Tahvilât Faizlerinin Sureti Tesviyesi 

1. Vadesi hulul etmiş olan ve 30 Nisan 1929 ta
rihine kadar hulul etmiş olan bılâtefrik her hangi 
vadelere ait olursa olsun müruru zamana uğramış 
biJeümle tahvilât kuponlarının tediyesi. 

Faizsiz ve birincisi 1 Temmuz 1933*te ve son
rakileri de müteakip seneler Temmuzunun birinci gü
nü keslbi muacceliyet etmek üzere yirmi Ibeş adet se
nelik tekasiıt ile İsviçre frankı olarak lâzimüttesviye 
nfiitedahil kuponları «mümsil seneda» namiyle mev-
sum senedat tahsisi suretiyle, yüzde 50 esası üzerin
den icra kılınacaktır. 

2. Tahvilât faizlerinin tesviyesi, 1 Teşrinievvel 
1929'da vadesi hulul edecek kuponun tediyesi ile 
tekrar başlıyaeak ve ashabı tahvilâta kuponların hu
lul vadelerinde, lâzimüttedrye olmak üzere, İsviçre 
frankı olarak senevi 2,5 faiz tediye olunacaktır. 

3.; Lâzinröttediye oldukları beyan olunduğu hal
de şimdiye kadar tediye edilmemiş olan müruruza
mana uğramamış bilcümle temettü kuponlarının ve 
1919 ilâ 1928 (dahil) seneleri için senevi % 5 üze
rinde» verilecek hissei temettüün tediyesi, balâdaki 
1 numaralı fıkrada zikredilen aynı senedatın tahsisi 
suretiyle, kezalik yüzde 50 esası üzerinden icra kılı
nacaktır. 

4.; 1929 senei hesabiyesinden itibaren, hissedar
lar her senei müteakibenin 10 Kânunusanisinde lâ
zimüttedrye olmak ve ilk defa 10 Kânunusani 1930 
tarihinde 1929 senei hesabiyesine ait olarak tediye kı
lınmak üzere hissei temettü namiyle, İsviçre frankı 
olarak senevi 2,5 nispetinde, mukannen bir faiz ahz 
edeceklerdir. 

5. Bedeli henüz tamamen tediye edilmemiş olan 
hisse senedatı için artık tediyat talep olunmayacak
tır. 

İtfa 
6. Işjbu plânm merbut bulunduğu İtilâf name 

hükmünce Hükümet canibinden bankalara tediye 
edüeeek tekasiti seneviye, 'bankanın komisyonu ve 
rmaMİâi, tapon varakalarının masarifi tecdidiyesi, 
tedahülâtı mümsil senedatın masarifi ihzariyesi ilh... 
da dahil olmak üzere, evvel emirde Şirket tahvilât 
veuhjsse seaedatı faizlerinin tesviyesine ve tedahülâtı 

mümsil senedatın itfasına ve fazlası da Şirketin ih
raç etmiş olduğu senedatın itfasına hasr ve tahsis 
olunacaktır.; 

İtfa muamelesi, bilâtefrik her hangi cinsten olur> 
sa olsun, 'borsada fiyatları en düşük olan seoedaltın 
Şirketin menafiine en muvafık bir tarzda muibayaası 
suretiyle icra kılınacaktır. 

\% 50 den dûn bir fiyatla mubayaat icrası kabil 
olamıyacak olursa kura keşidesi suretiyle icrayı mua
mele olunacaktır. (Kura isabet eden senedat, kıymeti 
ihbariyelerinin % 50'si hesabiyle, İsviçre frankı ola
rak tediye olunacaktır. 

Bedeli tamamen tesviye edilmemiş olan hisse se-
nedatına gelince; salifüzzikir % 50 nispeti mezkûr 
hisse senedatının kıymeti ' itibariyelerine göre olma
yıp, yalnız 'bedellerinden tesviye kılınmış olan mik
tara göre olacaktır. 

İtfa için kalan mevcut itfa plânı mucibince lü
zumu olan miktardan fazla ise Hükümet bu fazla
nın iadesini veya senedatı veya tahvil mubayaasına 
hasıran talep edebilir. İti-lâfnamenin, ikinci maddesi 
mucibince kupon olarak vaki olacak tediyat için ban
kalara komisyon masraf vesaire verilmeyecektir. 

İtfa olunan senedat ve tediye edilmiş kuponlar 
Hükümete tevdi olunacaktır, 

7. Şimdiye kadar kura isabet etmiş olup da he
nüz tediye edilmemiş olan müruru zamana uğrama
mış tahvilât hakkında kura isabet etmemiş gibi mua
mele olunacaktır.: 

Ahkâmı Umumiye 
8. Balâdaki 1 ve 3 numaralar tahtında zikredi

len tahvilât kuponları ile temettü kuponlarının, mu
kabilinde «tedahülâtı mümsil senedat» itası zımnın
da 31 Kânunuevvel 1929 tarihine kadar, hâmiller ta
rafından ibrazı muktazi ve bunların ademi ibrazı, 
Hükümet menfaatine olarak sukut hakkı müstelzem-
âfcs 

9. Kura isalbet eden senedat ile kuponlara müte
allik: eski müruru zaman müddetleri, fıkrai salife 
ahkâmı mahfuz kalmak şar tiyle, 1 Teşrinisani 1914 
ten 31 Kânunuevvel 1928 tarihine kadar muattal 
kalmış olup, 1 Kânunusani 1929'dan itibaren müru
ruzaman müddetleri berveçhizir tespit kılınmıştır : 

A) Vadeleri hulul etmiş tahvilât ve hisse senedatı 
kuponlariyle balâdaki 1 numara tahtında muhar
rer yirmi ıbeş adet senelik tekasit için : 

Hululü vadelerinden itibaren beş sene, 
ıB> Kura isabet edecek tahvilât ve hisse senedatı 

için; Vaciibültediye oldukları tarihten itibaren on se
ne; 
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Müruru zamana uğrayacak kuponlar ile müteda
hil kuponları mümsil senedat kupondan ve kura isa
bet eden hisse senedatı ve tahvilât esmanı Hüküme
te kalacaktır. 

10, Şirket, işbu plânın tatbiki zımımnda lâzım-
gelen kâıffei teda'biri ittihaz ve usulleri tayin ve tes
pit eyliyecektir. 

İli Hükümet ile Şirket 'beyninde münakit 
10 . 12 ,. 1928 tarihli İtilâf namenin 2 nci maddesinin 
son fıkrası ahkâmı işbu plânda İsviçre frankı ola
rak hamillere icra edileceği musarrah olan kâffei 
tediyata dahi şamildir. 

İsviçre frangının bedeli, ibrazında tediyesi meş
rut senedatın kambiyo piyasası üzerinden, tediye ma
hallerinden her hangi birinde rayiç akça ile hâmil
lere tediye olunacaktır. 

Ankara'da 
Maliye Vekâleti Celilesine 

Efendim hazretleri : 
Türkiye Hükümeti Cumhuriyesi tarafından iştira 

olunan zirde muharrer şirketimiz senedatı hakkında 
vaki olan iş'arı âlilerine atfen hususatı atıyeyi arz 
eyleriz. 

15 850 adet bedeli tamamen tediye edilmiş hisse 
senedatı... beheri 500 franktan. 

16 numaralı ve müteakip kuponlar merbut. 
Altı hin adet •% 25 tediyeli hisse senedatı (Mu

vakkat şahadetname) 125. 
1927 senei hesabiyesine müteferri hissei temettüü 

tediye edilmiştir. 
Salifüzzikir senedatın 1929 ve 1930 seneleri zar

fında Hükümeti Celileye ita ve teslim edileceği ve 
Hükümeti Celilece izhar olunan arzuya tevfikan. İş
bu senedatın 1929 ve 1930 senelerine ait faiz ve itfa 
servisinin berveçhiati icra olunacağı hususatına ıttı
la kesbettiğimizi zatıâlilerine tekit eyleriz.; 

I. Muvakkat ahkâm. 
Mubayaa itilaf namesinin ikinci maddesinde tes

pit edilmiş olan senelik taksitler dolayısiyle salifüzzi
kir iki senei hesabiye zarfında Hükümeti Celile tara
fından nakden noksan tesviyesi lazım gelen mebaliğ 
1929 senei hesabiyesi için 223 160,53 İsviçre frangı 
(İki yüz yirmi üç bin yüz altmış İsviçre frangı elli 
üç santim) v 

1920 senei hesabi yesi için 223 160,53 İsviçre fran
gı (İki yüz yirmi üç bin yüz altmış İsviçre frangı ve 
elli üç santim) olup, 

Buna mukabil Hükümeti Celile yukarıda mezkûr 
senedata ait olan ve 1929 ve 1930 senelerinde vade

leri gelen kuponları iptal ediknek üzere, Berihı'ide 
«Doyçebank» a Kânunuevvel 1930 nihayetine kadar 
tesMm etmeyi taahhüt eyler. 

2. Senelik Taksitlerin Tenzili : 
Yukarıda zikrolunan senedatın iştirası ve muba

yaa itilaf namesinin ikinci maddesi ahâcâmmın tadiM 
dolayısiyle 1 Kânunisani 1931 tarihinden itibaren 
Hükümeti Celile tarafından tediyesi lazım gelen se
nelik taksitler berveçhiatidir. 

1 Kânunisani 1931 ila 31 Kânunuevvel 1932 dev
resi 243 887,24 İsviçre frangı, 

1 Kânunisani 1933 ila 31 Kânunuevvel 1957 dev
resi, 

A) Faiz ve itfa için 243 887,24 İsviçre frangı, 
B) Mümasil senedatın itfası için 93 317,88 
İsviçre frangı 337 205,12 İsviçre frangı, 
i' Kânunisani 1958 ila 30 Eylül 1983 devresi 

243 887,24 İsviçre frangı, 
1 Teşrinievvel 1983 ila 5 Mart 2002 devresi 

34 085,04 İsviçre frangı. 
3. Mümasil Senedat : 
Mevzubahis senedata merbut bulunan mütedahil 

kuponlara gelince, «Mali servis» in 1 ve 3 numaralı 
fıkraları ahkâmına tevfikan, mümasil senedat mu
kabilinde tebdil edilmek üzere işbu kuponlar müruru 
zaman müddetinin hululünden evvel Hükümeti, Ce
lile ve satanlar tarafından ibraz edilecektir. 

Mamafih, tarafı âlilerinden izhar buyurulan ar
zuya tebaan, mümasil senedatın ihzarı yerine 
2 168 750 İsviçre frangı bir adet müşterek vesika 
ikame olunacaktır. 

Mütedahillere ait senelik taksitlerin iptal ve ten
zili zımnında, bu müşterek vesikanın en geç 1 Kânu
nisani 1933 tarihinde Berlin'de «Doyçebank» a ibra
zı meşruttur. 

İşbu tenzilin neticesi, yukarıda 2 numaralı fıkra
da zikredilmiş olan tenzilatı havi senelik taksitlerin 
erkamında dercedilmiş bulunmaktadır. 

Yukarıda zikredilen ahkâm, Hükümeti Celilenin 
mütedahil ve cari faizlerden ve satın alınan seneda
tın itfasından kendi hesabına, feragat eylediği ve şir
ketimizin 31 Kânunuevvel 1930 tarihine kadar tasfi
ye edilmiş olacağı esasına müstenittir. Bu takdirde 
Hükümeti Celile berayı iptal senedat ve kuponları 
31 Kânunuevvel 1930 tarihine kadar («Doyçebank» a 
teslim edecek ve bunun üzerine balâdaki tenzilat ka
tiyet kesbeyleyecektir. Mamafih Hükümeti Celile, 
satın alınan senedatı tamamen veya kısmen mevkii 
tedavüle çıkarmak hakkım muhafaza eder. İtfa plam 
mucibince itfası lazım gelen miktardan fazla itfa ya-



pıldığı ve Hükümetçe veya Hükümet namına banka
ca ayrıca hisse senedatı ve tahvil «atın alındığı tak
dirde işbu fazla ile satın alınmış miktar kadar taksit
lerden tenzilat icrasına Doyçebank mecburdur. Ten
zilat miktarındaki senedat iptali' için Doyçebanka 
tevdii olunacak ve şu kadar ki, komisyon ve masrafa 
tabi olmayacak. 

Her iki takdirde de senelik taksitler işbu seneda-
ta ait faiz ve itfa servisine tekabül eden miktarda 
tezayüt veya tenakus, edecek ve diğer bir itfa planı 
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tanzim etmek lazım gelecektir. Mubayaa mukavele
namesi ile beraber bu mektubumuzla işbu mukavele 
ahkâmında icra olunan tadilatı aynı zamanda Ber
lin'de «Doyçebank» a işar etmeyi deruhde eder ve 
ihtiramatı mahsusamızın lütfen kabulünü istirham 
ederim efendim. 10 Kânunuevvel 1928 

ttilafname Merbutu Haydarpaşa Liman Şirketi 
12 Kurd Vaygelt 

Pol Mayster 
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ANADOLU BAĞDAT DEMİRYOLLARI VE 
1928 SENESİ BÜTÇESİNE TAHSİSAT 

LÂYİHASI VE ([*] 

Sna No. : 60 

ttAYDARPAŞA LİMAN VE RIHTIM İDARESİNİN 
FEVKALADE İTASINA DAİR 1/305 NUMARALI KANUN 

BÜTÎÇE ENCÜMENİ MAZBATASI) 

Türkiye Cusrihuıüyetli 
Başvekâlet 15 . 12 , 1^28 

Muamelât Müdürlüğü 
Şube 1 

Sayı : 6/5023 

B.M.M. Yüksek Reisliğine 
Anadolu demiryolları ve Haydarpaşa liman ve 

rıhtım idaresli bütçesine tahsisatı fevkalâde itası bjak-
'kında Maliye Vekâletince tanzim olunan ve İcra 
Vekilleri Heyetinin 12.12.1928 tarihli içtimaında yaik-
se!k Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esba
bı muclbesıiyle birlikte takdim olunmuştur. 

Muktezasımn ifa ve neticesinin iş'anna müsaade 
buyurulmasını rica ederim efendim. 

Başvekil 
ismet 

Anaidolu Demiryolları ve Haydarpaşa Liman? ve 
Rıhtım İdaresi Bütçesine Tahsisatı Fevkalade tta^ma 

Dair Kanun Lâyihasıdır. 
Madde 1. — Anadolu - Bağdat demiryolları] ve 

Haydarpaşa liman ve rıhtım idaresinin 1928 sinei 
malisi 'bütçesinde 5 numara ile açılacak faslı mahşuse 
1 500 000 lira tahsisatı fevkalade verilmiştir. 

Madde 2. — Devlet demiryolları ve limanları ida
resince bir buçuk milyon Mraya kadar kısa valdeli 
avans aktine, nisabı cari küşadına, ve bu hususta; le-
delhace Maliye Vekili de kefalete mezundur. 

Madde 3, — Bu Kanun neşri tarihinden miıte-
berdür., 

[*] Buna ait mazbata 56 numaralı lâyiha ilâ ta-
bedilmistir.: 

Madde 4. — Bu Kanunun ahkâmını icraya Maliye 
ve Nafıa vekilleri memurdur. 

Adliye N. 
Mahmut Esat 
Dahiliye Vekitö 

Ş. Kaya 
Maliye Vekildi 
Ş. Saraçoğlu 
Naf ia VekÜ 

Recep 
S.M.1. V. 

Doktor Refiüfc 

Başvekil 

MM Müdafaa Vekili 
M. Abdülhalik 

Hariciye Vekil 
Drâ T. Rüşdü 

Mf. V. 
M. Necati 

îıkitSs'at Veküli 
M. Rahmi' 

Anadolu - Bağdat Demiryolları ve Haydarpaşa Liman 
ve Rıhtım İdaresinin 1928 Senesi Bütçesine Tahsisatı 

Fevkalade İtasına Dair Kanun 

Birinci Makide — Anadolu, Mersin - Tar-. 
sus - Adana Demiryoİlariyle Haydarpaşa liman ve 
Rıhtımının 'Mubayaasına dair olan itilaf nameler mu-
dilbince 1928 malî senesi zarfında verilecek mebaliğ 
karşılığı olarak Anadolu - Bağdat Demiryolları ve 
Haydarpaşa Liman ve Rıhtım İdaresinin 1928 senesi 
bütçesinde beş numara ile açılan faslı mahsusa 
1 500 000 Ura tahsisatı fevkalade verilmiştir* 

İkSnoi Madde — Devlet Demiryolları ve Liman
ları İdaresince bir buçuk milyon İraya kadar kısa 
vadeli avans aktine, hesabı cari küşadına ve bu hu-
susata ledelhaee Maliye Vekili de kefalete mezun-
duTi 

Üçüncü Madde — Bu Kanun neşri 'tarihînden mu
teberdir. 

Dördüncü Madde — Bu Kanunun ahkâmını icra-* 
ya Maliye ve Nafıa Vekilleri memurdur., 
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Sıra No. : 61 

1928 SENESİ MALİYE VEKÂLETİ BÜTÇESİNE TAHSİSATI FEVKALADE İTASINA DAİR (1/308) 
NUMARALI KANUN LÂYİHASI VE BÜTÇE ENCÜMENİ MAZBATASI (*) 

Tüirkliye Cumhuriyeti 
İBaşvdkfitet 15 , 12 , 1928 

Muamelât Müdürlüğü 
Şube lı 

Sayı : 6/5025 

R.M.M. Yülkfcek ReMğine 
119218 seneâii Maliye Vekâleti Bütçesiinde açılan 225 

nci fasla tahsisatı fevkalade itası haikikında tanzim 
olunan ve icra vekilleri heyetinin 12.12.1928 tarihli' 
içtimamda Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun 
lâyihası echabı ımucibesiiyle birlikte takdim olunmuş
tur,, 

Muktezaisının ifa ve neticesinin iş'arına müsaade 
'buyurulmasıni rica ederim efendim,, 

iBaşVekil 
İsmet 

Malîye Bütçesine Tahsisatı Fevkalâde İtasına Dair 
Kanun Lâyihası. 

'Madde 1. — Anadolu demiryolu, Mersin - Tar
sus - Adana demiryoiiariyle Haydarpaşa liman tahsi
satınım ve bu şirketlere ait eshama ve tahvilât ile men
kul ve gayrimenkul emvalin mubayaası için 1928 se
nesi Maliye 'bütçesinde açılacak 225 nci 
4 60Ö 000 lira tahsisatı fevkalâde verilmiştir. 

(*) Buna ait mazbata 56 numaralı lâyiha ile ta-
bedilmistir. 

Madde 2. — Bu Kanunun neşri tarihinden mute
berdik^ ( 

Madde 3. — Bu Kanunun ahkâmım icraya Maliye 
Vekili memurdur. 

Başvekil 
İsmet 

'Ml§ Müdafaa Vekili 
Mustafa A'bdülhalik 

Hariciye Vekili 
Dr. T, Rüştü 
Maarif Vekili 

M. Necati' 
tktüsalt Vekili 

M. Rahımli1 

12 . 12 , 
Adliye Vekili 
(Mahmut Esat 
Dahüye Veklü 

Ş. Kaya 
Maliye V«fcli 
§. Saraçoğlu 
Nafia Veküi 

Recep 
S.M.Î. V. 
Dr. ReCı8c 

1928 

1928 Senesi Maliye Vekâleti Bütçesine Tahsisatı 
Fevkalade İtasına Dair Kanun 

Birinci Madde — Anadolu, Mersin - Tarsus -
Adana demiryollariyle Haydarpaşa Limanı tesisatı
nın ve bu şirketlere ait esham ve tahvilat ile menkul 
ve gayri menkul emvalin mubayaası için, 1928 sene
si Maliye Vekâleti bütçesinde 225 numara ile açılan 
faslı mahsusa 4 600 000 lira tahsisatı fevkalade ve
rilmiştir. 

İkinci Madde — Bu Kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

Üçüncü Madde — Bu Kanunun ahkâmım icraya 
Maliye Vekili memurdur» 


