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1 — SABIK ZABIT HULASAASI
Siyasi miiste§arliklara tayin edilen zevat hakkmdaki tezkere okundu.
Memurin kanunu layihasmin Dahiliye ve taalluk
ettigi diger enciimenlere havalesi karargir oldu.
Jandarma kanununun 18 nci maddesine bir fikra
eklenmesine dair kanun layihasmm birinci miizake-

reis yapildiktan sonra sargamba
iizere inikad bitirildi.
Baskan Vekili
Refet Canitez

giintt toplanilmak

Katib
Gazi Anteb
Bekir Kaleli

Kfitib
Coruh
Ali Zirh

2 — HAVALE EDILEN EVRAK
Layihalar
1 — Arazi tahriri hakkmdaki 2901 sayili kanuna
ek kanun layihasi (1/752) (Maliye ve Biitse enciimenlerine)
2 — 1936 yih muvazenei umumiye kanununa bagh
bir kisim daire biit^elerinde degigiklik yapilmasma
dair kanun layihasi (1/751) (Biitce enciimenine)
3 — 1935 yili Hazine son hesabi hakkmda kanun
layihsi (1/753) (Divani muhasebat enciiimenine)
4 — Kasakcjligm men ve takibine dair olan kanunun 71 nci maddesinde yazih miiddetin askeri ihtisas
mahkemelerine munhasir olmak iizere uzatilmasi hakkmda kanun layihasi (1/754) (Adliye, Maliye ve
Biitge enciimenlerine)
5 — Vakiflar umum miidiirliigii 1936 yili biitgesinde 7 000 lirahk miinakale yapilmasma dair kanun
layihasi (1/755) (Butce enciimenine)

Mazbatalar
6 — Biiyiik Millet Meclisi 1937 yili gubat ayi hesabi hakkmda Meclis heshlarmin tetkiki enciimeni
mazbatasi (5/45) (Ruznameye)
7 — Giimriik tarifesi kanununa ek kanun layihasi
ve Giimriik ve inhisarlar, tktisd, Maliye ve Bu^ge enciimenleri mazbatalari (1/617) (Ruznameye)
8 — Mill! Miidafaa vekaleti kara kismi ile Harita
umum miidiirliigii 1936 yili biitgelerinde 31 420 lirahk
miinakale yapilmasma dair 1/716 sayili kanun layihasile tdare Heyetinin, Biiyiik Millet Meclisi 1936 yih
biit§esinde 5 300 lirahk miinakale yapilmasma dair
2/49 ve 1936 yili muvazenei umumiye kanununa bagh
(D) cetvelinin Biiyiik Millet Meclisi kismmda ve nakil vasitalari
kadrosunda degisjklik yapilmasma
dair 2/50 sayili kanun teklifleri ve Biitge enciimeni
mazbatasi (Ruznameye)

B I R I N C I CELSE
Agikna saati : 15
BA§KAN — Hilmi Uran
KATlBLER : Nasit Ulug (Kiitahya), Ziya aevher Etili

(ganakkale)

'•^•^

BA§KAN — Oelse agilmistrr.
3 — RlYASET DtVANININ HEYETl UMUMlYEYE MARUZATI
1 —• Kayseri mebusu Faik BaysaUn intihab
mazbatasimn tasdiki.
BALKAN — Kayseri mebusluguna intihab
edilen Faikin mazbatasi gehnistir. §ikayet yok-

tur, muallel degildir.
Mazbatayi reye arzediyorum. Kabul buyuranlar ... Kabul etaneyenler ... Faikin mebuslugu
kabu edilmistir.

4 — AND I(ME
BA§KAN — Burada ise tahlifi yapilsm.
1 — Kayseri mebusu Faik BaysaUn and ig(Kayseri mebusu Faik Baysal and igti)
mesi.
BA§KAN — Ruznameye gegiyoruz.
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6 — MttZAKERE EDlLEN MADDELER
1 — Buyuk Millet Meclisi 1937 yih 2 nci kanun ayi hesabi hakkmda Meclis hesablarinm tetkiki encitmeni mazbatasi (5/43) [1]
BALKAN — Malumat nasi olmustur.
Diger maddeye gegiyoruz.
2 — Buyuk Millet Meclisi ve mustemildtmdakti esya hakkmda Meclis hesablarinm tetkiki enciimeni mazbatasi (5/44) [2]

BALKAN — Ittila hasil edilmistir.
HASAN SAKA (Trabzon) — Siyasi miiste§arliklara tayin edilen arkadaglardan bo§ kalan enciimen azaliklarmm segimi bu giinkii ruznamemizde yoktur. Ruznameye almarak bu gun
intag edilmesini rica ediyorum. Ihtisas listeleri
tevzi edilmigtir.

5 — SECIMLER.
1 — Arzuhal, Butge, Iktisad ve Maliye encumenlerinde miinhal bulunan azaliklar segimi.
BALKAN — Siyasi miistegarliklara tayin
edilen arkada§lardan inhilal eden enciimen azaligr intihabi bu giinkii ruznamede yoktur. Taleb
veghile ruznameye almip intihab yapilmasmi
reyinize arzediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler.. Kabul edilmi§tir.
Iktisad enciimenine 1, Biitge enciimenine 1,
Arzuhal enciimenine 1 ve Maliye enciimenine de
1 aza intihab edilecektir.
(Reyler toplandi)
BALKAN — Rey vermeyen arkada§ var
mi?. Rey toplama muamelesi bitmi§tir.
Reyleri tasnif igin kura ile ug arkadag ayiracagiz.
Fuad Ziya Qiyiltepe (Elaziz), Benal Ariman
(Izmir), Hulki Aydm (Siird). Bu arkada§lardan arayi tasnif igin rica edecegiz.
Ruznameye gegiyoruz.
3 — Hukumetle Eregli sirketi arasmda 28
ikinci tesrin 1936 tarihinde aktedilmis olan satm
alma mukavelesinin tasdikma dair kanun layihasi ve tktisad, Maliye ve Biitge enciimenleri
mazbatalari 1/713 [3]
BALKAN — Layihanm heyeti umumiyesi
hakkmda soz isteyen var mi?.
HALtL MENTE§E (Izmir) — Arkadaslar,
resmi istatistiklerden anlasildigma gore, 10 sene zarfmda Havza istihsalati her sene bir nisbeti muayyenede terakki gostererek 950 000
tondan 936 da 2 295 000 tona kadar irtika etimi^tir. Bu terakki memleketin terakki hizmda
bir blgii olabilir. Gerek hususi menabiden ve
gerek resmi menabiden icra ettigim tahkikata
gore Havzanm senelik istihsalati 5 milyon tona
kadar gikarilabilir. Tesisat modernize edilirse
s^mendifer ve limani yapildigi halde bugiin 6,5
7 lira tutan maliyet fiyatmi da 3 - 3,5 liraya
kadar indirmek imikam oldugu tahakkuk edi[1] 112 sayih basma yazi zaptm sonundadir.
[2] 113 sayili basma yazi zaptm sonundadir.
[3] 114 sayili basmayazt zaptm sonundadir.

yor. Bunun gerek memleketin dahili vaziyeti
iktisadiyesi iizerinde yapacagi hayirli tesir ve
gerekse memleketin tediye muvazenesinde temin edecegi biiyiik meblag itibarile gok biiyiik
neticeleri olacaktir. Enciimenlerin esbabi mucibelerinde sbylendigi veghile gerek fabrikalanmiza, gerek vesaiti nakliyeye ucuz enerji temin edecek ve bu suretle vesaiti nakliye fiatlarmm tenezziiliine hizmet edecegi gibi istihlak
maddelerimizin de ucuzlamasma gok yardimi
olacaktir. Bir memlekette nakil vasitalan ne
kadar ucuz ve seri olacak olursa terakki de o
derecede siiratle inkisaf eder.
Tediye muvazenesinde ise 5 milyon tona kadar komiir cikarabilecegimiz halde o zamana
kadar vuku bulacak terakkiyati nazara alarak
2,5 milyon memleket ihtiyacma ayrildigi halde
2,5 milyon ton da harice satilacak demektir ki,
bu memleketin tediye muvazenesinde 12 - 15
milyon kadar bir kargilik temin edecektir.
Diger esya ucuzladigi gibi komiir fiatleride ucuzlamistir. Diger e§ya fiatleri yukseldikge
komiir fiatleride yukseleceginden tediye muvazenesinde de bu milyonlarda nisbetle artacaktir. Binaenaleyh her cephede memleket igin
hayirli ve faydali ve feyizli neticeler verecek
olan bu miihim servet ve enerji kaynagmm
rasyonalizasyonu igin almacak tedbirlerin baslangici olacak olan bu mukaveleyi getirdiginden dolayi Iktisad vekilini tebrik ederim.
Yalmz kendilerinden sunu rica edecegim M,
her §eye takdimen bu miihim membai, bu miihim
servet ve enerji membaini bir an evvel cihazlamak noktasmdan harekete gegsinler ve bunlan
sair islere tercih ederek ikmal buyursunlar.
§imendifer baslami^tir. Pakat isittigime gore in§aat durmustur. Ewela bu vakise Vekil
beyefendiden bunun sebebini soruyorum. Sonra
liman meselesi hakkmda ecnebi gruplarla miizakereler oldugunu gazetelerden goriiyoruz.
Bu muzakereler ne dereceye kadar ilerlemistir?
Sonra Havzanm miihim bir derdi de amele
meselesidir. Yine miitehassislarm yaptigi tetkikata gore Havzanm daimi ve kalifiye amelesi
yoktur. Muvakkat amele ile isler yurutiilmektedir. Muvakkat amelenin cali^ma miiddeti de
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vasati olarak ancak 25 gun hesab ediliyor. II dan ibarettir. Kendilerine ve arkada§larma huzurunuzda tegekkiir ederim.
Halbuki randman meselesinde ise ehil ve devamli amele ile muvakkat amele arasmda % 40 - 50
MlTAT AYDIN (Trabzon) — Bendeniz tekfark vardir. Vekil Beyefendi bunun hakkmda
nik mesailini arzediyorum. Simdiye kadar yada bizi tenvir buyururlarsa miitesekkir kalrriz.
pilmi§ olan bir gok mukaveleler vardir. Hemen
EMtN SAZAK (Eskisehir) — Bendeniz ilk
hepsini tetkik etmi§ bir arkada§miz sifatile soydefa Zonguldaga gittigim zaman orada kar^ila^liyebilirim ki buradaki inceligi hig bir mukavetigmi seyleri arzedecegim:
lede gormedim. Hakikaten iyi tetkik edilmi§, inOrada bir simendif er gdriirsuniiz, bir bina go- celenmi§ ve hakikaten §edovr bir mukaveledir.
Bilhassa bu mukavelenin kiymetini yiikselten
riirsiiniiz, bir tesisat goriirsuniiz. Bunlarm kime
en esasli bir noktasi da Tiirk parasi iizerine
aid oldugunu sordugunuz zaman alacagmiz ceolmasidir. §imdiye kadar yaptigimiz iglerde
vab sudur: Eregli sirketinin. Oradaki biitiin vehep ecnebi franki iizerine idi. Bunlarda hatta
saiti medeniye asagi yukari bu §irketin hakimibeher frankta §u kadar altm bulunmak gibi bir
yeti altmdadrr. Bu, benim giicume gitti. Oratakim kayidler vardir, yahud isvigre franki oladaki tiiccarlarla bu vaziyeti gbriisiirken Devletin
caktir, gibi bir takim §artlar bulunuyordu. Bubu §irketi mubayaaya giicii yetmez, dediler ve
rada dogrudan dogruya Tiirk parasi olarak ko50 - 60 milyondan bahsettiler.
nulmu§tur. Bu itibarla Iktisad vekiline kendi he§imdi bu miizakere baslarken samimi olarak
sabima bu noktada te§ekkiir etmekten ba§ka yasoyliiyorum. Ben bu iste iki cephe goriiyorum.
pilacak bir §ey bulamiyorum.
Devletin aldigr devletgilik tedbiri karsismda
isleri, pazarlan kendisi idare eder.
Yalniz, mukavelenin bir maddesi iizerinde
§u eder, bu eder, tiste verir, herifi kagirir.
kiigiik bir tasrih rica edecegim. O da: 11 nci
Sistemin birisi bu, bunu gbrdiim. Bu, Celal Bamaddede depolarda bulunan malzemenin satin
yann sistemine girmez. tkincisi; bunu olsa olsa,
almmasi meselesidir. Bunlar bir heyet tarafm10 - 15 milyon arasmda tahmin ederdim. Sonra
dan tesbit edilecek, komiirler ve mevcud buluIktisad enciimeninde gordiik ki (3,5) miiyondur.
nan malzemeden arzu edilenler satin almacak,
Hatta arkada§larla tereddiid ettik. 35 milyon ol- ki bu gok dogru ve iyidir, bedeli de 10 senede verimasm diye telefonla sorduk, (3,5) miiyondur
lecek. Simdi farzedelim ki bir milyon liralik bir
diye cevab verdiler. Vaziyet te; §u: Komiir satkiymet takdir edildi. Biz buna hali hazir bedel
tigimiz pazarlarm haricinde 10 sene komiir veriizerinden komiir mii verecegiz, yoksa her sene
mek suretile odemek. Senevi bin ton, 6 §ar liraayrilip ta o senenin rayici iizerinden mi komiir
dan. Simdi bunu komiir istihsal masrafma Haverilecek? Bu sarih yazilirsa ileride daha iyi
ve ederek yaptigimizi farzedersek 1,5 milyon lihareket edilmi§ olur. Maruzatim bu kadardir..
raya mal oluyor demektir.
IKTISAD VEKIL! OELAL B A Y A R (IzSonra bendeniz oyle goruyorum ki daima ec- mir) — Ewela esas mukaveleye taalluk eden sunebilerin dahildeki idaresinden bizim idaremiz
ale cevab arzetmek isterim
- noksanlarm telafisinden sonra - % 20 fazla
Depolarda mevcud olan mallar, bunlar eskirandiman veriyor. Qiinkii onlarin israflan varmemis, demode olmamis ve bugiin isimize yadir, bol verirler, bol ya§arlar. Qok iimid ederim
rayorlarsa, bu kaydiisart dahilinde tarafeynce
ki bu arkada§larm yiiksek elleri ile yakin bir tayin olunacak ekisperler marifetile kiymet takzamanda maliyet yan yariya iner, bilhassa tevdir edilecektir. Krymet bugunku rayige gore
hitten sonra.
tayin olunacaktn*. Krymet takdir olunduktan
O zaman dogru diiriist denilebilir ki Eregli
sonra 3,5 milyon esas krymete ilave olunarakkomiir §irketi Oelal Bayarm Tiirk milletine bir
tan on sene zarfmda bila faiz ve bedeli komiir
hediyesi olmu§ mahiyetine girer. Yalniz kendileteslim edilmek suretile tesviye olunacaktir.
rinden bir ricada bulunacagim. Orada diger bir
Esas budur.
i§ daha kalmi§tir. Halbuki vahdet lazimdrr. A§aMlTAT AYDIN (Trabzon) — Sualime cegi, yukari komiiriin % 90 ni Devletin elinde iken
vab
vermis vaziyette misiniz?
yanmda bir de ecnebi §irket vardir. Yalniz di§
IKTISAD
V E K I L I CELAL BAYAR (Izpazarlarmi ona hasredelim, himaye vermiyelim
mir)
—
Evet,
budur.
dersek biraz girkin olur ve onlar da hakikaten
bir iki senede birakip kagmaga mecbur olurlar.
MlTAT AYDIN (Trabzon) — On taksitte tediye edecegiz, gelecek sene veya iig sene sonra
Mesela maden siitunu vermezsek sana di§ pakomiir bedeli diismus veya yiikselmis olacak
zarlarmi veriyorum, ig pazarlarda piyasa verolursa ne olacaktr?
mem dersek her halde bir iki sene zarfinda kagmaya mecbur olur ve girkin olur. Binaenaleyh
IKTISAD VEKlLl OELAL BAYAR (Debir sene zarfinda bunu da intac etmelerini rica
vamla) — Aire kismmdaki mallar bugunku
ederim ve oradaki kotii koku tamamen zail olrayig iizerindedir. Satis meselesine gelince, musun ve milli vahdet temin edilsin ve tarn milli
kavelede yazar. Fob krymeti komiir sati^larmm
istiklale yakigan bir §ekil alsin. Temennim bun- |! o seneki rayici iizerinden yapilacaktir ve
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bunun bbyle olmasmi da iltizami olarak kadeki ameleye nazaran kafi derecede ve istihsal
bul ettik. Qiinkli kbmiir fiatlan biitiin diinyanoktasmdan memnuniyetbah§ derecede randuda yiikselmek istidadmi gbstermi§ ve halen de
man vermemektedir. Ameleyi, esasen muhityiikselmege ba§lami§trr.
lerinde miireffeh bir hayat ya§amayan bu vatanda§lanmizi siki bir nazaret altmda bulundurEregli sirketi hepinizin bildigi §ekilde havmak ve amele hayatma uygun konforii de ihtiva
zada birinci derecede mevki i§gal eden bir miietmek suretile Havza dahilinde iskan etmek
essesedir. Bu giin havzanm 3/4 ne sahibdir,
kendilerini mesleki terbiye altmda bulundurmak
denilebilir. En zengin damarlari kendisinin imzarureti vardir. Bu bizim programimizda datiyazi veya ruhsatnamesi dahilindedir. Tahmin
hildir.
olunan ton mikabi 400 metre derinligi ve umkuna nazaran 400 milyon ton raddesindedir. Ve
Havzanm istihsalatmi arttirmak igin ele alibunlar satihdadir. Bu satih i§lendikten sonra
nan mevzulardan birisi de liman ve gimendiferdaha a§agida suyu gegtikten sonra nasil bir
dir. Ayni zamanda ilave edeyim, biiyiik tonda
manzara gbsterecegine dair heniiz kati bir fikgemilerdir. Biitiin bunlar kul halinde teknik
rimiz yoktur. Belki ya zengin bir cevhere tesaesaslara istinad etmek suretile tahlil ve tetkik
diif edebiliriz, veyahud bitmi§ olabilir. Eregli
edilmi§ ve bir karara varilmi§trr. Bu kararm ic§irketi bu giin dahi istihsalati dolayisile havrasi igin §arti esasi olan kuvvei miieyyide yani
zada birinci dereceyi i§gal etmektedir. Senevi
para, Devletin umumi butgesine dayanmaktadir.
istihsal miktan 600-800 bin ton arasinda taBu da, her sene varidatrmiz arttigi cihetle, timid
haliif etmektedir. Tesisati, kuyulari ve lavalan,
bahstir. Eregli sirketini ele aldigrmiz zaman
fabrikalan, limani, §imendiferi ve biitiin aktiiimid ediyoruz ki, hali hazrr vaziyeti ile hiisnii
file 3, 5 milyon Turk lirasma satm alm§i bulu- idare edebilecegiz. Yine iimid ediyoruz ki bu
nuyoruz. Bunun haricinde kalan kisim kasagiinkii vaziyetinden daha iyi olacaktir. Bbyle
sindaki paralarile halk iizerindeki matlubatibiiyiik i§letmelerde lazim gelen evsafi haiz eledrr. Bunun iyi bir i§ oldugu hakkinda enciimenmanlarimiz vardir. Memleket gocuklari isin wfcilerin ve burada sbz soyleyen hatiblerin tevegresinde ve tekniginde bu i§i ba§arabilecek liyagiihkar sbzlerine bilhassa tesekkiir ederim.
kati haizdirler. Bunu bu kiirsiiden iftiharla sbyHavza hakkindaki bu temayiilii gordiikten sonra liyebilirim ve temin edebilirim (Alkiglar).
memleketimizin mill! ekonomisi iizerinde gok
Bizim mukavelemizin §artlarmdan birisi de
biiyiik kuwet ve tesiri olan kbmiir meselesi
simdiye kadar hakiikaten yaptigimiz mukaveleiizerindeki dikkatimizi artrracagiz, teksif edeierden ba§kaca bir sistemi ihtiva etmektedir.
cegiz.
Muhendis ve mebus arkadagrmiz buna i§aret buHavza kiymet itibarile nedir?. Bunun her
yurdular. Biz kapitalizasyon sistemine gitmedik.
Bunu uzun senelere baglryarak, faizlerini
halde ekademik muzakerelerden politik miinade iizerine ilave ©derek bir aniite esnasma
kassalardan ziyade mahiyetini miitehassislarm
varmak istemedik. ilk teklif te bize bbylisanma birakmak lazim gelir. Otorite denilele vaki olmugtu •. Bu teklif in terkedilmesi labilecek ve beynelmilel §6hreti haiz olan alimlere
havzayi teknik noktai nazarmdan tetkik ettirdik zimgelecegini kendilerine sbyliyerek vasil oldugumuz bu neticeyi kendilerine bildirdik ve
ve bunlarm raporlan elimizdedir. Bize tavkabul ettirdik. ilk teklif 14 milyondu. Bunun
siye ettikleri §ey mevcud i§letme sistemini bi% 7,5 faize 35 senede bdemegi ve bu miktan karakmak ve yeni bir i§letme sistemine dahil olpitalize ederek senede bir milyon 200 bin lira
maktrr?. Havzayi ug uniteye ayirmak, fakat bu
aniiite teklif ediyorlardi. Bu bir milyon 200 bin
iiniteleri bir elden idare etmek. Bunu yaptigilirayi 35 ile zarbettigimiz zaman mali krymetin
miz takdirde bu giinkii maliyet fiyati iizerin40 kiisur milyona giktigmi gbriirsuniiz. Bir defa
den takriben iM lira kadar istifade edebilecegisistem itibarile vaki itirazimizi kabul ettirdikten
mizi bu miitehassislar ifade etmektedirler. Havzayi Ciimhuriyet Hiikumeti eline aldigi zamanda sonra, arzettigim veghile biitiin milli fabrikalan, madenleri ve bunlara dayanan haklan
istihsalati 500 000 ton raddelerinde idi, bu giin
2 milyona vasil olmu§tur. Ve bunun yarisma rihtrm ve simendiferleri ve Tiirkiyede olan aktif
yakm olan miktarmi harice ihrag ediyoruz. Ev- leri ve mallari yalniz portfoylerindeki sened ve para harig olmak sartile 3 buguk milyon lira mukavelce harice ihrag miimkun degildi. Havzanm
bilinde Devlete intikal etimis bulunuyor. Bu 3
bu giinkii istihsalatini artrrmak igin sadece rasbuguk milyon 10 senede ve 10 miisavi taksitte
yonel bir §ekilde galismak kafi gelmemektedir.
bila
fadz bdenecektir ve mukatoilinde kbmiir vereAyni zamanda Sayin* mebus Halil Mente§enin
cegiz. Kbmurii de su sartla veriyoruz: Suriye
buyurduklari gibi amele meselesini de ehemmiharic, olmak iizere, giinkii Suriye bizim kbmiir
yetle ele almak lazimdir. Amele meselesinde
bu sene sikmti gekilmigtir. Fakat esas sikmti, piyasamizdir, nefsi Fransa ve Fransa miistemamelenin geliip zaman, zaman gali§masi ve bi- lekelerine kbmiir satilacaktrr. Bu suretle kbmiirrakib gitmesidir. Kalifiye amelenin bulunmama- lerimiz igin de yeni bir piyasa temin etmis, olusidir. Esas amele diger Avrupa memleketlerin- yoruz.
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Biz, bu mukavelenin hukiimlerinden memnunuz. Bize bu mail satanlar dahi meinnundur.
Mutekabil memnuniyet igerisinde bu mukaveleyi
huzurunuza getiriyoruz. Kabuliinu rica ederim.
Havzada, esas prensib, isletmekte vahdeti
temin etmektir. Rasyonel bir hareket ancak bu
suretle viicude gelebilir. Fakat bunu yaparken
hig kimseye; yerli olsun ecnebi olsun gadretmis.
degiliz. onlarm tabii haklarmi gozeterek netice
almak istiyoruz.
Memnuniyetlerimizden birisi de bunu bize
satan Eregli sirketinin her hangi bir tesir altmda
bunu satmaga meobur olmasi gibi bir his yoktur.
Buna bilhassa dikkat ettik.
Teveccuhlerinize tesekkiir ederim. (Alkislar).
BA§KAN — Heyeti umumiyesi hakkmda
baska soz isteyen yok.
Maddelere gegilmesini kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmistir.
Enciimenlerimiz esbabi mucibe serdi ile layihanm miistacelen miizakeresini teklif ediyorlar. Binaenaleyh bunu da reyi alinize arzediyorum. Miistacelen miizakeresini kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmistir.
Hjukumetle Eregli sirketi arasmda aktedilen 28
tesrinisani 1936 tarihli satm alma mukavelesinin tasdikma dair kanun
MADDE 1 — Hukumetle Eregli §irketi arasmda 28 tesrinisani 1936 tarihinde aktedilmis
olan bagli mukavele tasdik edilmistir.
BA§KAN — Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmistir.
MADDE 2 — Bagli mukavelenin 9 ncu maddesi mucibince mezkur mukavelenin icrasi igin
yapilacak bilumum tediyat ve isbu tediyata
muteallik bilciimle muamelat, bilumum tekalifi haliye ve miistakbeleden muaf oldugu gibi
10 ncu maddesi mucibince Hiikumet tarafmdan tediye edilecek damga resmi ile feraga taalluk edenler de dahil olmak iizere biitun riisum ve harglar ile Hukumetge sirkete yapilacak
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tediyata mukabil sirket tarafmdan verilecek
makbuzlarm Hiikumete aid olan damga resimleri affedilmdstir.
BALKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmistir.
MADDE 3 — Bu kanun nesri tarihinden muteberdir .
BALKAN — Kabul edenler... Etmiyenler...
Kabul edilmistir.
MADDE 4 — Bu kanun hukunilerinin icrasma Maliye ve Iktisad vekilleri memurdur.
BALKAN — Maddeyi kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmistir.
Layihanm heyeti umumiyesini agik reyle
reyinize arzediyorum.
Enciimenler intihabinm neticesini arzediyorum :
Maliye enciimeni azaligina (236) arkadas i$tirak etmistir ve (236) reyle AMf Baymdrr (Istanbul) azaliga intihab edilmistir. Muamele tamamdir.
tktisad enciimeni azaligi igin (236) arkadas
rey vermistir. ve (236) reyle Ibrahim Diblan
(Kocaeli) intihab edilmistir.
Biitge enciimeni azaligi igin (235) arkadas?
rey vermistir ve (235) reyle Raif Karadeniz
(Trabzon) intihab edilmistir.
Arzuhal enciimeni azaligi igin (236) arkadas,
rey vermistir VB (236) reyle Memed Ali Kurdoglu (Siird) intihab edilmistir. Muamele tamamdir.
Layihaya rey vermeyen var mi?
Rey toplama muamelesi bitmi§tir.
Reylerin neticesini arzedecegim:
Hukumetle Eregli sirketi arasmda aktedilen
satm alma mukavelesiniii tasdikma dair kanun
layihasma (260) arkadas rey vermistir. Nisab
vardir. Kanun (260) reyle kabul edilmistir.
Ruznamemizde miizakere edilecek baska raiadde yoktur. Cuma giinii saat 15 te toplanmak
iizere celseyi tatil ediyorum.
Kapanma saati : 16
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Hukuanetle Eregli sirketi arasmda afctedilen satm alma mukavelesinin tasdikma dair kanima
verilen reylerin neticesi
(Kanun kabul edilmistir )
Aza adedi : 399
Reye istirak edenler : 260
Kabul edenler : 260
Reddedenler :
Mustenkifler :
Reye istirak etmeyenler : 138
Mustenkifler :
1

[Kabul edenler]
Afyon Karahisar
Cemal Akgm
Izzet Akosman
Izzet Ulvi Aykurd
Mebrure Gonenc.
Amasya
Esad Uras
Ismail Hakki Mumcu
Nafiz Aktm
Ankara
Ahmed Ulus
E§ref Demirel
Hati Qirpan
Miimtaz Okmen
Mii§fik Aya§li
Rasim Aktar
§akir Kinaci
Antalya
Celal Mengiliboni
Dr. Cemal Tunca
Numan Aksoy
Tayfur Sokmen
Tevfik Ancan
Aydm
Dr. Hulusi Alatas,
Nuri Goktepe
Bahkesir
Cemal Esener
Dr. H. Vasif Somyiirek
Hacim Qarikli
Hayrettin Karan
Ismail Hakki Uzungar§ili

Orge Evren
Osman Niyazi Burcu
Rahmi Selcuk

Bayazid
Halid Bayrak
Ihsan Tav
Bilecik
Dr. Gl. Besim Omer
Akalm
Bolu
Hasan Cemil Qambel
Ismail Hakki Uzmay
Mitat Dagdemir
§ukrii Giilez
Burdur
Halid Onaran
Mustafa §eref Ozkan
Bursa
Asaf Doras
Dr. Galib Kahraman
Dr. Refik Guran
Dr. Sadi Konuk
Fatin Giivendiren
M. Fehmi Gergeker
Refet Canitez
Sadettin Ferid Talay
§ekibe Insel
Qanakkale
§ukrii Ya§m
Ziya Gevher Etili
Qankm
Mustafa
Abdiilhalik
Renda
Mustafa Onsay
Ziya Esen
Qoruh
Ali Zirh
Asim Us
Atif Tiizun

Fuad Bulca
Ihsan Kurtkan
Qorum
Ali Riza Ozeng
Dr. Mustafa Cantekin
Eyub Sabri Akgol
Ismail Kemal Alpsar
Miinir (Jagil
Nabi Riza Yildirim
Denizli
Dr. Hamdi Berkman
Dr. Kazim Samanli
GL §efik Tursan
Yusuf Ba§kaya
Diyarbekir
Gl. Kazim Seviiktekin
Huriye Oniz
Rii§tii Bekit
Ziilfii Tigrel
Edirne
Dr. Fatma Memik
Faik Kaltakkiran
Mecdi Boysan
Eldziz
Ahmed Saffet Ohkay
Fazil Ahmed Aykac.
Fuad Ziya Qiyiltepe
Erzincan
Abdiilhak Firat
Aziz Samih ! liter
Erzurum
Aziz Akyiirek
Dr. Ahmed Fikri Tuzer
Fuad Sirmen
Gl. Pertev Demirhan
Gl. Zeki Soydemir
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Nafiz Dumlu
Nakiye Elgiin
§iikru Kogak
Eski§ehir
Ahmed Ozdemir
Emin Sazak
Istamat Ozdamar
Osman Isjn
Yusuf Ziya Ozer
Gazi Anteb
Ali

KIIIQ

Bekir Kaleli
Memed §ahin
Omer Asim Aksoy
Remzi Giires
Giresun
Gl. Ihsan Sokmen
Muzaffer Kilig
Miinir Akkaya
Gumu§ane
Ali §evket Ondersev
Durak Sakarya
Edib Servet Tor
Hasan Fehmi Atac,
§evket Erdogan

tgel
Emin Inankur
Fikri Mutlu
Hamdi Ongun
Istanbul
Atif Baymdir
Ali Barlas
Ali Rana Tarhan
Dr. Tugamiral Hakki
§inasi Erel
Fakihe Oymen
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Hayrullah Ergin
Sadettin Uraz
Ya§ar Yaziei
Ziya Karamursal
Izmir
Benal Ariman
Celal Bayar
GL Kazim tnang
Halil Mente§e
Kamil Dursun
Rahmi Koken
Sadettin Epikmen
§iikrii Saracoglu
Isparta
Ibrahim Demiralay
Kemal tlnal
Miikerrem tTnsal
Kars
Baha Ongoren
Gl. Muhittin Akyiiz
Hiisrev Kizildogan
Omer Kiintay
Kastamonu
Dr. §iikrii §enozan
Dr. Tevfik Asian
Nuri Tamac,
Sitki §erif Eken
§erif Ilden
Tahsin Coskan
Veled Izbudak
Kayseri
Ahmed Hilmi KalaQ
Faik Boysal
Ferruh G&pgiip
Hasan Ferid Perker
Nahid Kerven
Resid Ozsoy
Salih Turgay
Kwhlareli
Dr. Fuad Umay
§evket Odiil
Ziihtu. Akin
Kir§ehir
Ali Riza Esen
Hazim Borekgi

31-3 1937

Memed Seyfeli
Kocaeli
Hasan Hayri Tan
Ibrahim Diblan
Kemalettin Olpak
Nedim Bozatik
Ragib Akca
Salah Yargi
Konya
Ali Riza Tiirel
Bediz Morova
Cemal Tekin
Gl. Ali Fuad Cebesoy
Kazim Gurel
Kazim Okay
Mustafa Eken
Mustafa Halid tlner
Ressam §evket Dag
Tevfik Fikret Silay
Kiltahya
Besim Atalay
Dr. §akir Ahmed Ediz
Memed Somer
Na§id Ulug
Malatya
Dr. Hilmi Oytac,
Emrullah Barkan
Gl. Osman Koptagel
Mahmud Nedim Zabei
Mihri Pekta§
Osman Taner
Manisa
Kazim Nami Duru
Osman Ergin
Refik tnce
Tahir Hitit
Ya§ar Ozey
Mara§
Alaettin Tiridoglu
Kemal Kusun
Mardin
Abdiirrezzak §atana
Dr. Riza Levent
Edib Ergin
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Hilmi Qoruk
Irfan Ferid Alpaya
Mugla
Dr. Huseyin Avni Ercan
Hiisnii Kitabci
Nuri Tuna
Siikrii Kaya
Mu§
$evki Qiloglu
§iikru Ataman
Nigde
Ahmed Vefik Ulucjay
Ordu
Ahmed Ihsan Tokgoz
Ali Canib Yontem
Hamdi Yalman
Ismail Qama§
Selira S i m Tarcan
Samsun
Ali Tunali
Dr. Asim Sirel
Meliha Ula§
Memed Ali Yuriiker
Ru§eni Barkin
Ziihtii Durukan
Seyhan
Esma Nayman
Gl. Naci Eldeniz
Hilmi Uran
Ibrahim Mete
Omer Biger
Tevfik Tarman
Siird
Ismail Mii§tak Mayakon
§evki Siisoy
Sindb
Dr. Galib ttstun
Hulusi Orugoglu
Sivas
Ismail Memed Ugur
Mitat §ukrii Bleda
Rasim Ba§ara
Remzi Qiner
Sab ilia Gorkey
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§emsettin Giinaltay
Vasfi Ra§id Sevig
Ziya Ba§ara
Tekirdag
Cemil Uybadm
Faik Oztrak
Rahmi Apak
§akir Kesebir
Tokad
Galib Pekel
Gl. Sitki tike
Hurrem Ergun
Siireyya Tevfik Genca
Trdbzon
Dani§ Eyiboglu
Halil Nihad Boztepe
Mitat Aydm
Raif Karadeniz
Seniha Hizal
Siileyman S i m Gedik
Urfa
Behcet Giinay
Fuad Gokbudak
Gl. Ahmed Yazgan
Muhittin Dincsoy
Refet ftlgen
Van
Hakki Ungan
Ibrahim Arvas
Miinib Boy a
Yozgad
Celal Arat
Ekrem Pekel
Emin Draman
Omer Evci
Sirri t<joz
Sungur
Zonguldak
Esad Qakmakkaya
Halil Turkmen
Hasan Karabacak
Raif Ding
Ragib Ozdemiroglu
Rifat Vardar
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[Reye istirak
Afyon Karahisar
Ali Qetinkaya (Bakan)
Bere Tiirker
Haydar Qer^el
Ankara
Aka Gundiiz
Dr. Taptas
Falih Rifki Atay
Kamal Atatiirk (R. C.)
Rifat Araz
Yahya G-alib Kargi
Antalya
Rasih Kaplan
Tiirkan Ba§tug
Aydin
Adnan Ertekin
Dr. Mazhar Germen
Nazmi Topeoglu
Tahsin San
Bahkesir
Enver Adakan
General Kazrm Ozalp
(Bakan)
Meaned Emir
Sabiha Gok^iil
Bayazid
Ubeydullah
Bilecik
Ibrahim Qolak
Salih Bozok
Bolu
Cemal Hiisnii Taray
Cevad Abbas Giirer
Dr. Emin Cemal Suda
Burdur
Ibrahim Neemi Dilmen
(Izinli)
Bursa
Atif AkguQ
Esad Sagay
Qanakkale
Ahmed Cevad Emre
Dr. Mustafa Bengisu
Hilmi Ergeneli
Qankm
Fazil Nazmi Orkiin
Hatice Ozgener

Qoruh
Akif Akyiiz
Hasan Cavid
llyas Sami Mu§
Qorum
Ismet Eker
(Izinli)
Denizli
Emin Asian Tokad
Haydar Rii§tu Oktem
Mazhar Miifid Kansn
Necib Ali Ku^iika
Diyarbekir
Dr. Ibrahim Tali Ongoren
Tevfik Bilge
(Izinli)
Zeki Mesud Alsan
Edirne
Seref Aykut
Eldziz
Fuad Agra!i (Bakan)
Tahsin Berk
Erzincan
Hikmet I§ik
Saffet Ankan (Bakan)
Erzurum
Dr. Saim Ali Dilemre
Nafi Atuf Kansu
Gazi Anteb
Gl. Ali Hikmet Ayerdem
Giresun
Hakki Tank Us
Ismail Sabuncu
Sadri Maksudi Arsal
Talat Onay
Igel
Ferid Celal Giiven
Hakki Saydam
Istanbul
Abdiilhak Hamid Tarhan
Ahmed Hamdi Denizmen
Dr. Ne§et Omer Irdelp
Dr. Refik Saydam
(Bakan)

C : 1

etmeyenler]
Hikmet Bayur
Kani Akeken
Kenan Orer
Sabri Toprak
Turgud Tiirkoglu
Mara§
Hasan Re§id Tankud
Memed Erten
Nuri Ural
Mardin
Osman Dinger
Riza Erten
Mugla
Yunus Nadi
Mu§
Hakki Kilicoglu
(Izinli)
Naki Yiicekok
(Izinli)
Nigde
Cavid Oral
Dr. Abravaya
Dr. Rasim Ferid Talay
Faik Soylu
Halid Mengi
Kamil Irdelp
Ordu
Dr. Ziya Naki Yaltinm.
Muhittin Baha Pars
Sam sun
Etem Tuncel
Memed Giine§dogdu
Sayhan
(Izinli)
Ali Miinif Yegena
Mustafa Ulusan
(Izinli)
Nairn Hazim Onat
Damar Ankoglu
Kiltahya
Siird
Hiiseyin Rahmi GiirpiHulki
Aydin
nar (Izinli)
Memed All Kurdoglu
Ibrahim Dalkilic,
Sinob
Muhlis Erkmen (Bakan)
Cevdet Kerim Incedayi
Omer Ding
Hiisamettin Okan
Receb Peker
(Izinli)
Malatya
Yusuf
Kemal TengirAbdulmuttalib Oker
Isimet Inonii (Basbakan) §enk
Sivas
Vasif Qinay
Gl.
Akif
Oztekin ErManisa
demgil
Dr. Saim Uzel (I. A)
Gl. Refet Bele
Halil Etem Eldem
Ramdi Giirsoy
Sal ah Cimcoz
Izmir
Dr. Tevfik Rii§tu Aras
(Bakan)
Hamdi Aksoy
Hasan Ali Yiicel
Hiisnii Qakir
Mahmud Esad Bozkurd
Isparta
Husnii Ozdamar
Kars
Esad Ozoguz
Fuad Kopriilu
Memed Nazif Sirel
Kastamonu
Ibrahim Grantay
Sami Erkman
Kayseri
Veli Ya§m
Kirsehir
Tjutfi Miifid Ozde§
Kocaeli
Ali Dikmen
Ibrahim Siireyya Yigit
Konya
Ahmed Hamdi Dikmen
Ali Muzaffer Goker
Dr. Osman §evki Uludag
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Necmettin Sadak
Tekirdag
Yahya Kemal Beyatli
Tokad
Hiisnu Konay

Nazim Poroy
Resai Eri§ken
Trabzon
Hamdi tllkiimen

,••••.
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Hasan Saka
Sirri Day
Urfa
Ali Saib Ursava§

Memed Emin Yurdakul
Zonguldak
Dr. Mitat Altiok
Receb Zuhtii Soyak

*>m<i

T. B. M. M. Matbwzst

S. Sayisi:112
Buyuk Millet Meclisi 1937 yili ikinci kanun ayi hesabi hakkinda Meclis hesablarmm tetkiki encumeni mazbatasi (5/43)
Meclis hesablarmm tetkiM encumeni mazbatasi
T. B. M. M.
Meclis hesablarmm tetkiki encumeni
Karat No. 5
Esas No. 5/43

26 - III - 1937
Yiiksek Reislige

Lira

K.

241 093 8
345 72

Ikinci kanun 1937 iptidasmda Ziraat bankasmda bulunan para
Ikinci kanun 1937 ayi icjnde alinan para

241 438 80
227 783 55

Hepsi
Ikinci kanun 1937 ayi ieiiide verilen para

T.

13 655 25

§ubat 1937 ayi iptidasmda Ziraat bankasmda bulunan para

Biiyuk Millet Meclisi nmhasebesinin ikinci kanun 1937 ayi hesabi gozden ge§irilerek bu ayda
almip verikn ve ikinci kanun 1937 ayinm son gimiinde Ziraat bankasmda kalan paranm sayisi yukanda graterilmis ve muhasebenin defterile karsilastinlan sarfiyat evraki birbirine ve Ziraat bankasmdan gelen hesab puslasmda mevcud oldugu gosteriien para dahi yukarida gosteriien miktara uy»
gun gikmistir.
Usmumi heyete arzolunmak tizere Yuksek Reislige sunulur.
M. Bj. T. B. Reisi
Bursa
Esad Sagay
Aza
Ankara
R. Aktar

M. M.
Van
H. XJngan

Murakib
Denizli
M. Kansu

Katib
Ankara
Rifat Araz

Aza
Ankara
§. Kmaci

Aza
Qankn
Ziya Esen

S. Sayisi: 113
Biiyiik Millet Meclisi ve mu§temilatmdaki e§ya hakkinda
Meclis hesablanmn tetkiki encumeni mazbatasi (5/44)
Meclis hesablanmn tetkiki enviimeni
T. B. M. M.
Karar No. 6
Esas No. 5/44

26- III - 1937

Yuksek Redsli&e
Biiyiik Millet Mieclisi binasile mu^emuatmdaki demirba§ esya Dahili nizamnamenin 62 nei maddesi nnuciibince tefti§ ve defterleri tetkik edilerek mevcud bulundutu gorulmu? ve lokantadaM e§yadan noksan olanlar defterine i$aret edilmi^tir.
UmumS keyete arzedilmek uzere Yuksek Reisli&e sunulur.
:. H. T. En. Reisi
Bursa
Esad Sagay
Aza
Qankm
Z. Esen

M. M.
Van
H. JJugan
Aza
Ankara
R. Aktar

MJurakib
Denizli
M. Kansu

Katib
Ankara
Rifat Araz

Aza
Ankara
$. Kinaci

S. Sayisi: 114
Hukumetle Eregli §irketi arasinda 28 ikinci te§rin 1936
tarihinde aktedilmi? olan satin alma mukavelesinin
tasdikina dair kanun layihasi ve iktisad, Maliye ve Bulge
encumenleri mazbatalan (1/713)

Ba$vekalet
Kararlar mudiirlugu
Sayt :6/844

18-III-1937

Biiyiik Millet Meciisi Yuksek Reisligine
Hukumetle Eregli sirketi arasinda akdedilen 28 tesrinisani 1936 tarihli satin alma mukavelesinin
tasdiki hakkmda Iktisad vekilligince hazirlanan ve Icra Vekilleri Heyetince 9 - III - 1936 de Yiiksek Meclise a m kararlastirilan kanun layihasi esbabi mucibesile birlikte sunulmustur.
Basvekil
t. Inonii

Esbabi mucibe
Hukumetle Eregli sirketi arasinda aktedilen 28 tesrinisani 1936 tarihli ve Eregli sirketi isletmelerinin Hiikumete intikalini temin eden mukavelename ilisik olarak sunulmustur.
Memleketimizin giinden giine artan komiir ihtiyacjarmi temin etmek ve dis piyasalara komiir
satisimizi arttirmak iqm Havza istiihsalatmm rasyonellestirilmiesi ve komuriin ucuza mal edilmesi
bakrmindan almacak tedbirlerin baslangici olan bu mukavele ile Devlet en muhim komiir damarlarmi kendi eline almis ve komiir polatikasmi umumi iktisad politikasma uygun bir surette yuriitmek imkanini elde etmis bulunmaktadir.
Eregli sirketinden satm alman liman, demiryolu ve maden hukukunun Etibankm tesis edecegi
hukmt sahsiyeti haiz ve mahdud meeuliyetli bir muessese tarafmdan idane edilmesi hakkindaki kanun layihasi aynca sunulmustur.
Layihamn ikinci maddesi diger istira mukavelelerinin tasdikmda mutad olan vergi, resim ve
harclarm affma dair hukiimlere benzer ahkami ihtiva etmektedir.
tTcunou ve dordiincu maddeler kanununun muteber olaeagi tarihi ve tatbikma memur makamlan gosfcermektedir,
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tktisad enciimeni mazbatasi
T. B. M. M.
tktisad enciimeni
Esas No. 1/713
Karar No. 36

24 - III - 1937

Yiiksek Reislige
Hiikumetle Eregli sirketi arasmda aktedilen
28 tesrini sani 1936 tarihli satin alma mukavelesinin tasdikina dair tktisad vekilligince bazirlanan Icra Vokilleri Heyetinin 9 - I I I - 1937 toplantisinda Yiiksek IVIeclise sunulmasina karar verilen kanun layihasi encumenimize havale edilmekle tktisad vekili hazir oldugu halde tetkik
ve miizakere olundu.
Komiir memleketimizin tabii servetleri arasmda en ileride gelen bir madde olub bunun
rasyonel bir sekilde islenerek maliyetinin diinya istihsal fiatlerine nazaran normal bir hadde
tutulmasi zaruri bulunmus ve bu miaksadin temini igin Hukumetge komfiir havzasinin bir elden idaresi milli menfaatlcrimize daha uygun goriilmiiis oldugundan havzada en biiyiik tesisata
malik olan Eregli sirketinin satin abnmasma karar verilmistir.
tktisad vekili tarafindan verilen izahata nazaran satin alma miiza-kerati oldukga uzun ve
yorucu olmus ise de netieede her iki tarafi tatimin edecek bir bedel ve sart ile imukavele im&a
edilmistir. Bu mukavele hiikumlerinin hulasasina nazaran sirketin elinde bulunan Human, deaniryolu ve maden hukukile isletnie tesisati on
imisavd taksitte ve on senede faizsiz odenmek suretile iic, buguk milyon liraya alinmistir. Senelik taksitler ise Komiir olarak verilecek ve do viz
tediye 'ediimeyeoektir.

Keyfiyeti tetkik eden enciimenimiiz mukavelenin umimii hukumlerin i iktisadi menfaatlerimize uygun buldugu gibi memleketknize ileride
Qok biiyiik faydalar temini muhakkak olan komiir islebmesinin islahi yolunda alinan bu tedbiri
takdire sayan gormiis oldugundan HiikumetQe
teklif edilen kanun Myihasinin aynen kabuliinii
muvafik bidmustur.
Mukavelenin nisan dptidasina kadar her iki
tarafga tasdik ve kabul edilmis olmasi satin alma sartlan arasmda bir niadde olarak kondugundan HliikumetQe kanunun bir an evvel umumi heyetin tasvibine arzedilmesi istenmektedir.
Enciimenimiz ise, yukarida arz vc izah edildigi iizere mukavelenin
kabuliinde iktisadi bir
mahzur gormediginden Hiikumetin miistacelen
miizakere teklifine istiraki yerinde bulmustur.
Havalesi mucibinoe Maliye ve Biitge encumenlerine tevdi edilmek iizere Yiiksek Reislige sunuldu.
Ik. E. Reisi
M, M.
Katib
Tekirdag
Giresun
Nigde
§. Kesebir
1. Sabuncu
Dr. B. Ferid Talay
Zonguldak
Seyhan
Eiskiseliir
H. Karabacah
Esm)a Nayman
E. Sazak
Samsun
Aydin
Giresun
Ali Tunali
II. Alatas
Muzaffer Kihc
Izmir
Zonguldak
Benal Arman
Esad

Maliye enciimeni mazbatasi
T. B. M. M.
Maliye enciimeni
Karar No. 33
Esas No. 1/713

26 - III - 1937

Yiiksek Reislige
Hiikumetle Eregli sirketi arasmda aktedilen
28 ikinci tesrin 1936 tarihli satin alma mukavelesinin tasdikina dair olup Basvekaletin 18 mart

1937 <tarih ve 6/844 sayili tezkeresile Biiyiik Meclise sunulan kanun layihasi tktisad eneumenince
miizakereden sonra enoiimenimize havale kilm-

( S. Sayisi : 114 )
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mistir. Layiha Ibtisad vekilinin huzurile tetkik ve
miizafcere olumdu.
Biiyiik kalkmma hamlemize yeni bir vec,he
veren Iktisad politikannizin ana mevzularindan
birisi de madencilik olup bunon en basta geleni
komiir isleridir. Milli kaynaklardan - onlari iyi
korumak sartile * en gok istifade yolu Iktisad
programlarile itayin edilirken komiir iyin de miihim esaslar tosbit edilmistir. Komiire iki bakimdan ehemmiyet verilmistir:
A - Milli sanayi ve nakliyat igin ucuz enerji
temin etmok, (halkin daha temiz ve daha sihhi yasamasi iQiin imemlekotte komiir istihlakini arttirmak,
B - Muhim ihrac maddelerimizden biri olmasi
itibarile dis piyaisalarda yurd ic,in faydali saitislar
yapmak.
Bu maksadlara erismek iqin DevlotQe almacak

kararlan biitiin genasligile tatlbik edebilmek imkanini hazirlayan miibayaa keyfiyetini enciimenimiz Jiararetle Itasvib etti. Satin alma isinin gerek
miktar ve gerek tediye baknnindan en uygun bir
sekilde nalledilmis olmasim ise eneiimen takdirle
karsilamistir.
Maddelerin miizakeresinde layiha aynen kabul
ve layihanin miisitaeelen omuzakeresi teklifine enciimenimizce de istirak edilmistir.
Yiiksek Reislige sunulur.
Mai. E. Reisi
Bayazid
Ihsan Tav

M. M.
Isparta
Kemal Vnal

Katib
Qankiri

Diyarbekir
Huriye Oniz

Giimiisane
S. Ondersev

Yozgd
E.Draman

Icel
E. Inankmr

Aydm
Adnan Ertekin

Biitge enciimeni mazbatasi
T. B. M. M.
Biitge enciimeni
M. No. 71
Esas No. 1/713

27 - / / / -1937

Yiiksek Reislige
Hiikumetle Eregli §irketi arasinda 28 ikinci
te§rin 1936 tarihinde aktedilmis. olan satin alma
mukavelesinin tasdikine dair olup Ba§vekaletin 18
mart 1937 tarih ve 6/844 sayili tezkeresile Yiiksek Meclise sunulan kanun layihasi Iktisad
ve Maliye enciimenlerinin mazbatalarile birlikte
enciimenimize verilmi§ olmakla Iktisad vekili Celal Bayar ve Maliye miistesan Faik Baysal hazir
olduklari halde okundu ve konu§uldu.
Iktisad ve Maliye enciimenlerinin mutalealarina igtirak eden enciimenimiz layihayi oldugu
gibi kabul etmigtir.
Miistacelen miizakere edilmek dilegile Umumi
Heyetin tasvibine konulmak iizere Yiiksek Reisli-

ge sunuldu.
Reis
R. V.
Katib
Burdur
Isparta
Istanbul
M. §eref Ozkan Miikerrem tfnsal
F. Oymen
Balikesir
Qorum
Qorum
E. Adakan
M. Cantekin
E . Sabri Akgol
Diyarbekir
Giimu§ane
Izmir
Rii§tii Bekit
D. Sakarya
K. Inane
Kayseri
Izmir
Kastamonu
N. Kerven
H. Qakir
T. Co§kun
Mu§
Maras,
Mu§
$.
Ataman
A. Tiritoglu
$. Qiloglu
Siird
Seyhan
Ordu
M. Mayakon
Nad Eldeniz
H. Yalman
Yozgad
Sivas
Sivas
S. IQOZ
Bemzi Qiner
B. Ba§ara
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HttKtJMETtN TEKLlFl
Bukumetle Eregli sirketi arasmda aktedilen 28
tesrinisani 1936 tarihli satm alma mukavelesinin
tasdikma dair kanun layihasi
MADDE i — Hiikumetle Eregli sirketi arasmda 28 tesrinisani 1936 tarihinde aktedilmis,
olan bagli mukavele tasdik edilmi§tir.
MADDE 2 — Bagli mukavelenin 9 ncu maddesi mucibince mezkur mukavelenin icrasi icin
yapdaoak bilumum tediyat ve i^bu tediyata miiteallik bilcumle muamelat bilumum tekalifi haliye ve miistakbelden muaf oldugu gibi 10 ncu
maddesi mucibince Hiikumet tarafmdan tediye
edilecek damga resmi ile feraga taalluk edenler
de dahil olmak iizere biitiin riisum ve harglar ile
Hukumet§e (jfirkete yapilacak tediyata mukabil
§irket tarafmdan verilecek makbuzlarm Hiikumete aid olan damga resimleri affedilmis,tir.

MADDE 3 — Bu kahun ne^ri tarilhinden muteberdir.
MADDE 4 — Bu kanun hukumlerinin ierasma Maliye ve tktisad veMUeri memurdur.
9 - III -1937
B?. V.
Ad. V.
M. M. V.
/. tnonil
8. Saracoglu
K. Ozalp
Da. V.
Ha. V.
Ma. V. V.
$. Kaya
Dr. T* R. Aras
Dr. R. Saydam
Mf. V.
Na. V.
Ik. V.
8. Ankan
A. Qetinkaya
C. Bayar
S. 1. M. V.
G. 1. V.
Zr. V.
Dr. R. Saydam Rana Tarfian
MuhMs Erkmen
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Bir taraftan mukavele metninde kisaca «Hukumet» diye gosterilen ve Iktisad vekili ve tzmir mebusu Celal Bayar tarafindan temsil olunan Tiirkiye Ciimhuriyeti Hukumeti,
Diger taraftan mukavele metninde kisaea «Sirket» diye gosterilen ve Idare meclisinin 7 ve 19
mayis ve 9 temmuz ve 3 agustos 1936 tariihli kararlari ile kendisine verilen salahiyetlere istinaden
hareket eden murahhas aza Gustave Boissiere tarafindan temsil olunan Eregli sirketi, arasinda asagida yazili hususlar kararlastmlmistir:
Madde — 1
§irket, Hiikumete:
a) Zonguldak limanina aid ve 1309 (1893) tarihinde imza ve 1327 (1912) tarihinde tadil edilen
mukavelelere istinaden haiz oldugu imtiyazi,
b) Zonguldak ve Qatalagzi simendifer hatlarina aid ve 1313 (1897) tarihinde imza ve 1327
(1912) tarihinde tadil edilen mukavelelere istinaden haiz oldugu imtiyazi ve binnetice (a ve b) fikralarinda mezkur bu imtiyaznamelere ve itilafnameye istinaden gerek liman ve gerek simendifer
hatlari uzerinde haiz oldugu bilciimle iiukuku,
c) Malik oldugu bilciimle imal ruhsat tezkereleri ile bunlardan dogan biitiin hak ve menfaatlari,
d) Tiirkiye hududlan dahilinde malik oldugu gerek kendi gerek iiguncii sahislar namma miiseceel bulunan emlak, arazi ve bilumum menkul ve /gayrimenkullerini,
e) Liman isletmesine aid bilumum tesisat ve sabit ve miiteharrik teghizatla gerek kendi namma
ve gerekse UQuncii §ahi&lar namma mukayyed bilumum deniz vasitalarini,
f) Demiryolu isletmesine aid bilumum toghizat ve tesisatla muharrik ve miiteharrik bilciimle
vasitalan,
g) Maden isjetmelerine aid gerek yer iistiinde ve gerek yer altindaki bilumum tesisat ve bunlara aid teghizat, alat ve edevati, sabit ve miiteharrik malzeme ve vesaiti, devriitemlik eder.
Madde — 2
§irket kasasmdaki mevcudati, bankalardaki mavduati, matlubati, ciizdanindaki senedat esham
ve tahvilati, miiessis ve i§tirak hisseleri miistesna olmak iizere, biitiin aktiflerini hali hazirda
bulunduklan vaziyette Hiikumete devriitemlik eder ve Hiikumet bu aktiflerin hali hazir vaziyetlerini bildigini beyan eder.
§u kadar ki, bu mukavelenin meriyet mevkiine girecegi tarihe kadar, idare ve biitiin i§letme
mesuliyetleri tamamen §irkete aid bulundugund an, bu mukavelenin imza ve meriyete girdigi tarihler arasmdaki miiddet iginde §irket tarafindan Hiikumete devriitemliki taahhiit olunan bilumum
aktiflerin normal igletmenin neticesi olan tabii a§inma paylanndan fazla olarak yangin, firtma,
zelzele, sel, su basimi, infilak gibi hadiselerden miitevellid kiymet tenzilleri dordiincii maddede
mezkur muhtelit komisyonea takdir ve «11» nci maddedeki miibayaa bedelinden tenzil olunacaktir.
Madde — 3
Bu mukavelenin meriyet mevkiine girdigi tarihten evvel §irket ile iigiincii §ahislar arasinda
tekevviin etmi§ bilciimle miinasebetlerden miitevellid her nevi veeaib §irketin uhdesinde baki kalacak ve bu miinasebetlerden Hiikumete hie, bir mesuliyet terettiib etmeyecektir.
Men§ei bu mukavelenin meriyet tarihinden mukeddem. imtiyaz hukuku ile imal ruhsat tezkerelerinden miitevellid efal ve muamelattan dolayi zuhuv edeeek ihtilaflardan da Hiikumete mesuliyet terettiib etmez.
Madde — 4
Bu mukavelenin imzasi ile meriyet mevkiine girdigi tarih arasmdaki intikal devresinde asagidaki hususlarla mesgul olmak iizere Taraflarea tayin edilmis ikiser azadan miitesekkil muhtelit
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bir komisyon Zonguldakta Qalisacaktrr:
a) §irket, bu mukavele ile Hiikuniete devrii temliki §irketc.e taahhiid olunan bilumum hukuk
ve menafi ve aktiflerden hie, birisini mukavelenin imzasi ile meriyet mevkiine girdigi tarih arasmda
her hangi bir suretle elden Qikaramaz. tstisnai hallerde, zaruret icabi olarak aktiflerden her hangi
bir kismih ahara devriitemlik edilmesi sirketge talep olumirsa, bu devriitemlik, ancak muhtelit
komisyondaki Hukumet miimessillerinin tarihi muvafakati alindiktan sonra icra edilecek ve bedelleri «II» nei miaddedeki istira bedelinden tenzil edilecektir.
b) §irket, bu mukavelenin imzasi tarihinden mukaddem akteylemis oldugu ve bu mukavelenin
meriyet mevkiine girdigi tarihten sonraki zamana hukumleri sari bulumum akid ve mukaveleleri
imza tarihinden itibaren bir ay iginde muhtelit komisyondaki Hukumet mumessillerine ibraz ve
bunlar tarafindan ibraz tarihinden itibaren bir ay zarfmda tahriren kabul edildigi takdirde sirket
bu mukavelelerin alakadarlarla Hiikumiet arasinda icra ve tatbikim temin edecektir. Olmadigi takdirde bu mjukavelelerin icra ve tatbikim bizzat deruhte edecektir. Hier iki takdirde de bu mukavelelerin icrasindan miitevellid vecaip Hukumete aid olacaktir.
c) Bu mukavelenin imzasi ile meriyet mevkiine girdigi tarih arasmda §irket tarafindan hiikumleri
bu mukavelenin meriyet mevkiine girdigi tarihten sonraya sari olarak yapilacak biitiin akid ve mukavelelerin Hukumet tarafindan taninmasi muhtelit komisyondaki Hukumet murahhaslarinin tahriri tasvibine baglidir.
d) Karu zarari §irkete aid olacak bu devrede Hukumet tarafindan yapilmasi istenecek olan yeni
tesisat, in§aat ile munzam istihsale matuf ihzar veya taharri ameliyati, (§irketin normal i§letme planmin icabi olan ihzari ameliyata §irketc,e devam edilecektir), Hukumet miimessillerinin karar, murakabe ve nezareti altmda yapilacak ve bedelleri HiikumetQe peyderpey avans olarak §irkete verilecektir.
Mukavele meriyet mevkiine girdigi takdirde Hukumet sirketten bu avanslardan na§i hie, bir mutalebede bulunmayacaktir.
Mukavele tasdik edilmedigi takdirde ise §irket Hukumetin yaptigi bu avanslan (250 000) Turk
lirasma kadar olan kismmi iade edecektir.
e) §irket, mukavelenin imzasi ile meriyet mevkiine girdigi tarih arasmdaki intikal devresinde
Hukumete devriitemlik edecegi aktiflerin muhafazasi ile bakimini temin ve isletmeye basiretkar surette devam etmegi taahhiid eder.
Madde — 5
§irket, gayrimenkullerinin ve imal ruhsat tezkerelerinin ve deniz vasitalarinin Hukumete devri
mukellefiyetini, Hukumetin kendisine gosterecegi gahsa bu hususta bir vekalet vermek suretile ifa
eyleyecektir. Bu hususta verilmesi icab eden her nevi ferag ve intikal harglari, damga ve kayid resimleri ve bu devrii temlike aid her nevi masraflar Hukumete aiddir.
Madde — 6

.

Bu mukavele mucibince Hukumete devrii temlik edilecek menkul ve gayrimenkul emval ve emlake
aid sirket elinde mevcud biitiin tapu senedlerile diger vesikalari, emlak ve araziye aid defterler, hak
ve menfaatlere aid evrak ve vesikalar, plan ve projeler, kegifnameler ve etiidler, biitiin fenni evrak,
maliyet fiati anasirmi ihtiva eden bilumum kuyud ve defatir, umumiyetle esasiye ve muavinesi dahil
olmak uzere isletme muhasebesi defterleri ve istatistikleri, sabit ( mevcudatin ) teknik evsaflarmi
gpsteren mufassal envanter defterleri, memurlana aid sicil dosyalan, her tie, dsletmeye aid (liman,
demdryol, anaden) fotograf, harita ve maketlcr, komiir musterilerile olan wiuhabere ve evrak ve vesaik, makeme ve diger teghizat muteahhidlerile olan miinasebetlere aid ticari vesikalar, mevcud
olduklari hal ve vaziyette sirket tarafindan kendisine gosterileeek Devlet dairesinin vereoegi makbuz
mukabilinde Hukumete teslim olunacaktir.
Ajncak, masraf evraki aniisbitesi ile bilumum matlubat ve uhdesinde kalacak vecaibe aid evraki
( S. Sayisi : 114 )

— 7—
miisbiteyi ve her iic. faaliyet subesinin (maden, demiryol, ldman) nni fenni ve tieari isletmesine taalluk etmeyen muhasebe defterlerini ve sirketin Paris merkezi ile yaptigi muhabere evrakini sirket
muhafaza edeeektir.
Hiikuimet ve §irket, luzum goriildukce, her zainan Hukuimete devredilen veya sirketge muhafaza
olunan evrak defterlerini miitekabilen tctkik etmekve suretlerini almak hakkmi haiz olaeaklardir.
Madde — 7
Bu mukavelenin mevikdi meriyete girdigi gun, Zanguldak isletmesine bagli eshas, Hiikumet namina i^letmeyi deruhde eden unuessesenin emrine giraais olaeaklardir.
Bunlardan bir hizmet mukavelesile sirkete bagli olanlahn mukaveleleri Hiikumet namina isletmeyi deruhde eden miiesseseye karsi muteber olacak ve sirketin, mukavelenin meriyet mevkiine
girdigi tarihten sonra, bunlara karsi big bir taahhudii kalmayaeakfcir.
Madde — 8
Bir taraftan Hukumet ve suabati idariyesi ve Evkaf, Diger taraftan §irket, mensei bu mukavelenin meriyete girdigi tarihe tekaddiim eden her nevi taleblerden, iddialardan ve davalardan dolayr,
bu mukavele meriyet mevkiine girdigi tarihten itibaren bdrbirlerini, hal ve iistikbal i<jin ibra ederler.
Ancak, bu aniuikavelenin meriyet mevkiine girdigi tarihten evvelki zamana aid vergi ve riisuma
miiteallik taleb ve davalar bu ibradan hariQ. oldugtu gibi hukmi sahsiyeti haiz Devlet miiesseseleri ve
belediyelerle sirket arasmdaki her nevi taleb ve davalar da bu ibraya dahil degildir.
§urasi imukarrerdir 'ki, sirket bu imukavelenin meriyet mevkiine girdigi tarihten evvelki komiir
ihracaitina miitealliik rusumu nisbiye roddiyatindan istifade hakkini muhafaza edeeektir.
Madde — 9
^irkete bu mukavelenin icrasi igin yapilacak biluimuim tediyat ve isbu tediyeye muteallik bilciimle
muamelat, bilumum tekalifi (haliye ve miistakbelededen muaftir.
Ancak 12 nci anaddede mrjharrer ve on bes senelik muddet zarfinda bu mukavele mueibince komur
olarak kullanilmamis paralarin her ne sureftle olursa olsun getireeegi nema birinei fikradaki bu muafiyetten istifade edemez.
Madde — 10
Isbu imukavelenin tabi olacagi damga resmi ile biistun rusulm ve harcjar ve Hukuanetge sirkete yapilacak tediyata mukabil sirket tarafindan verilecek makibuzlarin damga resmi Hiikumete aiddir.
Madde — 11
Isbu mukavelede tasrih olunup sirket tarafmdan Hukumete devruteslim edileeek hukuk ve menafi
ile bilumuim mevcudatin ibedeli
3.500.000 T. L.
(Vq milyon -bes yiiz bin turk lirasi)
Olarak tesbit edilmi^tir. Isbu bedele asagidaki milbtar ilave okinaeaktir:
a - Hfakumet, bu mukavelenin meriyet mevkiine girdigi tarihte sirketin depo ve magazalarmda
meveud yeni ve demode olmamis yedek alati ile malzemeyi iki taraf murahhaslarmm mustereken
takdir edeeekleri kiymet iizerinden satin alacak ve su kadar ki kullanamayacagi yedek alat ve
malzemeyi mubayaa etmekte serbest olacaktir. Hiikumet, bundan baska, sirketin magazalarda veya
stokta meveud malzemei miistehlikesini ve maden direkleri ile insaat kerestesini piyasa fiati iizerindoii
satin alacaktir. Ancak bu malzeme ile direk ve kerestelerin avarye olmamis, bulunmasi ve fennen kabili
istimal olmasi §arttrr.
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b - §irketin stokunda bulunan komiiriin sati§ biirosunun son aylik rolovesindeki fob vasati
sati§ fiati iizerinden ve ic, ve di§ piyasal'ara sati§ nisbeti esasi dahilinde ve stok mahalli ile fob
arasindaki riisum ve masraflar tenzil edilmek §artile mubayaasini Hiikumet kabul eder.
Isbu (a ve b) fikralarmda yazili mubayaalarm bedeli, mukavelenin meriyet mevkiine girdigi
tarihten itibaren iki ay zarfmda kati olarak tesbit edilmig bulunacaktir.
Bu suretle bulunan yekun bedel, faizsiz olarak, on senede ve on miisavi taksitte ve Tiirkiye fob
hamule ihrac, fiati iizerinden komiir olarak odenecektir.
Yukarida zikredilen yekun mubayaa bedelinin kiymetinin saibit kalmasi Taraflar arasmda kararla§tinlmi§tir.
Bu maksat, komiir teslimatina Hiikumetge memur edilen Etibank ile §irket arasmda bir anla§ma ile temin edilecektir.
Her sene nihayetinde Etibank, kendisi ile §irket arasmda miinakid mukavele mucibinee teslimini miiteahhid bulundugu senevi tonaji teslim etmezse Hiikumet teslim edilmemis. mikdarm bedelini sirkete tediye etmegi kabul eder.
Eger noksan komiir teslimati §irketin sunu taksiri ile olmamissa, Hiikumet, isbu noksan mikdarm bedelini son trimestirin Tiirkiye fob komiir hamule ihrac, fiati iizerinden ve frank olarak Pariste tediye etmegi kabul eder.
Eger noksan komiir teslimati sirketin sunu taksiri ile olmussa, Hiikumet, isbu noksan miktarin bedelini son trimestirin Tiirkiye fob komiir hamule ihrag fiati iizerinden ve Turk lirasi olarak sirket namina Turkiyede Osmanli bankasi nezdindeki hususi bir hesaba odeyecelrtir.
§u kadar ki senelik tonaj iizerinden % 10 nisbetinde bir tolerans sayani kabul olup bu miktari
tecaviiz etmeyecek bir miktar komiir noksan veya fazla olarak teslim edilirse bu fark, muteakip
senenin ilk trimestiri tonajma devir ve mahsup edilir.
Madde — 12
Senelik komiir taksitlerinden, senesi iginde teselliim edemedigi miktarlari, sirket, Tiirkiyenin fob
hamule ihrag fiati iizerinden Osmanli bankasmdaki hususi hesaptan bedeli odenmek iizere on birinci seneden on besinei sene sonuna kadar teselliim edebilecektir.
§u kadarki, onuncu seneden sonra yillik komiir teslimati da yillik komiir taksiti miktanni tecaviiz
etmeyeoektir.
Bu mukavelenin «II» nci maddesi mucibinee Osmanli bankasmdaki hususi hesaba yatinlan
mebalig bu hesabta bloke olarak kalacaktir.
Bu mebalig yukarida derpis edilen komiir mubayaasi iqm kullanilacaktir. Bu mebalig, bundan
baska, ancak Tiirkiye Ciimhuriyeti dahili istikraz tahvilleri miibayaasmda kullanilabilir. Bu suretle mubayaa olunan dahili istikraz tahvilleri bloke depo olarak yine Osmanli bankasinda kalacaktir.
Bu tahviller tekrar satildigi takdirde bedelleri tekrar yukariki hesaba bloke depo olarak yatirilacak ve ayni sartlar dahilinde kullanilabileeektir.
Bu mukavelenin meriyet mevkiine girdigi tarihten itibaren on besinei sene sonunda hususi hesabtaki bakiye mebalig de bloke edileeek ve sirket tarafindan Tiirkiyedeki diger emvali gibi ve o
zamana aid umumi ahklm ve kambiyo mevmati dahilinde kullanilabileeektir.
Madde — 1 3
§irket, bu mukavelenin meriyet mevkiine girdigi tarihten itibaren tasfiye edilecektir. Tasfiye memurunun yahud memurlarmm vazifeleri bu mukavelenin hiikiimlerinde derpi§ edilen muamelelerin icrasi hitam buluncaya kadar devam eyleyecektir. §u kadar ki, bu tasfiye memuru yahud memurlari
girketin bu mukavele mucibinee kendisine aid bulunan mamelekini bir Fransiz §irketine devretraek
salahiyetini haiz olacaklardir.
Tasfiye memuru yahud memurlari birinci fikrada yazili devir salahiyetini istimal ettikleri takdirde
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sirketin mamelekini devir alan Fransiz girketi if in Hukumet Iehine Osmanli bankasindaki bloke hesab ayni §artlaf ve ayni vecibeleT dahilinde mahfuz kalacaktir.
Madde — 1 4
girketin mali olarak kendisine birakilacak olan kasa mevcudu, bankalardaki mevduati, diger alacaklariv ciizdanmdaki esham ve tahvilati girketge ancak Titrkiye Httkftmetinm umumi kambiyo mevzuatina
tevfikan memleket digma §ikarilabilir.
Madde — 1 5
Mukavelenin meriyete girdiginde §irketin magaza ve stoklaimda mevcud bulunup Hiikvmetco mubayaa edilmemi§ olan techizat ve malzeme bakiyesi girketin mali olarak kalaeak ve girket, bunlara,
ikinci maddede yazili diger varliklar misillu serbestge tasarruf edecektir.
Madde — 1 6
Hukumet bu mukavelenin tatbiki neticesinde girkete teslim edecegi komiir satiglarmin kliring
haricinde kalmasmi ve Tiirkiye Merkez bankasi hesabina bedelin takas dairesine tediyesinden ve Tiirkiyeye iadesinden miistesna tutulmasini kendi hesabina kabul eder.
§irket bu sartm Fransiz Hiikumeti tarafindan kabul edilmesi iein liizumlu tesebbiisati, yapmayi
taahhiid eder. §urasi mukarrerdir ki, Fransiz hiikumeti bu §arti kabul etmedigi takdirde dahi
bu mukavele biitiin gartlari ile meri kalacaktir.
Madde — 17
tsbu mukaveleye tevfikan Hiikumetin sirkete teslim edecegi komiirleri sirket, Suriye haric olmak
iizere, miinhasiran Fransa, Fransiz miistemlekeleri ve Fransiz himaye ve mandasi altinda bulunan
memleketlerin ic, piyasalarmda istihlak edilmek iizere satmayi taahhiid eder.
§irket, birinci fikrada mevzuubahs edilen komiirlerden, yine Suriye haric olmak iizere,
miinhasiran Fransa, Fransiz miistemlekeleri ve Fransiz himaye ve mandasi altinda bulunan memleketlerin limanlarinda, hangi bayragi hamil olnrsa olsun, biitiin deniz vasitalarma ihrakiye olarak
satabilir.
Madde — 18
Bu mukavelenin tefsir veya icrasindan dolayiHukumet, ile girket arasinda zuhur edecek her
ihtilaf biri Hukumet, biri girket tarafindan, otuz gun zarfinda tayin edilmig iki hakem tarafindan
hallolunacaktir.
Bu hakemler tayinleri tarihinden itibaren iki ay zarfinda ihtilaf hakkmda ittifakla karar vere
cekler ve uyugamadiklan takdirde kararma miiracaat edilecek bir list hakem tayin edeceklerdir.
Gerek otuz giinliik mehil zarfinda iki taraftan birinin hakernini tayin edememesi, gerek iist
hakemin intihabi hususunda hakemler arasmda ittifak hasil olmamasi halinde bu cihet en ziyade
suratle davranan tarafin miiracaati iizerine Isvigre federal mahkemesi reisi tarafrndan hallolunacaktir.
Hakem karari kati ve derhal vacubiilinfaz olacaktrr.
tki taraftan her biri kendi hakeminin masraflarmi deruhte edecek ve iist hakemin iicreti ve
hakeme miiracaat yiiziinden dogan mii'$terek masraflara y a n yariya istirak edeceklerdir.
Madde — 19
Bu mukavele

tiirkge ve fransizca

olarak tanzim olunmu^tur. thtileLf halinde tiirk^e metin mu-

tetber olacaktrr.
( S , Sayfltt-r'll*)
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Bu mukavele s4rketin hissedarlar umumi heyetinin tasvibine iktfran ettirileeektir,
Bu mukavele kezalik Turkiye Buyiik Millet Meclisinin tasdikine arzedilecektir.
IM taraf bu tasdik ve tasvibin 1 mart 1937 tarihinden ewel yapilmasi i<jin sarfi gayret etmeyi
taahbiid ederler. §urasi mukarrerdir ki iMiyae halinde iM tarafm rizasile bu miiddet iki ay uzatilabilir.
Bu mukavele Turkiye Biiyuk Millet Meclisi tarafindan tasdik edilir edilmez mevkii meriyete
vazedileeektir.
Ankara, 28 - XI - 1936
Turkiye Cumhuriyeti Hukmeti namma
tktisad vekili ve Izmir saylavi
€. Bwyar

Eregli sirketi namjna sirket
murahhas azasi
G. Boissiir

«»»

( 5 . Sayisj •! 114)

