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1 — SABIK ZABIT HULASASI
Birinci celse
Istanbul mebusu Abdiilhak Hamid Tarhanm oldiigii
teblig edijldi ve oliiniin saym hatirasma hiirmeten
bir dakika ayakta duruldu.
Bu miinasebetle miizakerenin bir ceyrek saat sonraya tehiri hakkinda verilen takrir kabul edilerek
celse kapatildi
tkinci celse
Diyarbekir mebusu General Kazim Seviiktekinin,
askeri malullerin her ii<j senede bir tabi tutuldugu
muayeneye miilkiye malullerinin de tabi tutulub tutulmadigina ve 2283, 2452 sayili kanunlarla verilen
tahsisat ile neler yapildigma ve Ankarada bir ki;?la
KAVAIE

insasi hakkinda bir tegebbiis olub olmadigma dair
suallerine Maliye veikili Fuad Agrali ve Mill! Miidafaa vekaleti Siyasi miiste§an Necib Ali Kttcjika
tarafindan verilen cevablar dinlendi.
Ecnebilerin seyahat ve ikametleri hakkrndaki kanuna bazi maddeler eklenmesine dair kanun layihasi,
iizerinde cereyan eden miizakere neticesinde, Iktisad
encumenine verildi ve pazartesi giinii toplamlmak
Uzere inikad bitirildi.
Balkan Vekili
T. Fikret Silay

EDlLEN

Mazbatalar
1 — Arazi tahriri hakkrndaki 2901 sayili kanuna
ek kanun layihasi ve Maliye ve Biitge encumenleri
mazbatalari (1/752) (Ruznameye).
2 — Idare Heyetinin, Biiyiik Millet Meclisi memurlarmm te§klat ve vazifeleri hakkrndaki 2512 sayili
kanunda bazi degigiklik yapilmasma dair kanun
teklifi ve Biitge enciimeni mazbatasi (2/35) (Ruznameye).
3 — ttalyan tabiiyetine girdiginden dolayi Konya
tstiklal mahkemesi kararile ailesile birlikde mill!
hudud digma cjkarilan Suad Remzinin Tiirk vatanda§hgma kabuliiniin muvafik olub olmayacagma dair

BIRINCI

Kltib
Kiitahya
Nagid Ulug

Katib
Corah
Ali Zirh

EVRAK

bir karar verilmesi hakkinda Ba§vekalet tezkeresi ve
Adliye ve Dahiliye encumenleri mazbatalari (3/53)
(Ruznameye).
4 — Satin alman gark demiryollari imtiyazi ile
SJrkete aid mallarm teselliim ve igletme muamelelerine
dair kanun layihasi ve Nafia ve Biit?e encumenleri
mazbatalari (1/757) (Ruznameye).
5 — Tekaiid maasjle muallim ve mttderrislik, doktor, eczaci, baytar, miihendis ve kondoktorluk maa§larinin bir zat uhdesinde ictima edebilecegine dair
olan 900 sayili kanunun birinci maddesinin tefsiri
hakkinda Ba§vekalet tezkeresi ve Biit§e enciimeni
mazbatasi (3/328) (Ruznameye).

CELSE

Agilma s a a t i : 15
B A L K A N — R e f e t Canrtez

KATIBLER

B e k i r Kaleli (Gazi A n t e b ) , Ali Z i r h ( Q o r u h ) .

BALKAN — Celse a g i k m s t i r .
3 _

SUALLER

1 — Giresun mebusu Hakka Tank TJsun, muamele vergisi kanunu muchince un
degirmenleri
mamuldtindan
yapilacak tenzildta dair Maliye ve
Ikhsad vekdletlerinden
sifahi sual
takriri.

B A S K A N — S u a l s a h i b i b u r a d a mi? ( Y o k
sesleii) S u a l i n r u z n a m e y e almnmasi iMnci defa
v a k i oluyor. B i n a e n a l e y h s u a l s a k i t olmustur.

4 — MUZAKERE EDlLEN MADDELER
1 — Radiyoloji
ve diger fizyoterapi
nun layihasi

ve radiyom

ve elektrikle

milesseseleri

ve Sihhat

ve igtimai

tedavi

hakkinda

ka-

muavenet

ve

Adliye

encumenleri

1] Birinci
dadir.

66 —

mazbatalari

miizakeresi

(1/134)

47 nci inikad

[1]
zaptm-
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BALKAN — Layihanm ikbici miizakeresidir.
Maddelere gegiyoruz.
Radiyolo ji, radiyoim ve elektrikle tedavi ve diger
fizyoterapi miiosseseleri hakkmda kanun
MADDE 1 — Munhasiran rontgen suai vasitasile teshis veya hem teshis ve hem tedavi yahud radiycwn veya radiyom emanasiyonu yahud
radiyom miirekKebatile veya her tiirlii elektrik
aletierile tedavi yapmak igin miiessese agmak
Sihhat ve igtimai muavenet vekaletinin iznine
bagtodrr.
BALKAN — Tadilname yokur. Maddeyi reye arzediyorum. Kabul edenler ... Etmeyenler ...
Kabul edilmistir.
MADDE 2 — Birinci niaddede adi gegen miiesseseler yalniz ihtisas vesikasi abnis tabibler
tarafmdan agilabilir. Bu tabibler agacaklan miiessesenin adresini ve kullanacaklari cihazlarm
marka ve nevilerini ve radiyom miktarmi ve
seklini bildirefti bir istida ile Sihhat ve igtimi muavenet vekaletine miiracaat ederler. Bu
istidaya binanm bir krokisini ve vesikalarmm
birer ornegini de baglarlar. Vekaletge miiessese tetikik ve teftis ettirilerek hasil olacak neticeye gore yazi ile Ma verilir.
Izin almmadan bu kabil miissese isletilemez
ve buralara hasta kabul olunamaz.
BALKAN — Maddeyi kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmistir.
MADDE 3 — Birinci maddede yazili maesseseler kabina vasrflan ve hastalarla miitehassisian ve orada gausan veya bulunan basj^alarinm elektrik cereyani ve rontgen suai ve radiyom arizalarmdan korunacak tertiblerle bunlara aid levazimm sartlan ve radiyom igin bir
miiessesede bulunmasi laznngelen en az miktar
ve elektriMe tedaviye mahsus aletlere aid vasrf
ve §artlar hakkmda bir nizamname yapilir.
MADDE 4 — Birinci maddede yazili miiesseseler dismda tedavi maksadile agdan diger her nevi fizyoterapi ve bunlara benzer miiesseseler de izne tabi olub bunlarm vasif ve sartlan hakkmda bir nizamname yapilir.
BASKAN — Maddeyi kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmistir.
MADDE 5 — Rontgen ve radiyom ve elektrikle tedavi miiesseselerinde buraya kabul edilen hastalan kayde mahsus ve Sihhat ve tgtimai muavenet vekaletince hazrrlanan brneklere
uygun protokol defterleri tutulimasi mecburidir.
BAjgKAM" — Maddeyi reye arzediyorum.
Kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmistir.
MADDE 6 — Rontgen ve radiyom ve her
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nevi elektrik aletleri ile tedavi ancak miiessese
mesul mutehassisi tarafmdan veya nezareti altmda yapilir ve her tedavi seansmm bitmesinden sonra her hasta igin ayri olarak tutulacak
bir miisahede varakasma yapilan tedavinin nevi
ve devam miiddeti ve cereyanmm kuweti veya
tatbik edilen radiyomun miktar ve §ekli ve
tedavi yapilan nahiyenin geni§ligi ve sair tafsilat kaydedilerek miitehassis tarafmdan imza
edilir. Bu miisahede kagidlari en az ug sene
muhafaza edilir.
BALKAN — Maddeyi kabul edenler ... Kabul etmeyenler ... Kabul edilmistir.
MADDE 7 — Tabibler ve dis. tabibleri muayenehanelerinde yalniz tedavileri altmda bulunan hastalarda teshis igin kullamlmak iizere
rontgen teshis aletleri veya tedavi jtgin faradizasyon, galvanizasyon, diyatermi ve sair cihazlari bulundurabilirler. Bu cihazlar ve bulunduklari yerler iigiincii maddeye gore yapilacak nizamnamedeki sartlara uygun olarak her tiirlii
arizalara mani olacak sekilde tertibati havi olmalari lazimdir.
Bu cihazlari kullanmak igin hususi izin almaga liizum yoktur. Yalniz boyle cihazlar konuldugu ve kullamldigi bir Ihafta iginde o yerin en biiyuk sihhat memurluguna yazi ile bildirilmesi meoburidir .
Tabib ve dis tabibleri muayenehanelerinde
bulunduracaklan ve kendilerinin kullanacaklan bu cihaz ve aletleri iyi kullanmaga muktedir
olduklarini bir vesika ile isbata veya bir miitehassis yamnda en az iig aylik bir kurs veya staj
yapmaga mecburdurlar.
Bu maddenin birinci fikrasma gore muayenehanelerinde cihaz ve alet bulunduracak tabib
veya dis. tabiblerinin tedavileri altmda olan
hastalardan baskasmm rontgenle teshis veya
elektrikle tedavi igin para ile harigten hasta kabul ettikleri takdirde birinci maddede yazili
sartlara gore izin almaga mecburdurlar.
BASKAN — Maddeyi reye arzediyorum. Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmi§tir.
MADDE 8 — Resmi ve hususi hastaneler,
sanatoryomlar veya bunlara benzer miiesseselerde bulunan ve birinci maddede yazili te§his
ve tedavi aletlerinin tertibati, iigiincu maddeye
gore yapilacak nizamnameye uygun olmasi lazimdir.
Hususi hastanelerde yapilan ve harigten para ile yalniz bu aletlerden istifade etmek iizere
hasta kabul edilen tesisat igin birinci maddede
gosterilen §ekilde izin almak lazimdir.
BAJ3KAN — Maddeyi kabul edenler . . . Etmeyenler . . . Madde kabul edilmigtir.
MADDE 9 — Her tiirlii rontgen, radiyom ve
elektroterapi miiesseselerile tabib ve di§ tabibleri muayenehanelerindeki te§hise mahsus ront-
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gen ve diger elektrik tedavi cihaz ve aletleri
ve fizyoterapi miiesseseleri Sihhat ve igtimai
muavenet vekaletince teftig ettirilir. Tefti§ sirasinda alakahlar, istenilen izahati vermege ve
beginci ve altmci maddelerde yazili defterleri
ve miigahede kagidlarmi gostermege mecburdurlar.
BASKAN — Maddeyi reye arzediyorum. Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmi§tir.
MADDE 10 — Bu kanunda gosterilen salahiyeti haiz olmayanlar veya salahiyetli olupta
birinci maddeye uyarak izin almami§ olanlar
tarafindan i§letilen rontgen ve radiyom ve elektroterapi ve sair fizyoterapi miiesseseleri Sihhat ve igtimai muavenet vekaletinin salahiyetli makam ve memurlan tarafindan verilecek
miizekkere iizerine o yerin en biiyiik miilkiye
amirinin verecegi emirle hemen kapatilir.
BALKAN — Maddeyi kabul edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmi§tir.
MADDE 11 — Mutehassis oldugu halde bu
kanunda yazili miiesseseler igin izin almayanlar 50 liradan 100 liraya kadar ve izinsiz bu
miiesseseleri agan mutehassis olmayanlar 200
liradan 500 liraya kadar agir para cezasile cezalandrrilir.
Izin almaksizm evvelce miiracaat edib de
muracaatleri reddedilenler, boyle bir muessese
aganlar hakkmda yukariki fikradaki birinci hale gore hukmedilecek para cezasi (75)
liradan ve ikinci halde almacak para cezasi 360
liradan agagi olamaz.
BASKAN — Maddeyi reyinize arzediyorum.
Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmigtir.
MADDE 12 — Ugiincii ve dordiincii maddelerde yazili nizamnamelerle tesbit edilecek vasif
ve §artlara uygun olmadigi tefti§ neticesinde goriilen miiesseseler noksaniannm tamamlanmasina kadar Sihhat ve igtimai muavenet veKilligi
makam ve memurlarmin verecegi miizekkere
iizerine o yerin miilkiye amirinin emrile kapatilir.
Tabib ve dig tabiblerinin muayenehanelerinde bulunan cinazlarla sair elektrik tertibati nizamnameye uygun bulunmadigi takdirde bunlarin da noksaniannm tamamlanmasma kadar
kullanilamayacak bir §ekilde bulunduklari yerde igietilmeKten yukariki UKra hiikmii dairesinde menedilir.
BALKAN — Maddeyi reyinize arzediyorum.
Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmi§tir.
MADDE 13 — tjguncii maddede adi gegen
nizamnamedeki vasit ve §artlara uygun olmayan
cihazlan kullananlar 100 liradan ouO liraya Kadar agir para cezasile cezalandirilrrlar.
BASKAN — Maddeyi reyinize arzediyorum.
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Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmi§tir.
MADDE 14 — Bu kanunda yazili suglar hakkmda Sihhat ve igtimai muavenet vekilligi makam ve memurlarmin Cumhuriyet muddeiumumilerine yazacaklari miizekkere iizerine kanuni
takib yapilarak muhakemeleri sulh mahkemeleri tarafindan goriiliir.
BA§KAN — Bir takrir var, okuyacagiz.
Yiiksek Reislige
Muzakere edilen layihanin 14 ncti maddesinin Adliye enciimenince son aldigi §ekil yanli§likla basilip dagitilan nushalara Konmamis
oidugunaan asii aosya iginde bulunan ilave ile
madaenin kabulii hakkmda enciimen adina bu
tadil takririmi takdim ederim.
Ankara
Miimtaz Okmen
12 nci maddeye gore kapatma ve meni mucip sebebler 11 ve 16 ncii maddeler mucibince
cezai takibe esas te§kil ettigi takdirde mahkemeden aksine bir Karar verilinceye kadar
kapatma ve meni kararlari devam eder. Kapatma ve meni icab eden sebeb cezai takibi miisielzim degilse alakahlar kapatma ve meni kararlarina kargi idari yoldan itirazda bulunabilirler.
B A § K A N — 14 ncii maddeyi okunan fikra
ile reye koyacagim. Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmigtir.
MUVAKKAT MADDE — A - Bu kanunun
nesri tarihinde mevcud rontgen ve radiyom ve
eleKtroterapi miiesseseleri sanibleri bir ay iginde bulunduklari yerin en biiyiik sihhat memurluguna bir beyenname vererek iiguncii maddede
yazili malumati vesikalarile birlikte vermege
mecburdurlar.
Muayenehanelerinde yalniz teghise mahsus
rontgenie elektrik tedavi aletleri bulunduran
tabid ve dig tabibleri de bu miiddet iginde beyenname vermek mecburiyetindedirler.
Tertibati iigiincii madctede yazili nizamnameye uygun olmayan muessese sahiblerile muayene
haneierinde rontgen ve elektrik cihazi bulunduran tabib ve dis tabibleri salahiyetli makam tarafindan noksanm tesbitiie kendilerine tebligi
tarihinden itibaren alti ay iginde noksanlanni
ikmale mecburdurlar.
Muayyen zamanda beyanname vermeyenler
25 liradan 100 liraya kadar hafif para cezasile
cezalandinhrlar.
B - dordiincii maddede yazili fizyoterapi miiesseseleri sahibleri bu husustaki nizamnamenin
negri tarihinden itibaren bir ay iginde bulunduklari yerin en biiyiik sihhat memuruna bir beyanname ile, nizamname ile istenilen malumati
vesikalarile birlikte vermege mecburdurlar. Bu
muesseselerin tertibat ve aietlerinde noksan bulundugu anlagilirsa salahiyetli makam tarafm-
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dan noksanin tesbit ve alakalilara tebligi tarihinden itibaren alti ay icinde tamamlamaga
mecburdurlar.
Muayyen zaman icinde bu bentte yazih
mecburiyetleri yapmayanlar 25 liradan 100 liraya kadar hafif para cezasile cezalandinlirlar.
C - (A) ve (B) fikralarmda yazih miiessese
ve muayenehanelerde bulunan ve nizamnamelerdeki vasii ve §artlara uygun olmayan rontgen,
fizyoterapi vesair elektrik te§his ve tedavi aletleri sihhat ve hayata zarar verecek halde olduklari anla§ilirsa noksanlannin ikmaline kadar bu
kanunda yazili usul mucibince kapattinhr veya
kullanrnaktan menedilir.
Bu hiikme aykiri harekette bulunan miiessese sahiblerile tabib ve di§ tabibleri hakkinda bu
kanunun 11 nci maddesi hiikmii tatbik olunur.
BALKAN — Mjaddeyi reyinize arzediyorum.
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmistir.
MADDE 15 — Bu kanun nesri tarihinden
muteberdir.
BASKAN — ]V!)addeyi reyinize arzediyorum.
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmistir.
MADDE 16 —Bu kanunun hiikiimlerini icraya Adliye, Dahiliye, ve Sihhat ve igtimai muavenet vekilleri menvurdur.
BALKAN — MJaddeyi reyinize arzediyorum.
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmistir.
Layihanm heyeti umamdyesini reyinize arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul
edilmistir.
2 — Basvekalet teskilat ve vazifeleri hakkinda kanun layihasi ve Biitge enciimeni mazbatasi (1/699) [1]
BALKAN — Bu kanunun da ikinci muzakeresidir.
Basvekalet teskilati hakkmda kanmi
MADDE 1 — Basvekalet teskilati biz* miistesarm idaresi altinda miistesar muavinligi,
hususi kalem mudiirliigii, kararlar, nesriyat ve
mudevvenat, yazi isleri, arsiv dairesi, sicil ve
daire, evrak ve levazim mudiirliiklerinden miirekkebtir.
BALKAN — Tadilname yoktur. Maddeyi
kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmistir.
MADDE 2 — Basvekalet dairesi memurlanna aid teskilat kadrosu ilisik cetvelde gosterilmistir. Bu kadroda yazili memuriyetlerden birinde daha kiigiik derecede bir memurun istihdami da caizdir. Bu takdirde bu memura 1452
sayili kanunun miisaid oldugu derecenin maasi
verilir.
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BALKAN — Maddeyi merbutu cetvelle reye
arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilimistir.
MADDE 3 —Miistesar, miistesar muavini,
hususi kalem miidiiru, kararlar, nesriyat ve
mudevvenat, yazi isleri, arsiv daireleri mudiirlerile sicil ve daire, evrak ve levazim miidiirleri
Basvekilin inhasi ve Reisicumburun tasdikile,
bunlarm haricinde kalan memurlar miistesarm
inhasi ve Basvekilin tasdikile tayin olunur.
BALKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmistir.
MADDE 4 — Basvekalete aid islerin bu daire ve miidiirliiklere taksimi ve bu islerin nasil
gdrulecegi bir nizamname ile tesbit ve tayin
olunur.
BA§KAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ...
Kabul edilmistir.
MADDE 5 — Bu kanunun meriyetinden
sonra Basvekalet teskilatma almacak memurlar
yuksek bir mektebden mezun bulunmazlarsa
yedinci dereceden yukan memuriyetlere tayin
olunamazlar. Halen miistahdem bulunanlarm
1452 sayili kanun hukumlerine gore mukteseb
haklari mahfuzdur.
BALKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmistir.
MADDE 6 — Basvekalet teskilat ve vazifeleri hakkmdaki 20 mayis 1933 tarih ve 2187 saydi kanun mulgadir.
BA§KAN — Maddeyi kabul edenler.... Etmeyenler... Kabul edilmistir.
MADDE 7 — Bu kanun 30 mayis 1937 tarihinden muteberdir.
BA§KAN — Maddeyi kabul edenler.... Etmeyenler... Kabul edilmistir.
MADDE 8 — Bu kanunun hukumlerini icraya Basvekil ve Maliye vekili memurdur.
BALKAN — Maddeyi kabul edenler.... Etmeyenler... Kabul edilmistir.
Kanunun heyeti umumiyesini reye arzediyorum. Kabul edenler.... Etmeyenler... Kabul edilmistir
3 — Jandarma efradi hakkmdaki 1861 numamli kanunun bazi maddelerini degistiren kanun layihasi ve Milli Mudafaa, Dahiliye ve Biltge encilmenleri mazbatalari (1/677) [1].
BALKAN — Heyeti umumiyesi hakkmda
miitalea var midir?.
Maddelere gegilmesini kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmis/tir.

[1] Birinci miizakcresi -17 nci inikad zabtindadir,
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Jandarma efradi kanununun bazi maddelerini
degis,tiren kanun
MADDE 1 — 1861 sayili jandarma efradi
kanununun 14 ncii maddesi asagida yazili sekilde degistirilmistir:
(Seyyar ve sabit toplu kitalarda ve miiesseselerde ve mekteblerde bulunan er, onba§i ve
erbaslar tayinat ve yem kanununa tevfikan istihkaklari kazana konmak suretile iase edilirler.
Erba^lardan arzu edenlerin ve talimatla tayin edilen muteferrik hizmetlerde bulunan er
ve onbasfilarm muayyenati aynen ve yahud mahalli rayig iizerinden bedelen verilir. Kazandan
iaseleri miimkun olmayan vilayetlerin sabit
jandarma kitalan karakoUarmdakilere ve jandarma gedikli erbas mektebile jandarma meslek
mektebinde tahsilde bulunan onbasi ve erbaslara ve seyyar kitalarla jandarma mekteblerinde ve miiesseselerde istihdam edilen gedikli
erbaslara maktuan ve pes,in olarak ayda maasdan ah§ka ayrica (14) lira iase bedeli verilir.
Bu gibilerin vefti vukuunda ia§e bedeli bakiyesi
geri almmaz).
BALKAN — Madde hakkmda miitalea var
midir?. Kabul edenler.... Etmeyenler... Kabul
edilmi^tir
MADDE 2 — Mezkur kanunun 20 nci maddesi asagidaki sekilde degistirilmi§tir:
(Jandarmaya girmezden once haysiyet ve
namusu bozan bir sugdan aturii mahkum olanlarla her hangi bir sucjtan dolayi iig ay ve daha
fazla hapse mahkum olanlar jandarmaya kabul
olunmazlar.
Jandarmada kullanilan temdidli er, onbas,i
ve erbaslarm as,agida yazili sebeblerle kayidleri
silinir.
A) Askeri ceza kanununa gore tardi veya
riitbenin geri alinmasmi miistelzkn fiillerden
veya mezkur kanunun 85, 87, 88, 89, 90, 91, ve 97
nci maddelerinde yazili suglardan birisile mahkum olanlar,
B) Miilki, adli ve askeri vazifelerin ifasi si
rasinda isledikleri suglardan otiirii agir hapse
veya alti aydan fazla hapse veya askeri ceza
kanununun 30 ncu maddesinin (A) fikrasmm
(2) numarasmda yazili suglardan birile hapse
mahkum planlarla iig aydan ziyade memuriyetten mahrumiyet cezasile mahkum olanlar,
C) Askeri ceza kanununun 150, 151, 152, 153
ncii maddelerinde yazili haysiyet ve serefe dokunan suglardan birini isledikleri veya ar ve hayayi mucib tbir harekette bulunduklan (muteselsil amirlerince yapilan tahkikatla sabit olanlar,
Q) Mesleki tavir ve hareket uygunsuzluklan [veya iktidarsizliklan en az iig sicil amiri
tarafindan tasdik edilenler,
D) Sihhi durumlarmm artik jandarma da
kullanilmalarma elveri^li olmadigi heyeti sihhi-
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ye raporile sabit olanlar,
Yukariki fikralarda yazili sebeblerden dolayi miikellef er ve onbasilarm kayidleri silinmez
Yalniz bunlardan sabit jandarma birliklerinde
miistahdem olanlar sabitten gayri jandarma tesekkiillerine naklolunurlar ve miikellef hizmetlerini bitirdikten sonra terhis edilirler. Temdid
talebleri kabul olunmaz. Bu gibiler hakkmda
askeri kabiliyeti bedeniyeye aid hiikiimler mahfuzdur.
Gl. KAZIM SEVteTEKIN (Diyarbekir) —
Mademki iig amir tarafindan sicil verilecektir.
0 halde (en az) kelimeleri fazladrr. Esasen iki
amir tarafindan verilen sicil iizerine kayid terkin olunuyor. 0 halde (Q) fikrasmdaki (en az)
in kaldrrilmasmi teklif ediyorum.
Da. V. SIYASI MUSTE§ARI ABDttLMUTTALIB OKER (Malatya) — Muvafik..
BALKAN — Hiikumet de muvafakat ediyor.
Binaenaleyh, bu kelimeleri kaldiriyoruz. Maddeyi tashih edildikten sonra reye arzediyorum.
Kabul edenler ... Etmeyenler ... (Kabul edilmistir.
MADDE 3 — Bu kanun nesri tarihinden muteberdir.
BALKAN — Maddeyi kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmistir.
MADDE 4 — Bu kanunun hukumlerini icraya Milli Miidafaa, Dahiliye ve Maliye vekilleri
memurdur.
BALKAN — Maddeyi kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmistir.
Layihanin birinci miizakeresi bitmistir.
4 — Hark demiryollan imtiyazi He §irkete aid mallarm satin almmasina dair olan mukavelenin tasdiki hakkmda kanun layihasi ve Nafta ve Biitce enciimenleri mazb at atari (1/758) [1\
BASKAN — Heyeti umumiyesi hakkmda miitalea var mi?
MITAT AYDIN (Trabzon) — Biitge enciimeninden bir §ey sormak istiyorum:
1927 de yapilan readaptasiyon mukavelesinin
13 ncii maddesi var. Bu 13 ncii maddenin ahkaminin ve bunun portresinin ne oldugunu lutfen
soylerler mi?
BUTQE E. M. M. RAlF KARADENlZ (Trabzon ) — Mukavele, heyeti umumiyesi itibarile
bir kiil te§kil etmektedir. Bu mukavele ile, miitekabil feragatlarla, miitekabil anla§malarla,
birbirine daha gok kolayliklar gostermeleri suretile bir neticeye baglanmi§ oldugunu gormekteyiz. Bu esas dahilinde mukaveleyi kabul ettikten sonra, Biitge enciimeni; heyeti umumiyesi
iizerinde, bu mukavele mucibince satin alinacak
Sark demiryollarimn satin alinmasinm memle-
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ket menfaatine uygun ve faideli oldugu netice- I muddetinin netieesinde mevcud esya mutehassislar tarafmdan, ehli hibre tarafmdan tetkik
sine varmis, oldugundan, mukaveleyi tasdik etmis ve Yiiksek Heyetinizin tasvibine arzetmis, ve ktvmeti tesbit edildikten sonra Devlete intibulunmaktadir. Teferruata, §u ve bu portreye kal edecekti, boyle bir takim esaslar vardl. 1872
de yapilacak hattm kilometre basma Sjfirkete
aid butiin isler hakkmda, bu miizakerelerin tek12 000 Hiikumete 8 000 altm frank verilecekti.
nik hususatmi yapan ve idare eden arkada§lar
Kilometre basma varidat 20 000 franan gecerse
ve bilhassa bunun iizerinde cali§an Nafia vekafazlasi yan yariya paylasilacakti. Mukavelei
letinden lazimgelen izahat taieb olunabilir.
NAFIA VEKlLtALl QETlNKALA (Afyon
esasiye bu suretle aktedilmisti. Zamanm ve DevKarahisar)— Gecen sene bir arkada§imiz, bir §ir- letin mali vaziyetinin fena gitmesi dolayisile
ketin satm almmasi miizakeresini yaptigimiz sira- 1885 te 23 milyon altm franklik bir istikraz dada Sark demiryollannm satin alinib almmayaca- ha yapiliyor ve bu yapilan istikraz da yine insagmi sormustu. Kendilerine hali miizakerede bu- yi ve isletmeyi deruhde eden sirketin ve HU%ulundugumuzu soylemi§tim. Hakikaten o tarihten metin haklarmi degi^tirmege vesile oluyor.
itibaren miizakere devam etti. Sark demiryollaBu sefer kilometre basma 7 000 frank §irrmm tmparatorluk tarihinde ve zamanimizda
kete veriliyor. (Jeri kalan hasdatm % 55 i de
miihimce bir macerasi vardir, onu hulasatan arHiikumetin oluyor. Yani ewelM esas biraz dezedersem Heyeti Celileye kar§i vazifemi yapmi§ gismis oluyor.
olurum. Ayni zamanda nesli hazirm da bir taSonra, 1894 de 40 000 000 altm franklik
krni noktalar iizerinde fikir edinmesine vesile
bir istikraz daha yapiliyor. Bu istikrazm
olur zannediyorum:
21 000 000 nu eski istikrazm bakiyesine tahsis
§ark demiryollari Avrupanm yahud Garbm
ediliyor bakiyesi (Hukumete bdeniyor. Istikra§arka dogru 19 ncu asir sirasmda gerek tmpara- zm odenme miiddeti 64 sene olarak tesbit edilitorluk tarafmdan §imendifer yapilmasi liizumu yor. Mamafih imtiyaz miiddeti heniiz tesbit edilve gerekse Garbm Sarka dogru olan muvasala- mis vaziyette olmuyor. Yalniz bu istikrazm 64
smm zaruretile hadis olmus, bir takim siyasi,
senede odenmesi esasi kabul edilince. demekki
mail meseleler neticesidir. 19 ncu asirda malu1894
tarihinden itibaren 64 sene imtiyaz mudmunuzdur, Avrupanm teknik inki§afi, smai inkidetini
Hiikumet zmmen kabul etmis oluyor. Ve
safi dolayisile §arkta bir takim pazarlar tedarik
hakikaten
1908 senesi i^tidasmda bir iradei seetomesi ve mallarmi mubadele etmesi zaruretini
niye
ile
imtiyazm
1908 den itibaren 50 sene
tabii olarak ioab ettdriyordu. Onun icin biiyiik
olmasi
kabul
edilivor.
Yani imtiyaz miiddeti,
devletlerin, bilhassa siyasi rekabetleri dolayisile
36
senesi
imtiyaz
baslamadan
gecen muddet olbir taraftam Akdenizden Hindistana dogru yol
mak iizere, 86 sene oluyor. 1908 de elli sene imacjmak arzusu ingilizler tarafmdan takiib edildigi
tiyaz miiddeti kabul edilince 1958 e kadar SjJark
gibi, diger taraftan gene Avusturyalilar tarafmdemiryollarmm isletilmesi imtiyazmm devami
dan Ege denizine, Selanige dogru inmek zarurekabul edilmis oluyor. Bunu miiteakib yani mestile "bir takmi siyasetler takib edildi. Bunun nerutiyetin ilani iizerine §ark demiryollarmm bir
ticesi olarak ta §ark Demiryollari imtiyazi vekismmm
Bulgarlar tarafmdan isgal edilmesinrildi. Maluandur ki Rumelide biiyiik bir sahai
den sonra 1909 da mesrutiyet Hukumetile akarazi memleketimizin aksammdan bulunuyordu.
dettikleri bir mukavele ile 1894 de aktedilen
HaJMkaten AvrupaJnm boyle miihim bir kismmm
mukavelenin
ahkami degisiyor ve §irket kilomuvasalasiz kalmasi bizim igdn bir mesele oldugu
metre basma 10 333 frank alryor, ayni zamanda
gibi, Devletler icin de soyledigim. noktai nazarartanm yiizde yetmisi sirketin ve % 30 u Hiidan bir mesele idi. Fakat Imparatorlugun tabii
kumetin
oluyor. Lozan muahedesi aktedildigi
inkisafmm esas branslan kafi surette temin edilvakit Ciimhuriyet Hiikumeti §irketle adaptasimedigi icin simendif er yapmis olmakla istenilen
yon mukavelesi yapmak iizere, diger §irketlerle
neticeyi elde efcmek mumkun degildi. Tabii olaoldugu gibi, ufak bir anlasma yapryor. Dirak emperyalizmin tesiri altmda bir simendif er
ger imtiyazli §irketlerin murahhasi olarak
yapdmasi zaruri vaziyette idi. fete bu gibi siyasi
Tiirkiyeye gelen ilVCr. Veyil isminde bisebebler ve mali zaruretler altmda 1872 de §fark
Demiryollari imtiyazi verildi. Evvela 1869 da risi bu §irketin de murahhasi olarak Ciimhuriyet Hukumetile temas ediyor ve o
Baron Hirse verilen imtiyaz bunun tarafmdan
§irket namma 1923 te bir mukavele imza edibaska birisine verilmek istendi, fakat Hiikumet
yor. Bu mukaveleye gore paranin diismiis olmakabul etmedi ve insaat sermayesi Devlet tarafmdan verilmek iizere 1872 de yine Baron Hirsin
smdan dolayi tarifelere 5 misli zammedilmesi
insaat ve isletme sirketine imtiyaz verildi. 0 vave alacak verecek hesablarmm tetkiki igin bir
k&t yapdacak hatlarm tahminen yekunl 2000
komisyon tegkili kararla§iyor. Bu komisyon aykilometre olacakti ve hattm imtiyaz miiddeti
ni zamanda 1929 itilafmm esaslarmi hazirlryoi*.
de hatlarm bitmesile beraber baslayacak, rasa
Daha sonra 1927 senesinde Behig Bey zamanlahakkmda hig bir fcayid, sart yoktu. Imtiyaz
rmda o tarihe kadar Nafia vekaletinin miiste|a-
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a n Burhaneddin isminde birisi tarafmdan hazirlanmis olan bu layiha 1927 senesinde Btfyuk
Meclisfl *evkedilivor. O lavihava sore S i r k ^ n
borcu 5.5 milvon alt™ frank olarak kabul ediliyor. Avni zamanda kilometre basina 13 000 alt m frank ve hasilattan da % 75 i sirkete. % 25
i de Hiikumete aid olmak esasi teklif ediliyor.
Fakat bu, kilometre basma 13 000 fi"ank ve %
75 hasilati gayrisafinin sirkete. r/r 25 ir- Hukumetin olmasi hususundan ayri bir de Sirketin
hisselerinin. is,letme masraflari ciktiktan sonra
1 227 152 altin franklik bir meblagi temin etmesi sart kosuluvor. Goruliivor ki ta 1872 de baslivan isletme imtiyazi gittikce sirketin lehine,
Hiikumetin alevhine doniiyor.
Bu layiha Biitce ve Maliye enciimenlerinde
iki sene kadar kalmistrr. 1929 senesinde Receb
Pekerin Nafia vekilligi zamaninda yeniden tahrik edilerek su esaslar dahilinde bu mukavele
yapilmis/tir. Simdi ona takaddiim etmek iizere
hattm kac, kilometre oldugunu arzedeyim:
Hatti asli yani sirket tarafmdan arzettigim
Diiyunu umumiyeye kalbedilmis borclarla yapilan hatlarm yekunu 289 kilometredir. Ondan
sonra Alpullu - Kirklareli (46 kilometre) ve 3
kilometre de Karaagac - Edirne hatti var. Bir
de Sirkeci - Yesilkoy ikinci hatti 18 kilometre
ki hepsinin yekunu 356 kilometredir.
Simdi hattm esasinda prensib olarak beste
biri §irketin parasmi ihtiva ediyor. Beste dordii
de Devletindir. Yani insaat parasi 4/5 tir. 29 senesinde miizakeresi yapilmis ve aamanimizda
imza edilmis olan bu mukavelenin teyid ettigi
hat bizimdir. Yani asgari 20 - 25 milyon paramizi, sermayemizi ihtiva eden bir hattrr. Buna
mukabil §irketin bilahara yaptigi nizamnamede
tesbit edildigine gore 1931 de 6 400 000 mevadi miiteharrike ve esyasmin kiymeti, 1 600 000
de nakid olmak suretile ceman, 8 000 000 sermayesi vardrr. Bu esasta olan hattrn aktedilen
itilafnamesi mucibince kilometre basina 12 000
altm frank verilecek. Ondan sonra hasilati
gayrisafiyenin % 75 i J-firketin, % 25 i de Devletin olacak. Fakat bunun yekunu da, binnetice Sirketin masarifi umumiyesini, ihtiyat akQasrni, Kirklareli taksitini ve hissedarlara verilecek temettuu karsilamak iizere 1 227 152
franka iblag edilecekti. Esas budur. Bunu tahti
emniyete alabilmek igin bir madde kabul edilmis. Buna gore bir «intizar hesabi» acilacak
Yani bu para elde edilemiyecek olursa «in1;izar
hesab» ina acjik deye bir kayid gecilecek.
Devlete verilecek % 25 te ayrica bir hesab
altma almacak. Bunlara acik olursa intizar
hesabma % 5 faiz konacak. Bu esasi bir madde
ile soyle teyid ediyorlar. Aqik Devlet tarafmdan odenecek. Yani senede 1 227 152 frank
elde edilemezse «intizar hesabma» almacak ac>
gr Devlet odeyecektir. Bu agigi karsilamak igin
tarifeyi istedigi gibi §irket arttirmak hakkmi
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! da almistrr. Halbuki •'aroan itibarile bu tedbir
j acioT kapamak degil bilakis agigi arttrrm£k
manasmda demektir. Devlete aid olan % 25 de
I Devlete verilmiyecek o da mahfuz kalacak ve
<:<ii]tfzr,r hesabi» na karsihk tutulacaktrr. Yani
su halde 20 - 25 milyon lira kiymetindeki hatti
Devle'in eline on para gecmeden islemekte devam erterektir. tmtiyaz miiddeti de hattm ineasma 1872 de na«lp,ndi#i halde 1908 den baslamak suretile 1958 e kadar devam edecektir.
S?u halde aradan otuz alti sene, bir kerre cikiyor. 1958 senesi imtiyaz miiddetinin sonu olarak tesbit edilmis oluyor. Easa isinde mukavelenin hie bir maddesinde tesbit edilmis bir
sey voktur. Devlet han/n tarihte bunu satm
alabilir buna dair hie bir k&via yoktur. Buna
dair arkadasimm bir suali vardrr. Demin sordular. 1929 mukavelesine bir hiikum konulmustur. 13 ncii madnlede deriliyor ki (Tarefeyn
rasa hususimdaki noktai nazarlarmi muhafaza
ederler). Binnetice boyle b 4 r seydir.
Madde soyledir. (Suras? b^bassa mukarrerj dir ki isbu mukavelede mimderic altm frank
tibiri - bu tabirler pfeqiyor ya - mukavelat
j ukudu ve teahhiidati miitekaddimenin tef! siri hususunda
ve alelhusus
ra«a hakkinda tarafeynin noktai nazarmi hie bir surette
ta.dil etmes). Simdi bbvle bir madde konmustur.
Bu maddenin tefsiri hakkmda dosyamizda
bir kavid bulduk. Somlan suale karsi o kavdi
! okuTYiaJc meebimyetindeyim. Rasava dair bir
t-ev knunlmadio-i vakit Bav Peker, herhalde
Ba«bakanla goriismiis olacak. Bu gdrusme neticeI sinde el yazisile dosyaya soyle bir kayid konmur»:
(Jin sekli Basvekil Pasa ile kuliibte g-oriistiim. Ra^atiTTi hatti asli uzerinde bir hak olarak tidbit inin bu vesileden istifa.de miitaleasmI da bulundular. Rasadan bahsedilince sartlarmi! da tesbit lazim oldugunu halbuki bu zeminde
en eyi sartlar dermeyanma hazir bulunmadiffimizi, simdilik ilaveyi teklif edecepimiz madde
ile iktifa edilmesini teklif ettim. Herhangi bir
I tip uzerinde simdi ve kadar mevcud olmiyan
hakkin tesbiti faideli olacagi miitaleasmda buj luudular. Yani Basbakan bir rasa hakki konulmasini teklif ediyorlar. O vakit Nafia vekili
j olan arkadasimiz rasa uzerinde mukavelei esasiI yede bir kayid olmadigi icin, hazir bulunmadigiI miz bir vaziyette rasanm ne serait altmda
I ^e ne esasda olacagi hakkmda bir sey koyamayiz diyor.
I
$byle bir not da vardir. Yapdigimiz tetki| katta ve Yusuf Kemal Beyin miitaleasma gore
I rasayi her zaman anlasarak yapmak HiikumeI tin hakkidir. Bu mukavele miinasebetile rasaI yi mevzubahs edince ileride galisarak daha esas| Ii olarak bulunmasi kabil olan rasa s,eraitini
1 simdi derpise mecbur oluruz.
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Bugiin meseleyi Basvekile arzettim. Bu hale gore bu mukavele miinasebetile ra§ayi mevzubahsetmemek miitaleasmda miittefik kaldik.
§u halde ra§a meselesi 1872 denberi tesbit
edilmedigi gibi 1929 senesinde de ne vakit,
nasil alacagimiza dair bir §ey konulmadigi
yalniz o suretle Ba§vekil Pa§anin arzusu iizerine bir kayid konuldugu anlasjlmaktadir. Bu
da mukaveleyi esasiyede altm esaslari iizerinden olan bazi islerin tazammun ettirdigi fcnanayi degistirmemesini iki taraf da miitekabilen kayid ve kabul etmi§ oluyorlar. Bizim anladigimiz mana budur. §imdi buraya kadar bu tafsilati arzettikten sonra, satin almaga
dogru hareketimizi ve netayicini arzedeyim.
Biz o vakit arkadasiniiza cevab verdigimiz
zaman §irketten bu intizar hesabmin ne oldugunu sorduk. Biziim anladigmiiza gore birisi isletme, sermayesi, birisi de hatti asli sermayesi var.
Hukumet hattm esasmm sahibi olduguna, gore
bir aikid yapilryor. Bu en nihayet hattm kazancma ve zararma taalluk etanesi lazmi geliyor. §irketin mukavelesmde, 1929 da yazilan
mukavelede o suretle Hukumet borcu olarak bir
fikranm oraya gegmis olmasmi biz hos gormedik. Dikkatimizi celbetti. Bunun iizerine, §irkete bir hareket yapmaga meobur olduk. §irket, mukavelede oldugu gibidir; vaziyeti
baskaca izaha luzum gormiiyoruz, cevabmi
verdi. 0 halde biz bu vaziyeti arkadaslarimiza
tetkiik ettirdik. Basvekalete, bunun binnetice
Devletin biiyiik bir zararma miintehi olacagmi
izah ve teklifte bulunduk. Qiinku bu intizar
hesabmi doguran 1 227 152 altm frank, ilk
senesinde yahud ikilnci senesinde, teimin ediliyor.
§irket diger senelerinde agik vermege baslryor
ve bu agik bizim isi gdriismege basladigimiz siralarda miihiim bir yekuna balig olmus bulunuyor.
1929 dan 1958 senesine kadar intizar hesabi nami altmda ve Hukumetin odemege mecbur oldugu bir borg olarak beliki 10 -15 milyona balig
olacak bir para olacakti. Yani sirket istedigi
kadar isletecek, istedigi kadar kazanacak yahud
memleketin menfaati aleyhinde 'buluttiacak;
neticede de boyle bir para almak vaziyetinde ve
Devlette bunu odemek meoburiyetinde kalacaktir. Bunu biz Devletin menfaatile ka>bili telif gormedigimiz iqin bu suretle uzerinde israr ettik. ve
bir teklif ile Hiikumete arzettik. Vekaletlerin Hukuik miisavirlerinden miirekkeb olmak iizere
bir hukuk heyeti teskil edildi, bu vaziyeti tetikik
ettiler. Intizar hesabmi hukuk esaslari itibarile
Devletin borcu olmasmm dogru ohnayacagmi,
varid olmadigmi binaenaleyh bunu Hukumetin
reddetmesi muvafik olacagmi soylediler. Bunun
iizerine biz §firkete bu esas uzerinde israr ettik.
Dedik ki intizar hesabmi kabul etmiyoruz. Icab
ederse mukaveleyi yeniden tetkiik ederiz. (>nun
iizerine §irket te ayni vaziyette israr etti. §imdi
binnetice belki bir hakeme ptmek gibi bir sey
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olabilirdi. Fakat hatlarm §irketin elinde kalmasmm esasen dogru bir vaziyet olmadigi kanaatinde bulunduk. Qiinkii Avrupa ile olan
muvasalamizi temin eden bu hat boyle
vaktile siyasi tesirler altmda, mail tesirler altmda gigrmdan gikmis bir vaziyette
ve sirketin nihayet fazla para koparabilmek
ve memleketin umumi iktisadiyatmi nazan dikkate almayarak isletme vaziyetinde birakmak
memleketin menafii ile kabili telif degildi. Diger hatlarda yaptigmuz gibi bu hatti da almak luzumu katisi vardi. Onun igin bu sirkete
acik olarak soylemege basladik. Trakyanm
ehemmiyeti siyasiye ve askeriyesini siz de goriiyorsunuz. Burasi bizim igin hayati bir meseledir. Burada sizin boyle yarrm yamalak alat
ve edevatla galismaniza zamanm tahammulii
yoktur. Biz kendi hatlanmizi sizden daha iyi
isletiyoruz. Bunu yerli ve yabancilar da goriip
soylemektedirler. Isterseniz bu noktai nazarimizi bir miitehassis heyetten de ogrenebilirsiniz.
Hatti isletemiyorsunuz, biz daha iyi isletiyoruz.
EsM manevi serait te bu gun zail olmustur. 0nun icin hatti namusunuzla bize brrakir cekilir
gidersiniz, dedik. §irket de bunun iizerine israr
etti. Bunda cok dayattilar, fakat haMkaten
iddiamizda haklryiz. Bu giin iftiharla soyleyebiliriz ki, hatlarrmiz her halde Balkan devletlerinin hatlarmdan ve Avrupanm bir gok yerlerinden daha iyi bir seMlde islemektedir ve daha
iyi isleyecegi temin edilebilir (Alkislar). Onun
icin bu suretle iddia etmekte hakkimiz vardi.
Nihayet miizakereye gelmek esasmi kabul ettiler ve miizakereye basladik. Heyetlerini gonderdiler. §imdi miizakerede esas olan sey mevcud ve onlara aid olan esyayi, maMneleri, vagonlari, neleri varsa satm almak. Bunun icin
§irket toptan takdiri krymet teklif etti. Biz
takdiri krymetten ewel karsilikli ayrilacak iMser tiger kisilik bir komisyona bu esyayi bir defa
gozden gegiririz. Tarafeynce maddi bir kanaat
ve fikir hasil olduktan sonra tekrar gorusebiliriz dedik. Bunda mutabik kalmdi. Buna tekaddiim eden bir hadise su idi : Bizim elimizde
bulunan sirketin nizamnamesine gore sermayesi
8 milyon liradrr. Kendilerinin tahriri tekliflerine gore 11 milyon Turk lirasi dstiyorlardi.
Imtiyaz miiddetinin tazminini de ayrica istiyorlardi. Yani 1958 senesine kadar olan zaman icin
bu tazminati istiyorlardi. Rasa var mi, yok mu?
biz bunu tanmuyoruz. Devletin her halde Ihakki vardrr. Mukavelenin 36 senesi gegtigi halde
50 sene daha istediginiz gibi miiddet koydurmussunuz. §u ve bu sebeble uzatilmis. Onun
igin rasa uzerinde konusamayiz. Tazminat igin
de konusanak istemiyoruz. Qiinkii siz imtiyazm
sonuna kadar kazanacagmiza, bizim zararmuza
olmayarak bu isi devam ettirebileceginize emimisiniz dedik. Zaten ilk seneden itibaren ve-
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rilen agfldar yiiziinden munakasa baslamisti.
Bir Hukumet sifatile hatti satm alarak hissedarlarmm da lehine bir hareket yapmis ve onlari tasfiye yapmak suretile kurtarmis oluyoruz.
Tazminat olarak big bir sey vermege taraftar
degiliz. Bu iki esasi her firsatta onlar ileri
siirduler, biz reddettik, onlar israr ettiler. En
nihayet muzakerenin sonunda bir daha rezerve
ederek gbrusulmesi suretile miizakereye basladik. Sbyledigim gibi, esasli mal imakineler, vagonlar, mevaddi muharrike ve muteharrikedir.
iki kisi onlardan, iki kisi bizden olmak iizere
dort Jdsilik bir heyet gonderildi. Onlarm ilk
defa istedikleri 4 200 000 Tiirk lirasi idi. Bunu
yalniz makineler, mevaddi muharrike ve miitehanike igin istemislerdi. Koinisyonun tetkiki
neticesinde miktar 2 692 000 liraya indi. Ehli
hibre ve iki tarafin fen mutehassislari karsilikli olarak her parcayi gozden gegirdiler. Bir makine ne kadar surer ,ne kadar dayanabilir? bunu tesbit igin gotar denilen beynelmilel sistem
kullanildi. Bu usul ve goriise gore dort milyon
kiisur liralik miktar 2 692 000 liraya indi. Motorler, mobil edevat ve biirolarm esyasi igin onlar
380 ibin lira istemislerdi. O da 235 000 liraya indi. Sonra miistehlik maddeler 810 000 lira istemelerine karsilik bu da 399 000 liraya indi Id bu
miistehlik maddelerin tabiatile iki taraf igin de
muteber mal oldugunu kabul ettik. Mesela kbmiir, yag ve saire gibi. Ne var sa faturalarma
gore hesab edilecekti. Bu suretle 810 000 lira
390 000 liraya indi. Sonra Alpullu - Kirklareli
hattmin taksitleri vardi. Bu zaten mukavelesindeki formiile gore tesbit edilmi§ oldugu igin bir
degi|iklik yapmak tabii varid olamazdi, oldugu
gibi kafeul ettik. Bu hat §irket tarafnidan yapilmigtrr. Parasmi odemek zarureti vardi.
Alpullu - Ye§ilkby ikinci kismi sonradan yapilmigtir. Bunun igin 957 000 lira istiyorlardi.
929 mukavelesinde eski borglardan dolayi tarafeyn yekdigerini ibra edecekti. Halbuki bir
mflyon lira tutan bu parayi tekrar istiyorlardi.
Bunu reddetmek igin dosyalarimizi kan§tirdik.
Bunun igin bize epeyce zahmet ettiler. Hatta
miizakere bir iki gun durdu. nihayet vesikalarimizi bulduk. Bu paranin tamamen odendigini ve hig bir esasi bulunmadigini tesbit ettik.
O suretle o da 954 000 lira olarak gikanldi (Bravo sesleri).
Sonra islahat ve tevsiat igin guya hatti esasiye ilaveten 880 000 liralik bir §eyler yapmiglar.
Yaptigimiz tetkikat neticesinde bu da 130 000
liraya indi.
Sonra ufak tefek karsjlikh hesablar var. (Verecekli ve alacakh) Bunu da 320 000 lira olarak
ileri siirduler, 210 000 liraya indirdik. Simdi kala, kala kaldi hattin ash. Bunu, bize saglam ve
oldukga islah edilmi§, temiz bir vaziyette i§letilmesinde sakatlik gikmayacak derecede emin
bir §ekilde teslim edilmesi lazimdi. Mukavelenin
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esasma gore bunun igin iki tarafli bir komisyon
gonderildi. Vaziyeti tetkik ettiler, geldiler. Bizim komisyon hattm koprtt, tiinel, ray, travers
ve sairesinde iki milyon kiisur liralik bir tazminata liizum oldugunu sbylediler. Onlarm tarafmdan da 250 000 lira kadar bir tamir ve islaha
ihtiyag oldugu ileri suruldii. Biz 2 000 000 kiisur lira diyorduk. Onlar 250 000 lirayi ileri siiriiyorlardi. Bu, tabii iki taraf igin de miinaka§a
mevzuu oldu. Belki bizim arkada§lar tarafindan
tesbit edilen miktarda da biraz miibalaga olabilirdi. Fazla bir gayret gostermek iizere gbnderdigimiz miitehassis arkada§lanmiz bbyle bir §ey
yapmi§ olabilirler. Nihayet bunun miizakeresi
epeyi uzun oldu. Onlar bir milyon 300 000 liraya
giktilar. Biz ise 2 milyon 300 000 lira istiyoruz.
Bunun neticesinde mukavele muddetinin tazmini
meselesi tekrar edildi. Bunun iizerine bu iki hesabi karsilastirmak suretile yani miiddet tazminile beraber intizar hesabi agigi da vardir. Bu
agik da bizim % 25 olan hissemizi terkettikten
sonra bir milyon kiisur bin lira daha odemekligimiz lazimdir. Bunlann hepsini birle§tirerek
nihayet bir milyon lira ile kapatmayi teklif ettik ve onlar da zaruri olarak kabul ettiler. §u
halde intizar hesabi agigi, imtiyaz muddetinin
tazmini ve Ra§anm vakti gelmis. mi gelmemi§dir meselesi bir tarafa birakilarak bir milyon
lira ile bunlann hepsini kapattik. Su halde hepsi 6 milyon lira eder. Onlar 11 milyon lira istemi§lerdi. 6 milyon liraya onlar da tamamen tatmin edilmi§ oldular. Yani bunlann sermaye olarak ortaya koyduklan, iddia ettikleri 8 milyon
liraya mukabi-1 6 milyon lira ile i§i bitirmi§ oluyoruz. O vakit 8 milyon lira e§yalarm takdir
krymeti olarak konulmustur. Halbuki e§yalarm
boyle tadad edilerek kiymet takdir edilerek yapilmadigmi da biliyoruz. Onun igin 6 milyon lira ile, hak ve adalet noktasmdan, Tiirkiye Ciimhuriyeti tamamen vazifesini yapmis. bir vaziyette i|i bitirmi§ oldu. Bu suretle mukaveleyi imza
ettik. Bu 6 milyon liranin sureti tediyesini % 5
f aizle arkadaslanmiz, bilhassa Bay Sirn basta
oldugu halde, usuliine tevfikan 20 senede odemek iizere yaptilar, hazirladilar. Bu suretle mukavelenin butiin esaslan tamamen bitmi§ oldu.
Binaenaleyh memleketin iizerinde bir bar gibi
olan en son §ark demiryollan i§letme imtiyazmi kaldirmi§ olmakla Nafia vekaleti vazifesini
yapmistir, zannediyorum (Bravo sesleri, §iddetli alkislar).
PAlK 6ZTRAK (Tekirdag) — Arkadaslar,
§ark demiryollan isletmesi meselesi, memleketimizde maddi ve manevi bir zarar ve istrab
mevzuu idi. Bizim gibi ora ile yakmdan temas
edenler, memleketin diger aksammdan gelenler
oradaki istirabi daha yakmdan, daima tadarlar
ve her zaman, gerek bu gunkii ve gerekse bundan ewelki Nafia vekillerinden, bir an ewel,
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Anadoluda meydana gelen salahm orada da
teminini rica ederlerdi. Hukumet bittabii bu vaziyeti takdir ediyor ve bizim arzularimizi - ki
memleketin bizzat kendi arzusu ve emeli idi bunun bir an ewel temin etmenin garesini ariyordu. Nihayet bunu bu gun istihsal etmis ve
kanununu da huzurunuza takdim etmis bulunuyor.
Maruzatima baslarken bunun memleket igin
maddi ve manevi bir zarar oldugunu arzetmistim. Bunun tafsilatma girismeyecegim, giinkii
muhterem Nafia Vekilinin bu hususta soyledikleri, benim. sbyleyeceklerimden elbette gok beligdir. Ben yalniz bu vesile ile bize bu biiyiik
hayn temin etmis olan, memleketimize yakismayacak girkin bir manzarayi bu vesile ile ortadan kaldrrarak, onu AnadoludaW gibi temiz
bir hale getirdigi igin Hiikumete tesekkiir etmek istiyorum. Qok yerinde ve 50k dusuniilerek hazrrlanmis olan bu layihanm da kabuliinii
Heyeti Muhteremeden rica ediyorum (Alkislar).
MtTAT AYIDIN (Trabzon) — Saym ve gok
degerli Vekilimizin mukni ve miidellel beyanatmdan sonra benim de sbz sbylemekligim biraz
fazla olursa da eski bir simendiferci arkadasiniz olmak itibarile bir kac sbz soylemekligime
miisaadenizi rica edecegim.
Tiirk simendiferciligi tarihinde degil,beynelmilel hayati iktisadiyede bile hayret ve ibretle gbriilecek olan bu miiessesenin son bu
safhasmi tetkik edecegiz: Bizde ilk simendifercil&k gok eskidir. 1820 de dogp^i ve raylar
iizerinde yuvarlanmaga baslayan simendiferi,
10 sene gibi kisa bir zaman zarfmda, Tiirkler
memjeketlerinde yapmagi du^unmiisler ve yeni vasrtadan istifadeyi derpis ederek tatbik caresini aramislardrr. Ilk hat, bu giinkii milli
hududlarimiz haricinde kalmis olan Varna ile
Rus<juk arasmda yapmislardn*. Tiirkler ilk
hatti Izmir - Kasaba simendiferinde baslamrslardrr. Fakat <?ok yazik M, milletin ruhuna istinad etmeyen Osmanh Imparatorlugu, bilhassa
kapitulasyon siyaseti dolayisile, hig bir zaman
muvaffak olamamis, ancak muvaffakiyet Tiirk
Oiimhuriyetine, Tiirk ruhuna istinad eden. Atatiirk Oiimhuriyetine nasib olmustur. 1867 de
Rumeli simendiferlerine baslanmistrr, mukavele
1867, 1869 ve 1872 gibi kisa bir zamanda biiyiik
tahawuller gostermis ve her tahawiil Hiikumetin aleyhine birer darbe olmustur ve onu vuran da Baron Hirs olmustur. Rumeli yahud Sjfark
demiryollari deyince, affinizi istirham ediyorum. Birbirine miiteradif tic. kelime hatrra gelir; Baron, Hirs, Entrika ve Rumeli demiryolu.
Bu kelimeyi kullandigrmdan dolayi mahcubum.
Fakat baskaca tek bir kelime bulamadrgrm i<?in
bunu sarfediyorum. §ark demiryollarmda her
tadilat, esbabi mucibede yazildigi ve Saym Vekilimizin bildirdigi gibi, su veya bu sekilde aley-
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himize olarak yapilmiftir, bu hal, 1927 tarihine
kadar gelmi^tir.
Arkadaslar; Baronun yaptigi dalavereler
arasmda size bir tanesini zikredeyim: Mesela;
insaatta ufak bir hesab oyunu ile 70 milyon altm franki cebine indirmistir. Diger bir hesabla da 3 milyon altmi cebine indirmekte miiskulat cekmemistir. Daha garibi vardrr: Yapilmamis bir hattm tarn yarrm asrr miiddetle garantikilometrigini almistir. Bunda da muvaffak
olan §irket garanti Mlometrik meselesini Hiikumeti Ciimhuriyeye kadar getirmis ve ancak
Cumhuriyet Hukumetinin kuwetli reddile bunu brrakmistrr.
RASlH KAPLAN (Antalya) — Hangi hatti
0?

MlTAT AYDIN (Devamla) —Istanbul - Edirne hatti. Sirket imtiyazmi §u §ekilde yapmi§tir: 2 000 kilo metre hat yapacak demi§, ve Istanbul - Edirne yerine, Edirne - Dedeagag hattmdan Istanbula bir hat yapmis, halbuki in§asmi yapan kendisi oldugu igin Istanbulu Edirneye vasletmemis, fakat sonradan ben, Istanbuldan - Edirneye, Liile Burgazdan bir hat yapacagim diye ortaya gikmi§ ve bundan dolayi bu
yapilmayan hattin parasmi almi§tir. Binaenaleyh
bu hatti §u veya bu §ekilde satin almak bizim
lehimizde olan bir seydir. Hiikumetimiz belki bir
az tenzilat yapmak imkanini elde edebilirdi, fakat buna ragmen, bendeniz Hiikumetin §u hatti satin almakla pek biiyiik bir iyilik yaptigma
kaniim. Bu itibarla gerek Hukumetimize ve gerek Saym Vekilimize tesekkiir ederim. Yalniz
kendilerinden bir istirhamda bulunacagim; simendifer diyince iki §ey hatrra gelir: ln§aat, i§letme. ln§ada Fransiz usulii goriiniir, i§letmede
de az gok Anadolu demiryollarinm ruhu vardrr.
Binaenaleyh bu gun biz bu i§letme §eklini takib
etmekteyiz. Elimizde bulunan Sark demiryollari
idaresini muhafaza eder de i§letme §eklini idame ettirecek olursak, aldigimiz netayigle, bu
giinkii i§letmekte oldugumuz hatlar arasmda bir
mukayese yapabiliriz. Bu hatti i§leten adamlara
nazaran daha nafi is gdriip gbrmedigimizi anliyacagiz.
Ikinci faidesi, teknik itibarile de bir mukayese yapabilecegiz.
tJguncusii de, hesabat iizerinde ayri bir formiil gorecegiz. Bu iyi bir §ey olacaktir. Gerek
Hiikumete ve gerek Saym Vekile tesekkiirlerimi
burada arzederken, bu sekli bir kag sene idame
edib neticesini almalarmi dilerim.
HASAN FERID PERKER (Kayseri) —
Arkadaslar, Nafia vekiliniz demin burada §ark
Demiryollari hattmm ana tarihini gizerken,
kekidisine yakisan bir tevazii ile, bu biiyiik muvaffakiyeti tez gegti ve bunu kanaatimce nazarlarmizda canlandrramadi. Beni dinlemek liitfunuzu sui istimal etmezsem, bu hat hakkmda,
kendi bilgilerini ve Hiikumetinizin bu hat et-
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masi igin azami itina gcbtererek rasa hakkma,
rafmda 4lde ettigi yiiksek muvaffakiyeti bir
yani
Hiikumet tarafmdan hattm almmasma imparga naSarlarinizda canlandirmaga galisacagmi.
Arkada§lfcr; diinyanm hig bir yerinde §ark kan vermemis,tir. Yusuf Kemal arkadasjmiiz, taraflar anlasirsa hattm almmasi mumkun olacagi
Demiryoiari hatti kadar Devlete, millete bar
yolunda bir miitalea beyan etmislerdir. Fakat
olmus ve Iseneleree bu milleti bu yukiin altmda
Qetinkaya gok giizel isaret ettiler ki, Kumpanya
ezmis birl hat insasi ve isletiknesi gbrulmemisbu
karli isi elinden kagirmamak igin Hukumetle
tir. Qetuikayanm verdigi izahattan da anladibu
rasa hakkmda asla muzakereye girmege
niz ki, ll@9 tarihinde bu hattm imtiyazi o zaman AviBturyalilara verilmisti. Fakat siyasi yanasmamistrr. Yalniz Hukumetimizin yiiksek
azmi, iradesi ve Qetinkayanm idare hususuhida
bazi miU$hazalttrla bir sene sonra Hiikumet, imtatbik ettigi cezri tedbirler neticesi Kumpanya
tiyazi Baton Hirs'ten geri satm almisti. Bunun
onunla
anlasmaga gelmistir ve Qetinkaya bu miiyeri&ie, biri hattm insasi igin digeri de yapilan hatzakereyi
yaparken azami dikkat ve itina gostm isletijtnesi igin Baron Hirs'in tesjkil edecegi
termistir
ve
hatti gok iyi serait ile satm almistrr.
iki sirket esasmi kabul etmisti. Bu imtiyaz
Bu;
Hukumetimizin
bir saheseridir ve bununla
muhtelif ihatlarim insasi ve isletilmesi idi ve bu
cidden
iftihar
edebilir.
hatlarm her birisinin imtiyaz miiddeti de biitiin
NAFIA VEKlLl ALI QETINKAYA (Afyon
hatlarm insasi foittikten sonra 50 sene olarak
Karahisar)
— Rasa meselesinde sabrk vekil artahdid eiiilmisti. Fakat bu hatlardan bazilan
kadasmiizm bir kayid koydugu ve orada Yusuf
yapilmantis ve bazilari da yari kalmiis oldugu
igin §irkttle Hiikumet arasmda miiddeti imtiyaz Kemal arkadasimizm miitaleasma muracaat ve
rasa hakkmi her vakit kullanmak miimkiin oldaima iibjtilafli kalmisti. Benim burada asil
dugunu
keydettigi meselesi .. Oraya yapilan bu
canlandnteak istedigim sudur: bu hat evvela
kayid sahsi bir miitaleadrr. Ben, kendilerinden
kilometro teminatmi haiz bir hatti. Kilometro
ve bilhassa muhterem arkadasimiz §eref Beyden
temiinati giktiktan sonra hattm hasilatmdan geri
rica ettim. G-eldiler ve bu rasa meselesinin nasil
kalan kisjmmm 1872 tarihli mukavele mucibince
yapilmasi laznm geMgini ve ne mutaleada bu% 50 si jSukumete % 50 si de Kumpanyaya kalunduklarmi rica ettim. Bu rasa meselesini nalacakti. iiiahare 1885 tarihinde bir istikraz musil yapabilecegimizi soyledim. Bunu tekrar edeamelesi ieticesinde bu nisbet Hukumetin aleyrim. Boyle bir sey itilafnameye kayid edilmese
hine neticelenmistir. Yani Hukumetin hissesi
de Devlet otoritesinin hakki olarak rasayi iste% 45 e stenezzul etmis, Kumpanyanm hissesi
digimiz vakit yapabilirz ancak bu tamamile akde
ise % 55 e gikmistrr. 1885 de aldigi avansi mahmiistenid bir sey olamazdi.
sup igin 1894 de Hiikumet 40 milyon franklik
Yakmda isletme kanunu gelecektir. Bu kabir istikijaz aktine mecbur kalmisti. Bu borca
nunun miizakeresi, ancak bu mukavelenin tasteminat olarak kilometre basma hasilattan 1 500
dikmdan sonra miimkun olabilecegine nazaran,
frank kajrs^lik gosterilmis ve miiddet de 1957 . orada bu hatti nasil is^letecegimizi goriip miizasonuna l^adar temdid edilmistir. Hukumetin hiskere edecegiz.
sesi bu niunasebetle de % 35 e tenezzul etmis
FATMA MEMIK (Edirne) — Saym arkave Bulgarlarm bir krsrtn hatti zaptlan iizerine
daslar; gelik azmile Trakyanm en verimli topKumpanyaya verilen tezminat sirasmda bu nisraklarmdan gegen ve yabanci bir sirketin isletbet % 30 a indirilmistir. Ben bu hattm gegirtigi bu demiryolunun Devlet eline gegmesi miidigi biitiin safahati size anlatmak istemiyorum.
nasebetile bizi krymetli izahlarile tenvir eden
Yalniz en son yapilan readaptasion muamele- Saym Bakanrmiza, bu kiirsiiden biitiin Trakyasinde Hukumetin bu hissesi % 25 e tenezzul etldar naanma tesekkurii bir borg bilirim ve ayni
tigi gibifaynca bir de intizar hesabi agilmisti.
muvaffakiyeti diger sirketler igin de dilerim.
Bunu biif misalle arzediyorum: Hattm hasilati
YUSUF KEMAL TENGlR§ENK (Sinob) —
mesela 100 liradan ibaret ise 80 lirasmi isletme
Arkadaslar, evvela gok temenni ederim ki, boymasrafi Olarak Kumpanya alryor, geri kalan 20
le bir hukuk miisavirinin her hangi bir yerde
liranm vine 15 lirasmi Kumpanya hissesi olan
mutaleasi almdigi vakitte o miitaleanm kendi
% 75 e aiukabil alryor, 5 lirasmi da Hiikumet
imzasi altmda yazili olarak esasa aid olan doshissesi olan % 25 oluyor. Qetinkayanm dedigi
yaya feonmasi Devletge adet olsun. Benim ta~
gibi Kumpanyanm sermayesinin % 5 hesarafimdan verilmis bir miitalea bazi defa ben 61bile faiiini koruyabilmesi igdn bunu da
diikten sonra gocuklarmu da mesul edecek bir
elinde tjutuyor yani Hukumete vermiyor.
sey olabilir. Bu mesele hatirimda yok. Bir veReadaptajsyon muamelesinin ikmalinden sonra
kilin yazdigmda hata ohnaz. Bunu teslim edeHukumeljdn eline bir sajntim bile gegmedigi gibi
riz. Fakat her halde benim de bir hakkmi var,
1,5 mily0n altm franktan f azla da Hiikumet
hukukgu namusum var. Qocuklarimm hayatina
borglu bilunuyor ve buna % 5 faiz yuriituliitaalluk eden hakkim var. Bu imesele tamamen
yorlu. Yijie Qetinkayanm dedigi gibi kumpanya
hatirimda yok. Ben o vakit Nafia vekaletinin
'biitiin nuakavelelerinde rasahakkmm yeralmahukuk miisaviri degildim. Devlet demiryollari-
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nm hukuk miisaviri idim. Benden zaman, zaman bazi meseleler sormaz degillerdi. Bu i$in
sorulub sorufonadigmi hatirlamryorum. Fakat
btedenberi §ark demiryollari dendigi vakit, her
Tiirk gocugunun kalbinde, biran ewel Turkiin
eline gegmesi lazimgelen bir mevcudiyet anlasihr. Avrupada tahsil edib donen her Tiirk gocugunun iginde en biiyiik derd, i§ark demiryollannm tarihidir. Qiinkii §ark demiryollarma
aid hatirmida kaldigma gore 100 liralik tahvili
Devlete 29 liraya satmasi, bu paranm Devlet
Hazinesine girmedigi vardir. Boyle bir miiessesenin, her hangi bir suretle, .uzaktan ve yakmdan istirasmi tehir edebilecek gibi bir miitalea Yusuf Kemalden gikanaz. Tarihi sahid gostererek, Yusuf kemal bunu iddia edebilir. Naklettikleri §eye gore, Devlet ra§a hakkmi, istira
hakkmi her vakit kullanabilir. Diinyada amme
menfaati Devlet menfaati kar^ismda ne kalabilir? Olsa olsa bir tazminat almabilir Her halde
Qetinkaya ismimi burada fgok esasli, gok tarihi
bir meselede okuduklan igin bu maruzatta
bulunuyorum. Tekrar ediyorum Id, miitaleami ne suretle verdigim hatirmida degildir. Sureti umumiyede, ra§ayi her vakit Devlet yapabilir, dedimse bu dogrudur. Fakat rasa thakki alinarak mukaveleye konacakken benim miitaleam
iizerine geri kaldi manasi varsa, gok teessufle
arzediyorum. Bunu protesto ederim. Benden
bbyle bir §ey sadir olmaz.
BALKAN — Layihanm heyeti umumiyesi
hakkmda ba§ka mmtalea var mi?
Maddelere gegilanesini reye arzediyorum, kabul buyuranlar ... Etmeyenler ... Maddelere gegilmesi kabul edilmi^tir.
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§ark Demiryollan imtiyazi ile firkete aid mallarm satm almmasma dair mukavelenin tasdiki
hakkmda kanun
MADDE 1 — §ark Demiryollan imtiyazi ile
sirkete aid mallarm satm almmasma dair Hiikumetle (§ark Demiryollan Turk Anonim §irketi) arasmda 25 - XII -1936 tarihinde imza edilmis olan bagli mukavelename tasdik edilmistir.
BA§KAN — Maddeyi reye arzediyorum. Kabul buyuranlar ... Etmeyenler ... Kabul edilmistir.
MADDE 2 — Isjbu satm alma mukavelenamesi damga resminden muaf oldugu gibi bu mukavelename ile Hiikumetin tesviyesini iizerine
aldigi biitiin vergilerle resim. ve harglar ve bu
vergileri}n munzam kesirleri affedilmi^tir.
BA§KN — Maddeyi reye arzediyorum. Kabul buyuranlar ... Etmeyenler ... Kabul edilmistir.
MADDE 3 — Bu kanun nesri tarihinden muteberdir.
BALKAN — Reye arzediyorum. Kabul buyuranlar ... Etmeyenler ... Kabul edilmistir.
MADDE 4 — Bu kanun hiikumlerinin icrasma Maliye ve Nafia veMlleri memurdur.
BA§KAN — Reye arzediyorum. Kabul buyuranlar ... Etmeyenler ... Kabul edilmistir.
Layihanm biriinci miizakereai bitmistir.
Ruznamede goriisiilecek baska bir s«y yoktur.
Qarsamba giinii saat 15 te toplanilmak Uzere
celseyi kapryorum.
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Kapanma saati : 16,35
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T. B. M. M. Matbaust

S.Sayisi:139
Jandarma efradi hakkindaki 1861 numarah kanunun bazi
maddelerini degi?tiren kanun layihasi ve Milli mudafaa,
Dahiliye ve Butge encumenleri mazbatalan (I/677)
l 7 . (7.

Ba§vekdlet
Kararlar mildurliigu
Sayi : 6/120

14-1-1937

Buyiik Millet Meclisi Yiiksek Reisligine
1861 sayili jandarma efradi kanununun bazi maddelerini tadilen Dahiliye vekilliginee hazirlanan ve tcra Vekilleri Heyetince 12 -1 -1937 tarihinde Yiiksek Meclise arzi kararlastmlan kanun
layihasi esbabi mucibesile birlikte sunulmustur.
Ba§vekil
1. Inonii

1861 sayili kanunun bazi maddelerini degistiren kanun layihasinm mucib sebebleri
1931 yilinda kabul ve nesredilen 1861 sayili jandarma efrad kanununun tatbik mevkiinde bulundugu bes sene zarfinda tatibikatinda bazi zorluklar gdriilmus ve bu hususa aid iki maddenin degistirilmesine kesin liizum goriilmiistiir.
Degi^tirilen maddelerin sebebleri asagida izah olunmustur:
1 — Mezkiir kanunun 14 neii maddesine gore vilayetlerin sabit jandarma kitalari karakollarinda
hizmet gormekte olduklanndan dolayi ayda maktuan (14) lira iase bedeli almakta olan onbasi ve erbaslardan gedikliye nakle istekli olduklanndan dolayi gedikli erbas ve jandarma meslek mekteblerinde .tahsilleri esnasinda, yine ayni madde hiikmiince istihkaklari kazana konmak suretile iase edilmekte ve bu suretle ewelee almakta olduklan (14) lira iase bedelinden mahrum kalmaktadirlar.
Bu mahrumiyet, QOgu aile sahibi olan bu gibilerin gedikli tahsiline ragbet gostermemelerine bais
olmakta ve binnetice jandarmanin muhtac, bulundugu karakol komutanlarinm teminine mini olmaktadir.
Jandarmanin tekamuliine ve memleketin her bucagina dagilmis olan karakollarm daha iyi vazife yapmalarma engel olan bu vaziyetin izalesi igin tek bir §are vardir ki, o da karakollarda hizmet
gorurken kazandiklan bu haktan mahrum edilmemeleri ve bilgilerini arttirmak ve onemli olan islerine daha biiyuk bir liyakatle donmek iizere muvakkat bir zaman igin mektebe getirilen bu onbasi
ve erbaslara tahsilde bulunduklan muddet<je ayni surette iase bedeli verilmesi ve bu suretle mukteseb
haklanndan mahrum edilmemekle beraber gedikliye naMllerini temin igin bu hakkm kendilerine verilmesi liizumlu ve zaruri goriilmektedir.
Bundan baska sabit birliklerde istihdamlari sirasmda maktuan (14) lira iase bedeli almakta iken
gorulen liizum ve ihtiyaea binaen sabitten gayri birlik, onekteb ve miiesseselere nakledilen gedikli
erbaslarm dahi iaseleri vazi kazan ve rayig iizerinden bedel verilmek suretile temin edilmesi bunlarm
magduriyetlerini mueib olmakta ve sevk ve heveslerini kirmakta ve sabitten gayri hizmete gegmemek
iqm ekserisi meslekten ayrdmakta olduklanndan buvaziyeti onlemek iizere gedikli erbaslar meslekin her
hangi birlik, mekteb ve miiessesesinde istihdam olunursa olsun iaselerini (14) lira iizerinden almalari liizumlu bulunmus ve bu sebeble 14 ncii maddeye hukiim eklenmistir.
2 T— Jandarmada mustahdem er, onba§i ve erbaijlardan sue, i§leyenlerin kayidlerinin silinmesine
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dair olan 20 nci maddede miiriderig sartlar bu kayid silme isinin muameiesini geciktirmekte ve crnsalini terhib eyleyeeek yerde <tesvik etmekte ve binnetice meslege yararnayan ve kullanilmasi eaiz
olniayan eratin teniizlenmesi gucjesmektedir. Bundan dolayi bu 20 nci maddede terkini kayid ic,in
hiikiim almmasi lazimgeleii sucjarla hiikme iiitizaredilmeden kayidlcrinin silinmesi lazimgeleii suylar
ayrilmis ve bir de iktidar ve ahlak bakimindan, subaylarda oldugu gibi, sicillen ve sihhi durumlardan otiirii raporla gikarilmasi lazimgelenler ayri ayri fikralar lialinde tesbit edilmis ve bu suretle tadil edilerek madde tekemmul ettirilmistir.

Milli Miidafaa enciimani mazbatasi
T. B. M. M.
M. M. Enciimeni
Karar No. 21
Esas No. 1/677

20 - I - 1937

Yiiksek Baskanliga
1861 sayili jandarma efrad kanuniUiiiun bazi
maddelerinin
degistirilmesine dair olub enciimenimize hawale edilen Basvekaletin 14 kairawu!ewel 1937 tarilh ve 6/120 sayili tezkere jandarma umium ikumandanligindan gonderilen meanuru
huzurunda oktwn'du ve goriisuLdii:
1861 sayili jandarma efrad kanununun 14 ve
20 nci maddelerinin tatbikatmda goriilen zorluklarin kaldinlmasi icjn Hukumetin tanzim etitigi
layibanm basligi, metnine gore degiftirilmis ve
birinei ve ikinci maddeler bir maddede ibirle^tirilerek yalmz tadilen tanzim olunan 20 nci maddenin
( D ) fikrasmdaki
sihhi
durumlardan
dolayi
Qikarilacaklann
heyeti
sihhiye raporuna
istinad
ettirilmesi
kaydinin eklenmesile
Hiikumetin
esbabi mucibesi ye-

rinde goriilmiis ve kanunun diger maddeleri
enciimenimizce aynen kabul olunarak havalesi
veghile Dahiliye enciimenine gonderilmek iizere
Yiiksek Baskanliga sunulmustur.
M. M.
Erzurum
$. Kogah
Balikesir
C. Esener

M. M. B. Reisi
Diyarbekir
K. Sevuktekin
Antalya
C. Mengiliboril
Elaziz
Y. Z. Ohkay
Kocaeli
N. Bozatik
Tekirdag
R. Apak

A.

Erzurum
Akyurek
Mugla
N. Tuna
Urfa
A. Yazgan

Katib
Samsun
B. Barkm
Balikesir
H. Qankh
Istanbul
Br. H. $. Erel
Sinob
C. K. Inuedayi
Yozgad
C. Ami

Dahiliye enciimeni mazbatasi
T. B. M. M.
Dahiliye enciimeni
Karar No. 12
Esas No. 1/677

2-II-1937

Yiiksek Reislige
1861 isayili jandarma efrad kanununun bazi
maddelerini tadilen Dahiliye vekilligince hazirlanan ve tcra Vekilleri Heyetince 12 - 1 -1932
tarihinde Yiiksek Meclise arzi kararla§tirilan
kanun layihasmin esbabi mucibesile birlikte
gonderildigini bildiren Bagvekaletin tezkeresi

enciimenimize de havale buyurulmus. olmakla
Milli Miidafaa eneumeninin mazbatasile beraber
Hiikumet miimessiKnin de
hazir bulundugu
1 - I I -1937 deki toplantimizda okundu ve layiha hakkmda konuguldu:
Kanun basjiklarimn miimkiin oldugu kadar
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kisa oimasi faydali oldugundan layihaya HiikumetQe verilmi§ olan unvan muvafik gorulmugtur.
Tadile ugrayan maddelerin a y n ayn maddelerde gosterilmesi hem Meclis teamiilune uygun
hem de tatbikat bakimmdan kolayligi mucib olacagmdan layihamn o suretle tanzimi tensib edilmistir. Jandarmaya verilmis, olan iglerin ehemmiyet ve nezaketi gozoniinde tutularak senelerce
yapilan tecriibeden ilham almmak suretile tanzim
kilmmj§ olan layihamn esas itibarile kabuliine
encumenimizee de karar verilmi§tir.
Birinci maddede ufak bir yazi§ degigikligi yapilmigtir. Ikinci maddenin (C) fikrasinda yazili
«Ar ve hayayi mucib hareket* tabirinin, «ahlaksizlik* kelimesile tavsif olunan bilciimle su§lan
ihtiva ettigi miilahazasile (Q) fikrasmdaki (ahlaksizlik) kelimesinin kaldinlarak yerine «M«sleki tavir ve hareket uygunsuzlugu» tabirinin
konmasi ve bu fikrada yazili hallerin iie. sieil ami-

ri tarafmdan tasdik edilmesi kabul olunmu§tur.
Yiiksek Reislige sunulur.
Da. E. Reisi
R. V.
M. M.
Tekirdag
Tekirdag
Qanakkale
C. Uybadm
. Faik Oztrak
8. Yasin
Katib
Mardin
Afyon K.
Burdur
Edib Ergin
1. U. Aykurt
H. Onaran
Bursa
Qorum
Erzurum
F. Oiivendiren Kemal Alpsar
Zeki Soydemir
Erzurum
Kiitahya
Malatya
E. Elgun
M. Somer
Emrullah Barkan
Samsua
Samsun
^
Sivas
E. Tuncel
Z. Durukan
8. Gorkey
Tokad
Tokad
Urfa
GaMb Pekel
Hiirrem Ergun
M. Dingsoy
Zonguldak
Zonguldak
Samsun
Haiti Turkmen
B. Vardar
M. Ali Yuriiker

Biitce enciimeni mazbatasi
T. B. M. M.
BiitQc enciimeni
M. No. 85
Esas No. 1/677

13 - IV -1937

Yiiksek Reislige
1861 sayili jandarma efradi kanununun bazi maddelerinin degistirilmesine dair olup Basvekaletin 14-1-1937 tarih ve 6/120 sayili tezkeresile Yiiksek Meclise sunulan kanun layihasi havale olundugu Milli Miidafaa ve Dahiliye
enciimenleri mazbatalarile birlikte eneumenimize gonderilmis olmakla Dahiliye vekaleti Siyasi
miistesan hazir oldugu halde okundu ve konusuldu:
G-erek Hiikumetin ve gerekse enciimenlerin
esbabi mucibe mazbatalarinda izah olunan sebeblere gore layiha esas itibarile kabul olunmustur.
Miizakeremize esas teskil eden Dahiliye encumeninin hazirladigi metinden birinci madde
aynen kalml edilmis, ikinci maddeye gelinee
bu maddenin son fikrasinda yukariki fikralarda
yazili fiillerden birini isleyen denilmis olup lialbuki yukariki fikralarda sihhi durumlarmin artik jandarmada kullanilmalarma elverisli olmadigi raporla sabit olanlar da meveud olup bu hal

ise bir fiil islemek sayilamayaeagma gore ifade
degistirilerek, yukariki fikralarda yazili sebeblerden dolayi denilmek suretile, biitiin ahval
hukmiin muhteviyati i^ine alindigi gibi bu fikranin kati ifadesine gore mukellef efrad kayidlerinin her halde silinmeyecegi anlasilmakta
olup lialbuki kabiliyeti bedeniyeye miiteallik mevzuata gore bazan sihhi sebeblerden dolayi miikellef efradin da askerlikten ihracina karar verilebileeegi ve bu takdirde miikellef efradin da
kayidleri silinebilecegi diisimulerek kabiliyeti
bedeniye hakkindaki hiikiimlerin mahfuz olduguna dair bu fikraya bir kayid ilavesi liizumlu
goriilmiis ve bu sekilde madde yeniden yazilmistir. Umumi Heyetin tasvibine komilmak iizere
Yiiksek Reislige sunuldu.
Reis
R. V.
Burdur
Isparta
M. Seref Ozkan Mukerrem JJnsal
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M. M.
Trabzon
R. Karadeniz

- 4 Katib
Istanbul
F. Oymen

Qoram
M. Cantekin

Edirne
F. Kaltakkiran

Izmir
K. Inane

HttKtfolETtN

Diyarbekir
Riistil Bekit
Kastamonu
T. Coskan

Malatya
0 . Taner
Mus
$evki Qiloglu
Seyhan
Nad Eldeniz

Manisa
Mus
$f. Ataman
Sivas
Remzi Qiner

Mara$
A. Tiritoglu
Ordu
H. Yalman

MlLLl MtlDAFAA ENCt)MENlNlN DEGI§TIRI§1

TEKLlFl

1861 sayih jandarma efrad kanununun bazi maddel&rini degistiren kanun layihasi

1861 sayili jandarma efrad kanunnun li ve 20
nci maddelerini degistiren kanun layihasi

MADDE 1 — 1861 sayili jandarma efrad
kanununun 14 ncii maddesi a§agidaki gibi degi^tirilmistir:

MADDE 1 — 1861 sayili jandarma efrad kanununun 14 ve 20 nci maddeleri a§agidaki gibi
degi§tirilmi§tir:

Madde 14 — Seyyar ve sabit toplu krtalarda
ve miieseselerde ve mekteblerde bulunan er,
onba§i, ve erbaflar tayinat ve yem kanununa tevfikan istihkaklan kazana konmak suretile ia§e
edilirler.
Erba§lardan arzu edenlerin ve talimatla tayin edilen miiteferrik hizmetlerde bulunan er,
ve onba§ilarm muayyenati aynen ve yahud mahalli rayig uzerinden bedelen verilir. Kazandan
ia§eleri mumkun olmayan vilayetlerin sabit
jandarma kitalan karakollarmdakilere ve jandarma gedikli erba§ mektebile jandarma Meslek mektebinde tahsilde bulunan onbasi, ve erba^lara ve seyyar kitalarla Jandarma mektelerinde ve muesseselerde istihdam edilen gedikli
erba§lara maktuan ve pe^in olarak ayda maa§mdan ba§ka aynca (14) lira iase bedeli verilir. Bu glbilerin vefati vukuunda ia§e bedeli
bakiyesi geri alrnmaz.

Madde 14 — Hukumetin teklifi aynen kabul edilmi§tir.

MADDE 2 — Mezkur kanunun 20 nci maddesi a§agidaki gibi degistirilmistir:
Madde 20 — Jandarmaya girmezden once
haysiyet ve namusu bozan bir sugtan btiiru mahkum olanlarla her hangi bir sugtan dolayi iig
ay ve daha fazla hapse mahkum olanlar jandarmaya kabul olunamazlar.
Jandarmada kullanilan temditli er, onbasi,
ve erbaslarm asagida yazili sebeblerle kayitlari silinir.
A) Askeri caza kanununa gore tardi veya

Madde 20 — Jandarmaya girmezden once
haysiyet ve namusu bozan bir sugtan otiirii mahkum olanlarla her hangi bir sugtan dolayi iig
ay ve daha fazla hapse mahkum olanlar jandarmaya kabul olunamazlar.
Jandarmada kullanilan temdidli er, onbasi,
ve erba§larm a§agida yazili sebeblerle kayidleri
silinir:
A) Askeri ceza kanununa gore tardi veya
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DAHlLlYE ENCttMENlNtN DE&t§TtRl§t

BttTQE ENCUMENlNlN DE&t§TtRt§t

1861 sayilt jandarma efrad kanununun bazi
maddelerini degi§tiren kanun layihast

Jandarma efradi kanununun lazi maddelerini
degiftiren kanun layihasi

MADDE 1 — 1861 sayili jandarma efradi
kanununun 14 ncii maddesi a§agida yazili §ekilde degiftirilmi^tir:

MADDE 1 — Dahiliye enciimeninin birinci
maddesi aynen.

(Seyyar ve sabit toplu krtalarda ve mtiesseselerde ve mekteblerde bulunan er, onbasi ve
erba§lar tayinat ve yem kanununa tevfikan istihkaklan kazana konmak suretile ia§e edilirler.
Erba§lardan arzu edenlerin ve talimatla tayin edilen mtiteferrik hizmetlerde bulunan er
ve onba§ilarm muayenati aynen ve yahud mahalli rayig iizerinden bedelen verilir. Kazandan
ia§eleri mtimktin olmayan vilayetlerin sabit
jandarma krtalan karakollarmdakilere ve jandarma gedikli erbas mektebile jandarma meslek
mektebinde tahsilde bulunan onba§i ve erba§lara ve seyyar kitalarla jandarma mekteblerinde ve miiesseselerde istihdam edilen gedikli
erba§lara maktuan ve pesjn olarak ayda maas.dan baska ayrica (14) lira ia§e bedeli verilir..
Bu gibilerin vefati vukuunda ia§e bedeli bakiyesi
geri almmaz).
MADDE 2 — Mezkur kanunun 20 nci maddesi a§agidaki gibi degi^tirilmi^tir.

MADDE 2 — Mezkur kanunun 20 nci maddesi a§agidaki §ekilde degi^tirilmi^tir :

(Jandarmaya girmezden once haysiyet ve
namusu bozan bir sugtan ottirti mahkum olanlarla her hangi bir sugtan dolayi tig ay ve daha
fazla hapse mahkum olanlar jandarmaya kabul
olunmazlar.
Jandarmada kullanzlan temdidli er, onba§i
ve erba§larm a^agida yazili sebeblerle kayidleri
silinir.
A) Askeri ceza kanununa gore tardi veya

(Jandarmaya girmezden once haysiyet ve
namusu bozan bir sugdan oturii mahkum olanlarla her hangi bir sugtan dolayi tig ay ve daha
fazla hapse mahkum olanlar jandarmaya kabul
olunmazlar.
Jandarmada kuUanilan temdidli er, onba§i
ve erba§lann a§agida yazili sebeblerle kayidleri
silinir.
A) Askeri ceza kanununa gore tardi veya
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M. M. E.

riitbenin geri almmasmi mustelzem fiillerden birisile veya sozii gegen kanunun 85, 88, 89, 90,
91 ve 97 nci maddelerinde yazili suglardan birisile mahkum olanlar.
£) Miilki, adli ve askeri vazifelerin ifasi sirasmda i§ledikleri, suglardan otiirii agrr hapis
veya alti aydan fazla hapis veya askeri ceza
kanununun 30 ncu maddesinin (A) fikrasmm
(2) numarasmda yazili suglardan birile hapse
mahkum olanlarla ug aydan ziyade memuriyetinden mahrumiyet cezasile mahkum olanlar.
C) Askeri ceaz kanununun 150, 151, 152 ve
t53 ncii maddelerinde yazili haysiyet ve §erefe
dokanan suglardan birini isledikleri veya ar ve
hayayi mucib bir harekette bulunduklan miiteselsil amirlerince yapilan tahkikatla sabit olanlar.
Q) Ahlaksizliklan ve iktidarsizliklan en az
iki sicil amiri tarafindan tasdik edilenler.
D) Sihhi durumlan jandarmada kullanilmalarma miisaid olmayanlar.
Yukandaki fikralarda yazili fiillerden birini isleyen mukellef er ve onbasilarm kayitleri
silinmez, Yalmz bunlardan sabit jandarma birliklerinde mustahdem olanlar sabitten gayri
jandarma tesjkillerine naklolunurlar. Ve mukellef hizmetlerini bitirdikten sonra terhis edilirler, temdid talebleri kabul olunmaz.

riitbenin geri almmasmi miistelzim fiilerden birisile veya sozii gegen kanunun 80, 87, 88, 89, 90,
91, ve 97 nci maddelerinde yazili suglardan birile mahkum olanlar,
B) Miilki, adli ve askeri vazifelerin ifasi sirasmda i§ledikleri, suglardan otiirii agrr hapis
veya alti ay#.an fazla hapis veya askeri ceza kanununun 3o maddesinin (A) fikrasmm (2) numarasmda yazili suglardan birile hapse mahkum
olanlarla iig aydan ziyade memuriyetinden
mahrumiyet cezasile mahkum olanlar,
C) Askeri ceza kanununun 150, 151, 152, ve
153 maddelerinde yazili haysiyet ve §eref e dokunan suglardan birini i§ledikleri veya ar ve hayayi mucib bir harekette bulunduklan miitaleasile
amirlerince yapilan tahkikatla sabit olanlar,
Q) Ahlaksizliklan ve iktidarsizliklan en az
iki sicil amiri tarafindan tasdik edilenler,
D) Sihhi durumlan artik jandarmada kullanilmalarma elverisli olmadiklari heyeti sihhiye
raporile sabit olanlar,
Yukandaki fikralarda yazili fiillerden birini
igliyen mukellef er ve onba§ilarm kayidleri silinmez, yalniz bunlardan sabit jandarma birliklerinde miistahdem olanlar sabitten gayri jandarma tegkillerine naklolunurlar ve mukellef
hizmetlerini bitirdikten sonra terhis edilirler,
temdid talebleri kabul olunmaz.

MADDE 3 — Bu kanun ne§ri tarihinden muteberdir.

MADDE 2 — Hiikumetin 3 ncii maddesi aynen kabul edilmi§tir.

MADDE 4 — Bu kanun hukumlerini icraya
MUli Miidafaa, Dahiliye ve Maliye vekilleri
memurdur.
12 - 1 -1937
Bs. V.
Ad. V.
M. M. V.
/. Inonu
$. Saracoghi
K. Ozalp
Da. V.
Ha. V.
Ma. V.
S. Kay a
Dr.T.R.Aras
Mi. V.
Na. V.
Ik. V.
8. Arikan
A. Qetinkaya
C. Bayar
S. I. M. V.
G. I. V.
Zr. V.
Dr. B. Say dam Ali Rana Tarhan MuJilis Erkmen

MADDE 3 — Hiikumetin 4 ncii maddesi aynen kabul edilmigtir.

(S. Sayifisi : 139)

7—
Da. B.

B. E.

riitbenin geri almmasmi mustelzim fiillerden veya mezkur kanunun 85, 87, 88, 89, 90, 91 ve 97
rakamli maddelerinde yazili suglardan birisile
mahkum olanlar,
B) Miilki, adli ve askeri vazifelerin ifasi sirasmda isledikleri suglardan otiirii agir hapse
veya alti aydan fazla hapse veya askeri ceza kanununim 30 ncu maddesinin A fikrasmm 2 numarasmda yazili suglardan birile hapse mahkum
olanlarla ug aydan ziyade memuriyetten mahrumiyet cezasile mahkum olanlar,
C) Askeri ceza kanununun 150, 151, 152, 153
rakamli maddelerinde yazili haysiyet ve §erefe
dokunan suglardan birini isledikleri veya ar ve
hayayi mucib bir harekette bulunduklan miiteselsil amirlerince yapilan tahkikatla sabit olanlar.
Q) Mjesleki tavrr ve hareket uygunsuzluklari
veya iktidarsizliklari en az ug sicil amiri tarafmdan tasdik edilenler,
D) Smhi durumlarmm artik jandarmada
kullanilmalarma elverisli olmadigi heyeti sihhiye raporile tesbit olunanlar,
Yukariki fikralarda yazili fiillerden birini
i^leyen mukellef er ve onbasilarm kayidleri silinmez. Yalmz bunlardan sabit jandarma birliklerinde mustahdem olanlar sabitten gayri jandarma tesekkiillerine naklolunurlar ve mukellef hizmetlerini bitirdikten sonra terhis edilirler. Temdid talebleri kabul olunmaz.

rutbemn geri almmasmi mustelzim fiillerden
veyamezkur kanunun 85,87,88,89,90,91 ve 97 nci
maddelerinde yazili suglardan birisile mahkum
olanlar,
B) Miilki, adli ve askeri vazifelerin ifasi
srrasmda isledikleri suglardan otiirii agir hapse
veya alti aydan fazla hapse veya askeri ceza kanununun 30 ncu maddesinin (A) fikrasmm (2)
numarasmda yazili suglardan birile hapse mahkum olanlarla ug aydan ziyade memuriyetten
mahrumiyet cezasile mahkum olanlar,
C) Askeri ceza kanununun 150, 151, 152, 153
ncii maddelerinde yazdi haysiyet ve serefe dokunan suglardan birini isledikleri veya ar ve hayayi mucib bir harekette bulunduklan mtiteselsil amirlerince yapilan tahkikatla sabit olanlar,
Q) Mesleki tavir ve hareket uygunsuzluklari veya iktidarsizliklari en az ug sicil amiri
tarafmdan tasdik edilenler.
D) Smhi durumlarmm artik jandarmada
kullanilmalarma elverisli olmadigi heyeti smhiye raporile sabit olanlar,
Yukariki fikralarda yazili sebeblerden dolayi mukellef er ve onbasriarm kayidleri silinmez.
Yalmz bunlardan sabit jandarma birliklerinde
mustahdem olanlar sabitten gayri jandarma tesekkiillerine naklolunurlar ve mukellef hizmetlerini bitirdikten sonra terhis edilirler. Temdid
talebleri kabul olunmaz. Bu gibiler hakkmda
askeri kabiliyeti bedeniyeye aid hukumler mahfuzdur.

MADDE 3 — Hiikumetin 3 ncu maddesi aynen

MADDE 3 — Hiikumetin 3 ncii maddesi aynen.

MADDE 4 — Hiikumetin 4 ncu maddesi aynen

MADDE 4 — Hiikumetin 4 ncii maddesi aynen.
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S.Sayisi:138
§ark demiryollari imtiyazi He §irkete aid mallann satin
alinmasina dair olan mukaveienin tasdiki hakkmda kanun
layihasr ve Nafia ve Butge encurnenleri mazbataian(l 758)

Ba§vekalet
Kararlar mudiirlujfu
Sayi: 6/1069

30 - J/7 - iS37

Biiyiik Millet Meclisi Ytiksek Reisligine
§ark demiryollari imtiyazi ile §irkete aid mallann satm alinmasma dair mukaveienin tasdiki
hakkmda Nafia vekilligince hazirlanan ve tcra Vekilleri Heyetinin 24 - I I I -1937 tarihli toplantisinda Yiiksek Meclise arzi kararlastirilan kanun layihasi esbabi mucibesile birlikte sunulmu§tur.
Bagvekil
/ . Inonu

Osrcianli Hukumetinin aciz ve ciliz vaziyetinden

istifade eden Avustuirya Hukumeti Devletin ba-

sina musallat ettigi Baron Hiris isminde birisile Nafia Naziri Davuid pasa arasinda Istanbul ve Rumeliyi Bosna iizerinden eenubi Avusturya DemiryoUarina
vaslefomek ve diger bazi sube hatlarini
insa ile isletmek iizere 18 nisan 1869 tarihinde bir mukavele aktedilmistir. Baron Hiris bu mukaveleyi
§ark Demiryollari isminde bir sirkete terketmistir. Faikat daha filiyata gecjmeden imtiyazm tekrar
Baron Hirise riicu eylemesi sirketi f esih ve insaata devam edilmek fcaydile yeniden bir mukavele akid
ve teati edilmesini zaruri kildigi iqin Hirisle Sadnazam Mahmud Pasa arasinda 18 mayis 1872 tarihinde imiuiaddel bir mukavele akid ve teati edilmistir. Bu mukavele ile Hukumet isletici kumpanya yerine kaim oldugundan kendi parasile insa ettirdigi hatlari isletici kumpanyaya
kiraya vermistir.
Insa masraflannin Devlete cok pahaliya mal olmasma ragmen taahhudunu zamaninda yerine getirimeyen ve 1884 senesi sonuna kadar Devlete ioar bedeli namile hie, bir sey vermeyen Hiris 1877 - 78
Turk Rus harbini firsat bilerek mevcud mukaveleden yafeasini siyirmak ve daha dogrusu elinden kacjrmak istemedigi bu ise bir az daha Devlet aleyhine bir sekilvermek gayesile bazi hatlarm insa masraflari karsiligi olmak iizere 23 000 000 franklik
hir avans ihesaibi acmistir, ve bundan dolayi Hiikurnetle 1885 te bir mukavele aktefomistir. Osmanli Imparatorlugunun mali vaziyetine yakindan hakim olan Baron Hiris SadrTazam Said Pasaya imzalatamadigi bu mukaveleyi
Said Pasanrn halefi
namina Zehni Efendiye imza ettirmistir.
1894 te aktedilen 40 000 000 franklik bir istikraz&m 20 000 000 fciisur frangi Hirisin avansmm
1893 tarihindeki bakiyesine tohsis edilmis ve istik^az muikavelesinin bir maddesile 64 yil olarak tesbit
edilen itfa muddeti dolayisile $ark Demiryollari imtiyazi 1957 tarihine kadar uzatilmistir.
Sebekenin Bulgaristan icmde kalan kismmm Bulgarlar tarafmdan zaptedilmesi iizerine 1909
tarihinde sirketle yeni bir .mukavele aktedilmis ve eaas mukaveienin
hukiimleri baki kalmak iizere
yalniz mali huikiimleri yine Hukumetin aleyhine olarak degistirilmistir. Her mukavele degistikge
ve yenilendikQe hiikiimleri Devlet alevhine agirlasan § a r k Demiryollari mukavelesi nihayet Lozan
muahedesi mucibinee yeni iktisadi sartlara uyduruimak iizere 1929 da yeniden aktedilmis. ve sartlarm
agirligi da azami Haddi bulmu§tur. Bu mukaveleye gore §irkete gayrisafi hasilattan kilometre basma
ayrilan hisse 12 000 franga cikanlmi§, artan para^m % 25 nin Hukumete ve % 75 nin §irkete verilmesi esasi kabul edilmistir. Bundan ba§ka isletme masraflan giktiktan sonra §irkete kalan bakryenin
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1 227 152 altin franklik bir garanti yekununu doldurmasi ve bu yekun doldurulmadigi senelerde aejgin %5 faizile intizar hesabma gecjrilmesi ve Devlet hisselerinin de bu acigi kapatmakta kullanilmak
iizere ayni hesaba almmasi kararlastmlmistir. Demiryolunun sahibi olmak itibarile §irketin koydugu i§letme sermayesinin asgari be§ misline sahib olan Devlet, bu be§ misli yiiksek olan sermayesile
miitenasib bir menfaat beklerken bilakis kiracmin haksiz menfaatlerini temin mevkiine dusmii§tur.
§ark demiryollan §ebekesinin cografi ve iktisadi vaziyetinin ehemmiyetine ragmen §irketin sabit ve
muteharrik edevatinin bakimma kar§i lakaydi gostermesi ve hatti ve edevatini bu giinkii teknik ve
konfor icablarmdan uzak bulundurmasi gibi sebeblerle hattin bu vaziyetile seferi ihtiyaci karsdamayacagi nazari dikkate alindigmdan imtiyaz ile hat iizerindeki mallannm.satm almmasma ve hattin milli
§ebeke meyamna ithaline karar verilmis. ve bakanlik bu fikrini 27 - 1 -1936 tarihli mektubla §ark demiryollari Turk anonim sjrketi miidurliigune bildirmigtir.
§irket, bu mektuba verdigi cevabda vaki tenkidleri reddetmekle beraber Meclisi idarenin bu hususta karar vermege ve miizakereye giri§mege salahiyettar bulunmadigini ve mukavelelerindeki ra'§anin mevzubahs olmadigini, ancak Hiikumetin satin alma sartlarmi ogrenerek hissedarlar heyeti umumiyesinin kararma arzedecegini bildirmistir. Sartlarmi aneak Sirketle Hiikumet arasinda yapilaeak
kati miizakerelerde $irkete bildirilebileccgi tabii oldugu cihetle §irketin ewela bu miizakereye giri§mek i§in hissedarlar heyeti umumiyesinden salahiyet almasi muvafik goruldugii yine §irkete bildirildi. Bunun iizerine §irket hissedarlar umumi heyetini toplayarak mukavele muddetinin vaktinden
ewel feshedilmesi dolayisile feragatin muhik bir tazminat mukabilinde olmasi ve hissedarlarin menafii gozetilerek ve §irketin emval ve hukukunun tesbit edilecek fiatlar dahilinde bedelinin tediye
edilmesi gartile imtiyazm satilmasma ve bu lmsusta Meclisi idareye salahiyet verilmesine karar
verilmi§tir.
Meclisi idare de se^digi murahhaslarmi Ankaraya gonderdiginden 1 9 - X - 1 9 3 6 tarihinde satin
alma miizakeresine baslanmjistir. §irket delegeleji muzakerenin ikinci giinu .
1 — Muharrik ve muteharrik edevat icin
4 200 000
2 — Mobilya alat ve edevat icjn,
380 000
3 — Mevaddi miistehlike igin,
810 000
4 _ Alpullu Kirklareli hatti icm,
1 331 000
5 — Istanbul Yesilkoy qi£te hatti kjin,
957 621
6 — Mahat masrafi icin,
880 000
7 — tsletmeye aid matlubat igin.
320 000
Ki ceman 8 879 107 liradan kiisiirati kaldirclarak 8 000 000 lira istediler ve bu kalemler uzerinde anlastiktan sonra ayrica intizar hesablan ile imtiyazm vaktinden e w e l satm alinmasmdan
dolayi tazminat isteyeceklerini ileri siirduler. ve filhakika intizar ve imtiyazm vaktinden ewel
feshi iein de 2 300 000 lira taleb ettiler. Bu mikdar da bu hesaba katildigi zaman mecmu talebleri 11 000 000 lira olmus oldu. Bu teklifler iizerinde cereyan eden miinakasa ve miizakere neticesinde muharrik ve muteharrik malzeme ile diger esya ve kisimlann amortisman emsallerini
ve bu giinkii kiymetlerini tesbit icin iki tarafin memurlarmdan mjiirekkeb bir komisyonun teskili
ve ayrica tesekkul edecek ikinci bir komisyonda Devletin mail olan gayri menkullerin bu giinkii
vaziyetlerini ve iyi bir halde olub olmadiklanni tesbit eylemesi kararlastirildi. Teknik komisyonlar muharrik ve muteharrik malzemeye tatbik edilecek amortisman formiilii iizerinde anlasamadiklarmdan ve fiat takdirinde de birlik temin edemediklerinden a y n a y n fiat tesbit ettiler.
girket memurlan 3 272 000 lira kiymet bicmislerdi. Bizimkiler de miizakerata bir pazarlik payi
birakmak iizere alelusul Gothard formiiliinden daha asagi bir fiat olmak iizere 2 077 000 lira
verdiler. Siiratin ve nakliyat kesafetinin azligindan Gothard formiilunun dahi kendileri icjn kabili tatbik olmadigini ve bundan daha yiiksek bir itfa emsalile muamele yapilmasmi isteyen
girket delegeleri uzun miizakerelerden sonra bu formiilii kabul ettiklerinden muharrik ve miiteharrik malzemeye 2 692 000 lira verilmesinde mutabakat hasil oldu.
Kiymet takdiri sirasmda §irket memurlan 380 000 lira olarak teklif ettikleri mobilya alat bedelini 290 880 liraya indirmislersede miizakerede bu mikdari 235 000 liraya tenzil ettirdik. tslahat
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i§i uzun muzakerelerden sonra §irketin taleb ettigi 880 000 lira 131 000 liraya indirildi ve
isletmeye aid matlubat da 214 594 lira olarak kararlastmldi.
Alpullu - Kirklareli hatti iizerindeki miizakere hayli hararetli safhalar gegirdikten sonra 1927
den once yapikms, olan tevsiat ve islaih ameliyelerle Yesilkoy gifte hattina aid ve yeni hesaba gore
529 000 liradan ibaret taleblerden feragat edilmek suretile mezkiir Alpullu - Kirklareli hattmm
tesis masraflarmdan miitebaki 21 senelik taksidin % 4,75 faizi ile sermayeye tahvili rakami
olarak 1 327 736 lira kabul edildi.
§irket intizar hesabi matlubu ve tazminat bedeli olarak 2 300 000 lira istemisti. Hat ve miis^
temilatmdaki bakim noksanini ifade eden ve kendilerince de Ibidayeten kabul edilmis olan 196 281
liradan ilbaret olan yekunu 500 000 e ve yine devam eden
miizakereler neticesinde bilahare
1 000 000 liraya gikardiklarindan §irketin intizar hesabi ve tazminat talebi 1 300 000 lira inmis
oldu. Nihayet ibu
30 000 liralik kesrin de kaldinlmasi §irket delegelerine kabul ettirildiginden bu intizar ve tazminat hesabi icjin 1 000 000 liranin tediyesi takarrur etti. Geriye smudahhar malzeme isi kalmis idi. Bunlar igin de 399 000 lira verilmek suretile §ark demiryollarinin
miibayaasi 6 000 000 lira iizerinde baglandi ve bu paranm % 5 faizli tahvilat gikartilmasi suretile
altisar aylik taksitlerle 20 senede odenmesi esasi akbul olunarak hazirlanan mukavele 25-XII-936
tarihinde imzalandi.

Naf ia encumeni mazbatasi
T. B. M. M.
Nafta encumeni
Karar No. 11
Esas No. 1/758

6 - IV - 1937

Yiiksek Reislige
r

§ark demiryollari imtiyazile ^irkete aid mallarm satm alinmasina dair mukavelenin tasdiki
hakkmda Nafia vekilligince hazirlanan ve Icra
Vekilleri Heyetinin 24 - I I I - 1937 tarihli toplantismda Yiiksek Meclise arzi kararlastinlan
kanun layihasi ve esbabi mucibe mazbatasi Nafia vekili Ali Qetinkaya hazrr oldugu halde konusuldu ve incelendi.
Eenebi imtiyazlarinda olan hatlarm Devletc,e satin alinmasi ve millilestirilmesi serisine dahil olan bu satm alma keyfiyeti de Cumhuriyetin fayizli ve onemli i^lerinden goriilmus Nafia
vekilliginin bu yolda sarfettigi mesai eneumenimizce de takdire layik gorulmustiir.

Millet ve memleket menfaatine uygun goriilen kanun layihasi aynen kabul olunarak Yiiksek Reislige sunulmus/tur.
Nafia En. Reisi
M. M.
Katib
Erzinean
Kayseri
Manisa
A. 8. liter
A. Hilmi Kalag
Osman
Afyon K.
Afyon K.
Elaziz
M. Goneng
Cental Akgm
F. Z. Qiyiltepe •
Eskisehir
Igel
Izmir
A. Ozdemir
F. Mutlu
S. Epikmen
Kars
Kastamonu
Samsun
Baha Ongoren
Sami Erkman
Dr. A. Sirel
Tokad
Igel
S. tike
H. Saydam
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Btitge encumem mazbatasi
T. B. M. M.
Biitge encumeni
Mazbata No. 84
Esas No. 1/758

13-IV-1937

Yiiksek Reislige
§artk demiryollari imtiyazile sirkete aid mallarin satm alinmasina dair mukavelenin tasdiki
hakkinda olub Basvekaletin 30 mart 1937 tarih ve
6/1069 sayili tezkeresile Yiiksek Meclise sunulan
kanun layihasi Nafia eiiciimeni mazbatasile birlikte encumenimize verilmis olmakla Nafia vekili
Ali Qetinkaya ve Maliye vekaleti namina BiitQe
ve mali kontrol umum mudurii hazir olduklan
halde okundu ve konusuldu.
Memleketimizde yabaneilar tarafindan yapilarak birer birer Devlet idaresine intikal eden demiryollarmm hemen sonuncusunu teskil eden
§ark demiryollannin da satin alinmasmi temin
eden layihaya bagli mukavele hakkinda Nafia
vekili tarafindan verilen izahat dinlenerek mucib
sebebler tetkik edildikten sonra satm alma muamelesinin memleket menafiine en uygun sartlar
dahilinde if a ve mali kisminm da biitgeye yuk ol-

mayacak sekiide tanzim edildigi anlasilmakla vekaletin bu baptaki mesaisi takdirle karsilanmis ve
layiha eneiimenimizce de oldugu gibi kabul edilmistir. Uimumi heyetin tasvibine konulmak iizere Yiiksek Reislige sunuldu.
Reis
R. V.
M. M.
Burdur
Isparta
Trabzon
M. $eref Ozkan Mukerrem tlnsal R. Karadeniz
Katib
Diyarbekir
Istanbul
Qorum
F. Oymen
M. Gantekin
Rustii Bekit
Edirne
Izmir
Kastamonu
F. Kaltakkiran
K. Inang
T. Qoskan
Malatya
Maras
Mus
Mus
0. Taner A, Tiridoglu $. Ataman $evki Qiloglu
Ordu
Seyhan
Sivas
H. Yalman
Naci Eldeniz
Remzi Qiner

H t K t M B T l N TEKLlFl
$ark demiryollari imtiyazi He §irkete aid mallann satm altnmastna dair mukavelenin tasdiki
hakkinda kanun layihasi
MADDE 1 — §ark demiryollari imtiyazi ile
§irkete aid mallarm satm almmasma dair Hiikumetle (§ark demiryollari Tiirk anonim sirketi) arasinda 25-XII-1936 tarihinde imza edilmi§ olan bagli mukavelename tasdik edilmi§tir.
MADDE 2 — I|bu satm alma mukavelenamesi damga resminden muaf oldugu gibi bu mukavelename ile Hiikumetin tesviyesini iizerine
aldigi biitiin vergilerle resim ve harglar ve bu
vergilerin munzam kesirleri affedilmigtir.
MADDE 3 — Bu kanun ne§ri tarihinden mu,

teberdir.
MADDE 4 — Bu kanun hiikiimlerinin icrasma Maliye ve Nafia vekilleri memurdur.
24-HI-1937
Bs. V.
Ad. V.
M. M. V.
1. Inonu
$. Saracoglu
K. Ozalp
Da. V.
Ha. V.
Mai. V. V .
#. Kay a
Br. T. R. Aras
Dr. R. Saydam
Mf. V.
Na. V.
Ik. V.
8. Ankan
A. Qetinkaya
C. Bayar
S. I. M. V.
G. I. V.
Zr. V.
Dr. R. Saydam Rana Tarhan Muhlis Erkmen
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§ARK

DEMIRYOLLARI

SATINA|LMA

MUKAVEMSl

Bir taraftan mukavele metninde kisaea (Hiikumet) diye gosterilen ve Nafia vekili ve Afyonkarahisar mebusu AM Qetinkaya tarafindan itemsil olunan :
Tiirkiye Cumhuriyeti Hukumeti,
Diger taraftan mukavele metninde kisaea (§iriket) diye gosterilen ve bu husustaki salahiyetlerine istinaden §irketin Idare Meclisi Reis Muavini M. Moris Diovi (Maurice Devies) ve Idare
Meclisi azasmd-an Piyer Baci (Pierre Bade) ve Bank Nasyonal do Kredi (Banque Nationale de
Credit) nin tasfiye memuru Jorj Rumilak (Gorge Roumilhac) ve §arl P. D. Videman (Charles P. D.
Wiedmann) taraflarmdan temsil olunan :
§ark Demiryollari Tiirk Anonim §irketi
Arasmda a$agida yazili hukumler dairesinde niukavele aktedilmi^tir:
Birinci fasil
Devir ve tenUike dair esas hukumler
Madde — 1
Hiiikuimete devir ve temlik

edilen

hak

ve

mallar

Hukuanetle aralarinda hasil olan mutabakat iizerine §iriket :
A - Hukumetle §imdiye kadar aktetmis oldugu biitiin imtiyaz mukavele sartname ve zeyillerile
itilafnamelerden dogan veyahud Hukuanet tarafindan her, ne suretle olursa olsun $irkete verilimis.
olan asli ve feri butiin imtiyaz haklarile menfaatlerini;
B - Tiirkiye Ciimhuriyeti hududu dahilinde isletmekte bulundugu sebekeye tahsis edilip §irkete aid bulunan muharrik ve miiteharrik biitiin alat ve edevatmi;
C - Butiin hat ve miistemilatinin iginde veya disinda mevcud
bulunan her tiirlii makine ve
motorler, mobilya, demirbas esya, tezgahlar, kirtasiye levazimi, komiir, yag, kereste,
travers,
depo, magaza ve ambarlarda bulunan eski ve yeni her tiirlii malzeme ve yedek alat ve edevat
ve diger bilumum levazim ve e§yasmi;
Velhasil, bu mukavelede yazili diger hukumler mahfuz olmak iizere, §irketin biitiin maUarile
hak ve menfaatlerini;
Asagida yazili hukumler dairesinde ve 1 kanunusani 1937 tarihinden muteber olmak iizere Hiikumete devir ve temlik ve Hiikumet dahi bu devir ve temliki kabul etmistir.
Hiikumet, yukarida sayilan biitiin hatlarla mallarm simdiki hal ve vaziyetlerini bildigini beyan
ve bunlarin bu hal ve vaziyetlerile devir ve temlikini kabul etmistir.
Madde — 2
tjciincu sahislara karsi haklar ve borclar
1 kanunusani 1937 tarihine kadar §irketin yaptigi biitiin akid ve fiillerinden dogan haklarla
borglar ve mesuliyetler tamamen §irkete aiddir.
Aneak, 1 kanunusani 1937 tarihinden once §irket tarafindan yapilip ta hukiimleri bu tarihten
sonraya da sari olan akitler, eskisi gibi meri kalaeak ve bu akitlerden 1 kanunusani 1937 tarihinden
once dogan hak ve borcjar §irketge; ve bu tarihten sonra dogacak hak ve borglar dahi Hukumetge
istimal ve ifa olunacaktir. §irket, bu kabil mukavelelerin mahiyetlerile akitlerin isimlerini gosterir bir listeyi bu mukaveleye baglamak iizere 1 kanunusani 1937 tarihine kadar Hukumete verecektir.
§irket tarafindan kiraya verilmi$ olan gayrimenkullerin 1 kanunusani 1937 tarihinden sonraki
zamana aid kiralarindan §irketge tahsil edilenleri, Devlet Demiryollari Idaresine verilecek ve bu
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tarihten evvelki zamana aid kiralardan, §irkete,e tahsil edilmemis olaularr dahi Devlet Demiryollari Idaresince tahsil edildikge §irkete verilecektir.
1 kammusani 1937 tarihinden once §irket tarafmdan tesellum edilmis olan her tiirlii malzeme
bedelleri §irketc,e tediye edileeektir. §irket tarafmdan sipari§ edilip te 1 kammusani 1937. tarihine kadar ^irketge tesellum edilmemi§ olan e§ya, bedelleri Hukumetee tarn amen tediye edilerek
tesellum edileeek ve Hiikumet §irketQe avans olarak verilmi§ olan paralari Sirkete iade edecektir.
Ancak Istanbul giimriiklerinde mevcud olan ve bedeli §irketge tediye edilen (kiiiroit) bilabedel Hiikumete aid olacaktir.
1 kammusani 1937 tarihine kadar §irket tarafmdan nakledilmis, olan emtia ile yolcu nakil ucrcti
ve saire olarak ^irketin bu tarihe kadar tahakkuk edeeek alacaklari, Devlet demiryollan idaresinee
tahsil ve §irkete tediye edileeek ve Hukumete aid nakliyat ta bu rejime tabi olacaktir.
Buna mukabil 31 kanunuevvel 1936 tarihinden sonra yapilan ve iicretleri Sirketce veya §irket hesabina pesjnen almmi§ olan yolcu ve e§ya nakliyatina ve saireye aid iicret hisseleri de §irket tarafmdan Devlet Demiryollan idaresine iade edileeektir.
Madde — 3
S-Sirket memurlari
1 kanunusani 1937 tarihinde §irket hizmetinde bulunan Tiirk memurlar bu tarihten itibaren Devlet demiryollan idaresi hizmetine gegerler ve mezkur idarede cari usullere tabi tutulurlar.
Madde — 4
Teslim edileeek evrak ve vesikalar
§ark demiryollarile mu§temilatina ve gayrimenkullere aid olup §irket elinde mevcud biitun tap a
senedlerile tasarrufa aid diger vesikalari, emlak ve araziye aid defterleri, plan parseller,profil ve
etiidleri, biitiin fenni evrakla memurlara aid sicil dosyalarini ve (2) nci madde mucibince Hukumete
intikal edecek akitlere aid vesikalari, isletme islerme lazim olacak evrak ve istatistikleri, muhasebe
defterlerinin Turkgelerile demirba§ defterlerini, hatta miiteallik fotograf, harita ve maketleri Hiikumete teslim edecektir.
Her Iki Taraf, digerinde kalan evrak ve vesaiki liizumu halinde tetkik etinek ve suretlerini almak
hakkmi muhafaza eder.
1936 isletme senesine aid yevmiye defterlerile defteri kebir, ancak isletme senesi hesablarimn hissedaran heyetinin adiyen igtimamda tasdikindan sonra, Hukumete tevdi ve teslim edileeektir.
K-lurasi da mukarrerdir ki, bu evrakm ticaret kanununun (75) nci maddesi hiikmunce (15) sene
muddetle ntmhafaza edilmesi icab eden vesikalara aid olup §irkete terettiip eden veoibe Devlet demiryollan idaresinee ifa edileeektir.
Madde —. 5
Resim, vergi ve masraflar
Bu mukavele imucibince Hfiikumete devredilen bilunram mall-arm devir ve fer-agi kjin yapilmasi
icab eden masraflarla bu nmkavelenin icrasma taalluk eden unuamelelerin tabi bulundugu biitiin resim ve vergilerin ve gerek bu imukavelenin, gerekse bunun hiikiimlerinc gore verilecek makbuzlariii
taibi bulundugu daniga resminin tesviyesi Hukumete aiddir.
§irketin ihrag etmis oldugu hisse senedleri ve bunlarm kuponlari, ^irketin tamamen tasfiyesine
kadar eskisi gibi biitiin vergi ve resimlerden muaf olacaktir.
§irketin tasfiyesi ve bunun ic,in yapilacak tescil ve diger muaimeleler hie, bir vergi ve resi/m ile
mukellef tutulmayacaktir.
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tkinci fasil
Mubayaa bedeli olarak Huhumetge verilecek tahviller ve burilarin tdbi oldugu

hukumler

Madde — 6
Tahvillerin

ihraci -

Hiikumet, imtiyazm mubayaasi ve isbu mukavelename mucibince §irket tarafindan devir ve temlik olunan mallarla baklarm ve menfaatleriii bedeli olmak iizere « (% 5) (yiizde bes) faizli 1937 Tih'k:
borcu tahvilleri » namile cjkaracagi itibari resiilmali (20 760 000) (yirmi milyon yedi yiiz altmis
bin) Isvicre franki olan hamiline unuharrer beheri (200) (iki yiiz) tsvigre franklik (103 800) (yiiz
tig bin sekiz yiiz) aded birlik tanvilati §irkete t^slim etmegi taahhiid eder.
tsmi gecen tahviller, en gee, 1 temmuz 1937 tarihine kadar §irkete Pariste veya §irketin gosterecegi diger bir yerde tesliim edilecektir.
Hukumet, tahvilleri bu suretle teslim etmekle, §irketin hissedarlarcna karsi her tiirlii vecibe ve
mesuliyetten beri olacaktir.
Tahvillerin ihrac masraflari ve (% 2) (yiizde iki) nisbetindeki damga resmi Hiikumetge tediye
edilecektir.
§u kadar ki, bu tahvillerin verilecek damga resmi tahvilatm itibari kiymetinin (% 2) (yiizde iki)
sinden fazla oldugu takdirde bu fazla, §irket tarafindan tesviye olunacaktir.
Madde— 7
Tahvillerin evsafi
Bu tahviller tiirkge ve fransizca yazili olmak iizere bagli niimune §eklinde ve (1) (bir) den
(103.800) (yiiz uq bin sekiz: yiiz) e kadar miiteselsil numarali olacak ve her tahvilde kirk kupon
bulunacaktir.
Tahviller her yil y a n yariya 1 temmuz ve 1 kanunusani tarihlerinde vacibuttediye olmak iizere
senede (% 5) (yiizde be§) faiz getirecek ve birmci kuponun vadesi 1 temmuz 1937 tarihinde gelecektir.
Bu itbarla her kupon (5) (be§) tsvigre frangi kiymetinde olacaktir.
Tahviller en §ok (20) (yirmi) senelik bir miiddet icjnde a§agidaki (9) ncu maddede yazili §erait
dairesinde itfa edilecektir.
Madde — 8

,

Tediye ve borsa kayid yerleri, mali servis, tayin edilen yerlerin her hangi birinde tediye
Kuponlar ve tediyeye davet olunan tahviller, Istanbul, Paris ve Ziirih'te ve Hiikumetle Osmanh
bankasi arasinda uyu§ularak tayin edilecek diger yerlerde tediye olunacaktir.
Hukumet, bu tahvillerin yukanda yazili yerlerborsalarmin resmi kayidlarina ithali icin salahiyettar makamlar nezdinde lazim gelen te§ebbiisleri yapmagi taahhiid eder.
Kuponlarm ve kurada cjkmi§ olan tahvillerin tediyesi a§agidaki miiesseseler tarafindan yapilacaktrr:
Tiirkiyede:
Tiirkiye Ciimhuriyet Merkez bankasi,
Osmanli bankasi;
Fransada:
Osmanli bankasi ve bu Banka tarafindan Hiikumetin muvafakatile tayin edilecek miiesseseler;
Icabi halinde diger memleketlerde:
Ayni suretle tayin edilecek miiesseseler tarafmdan.
§urasi mukarrerdir ki, Osmanli bankasi diger miiesseseleri tayin hususunda, mevcud bulundukga, §irketin muvafakatini istihsal edecektir.
(S. Sayisi : 138)
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Tediyeye vazolunacak meblaglarm mukabili, tediye yerlerinden her hamilin ihtiyar edecegi herhangi birinde kuponlarm veya kurada gikmis olan tahvillerin ibraz edildikleri guniin rayici iizerinden hamillere mahalli para ile odenecektir.
Madde — 9
Tahvillerin itfasi
1 - Tahvillerin itfasi; her yari yd esnasinda Osmanli bankasi tarafindan Hiikumetin menfaatlerine en uygun sekilde yapilacak ve itfa akcesi her yari yil evvelce itfa edilmis olan tahvillerin
f aizile kabaracaktir.
Itfa; ya tahvillerin fiati basabastan a$agi ise; borsada inubayaa suretile, veya fiatlar basabas
erismis, yahud basabasi gecmis ise kura cekmek suretile yapilacaktir.
Basabas fiat, islemis olan faizler nazari itibare alinmak suretile, hesab edilecektir.
Her vadede itfaya tahsis edilen biitiin meblag lar miiteakip yari yil zarfinda kullamlacaktir.
2 - Mubayaalar; Osmanli bankasinca Tiirkiyede: Merkez bankasi ve Osmanli bankasi, Fransada
ve diger yerlerde: Osmanli bankasi veya tayin edecegi diger [miiesseseler vasitasile yapilacaktir. Bu
mubayaalar tahvillerin resmen mukayyed bulunduklari borsalarda ve bunlar arasinda da tahvillerin
fiatga en asagi olanlarmdan yapilacak ve bu muamelenin iltizam ettigi masraflarla icabinda muhtelif yerlerde tahvillerden kopanlmis kuponlardan dogan farklar hesaba katilacaktir.
Mubayaa edilen tahvillerin her yerin adetine gore usul ve teamiile muvafik olarak teslimi lazimdir.
Mubayaalar, her yari yil in ilk bes ayi esnasinda miimkiin inert ebc miisavi bolumlerlesiralanacaktir.
Tahvillerin iristikleri fiatlardan dolayi her hangi bir ay zarfinda miibayaada kullanilmayan her
meblag miiteakib aya isabet eden mubayaa akgesine ilave olunacaktir.
Yari yilm itfaya mahsus tediye karsiligi bu yari yil esnasinda kisraien veya tamamen mubayaada
kullanilmadigi takdirde boyle elde kalan meblag kura c.ekmek suretile itfaya tahsis olunacaktir.
3 - Icab ettigi zaman kura kesideleri 1 haziran ve 1 kanunuevvelde Pariste Osmanli Bankasi tarafindan Hukumetin bir murahhasinin huzurunda yapilacaktir.
Kura listeleri tediye miiesseseleri
nezdinde hamillerin emrine hazir tutulacaktir.
1 haziranda kurada cikan tahviller muteakib 1 temmuzda, ve 1 kanumuievvelde kurada, c,ifcan tahviller
de miut'eaikib 1 kanunusanide bu tahvillerin kuponlarile birlikte tediyeye vazolunacaklar ve bu kuponlarm odendigi tediye akQesile basabas olarak odeneeeklerdir.
Kurada <jikan tahviller, itibari baligleri bilfiil tediyeye vazolundugu giinden itibaren, faiz getirmeyeceklerdir.
Tediyeye ibraz olunan her tahvilin, tediyeye vazolundugu tarihten sonraki biitiin kuponlarmi
hamil bulunmasi laznndir. Noksan olan kuponlarm kiymeti, ham ile odenecek meblagdan indirilecektir.
Noksan kuponlarm baligi, tediye edilecek meblaga miisavi veya bu meblagdan fazla ise kurada
cikmis olan tahvil tediye edilmeyecektir.
Madde — 10
Miiruru zaman
Tahvillerin tediyeye vazolunacaklan tarihten itibaren bes sene zarfinda tediyeye ibraz edilmeyen
kuponlari ve kurada (jiktiklari halde tediyeye vazeldildikleri tarihten itibaren on sene zarfinda
tediyeye ibraz olunmayan tahviller, Hukumet lehine miiruru zamana ugrayaeaklardiv.
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Madde — 11
Tahvillerin Tiirkiyedeki vergi nmafiyeti
Tahvillerle kuponlari, bu tahvillerin tamamile itfasina kadar Tiirkiyede biitiin vergilerden muaf
olacaktir.
Madde — 12
Komisyon ve servis masraflan
1 - Tahvillerin mali servisi igin Hukumet tarafindan verilecek komisyonlar su suretle tesbit olunmustur:
A - Faiz servisi : Beher birlik kupon igin asgari miktar (0,025) (binde yirmi bes) Isvigre frangi
olmak iizere hamile tediye edilecek gayrisafi meblagm (% 1/2 ) si (yiizde yarimi),
B - Itfa servisi : Beher birlik tahvil igin asgari miktar (0,20) (yiizde yirmi) Isvigre frangi olmak
iizere mubayaa fiatmin veya kurada gikmis olan tahvil igin tediye olunan gayrisafi meblagm
(%3/8) i (yiizde iig taksim sekizi),
Komisyonlar miktarmin; ahval ve seraite gore Hiikumet ve Osmanli bankasi arasmda uyusularak
her zaman yeni bir tetkike tabi tutulabilecegi ir ukarrerdir.
2 - Cari servis masraflan:
Sadeee tediye ve miirura zaman ilanlarmin ve kurada gikmis olan tahviller listelerinin tabi masraflarini, bu ilan ve listelerin nesri masraflarini, kura masraflarini, damga ile zimba aletleri masraflarmi, tahvillerin mubayaasrna miiteallik simsariye ve borsa vergilerile sair masraflarini, tediye
edilen kuponlarin ve itfa olunan tahvillerin nakil ve sigorta masraflarini, posta ve telgraf iicretlerini ihtiva eder.
3 - Birinei paragrafta yazili komisyonlarla ikinci pragrafta yazili servis masraflan igin yil taksitlerind(^n alinmak iizere senede (15 000) (on be§ bin) Isvigre franklik bir meblag tahsisi kabul
edilmistir.
Her yari yil taksiti zamaninda bu paradan kullanilmayan miktar miiteakib devrede (9) ncu madde mucibince istimal edilmek iizere fevkalade itfaya tahsis olunur.
Madde — 13
Yil taksitlerinin tediyesi ve tediye karsiliklarmin tesisi
1 - Tahvillerin tamamen itfasina kadar Hiikumet, 1 kanunusaniden baslayan ve ayni senenin kanunuevvel sonunda biten ve 1 kanunusani 1937 de baslayacak olan her mali sene igin (1 654 000) (bir
milyon alti yiiz elli dort bin) Isvigre frangini tahvillerin faiz ve amortisman servisine ve (15 000) (on
bes bin) Isvigre frangini da (12) nei maddede yazili komisyon ve servis masraflarma aid olmak
iizere Osmanli bankasi Paris merkezine ceman (1 669 000) (bir milyon alti yiiz altmig dokuz bin) Isvigre farnklik bir yil taksiti odeyecektir.
2 - Yil taksiti her biri (834 500) (sekiz yiiz otuz dort bin be§ yiiz) Isvigre franklik iki imisavi yari
yil taksitine ayrilaeak ve birinei yari yil taksitinin tediye vadesi 10 haziran ve ikincisininki bunu takib eden 10 kanunuewelde olacaktir.
3 - Osmanli bankasi Paris merkezi kendisine verilen yari yil taksitinden ewelemirde her vade
aninda heniiz itfa
edilmemis. bulunan tahvillerin (% 5) (yiizde be§) ten faizlerini ve bu faizlere aid banka komisyon ve servis masraflarini ve ondan sonra da i§bu mukaveleye merbut amortisman cetveline gore itfa edilecek tahvillerin adedmin ba§aba§ krymetine tekabul eden meblagi ve bu
itfaya miiteallik banka komisyonlari ve servis masraflarma ayiraeak ve bu mukavele mucibince istimal edilmek iizere tahsis edecektir.
Bu miktarlar ayrildiktan sonra artacak her meblag

(9) ncu madde mucibince istimal
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iizere fevkalade itfalarn ve bu itfalara muteallik banka kormsyonlari ile servis masraf! arma hasrolunacaktiri,
Bu maddede yazili tkomisyon ve servis masraflpri isbu mukavelenin (12) nei maddesinde gosterilmi§ olanjlardir.
4 - Hiikumet, her yari yil taksitini Osmanli bankasi Paris merkezinde tesis edirice hamillere kar§i
isbu yari yrl iejn her tiirlu. borgtan kurtulacaktir.
5 - Osmanli bankasi tahvillerin faiz ve itfa servisini, tahvillerin tamamile itfasma kadar Hiikumetqe tejdiye olunacak yil taksitleri vasitasile ve i§bu mukavelenamede kararla§tinlan §artlar dairesinde temin edecektir.
Madde — 1 4
Hamilleirin temsili
Hamiller; Hiikumete kar§i munhasiran Osmanli bankasi tarafindan temsil olunacak ve tahvillere
aid i§bu mukavelenin raali hiikumlerine muteallik maddelerine icabinda Hukumetin muvafakatile
vuzuh vermege mezun olacaktir.
Isbu mali hukiimlerin tefsir veya icrasinda Hiikumetle Osmanli bankasi arasinda zuhur edebilecek
her ihtilaf diger Tarafin yazili tebliginin viisuliinden itibaren (30) (otuz) gun zarfinda her iki Tarawa tajrin edilecek iki hakem tarafindan hallolunacaktir.
Bu bakemler tayinleri tarihinden itibaren iki ay zarfinda ihtilaf hakkinda ittifakla karar vereoekler yaJhud icab ediyorsa, reyler arasmdaki tesaviyi kale igin, bir list hakem tayin eyleyeceklerdir.
Gerek otuz giinluk mehil zarfinda iki Taraftan birinin hakeminin tayin edilmemesi, gerek iist hakemin intihabi hususunda hakemler arasinda ittifak Msil olaimamasi halinde, bu cihet en ziyade siiratle davranan Tarafin miiracaati iizerine Isvigre Federal Mahkemesi Reisi tarafindan hallolunacaktir.
Hakem karari, kati ve derhal vacibiilinfaz olacaktir.
Iki Taraftan her biri feendi hakeminin masrafla rmi deruhde edecek ve list hakemin iicreti ile hakeme mjuracaat yuziinden dogan anusterek masraflara yari yarrya istirak eyleyecektir.
Isbuhmukavelede kararlastinlan yil taksitinin HRikumet tarafindan tediyesi hie. bir halde Hiikumetle §jrket veya isbu mukavele mucibince ihrag edilceek tahvilat hatmilleri miimessili arasinda qikacak ihtilaf lar yiizimden tehir veya itatil edileaneyeoektir.
.Madde — 15
Osmanli ve Merkez bankalarmin Hnkumete karsi

vaziyetleri

1 - Hjiikumet her yari yd taksitini Osmanli bankasina yatircnca bu Banka Istanbul, Paris ve
Zurih'te gazeteler ile hamilleri kupon bedellerini tahsile davet edecek ve bu ilanin bir suretini de
resmi gazete ile nesredilmek iizere Ankarada Oiimhuriyet Merkez bankasina gondereeektir.
2 - Osmanli bankasi her iic. aylik devrc zarfinda tediye edilen kuponlari ve itfa ic.in mubayaa
edilen tjahvilleri iptal lie bordrolan ile bu devreyi takib eden en gee. uq ay zarfinda Ankarada Cumhuriyet Merkez bankasina gonderecegi gibi usulen tediye ettigi masraf evrakini dahi mufredatli eetvellerile ayni miiddette bu Bankaya gondereoek ve Merkez bankasina karsi verecegi hesab neticesinde HHikumiete karsi olan mesuliyetten beri olacaktir.
3 - Mterkez bankasi, tediye edilmis kupon ve tahvilleri ve yapilan masraflan tetkik ve alelusul
tasis edecegi deftcrlere kaydedecek ve tahvillerle kuponlann emarjemanini yapacak ve her
yari yill muamelatim miileakib alti ay zarfinda bh- hesab hullasasi ile Hiikumete bildirecek ve tediye
evraki ile itfa edilmis tahvil ve tediye olunmus kuponlari Hukumet emrine amade tutacaktir.
Merkez bankasinin deruhte edecegi bu vazifenm icab ettirecegi masraflann mukabili Hukumetle
Merkez *bankasi arasinda tesbit ve Hukumetge bnBankaya ayrica tediye olunacaktir.
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Madde — 16
Hariei alacaklar hakkinda miisavi anuamele
Hiikumet, Tiirk Devletinin ihariei alacaklannin ciimlesine tatbik edilmek iizere umumi tedbirler
almaga liizum gordiigii takdirde Hukumete sirf banka avansi mahiyetinde yapilmis olan avanslarm
alaeaklilari harig kalmak iizere isbu tahviller hamilleri hal ve istikbalin diger hariei alaeaklilari
arasinda en miisaid muameleye mazhar olandan daha az miisaid Ibir imuameleye tabi tutulmiyacaktir.
Ugiincii fasil
Miiteferrik

hukiimler

Madde — 17
Devir ve temlikten baric, kalanlar
Sirketm 1 kanunusani 1937 tarihine kadar (1 kanunusani haricj gerek kasalarintla ve gerek
bankalarda mevcud paralarile ciizdanmi teskil eden esham ve kiymetler ve iicuncu suhislardan tahakkuk etmis ve edeeek alacaklari ve bundan baska mezkur tarihten evvelki zamanlara aid faaliyetinden dolayi §irkete tesviyesi lazim gelecek mebalig ve matluba/ti, tamamen $irketin mail olarak kalaeaktir.
Madde — 18
Hakeme miiracaat
Bu niukavelenamenin tefsir veya ierasmdan dolayi Hukumetle §irket arasinda eikacak her tiirlii
ihtilaf (14) neii maddede yazili hiikumler dairesiude hakem usulii ile bal ve tesviye edilecektir.
Madde — 19
Osmanli bankasmea vazife ve salahiyetlerin kabul sureti
Isbu mukavelenamenin bir sureti, imzasini miiteakib Hiiikumet veya §irket§e Osmanli bankasxna
tevdi olunacak; ve (mezkur Banka tarafmdan bu mukavele ile kendisime tevdi olunan vazife ve salahiyelerin taimamien kabul edildigi bir ay zarfinda Akidlere bildirilmedigi takdirde bu vazife ve salahiyetler, Hiikfimetle Sirkot arasinda
uyusularak diger bir banka veya miiesseseye itevdi olunacaktir.
Madde — 20
Ibra
Hiikiimet ve §irket; simdiye kadar akdedilmis. olan biitiin imtiyaz mukavele, sartname ve zeyillerile itilafnameler miucibinoe birbirlerine karsi ihaiz olduklan biitiin hak ve vecibelerle 1 kanuinusani
1937 tarihinden evvelki zamana aid (vergi ve resme miiteallik her turlii mukellefiyet vc mesuliyetler
de dahil oldugu ihalde) her tiirlii iddia ve mutalebelerden birbirlerinin zianmietlerini (isbu mukavele
iiukumleri mahfuz kalmak kaydile) mutekabilen ibra etmislerdir.
Aneak •Sirket, kiraya verdigi gayri menkulerin vergi ve resimlerile meumr ve mustahdemleriiiden ve uguncii sabislardan simdiye kadar talisil ettigi ve bu mukavele tarihinden itibaren tahsil
etmesi lazim gelen vergi ve resimleri tahsil ederek Maliye tahsil subesine verecek ve bu husus ibradan harie kalaeaktir.
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Madde -

21

Mukavelenin tasdiki
Bu mukavele, imza tarihinden itibaren iic, ay zarfinda kararmi vermege irieebur olaii, §irket
Hissedarlar Uniumi Heyetinin tasdikma ve bundan sonra da Hukumetee Biiyiik Millet Meclisinin
tasvibine arzedilecektir.
§ayet mfukavelenin tasdik muamelesi 1 liawan 1937 tarihine kadar ikmal edilmis
bulunmazsa,
ramkavele keenlemyekun sayilaeak ve imtiyaz mukaveleleri tekrar aneriyete gecjerek 1 kanunusani 1937
tarihinden itibaren Hukumet tarafmdan yapilmis olan isletmenin aktif ve passif neticeleri ^irketin
matlub veya zimmetine kaydedilecektir.
Madde — 22
Mukavelenin muteber metni
Bu mukavele, tiirk^e ve fransizQa olarak 25 Ihtilal vukuunda ttirkge metin muteberdir.

§ark demiryollanna

aid tahvilatm itfa tablosu

Tedavulden
Yan
yillarm Qekilecek tahsira No. vil adedi

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

12
13
14
15
16
17
18

19
20
21
Yekun

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

540
578
618
658
700
743
785
831
876
924
971
021
071
123
176
230
286
343
402
462
523

XII - 1936 tarihinde imza ve teati edilmi^tir.

Tedavulden
Yan
yillarm gekilecek tahsira No.
vil adedi

22
23
24
25
26
27
28
29.
30
31

32
33
34
35
36
37

38
39
40

32 861 U:m u m i yekun
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2
2
2
2
2
2
2

587
651
718
785
855
927
999

3 075
3 151
3 230
3 311
3 394
3
3
3
3

479
565
655
746

3 840
3 936
4 035
103 800
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% 5 faizli 1937 Turk borcu tahvilleri hdmiline muharrer bir ktta tahvil senedi
Turkiye Cumhuriyeti % 5 faizli 1937 Turk borcu tahvilleri
tarihli ve
numarali kanuna tevfikan Turkiye Biiyiik Millet Meclisi
tarafindan tasdik edilen 25 - XII -1936 tarihli mukaveleniaime mucibince ibeheri (200) (iiki yiiz) Isvc,re
frangi kiymetinde (103 800) (yiiz iig bin sekiz yiiz) tahvile taksim ediknis (20 760 000) (yirmi milyon yedi yiiz altmis: bin) Isvigre franklik itibari resiilmal ile ihrac. olunmustur
Hidmiline muharrer bir ktta tahvil senedi No.
Itibari resiilmali (200) (iki yiiz) Isvigre frangidir. Yari yanya 1 kanunusani ve 1 temannzda
vaeibuttediye olmak iizere senede (10) (on) Isvicre frangi faiz getirecek ve (5) (bes) tsvicre frangi
krymetinde olan birinci kupon 1 temmuz 1937 vadesinde odenecektir.
Kuponlarm tediyesi ve kurada Qikmis olan tahvillerin odemmesi asagida gosterilen miiesseseler tarafindan yapilacaktir:
Istanbulda: Turkiye Cumhuriyet Merkez bankasi ve Osmanli bankasi.
Pariste:
Osmanli bankasi ve ieabinda Turkiye Hukumetinin muvafakatile, bu Banka tarafindan tayin edilecek miiesseseler.
Icabi halinde diger yerlerde: Ayni suretle Osmanli bankasi tarafindan gosterilecek miiesseseler.
I§bu tahvillerle kuponlari Tiirkiyede biitiin vergilerden muaf olacaktir.
Tediye akQesi:
I§bu tahvilin resiilmal ve faizi Isvigre frangi olarak vacibiittediyedir.
Tediyeye vazolunan meblaglann mukabili hamillerin ihtiyar edecegi tediye mahallerinin her hangi birinde kuponlarm veya kurada Qikmi§ olan tahvillerin ibraz edildikleri giiniin rayici uzerinden
hamillere mahalli para ile odenecektir.

Itfa:
I§bu tahviller her yari yil ve azami yirmi sene zarfinda itfa edilecek ve itfa akgesi her yari yil evvelce itfa edilmi§ olan tahvillerin faizile kabaracaktir. Her vadede itfaya tahsis edilen meblaglar miiteakib yari yil zarfinda tamamen kullanilacaktir. Itfa, tahvillerin fiati ba§aba§tan asagi ise borsada
mubayaa suretile, ve f iatlar ba§aba§a ermi§ veyahud ba§aba§i gegmig ise kura gekmek suretile yapilacaktir. Icab ettigi zaman kura ke§ideleri 1 haziran ve 1 kanunuewelde Osmanli bankasi tarafindan Paris'te yapilaeak ve 1 haziranda kurada ejkan tahvil ler i temmuzda ve 1 kanunuewelde kurada gikau
tahviller 1 kanunusanide, bu vadelerin kuponlarile birlikte tediyeye vazolunacaktrr. Kurada gikan tabviller, itibari baligleri bilfiil tediyeye vazolundugu giinden itibaren faiz getirmeyeceklerdir.
Miiruru zaman:
Bu tahvillerin tediyeye vazolunduklan tarihten itibaren be§ sene zarfinda tediyeye ibraz edilmemi§ kuponlari ve kurada Qiktiklan halde tediyeye vazedildikleri tarihten itibaren on sene zarfinda
ibraz olunmayan tahviller Hiikumet lehine miiruru zamana ugrryacaklardir.
Tediye karsiliklarmin tesisi:
l§bu tahvillerin faiz ve itfa servisine aid tediye karsiliklari Osmanli bankasmda tesis olunacaktir.
Yari yil tediye karsjliklan bir defa teessus edinee, Tiirk Hiikumeti bu yari yil i<jin, hamillere kar§i her
tiirlii borgtan beri olacaktir.
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- 14 Hamillerin temsili:
Turk Hukumeti nezdinde hamiller miinhasiran Osmanli bankasi taraf indan temsil edilecektir.
Tiirkiye Gumhuriyeti Hiikumeti
namina
Maliye vekili
(Matbu imza)
Osmanli bankasi bu tahvillerin faiz ve itf a servisini, tahvllerin tamamile itfasina kadar, Hukumetce
tediye olunacak yil taksitleri vasrtasile ve
1936 tarihli mukavelenamede kararla^trrilan sartlar dairesinde, temin edilecektir.
Osmanli bankasi
namina
(Matbu veya yazi ile imza)
Not:
HukmetQe arzu edildigi takdirde bu tahvil Tiirkiye Cumihuriyeti Hiikumeti miianessilinin de matbu imzasini tasiyacaktir.

Ankara, 25 kdnunuevvel 1936
Ankarada Nafia Vekili ve Afyonkarahisar

rnebusu

Ali

Qetinkayaya

Ekselans,
Hukumiet tarafindan §irkete tevdi edilecek olan (yiizde bes faizli 1937 Tiirk isitikrazi tahvillerinin)
mecmuuna yakm bir kismrnin tdare Meclisince tevziine baslanilmasi hususunda mezkiir meclise salahiyet vermesini Hissedarlar heyeti umumiyesinden taleb edeeegimizi, Hiikumetle ^irketimiz aramnda
bu giinku tarihle imzalanmis olan mukaveleye atfen, arz ile kesbi $eref eyleriz.
Hissedarlar heyeti umumiyesi Sirketin tasfiyesine karar verdigi takdirde Hissedarlar heyeti umumiyesi tarafindan tayin edilen tasf iye memurlarina da ayni teklifte bulunulacaktir. Ancak bu tasf iye
memurlarc mezkiir itahvillerin tevzii hususunda Tiirk ticaret kanunu ahfcamina riayet edeoeklerdir.
Yuksek hurnietleriimizin kabulunii riea ederiz.
§irket Miimessilleri

Ankara, 25 kdnunuevvel 1936
Ankarada Nafia Vekili ve Afyonkarahisar

rnebusu

Ali

Qetinkayaya

Ekselans,
Hukumet ile i^irketimiz arasinda bugiinkii tarihle imza edilen miulkaveleye •atfen-isbu mektubumuzla, mukavelenin 20 nei maddesile Tarafeynin yekdigerine vermis olduklari ibra harieinde olarak, $irketimizin:
1 — Bomanyadan ithal edilen kerestenin 26 036 Tiirk lirasina balig olan giimriik resmi Maliye ve
kaletinden;
2 — Harigten getirilip gumriik muafiyetinden istifade eden malzemenin giknrukten cjkarilmasini
(S. Sayisi : 138)
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temin igin §irket tarafmdan Gumriik idaresine dcpozito olarak yatinlmis olan 19.524 (on dokuz bin
bes yiiz yirmi dor) Tiirk lirasini Istanbul Gumriik idaresinden istirdad hakknniz meveud olmakla
beraber yekiinu 45.560 (kirk bes bin bes yiiz altmis) Tiirk lirasma balig ve yukarida mezkur iki
matlubumuzu Devlet demiryollari Idaresine devir ve temlik eyledigimizi isbu mektubumuzla tekid
eyieriz.
Yukarida mezkur feragate, cjkarilaeak tahvila/tm, mukavelenin 6 mci maddesine tevfikan Hukumete aid olan masraf, vergi, resim ve % 2 damga resmine §>irketimizin istiraki olarak tarafimizdan
nravafakat edilmistir.
Bilvesile yiiksek hiirmetlerimizin kabuliinii rica ederiz.
§irkei miimessilleri
Ankara, 25 - XII -1936
§ark demiryollari Tiirk Anonim

girketine

Hukumetle §irketiniz arasinda bugunku tarihle imzalanan mukaveleye atfen Tiirkiyedeki simdiki
kasa ve banka mevcudlannizla istikbalde tahassulii melhuz kasa ve banka meveudatinizm - ki ceman
(800 000) liradan ibaret olacaktir. - asagidaki sekillerde transferine miisaade edilecegini beyan eylerim:
1 — (200 000) lira serbest dovizle ve miisavi taksitlerle for sene zarfmda,
2 — (100 000) lira yine serbest dovizle ve miisavi taksitlerle muteakip bir sene zarfmda,
3 — (500 000) lira Tiirkiyeden istediginiz mallari miibayaa ederek Tiirkiye ile kliring mukavelesi akdetmjs bir memlekete ihrac, etmek suretile.
$urasi da mukarrerdir ki, Tiirkiye, kliringli memleketlere sevkedilecek mallarm bedellerinin
kilirimg hesablan harieinde kalmasma simdiden muvafakat etmekte olup, diger Tarafm bu husustaki
muvafakatini istihsal keyfiyeti tamamile ^irketinize aid olacaktir.
Nafra vekili
Ankara, 25 - X I I - 1936
gark demiryollari Turk Anonim §>irketine
Hukumetle §irketiniz arasmda bu giinkii tarihle imzalanan mukavelede yazili (% 5 faizli 1937
Tiirk borcu tahvilleri) miirettebatrnin 31 kanunuevvel 1940 tarihine kadar muvakkat ve istisnai
tarzi tediyesi hakkmda aramizda takarriir eden asagida yazili mutabakati
isbu mektubla teyid
eylerim:
Bu miiddet zarfmda mezkur tahvillere aid taksitlerin Tiirkiye Hiikiimetile eski Osmanli borQlari Diiyunu Umuimiye Meclisi arasinda aktedilen 20 nisan 1936 tarihli itilafname hiikiimleri dahilinde tediyesine ve bahsi gegen itilafnamede yapilacak herthangi bir tadil, tahdid, tecdid veya temdiden 1937 tahvilleri hakkmda tatbikma HiikumetQe muvafakat edildigini beyan eylerim.
Nafia vekili
Ankara 25 - XII -1936
Ali Qetinkaya Nafta vekili ve Afyon Karahisar mebusu
Ankara
Bu giinkii tarihle imzaladigimiz mukavelenameye atf en (% 5 faizli 1937 Tiirk borcu tahvilleri)
murettebatinm tarzi tediyesi hakkmda, Tarafi Devletlerinden yaziknis olan imefctubu aldigrmizi ve
miindericatina muvafakat etmekte oldugumuzu arz ile teyidi ihtiramat eyieriz.
§irket Miimessilleri
(S. Sayisi : 138)

§ark demiryollan
Kontrat
No.
1
2
3
5
6
7
9
10
12
13
14
15
16
17
18
19
20
22
23

Mustecirin ismi

Meemua beyam

fstasyon

350 m2 yer uzer. Sirkeei
bina
Macar ziraat girketi 300 m2 yer iizer. bina
>
11 m 2 baraka kitab»
Yusnf Qalkin
hane
Biife, bah§e, intiz.
>
Yusnf Kemal
salorni
Hat insasi
»
Tranway sirketi
220 m 2 30 No. kar»
gir magaza
Antalya amban
213 an2 31 No. kar»
gir magaza
>
»
80 m 2 14 No. kar»
gir magaza
Semah
160 m 2 16 No. kar»
gir magaza
§ark nakl. §irketi
80 m 2 No. 4 kargir
»
magaza
Izak Mis
» No. 3 »
»
§ark nakl. sirketi
» No. 2 »
»
»
»
•» No. 1 »
>
Yusnf Kemal
» No. 13 »
>
»
»
» No. 15 >
>
Kazim Maikop
94 m 2 No. 40 »
»
Hasan Tahsin
75,46 m 2 No. 6 kar>
Dimitri Kondopu- gir magaza
los
204 m 2 kargir mag.
»
»
190 m 2 mahzen
»
No. 9
»
>
Tesisat yeri 67,11
»
Antalya amban

icar mukaveleleri

cetvelidir

Mukavele muddeti
tarihinden tarihine
1/12/1928

30/11/1938

1/7/1927
1/1/1937

30/6/1939
31/12/1937

15/9/1936

14/9/1937

7/2/1913
21/2/1936

31/12/1957
20/6/1936

24/2/1936

23/6/1936

1/1/1937

31/12/1937

»
»
>
»
»
»
>

»
»
»
»
»
»
>

/1935

1/10/1935

28/2 /1945

Senel
bedeli

Kontrat
No.

Miistecirin ismi

24 Yatakli vagon
25 Kizilay
26

Antalya Ambari

30

Asri ilanat evi

36

Inhisarlar miidur
liigii
39 Yusuf Kemal
50

Ahmed

51 Ahmed Hal is
52 Bayan Iftade
53 Lambro Ipotof
54 Bayan Naime
55 §aban
56 Arab Hakki
57

BaM

58 Hamal cemiyeti
59 Memed
61 Yusuf Kemal

Mukavele muddeti
tarihinden tarihine

Meemuu beyani

tsbasyon

937 m 2 yazihane
205,11 m 2 No. 34
kargir magaza
213 m 2 No. 33 kar
gir magaza

Sirkeci
»

1/4/1935
1/2/1936

31/3/1940
29/2/1936

»

10/3/1936

9/7/1936

tlan

1/4/1936

31/12/1937

400 m 2 No. 28 kargir magaza
50 m 2 sergi yeri
No. 40
21,84 m 2 sergi yeri
121 m 2 No. 27 sergi yeri
6,93 m 2 ' ahsab baraka
10 m 2 pengere yeri
20 m 2 baraka yeri
20 m 2 dukkan yeri
148 m 2 No. 27 ahsab magaza
152 m 2 No. 25 ahsaib magaza
21,25 m.2 yazihane
yeri
16,63 an2 kahve yeri
80 m 2 No. 18 sergi

1/6/1936

31/5/1937

1 / 1 /1937

31/12/1937

»
»

>
>

»
»
»
»

»
»
»
»

»

»

»

»

»
»

»
»

Senel
bedeli

Kontrat
No.

Miistecirin ismi

Meenmu beyami

50,24 m 2 No. 17
sergi yeri
2
63 Macar ziraat ijirketi 588,25 m galvan.
anb. yeri
16,5 m 2 miisellesi
64
»
»
yer
200 m 2 No. 34 mag.
65 I.W.Withall
yeri
150 m 2 No. 28 mag,
67 T. C. D. D.
9,30 m 2 musamba
68 Mavnacilar
yeri
60 m 2 No. 28 sergi
69 Ferhad
yeri
40 m 2 No. 29 sergi
70 Hayriye
yeri
97 m 2 No. 2 8 - 3 0
71 Feyzi
sergi yeri
40 m 2 No. 32 sergi
72 Fatma
yeri
» No. 33
73 Cafer
» No. 37
116 m 2 No. 42 sergi
74 §ukrii Meded
yeri
75 Ahmed Reis
40 m 2 No. 41 sergi
yeri
76 Siileyman
90 m- No. 40 sergi
yeri
77 Arab Ilakki
40 m"2 No. 39 sergi
yeri
78 Hasan Tahsin
Sergi yeri No. 34
Sergi yeri No. 36
79 Yusui Kemal
80 Hasan Tahsin
62 Ynsuf Kemal

lstas70ii

Mukavele muddeti
tarihinden tarihine

Senelik ic
bedeli (kura

31/12/1937

10

»

»

121

»

>

6

Sirkeci

1 / 1 /1937

»

1/8/I936

31/7/1937

51

»
»

1/1/1937
>

31/12/1937
>

45
3

»

>

17

»

>

11

»

>

28

»

»

11
11
11
34

»
»
»
»

»

11

»

»

26

»

»

11

»
»

»
»

>
»

Kontrat
No.

Miistecirin ismi

81 Memed Mustafa
82 Hatice
83 Baki
84

»

85

»

86 Boyaciyan
92 Hayriye Cemile
93 Hamal oemiyeti
95
96
97
99
102

Abdurrahman
Baki
Ahmed Reis
Hasan
Apostol

103

Elektrik sirketi

104 Suleyman Saim
105
107

Elektrik sirketi
Ali Osman

111 Yahya Omeroff
112 Yani

Mukavele muddeti
tarihinden tarihine

Sen
bedel

Mecmuu beyani

Istasyon

Sergi yeri No. 35
Sergi yeri No. 31
60 m 2 No. 19 bara
ka yeri
158 m 2 No. 19 imikerrer yer
164 m 2 No. 24 ahsab magaza
147 m 2 No. 26 ahsab magaza
28 m 2 No. 43 diikkan yeri
Tahliye malzemesi

Sirkeci
»
»

1/ 1 /1937
»
»

31/12/1937
»
»

»

»

»

»

»

»

»

>

»

»

>

»

»

1/8/1930

31/7/1940

»
5 m 2 baraka yeri
»
24 m 2 istif yeri
»
14,72 m 2 kahveyeri
>
3 m 2 kahve yeri
Balikli
125,60 m 2 gazino
yeri
8 m 2 muhav. yeri Bakrrkoy

1 / 1 /1937
»
>
15/11/1936
1/1/1937

31/12/1937
»
>
14/11/1937
31/12/1937

1/1/1933

»

»
16 m.2 ahsab dukkan
6 m 2 muhav. yeri Yesilkoy
»
275,64 m 2
bufe,
bah^e
1424 m 2 gazino K. Qekmece
yeri
>
Biife, otel

1/1/1937

»

1/5/1933
1/1/1937

30/4/1938
31/12/1937

Kontrat
No.

Mustecirin ismi

160 Maarif Md.
162 §eker fabrikasi

83,73 m2 baskiiller

118 Ali
119

Patma

148 Ahmed

..
CO

tstasyon

6 m 2 diikkan yeri Yenimahalle
K. Qek1165 m 2 ev yeri
meee
2
Bakirkoy
4,41 m B. K.
Kiitiipanesi
6,50 m 2 B. K. Kii- Yesilkoy
tiipanesi
52 m 2 baraka
Ispartakule
Qatalca
»
»
Sinekli
65 m 2 baraka
Qerkeskoy
Bufe
48 m 2 bina, 8,64 yer Alpullu
15 m 2 diikkan yeri
»
117,76 m 2 diikkan Uzunyeri
koprii
Mekteb bina
Edirne

115 Hayriye Hediye
Besen
117 Kilic. Ali

5*
GO

Mecmuu beyani

149
151
152
154
155
159

Hayrullah
Omer
'Mustafa
Dedeoglu Eiza
Mustafa Vehbi
Kazim Qavus

<*s
oo

165
174
176
178
179

Ibrahim
§eker fabrikasi
Yakub
AH
§eker fabr. i

Kirklareli,
Pehliva,
Mandra,
Qerkeskoy
100 m2 harm, yeri
Sinekli
25 m2 bask, yeri
Qakmak
80 m2 harm, yeri
Sinekli
160 m2 yer
Edirne
3857,60 m2 yer
Alpullu

tariihinden tariihine
1/1/1937

31/12/1937

1/7/1936

30/6/1946

1/1/1937

31/12/1937

»

»

»

»

»
>
>
15/9/1928
1/1/1937
»

»
»
»
14/9/1938
31/12/1937
»

»

»

1/ 1 /1937

31/12/1937

>
>
>
1 / 1 /1937
1/1/1936

»
»
>
31/12/1937
31/12/1957

bedeli (

Kon-

trat
No.

Mustecirin ismi

180 Ali
241 Osman
243 Koco

Meemuu beyani

tstasyon

12 m 2 diikkan yeri
Trenlerde satici
»
>

Alpullu
Sirkeei
»

Mukavele muddeti
tarihinden tariMiie
1/11/1936
18/ 8 /1935
1/12/1935

Istanbul, Bakirkoy, Ye§ilkoy kiitiipaneleri barakalari miisteeiro aiddir.

31/10/1937
—
—

Seneli
bedeli (
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2 — Asiirans hontratnamesi
Akidin ismi
Unyon Sigorta §irket

»

»

Mevzu

Miiddet

Police No. 4049
§irket ve cmerkez kasasmin kirilmasma karsi
Polige 015 425
(Birinci ate§) yangma karsi sigorta
Police 015 426
Yangma karsi sigorta

31 mart 1936 ogle vaktinden 31
mart 1937 ogle vaktine kadar.

15 haziran 1936 ogle vaktinden
15 haziran 1937 ogle vaktine
kadar
15 haziran 1936 ogle vaktinden
15 haziran 1937 ogle vaktine
kadar
25 haziran 1936 ogle vaktinden
Police 13 733
Sirkecide Macar makine sjrke- 25 haziran 1937 ogle vaktine katine kiralanan binanm sigortasi dar
28 temmuz 1936 ogle vaktinden
Police 11 303
28 temmuz 1937 ogle vaktine kaOtomobil sigortasi
dar

3 — Bilet satt§ hontratnamesi
Beynelmilel Vagon - li Kook Bilet ve kuponlann ihrac, ve sa- 1 temmuz 1936 dan 30 haziran
1937 ye dahil
tis mukavelesi
sirketi
1
kanunusani 1937 den 31 kanu»
»
»
Natta ajansi
nuewel 1937 ye kadar
1 kanunusani 1937 den 31 kanutbusz ajansi
nuevvel 1937 ye kadar
Italya Miinakalat nezaretinin 1 temmuz 1936 dan 30 haziran
Git ttalyan seyahat s,irketi
1937 ye kadar
garanti mektubu
Bilet ve kuponlann ihrac, ve sa- 1 kanunusani 1937 den 31 kanuAmerikan Ekspres
tis mukavelesi (7000 lirabk ga- nuewel 1937 ye kadar
ranti mektubu)
Bilet ve kupon ihrac, ve satis 1 K. sani 1937 den 31 K. ewel
Nordisk Reisebureau
1937 ye kadar.
mukavelesi
Bilet ve kupon ihrac, ve satis 1 K. sani 1937 den 31 K. ewel
Putnik ajansi
mukavelesi (5 000 T. L. garanti 1937 ye kadar.
mektubu)

4 — Fumitilr kontratnamesi
Tiirk maden komiirleri §irketi

26 000 tonnilato komiir itasi Mart 1937 sonuna kadar.
bundan takriben 10 500 tonilatosu 31 - XII - 1936 dan sonra
verilecektir.
(S. Sayisi : 138)

— 23 —
Akidin ismi
Ahmed Halil

Istanbul Elektrik sirketi
»

»

»

>

»

»

>

»

»

Kirklareli belediyesi
Edirne Elektrik sirketi
Istanbul Sular idaresine
Istanbul sular idaresine
»

»

»

Istanbul telefon idaresine
»

»

»

»

»

»

Bakirkoy pimento fabrikasi
Istanbul belediyesi
Istanbul tramvay sirketi
Yedikule gaz sirketi
Ahmed Halil
Topcu Kara Mustafa
Hatiboglu Memed
Izcet
Halkali'da Ziraat mektebi

Mevzu
Hat igin 20 000 travers itasi
bunlardan 9 478 adedi 31 - XII1936 dan sonra verilecek 10 000
aded traversin hakki hiyan
1937 subatina refedilecektir.
Sirkeci imevkifi ile hizmet binalarina elektrik cereyam itasi
Sirkecideki muduriyet biirolarile makine deposuna ve gumriige
elektrik cerayani itasi
Yedikule atolyesine kuwei muharrike ve tenvirat igin cereyan
itasi
Istanbul banliyo mevkiflerine
cereyan itasi
Kirklareli mevkifine cereyan itasi
Edirne mevkif ve atolyelerine
cereyan itasi (KaraagacJ
Sirkeci garma su itasi
Sirkeci makine deposuna su
itasi
Yedikule atolyesine su itasi
Telefon No. 24518 muduriyet
ve merkez subeleri
Telefon No. 23079, Sirkeci garinda istihbarat biirosu
Telefon No. 43699, mudiirun evi

5 — Muhtelif kontratnameler
Kl. 10.596 daki hat gecldi
Kl. 0.768 deki gegide aid bakim
Sirkeci gari karsisindaki tramvay hatti
Gaz sirketi arazisi iizerindeki
hattin baktmi
Qerkeskoyiinde vagonla yapilmis amele mahallesi yerinin kirasi
Liileburgazdaki balast ocagmin
kirasi
Kl. 27 deki ocagin arazisine aid
iicret
(S. Sayisi : 138)

Muddet
1937 ftemmuz sonuna kadar.

1 eylul 1936 dan 31 agustos 1937
ye kadar.
10 nisan 1936 dan 9 nisan 1937 ye
kadar.
9 T. ewel 1936 dan
1937 ye kadar.

8 T. ewel

1 eylul 1936 dan 31 agustos 1937
ye kadar.
2 agustos 1936 dan 1 agustos 1937
ye kadar.
25 T. ewel 1936 dan 25 T. ewel
1937 ye kadar.
18 K. ewel 1936 dan 17 K. ewel
1937 ye kadar.
18 K. ewel 1936 dan 17 K. ewel
1937 ye kadar.
18 K. ewel 1936 dan 17 K. ewel
1937 ye kadar.
11 eylul 1936 dan 10 eylul 1937
ye kadar.
29 eylul 1936 dan 28 eylul 1937
ye kadar.
13 T. sani 1936 dan 12 T. sani
1937 ye kadar.

tmtiyazm sonuna kadar.
Bila muddet.
Imtiyazin sonuna kadar.
Bila muddet.
1 eylul 1936 dan 31 agustos 1937
ye kadar.
15 subat 1937 ye kadar.
1 K. sani den 31 K. ewel 1937
ye kadar

-
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Compagme Frangaise du Levant §irketine yaptlmi§ olup 31 • XII -1936 tarihine
teslim edilmeyen sipari§Ur
Siparig numarasi
Db

1473

Sipari§in
tarihi
19/ 8/1936

Balya ve kolilerin markasi
C. F . L.
C. F. 0.
1473
1,2...

Db

1478

2 1 / 8/1936

C. F. L.
C. F. 0.
1478

kadar

Egyanm beyani
10 aded dort koge izolator
40 » rondele (elyafli)
20 » koritak figi (erkek)
20
20
20

»
»
»

cereyan prizi (1)
»
(T)
»
(U)

150 aded Westinghouse fren hortumu 28 X
45X620, (1004) numarali W. F . resme ve Fransiz demiryollan 47 numarali §artnamesine gore.

1,2...
Db

1483

3 / 9/1936

C. F. L.
C. F . O.
1483
1,2 ila

Db 1486

16/9/1936

c. F.
c. F.

L.
0.
1486
1,2...

Db 1489

1 /9/1936

c. F. L.
c. F. O.
1489

1,2...

Westinghouse freni pargalari: 5 aded, hava
pompasi igin .ustiivani yagdanlik,
reper
73 203/216, resim: VII. 20 aded hava pompasi
i^in tebdili istikamet plakasi 203/16 reper: 46
20 aded hava pompasi ana gekmecesi reper 32,
203/16.
8 aded tevzi buhar (jekmecesi, reper 61, 203/216
15 aded hava pompasi igin gekmece kilifi 203/16,
reper 31, 5 aded hava pistonu, reper 44 resim
VII, 203/16.
20 aded hava pompasi icjn delikli diyagfragm,
reper 8, numara 1.
5 aded gift valv, Westinghouse freni igin resim
LV X J . M.
5 aded tecriibe muslugu reper G. 13 m/m. lik,
Westinghouse freni iein 5 adet iade yayi, 350
m/m lik sakuli silindir icin, reper J. resim 119
resim VII. 59.
50 adet tebdili istikamet kohl, hava pompasi
igiii reper 203/16.
Seri 922, numara 762 D A derezin igin 1 adet,
dokme gelikten, frenli ve 500 m/m. lik sag taraf tekerlegi.
1 adet, sol taraf tekerlegi (ambalaj, butiin
sigorta dahil)
3 adet (ikisi sag, ve biri sol) ve 1502/1101 numarali resme ve 241/258 - C 1101 numarali
plandaki tadilata gore piston basi 1 adet
(1052/274 numarali resme gore) komple yag
kutusu (yag kutusunun govdesi yarim sert
(jelikten) (Acier mi-dur normalise apree" for-

(S. Sayisi ; 138)
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Siparig nunarasi

Db

1492

Sipari§
tarihi

19/ 9/1936

Balya ve kolilerin markasi

0. F. L.
C. P. 0.
1492
1,2 ila

Db

1493

24/ 9/1936

C. F. L.
C. F. 0.
1493

Egyanm beyani
geage). 4 adet (1052/259 numarali resme gore)
komple yag kutusu (yag kutusunun
govdesi
yarim sert Qelikten (Acier mi-dur normalise*
apres forgeage).
1 adet (1502/67 numarali resme gore) komple
yag kutosu (yag kutusunun govdesi yarim sert
celikten) (Acier mi-dur normalise* apres forgeage).
1 adet (1502/251 nufmarali resme gore) komple
yag kutusu (yag kutusunun govdesi yarim sert
gelikten acier mi-dur normalise* apres forgeage).
1 adet (1502/267 numarali resme gore) komple
yag kultusu (yag kutusunun govdesi yarim sert
celikten (acier mi-dur normalise* apres forgeage).
2 adet lokomotif muharrik manivelasi (1502/463
numarali resme gore) (normalize Qelikten tesbit
basligi 5 m/m. fazlalik ile).
TD 450 numarali plana gore, ustiivani bas/li ve
torna edilmis akslar:
100 aded numara 4, 9X172X52X38 m/m.
100 >
>
5, 9X120X52X38
50 »
»
13, 9X150X50X38
50 »
»
17, 9X 95X55X48
150 »
»
22, 8X163X40X32
300 »
»
24, 8X140X40X27
200 »
»
25, 8X 90X40X27
100 »
»
27, 8X 90X40X32
100 »
»
28, 8X 80X55X27
100 »
»
31, 12X154X45X32
»
1000 aded telgraf i^in beyaz porselenden izolator, tip: RM. II., Db 1442 numara ve 17/1/1936
tarihli siparis iizerine verilen izolatorlerin ayni
olacaktir.

1,2 ila
Db

1494

2/10/1936

C. F. L.
C. F. 0.
1494
1,2 ila

Alman Demiryollari fenni ^artnamesine uygun
lokomotif ocak kemer tuglalari:
50 aded A tuglasi, resim 18 c, beherinin agirligi takriben 80 kilo
50 aded B tuglasi, resim 18 c, beherinin agirligi takriben 80 kilo
50 aded C tuglasi, resim 18 c, beherinin agirligi takriben 80 kilo
50 aded A tuglasi, resim 18 c, beherinin agirligi takriben 54 kilo
50 aded B tuglasi, resim 46, beherinin agirligi
takriben 83 kilo

(S. Sayisi:138)
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Sipari§ numarasi

Sipari§
tarihi

Balya ve kolilerin markasi

E§yanm beyani
50 aded C tuglasi, resim 46, beherinin agirligi
takriben 83 kilo
50 aded A tuglasi, resim 56 a, beherinin agirligi takriben 36 kilo
50 aded B tuglasi, resim 56 a, beherinin agirligi 49 kilo
50 aded C tuglasi, resim 56 a, beherinin agirligi
takriben 49 kilo

Db

1495

5/10/1936

C. F . L.
C. F . 0 .
1495
1,2 ila

Db

1496

14/10/1936

C. F . L.
C. F . 0 .
1496

35 ton ince yag, 178 numara fenni sartname,
kategori 1, cinsi s, 521
5 ton silindir satiire yagi 179 numarali fenni
sartnameye gore, O cylindirin C. 1 kategori. 800
kilo motor yagi, 174 numarali fenni sartnameye
gore: kategori, O. N. 3 qual Astral O.
500 kilo: 2000X1000X12 m/m. kalm Qelik sac.
(S .M. Qeliginden) kazan igin Fransiz demiryollarinin 6 numarali fenni sartnamesine gore, A
cins, mutad tolerans ile 1000 kilo.

1,2 ila
3650X1000X1,5 m/m. ince sac,, yumusak Qelikten Fransiz demiryollarinin 7 numarali fenni sartnamesine gore AO cins, asgari 35 kilo tazyika
mukavim ve yuzde 28 nisbetinde uzama kabiliyeti, mutad tolerans ile .
100 kilo, genis, yassi Qelik, A cins 160X22 m/m.
normal uzunluklarda, 100 m/m. noksan, 200
m/m. fazlalik kabul olunur.
Diger
toleranslar
D I N usuliine
goredir.
Bu gelik Fransiz demiryollari fenni sartnamesine uygun olaeaktir. Asgari mukavemet 35 kilo
ve asgari uzama kabiliyeti yiizde otuzdur.
Fabrikanm sahadetnamesi ibraz olunacak ve
baska teselliim zapti yapilamayacaktir.
Db

1497

13/10/1936

C. F. L.

C. F. 0.
1497
1,2 ila
Db

1498

16/10/1936

C. F. L.
C. F. 0.
1408
1,2 jla

18 aded kanca tirani (hazir bir halde) D (jeliginden, kutru: 36 m/m. uzunluk 3,200 met.
AB ve C (Dort dingilli) arabalar ve 201/209 seri
tenderler igin 100.747 D numarali plana tamamile uygun olaeaktir.
Helezoni miisademe ve cer sustasi.
T. D 452 numarali resme gore Alman demiryollari fenni §eraitine uygun olarak:
200 aded susta tip A
200 »
»»
B
20 » silindir emniyet supabi yayi.
(35X8) BZ 1017 numarali resme gore

($. Sayisi : 138)
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Siparis. numarasi
Db

1499

Sipari§
tarihi
27/10/1936

Balya ve kolilerin markasi
C. F. L.
C. F. 0 .
1499
1,2 ila

Esyanm beyani
165 aded Meudon markali tip R B hava tabaneasi igin antrotuvaz butrolu 138 T 4 numarali res*
me gore (Bu resimde butrollerin baslarmdaki
krom - nikel kismi ebadi gosterilmistir, Markasi
R A N 6 (AciSrie deLongwy).
25 aded 26 m/m. kutrunda
25 » 27
30 » 28
30 » 29
30 » 30
15 » 31
10 » 32

7 — Istanbul piyasasmda yapilmis olan ve 31 kanunuevvel 1936 tarihine kadar teslim edilmemis
siparisler

Siparis
No.
Miiteahhidin ismi
158
170
175
207
241
221
244
»
286
»
302
»
»
313
308
314
313
333
332
324
329
334
332
255

T. Gesaryan
Cekenyan
Omer Dural
»
»
T.Gesaryan
Omer Dural
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Renker kardaslar
Omer Dural
. Salti v<i Franko
Omer Dural
Karlotti Biraderler
»
»
»
»
Omer Dural
»
>

Malin cinsi
200 aded civata seri R. 16X40
25 » gaz borusu icin tapa 3 / 4 " dort kose anahtar bask
10 paket demir vida diiz bas 21X45
200 aded civata seri H. 14X70
25
» boru igin disi muteharrik rakor 1 1/4"
20
» purjor 3 / 4 " sofaj igin
50 kilo tol yagi
50 » irkogres yagi
500 aded somunlu civata seri C. 12X70
1500 » masa 7X80
500 » zimpara bezi No. 0
2000 Mtr. aspesli serid 3 m/m.
500 aded masa 10X120
20 kilo pirinc. sag 700X1400X2 No. 13
48 aded yassi ege kalm 16"
12 » standard lamba pargasi No. 710 C
50 kilo pergin Qivisi yuvarlak bas 18X70
250 mtr. adi kolan
50 aded 3 ncii mevki pengere halkasi
12 » 3 ncii mevki banliyo vagon pengere halkasi model 1384 a
12 > dokme delikli gubuk 40X75 m/m model F . 2654 F 2
6 » gift pistonlu kaydirak mod. 5171
100 kilo pergin givisi yuv. bas 22X90
2 aded lastik boru 8 sm. kutru boy 10 m.
(S. Sayisi:,: 13.8)
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Malm cinsi
5000 aded isplint 5X55
5000 »
»
3X35
5 paket pirinc. agac, vidasi D. B. 21X40
2 paket pirin§ aga§ vidasi D. B. 18X15
60 aded yassi ege kalin 18"
36 » yassi ege kalm 12"
8 » yuvarlak ege kalm 8 "
4 » uq ko§e kalm ege 12"

»m<(

(S. Sayisi: 138)

