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1 — SABIK ZABIT HULASASI 

Doktor Yarbay Haydara ve 
Subjay heyetine mahsus terfi kanun una ek kanu

nun mtivakkat maddesinin tefsirine liizum olmadigma 
dair mazbatalarla 

Satlian kinin bedellerine, 
Arttirnta ve eksiltmeye, 
Muhasebei umumiye kanununun 83 ncii maddesi

nin (H) fikrasmm degigtirilmesine, 
Riyaseti Ciimhur dairesi tegkil&tma, 
Yeniden 9 kaza tegkiline ve dahiliye kadrosunda 

bazi degi§iklik yapilmasma, 
Tiirjkiye - Felemenk arasmda imza edilen ticaret 

mukavelesine, 
Kabire posta kongresi kararlarmm tasdikma, 

LSyihalar 
t —r Denizyollan ve Akay isletme idarelerinin yap-

tiracaklari gemiler icin 10 milyon liralik tabsisat ve-
rilmesi hakkmdaki kanunun 1 nci maddesinin degi§ti-
rilmesine dair kanun ISyibasi (1/603) (Biitce encii-
menine) 

2 4 - Dahiliye vek&leti merkez tegkildt ve vazife-
leri hakkmdaki kanuna ek kanun layihasi (1/604) 
(Biitce enciimenine) 

Tezkere 
3 — §urayi devlette miinhal bulunan iki azahk 

icin secim yapilmasi hakkmda Ba§vekfilet tezkeresi 
(3/253J) (Adliye ve Dahiliye muhtelit enciimenlerine) 

Mazbatalar 
4 — Askerlik kanununun 34 ncii maddesinin (B) 

ve 35 nci maddesinin (C) ftkralarma birer fikra ek-
lenmesi hakkinda kanun layihasi ve Milli Mudafaa 
enciimeni mazbatasi (1/587) (Ruznaimeye) 

5 -i— Askeri ve miilki tekaiid kanununa bazi hii-
kttmler eklenmesine dair Biitce enciimeni mazbatasi 
(5/31) (Ruznameye) 

6 -r- Celtik ekimi kanunu ltyihasi ve Ziraat, Dahi
liye, Adliye, Sihhat ve ictimaf muavenet, Maliye ve 
Biitce enciimenleri mazbatalan (1/156) (Ruznameye) 

7 4 - Doyce Bank elinde bulunan Ergani bakiri Tiirk« 
anonim sjrketi hisse senetlerinin satin almmasma da
ir Hiikumetle mezkur banka arasmda aktedilen mu-
kavelenin tasdiki ve tahsisatmm temin sureti hakkm
da kanun l&yihasi ve Iktisad ve Biitce enciimenleri 
mazbatalan (1/573) (Ruznameye) 

8 -t- Devlet kitaplan miitedavil sermayesi hakkm
daki 2133 sayili kanunun 4 ncii maddesi hiikmiiniin 
3 yil uzatilmasma dair kanun lfiyihasi ve Maarif ve 
Biitce enciimenleri mazbatalan (1/548) (Ruznameye) 

9 -+- Elektrik miihendisi Kemal Ermanm cezasmm 

Amerika Birlegik Devletlerine odenecek paraya, 
Ankarada Tarih ve dil fakiiltesi teskil&tma, 
Denizyollan i§letme idaresinin tesjrilatma, 
Giimriik muhafaza kumandanligi deniz tegkil&tmm 

askerilegtirilmesine, 
Maden tetkik enstitiisii kanununa bir fikra eklen

mesine, 
Sihhat vekaleti teskil&tma, 
Ticarette tagsjsjn menine dair kanunlar kabul 

olundu ve car§amba giinii toplanilmak iizere inikada 
nihayet verildi. 
Baskan Vekili Kfttib Kfttib 
Refet Canitez - Balikesir Coruh 

Sabiha GokcUl AH Zirh 

affi hakkinda Adliye enciimeni mazbatasi (5/30) (Ruz
nameye) 

10 — Hariciye vekaieti te$kil&t kanununa bagli 
2 sayili cetvelde degigiklik yapilmasma dair kanun 
layihasi ve Biitce enciimeni mazbatasi (1/578) (Ruz 
nameye) 

11 — Hazineden taksitle gayrimenkul mal satin 
almis olanlarm taksit bedellerinin tecili hakkmdaki 
2222 sayili kanuna ek kanun lSyihasi ve Maliye ve 
Biitce enciimenleri mazbatalan (1/455) (Ruznameye) 

12 — 2314 sayili kanuna iki madde eklenmesine 
ve 1 nci maddesinin degigtirilmesine dair kanun Ifi-
yihasi ve Adliye enciimeni mazbatasi (1/320) (Ruz
nameye) 

13 — Istanbul telefon tesisatmm satin almmasma 
dair Hiikumetle sjrket arasmda aktedilen mukavele-
nin tasdiki hakkmda kanun ISyihasi ve Nafia ve Biit
ce enciimenleri mazbatalan (1/583) (Ruznameye) 

14 — Muhacirlere ve miihtac ciftcilere odiinc to-
humluk ve yemeklik dagitilmasi hakkmdaki kanunun 
1 nci maddesinde yazili 1 000 000 liranm arttmlma-
sma dair olan 2863 sayili kanunla kabul edilen had 
icerisinden bin ton bugdaym Kizilay kurumuna ve-
rilmesi hakkinda kanun layihasi ve Ziraat, Maliye ve 
Biitce enciimenleri mazbatalan (1/505) (Ruznameye) 

15 — §urayi devlette miinhal bulunan iki azalik 
icin secim yapilmasi hakkmda Bagvekaiet tezkeresi 
ve Adliye ve Dahiliye enciimenlermden miirekkeb 
Muhtelit encumen mazbatasi (3/253) (Ruznameye) 

16 — Vakiflar umum miidiirliigiince bazi ingaat icin 
taahhiidat akdi mezuniyetine dair olan 2037 ve 2398 
sayili kanunlara ek kanun layihasi ve Maliye ve Biit
ce enciimenleri mazbatalan (1/547) (Ruznameye) 

17 — 25 780 000 liralik fevkal&de tahsisat veril-
mesi hakkinda kanun lfiyihasi ve Biitce enciimeni 
mazbatasi (1/594) (Ruznameye) 

2 _ HAVALE EDILEN EVRAK 



B t R l N C t CELSE 
Agilma saati : 15 

BA§KAN — Tevfik Fikret Silay 

KATtPLAR : Ali muzaffer Goker (Konya), Siireyya Tevfik Genoa (Tokad) 

BALKAN — Meclis agilmistir. 
Ruznamedeki mevad tevzi edilmi§, fakat mi-

adlari, dolmamistrr. Bunlarm bu giin miizake-

1 — Buyuk Millet Meclisi 1936 yili mart ayi 
hesabt hakkmda Meclis hesaplarimn tetkiki encii-
meni mazbatast (5/29) [1] 

BALKAN — Ittila hasil olmustur. 

2 — Istanbul ve Izmir liman isleri idareleri-
nin Iktisad vekdletine devri hakkmda kanun la-
yiliasi ve Iktisad, GHimruk ve inhisarlar, Maliye 
ve Butce encumenleri mazbatalari (1/538) [2] 

BALKAN — Bunun mazbatasmda miistace-
len miizakeresi teklif ediliyor. Bu teklifi ka
bul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmistir. 

Heyeti umumiyesi hakkmda mutalea var mi? 
Maddelere gegilmesini kabul edenler ... Et

meyenler ... Kabul edilmistir. 

Istanbul ve Izmir limanlarmm sureti idaresi 
hakkmda kanun 

MABDE 1 — 2521 sayili kanunla hiikmi sah-
siyeti haiz ve Maliye vekaletine bagli olarak 1s-
tanbulda (Istanbul liman isleri umum miidiir-
ltigii) ve Izmirde (Izmir liman isleri umum mii-
durliigii) adile kurulmus olan idareler Iktisad 
vekaletine raptedilmistir. 

BALKAN — Mutalea var mi? Kabul eden
ler ... Etmeyenler ... Kabul edilmistir. 

MADDE 2 — Istanbul ve Izmir liman i§let-
meleri admi alacak olan bu idarelerin Istanbul 
ve Izmir limanlan hududu dahilinde munhasiran 
kendileri tarafmdan yapilacak hizmetler a§agr-
da yazilanlardan ibarettir: 

A) Yolcu beraberinde gelen zat ve ev es-
yasi harig olmak iizere bilciimle ticaret esyasile 
maden komiiruniin dogrudan dogruya veya va-
sita ile karalardan gemilere ve ayni suretle ge-

[1] 241 numarah basmayazt zaptm sonun-
dadir. 

[2] 237 saytlt basmayazt zaptm sonundadxr. 

resini reyinize arzedecegim. Kabul edenler ... Et
meyenler ... Miizakeresi kabul edilmistir. 

milerden karalara ve gemilerden gemilere ve-
rilmesine aid bilciimle yukleme ve bos>ltma ve 
aktarma isleri, 

(Yelkenli merakib ile otuz riisum tonilato-
sundan fazla olmayan motorlii kiigiik deniz va-
sitalan kendi tayf alarile hamulelerini tahmil ve 
tahliye edebilirler). 

B) Gemilere tatli su verilmesi, 
C) Rihtrmlarm i§letilmesi, 
D) Antrepolar tesis ve igletilmesi. 
Izmir liman i§letmesi, yukandaki hizmetler-

den maada Izmir korfezi dahilinde vapurlar i§-
letme imtiyazmi da haizdir. 

Bu idareler liman hudutlan dahilinde inhi-
sari tazammun etmemek sartile umumun istifa-
desine mahsus umumi magazalar ve depolar te
sis ve isletebilecekleri ve kryidan kryrya esya ve 
kbmiir ve su nakliyatmi ve dalgighk ve liman te-
mizleme isjerini ihtiyari olarak yapabilecekleri 
gibi liman hudutlari haricinde de yine inhisan 
tazammun etmemek ve tcra Vekilleri Heyetin-
den miisaade almmak sartile yukarida yazili fik-
ralardaki biitiin isleri yapabilirler. 

Giimriiklerde muameleye tabi tutulacak dahili 
ticaret ve ihracat e§yasi igin liizumlu ambar ve 
depolan agilmasi ve isletilmesi, Istanbul ve Iz
mirde yolcular igin asri ihtiyaglara uygun yolcu 
salonlan agilmasi ve bakimlan, deniz iizerinde 
muameleye tabi e§yanm muayenesi igin liizumlu 
sundurmalar in§ast, giimriik kanunlari hukiim-
lerince yapilacak muayeneler ile sahipsiz veya 
kagak sayilan e§yanm tasfiyesine kadar muha-
fazalan igin yerler temini bu idarelere ait hiz-
metlerdendir. 

Bu idareler, umumi magaza, antrepo, depo-
larda tahmil ve tahliye, istif, nakil ve tarti igin 
bulunmasi gerekli aletleri ve mihaniki vasrtalari 
temin etmege ve i§ler bir halde bulundurmaga 
ve ambarcilik ve yolcu salonu hizmetlerini en 
iyi bir §ekilde ifaya mecburdurlar. 

HttSNtt KlTAPQI (Mugla) — Bir sual so-
racagrm: Maddenin (A) fikrasmda bilciimle 

3 — MUZAKERE EDILEN MADDELER 
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ticaret esjasile maden komiirii diye bir kayit 
vardir. E§yayi ticariye arasmda maden komii-
rii dahil midir, degil midir? Bu bir. 

Sonra madenin sonunda (yolcu salunlari 
hizmetjeri tabiri) vardir. Bu hizmetler neler-
dir? 

BtJTgE E. M. M. SIRRI DAY (Trabzon) — 
Maden kdmiirii e§yayi ticariyedendir. Yalniz 
maden kbmu#Ierile bu idare&rin sureti mahs.u-
sada me§gul olmasi igin ba§ka hiikiimler var
dir. Bu itibarla bunu tebariiz ettirmek istedik. 

Yolcu salonlarma gelince: Bundan sonra yol
cu salonlarraa art tesisat ve yolculara kolaylik 
temini gibi ifler, bu idareye vazif e olarak taJsmil 
ediliyor. 

HttSNtt KlTAPgi (Mugla) — (A) fikrasin-
daki kayit, tahmil ve tahliye ia>dir. Idare bunua*-
la mesjui olacaktir. Kbmiir i§i, vazifeleri ara
smda diagildir. BuradaM maksat behemehal kb-
muriin tahmil ve tahliyesidir. Esjayi ticariye 
arasmda odun komiirii de dahil degil midir? E§-
yayi tijcariye arasma dahil olmak itibarile bu-
nun tayyi laznngelir. 

BALKAN — Madde hakkinda ba§ka rnuta-
lea var mi? Maddeyi reyinize arzediyorum. Ka
bul edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmi§tir. 

MADDE 3 — Istanbul liman sirketinin tas-
f iye ne*ieesi»de Hukumete gececek olan ve mef-
sun Izmir liman sirketinin tasfiyesi iizerine 
2521 numarali kanun ile Izmir liman i§leri ida-
resine devredilmii bnlunan btttiin raallar ve 
paralalia HSkfimetge satin almmi| olan Istan
bul veilwnir nhtim §irket ve idarelerimden mii-
devver para ve alacaklar ve bu idarelerin baska 
bir tamfa tahsis edilmis olanlar da dahil olmak 
iizere Irilunram menkul ve gayrimenkul mallari 
antrepo, depo ve ambarlarmm takdir olunacak 
krymetteri ve kanunun nesri tarihinde Istanbul 
ve Izmir liman isleri idarelerinin hasilattan 

miiteveHit olarak mevcut paralari ve matluplari 
meemuu bu idarelerin iptidai serraayelerini tes-
Ml eder. 

Bui idarelerin, kanunun ne§ri tarihinde mev-
. cut sigorta ve amortisman paralari ve haklarile 
memurin koruma sandigi mevcutlan bu namlar-
la yeni idarelere gecer. 

Birinci fikrada yazili gayrimenkullerden ida
relerin bu giinkii ve ilerideki ihtiyaglan i§in lii-
zumlu olmadiklari Iktisat ve Maliye vekaletle-
ri tarafmdan kararlastinlacak olanlar devirden 
istisna edilerek Maliye vekaleti emrinde biraki-
lzr. Maliye vekaleti bunlardan kendi ihtiyaclan 
igin lazim olmayanlan kanunu mahsusu muci-
bince JEmlak ve eytam bankasma verir ve bun-
lar idarelerin iptidai sermayelerinden haric bi-
rakilir. 

Bu!idarelerin iptidai sermayelerini te§kil ede-
cek olan butiin mallara bu kanunun meriyeti 
tarihiaden itibaren iic ay zarfmda Maliye ve 

Iktisat vekaletlerile bu idarelerce intihap oliU 
nacak birer ki§iden ve deniz ticaret mudurlii-
gii fen heyetinden segilecek iki ve Emlak ve ey
tam bankasmdan bir eksperden miirekkep heyet 
tarafmdan kiymet takdir olunur. 

BALKAN — Madde hakkinda miitalea var 
mi? Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmi§tir. 

MADDE 4 — Istanbul ve Izmir giimriik 
idarelerinin ellerinde bulunan (Miilga Rihtim 
girketinden devredilenler de dahil) depo, antre-
op ve ambarlar ve bunlarm idaresi dahi bu ida
relere devrolunur. 

Bunlarm igindeM tarn aletlerile birlikte de-
vir muamelesinin gekli Iktisat ve Giimriik ve in-
hisarlar vekaletince tesbit olunur. Bu suretle 
bu idareler hrtikal edecek olan ambar, depo 
ve antrepolarm varidat kargiligi olarak giim-
riiklerce bu idareler hesabma 8 nci madde mu-
cibince tahsil edilecek rihtim resminden tefrik 
edilerek aylik taksitlerle Hazineye her sene 
maktuan ve eeman 200 000 Mra verilir. 

GttMRttK VE tn. V. ALl RANA TARHAN 
(Istanbul) — Maddenin ikinei fikrasmm ticun-
cii satirmda (Vekaletince) yazilmistir, (Veka-
letlerinee) olacak. 

BALKAN — Tashih edHmi§tir. Bagka mii
talea var mi? Maddeyi reyinize arzediyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmigtir. 

MADDE 5 — Mubayaa olunan Istanbul ve 
Izmir rihtim §irketleri mubayaa mukavelename-
leri mucibince Hiikumetge deruhte olunan mu
bayaa taksitlerile tahvilat amortismanlari ve 
bunlara merbut kuponlan 1 haziran 1936 tari-
hinden itibaren alakadarlara bu idareler 
odenir. 

Odenen bono, tabvil ve kuponlar makbuz 
mukabilinde Hazineye verilir. 

BALKAN — Madde hakkmda miitalea var 
mi? Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmd§tir. 

MADDE 6 — Mevcut nhtHnlana tamir ve 
islahi ve tevsii ve vesaiti ve tesisat ile te^hiz 
ve tekamiil ettirilmesi ve yenilerin yapilmasi 
bu idarelere aittir. 

BA§KAN — Madde hakkinda miitalea var 
mi? Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmi§tir. 

MADDE 7 — Bu idarelerin deruhte ettikle-
ri hizmetlerin ifasma muktazi arsalarla her ne 
mahiyette olursa olsun bimlar belediyelerce ya-
pilacak istimlak hstkkmdaki kanun hukiimleri-
ne gore istimlak olunur. 

BALKAN — Madde hakkmda miitalea var 
mi? 

GtJMRtJK VE In. V. ALt RAKA TARHAN 
(Istanbul) — Maddenin 3 ncii satirmda (Basi
lar) yazdmi|tir, (Arsa ve binalar) olacak. 

— 166 — 



l:tl 1&6-I$d6 d : i 
Iftmi (Ber ne mabiyette oliarsa olaun arsa ve 
binalar beiadiyelerce....) 

BALKAN — Tssfaih edtkiL Bag&a miita-
lea var mi? Maddeyi reyinize arzediyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmistir. 

MADD& ft — Istanbul ve Izmir liman. i§let-
melerinin kiraya verilmeksizia hdzmette kulla-
ndan bina ve arsaiari, biaa ve arazi vergisine 
tabi tutulmaz. 

BALKAN — Madde hakkrnda miital«a var 
IBT? Maddeyi reyinize araedfyeram. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabrri eddhnistir. 

MADDE 9 — Yabaaci memleketlerden Is
tanbul ve Izmir limanlari vasrtasile memlekete 
ithal edilecek biitiin mallardan, muamele ver-
gfisine tabi olanlardan, bu vergi matrahi ve mu
amele vergisine tabi olmayanlardan da, sif 
krymetleri uzerinden % 1 nisbetinde rihtnn res-
mi alnnr. 

Ournruk idarelerince, gumriik resmi ile bir-
likte ve giimriik resminin tahakkuk ve tahsi-
line ait hiikiimler dairesinde tahsil edilecek 
olan bu resimlerin bir aylik tutari ertesi aym 
nihayet onuncu giiniine kadar Iiman i§leri ida-
resiae verilir. 

BALKAN — Madde hakkrnda miitalea var 
mi? Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmistir. 

MADDE 10 — Istanbul ve Izmir liman i§-
letmeleri idarelerince isletilecek depo ve antre-
polarm ardiye ve hamallik iicretlerile palamar 
ve liman yiikleme, bo§altma i§leri ve inhisar 
mevzuunda yapacaklari diger hizmetlerin iic-
ret tarifeleri her sene temmuz ayi icinde Ik-
tisat vekaleti tarafmdan intihap olunacak bi-
rer reis ile ikiser miitehassis ve bu idarelerce 
sec.ilecek birer ve mahalli ticaret odalarmdan 
segilecek ikiser aza tarafmdan tanzim ve Ik-
tisat vekaletinin aynen veya tadilen tasdikile 
bir sene icin tatbik olunur. 

BALKAN — Madde hakkrnda miitalea var 
mi? Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmi§tir. 

MADDE 11 — Istanbul ve Izmir liman islet-
meleri, ticari usuller ve kaidelerle idare olu-
nurlar . Sermayeleri ve biitiin sarfiyat ve mua-
meleleri muhasebei umumiye, arttirma eksilt-
me ve Utale kanunlarma ve Divani muhasebatzn 
vize ve murakabesine tabi degildir. 

BALKAN — Madde hakkrnda miitalea var 
mi? Reye arzediyorum. Kabul edenler ... Etme
yenler... Kabul edilmistir. 

MADDE 12 — Istanbul ve Izmir liman is-
letmelerinin umumi heyetleri Biiyuk Millet Mec 
liai tktisad, Biitce ve Divani muhasebat encii-
menlerinden te^ekkul eder. Biitceleri mudur-

lukierincer inaar ve takvim senesi be^tudan eji az 
iki ay ewel tktisad vekaletine tevdi olunur. tk-
tisad vekaleti bu biitceleri ikisi Divani muha-
sebatca, ikisi tktisad ve birisi de Maliye vekalet-
lerinee kendi memurlarmdan segilecek be§er ki-
silik heyetler marif etile tetkik ettirildikten son-
ra bir ay zarfmda Umumi Heyefcm tetkik ve tas-
dikma arzeder. Bu heyettere Divani muhase-
battja memur edilen zatlerden birisi riyaset eder. 

Munzam ve fevkalade tahsisat talepleri gibi 
senesi zarf mda zuhur edecek mesailin tetkik ve 
halli de, miiddet kaydi mevzubahs olmaksizm, 
Umumi Heyete aittir. 

Bu idarelerin ilk but§eleri ve kadrolari tk
tisad vekaletince tanzim ve Icra Vekilleri Heye-
tince tasdik olunur. 

BALKAN — Madde hakkrnda miitalea var 
mi?. Maddeyi reye arzediyorum. Kabul edenler. 
Etmeyenler... Kabul edilmistir. 

MADDE IS — Istanbul ve Izmir liman islet-
melerinin hesap yih takvim yihdir. 

Bu idareler, sene&k blancolarmi her takvim 
senesinin sonundan itibaren iki ay zarfmda ih-
zara mecburdurlar. Bu blangolar, 12 nci maddede 
yazili s.ekilde alakali dairelerin kadrolari igin-
den segilecek heyetler tarafmdan evraki miis-
bitelerile birlikte hesap ve muamelelerine ba-
kilmak suretile tktisad vekaletince tetkik 
ettirilir. Bu heyetler, blangolan kendilerine 
tevdi tarihinden itibaren bir ay zarfmda tetkik 
ve bir raporla tktisad vekaletine tevdi ederler. 
tktisad vekaleti de bu blangolar ile raporlari 
liiaumuna gore kendi mutaleasmi da ilave ede-
rek tetkik ve tasdik olunmak uzere bir ay zar
fmda Umumi Heyete tevdi eder. Umumi He-
yetin tasdik karari alakadar memurlarm ihrasi 
hukmundeddr. 

BALKAN — Madde hakkrnda miitalea var 
mi? Maddeyi kabul edenler ... Etmeyenler ... Ka
bul ediimi^tir. 

MADDE 14 — Isletme idarelerinin her sene 
blangolarma nazaran tahakkuk edecek safi kar-
lardan idarelerin inkisafma lazrm olan miktar-
lar umumi heyet tarafmdan ayrildiktan sonra 
geri kalacak miktar Hazineye tediye olunur. 

BALKAN — Madde hakkrnda miitalea var 
mi? Maddeyi reye arzediyorum. Kabul eden
ler ... Etmeyenler ... Kabul edilmistir. 

MADDE 15 — tsletme idareleri nezdinde da-
imi birer murakib bulundurulur. Maliye ve tk
tisad vekletlermce mustereken tayin edilen bu 
murakipler idareler muamelatmi murakabe ile 
mukellef oiup vazif eleri kezalik Maliye ve tkti
sad velsaletlerince mustereken tesbit olunur. 
Murakiplerin iteretleri bu idarelerin kadrolarm-
da gosterilir. 

BALKAN — Madde hakkrnda miitalea var 
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mi? Maddeyi kabul edenler ... Etmeyenler ... Ka
bul edilmistir. 

MADDE 16 — Iktisad vekaleti liizum gordii-
gii takdirde Istanbul ve Izmir liman isletmeleri-
ni tevhtde mezundur. Bu idarelerin nakid mev-
cudundan Iktisad vekaleti liizum gordiigii tak
dirde bir defaya mahsus olmak iizere bir ida-
reden digerine yardim ettirebilir. Miiteakib se-
neler gpriilecek liizum iizerine heyeti umumiye 
kararile ayni sekilde miinakale yapilabilir. 

Iktisad vekaleti Istanbul ve Izmir liman is-
letmeleri biitgelerinden odenmek iizere Trabzon 
ve Mersindeki liman sirketleri hisse senetlerini 
de mubayaa ve bu takdirde bu isleri ya ayri 
idare halinde veyahut diger isletmelerle birles-
tirmek suretile bu kanun hukiimleri dairesinde 
idareye salahiyetlidir. Bu takdirde hazinenin 
istirak hisseleri yeni idarelerin sermayesine 
ilave olunur. 

BASKAN — Madde hakkmda mutalea var 
mi? Maddeyi reye arzediyorum. Kabul edenler ... 
Etmeyenler ... Kabul edilmistir. 

MADDE 17 — Isletme idareleri vapmakta 
olduklan muamelatm gosterecegi ihtiyac iize
rine Heyeti Umumiye kararile istikrazlar aktine 
ve Iktisad vekaletinin muvafakat ve miisaadesi 
ile ceman 200 000 liraya kadar kredi hesabi 
carisi actrrmaga salahiyettardniar. 

BALKAN — Madde hakkmda mutalea var 
mi? Maddeyi reye arzediyorum. Kabul edenler ... 
Etmeyenler ... Kabul edilmistir. 

MADDE 18 — Bu idarelerin mesuliyeti alti-
na girecek esyaya taalluk eden Giimriik ve diger 
Devlet vergi ve resimlerini korumak iizere tah-
mil ve tahliye, ambar ve antrepoculuk muamele-
lerinin bu haklar bakimmdan yolunda ve meri 
usul ve kanunlara uygun olarak yapilip yapil-
madigmi Giimriik miidur ve miif ettisleri her saf-
hada teftis ve murakabe edebilecekleri gibi 
giimriik mevzuati noktasmdan yolsuzluklan go-
riilen liman isletmeleri memurlarmm icabmda 
ellerini i§ten Qektirmek liiznmunu ve Devlet 
haklarmi temin edecek tedbirlerin almmasmi bu 
idarelere bildirmege giimruk miidiir ve miif et
tisleri salahiyetlidirler. 

Ambar, antrepo ve umumi magazalarla yol-
cu salonunun gumriikciiliik bakimmdan tabi 
olacaklarz sartlarla buralarda ve esyanm tahmil 
ve tahliyesinde giimriik murakabesinin nasil ya-
pilacagi bir nizamname ile tesbit olunur. 

Teftis neticesinde gizli veya acik zimmeti ve-
ya ihtilasi ve muamelelerinde suiistimal goriilen 
veyahut idaresi altmda bulunan seyleri veya 
bunlarm defterlerile evrakmi gostermeyen li
man memurlarmm isten el gektirilmesi hakkm
da giimriik mufetti$lerinm talepleri memurlarm 
mafevkleri tarafmdan derhal yerine getirilir. 

BALKAN — Madde hakkmda mutalea var 
mi? Maddeyi reye arzediyorum. Kabul edenler ... 
Etmeyenler ... Kabul edilmistir. 

MADDE 19 — Istanbul ve Izmir liman islet
meleri miidurleri Iktisad vekaletinin inhasi iize
rine Reisiciimhurun tasdikile tayin olunurlar. 
Miidurliiklere aid muamelatm sureti idaresi ve 
mudiirliikler te§kilatile miidiirden ba$ka me
murlarm sureti tayini ve vazife ve salahiyetlexi 
bir nizamname ile tesbit olunur. Bu nizamna
me yapilmcaya kadar bu f ikradaki hususat Icra 
Vekilleri Heyetince kararlastirilir. 

BALKAN — Madde hakkmda mutalea var 
mi? Maddeyi kabul edenler ... Etmeyenler ... Ka
bul edilmistir. 

MADDE 20 — Liman isletmeleri memurlan 
halk ile ve mensup olduklan idarelerle muamele 
ve miinasebeterinde hususi miiessese memur
lan gibi muameleye tabi olup haklarmda me-
murin muhakemati hakkmdaki kanun ile me-
murin kanununun hukiimleri tatbik olunmaz. 

BA§KAN — Madde hakkmda mutalea var 
mi?... Maddeyi reye arzediyorum. Kabul eden
le r . . . Etmeyenler.. Kabul edilmistir. 

MADDE 21 — Liman isletmelerine aid mal-
lar Devlet malidir. 

Bunlari galanlar, ihtilas edenler, zimmetine 
gegirenler veya her ne suretle olursa olsun sui
istimal edenler Devlet mallari hakkmda ika 
olunan bu gibi suglara miiterettip takibat ve 
cezalara tabidirler. 

BALKAN — Madde hakkmda mutalea var 
ler . . . Etmeyenler.. Kabul edilmistir. 
ler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmistir. 

MADDE 22 — Liman isletmeleri memur ve 
mustahdemlerine mahsus olmak iizere ihzar o-
lunacak tekaiid sandigi kanunu mevkii meriyete 
geginceye kadar simdiki koruma sandigi islerine 
Iktisad vekaletince tayin olunacak esaslar da-
halinde devam olunur, ve sandik igin memurlar-
dan % 5 aidat kesilir, ayni miktar, idareler biit-
gelerine sandiklar hesabma aynca konulur. 

BALKAN — Madde hakkmda mutalea var 
mi?... Maddeyi reye arzediyorum. Kabul eden
ler . . . Etmeyenler.. Kabul edilmistir. 

MADDE 23 — Yeni teskilat dolayisile agik-
ta kalacak memurlara 2521 sayili kanunla tes-
Ml edilen idareler zamanmdaki her hizmet se, 
nesine mukabil bir aylik nisbetinde tazminat 
verilir. 

BALKAN — Madde hakkmda mutalea var 
mi?... Maddeyi reye arzediyorum. Kabul eden
l e r . . . Etmeyenler.. Kabul edilmistir. 

MADDE 24 — Icra Vekilleri Heyeti kararile 
Istanbulda maden komiirii depolan tesis ve ida
resi inhisan kismen veya tamamen Istanbul U-
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man isletme idaresine verilebilir. 

Sjfehrin iktisadi, sihhi ve bedii sartlarma gore 
depo yeri segilmesi ve inhisarm mahiyet ve sti
muli! tcra Vekilleri Heyetince kararlastirilir. 

Kbmiir deposu islerine baslandiktan sonra 
liizum goriildiigii takdirde bu idarenin hesabmi 
ayrica tutmak sartile tstanbulda komiiriin satis 
islerile de istigal etmesine tktisad vekaleti ayri
ca miisaade verebilir ve bu takdirde liman isle-
rile diger alakadarlar arasmda depodan istifa-
de hususunda farkli muamele yapdmaz. 

BALKAN — Madde hakkmda miitalea var 
mi?... Maddeyi reye arzediyorum. Kabul eden-
le r . . . Etmeyenler... Kabul edilmistir. 

MADDE 25 — Bu kanun meriyete kondugu 
tarihten sonra gelecek ilk takvim senesi basi-
na kadar olan miiddet bir hesab devresi addo-
lunur. 

Bu idarelerin 1936 yilma aid but(je ve hesap-
lari 2993 numarali kanun mucibince 1936 yih 
haziran ayi i§in verilen bir aylik muvakkat biit-
ge devrelerini de ihtiva eder. 

BALKAN — Madde hakkmda miitalea var 
mi?... Maddeyi reye arzediyorum. Kabul eden-
le r . . . Etmeyenler.. Kabul edilmistir. 

MADDE 26 — Giimruk idarelerine devredi-
lecek ambarlarda halen mevcud esyadan ka-
nuni miiddetlerini bitirenler miistesna olmak 
iizere dig-erleri harici alametleri ve kap miktar-
lan ve sridetleri iizerinden liman isletme idare
lerine teslim olunur. Muhteviyatmm noksan 
olduguna siiphe edilenler giimruk ve liman is-
letmeleri tarafmdan tayin edilecek memurlar-
dan miitesekkil heyetlerce agriarak muhteviyati 
tesbit olunmak suretile devredilir. 

Devir alman eevadan dogan mesuliyetler 
liman idarelerine aittir. 

G. VE tNHlSARLAR VEKlLl ALt RAN A 
TARHAN (Istanbul) — Maddenin ikinci sati-
rmdaki «Giimruk idarelerine» tabiri, «tdarele-
rince» olacaktrr. 

BALKAN — Baska miitalea var mi? ... Mad
deyi reye arzediyorum. Kabul edenler... Etme
yenler . . . Kabul edilmistir. 

MADDE 27 — 618 numarali limanlar kanu-
nunun tarifeler hakkmdaki 10 ncu maddesi hiik-
mile giimruk kanununun muaddel 8 nci madde
si hukmiiniin bu kanun hiikiimlerine muhalif 
olan hukumleri Istanbul ve tzmirde tatbik olun-
maz. 

2521 numarali kanunun bu kanuna muhalif 
olan hukumleri miilgadir. 

311 numarali birinci avans kanununun 6 nci 
maddesi mucibince almmakta olan resim kaldi-
nlmistir. 

BALKAN — Madde hakkmda miitalea var 
mi?... Maddeyi reye arzediyorum. Kabul eden
l e r . . . Etmeyenler.. Kabul edilmistir. 

MADDE 28 — Istanbul liman islen umum 
mudiirliigii 1935 mali yili biitge kanununun 
4 ncii maddesi mucibince Istanbul liman sirke-
tinin tanzim olunacak blangosu tasfiyenin in-
tacmda Maliye vekaletince 12 nci maddede ya
zili Umumi Heyete tevdi olunur . 

BALKAN — Madde hakkmda miitalea var 
mi?... Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmistir. 

MADDE 29 — Bu kanun nesri tarihinden 
muteberdir. 

BASKAN — Madde hakkmda miitalea var 
mi? Maddeyi reye arzediyorum. Kabul eden
ler ... Etmeyenler ... Kabul edilmistir 

MADDE 30 — Bu kanunun hiikiimlerini 
yapmaga Maliye ve Iktisad ve Giimriik ve in-
hisarlar vekilleri memurdur. 

BALKAN — Madde hakkmda miitalea var-
mi? Maddeyi reye arzediyorum. Kabul edenler ... 
Etmeyenler ... Kabul edilmistir. 

Kanunun heyeti umumiyesini reyinize arze
diyorum. Kabul edenler ... Etmeyenler ... Ka
bul edilmistir. 

EMtN SAZAK (EsMsehir) — Bu kanunda te-
bariiz ettirilecek bir nokta vardir: Hem mu-
bayaa taksiti odeniyor, hem de memlekte giren 
bilumum esyadan rihtnn parasi almryor. Bunlar 
milleti sevindiren seylerdir. Bunu arzetmek is-
tiyordum. 

BALKAN — Ruznamenin 4 ncii maddesi hak
kmda bir takrir var, okutacagmi. 

Yiiksek Reislige 
Bu giinku ruznamenin birinci miizakeresi ya-

pilacak maddeler arasmdaki 4 numarada yazili 
layihanm miistaceliyetle miizakeresini enciimen 
namma arz ve teklif ederim. 

Isparta 
Miikerrem tJnsal 

BALKAN — Bu takriri kabul edenler ... Et
meyenler ... 4 numarali maddenin miistaceliyet
le miizakeresi kabul edilmistir. 

3 — Maa§ kanununun 13, 14, ve 25 nci mad-
delerinin degiftirilmesi Jiakktnda kanun layihasi 
ve Milli Mudafaa ve Biitge encilmenleri mazbata-
lar% (1/494) [1] 

BttTgE E. RElS V. MtJKERREM tJNSAL 
(Isparta) — Bu kanun, evvelce miizakere edil-
mi§ ve bir maddesi enciimene havale edilmi§ti. 
Enciimen, maddeyi getirmi§tir. 

BASKAN — Maddeyi okuyoruz: 

MADDE 25 — Umumi muvazeneye dahil 
olan veya miilhak ve hususi biitgelerle idare 
edilen dairelerde veya sermayesinin tamami 

[1] 184 sayth basmayaziya ek zaptm sonunda-
dxr. 
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Devlete aid olan veya hususi kanunlarla Dev-
letce te§kil edilen veya bir imtiyazi i§leten mii-
esseselerde miistahdem olanlarla vilayet ve 
belediye daimi enciimenleri azaliklannda bu-
lunanlardan talim ve manevra miinasebetile 
silah altina alinanlarm maa§ veya iicretleri 
- Bunlar, askeri riitbeyi haiz olsun olmasin -
mensup olduklari daire ve miiesseselerce tarn 
olarak verilir. Bunlar haricinde kalanlarm ta
lim ve manevra icin orduda kaldiklan miid-
dete ait maa§lan kitaya iltihaklari tarihinden 
itibaren riitbelerine gore Milli Miidafaa veka-
leti bijtgesinden verilir. 

tkametgahi haricindeki garnizonlara sevke-
dilen ihtiyat subaylanna talim miiddetince bir 
nefer taymi aynen verilir. 

B#T<?E E. REtS V. MtJKER&BM ttNSAL 
(Isparta) — Birinci siitnnun sonnndaki «Bun-
lar, askeri riitbeyi haiz olsun olmasin » ciimlesi 
sebven maddeve girmi§tir. Bu, kalikacaktir. 

tkinei sutimuh sondan ikinci satirmda 
«tkamtegahi» deiulmis. Bu kalkacak yerine 
«Bulunduklari mahal» deneoek. 

ikinci fikra da « . . . talim muddetinoe ay
nen biar nefer tayini verilir» olacaktrr. 

ZtYA GEVHER ETILl (Qanakkale) — Ni-
cin bu cumle kalkiyor? Bilakis kalmasi lazrmdir 
kanaatindeyim. 

BttT<?E E. JYL M. SIRRI DAY (Tarbzon) — 
Bunlar zaten asker olduklari icin «Askeri riit
beyi haiz olsun olmasin» demege liizum yoktur. 
Bunlar zaten askeri riitbeyi haiz olarak tahti 
silaha alman ihtiyat zabileridir. Sonra bir sey 
daha rica edecegiz: 

Unutulmus bir fikra vardir: (Vilayet ve be
lediye daimi enciimen azalari hakkinda da bu 
madde hukmii tatbik olunur) diye bir fikra 
ilavesini rica ediyoruz. 

Gl. ALl HlKMET AYERDEM (Gazi An-
tep) — Bazi ihtiyat zabitleri talim igin silah 
altina oelbedilip baska yerlerden bir garnizona 
geldikleri vakit onlara nefer tayini verilmesi 
mevzubahs oluyor. Ordu iginde §u veya bu se-
beple bazi zabitlere nefer tayini verilmesini dog-
ru bulmuyorum, Muallimlerden bahsalunuyor ki, 
bunlarm ellerine gecen aylik para esasen42-43 
liradir. Halbuki Hig memuriyeti olmayan bir ihti
yat zabiti, silah altina celbedildigi vakit aldigi 
maa§m miktari 53 - 54 Hrayi buluyor. Evvelce 
hie memuriyeti olmadigi halde bir ihtiyat zabi
ti 53 - 54 lira alrrken muallim bulunan ayni de-
recedeki diger bir ihtiyat zabitinin 42 - 43 lira 
almasi bir haksizliktir. Bu noksani tamamlamak 
lazimdir. Bunun telafisi nefer tayini verilmesi 
suretile degil, maa§mm tamam verilmesi sureti-
le kabildir. 

Zaten iinifonna giyen zabite tasidigi iinifor-
masmra hakkmi. vermek lazrmdrr, bunu eksik 
vermek esasen caiz olamaz. Nefer tayini veri-
lecek olursa bu da yedi bucuk lira tutacaktir, 

43 de esas maa§i vardir, bu da 50, 51 lira ede-
cektir ki, hakki olan paradan yine azdxr. Bu
nu da tamamlamak bir haktrr. Bu suretle veri-
lecek farklarm yekunu nihayet 5 - 6 bin liradir. 
Maaslarm bu suretle Mill! Miidafaa tarafmdan 
tamamlanmasmi rica ederim. Karar, Heyeti 
aliyenizindir. 

MlLLl MtJDAPAA ENCtlME-Nl RElSt Gl. 
§ttKRtt G5KBERK (Istanbul) — Bu 25 ncl 
maddeye ek olarak ilave edilen, ikametgahi ha
ricindeki garnizonlara sevkedilen ihtiyat subay-
larma talim miiddetince bir nefer tayini veril
mesi hususunu enciimenimiz uzun uzadrya tetkik 
ettikten sonra ekseriyeti ara ile kabul etmis, ve 
Biitce enciimeni de tasvib etmistir. Miisaade 
buyurursaniz Heyeti Umumiyenizi tenvir mak-
sadile bu madde hakkmda izahat vereyim. 

Hiikumetin talim maksadile 45 gun muddetle 
ve iki partide silah altma davet edecegi ihtiyat 
zabitanmm adedi 10 bine yakmdir. Bu giinkti 
ordunun hazan dislokasyonu goz oniine almrrsa 
krtaatm, vilayet veya ona civar kaza merkez-
ierinde tekasiif ettigi goriiliir. Binaenaleyh ge-
lecek olan ihtiyat zabitleri ekseriya olduklari 
yerlerde staj goreceklerdir. Mesela Beypazari, 
Ayas gibi krta olmayan yerlerden geleceklerin 
adedi mahduttirr. Gerci bunlarm adedini tes-
bitle maruzatta bulunmak dogru degilse de he
yeti umumiyesine nisbetle % 10 miktarmi geq-
medigini anlryorum. Binaenaleyh 10 000 zabi-
ten ancak 1 000 kadan boyle garnizon haricine 
gideceklerdir. Gegenlerde Kazrm Nami arkada-
simizm bu kiirsiiden bilvesile arzettigi veghile, 
gelecek olan ihtiyat zabitlerinin ekseriyetini 
muallimler teskil ediyor. Bu muallimlerin va-
ziyeti maliyelerinin ne oldugunu hepimiz bili-
yoruz. Bunlara bir nefer taymi vermegi ten-
sib ettik. Bu giin Tiirkiyedeki vasati fiatlere 
gore bir nefer taymi Hiikumete yedi bucuk 
liraya mal oluyor. Binaenaleyh 1 000 zabite bir 
ay icin 7 500 lira, bir bucuk ay icin 11 250 li
ra eder. Bu arkadaslardan 45 giin zarfmda 
iyi bir randiman alabilmek igin bunlarm her 
tiirlii diisiinceden azade bulunmalari lazimdir. 
Onun icin enciimen bunu munasib gbrdii. 

Ali Hikmet arkadasimm tekHfine galince; 
Bu, daha sumulliidur. Yalniz mesele, biitgeye 
taalluk ettigi icin bunun hakkmda soz soylemek 
salahiyetini kendimde gormem. Maahaza Biit-
ce enciimeni bunu kabul ederse Miidafaa encii
meni namma sukranlarrmi arzederim. 

BALKAN — Takrir vardir, okutacagim. 

Yuksek Reisli|e 
§ifahen arz ve izah ettigini veghile madde-

nin, nefer taymi yerine zabit maasrnm MUG 
Miidafaa vekaletince tamamlanmasi, seklinde 
tadiHn tekKf ve riea ederim. 

Gazi Anteb 
All Hikmet Ayerdem 
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BttTQE E. M. M. SIRRI DAY (Trabzon) 

— Esasen Hiikumetin teklifinde hatta nefer 
tayini dahi mevzubahs olmami§tir. Hiikumet, 
§imdiye kadar manevra igin kendi biitcesinden 
maa§ vermemektedir, ait oldugu daireler ken-
dileri versin demi§tir. Bu, memur igini ko-
layla§tirmak igin, encumenler, bunu imtiyaz-
li anonim §irketlere kadar tes.mil etmi§tir. 
tmtiyazli §irketlerdeki memurlar da manevra 
i§in davet olunduklan zaman, mezun addolu-
nacak ve maa§larmi alacaklardir diye hukiim 
konmu§tur. Milli Mudafaanm, bildiginiz 50k 
ihtiyaglan arasmda kanuni vazifesini if a icin 
nihayet bir 50k miinaka§alardan sonra §u for-
miile vardik : Ihtiyat zabitleri garnizonlan 
haricine gittikleri zaman kendilerine bir nefer 
taymi verilecek. Bu da, bir cok arkada§lan-
mizm buyurduklan gibi, maasj az olan mual-
limler ve saire igin formule edilmi§tir. Bu-
nun tevsi edilmesi, soylendigi veghile, qdk 
alicenabane bir hareket olur. Pakat bunun Milli 
Miidafaa biitcesine yapacagi tesir ehemmiyet-
lidir. Qiinkii Milli Mudafaanm maa§ tertibi 
ancak kendi kadrosunu kar§ilayacak derecede-
dir ve Milli Mudafaanm vaziyetini korumak 
i<jin meseleyi iyice tahlil etmeli ve ona gore 
bir §ekil vefmelidir. 

Gl. §EFtK TttRSAN (Denizli) — Sim ar-
kada§m dedikleri gibi, maa§larmi verecek bir 
yer yoktur. Taym kismma be§ bin nefer da-
hildir. Bunlarm hepsini doyurabilir. Qiinku 
bir nefer izinli gidebilir. Orduda muvazene da-
ima biitgenin yiyecek kismma dahildir. Bina-
enaleyh bu kadronun icerisine dahil bir maa§ 
dersek yeniden bir fasil ihdas etmek lazimdir. 
Bunlara bir nefer taymi verilmesi kolaydir. 
Maruzatim bundan ibarettir. 

ZtYA GEVHER ETlLt (Qanakkale) — Bil-
hassa i§inde bulunmus, ihtiyat zabitligi etmi§ 
olarak bir arkada§m, burada tecriibeli ve bizi 
yeti§tirmi§ olan generallarm biiyiik bir §efkat 
ve ilgi ile bu i§te soz soylemelerine kar§i §uk-
ran borcumu ifa etmek isterim. Bu zevat arka-
da§lara kar§i biiyiik bir §efkatle kumanda et-
mi§ olduklan gibi, onun haricinde de ayni his-
le hareket ediyorlar. 

Arkadaglar, bu i§, hakikaten ehemmiyet-
lidir. Billiassa Gl. Ali Hikmetin teklifi 50k 
muhimdir. Btitce enciimeni Mazbata muhar-
riri arkada§imiz, biitgeye tesir eder, diyece-
gine, daha evvel du§uniip, btttgeyi ona gore 
hazirlami§ olsaydilar 50k daha iyi olurdu. 
Qiinku bu mesel mevzubahs oldugu zaman he-
niiz biitge buraya gelmemi§ti. Biz, bunu go-
rerek bu tezi miidafaa ettik ve 0 zaman soy-
ledigimiz soz §u idi ki, biitceye taalluk eden 
islerde du§unsunler, ona gore tahsisat koysun-
lar. Bu kadar iyi du§unulen ve bu kadar §ef-
katle hareket edilen bir i§e kar§i, butgede | 

tahsisat yoktur denilmez, butceyi tashih ede-
lim demek icap eder. Biitce enciimeni Mazbata 
muharriri arkadagimizdan bunu beklerdim. Ge-
genlerde mevzubahs oldugu zaman miinakale-
lerin dahi aleyhinde bulunan bir arkada§mi-
zm, 200 000 lira, 300 000 lira her hangi bir 
para kesilmiyor da burada 40 000 lira icin tah
sisat yoktur deniliyor. Bu, dogru degildir. 

SIRRI IQOZ (Yozgat) — Milli Miidafaa ve-
kilinden bir §ey soracagim. 

BA§KAN — Milli Miidafaa vekili yok. 
SIRRI IgOZ (Yozgat) — O halde bu kanu-

nu nasil muzakere ediyoruz? 
BALKAN — Sualinizi sorunuz, cevap veri-

lir. 
SIRRI 1<?0Z (Yozgat) — Ben vekilden so

racagim. 
KAMAL ttNAL (Isparta) — Oradaki kayit 

mutlaktir. Garnizon di§mda ne olursa olslin 
bir nefer taymi alacak demektir. Halbuki di-
ger teklifte; maa§mm ikmali seklinde ise, nta-
aslari az olanlarm maa§i ikmal edilecek, yiik-
sek olanlarmki ikmal edilmeyecek demektir. 
Madde, mutlak olarak yazilmistir. Maksat, ma
asi az olan ihtiyat zabitine, garnizon di§mda 
bir nefer taymi vermek ise bu, dogrudur. (Yok 
sesleri). Maasi yiiksek te olsa, disarda 300 
lira alan bir ihtiyat zabiti de garnizona geldi-
gi vakit bir nefer taymi alir. Halbuki diger 
teklif, memuriyet maa§i askeri muhassasatm-
dan az olursa bunu tamamlamis olur ki ihti-
yaca da daha uygun olur. 

ENVER ADAKAN (Balikesir) — Manevra 
icin cagirilacak ihtiyat zabitlerini evsaf baki-
mmdan belli bash UQ kisma ayirmak dogrudur. 

EMlN SAZAK (Eskisehir) — Enciimen na-
mmami soyliiyorsumiz? 

ENVER ADAKAN — Hayir, kendi namima. 
Ewela, birihtiyat zabitinin tasidigiriitbenin 
fevkinde Devlet biitgesinden veyahud Devlete 
bagh her hangi bir miiesseseden maas alanlar, 

Sonra, ikinci kisim da bu riitbenin dununda 
maas almakta bulunanlar. tJ^iincii kisrni da 
Devlet biit§elerinden ve Devlete aid miiessesat-
tan maas almayip serbest §alisan ihtiyat zabit
leri. §imdi yapilan teklife gore ihtiyat zabitle-
rinin, riitbelerinden yiiksek maas alanlar maas-
larmi aynen alacaklardir. Yani her hangi bir 
mudiirii umumi ihtiyat zabiti oldugu zaman 150 
lira, 200 lira maa$i ne ise bu, bir buguk ay zar-
fmda onu aynen alacaktir. Serbest meslek sahi-
bi olanlar Miidafaadan riitbe maaslarmi alacak-
lar. Yani her hangi bir komisyoncu; her hangi 
bir tiiccar gibi ayda 300 - 500 lira kazanan bir 
vatandas maasmi Miidafaai Milliyeden alacak
tir. Fakat bir muallim - ki 30 yahud 40 lira ma-
aalidir, yani Devletten 30 - 40 lira maa^ ali-
yor - o iinif ormasmi giydigi zaman riitbesinin 
muadili olan maasi alamiyor. Bir defa bu, 
Devletin mevzuatma aykiri bir harekettir. giin-
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kil onat giyecegi riitbesinin maa^ini vermiyoruz. 

Hakikat §unu icap ettirir Id, harigteki sivil 
memuriyetindeki maasi ne olursa olsun onu na-
zari itibare almadan Milli Miidafaaya hizmet et-
tigi miiddetge riitbe maasmi almalidrr. Biz bu-
nu vermedikten baska, ikinci bir ikilik daha gi-
kariyoruz. 0 da sudur : Ihtiyat zabiti olan bir 
vatand^sa ayni safta gakftigi muvazzaf zabitten 
farkli Bauamele yapryoruz. Ona bir nefer tayini 
veriyorjuz. Orduda muvazzaf zabitlikle ihtiyat 
zabitli|ini ayirryoruz. Bu orduda disiplin baki-
mmdaii temenni edilir bir hareket degildir. 
Butge bakrmmdan diyorlar ... Biitce bakmimdan 
kabul #dilmi§ olan mesele, yani garnizon harici 
buluna^ak olanlara bir nefer tayini verilecektir. 
O da 7J5 lira tutuyor. Qalisacak zabitlerin hep-
si garnizon harici kalacak olursa ister sivil ha-
yatta aldiklan maas 30 lira olsun, ister 200 lira 
olsun, £nlara seyyanen 7,5 lira para verecegiz. 
Bunun fbutgeye yapacagi tesir, munhasiran bir 
kisim muailimlerin maaslarmi miilazimisanilik 
maasma iblag etmek suretile yapacagi tesirden 
her haljde daha goktur. Bu, gerek biitge baki-
mmdani gerekse orduda disipline yapacagi tesir 
noktasmdan dogru degildir. General Ali Hik-
metin tekHfi, gok yerindedir. 0 sekilde kabu-
ltinii idea ederim (Bravo sesleri, aikisjar). 

BttT<?E ENCtJMENl RS. V. MttKERREM 
tfNSAL (laparta) — Arkadaslar, bu gun mil 
zakereniize mevzu olan madde, ewelce Heyeti 
Aliyecei miizakere edilmis olan kanun layihasi-
nm bu maddesi hakkmda Milli Mudafaa en-
ciimenince ilave edilen bir tesis ve bir hukum 
igin burada diger bir arkadasm verdigi takrir 
iizerine Biitge encumenine havale edilmisti. 
Enctimenimizce yeniden tetkik edilerek neti-
ceye baglanmistir. Kanunun ask, 45 gunii geg-
memekiizere miiktesebati askeriyelerini unm-
mamakligin ihtiyat zabitlerinin ciheti askeriye-
ce davjetleri halinde muvazenei umumiye, mill-
hak veya hususi biitgelerden veya imtiyazli 
sirketlerin butgelerinden muhassas maa^lari-
nm, mejun addile, verilmesi hakkmda bir hiik-
mu ihtiva etmektedir. Kanunun sebebi takdi-
mi budir. Bu madde, Milli Miidafaa ve Biitce 
encumenince oldugu gibi kabul edilmis ve He
yeti Alferede mevzuu miizakere olunmustur. 
Milli Miidaf aa enciimeninin, bu yolda celbedilen 
ihtiyat iiabitlerine bir nefer tayini ilavesile ve
rilmesi jyolunda koydugu hukmu Heyeti Umu-
miyede aniizakere edilirken verilen bir takrir 
tizerine encumene gonderildi. Encumenin mes-
gul old|gu mevzu munhasiran 45 gunii gecme-
mek iizere silah altma gagirilacak olan ihtiyat 
zabitleri| maaslarmm, mensup oldugu bu ar-
zettigimj miiesseselerden verilmekle beraber ne
fer tayini de biitgelerinden verilip verilmemesi 
Heyeti jJmumiyede, miizakere edilmistir. En-
ciimen feu noktadan meseleyi tetkik etmis, 

Enciimen azasmdan bulunan Gl. Hikmet arka-
dasimiz da ayni noktayi sbylemislerdi. Bun-
lara nefer tayini vermektense almakta olduklari 
maas, zabitlik maasindan dun ise aradaki far-
km'Miidaf aai Mill'iye tarafmdan verilmesi ta-

lep edilmistir. Fakat Encumene verilen direk-
tif, arzettigim mahiyette oldugu igin ekseriye-
timiz bu noktada miizakereye girismeyi mii-
nasip gormemistir. Eger Heyeti Umumiye ne
fer tayini yerine farki maas verilmesini dogru 
bulurlarsa madde Encumene havale buyurulur. 
Mali cihetini Maliye ve Milli Miidafaa vekilleri 
huzurile tekrar konusuruz. 

HASAN FEHMl ATAQ (Gumii$ane) — Bir 
sual soracagim. 

Tayin, bedelen verilemeyecegine gore ihtiyat 
zabitleri ya kazandan yemek alacaklar, veya ay-
niyat alacaklardir. Bendneiz bunda zabitlik va-
ziyetile miinasebet gormiyorum. Qiinkii muvaz
zaf zabitlere tayin vermiyoruz. Bunlara da hig 
olmazsa tayin bedelinin nakden verilmesi igin 
bir salahiyet verilse. 

BtTTQE E. RSIS VEKlLl MUKERREM VN< 
SAL (Isparta) — Hasan Fehmi arkada§imizm 
miitalealan varittir. Fakat Miidafaai Milliye 
enciimeni daha kompetan bir enciimen olmakla 
beraber bu nefer tayinini munasip gordiiklerin-
den biz de aynen kabul ettik. Arkadagimizir 
teklifi muvafiktir. Aynen veya bedelen §eklinde 
dersek, maksat hasil olur. 

M. M. E. M. M. Gl. KAZIM SEVttKTEKtN 
(Diyarbekir) — Ihtiyat zabitanmm almmasi 
keyfiyeti, temmuzun birinde icra olunacaktrr. 
Bunun tehirine imkan yoktur. Encumene gider-
se bu kanun yeti§mez ve 15 senedenberi talim 
gormeyen bu zabitler yine talimsiz kalir (Yan-
na yeti§ir sesleri), Yarma yeti§irse mesele yok. 

MttKERREM UNSAL (Isparta) — Demin 
de arzettigim gibi bu madde kanunun butiin 
hiikumlerini ihtiva eden bir madde degildir. 
Kanunun esas hedefi bu 45 giin zarfmda celbe-
dilecek ihtiyat zabitlerinin muvazene, miilhak 
biitgelerle imtiyazli §irkelerden mezun addile 
maa§lannin verilmesidir. Bu hiikiim esasen ka
bul edilmi§tir. Binaenaleyh bu madde encumene 
gider, kanunun diger maddelerinin kabul edil-
mesinde hig bir mahzur yoktur. 

BALKAN — Bu maddeyi enciimene istiyor 
musunuz? 

BttTQE E. M. M. SIRRI DAY (Trabzon) — 
Verilen takriri reye koyunuz, kabul edilirse mad
deyi encumene aliriz. 

BASKAN — Takriri nazan dikkatinize ar-
zediyorum. Nazan dikkate alanlar . . . Almayan-
lar . . . Takrir nazan dikkate almmi§tir. 

Madde encumene verilecektir. 
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4 — Nafta vekdletile Yilksek milhendis mek-

tebi 1935 yili butgelerine tahsisat konulmasi-
na ve Yilksek milhendis mektebi, tesisat, in-^ 
§aat ve tamirah icin gelecek senelere gegici 
mukaveleler aktine izin verilmesine dair kanun 
layihasi ve Nafia ve Biitge enciimenleri mazba-
talari (1/329) [1] 

BASKAN — Bu layihanm miistaceliyeti ka-
bul ediimigti. Heyeti umumiyesi hakkmda sbz is-
teyen var mi? Maddelere gegilmesini kabul eden-
ler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmi§tir. 

tsveg grupundan almacak paranm 1936 mali yi-
li Naf ia vekaleti biitgesine tahsisat kayit ve sar-

f ma dair kanuri 

MADDE 1 — tsveg grupuna etiit ve istik§af 
igin verilmig olan paranm Devlet demiryoUari 
igletme idaresindeki hesabi kapatilarak Hazine-
ye devrolunur. Bu paradan girketin miistahak 
olacagr miktar nazim varidat faslma irat ve 
1936 mali yili Nafia vekaleti butcesinde agilacak 
naznn tahsisat faslma masraf kaydolunarak 
mahsup edilir. 

§irket tarafmdan geri verilecek olan miite-
baki para bir taraftan 1936 mali yili varidat 
biitgesinin 39 ncu faslma irat ve diger taraftan 
Nafia vekaleti 1936 mali yili biitgesinde (Nafia 
vekaleti emrindeki mektepler ingaat, tamirat, te-
sisat ve saire masraflan kargiligi) adi ile agila-
cak bir fasla tahsisat kaydolunur. 

BALKAN — Miitalea var mi? Maddeyi ka-
bul edenler... etmeyenler... Kabul edilmigtir. 

MADDE 2 — Nafia vekaletince birinci mad-
de mucibince tahsisat kaydedilecek para mikta-
rmi tecaviiz etmemek gartile tesisat, ingaat, ta
mirat ve sair masraflar igin Icra Vekilleri He
yeti kararile hiikmii gelecek seneye sari muka
veleler aktedilebilir. Bu tahsisattan 1936 mali 
yili zarfinda sarfedilmeyen kismi 1937 mali yili 
Nafia vekaleti biitgesine devredilerek sarfolu-
nur. 

BALKAN — Miitalea var mi? Maddeyi ka-
bul edenler... etmeyenler... Kabul edilmigtir. 

MADDE 3 — Bu kanun negri tarihinden mu-
teberdir. 

BALKAN — Miitalea var mi? Maddeyi ka-
bul edenler... etmeyenler... Kabul edilmigtir. 

MADDE 4 — Bu kanunun hiikmunu icra-
ya Maliye ve Nafia vekilleri memurdur. 

BALKAN — Miitalea var mi? Maddeyi ka-
bul edenler... etmeyenler... Kabul edilmigtir. 

Kanunun heyeti umumiyesini agik reye ar-
zediyorum. 

[1] 32 sayilt basmayaziya ek zaptin sonunda-
dir. 

5 — Van golil isletmesi kanunu layihasi ve 
Iktisad ve biitge enciimenleri mazbatalan 
(1/533) [1] 

BALKAN — Enciimen, layihanm mustace^ 
liyetle miizakeresini teklif ediyor. Bu teklifi 
kabul edenler.. Etmeyenler... Kabul edilmigtir. 

Kanunun heyeti umumiyesi hakkmda miita
lea var mi?. Maddelere gegilmesini kabul eden
ler... Etmeyenler... Maddelere gegilmesi kabul 
edilmistir. 

Van golii isletmesi kanunu 

MADDE 1 — Van goliinde her nevi maki-
nali ve makinasiz vasitalarla (Bes «dahil» 
gros tonilatoya kadar olanlar mustesna) yapi-
lacak alelumum yiik ve yolcu nakliyati ve bu 
maksatla gbl gevresinde iskele, mendirek, 
rihtim ve antrepolar insa etmek ve isletmek 
haMa Devlet inhisarma alinmis ve bu inhi-
sari isletmek iizere hiikmi sahsiyeti haiz ol-
mak, fktisad vekaletine bagli bulunmak ve 
merkezi Iktisad vekaletince tayin olunmak 
iizere (Van golii isletme idaresi) kurulmustur. 

BASKAN — Madde hakkmda miitalea var 
mi?. Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler.. Kabul edilmistir. 

MADDE 2 — Van golii Isletme idaresi ti-
cari usullere gore idare olunur. Bu idarenin 
biitiin muamelat ve sarfiyati muhasebei umumi-
ye, arttirma ve eksiltme ve ihale kanunlan 
hukiimlerine ve Divani muhasebatin vize ve 
murakabesine tabi degildir . 

BASKAN — Madde hakkmda miitalea var 
mi?. Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmistir. 

MADDE 3 — Van golii isletme idaresinin 
sermayesi asagidaki fikralarda yazili kiymetler-
den terekkiib eder: 

A - Van golii gemi isletme iaderesinin devir 
almarak bu kanuna gore krymetlendirilecek de-
niz vasitalari ve sahildeM mebani ve tesisat tu-
tan; 

B - Golde miinakalatm temin ve tevsii mak-
sadile yeni nakil vasitalari tedariM, igletme 
merkezinde liizumlu binalar insasi, Tatvan civa-
rmda bir gol tersanesi kurularak bu tersaneye 
muktazi binalarm ingasi, tesisatm yapilmasi ve 
makinelerin satm almmasi, gol sahilinde liizum 
goriilecek yerlerde iskele ve antrepolar ingasi, 
inhisarm tesisi yuziinden galigamayacak olup 
hususi gahislara aid bulunan ve deniz ticaret 
kanununun 1020 nci maddesinin tarifati daire-
sinde yola elverigli olan deniz vasitalarmm ve 
kezalik bu mahiyette olan iskeleler ile iske-
leler iizerindeki tesisatm bu kanuna gore tak-

[1] 240 sayili basmayazi zaptin sonundadtr. 
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dir edilecelc krymeti mukabilinde satm almabil-
mesi igin bir defaya mahsus olarak Hazine tara-
fmdan isbu isletme idaresine verilecek olan 
200 000 lira. 

BALKAN — Madde hakkmda miitalea var 
mi?. Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul eden-
ler... Etraeyenler.. Kabul edttmistir. 

MADDE 4 — Van golii i§letme idaresi: 
A - Bu kanunla Devlet inhisarma alinan ve 

birinci maddede sayilan hususati yapmak ve 
igletmek; 

B - Goliin tabii servetlerini istihsal ve istis-
mar ve gol civarmda idarenin mevaddi miisteh-
likesini te§kil edecek mek§uf ve gayrimekguf 
madenlerin i§letme ve intifa haklarmi Iktisad 
vekaletinin vukubulacak talebi iizerine Icra Ve-
killeri Heyeti kararile ve Etibankla mii§terek 
gali§mak iizere isletme iglerile ugra§ir. 

Van golii i§letme idaresi, (B) bendi mucibin-
ce igletme ve intifa hakki Etibankla birlikte 
Van golii i§letme idaresine verilecek olan i§-
lerden bir veya bir kacini veya tamamini (Ic
ra Vekilleri Heyetinin izni almmak §artile) 
ve muayyen miiddetlerle ba§kalarma veya ta
mamini Etibanka devredebilir veya tamamini 
Etibanktan devralabilir. 

BA§KAN — Madde hakkmda miitalea var 
mi? Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmi§tir. 

MADDE 5 — Van golii isletme idaresi nez-
dinde daimi bir murakib bulunur. Maliye ve Ik
tisad vekaletlerince miigtereken tayin edilen 
bu murakib idare muamelatmi murakabe ile mii-
kellef olup vazifesi kezalik Maliye ve Iktisad 
vekaletlerince mii§tereken tesbit olunur. Mura-
kibm iicreti bu idarenin kadrosunda gosterilir. 

BA§KAN — Madde hakkmda miitalea var 
mi? Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmi§tir. 

MADDE 6 — Iktisad vekaleti en az senede 
bir defa olmak iizere liizumlu gordiikge idarenin 
biitun muamelat ve hesabatmi tefti§ ettirir. 

BALKAN — Madde hakkmda miitalea var 
mi? Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmistir. 

MADDE 7 — Van golii i§letme idaresinin 
mudurii Iktisad vckaletince tayin edilir. 

BALKAN — Madde hakkmda miitalea var 
mi? Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmistir. 

MADDE 8 — Van golii i§letme idaresinin 
miidurden ba§ka memurlarmin sureti tayin, va-
zife ve salahiyetleri ve i§letmenin sureti idare
si, i§ bblumleri bu kanunun ne§ri tarihinden 
itibaren en 50k alti ay zarfmda yapilacak bir 
nizamname ile tayin olunur. Bu nizamname 
yapilmcaya kadar bu maddede sayili hususat 

iktisad vekaletince tanzim edilir. 
BA§KAN — Madde hakkmda miitalea var" 

mi? Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmi§tir. 

MADDE 9 — Van golii isletme idaresinin he-
sabat ve muamelat senesi takvim senesidir. Ida
rece tanzim edilecek senelik blango, kar ve za-
rar hesaplari miiteakip senenin il±c ikinci ayi 
zarfmda idarece ihzar ve iktisad vekaletinin 
idare nezdindeki murakibine tevdi edilir. 

Murakib blangoyu tetkik ve kuyudu hesabi-
yeye mutabakatini tasdikten sonra miitaleasmi 
natik bir raporla Iktisad vekaletine gonderir. 
Bu rapor ve idarece tanzim edilmis, olan blango, 
kar ve zarar he*saplari vekatete tevdi tarihinden 
itibaren bir ay iginde tetkik edilerek Iktisad 
vekaletinin mutaleasile birlikte Umumi Hey-
ete gonderilir. Bu idarenin senelik biitgesi de 
idarece tanzim ve ihzar edilerek takvim senesi 
basindan en az iki ay evvel Iktisad vekaletine 
tevdi olunur. Iktisad vekaleti bu biitgeyi tetkik 
ederek miitaleasi ile birlikte on be§ gun iginde 
Umumi Heyetin tasdikina arzeder. 

BA§KAN — Maddeyi kabul edenler... Et
meyenler . . . Kabul edilmi§tir. 

MADDE 10 — Van golii isletme idaresinin 
Umumi Heyeti, Biiyiik Millet Meclisinin Ikti
sad ve Divani muhasebat ve Biitge encumenle-
rinden tesekkiil eder. Blango, kar ve zarar he-
saplarmm katile§mesi Umumi Heyetin tasdi-
kma bagli olup bu tasdik, idarenin ibrasmi da 
tazammun eder. 

BA§KAN — Kabul edenler . . . Etmeyenler... 
Kabul edilmi§tir. 

MADDE 11 — Van golii isletme idaresinin 
blangosunda zarar oldugu takdirde i§bu zarar 
her sene Iktisad vekaleti biitgesine konulacak 
yardmi tahsisatile kapatilrr. Blangoya nazaran 
tahakkuk edecek safi kardan idarenin inkisa-
fma liizum olan miktar Umumi Heyet tara-
fmdan ayrildiktan sonra mutebakisi Hazineye 
tediye edilir. 

BA§KAN — Maddeyi kabul edenler... Et
meyenler . . . Kabul edilmistir. 

MADDE 12 — Van golii i§letme idaresi her 
nevi deniz ve smhiye resimlerinden muaftir. 

BA§KAN — Maddeyi kabul edenler... Et
meyenler . . . Kabul edilmi§tir. 

MADDE 13 — Van golii isletme idaresinin 
para ve mallari, blango, zabrtname, rapor ve 
ba§ka biitun evrak, defter ve vesaiki iizerine 
sug isieyenler bu suglarmdan dolayi Devlet me-
murlari gibi ceza goriirler. 

BALKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmistir. 

MADDE 14 — Van golii isletme idaresinin 
i§tigal mevzuuna dahil biitiin islerinin ucret 
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tarifesi isletme idaresmce tesbit ve tfctead veka-
letinin tasdikile tekemmiil eder. 

BALKAN — Maddeyi kabul edenler... Et-
meyenler... Kabul edilmistir. 

MADDE 15 — Bu kanunun meriyete kon-
dugu tarihten sonra gelecek ilk takvim senesi 
basma kadar olan miiddet bir hesab devresi ad-
dolunur. 

Bu idarenin 1936 yili biitgesi ve kadrosu ik-
tisad vekaletince tanzim ve Icra Vekilleri Hey-
etince tasdik olunur. 

Bu idarenin 1936 yilma aid biitge ve hesap-
lari 2993 numarali kanun mucibince 1936 yili 
haziran ayi igin verilen bir aylik muvakkat biit
ge devrelerini de ihtiva eder. 

BA§KAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmistir. 

MUVAKKAT MADDE — Van gblii isletme 
idaresinin mameleki biitiin hukuk ve vecaibi 
ile btrlikte (Van golii isletme idaresi) ne geg-
mistir. . 

Bunlar ile Van gblunde mevcud iskele ve te-
sisatm, nakil vasitalarmm kiymetleri Maliye, tk-
tisadve Dahiliye vekaletlerince mahallen tayin 
edilecek birer aza He Van gblii isletme idaresi mii-
durunden murekkep dbrt kisilik bir heyet tara-
frndan en geg alti ay zarfmda takdir edilir. 

BA§KAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmistir. 

MADDE 16 — Bu kanun ae$ri tarihinden 
muteberdir 

BALKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmistir. 

MADDE 17 — Bu kanunun hiikmiinii icra-
ya Icra Vekilleri Heyeti menrardur. 

BA§KAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmistir. 

Layiharun heyeti umumiyesini agik reye arze-
diyorum. 

6 — Istanbul telefon tesisatmtn satin alvh-
masma dair Hilkumetle sirket arasinda aktedilen 
mukavelenin tasdiki hakkmda kanun layihasi 
ve Nafta ve Biitge enciimenleri mazbatalan 
(1/583) [1] 

NAFIA V. ALt QETtN KAYA (Afyon Kara-
hisar) — Gelen evrakm 11 numarasmda encii-
menin mustaceliyetle miizakeresini teklif ettigi 
bir layiha vardir. Heyeti Umumiye miisaade 
ederlerse onu bu gun gikaralim. 

BALKAN — Evraki varidenin 11 numarasm
da, Istanbul telefon tesisatmm satm almmasma 
dair Hiikumetle sirket arasmda aktedilen mu
kavelenin tasdiki hakkmda bir kanun layihasi 
vardir. Enciimen, mustaceliyetle miizakeresini 

[1]<24,3 sayih basmayazi zaphn sonundadir. 

teklif etmiftar, Nafa vekaletince de ruznante 
ye almarak muzakeresi teklif olunmaktadir. 

Bu layihaum, ruznameye almarak mustace-
len miizakeresini reyinize arzediyorum. Kabul 
edenler.. Etmeyenler... Kabul edilmistir. 

Heyeti umumiyesi hakkmda soz isteyen var 
mi?.... 

Nafia vekaleti biitgesine zam hakkmdaki 
layihaya rey vermeyen var mi?. Rey toplama 
muamelesi bitmi^tir. 

ffAFIA V. ALt §ETtN KAYA — Bir sene 
kadar zaman var ki Istanbul telefon tesisatini 
satm almi§ bulunuyoruz. §irket heyeti umumi-
yesini topladx, satilmasma karar verdi. Biz de 
alelusul bir kanun ile bunu satm aldigimizi te-
yid edip kendilerine bildirmemiz lazrm idi. Is
tanbul telefon tesisatini satm aldigmuza dair 
ewelce Heyeti Umumiyeye bilmunasebe bir az 
izahat vermistim. Yine miisaade ederseniz kisa-
ea soyleyeyim. 

Istanbul telefon tesisatmm 1911 senesinde im-
tiyazi verilmisti ve 24 senedir sirket elinde is-
lemektedir. Ve daha 30 sene imtiyazi olmakla 
beraber 10 sene daha temdid hakki vardir. Buna 
gore 40 sene devam edecek demkti. Biz de 16 
senelik bir miiddeti oldugu halde bunu rasa 
hakkmdan istifade ederek miizakereye davet 
ettik ve pazarlik ettik aldik. §imdi sjrketin 
sermayesini sbyleyeeegim. Ayni zamanda kaga 
satm aldigimizi izah edecegim. 

§irketin sermayesi 915 871 altm turk li-
rasidir. Bunun alti yiiz bin kiisiiru ingiliz li-
rasi olup, gerisi aksiyon, obligasyon, amortis-
man olmak iizeredir. Bu sermaye ile Istanbul 
telefon tesisati her tiirlii hukuk ve vecaibi ile 
beraber yirmi senede her sene 40 000 ingiliz li-
rasi odenmek sartile satm almis. bulunuyoruz. 
Bu % 7,5 faizli 2 520 000 kiisur turk lirasi 
sermayenin karsiligidrr. Halbuki yukanda soy-
ledigim 900 kiisur bin altm tiirk lirasmm mu-
kabilinde 5 600 000 kiisur tiirk lirasidrr. Yani 
degerinden gok miisait olmak iizere satm almaga 
muvaffak olmu§uzdur. 

Mukavele hiikmiine gore satm alma isjnde 
$irketin defterlerine ve kayitlerine miiracaat et-
mek icab edecek yahud mevcud tesisatm krymeti 
takdir edilecekti. Halbuki defterleri $ayani iti-
bar olmadigi igin ona miiracaat etmedik. Onlar 
da bize israr etmediler Takdiri krymetse o da 
uzun siirecegi igin isjbnize gelmedi. Nihayet pa-
zarliga miiracaat ettik. Arzettigim gibi her se
ne 40 000 ingiliz lirasi vermek iizere 20 senede 
odenmesi esasmi kabul ettirdik. Yani her se
ne 250 000 tiirk lirasi kadar bir para verilecek-
tir. §imdi §irketin telefon tesisatmm varidati-
nx izah edeyim : 

Varidati senede 1 100 000 liradan asa-
gi degildir. Bunun 350 000 lira kadari isletme 
masrafi oluyor. Buna 250 000 lirayi da senelik 
tediye olarak ilave edersek 600 000 lira ediyor. 
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ki, 400 - 450 bin lira kadar fazla senelik varida-
tmiiz olacak demektir. 

Bundan baska ufak, fakat oldukoa ehemmi-
yetli bir istifademiz daha oldu. §irketin vergi 
ve sair husustaki yolsuzluklarina karsi hakla-
rmda kanuni baska bir muameleye yani takibat 
filan yapmamayi kabul ettik. Buna mukabil 
yaptigimuz tekHf te arzettigim 20 senelik tedi-
yatin 4 sene sonra baslamasi esasidir. 4 sene 
onlara nig para vermeden varidati biz alacagiz. 
Bu dort senede 350 000 lira isletme masrafi baki-
yesi olan 750 000 lira kadar para her sene 
bize k&lacaktir. Bu suretle iki buguk, iig mil-
yon lip. kadar istifade ediyoruz. Bu parayi 
Hukumetiniz vilayetler arasmda ve hudutlara 
dogrujtesis edilecek telefon hatlarma vermeyi 
kararlfcstirdi. Bu layihayi da belki yarin geti-
recegiz. 

Hulasatan, satin alma meselesinin neticesi 
bundan ibarettir. Her halde memleketin men-
faatine de muvafik oldugunu zannederim. (Al-
kislar,jona stiphemiz yok sesleri). 

BALKAN — Kanun layihasmm heyeti umu-
miyesi hakkmda miitala var mi? (Hayir sesleri). 

Maddelere gecilmesini kabul edenler ... Etme-
yenler ... Kabul edilmistir. 

Istanbul telefon tesisatmm satm almmasma 
dair Hiikumetle sirket arasmda aktedilen mu-

kavelenin tasdiki hakkmda kanun 

MADDE 1 — Istanbul telefon tesisatmm sa
tm almmasma dair Hiikumetle Istanbul telefon 
Turk anonim sirketi arasmda 9 nisan 1936 ta-
rihinde imza edilmis olan bagli mukavelename, 
tasdik jedilmistir. 

BALKAN — Madde hakkmda miitalea var-
mi? Maddeyi kabul edenler ,.. Etmeyenler ... 
Madde kabul edilmistir. 

MADDE 2 — Birinci maddede zikredilen sa-

• 1936 0 : 1 
tm alma mukayelesi, damga resminden muaf 
oldugu gibi bu mukavelenamede Hukumete aid 
oldugu gosterilen biitiin vergi, resim ve harglar 
affedilniistir. 

BA§KAN — Madde hakkmda miitalea var-
mi? Maddeyi kabul edenler ,.. Etmeyenler ... 
Madde kabul edilmistir. 

MADDE 3 — Bu kanun nesri tarihinden mu-
teberdir. 

BA§KAN — Maddeyi kabul edenler ... Et
meyenler ... Kabul edilmistir. 

MADDE 4 — Bu kanun hiikiimlerini yerine 
getirmege Nafia ve Maliye vekilleri memurdur. 

BA§KAN — Maddeyi kabul edenler ... Et
meyenler ... Kabul edilmistir. 

Layihanm heyeti umumiyesini acik reye ar-
zediyorum. 

Van golii isletmesi kanun layihasma rey ver-
meyen var mi? Rey toplama muamelesi bitmis-
tir. 

Istanbul telefon tesisatmm satm almmasi 
hakkmdaki layihaya rey vermeyen var mi? Bey 
toplanmasi bitmistir. 

Beylerin neticesini arzediyorum: 
tsveg grupundan alman paranm 1936 Nafia 

vekaleti biitcesine tahsisine dair layihaya 237 
zat rey vermistir. Muamele tamamdir. kanun 
237 reyle kabul edilmistir. 

Van golii isletme idaresine dair olan kanun 
layihasma 233 zat rey vermistir. Muamele ta
mamdir. Kanun 233 reyle kabul edilmistir. 

Istanbul telefon tesisatmm satm almmasma 
dair olan layihaya 236 rey verilmistir. Muame
le tamamdir. Kanun 236 reyle kabul edilmistir. 

Miizakere edilecek baska bir sey kalmamis-
tir. Yarm saat 15 te toplanmak iizere inikada 
nihayet veriyorum. 

Kapanma saati : 16,25 
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isvec grubundan almacak paranin 1936 yill Nafia vekAleti butcesine tahsisat 

kayid ve sarfina dair kanuna vertlen reylerin neticesi 
(Kanun kabul edilmistir) 

Afyon Karahisar 
Berc Tiirker 
Cemal Akcjn 
Haydar Qergel 
tzzet Akosman 
Mebrure Giinenc. 

Amasya 
Esad Uras 

Ankara 
Esref Demirel 
Hati Qirpan 
Mumtaz Okmen 
Miisfik Ayasli 
Rasim Aktar 
Rifat Araz 
§akir Kmaci 

.• Antalya 
Celal kengiliborii 
Numan Aksoy 
Rasih Kaplan 
Tayfur Sokmen 
Tevfik Ancan 
Turkan Bastug 

Aydtn 
Dr. Hulusi Alatas 
Nazmi Topcotlu 
Nuri Goktepe 

Bafriesir 
Cemal Esener 
Dr. Hasan Vasrf Som-
yfirek 
Enver Adakan 
Meraed Demir 
Osman Niyazi Burcu 
Rahmi Sde,uk 
Sabiha Ook<jul 

Aza adedi : 399 
Reye i§tirak edenler : 241 

Kabul edenler : 237 
Reddedenler : 0 
Mustenkifler : 0 

Reye istirak etmeyenler : 1 6 7 -
Miinhaller : l 

[Kabul edetder] 

I Bayaztd 
HalidBayrak 
thsan Tav 

Bilecik 
Dr. Gl. Besim Omer Ak-

l aim 
Salih Bozok 

Bolu 
Dr. Emm Cemal Suda 
Mitat Demirdag 
^iikru Gulez 

Bursa 
Dr. Galib Kahraman 
Dr. Refik Giiran 
Esad Sagay 
Fatin Guvendiren 
Mustafa Fehmi Gergeker 
Refet Cenrtez 
Sadettin Ferid Talay 
§ekibe Insel 

Qanakkale 
I Ziya Gevber Etili 

Qank%r\ 
Mustafa Abdiilhalik 
Renda 
Mustafa Onsay 
Rifat tJnur 

Qoruh 
Akif Akyiiz 
Atif Tuzun 
Fuad Bulca 
thsan Kurtkan 
Hyas Sami Mus 

Qorum 
Dr. Mustafa Cantekin 
Eyub Sabri Akgol 
tsmail Kemal Alpsar 

I tsmet. Eker 
Munir <}6$i\ 
Nabi Riza Yildircm 

Denkli 
Dr. Kazim Samanli 
Emin Asian Tokad 
General §efik Tursan 

. Diyarbekir 
General Kazim Sevuk-
tekin 
Huriye Oniz 
Riistu Bekit 
Ziilf u Tigrel 

Edirne 
Dr. Fatma Memik 
Fafk Kaltakkiran 
Mecdi Boysan 
§eref Aykut 

Eldzk 
Ahmed Saffet Ohkay 
Fuad Ziya Cliyiltepe 

Erzincan 
Abdulhak Firat 
Aziz Samih liter 
Hikruet Isik 

Erzurum 
Dr. Ahmed Fikri Tuzer 
FuadSirmen 
Gl. Pertey Demirkan 
General Zeki Soydemir 
Nafiz Dumlu 
Nakiye Elgun 
§ukru Koeak 

Eskisehir 
Ahmed Ozdemir 
Emin Sazak 

-

Qazi Anteb 
Ali Kilic, 
Gl. Ali Hikmet Ayerdem 
Memed §ahin 
Nuri Conker 

Oiresun 
General thsan Sb'kmen 
Muzaffer Kihc, 
Miinir Akkaya 
Talat Onay 

Gumu§ane 
Durak Sakarya 
Edib Servet Tor 

tgel 
Emin tnankur 
Fikri Mutlu 
Hakki Saydam 
Hamdi Ongun 

Istanbul 
Ali Rana Tarhan 
Dr. Neset Omer trdelp 
Fakihe Oymen 
General $ukru Gokberk 
Hayrullah Ergin 
Sadettin Uraz 
Tugamiral Hakki $i-
nasi Erel 
Yasar Yazici 
Ziya Karamursal 

Izmir 
Benal Annan 
General Kazim tnanc. 
Hasan Ali Yueel 
Kamil Dursun 
Rahmi Kcken 
Sadettin Epikmen 
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Isparht 
Hiisnii Ozdamar 
Ibrahiifi Demiralay 
Kamal Unal 
Miikerrem ttnsal 

Kara 
Bah a Ongoren 
Esad dzoguz 
General Muhittm Akyuz 
Hiisrev* Kizildogan 
Omer Kiintay 

Kastamonu 
Dr. Tevfik Asian 
Nun Tama<j 
Sami Brkman 
§erif tlden 
Tahsin Qoskun 

Kayseri 
Ahmed Hilmi Kalac. 
Hasan ^Ferid Perker 
Nahid Kerven 
Salih Tfurgay 
Suleyiftan DemiroBen 

KtrklareU 
Ziihtu Akm 

KtrseMr 
Ali Riza Esen 
Hftzim Borefegi 
Lutfi Miifid Ozd«s 

KocaeM 
Ali Dikmen 
Dr. Gl. Ziya Nuri Birgi 
Hasan Hayri Tan 
Kemalfcttin Olpak 
Nedim Bozattk 
Ragrb Akca 
Salah Yargi 

Konya 
Ali BTEa Turel 
Bediz 

Afyon Karahisar 
Ali Qetinkaya (Bakan) 
Izzet TJIvi Aykurd 

Amasya 
Ismail Hakki Mumeu 
Nafiz Aktin (tzinli) 
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Cemal Tekin 
Dr. Osman §evki Ulu-
dai 
General Ali Fuad Ce-
besoy 
Mustafa Halid Cner 
Mustafa Eken 
Nairn Hazim Gnat 
Ressam $evket Dag 

Kutahya 
Dr. §akir Ahmed Edis 
Besim Atalay 
Mehmed Somer 
Nasid Ulug 
Omer Dine, 
Receb Peker 

Malatya 
Abdulmuttalib Ofcer 
Dr. Hilmi Oytac 
Emrullah Barkan 
Mahmud Nedim Zabci 

Manisa 
Dr. Saim Uzel 
Kani Akeken 
Kazim Nami Dura 
Osman Er§in 
Tahir Hitit 
Yasar Ozey 

Maraf 
Hasan Resid Tankud 

Hardin 
Abdiirrezzak §atana 
Dr. Riza Levent 
Edib Ergin 
Hilmi Qoruk 
Irfan Perid Alpaya 
Riza Erten 

Mugla 
Htisnii KHabei 
Yunus Nadi 

Ankara 
Ahmed Ulus 
Aka Giinditz 
Dr. Taptas 
Falih Rifki Atay 
Kamal Atatuife (R. C.) 
Yahya Galib Kargi 
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§evki Qiloglu 
Nigde 

Ahmed Vefik Ulucay 
Dr. Aparavaya 
Dr. Rasim Perid Talay 
Faik Soylu 
Kamil Irdelp 

Ordu 
Dr. Ziya Naki Yaltirnn 
Muhittin Baha Pars 
Selim Sirri Tarcan 

Samsun 
Ali Tunali 
Dr. Asim Sirel 
Etem Tuneel 
Meliha Was 
Ruseni Barkin 
Ziihtfi Durukan 

Seyhan 
Ali Munif Yegena 
Esma. Nayman 
General Naci Eldeniz 
Ibrahim Mete 
Omer Bi<jer 
Tevfik Tarman 

Siird 
Ismail Mustak Mayakon 
§evki Siisoy 

Sinob 
Hulusi Orueoglu 
Husamettin Okan 

Swas 
Gl. Akif Oztekin Er-
demegil 
Ismail Memed Ugur 
Rasim Basara 
Remzi Qiner 
Sabiha Gorkey 
§emsettin Gunaltay 

Antalya 
Dr. Cemal Tunca 

Aydm 
Aidnan Ertekin (tzinli) 
Dr. Mazhar Genoen 
Tahsin Sam 

Ziya Basara 
Tekird/ig 

Rahmi Apak 
§akir Kesebir 

Tokad 
Galib Pekel 
Gl. Srtki t)ke 
Hiirrem Ergiin 
Nazim Poroy 
Resai Erisken 
Siireyya Tevfik Genca 

Trabzon 
Halil Nihad Boztepe 
Hasan Saka 
Mitat Aydm 
Raif Karadeniz 
Seniha Hizal 
Sirn Day 
Suleyman Sirn Gedik 

Urfa 
Behcet Gunay 
Fuad Gokbudak 
General Ahmed Yazgan 
Muhittin Dingsoy 
Relet tfrgen 

Van 
Hakki Ungan 
Ibrahim Arvas 
Miinib Boy? 

Yozgad 
Emin DraBaan 
Omer Evci 
Sirri t§oz 
Sungur 

Zonguldak 
Dr. Mitat Altiok 
Esad Qakmakkaya 
Hasan Karabaeak 
Raif DinQ 
Rif at Vardar 

Baltkesir 
General Kazim Ozalp 
(Bakan) 
Haedm Kezer 
Hayrettin Karen 
Ismail Hakki UzunQar-
sili 

[Reye iftirak etmeyenler] 
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Oirge Evren 
Bayaztd 

Ubeydullah, 
BUecik 

tbrahim Qolak 
Bolu 

Cevad Abbas Giirer 
Hasan Cemil Qambel 
(Izinli) 
tsraail Hakki Uzmay 

Burdur 
Halid Onaran 
tbrahim Necmi Dilmen 
Mustafa §eref Ozkan 

B^urscT 
Asaf Doras 
Atif Akgiig 
Dr. Sadi Konuk 

Qanakkale 
Ahmed Cevad Emre 
Dr. Mustafa. Bengisu 
Hilmi Ergeneli 
Siikrii Yasm 

Qankm 
Hatice Ozgener 
Ziya Esen 

Qoruh 
Ali Zirh 
ASIIB Us 

Hasan Cavid 
(jorum 

Ali Riza Ozenc, 
Denizli 

Dr. Hamdi Berkman 
Haydar Riistu Oktem 
Mazhar Miifid Kansu 
Necib Ali Kuguka 
Yusuf Ba$kaya 

Diyarbekir 
Dr. Ibrahim Tali On-
goren (Izinli) 
Tevfik Bilge 
(Izinli) 
Zeki Mesud Alsan 

Fazil Ahmed Aykac. 
(Izinli) 
Fuad Agrali 
(Bakan) 
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Hasan Tahsin Berk 

Erzincan 
Saffet Ankan (Bakan) 

Enurum 
Aziz Akyiirek 
Dr. Saim Ali Dilemre 
Nafi Atuf Kansu 

Eskisehir 
Istemat Ozdamar 
Osman Ism 
Yusuf Ziya Ozer 

Gazi Anteb 
Bekir Kaleli 
Omer ^sim Aksoy 
Remzi Gores 

Qire&un 
Hakki Tank Us 
Ismail Sabuncu 
(Izinli) 
Sadri Maksudi Arsal 

Qumu$ane 
Ali $evket Ondersev 
Hasan Fehmi Ata$ 
Sevket Erdogan 
(Izinli) 

tgel 
Ferid Celal Guven 

Istanbul 
Abdiilhak Hamid Tar-
han 
Ahmed Hamdi Deniz-
men 
Ali Barlas 
Dr. Refik Saydam 
(Bakan) 
General Refet Be)e 
Halil Etem Eldem 
Hamdi Gnrsoy 
SalSh Cimcoz 

Izmir 
Celal Bayar (Bakan) 
Dr. Teviik Rustu Aras 
(Bakan) 
Halil mentese 
Hamdi Aksoy 
Hiisnii Qakir 
Mahmud Esad Bozkurd 
§ukrii Saracoglu (Ba
kan) 
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Memed Fuad K6*prulu 
Memed Niizif Sirel 

Kastamonu 
Dr. §iikru Sjlenozan 
Ibrahim Grantay 
Srtki $erif Efcen 
Veled Izbudak 

Kay&eii 
Ferruh Gupgup 
Resid Ozsoy 
Veli Yasm (Izinli) 

Ktrklareli 
Dr. Fuad Umay (Izinli) 
Sevket Odul 

Ktrsehir 
Memed Seyfeli 

Kocaeli 
Siireyya Yigit 

Konya 
Ahmed Hamdi Dikmen 
Ali Muzaffer Goker 
K§,zrm Giirel (Izinli) 
TC&zrm Okay 
Mustafa Ulusan 
Tevfik Fikret Silay 
(Oruntak) 

KUtahya 
Dr. Lutfi Kirdar 
Ibrahim Dalkrlic. 
Muhlis Erkmen (Bakan") 

Malatya 
Ismet Inonii (Basbakan) 
General Osman Koptagel 
Mihri Pektas 
Osman Taner 
Vasif Qmay 

Manisa 
Hikmet Bayur 
Kenan Orer 
Refik tnce 
Sabri Toprak 
Turgud Tiirkoglu 

Maras 
Kemal Kusun 
Memed Erten 
Mitat Alam 
Nuri Ural 

Mardin 
Osman Dinger 

Mujfla 
Dr. Huseyin Avni Ercan 
Nuri Tuna 
§ukru Kaya (Bakan) 

Mus 
Hakki KiliQoglu 
Naki YQcekok 
§ukru Ataman 

Ni$de 
Cavid Oral (Izinli) 
Halid Mengi 

Ordu 
Ahmed Ihsan Tokgoz 
Ali Canib Yontem 
(Izinli) 
Hamdi Yalman 
Ismail Camas 

Samsun 
Memed Ali Yoruker 
Memed Gunesdogdu 
(Izinli) 

Seyton 
Damar Ankoglu 
Hilmi Uran 

Siird 
Hulki Aydin 
Mahmud Soydan 

Sinop 
Cevdet Kerim Incedayi 
Dr. Galib tTstun 
Yusuf Kemal Tengir-
senk 

Sivas 
Mitat §ukrii Bleda 
Necmettin Sadik 
Vasfi Rasid Sevig 

Tekirdatj 
Cemil Uybadm 
Faik Oztrak 
Yahya Kemal Beyatli 

Tokad 
Husnu Konay 

Trabzon 
Danis Eyiiboglu 
Hamdi Ulkumen 

Urfa 
Ali Saib Ursavas 
Memed Emm Yurdakul 
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Ekrem Pekel 

Avni Djolan 

10-6-1936 0 : 1 
Zonguldak 

Halil Tiirkmen 
Ragib Ozdemiroglu 
Reeeb Zuhtu Soyak 

)>m<( 

Van golfl isletme jdaresi kanununa verilen reylerin neticesi 
(Kanun kabul edilmistir) 

Afyofa Karahisar 
Berc Tujirfcer 
Cemal Ak(jm 
Izzet AHjfosman 
Mebrurej Giineng 
EsadUros 

Ankara 
Esref Demirel 
Hati Qnjpan 
Miimtaz Okmen 
Miisfik Ayasli 
Rasim Ajfctar 
Rifat Aif&z 
§akir Kjjnaci 

Antalya 
Celal Mejngiliboru 
Numan J&soy 
Tayfur SBkmen 
Tevfik Ajnean 
Tiirkan Ba^tug 

Dr. Hultea Alata* 
Nazmi T<j»pcoglu 
Nuri Gofcjfcepe 

Bdlikesir 
Cemal Esener 
Dr. Hasaja Vasrf Som 
yiirek 
Enver Abakan 
Memed Demir 
Osman N|yazi Burcu 
Rahmi Sej§uk 

Aza adedi : 399 
Reye iftirak edenler : 233 

Kabul edenler : 233 
Reddedenler : 0 
Mfistenkifler : 0 

Reye istirak etmeyenler : 165 
Mfinhaller : 1 

/ Kabul 

Halid Bayrak 
I hsan Tav 

Bilecik 
Dr. GL Besim Omer Ak-
alm 
Salih Bozok 

Bolu 
Dr. Emin Cemal Suda 
Ismail Hakki Uzmay 
Mitat Demirdag 
§ukrii Gulez 

Bursa 
Dr. Galib Kahraman 
Dr. Refik Giiran 
Fatin Guvendiren 
Mustafa Fehmi Gergeker 
Ref et Canitez 
Sadettin Forid Talay 
§ekibe Insel 

(jarikxn 
Hatiee Ozgener 
Mustafa Abdulhalik 
Renda 
Mustafa Onsay 
Rifat Uniir 

Qoruh 
Akif Akyiiz 
AH Zirh 
Atrf Tuziin 
Fuad Bulca 
Ihsan Kurtkan 

edenler ] 
Ilyas Sami Mus 

Qorum 
Dr. Mustafa Cantekin 
Eyub Sabri Akgol 
Ismail Kemal Alpsar 
Ismet Eker 
Miinir Qagd 
Nabi Riza Yildirim 

Denizli 
Dr. Kazim Samanli 
Emin Asian Tokad 
General §efik Tiirsan 

Diyarbekir 
Dr. Ibrahim Tali OngbV 
ren 
General Kazim Seviik-
tekin 
Huriye Oniz 
Riistu Bekit 
Ziilfu Tigrel 

Edirnt 
Dr. Fatma Memik 
Faik Kaltakkiran 
§eref Aykut 

Ahmed Saffet Ohkay 
Fuad Ziya Qiyiltepe 

Erzincan 
Abdulhak Firat 
Aziz Samih liter 
Hikmet I9A 

Ereurum 
Dr. Ahmed Fikri Tuzer 
Gl. Pertev Demirkan 
General Zeki Soydemir 
Nafiz Dumlu 
Nakiye Elgun 
§iikru Ko§ak 

Eskisehir 
Ahmed Ozdemir 
Emin Sazak 

Oazi Anteb 
Ali KIIIQ 

Gl. Ali Hikmet Ayerdem 
Memed §ahin 
Nuri Conker r:.Sl*J 

Giresun 
General Ihsan Sokmen 
Muzaffer Kilic. 
Miinir Akkaya 
Talat Onay 

Giimufane 
Durak Sakarya 
Edib Servet Tor 

tgel . 
Emin Inankur 
Fikri Mutlu 
Hakki Saydam 
Hamdi Ongun 

Istanbul 
Ali Rana Tarhan 
Dr. Neset Omer Irdelp 
Fakihe Oymen 

180^-



Hayrullah Ergin 
Sadettin Riza Uraz 
Tugamiral Hakki §i-
nasi Erel 
Ya§ar Yazici 
Ziya Karamursal 

Izmir 
Benal Annan 
General Kaznn tn&nc. 
Hasan Ali Yiice) 
Kamil Dursun 
Rahmi Koken 
Memed Sadettin Epik-
men 

Isparta 
Hiismi Ozdamar 
Kamal TJnal 
MiikftTTftTn TTnsal 

Ears 
Baha Ongoren 
Esad Ozoguz 
General Muhittin Akytiz 
Husrev Kizildogan 
Memed Nazif Sirel 
Omer Kamil Kiintay 

Kastomonu 
Dr. Tevfik Asian 
Nuri Tamag 
§erif tlden 
Tahsin Qoskun 

Kayseri 
Ahmed Hilmi Kalac. 
Hasan Ferid Parker 
Nahid Kerven 
Salih Turgay 
Suleyman Demirezen 

Ktrklareli 
Ziihtu Akm 

Ktr$ehir 
Ali Riza Esen 
Hazim Borekgi 
Lutfi Miifid Ozdes 

t : 77 
Kooaeli 

Ali Dikmen 
Dr. Gl. Ziya Nuri Birgi 
Hasan Hayri Tan 
Kemalettin Olpak 
Ragib Akca 
Salah Yargi 

. Konya 
Ali Riza Turel 
Bediz 
Denial Tekin 
Dr. Osman §evki Ulu-
dag 
General Ali Fuad Ce-
besoy 
Mustafa Halid Oner 
Mustafa Eken 
Nairn Hazim Onat 
Kessam §evket Dag 

Kiitahya 
Dr. §akir Ahmed Ediz 
Besim Atalay 
Memed Somer 
Na§id Ulug 
Omer Dine, 

Malatya 
Abdulmuttalib Cker 
Dr. Hilmi Oytag 
Emrullah Barkan 
Mabmud Nedim Zabci 

Manisa 
Dr. Saim Uzel 
Kani Akeken 
Kaznn Nami Dura 
Osman Ergin 
Refik lnce 
Tahir Hitit 
Yasar Ozey 

Mara$ 
Hasan Resid Tankud 

Mardin 
Abdiirrezzak §atana 

10-6-1&6 0 : 1 
Dr. Riza Levent 
Edib Ergin 
Hilmi Qoruk 
Irfan Ferid Alpaya 
Riza Erten 

Mugla 
Hiisnii Kitabci 
Nuri Tuna 

Muf 
§evki Qiloglu 
§iikrii Ataman 

Nigde 
Ahmed Vef ik Ulueay 
Dr. Abravaya 
Faik Soylu 
Kamil Irdelp 

Ordu 
Dr. Ziya NaM Yaltinm 
Hamdi Yalman 
Muhittin Baha Pars 
Selim Sirn Tarcan 

Samsun 
Ali Tunali 
Dr. Asim Sirel 
Etem Tuncel 
Meliha Ulae 
Ru^eni Barkin 
Zuhtu Durukan 

Seyhan 
Ali Miinif Yegena 
Esma Nayman 
General Naci Eldeniz 
Ibrahim Mete 
Omer Biger 
Tevfik Tarman 

Siird 
tsmail Miistak Mayakon 
§evki Susoy 

Sinob 
Hulusi Orueoglu 
Hiisamettin Okan 

Stvas 
tsmail Memed Ugur 

Rasim Ba$ara 
Remzi Qiner 
Sabiha Gorkey 
§emsettin Giinaltay 
j&ya Ba§ara 

Tekirdag 
Rahmi Apak 
§akir Kesebir 

Tokad 
Galib Pekel 
Gl. Sitki tike 
Hiirrem Ergiin 
Nazam Poroy 
Resai Erisken 
Siireyya Tevfik Genca 

Trabzon 
Halil Nihad Boztepe 
Mitat Aydm 
Raif Karadeniz 
Seniha Hizai 
Siileyman Sirn Gedik 

TJrfa 
Behcet Gunay 
Fuad Gokbudak 
General Ahmed Yazgan 
Muhittin Dincsoy 
Ref et Ulgen 

Van 
Hakki Ungan 
Ibrahim Arvas 

Miinib Boya 
Yozgad 

Emin Draman 
Omer Evci 
Sirri Igoz 
Sungur 

Zonguldak 
Dr. Mitat Altiok 
Esad Qakmakkaya 
Hasan Karabacak 
Raif Ding 
Rif at Vardar 

Afyon Karahisar 
Ali Qetinkaya (Bakan) 
Haydar Qergel 
tzzet Ulvi Aykurd 

[Beye i§tirak etmeyenler] 

Amasya 
tsmail Hakki Mumcu 
Nafiz Aktm (Izinli) 

Ankara 
Ahmed Ulus 
Aka Giindiiz 
Dr. Taptas 

Falih Rifki Aitay 
Kamal Atatiirk (R. C.) 
Yahya Galib Kargi 
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Antalya 
Dr. Cemal Tunca 
Rasih Kaplan 

Aydm 
Adnan Ertekin (Izinli) 
Dr. Mazhar Germen 
Tahsin San 

Bahkesir 
General Kazim Ozalp 
(Bakan) 
Hacim Kezer 
Hayrettin Karan 
Ismail Hakki Uzuncar-
sili 
Orge Bvren 
Sabiba GokQiil 

Bayazxd 
Ubeydullali 

Bilecik 
Ibrahim Qolak 

Bolu 
Cevad Abbas Giirer 
Hasan Cemil Qambel 
(Izinli) 

Burdur 
Halid Onaran 
Ibrahim Necmi Dilmen 
Mustala $eref Ozkan 

Bursa 
Asaf Doras 
Atif Akgiic. 
Dr. Sadi Konuk 
Esad Sagay 

Qanakkale 
Ahmed Cevad Emre 
Dr. Mustafa Bengisu 
Hilmi Ergeneli 
§ukrii Yasm 
Ziya Gevher Etili 

Qanktn 
Ziya Esen 

Qoruh 
Asim XJs 
Hasan Gavid 

(Jorum 
Ali Riza Ozeng 

Denizli 
Dr. Hamdi Berkman 
Haydar Rtistii Oktem 
Mazhar Miifid Kansu 
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Necib Ali KiiQuka 
Yusuf Baskaya 

Diyarbekir 
Tevfik Bilge (Izinli) 

Zeki Mesud Alsan 
Edime 

Mecdi Boysan 

Fazil Ahmed Aykag 
Fuad Agrali 
(Bakan) 
Hasan Tahsin Berk 

Erzincan 
Saffet Arikan (Bakan) 

Erzurum 
Aziz Akyiirek 
Dr. Saim Ali Dilemre 
Fuad Sirmen 
Nafi Atuf Kansu 

Eskisehir 
Istemat Ozdamar 
Osman lain 
Yusuf Ziya Ozer 

Gazi Anteb 
Bekir Kaleli 
Omei* Asim Aksoy 
Remzi Giires 

Giresun 
Hakki Tank Us 
Ismail Sabuncu 
(Izinli) 
Sadri Maksudi Arsal 

Gumiisane 
Ali §evket Ondersev 
(Izinli) 
Hasan Fehmi Ata<j 
§evket Erdogan 

Igel 
Ferid Celal Guven 

Istanbul 
Abdiilhak Hamid Tar-
han ''*>' 
Ahmed Hamdi Deniz-
men 
Ali Barlas 
Dr. Refik Saydam 
(Bakan) 
General Refet Bele 
General §ukru Gokberk 
Halil Etem Eldem 

Hamdi Giirsoy 
Sala.li Cimcoz 

Izmir 
Celal Bayar (Bakan) 
Dr. Tevfik Riistu Aras 
(Bakan) 
Halil Mentese 
Hamdi Aksoy 
Hiisnii Qakir •••»•-"•• ~ 
Mahmud Esad Bozkurd 
§iikru Saracoglu 
(Bakan) 

Isparta 
Ibrahim Demiralay 

Kars 
M. Fuad Kopriilii 

Kastamonu 
Dr. §ukni §enozan 
Ibrahim Garantay 
Sami Erkman 
Sitki §erif Eken 
Veled izbudak 

Kayseri 
Ferruh Giipgup 
Resid Ozsoy 
Veli Yasin (Izinli) 

Ktrklareli 
Dr. Fuad Umay 
§evket Odiil 

Kirsehir 
Memed Seyfeli 

Kocaeli 
Siireyya Yigit 
Nedim Bozatik 

Konya 
Ahmed Hamdi Dikmen 
Ali Muzaffer Goker 
Kazim Giirel (Izinli) 
Kazim Okay 
Mustafa Ulusan 
Tevfik Fikret Silay 

Kiitahya 
Dr. Lutfi Kirdar 
Ibrahim Dalkilic, 
Muhlis Erkmen (Bakan) 
Receb Peker 

Malatya 
Ismet Inonti (Basbakan) 
General Osman Kopta 
gel 

Mihri Pekta§ 
Osman Taner 
Vasif Qmay 

Manisa 
Hikmet Bayur 
Kenan Orer 
Sabri Toprak 
Turgud Ttirkoglu 

Maras 
Kemal Kusun 
Memed Erten 
Mitat Alam 
Nuri Ural 

Mardin 
Osman Dinger 

Mugla 
Dr. Hiiseyin Avni Erean 
§ukrii Kaya (Bakan) 
Yunus Nadi 

MILS 

Hakki Kiligoglu 
Naki Yiicekok 

Nigde 
Cavid Oral (Izinli) 
Dr. Rasim Ferid Talay 
Halid Mengi 

Ordu 
Ahmed Ihsan Tokgoz 
Ali Canib Yontem 
(Izinli) 
Ismail Qamas 

Samsun 
Memed Ali Yoriiker 
Memed Gunesdogdu 
(Izinli) 

Seyhan 
Damar Ankoglu 
Hilmi Uran 

Siird 
Hulki Aydm 
Mahmud Soydan 

Sinob 
Cevdet Kerim lncedayi 
Dr. Galib Ustun 

Yusuf Kemal Tengirsenk 
Stvas 

Gl. Akif Oztekin Erde-
megil 
Mitat §ukrii Bleda 
Necmettin Sadik 
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Vasfi Resid Sevig 

Tekirdag 
Cemil Uybadin 
Faik Oztrak 
Yahya Kemal Beyatli 

Tokad 
Hiisnii Konay 

Trabf^n 
Danis Eyiiboglu 
Hamdi tllkiimen 
Hasan Saka 

Sun Day 
Urfa 

AH Saib Ursavas 
Memed Emin Yurdakul 

Yozgad 
Avni Dogan 

Ekrem Pekel 
Zongtddak 

Halil Turkmen 
Ragib Ozdemiroglu 
Beceb Ziihtii Soyak 

I s t anbu l te lefon tes i sa t in in sa t in a l i n m a s i n a d a i r Huk t i ine t l e s i rke t a r a s i n d a 
ak ted i l en m u k a v e l e n i n t a sd ik ine da i r k a n u n a ve r i l en r e y l e r i n neticsi 

( Kanun kabul edilmistit) 
Aza adedi : 399 

Reye i§tirak edenler : 236 
Kabul edenler : 236 

Reddedenler : 0 
Miistenkifler : o 

Reye i§tirak etmeyenler : 162 
Miinhaller : 1 

Afyon Karahisar 
Berc Ttirker 
Cemal Akcin 
Haydar (pergel 
Izzet Akosman 
Mebrure Goneng 

Amasya 
Esad Uras 

Ankara 
Esref Demirel 
Hati Qirpan 
Miimtaz Okmen 
Miisfik Ayasli 
Rasim Aktar 
Rifat Araz 
§akir Kmaci 

Antalya 
Dr. Cemal Tunca 
Numan Aksoy 
Rasih Kaplan 
Tayfur Sokmen 
Tevfik Ancan 

Aydxn 
Dr. Hulusi Alatas 
Nazmi Topcoglu 
Nuri Goktepe 

/ Kabul 
Balikesir 

Cemal Esener 
Dr. Hasan Vasif Sam-
yiirek 
Enver Adakan 
Hacim Kezer 
Memed Demir 
Oaman Niyazi Burcu,. 
Rahmi Selc.uk 
Sabiha Gokgiil 

Bayaztd 
Halid Bayrak 
Ihsan Tav 

bilecik 
Dr. Gl. Besim Omer Ak-
alm 

Holu 
Dr. Emin Cemal Suda 
tsmail Hakki Uzmay 
Mitat Kuzay 
§ukrii Giilez 

jiursa 
Dr. Galib Kahraman 
Dr. Refik Guran 
Fatin Giivendiren 
Mustafa Fehmi Ger§eker 

edenler ] 
Sadettin Ferid Talay 
§ekibe Insel 

Qanakkale 
Ziya Gevher Etili 

Qanktrt 
Hatice Ozgener 
Mustafa Abdiilhalik 
Renda 
Mustafa Onsay 
Rifat Oniir 

Qoruh 
Akif Akyiiz 
Ali Zirh 
Atif Tiizxui 
Ihsan Kurtkan 
tlyas Sami Mus 

Qorum 
Dr. Mustafa Cantekin 
Eyub Sabri Akgol 
tsmail Kemal Alpsar 
tsmet Eker 
Munir Qagil 
Nabi Riza Yildirim 

Denizli 
Dr. Kazrm Samanli 
Emin Asian Tokad 

General §efik Tiirsan 
Haydar Riistu Oktem 

Diyarbekir 
Dr. Ibrahim Tali On-
goren 
Gl. Kaznn Sevuktekin 
Huriye Oniz 
Riistii Bekit 
Zulfii Tigrel 

Edirne 
Dr. Fatma Memik 
Faik Kaltakkiran 
Mecdi Boysan 
§eref Aykut 

El&ziz 
Ahmed Saffet Ohkay 
Fuad Ziya Qiyiltepe 

Erzincan 
Abdiilhak Firat 
Aziz Samih titer 
Hikmet Isik 

Erzurum 
Aziz Akyurek 
Dr. Ahmed Fikri Tuzer 
Fuad Sirmen 
Gl. Pertev Demirkan 
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General ^eki Soydemh 
Nafiz Dumlu 
Nakiye Elgun 
§iikru Kogak 

Eski§ehir 
Ahmed Ozdemir 
Emin Sazak 

Qazi Anteb 
AliKriig 
Gl. Ali Hikmet Ayer-
dem 
Memed §ahin 
Nuri Gonker 
Remzi Giires 

Oiresun 
Muzaffer Kilig 
Miinir Akkaya 
Talat Onay 

Gumiisane 
Durak Sakarya 
Edib Servet Tor 

tgel 
Emin tnankur 
Fikri Mutlu 
Hakki Saydam 
Hamdi Ongun 

Istanbul 
Ali Rana Tarhan 
Dr. Neset Omer Irdelp 
Fakihe Oymen 
General §ukrii Gokberk 
Hayrullah Ergin 
Sadettin Uraz 
Tugamiral Hakki §inasi 
Erel 
Yasar Yazici 
Ziya Karamursal 

Izmir 
Benal Arman 
General K&zim Inane, 
Kamil Dursun 
Rahmi Koken 
Sadettin Epikmen 

Isparta 
Hiisnu Ozdamar 
Kamal t)nal 
Mukerrem tlnsal 

Baha Ongoren 
Esad Ozoguz 

t : 11 10-6 
General Muliittin Akyiiz 
Hiisrev Kizildogan 
Memed Nazit* iSirel 
Omer Kiintay 

Kastamonu 
Dr. Tevfik Asian 
JNuri Tamay 
3ami Erkman 
$erif llden 
Tahsin Coskun 
Veled lzbudak 

Kayseri 
Ahmed Hilmi Kalag 
Hasan Ferid Perker 
Nahid Kerven 
Salih Turgaj 
fcJuleyman Demirezen 

Kirklareli 
Zuhtu Akm 

Ktrsehir 
Ali Riza Esen 
Hazim Borekgi 
Lutf i Miif id Ozde* 

Kocaeli 
Ali Dikmen 
Dr. Gl. Ziya Nuri Birgi 
Hasan Hayri Tan 
Kemalettin Olpak 
r̂ edim Bozatik 
Ragib Akca 
Salah Yargi 

Konya 
Ali Riza Tiirel 
Bediz 
Cemal Tekin 
Dr. Osman §evki Ulu-
dag 
General Ali Fuad Ce-
Mustafa Halid Uner 
Mustafa Eken 
Nairn Hazim Onat 
Rsssam §evket Dag 

Kiitahya 
Besim Atalay 
Memed Somer 
Nasid Ulug 
Omer Ding 

Malatya 
Abdiilmuttalib Oker 

1̂ 36 0 : 1 
Dr. Hilmi Oytag 
Emruilan Barkan 
Mahmud Nedim Zabci 
Vasif ymay 

Manisa 
Dr. Saim Uzel L 
Kani Akeken 
Kazim IS ami Duru 
Osman Ergin 
Refik Ince 
Tahir Hitit 
Yasar Ozey 

Maras 
Hasan Resid Tankud 

Hardin 
Dr. Riza Levent 
Edib Ergin 
Hilmi £!oruk 
Irfan Ferid alpaya 
Riza Erten 

Mugla 
Husnu Kitabci 
Nuri Tuna 

Mus 
§evki Qiloglu 
§ukru Ataman 

Nigde 
Ahmed Vefik Ulucay 
Dr. Abravaya 
Faik Soylu 
Kamil Irdelp 

Ordu 
Hamdi Yalman 
Muhittin Baha Pars 
Selim Sirn Tarcan 

Samsun 
Ali Tunali 
Etem Tuncel 
Ruseni Barkin 
Ziihtii Durukan 

Seyhan 
Ali Miinif Yegena 
Esma Nayman 
General Naci Eldeniz 
Tevfik Tarman 

Siird 
Ismail Miistak Mayakon 
§evki Siisoy 

Sinob 
Hulusi OruQoglu 
Hiisamettiii Okan 

Sivas 
Gl. Akif Oztekin Erde-
megil 
Ismail Memed Ugur 
Rasim Basara 
Remzi Qiner 
Sabiha Gorkey 
§emsettin Giinaltay 
Ziya Basara 

Tekirdag 
Rahmi Apak 
§akir Kesebir 

Tokad 
Galib Pekel 
Gl. Sitki Uke 
Hiirrem Ergiin 
Nazim Poroy 
Resai Erisken 
Sureyya Tevfik Genoa 

Trabzon 
Halil Nihad Boztepe 
Mitat Aydin 
Raif Karadeniz 
Seniha Hizal 
Sirn Day 
S. Sirn Gedik 

TJrfa 
Behcet Gunay 
Fuad Gokbudak 
General Ahmed Yazgan 
Muhiddin Dincsoy 

Van 
Hakki Ungan 
Ibrahim Arvas 
Munib Boya 

Tozgad 
Emin Draman 
Omer Evci 
Sirri Igoz 
Sungur 

Zonguldak 
Dr. Mitat Altiok 
Esad Qakmakkaya 
Hasan Karabacak 
Raif Ding 
Rifat Vardar 
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[Beye i§tirak etmeyenler] 

Afyankarahisar 
Ali Qetinkaya (Bakan) 
Izzet Ulvi Aykurd 

Amasya 
Ismail Hakki Mumcu 
Nafiz Afctm 
(Izinli) 

Ankara 
Ahmed Ulus 
Aka Gundiiz 
Dr. Taptas 
Palih Rifki Atay 
Kamal Atatiirk (R. C.) 
Yahya Galib Kargi 

Antalya 
Celal Mengiliboru 
Tiirkan Bastug 

Aydin 
Adnan Ertekin (Izinli) 
Dr. Mazhar Germen 
Tahsin San 

Bahkesir 
General Kazim Ozalp 
(Bakan) 
Hayrettin Karan 
Ismail Hakto Uzungar-
STII 

ftrge Evren 
Bayazid 

t!beydullah 
BUecik 

Ibrahim Qolak 
Salih Bozok 

Bolu 
Cevad Abbas Giirer 
Hasan Cemil Qambel 
(Izinli) 

Burdur 
Halid Onaran 
Ibrahim Necmi Dilmen 
Mustafa §eref Ozkan 

Bursa 
Asaf Doras 
Atif Akgiic. 
Dr. Sadi Konuk 
Esad Sagay 
Refet Canitez 
(Ornntak) 

Qawikkale 
Ahmed Cevad Emre 
Dr. Mustafa Bengisu 
Hilmi Ergeneli 
§ukru Yasm 

Qarikin 
Ziya Esen 

Qoruh 
Asim Us 
Fuad Bulea 
Hasan Cavid 

(jorum 
Ali Riza Ozenc. 

Denizli 
Dr. Hamdi Berkman 
Mazhar Muf id Kansu 
Necib Ali Ku$uka 
Yusuf Baskaya 

Diyarbekir 
Tevfik Bilge (Izinli) 
Zeki Mesud Alsan 

Eldziz 
Fazil Ahmed. Aykac, 
Fuad Agrali 
(Bakan) 
Tahsin Berk 

Erzincan 
Saffet Ankan 
(Bakan) 

Erzurum 
Dr. Saim Ali Dilemre 
Nafi Atuf Kansu 

Esltisehir 
Istemat Ozdamar 
Osman Isin 
Yusuf Ziya Ozer 

Qa&i Anteb 
Bekir Kaleli 
Omer Asnn Aksoy 

Oiresun 
General Ihsan Sokmen 
Hakki Tank Us 
Ismail Sabuncu 
(Izinli) 
Sadri Maksudi Arsal 

Qumusane 
Ali {Jevket Ondersev 
(Izinli) 

Hasan Fehmi Atac. 
§evket Erdogan 

Igel 
Ferid Celal Guven 

Istanbul 
Abdiilhak Hamid Tar-
han 
Ahmed Hamdi Denizmec 
Ali Barlas 
Dr. Refik Saydam 
(Bakan) 
General Refet Bele 
Halil Etem Eldem 
Hamdi G&rsoy 
Salah Cimcoz 

Izmir 
Celal Bayar (Bakan) 
Dr. Tevfik Riistu Aras 
(Bakan) 
Halil Mente§e 
Hamdi Aksoy 
Hasan Ali YUeel 
Husnii Qakrr 
Mahmud Esad Bozkurd 
Siikrii Saracoglu (Ba
kan) 

Isparta 
Ibrahim Demiralay 

Kara 
Fuad Koprulii 

Kastamonu 
Dr. Sukrii §enozan 
Ibrahim Grantay 
Sitki §erif Eken 

Kayseri 
Ferruh Gupgup 
Resid Ozsoy 
Veli Yasm (Izinli) 

Ktrklareli 
Dr. Fuad Umay 
$evket Odfll 

Kirsehir 
Memed Seyfeli 

Kocaeli 
Sureyya Yigit 

Konya 
Ahmed Hamdi Diknien 
Ali Muzaffer Goker 

Kazim Giirel (Izinli) 
Kazim Okay 
Mustafa Ulusan 
Tevfik Fikret Silay 
(Oruntak) 

Kutahya 
Dr. LAtfi Kirdar 
Dr. §akir Ahmed Ediz 
Ibrahim Dalkriig 
Muhlis Erkmen (Bakan) 
Receb Peker 

Malatya 
Ismet Inonii 
(Basbakan) 
General Osman Kopta-
gel 
Mihri Pekta? 
Osman Taner 

Manisa 
Hikmet Bayur 
Kenan Orer 
SaJbri Toprak 
Turgud Turkoglu 

Moras 
Kemal Kusun 
Memed Erten 
Mitad Alam 
Nuri Ural 

Mardin 
Abdurrezzak §atana 
Osman Dinger 

Mugla 
Dr. Huseyin Ayni Erean 
§ukrii Kaya (Bakan) 
Yunus Nadi 

Mus 
Hakki Kilicoglu 
Naki Yiicekok 

Ni$de 
Cavid Oral (Izinli) 
Dr. Rasim Ferid Talay 
Halid Mengi 

Ordu 
Ahmed Ihsan Tokgoz 
Ali Canip Yontem (I-
zinli) 
Dr. Ziya Naki Yaltinm 
Ismail Qamas 
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Samsun 

Dr. Asim Sirel 
Meliha TJlâ  
Memed Ali Yuriiker 
Memed Guneijdogdu 
(Izinli) 

Seyhan 
Damar Ankoglu 
Hilmi Uran 
Ibrahim Mete 
Omer Biger 

Siird 
Hiilki Aydin 
Mahmud Soydan 

Sinob 
Cevdet Kerim tncedayi 
Dr. Galib Ustiin 

Yusuf Kemal Tengir§enk 
Sivas 

Mitat §iikrii Bleda 
Necmettin Sadik 
Vasfi Kasid Sevig 

Tekirdag 
Cemil Uybadm 
Faik Oztrak 
Yahya Kemal Beyath 

Tokad 
Husnu Konay 

Trdbzon 
Danis Eyiiboglu 
Hamdi "Olkiimen 
Hasan Saka 

Urfa 
Ali Saib Ursavai? 
Memed Emin Yurdakul 
Refet Ulgen 

Yozgad 
Avni Dogan 
Ekrem Pekel 

Zonguldak 
Halil Turkmen 
Ragib Ozdemiroglu 
Receb Ziihtu Soyak 

-^.,-

T. B. M. M. Matlaasi 



S.Sayisi: 241 
Biiyiik Millet Meclisi 1936 yili mart ayi hesabi hakkmda 
Meclis hesaplarmm tetkiki encumeni mazbatasi(5/29) 

T.B.M.M. 
M. H. T. Encumeni 8 - VI - 1036' 

iCarar iVo. 15 
Esas No. 5/29 

Yiiksek Eeislige 

Lira K. 

278 884 75 Mart 1936 iptidasmda Ziraat bankasmda bulunan para 
300 638 72 Mart ve nisan 1936 aylari ic,inde alman para. 

579 523 47 Hepsi 
541 324 02 Mart ve nisan 1936 aylari ignide verilen paralar. 

38 199 45 Mayis 1936 birinci giiniinde Ziraat bankasmda kalan para. 

Biiyiik Millet Meelisinin 1936 yili mart ve nisan aylari hesabi gozden gegirilerek bu aylarda 
alinip verilen ve 1936 nisan aymm son giiniinde Ziraat bankasmda kalan paralarm sayisi yuka-
rida gosterilmis ve muhasebenin defterile karsrlastirilan sarfiyat evraki bir birine ve Ziraat ban-
kasindan gelen hesab puslasmda mevcud oldugu gosterilen para dahi yukarida gosterdigiiniz 
paraya uygun Qikmistir. 

Umumi Heyete arzedilmek iizere Yiiksek Reislige sunulur. 

. H. T. E. Reisi 
Bursa 

E. Sagay 

M. M. 
Van 

H. JJngan 

Katib 
Ankara 
R. Araz 

Aza 
Balikesir 

M. Demir 

Aza 
Ankara 

$akir 

Aza 
Ankara 

R. Aktar 





S. Sayisi: 237 
Istanbul ve izmir liman i§leri idarelerinin Iktisad vekaleti
ne devri hakkmda kanun layihasi ve Iktisat, Gumrukve In-
hisarlar, Maliye ve But?e enciimenleri rnasbatalan (1/538) 

T.G. 
Basvekalet 9 - V - 1936 

Kararlar mudurlugu 
Soyt : 6/1465 

Biiyuk Millet Meclisi Yiiksek Reisligine 

Istanbul ve Izmir liman isleri idarelerinin Iktisad vekaletine devri hakmda Iktisad vekilligince 
hazirlanan ve lera Vekilleri Heyetinee 17 - IV -1936 da Yiiksek Meclise arzi kararlastirilan ka
nun layihasi esbabi mucibesile birlikte sunulmustur, 

Basvekil 
t. tndnil 

Istanbul ve Izmir liman isleri idarelerinin Iktisad vekaletine devri ve idaresi hakkmdaki kanun 
projesinin esbabi mueibe layihasi 

Evvelce Turk Anonim sirketi olarak teskil edilmis olan Istanbul ve Izmir liman ve yiikleme 
ve bosaltma idarelerinin esasen bir kismi Hiikumete aid olan sermayelerinin dortte UQiinu. teea-
viiz eden miktari Hukumet eline gecjmesi iizerine bu idarelerin Anonim sirketi halinde devamla-
rma luzum kalmamis oldugundan bunlarm tasfiyesile bu islerin Devlet inhisari seklinde hirer 
umum mudiirliik olarak tesis olunacak idarelere yaptirilmasi ve bu idarelerin Maliye vekaletine 
raptolunmasi i§in 2521 numarali kanun 20 - VI - 1934 tarihinde tatbik mevkiine konulmustu 

Limanlarin iktisadi faaliyetinin tanzim ve murakabesi isleri Iktisad vekaletinin vazifeleri me-
yaninda bulundugundan ve bu islerde rol almis olan idarelerin de Iktisad vekaletine merbut oh 
masi tabii bulundugu gibi esasen 2452 numarali Iktisad vekaleti teskilat ve vazifeleri hak
kmdaki kanunun hiikumleri bu hizmetlerin Iktisad vekaletine aid hizmetlerden oldugunu 
sarahaten gostermekte ve vekalet biinyesinde bu isleri gevirmek iizere (Liman sirketleri isleri) na-
mile bir de sube bulunmakta olmasi hasebile bu idarelerin asil vazifedar olan Iktisad vekaletine 
rapti icjn isbu kanun projesi tanzim ve takdim olunmustur. 

Birinei madde — Devir keyfiyetini ifade etmektedir. 
Ikine madde — Istanbul ve Izmir liman sleri Tiirk Anonim sirketlerinin tasfiye haline konul-

makla beraber Istanbulda ve Izmirdeki Rihtim sirketleri HiikumetQe miibayaa edilmis ve bu sirket-
lerden Hiikumetin aldigi menkul ve gayrimenkul mallarin ve hukuk ve salahiyetlerile imtiyaz* 
lann Istanbul ve Izmir liman isleri idarelerine verilecegi 2309 ve 2521 numarali kanunlarda yn-
zili bulunmustur. 

Bu vaziyet bu idarelerin Iktisad vekaletine dovrinden sonra da devam edecegi gibi Istanbul vo 
Izmir liman sirketlerinden miidewer hukuk ve salahiyetler de bu idarelere aid oldugundan idare
lerin bilumum imtiyazli hizmetlerini sarih ve toplu bir surette gostermek iizere isbu ikinci maddo 
viicude getirilmistir. 

Bu kanun projesinin yalniz devir isini tesblt degil ayni zamanda Iktisad vekaletine devrolu-
nan bu tesekkullerin idarelerine aid bilciimle hukumlerinin tedvini maksadi takip olunmustur. 

Bu kanunla butiia esyanm tahmil ve tahliyesi ve muhafazasma aid yerlerin temini Iktisad ve-
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kaletine devitedilmekte olduguna ve bu isler arasina daliili ticaret ve ihracat os'yasmm da kalil-
masi tabii bulunduguna gore bu esya icjn de icibeden ambar ve depolann ihzan ile beraber yol-
eu salonlan agilmasi ve ayni zamanda ka^ak ve sahipsiz sifatini iktisap eden esyanin tasfiyesine 
kadar muhafazalarina aid yerler temini ve umaini magaza, autrepo ve sairede tahmil ve tahliye • 
gibi isler \qm mihaniki vasitalar tedariki luzumlu goriilerek ikinei maddeye ona gore hiikiimler ko-
nulmustur. 

TT îincu nhadde —• Idarelerin iptidai sermayelerinin nelerden tesekkiil ettigini ve bunlara na:sr< 
kiymet takdir olunacagini gostermektedir. Tieari usul ve kaidelerle idare ohmaeak ohm 
yeni tesekkiilflerin faaliyet tarzlarinm tanzira vc islahinda bu nokta ilk olarak gclmektedir. 

Bu idarelerin inhisar mevzuunda yapacaklan hizmetlerin maliyet fiatlarinm tayini ve hizmetre 
istiraki olan amillerin hisselerine ilmi bir surette tefrik olunmasi ve iicret tarifelcrinin normal bir" 
iSurette tanzimi icin sermayenin hakiki kiymetlerinin tayini elzem 'bulunmaktadir. 

Tasfiye olunan Liman sirketleri ile Rihtim sirkotlerinden devrolunan bilumiim menkul ve gayri-
menkul mallann bu gunku kiymetlerinin takdiri igin bu maddeye bu sebeple bir fikra ilave ohm--
mustur. 

Dorduncu madde : Istanbul ve Izmir limanlannda biitiin antrepo islerinin bir elde Ibulunmasi bu 
giin devam eden ehemmiyetli miiskulati ortadan kaldiraeaktir. 

Biitiin diipya limanlannda antrepo ve ambar isleri Devletin resmi bir dairesi olan giimruk idare
sinin elinde bulunmamakta ve bu isler sirketlere veya rnuhtar liman idarelerine yaptirilmaktadir. 

Istanbul limaninda esasen antrepolann dortte ixqu. eskidenberi anonim sirket halinde idare olu-
nurdu. Bu anonim sirket yani Istanbul Rihtim Dok ve Anterop sirketinin tasfiyesi iizerine bu an
trepolarin inMsari bu tesekkullere intikal etmistir. 

Ancak giimriik idaresinin elinde dortte bir nisbetinde ambar kalmistir ki, bunlari da Istanbul 
Liman isleri iidaresine ve Izmirde de ayni suretle Izmir Liman isleri idaresine vermek suretile an
trepo ve ambar islerinin bir elden idaresi ve bunlara konulaeak tiiecar esyasinin taksim ve tevzii 
islerinin de Liman isleri idareleri tarafindan yapilarak muamelatin siirat ve selametini temin mak-
sadi bu madde ile takib olunmustur. 

Ancak bu giimriik idaresinin elinde bulunan bu antrepolardan simdiye kadar tahsil olunup 
umumi muvazenede dahil bulunan mebaligin muvazene vaziyeti icbar ettik^e Hazineye tevdii de 
zaruri oldugundan bu ambarlar varidatina mukabil masarifi tahsiliye olarak tahmil olunan mik= 
tar ciktiktan; sonra senevi maktr.an iki yiiz bin liranin Hazineye verilraesine dair maddeye fikra 
ilave olunmustur. 

Idarelermi her birine diisecek hisseleri varidat nisbetini nazan dikkate alarak Iktisad vekaJeti 
tefrik edecektir. 

Besjnci madde — Istanbul ve Izmir rihtimlan Hukumetc,e mubayaa olunmu§tur. Mul)ayaa 
mukavelesi mucibince lazimgelen mali vecibeler Hazinece ifa olunaeaktir. 

Ancak Istanbul ve Izmir rihtimlannda bu kanun ile alinan rihtim resimleri liman inhisar idare
lerine birakilmasina mukabil bu vecibelerin ifasida bu idarelere tahmil olunmu§tur. 

Altinci madde — Rihtimlann tamir, islah ve techiz islerinin bu idarelere aid oldugunu goster
mektedir. 

Rihtimlantn tamir, islah ve techizi maksadi tamamen tatmin edemiyecegi icin icap ve ihtiya<j 
lialinde yeniden rihtim yapilmasi ve meveudlannin geni^letilmesi de gerekli goriilmekte ve bu itibarla 
bu iglerin yapilmasini teminen altinci maddeye fikra ilave cdilmistir. 

Yedinci madde — Mefsuh rihtim sirketlerinin mukavelelerindc mevcud olan menafii umumiye 
namiTi'i istimlak hakkiui idareler hizmetlerinde liizumu hasebile konulmustur. 

Sokizinci tnadde .— Rihtimlardan almacak rihtim resmini gostermektedir. 
Sirket zamaninda rihtim resmi nhtimlardan ge^sin gecmesin bilciimle esya iizerinden e§yanin her 

birinin nevine gore ayri ayri miktarlarda olmak iiz^re yapilan bir tarife ile istifa olunurdu. Bu tari-
fedeki miktaitlar hi^ bir esasa miistenit olmadigi gibi munt'azam bir tasnif de gosteremiyordu. 

^irlvctleriii mubayaasindan sonra Izmir i^in Malij^cce viieude getirilen rditnn tarifesi fevkalade 

( S. Savisi : 237 ) 
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l>asitle§tirilerek yalniz itlialat niallarindan % 1 olarak tcsbit olunmiu; vo (laliili ve iiiraeat mailari 
bu "iieretteri istisna olimmu§tur. • Bu esas muvafik goriildugiinden bu madde bu suretie konulmu§tur. 

Yolcudari alman rihtim resmi de kaldirilmis oldugtt gibi nhtima yanasan vapurlarm tonaj iize-
rinden alman (palamar resmi) de tarife ile yapilan hizmetler meyanma konulmustur. Bunuri tarife-
sinin nasil yapilacagi dokuzuncu maddede goriile cektir. 

Istanbul ve Izmir limanlari vasitasile ithal edilecek esyadan rihtim resmi olmak iizere % 1 nis-
betinde almmasina liizum gosterilen paranm bir merkezden tahsilini temin igin giimriik resmi ve 
sair vergilerin almdigi sirada bu paranm gumriiklerce cibayet edilmesi uygun goriilmus ve seki: 

fcinci maddeye bu yolda bir fikra Have edilmistir. 

Dokuzuncu madde —- Liman inhisar idarcleri nin yapacagi hizmetlerin iicret tarifeler him ne su-
I'etle tanzim ve tasdik olunacagma dairdir. 

Bu giine kadar bu is limanlar kanununun onuneu madesi mucibince bu maddede yazili komisyo-
na benzeyen bir heyet tarafmdan yapilmakladir. Bu madde mucibince bu tarifeler her alti ayda 
bir tetkik ve tadil olunmaktadir. Bu miiddet pek az bulundugundan ve idarelerin mali vaziyetleri 
bir sene iizerine nazari itibare alinmak lazimgeldi ginden limanlar kanununun onuneu maddesi bu 
madde ile alti ay bir seneye cikarilmak ve komisyon seklinde teskilatin degismesi hasebile hasil 
olan vaziyeti diizeltmek noktalarmdan yalniz bu idarelere aid tarife islerinde yeni sekle sokul-
mus bulunuyor. 

Onuneu madde — Bu tesekkullerin ticari usullerle idare olunacagma dairdir. 
Diger deniz hizmetlerini yapan Hiikumet inh'sarlarinm tabi oldugu usullerin bu idarelerde tat-

biki isin icabindan oldugundan Akay ve deniz yollari isletmelerinin tabi oldugu esaslar bu idareler 
i§in de almmistir. Bu madde 2248 numarali Denizyolari kanununun bu ise taalluk eden madde-

:sinin aynidir. 
On birinci madde —- Bu tesekkullerin umumi heyetleri Denizyollan ve Akayda oldugu gibi Bii-

;y.uk Millet Meclisi eneumenlerinden ucunden miirekkeb olduguna dairdir. 
On ikinci madde —- Buteelerinin ihzari seklini gosteren bu madde yine 2248 numarali kanunun 

,aid oldugu maddesine gore tanzim olunmustur. 

Om iigiincii madde — Blangolarm tetkik sureiine dairdir. Bu madde de 2248 numarali kanun 
sesaslarmm aynidir. 

On dordiincii madde — Fazla hasilatm aidiyeti cihetlerine dair olan bu madde de yine ayni ka
nun hukmu gibi konulmustur. 

On ibesinci madde — Idarelerin murakiplerine dair olan bu madde de 2248 numarali kanundaki hii-
kumlerin aynidir. 

On altinci madde — Istanbul ve Izmir liman inhisar idarelerinin indelliizum tevhidi ve paralari 
arasmda munakale icrasi igin salahiyet veren bu madde ileride bu islerin daha iyi yapilmasi noktasm-
dan tayin edecek vaziyet icabina tevessiil edilebilmek igin konulmustur. 

On yedinci madde — Istikraz ve hesabi cari acjmak salahiyeti hakkmdaki bu madde diger mii-
masil tesekkullerdeki hiikiimlere gore konulmustur. 

On sekizinci madde — Bu tesekkullerin idare edeeekleri bilumum antrepo, depo ve ambarlarda 
giimriik kontrolii eskisi gibi devam edeeegine dair. 

Bu idarenin mesuliyeti altina girecek esyanm giimriik ve diger Devlet vergilerinin mevcud kanun 
ve usullere uygun olarak tahsili lazim olduguna gore, isin bu yolda cereyan edip etmedigini icabi 
halinde kontrol etmek gerekli bulundugundan murakabe ve teftisin giimriik memur ve miifettisleri 
marifetile yapilmasmi salahiyetli kilmak igin on sekizinci madde bu yolda tedvin edilmistir. 

O:1. dokuzuncu madde -— Bu te§ekkiillerin mudtir ve momurlarmm tayin suretleri ve vazife 
ve salahiyetleri hakkmda olan bu madde de mumasil te§ekkullerde mevcud olan hiikumler daire-
sitide konulmustur. 

Yirminci madde — Ayni suretie konulmu§tur. 
Yirmi birinci madde — Ayni suretie konulmugtur. 

( S. Sayisi : 237 ) 
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Yirmi ikinei madde — Bu tegekkiillerin korurna sandigi inhisar m emu:-Ian hakkinda gikall 

yeni tekaud kanunu ile esassiz kalmigtir. Bu meuiurlarin istikballerine aid teminat konulmasi 
tabii oldugundan tekaiitliikleri iqin kendileri.iin ve mensub olduklari idarelerin verecekleri mik-
t a n kanunen tesbit maksadile bu madde konulinustur. 

Yirmi iigiincii madde — Yeni te§kilat dolayisile agikta kalaeak meuiurlara verileeek tazmi-
nat hakkindadir. Bu memurlarin bir kismi tasfiye edilmis. bulunan Liman isleri inhisar §irketle-f 
ri zamanmdati beri hizuiet etmekte olduklarindan ve Istanbul Liman sjrketi memurlarmin §ir-
ket zamantna aid olan haklan tasfiye hesabina geyiriJmis, oldugu gibi, Izmir Liman girketinhf 
tasfiyesi neticesinde bunlara tazminat verilmeyip sirketin biitiin mnllari ve paralan biitiiri veca-
ibile birlikte idareye devredilmis, bulundugundan mukteseb haklarm korunmasf maksadile bu 
madde konulmugtur. 

Yirmi dorduncii madde — tstanbulda komiir depo i^lei'i daha iyi. yaprlmak iizere tetkiklere de-
vam olunmaktadir. Bu tetkikler neticesinde bu isjeriti bir eldeti idaresi zai'ureti gorulurse bn 
i§i Liman isleri. idaresine vermeye Hiikumete salalriyet vei'eu bu madde konulmustur. 

Yirmi besinci madde - - Bu kanunun meriyeti tarihi sene ortaiamia tesadiif ettigi takdirde 
seiie Imgiua kadar geyeeek olan miiddetin bir senei hesabiye addohmaeagma dair olan bu 
madde miimasil vaziyctlerde ihtiyar olunan sekillerden ibarettir. 

Yirmi allinet madde — Istanbul ve Izmir li mania ri vasitasile geieeek biitiin egyanm tahmil 
ve tahliye ve sairesiuden bu idareler raesul olacaklarina gore halen gumriik am bar ve atrepo-
larinda mevcud esyadnn da bu idarelerin mesul bnlunmasr icab etmektedir. 

Aneak bu kabil egyamu ilkonee idarelere devri ve 1>u e^yadan kauuni muddethii doldurmus. 
olanlar miistesna olmak iizere digerlerinin kap, harici alamet ve sikletleri tizerinden devri ve 
sjiyet bu esyanin harici alametlerinde bozukluk ve sjipheyi dai bir liali olanlar ve esasen rezer-
veli olarak alliums bulnnanlar varsa bir heyet huzurile muayene ve tesbiti suretile devri yapil-
inak lazim oldugundan bu i§lerin yapilmasini teminen yirmi altmci madde konulmu§tur. 

Yirmi yedinei madde — Bu kanunun hukiirnlerine muhalif olan biitiin kanuni hukumlerin 
kaldinldigmi gostermek iizere konulmustur. 

Yirmi pekizinci madde — Kanunun meriyeti tarihini tesbit eden maddedir. 
Yirmi dokuzuncu madde — Bu kanunun hukiimlerini yapmaya memur edilen vekaletleri gos-

termektedir. 

t& Saytsi: M) ' 
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iktisad eneumeni mazbatast 

t. B. M. M. 
tkhsad Eneumeni 

Karar No-. 2<J 
Emu No-. 1/538 

'21 - V -193$ 

Tiiksek lieislige1 

Istanbul ve Izmir liniaii i§leri idarelerinin 
Iktisad vekaletine devri hakkinda hazirlanrak 
Ba§vek;iletin 9 roayis 1936 tarihli tezkcrosiJo 
Biiyiik Meclise takdim ve eneiimenimize havale 
buyurulan kanun layihasi ve mucip sebepler maz-
batasi Iktisad vekili hazir oldugu halde tetkik ve 
miizakere olundu. 

Limanlar kanumt mticibinee muhtelif liman-
larda te§ekkiil eden §irketlerden Istanbul ve Iz
mir limanlarinda olanlar bilahare tasf'iye olun-
niu§ ve 2521 nurnarali kanunla Istanbul ve Izmir-
de, Maliye vekaletine bagh ve hiikmi gahsiyeti 
haiz iki umum mudurluk te§kil edilmigti. Izmir 
ve Istanbul rihtimlarinin mubayaasi iizerine 
nhtimlarm idareleri de bu birliklere raptoluii-
mu§tu. Bu defa Maliye vekaletinden almarak 
bu idarelerin merbutiyeti Iktisad vekaletine c.ev-
rilmis, ve i§letme noktasmdan liizum goriilen bazi 
hiikiimlerle yeni layiha hazirlanmi§tir. Encume-
nimiz aldigi izahat iizerine layihayi esas itiba-
rile kabule §ayan gormii§ ancak ekserisi ibareye 
ve tavzihe aid olmak iizere maddelerde bazi ta-
diller yapilmi§tir. Bu arada miihim degi§iklik 
olarak 24 ncu maddede komiir sati§lanmn Istan-
bulda liman idaresine hasri manasini tazammun 
eden hiikum ancak yapilabilmesi caiz hizmet §ek-
line konulmus, ve bu maksatla tarif e ve muamele 
itibarile miisavatini temin edecek bir fikra ek-

lenmistii'i Layihayd, Maliye vekaletinin de mil-' 
vatakati almarakj isletme idarelerinin tesisat, 
in§aat ve tamirat igin hari^ten getirecekleri bii-
tiin mevat ile vasita ve makinelerini ve yedekle-
rini giimruk resmi ve htuamek vergisin-
den ve bu idarelerin hizmetinde kuUanacaklari 
bin a ve arsalari bina ve arazi vergilerinden ve ka= 
zanqlari kazanc, vergisindeil muaf tutulacak bir 
madde Have edilmi§tir. Bu muafiyet hiikumleri 
esasen bu 'idarelere intikal eden imtiyaz mukave-
lenamelerinde meveud olmakla beraber eneiime
nimize e eski imtiyaz mukavelenamelerini nazarr 
itibare alinmaksizin layiliada bu liiikiimlerin bir 
maddede gosterilmesi tercih edilmigtir. 

Havalesi mueibince diger enciimenlere tevdi 
buyurulmak iizere Yiiksek Reislige sun.T*lttl\ 

Ik. En. lis. M. M. Ka. 

Tekirdag Giresun Ni§do 
$. Kesebir I. Sabuncu Dr. R. F. Talay 

Aza Aza Aza 
Afyon K. Eski§ehir Konya 

Berg Tiirker E. Sazak II. Dikmen 
Aza Aza Aza 

Ankara Kayseri Samsun 
E. Demirel 8. Demirezen Ali Tunah 

Aza Aza Aza 
Izmir Gumu§ane' 

Benal arman Edip Servct Tor 
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Gumrtik ve ilikiaarlar eneiimeni mazbataai 

T. B. M. M. 
Cr. ve tri. Encumeni 

Karar No. 15 
Esas No. 1/538 

Ytiksek 

Istanbul ve Izmir liman isleri idarelerinin Ik-
tiaad vekaletine devri hakkmda hazirlanarak Bas-
vekaletin 9 mayis 1936 tarihli tezkeresile Bii-
yufc Meclise takdim ve encumenknize havale Ibu-
yurulan kanun layihasi Guimriik ve inhisarlar 
vekaleti namina mustesari ve Gumriikler umum 

;muduru ve Iktisad vekaleti namina da Tarife ko-
Tmisyonu azasmdan Bay Muhsin hazir oldugu 
lhalde tetkik ve miizakere edildi. 

Iktisad vekaleti teskilat ve vazif eleri hakkm-
daki kanun hukumlerine gore limanlarm faaliyet-
leirinih tanzim ve murakabesi bu vekaletin ve-
zaifi eumlesinden bulunmasma binaen elyevm 
mevcud bulunan liman isletmelerinin bu veka-
lete devri hakkmdaki HiikumetQe ve Iktisad 

k erteumenince serdedilen mucib sebepler yerinde 
rgorulerek kanun heyeti umumiyesi itibarile en-
fcumenimizce kabul edilmis ve maddelere geqil-
imistir. 

Madde bir : Hukumetin maddesi aynen ka
bul edilmistir. 

Madde iki : Bu idarelerin yapaoagi isler hak-
1 kmdaki Hukumetin maddesini Iktisad encumeni
nin tefriki sekli encumenimizce kabul edilmisse 
de bu idarelerin limanlar hudutlari dahilinde ve 
haricinde bu islerden gayri Iktisad encumenince 
il&veten salahiyet verilen isler ic,in inhisari ta-

rzammun etmemek ve liman hudutlari haricinde 
t oliirsa Vekiller Heyeti miisaadesi ile yapabilmek 
tsefkli encumenimizce daha ziyade muvafik goriil-
«dfigunden madde o suretle tadilen tanzim ve ka-
fcul edilmistir. 

' Madde iic. : Iktisad encumeni maddesi devir-
de mevcud gayrimenkullerden Emlak ibankasina 
verileeeklerin kanunu mahsusu mucibince devre-
dilecegi tasrih edilmek suretile kabul edilmis ve 
jmadde o suretle tadilen yazilmistir. 

Ma&de dort : Iktisad encumeninin maddesi 
aynen kabul edilmistir. 

Madde bes : Hiikumetin bu maddesinde ku-
ponlar denildikten sonra ayrica « faizleri » keli-
jaesi fazla goriilerek bu kelime kaldinlmak su-

(S. Say] 
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Eeislige 

retile madde aynen kabul edilmistir. 
Madde alti : Hukumetin maddesi aynen ka

bul edilmistir. 
Madde yedi : Iktisad encumeninin maddesi 

aynen kabul edilmistir. 
Madde sekiz : Iktisad encumeninin maddesi 

aynen kabul edilmistir. 
Madde dokuz: Rihtim resmini ihtiva eden Ikti

sad encumeninin bu maddesi enciimenimizce de 
aynen kabul edilmis ise de rihtimlara gikarila-
cak esyanin kiymetinden alinacak olan bu res-
min bahada yiiksek, siklette noksan olan bazi 
mallarm inhisar olmayan limanlardan gikaril-
mak yoluna gidilmesine sebep olacagi endisesi 
encumenimizce hasil olmustur. Ayni za-
manda kiymetten alinacak bu yiizde 
bir resim her ithalat mail igin mii-
savi olmasi dolayisile giimriik tarifelerinde te-
emmiil edilen himaye siyasetimizi az c,ok miite-
essir etmesi de varittir. Binaenaleyh, kisa bir 
zamandaki tecriibelerle eneumenimizin bu iki 
noktai nazarma Iktisad vekaleti de varir ise ta
rife usulile bu resmin almmasi zarureti hasil 
olacagmdan yeni bir tarifenin tanzimile kanu-
nun bu maddesinin degistirilmesi yoluna gidil-
mesi daha faydali olacagma enciimenimiz kana-
at hasil etmistir. 

Madde on : Iktisad encumeninin maddesi 
aynen kabul edilmistir. 

Madde on bir : Iktisad encumeninin maddesi 
aynen kabul edilmistir. 

Madde on iki : Iktisad encumeninin maddesi 
aynen kabul edilmistir. 

Madde on uc. : Iktisad encumeninin maddesi 
aynen kabul edilmistir. 

Madde on dort: Iktisad encumeninin maddesi 
aynen kabul edilmistir. 

Madde on be§ : «Talimatname» tabiri kal
dinlmak suretile Iktisad eneiimeninm madde
si kabul edilmis. ve madde o suretle yazilmi§tir. 

Madde on alti : Hukumetin maddesi aynen 
Kabul edilmi§tir. 
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Maddc on yedi : Iktisad encumeninin mad

desi ayiien kabul edilmistir. 
Madde on sekiz : Iktisad encumeninin mad

desi, «Mudiir» kelimesi ilavesile aynen kabul 
edilmistir. 

Madde on dokuz : Iktisad encumeninin mad
desi «Talimatname» tabiri «lcra Vekilleri He-
yetince kararla^trrilir» §eklinde tashih edilerek 
kabul edilmi§tir. 

Madde yirmi : Iktisad encumeninin madde
si aynen kabul edilmigtir. 

Madde yirmi bir : iktisad encumeninin mad-
desi aynen kabul edilmigtir. 

Madde yirmi iki : Iktisad encumeninin mad-
desine «ayriea» kelimesi ilave suretile madde 
yazilmi§ ve kabul edilmistir. 

Madde yirmi iic, : Hiikumetin maddesinde, 
elyevm hali tasfiyede bulunan Istanbul Liman 
anonim §irketinin agikta kalan memurlarcna' 
da bir ikramiye verilmesi yazilmis. idi. Bu §ir-
ketin anonim olduguna gore kendi memurlari 
icin boyle bir tediye ile kanuni mecburiyet 
a It ma konulmasmi encumenimiz muvafik gor-
mediginden, bu kisim cjkarilarak madde tadi-
len yazTlmigtir. Esasen Istanbul liman §irketi 
tasfiye memurlari Maliye vekaletiriee gosteril-
mi§ Huk&met memnrlarj oldugundan bu §h> 

kctin memur ta f t i t rb i r hakki kanunini varase, 
Hukumetee tas.fiye memurlarma tebligat ya-
pilmak suretile bu memurlarm kanum hakla-
nnm temini imfcmi oldugunu da encumenimiz 
avrica miilahaza etmi§tir. 

' Madde yirmi d'ort : Iktisad encwmemma^. 

desi aynen kabul a lilmi§tir. 
Madde yirmi beg : Iktisad enciiwpimw nwft 

desi aynen kabul edi bni§tir. 
Madde yirmi alt* : Iktisad enciimeni mad^ 

desi mithtelit heyeti tavzih suretile yeniden 
vazrlmis. ve o suretl* tadilen kabul edilmistir. 

Madde yirmi yedi : Iktisad enciimeninm 

maddesi aynen kabul edv 'lmi§tir, ^ 
Madde yirmi sefeiz : Htikumetin maddesi 

aynen kabul (edilmigtir.- t 

' Madde yirmi d o W : Hiikumetin maddest 

aynen kabul edilmigtir. 
Havalesi mucibince Mi l ' * * enciimenme ve. 

rilmek iizere Yuksek Reifi^I >» sunuldu. 
Katib 
Sinob 

H. 'Orucojflu 
Mardin 

0. Dinger 
Konya 

Bediz 

G. ve I. En. Rs. 
Corum 

/. Eker 
Aydm 

N. Goktepe 
Eski§ehir 
Ozdamar 

M. M.. 
Istanbul 

S. TJraz-
Seyhan 

t. Mete 

•<•- -

Maliye euctimeni mazbatasi 

T. B. M. M. 
Maliye encumeni 

Karar No. 71 
Esas No.-1/538 

8#~V*. 
1936 

Yuksek 

Istanbul ve Izmir liman isleri idarelerinin 
Iktisad vekaletine devri hakkinda Basvekaletin 
9 - V - 1936 tarih ve 6/1465 sayili tezkeresils 
Biiyuk Meelise sunulup Iktisad ve Gumruk ve 
inhisarlar enciimenlerince miizakereden sonra en-
ciimenimize havale edilen kanun layihasi Iktisad 
ve Dahiliye vekillerile Giimruk ve inhisarlar miis-
tesari ve Maliye vekaleti muhasebat umum mii-
diiru bulunduklari halde tetkik ve miizakera 
olundu. 

Istanbul ve Izmir limanlannda tahmil ve tah-
Jiye islerini, bir elden iyi bir sekilde isletme teseb-

Eeislige 

biisii Oiimhuriyetle baslamis ve sermayes nrih; ^ex 
cgou Devlete aid olarak birer anonim si. r&et kuw 
rulmustur. Bilahara 2521 numarali kamihla Bui 
isletmelerin hirer inhisar idaresi haline (getiril1-
mesi uygun gorulmiistur. Ancak sirket zi inn> 
ninda sermaye sahibi sifatile Maliye vek alefi 
liman islerile alakali oldugundan kurulan i<$a-
relerde bu vekalete baglanmistir. Bu arada **h-
tim sirketleri de Devletfje satin alinmis ve ibujn. 
larin idareleri de liman isleri 'idarelerine tevdi 
edilmistir. Halbuki bu idareler Devlete geli ^ gc-
tirici birer miiessese olmayip tahmil, talili ve v« 
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rrhittm Islerini ekonomik icablara en uygun se-
kilde yapmak iqin kurulmus miiesseselerdir. 

Limanlarm iktisadi faaliyetlerinin tanzim ve 
murakabesi 2450 sayili Iktisad vekaleti teskilat 
kanunile o vekalete verilmis olduguna ve bu ve-
•kalet kadrosunun bu islerde miitehassis kimse-
ileri ihtiva ettigine gore enciimenimiz de her iki 
iiadrenin Iktisad vekaletine baglanmasmi yeri ri
de bulmustur. 

Layiha, tahmil ve tahliye islerimizin modern 
"vesaitle, daha az masrafla yapilmasi ve nhtim 
resminin yalniz ithalata hasredilmesi gibi yurd 
ekonomisine qok faydali hiikumleri ihtiva ettui 
gibi ambar islerinin giimruk idaresinden alina-
rak antrepolarla birlikte ambarlarm da hem mi-
haniki vasitalarla teejhizini ve hem de ihtiyaei kar-
silayacak sekilde islahrni ve limanlarimizda ko-
miir tiearetinin tanzimini derpis et/mi$tir. Layi-
'hamn ibu ana hutkumleri esas itibarile kabul olun-
mutsur. Maddelerin miizakeresine gec.il dikte: 

Birinci madde Hiikumetin teklifi vechile ay
nen kabul edilmistir. 

tkinci madde Giimriik ve inhisarlar eneume
ninin; tadili vechile kabul olunmus; ancak mad-
dedeki gemi tabirinin tavzihi faydali goriilerek 
A fikrasinm sonuna bir fikra ilave edilmistir. 

Gumriik ve inhisarlar enciimeninin iiqiincu 
Hiaddesi aynen, Iktisad eneumeninin dordiineii 
imaddesi de ufak bir ibare degisikligi ile kabul 
edilmistir. 

Besinci madde Giimruk ve inhisarlar encii
meninin besinci maddesi ve altinci madde Hiiku-
tmetin altinci maddesi olarak aynen kabul olun-
mustur. 

tstimlak hiikmiinii ihtiva eden yedinci mad-
dede ibare tadili yapilmistir. 

Vengi muafiyetlerini ihtiva ©den sekizinci 
maddeye gelince; bu idarelerin devraldigi rih-
trmlarm ewelce imtiyazlarla bir qok muafiyetle-
ri haiz olduklari ileri siiriilerek bunun devami 
istenilmis ise de enciiimenimiz idarelerin bu giin-
kii tesokkiil mahiyetlerine ve emsali Devlet miics-
seselerime gore bu muafiyetin hududunu qizmis 
ve ma'Meyi yeniden yazmistir. 

Iktisad enciimeninin dokuzuncu maddesi ay
nen ve onuncu maddesi ise; (Liman idareleri) 
tabirijne (Istanbul ve Izmir) kelimeleri eklene-
rek kabul edilmistir. 

Bu idarelerin muhasebelerine ve murakabele-
rine aid liiikumleri ihtiva eden maddelerden 11 

ve 12 nci maddeler Iktisad eneumeninin tadili 
vechile kabul edilmis; ancak enciimen Maliye 
vekaletinin, miiosseselerin vaziyeti sihbat ve 
ratle gosterecek bir muhasebe tarzinin kurnl-
masina alakalanmasini temenni etmistir. 

Murakabe tarzina gelince; Akay ve Deniz-
yollannin murakabe sekli ahiren enciimenimizce 
tadil ile iyi bir esasa baglandigmdan liman ida-
relerinin de murakabesine aid 13 ncii madde ona 
gore degistirilmistir. Bunda esas evraki miisbi-
tenin tetkiki ve bir de murakabe komisyonlari-
nm mevcud kadrolardan seqileceginin tasrihidir. 

On dordiineii madde Iktisad eneumeninin 
14 ncii maddesi, 

On besinci madde Giimriik ve inhisarlar en
ciimeninin 15 nci maddesi, 

On altinci madde Hiikumetin 16 nci maddesi 
ve on yedinci madde Iktisad enciimeninin 17 nci 
maddesi olarak aynen kabul edilmistir. 

Liman idarelerinin gerek tahmil ve tahliye-
de ve gerek yeniden daruhde ettikleri antrepo 
hizmetlerinde Devlet geliri bakimmdan giimriik 
mufettislerinee ve miidiirlerince murakabesi la-
yihada kabul edilmistir. Enciimenimiz buna 
tarn amen istirak etmistir. Ancak ahiren ka
bul edilen Maliye teskilat kanununun 5 nci 
maddesinde, maliye miifettislerinin vazife ve 
salahiyetleri tayin edilirken, zimmet ve ihtilas 
ve suiistimal hallerinde maliye memurlarmi der-
hal ve diger dairelere mensub memurlan da ma-
fevkleri vasitasile isiten el qektirmeleri salahiyeti 
tasrih edilmistir. Liman hizimetlerinde giimriik 
ve Devlet geliri bakimindan yapilacak teftislerde 
suiistimal, ihtilas ve zimmet hallerinde giimriik 
miifettislerinin de maliye miifettislerine verilen 
salahiyeti haiz olmasi ve liman idaresi bir Dev
let miiessesesi olduguna gore giimriik miifet
tislerinin de bunlari mercileri vasitasile der-

hal isten el qektirmesi teftisin miiessir olmasi 
bakimindan muvafik goriilmiis ve maddeye bir 
frkra eklenmistir. Enciimende hazir bulunan 
Iktisad vekili de bu miitaleaya isitirak eylemistir. 

On dokuzuncu madde gumriik ve inhisarlar 
enciimeninin 19 ncu maddesi. 

Yirminci madde Iktisad enciimeninin yir-. 
minci maddesi, 

Yirmi birinci maddesi Iktisad enciimeninin 
21 nci maddesi, 

Yirmi ikinci maddesi Giimriik ye inhisarlar 
enciimeninin 22 nci maddesi, 
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Yirmi iiQuncu maddesi Gumriik ve inhisarlar 
enciimenin 23 ncii maddesi olarak aynen kabul 
edilmigtir. 

IstanbuJda maden komuru. depolari tesisi 
isjnin liman idaresinin kismen veya tamamen in-
hisarina birakmak vaziyeti iizerinde encumeni-
miz Dahiliye vekilinin de huzurile uzun boylu 
miinakagadan sonra 24 ncii maddeyi tadil et-
mi§tir. Komiir depolarinin yerinin tayininde 
ve bn bizmotin ifa.'ji sirasmda Istanbul belediye-
sinin de tabii alakasi dusiiniilmus. ve madde bu
na gore tadil edilmi§tir. 

Yirmi besjnci madde Hukumetin 25 nci mad
desi, 

Yirmi altmei madde Gtimruk ve inhisarlar 
encumeninin 26 nci maddesi olarak aynen ka
bul edilmi^tir. 

llga maddesi olan yirmi yedinci madde ta-
dilen kabul olunmu§tur. 

Havalesi mucibince Biitge enciimenine tevdi 
edilmek iizere Yiiksek Reislige sunulur. 

Mai. En. Rs. 
Bayazid 
ihsan Tav 

Aza 
Diyarbekir 

Huriye Oniz 

Aza 
Bursa 

M. M. 
tsparta 

Kmnal IInot 

Aza 
Istanbul 
Y. I'azict 

Aza 
Diyarbekir 

Ka. 
Qankiri 

M. Onsay 

Aza 
Y'ozgad 

E. Draman 

Aza 
Izmir 

Dr. G. Kahraman Zillfil Tigrel K. Dursnn 

Aza 
Erzurum 

P. Demirhan 

Btitge encumeni masbatasi 

T, B. M. M. 
Butge encumeni 
Mazbata No. 181 
Esas No. 1/538 

Yiiksek Reislige 

6 - VI - 1936 

Istanbul ve Izmir liman isleri idarelerinin 
Iktisad vekaletine devri hakkmda olup Basve-
kaletin 9 mayis 1936 tarih ve 6/1465 sayili tez-
keresile Yiiksek Meclise gonderilen kanun la-
yihasi Iktisad, Giimriik ve Inhisarlar ve Maliye 
encumenlerinin mazbatalarile birlikte enciime-
nimize verilmis olmakla Iktisad vekili Celal 
Bayar hazir oldugu halde okundu ve konusuldu: 

20 nisan 1341 tarihinde meriyete giren 618 
numarali limanlar kanunu ile, sermayesinden 
bir kismi Hazineden verilmek iizere limanlarda 
yiikletme, bosaltma, su ve komiir dagitma isle-
rini tanzim iein her limanda hisse senetleri 
nama muharrer birer Turk anonim sirketi mey-
dana getirilmesine mezuniyet verilmis ve bu me-
znniyete binaen Hazinenin de istirakile Izmir, 
Istanbul, Trabzon ve Mersin limanlarinda bi
rer sirket kurulmustu. 

Bilahare bu sirketlerden Izmir liman sirke-
tinin sermayesinin tamami ve Istanbul liman 
sirketinin de sermayesinin biiyiik bir kismi 
Hazineye intikal etmis oldugundan bu suretle 

sermayesinin dortte iigtt ve daha fazlasi Hazine
ye intikal etmis olan sirketlerin tasfiye edil-
mesi ve tasfiye neticesinde sirketlerin haiz ol
dugu hak ve salahiyetlerle imtiyaz mevzu-
unu teskil eden hizmetlerin hiikmi sahsiyeti haiz 
olmak iizere Maliye vekaletinee teskil edileeek 
idarelere devri hakkmda 2521 numarali kanun 
kabul edilmis ve bu kanun hiikmiine tevfikan 
Izmirle Istanbul limanlan sirketlerinin isleri 
Maliye vekaletinee teskil edilen idarelere dev-
redilmis ve bu idarelere, muhtelif kanunlarla 
satm alinan Izmir ve Istanbul nhtimlarinin 
isletilmesi dahi verilmistir. 

Bu layiha ile yukaridaki idarelerin Iktisad 
vekaletine devri ile beraber sureti idareleri hak
kmda yeni hiikumler derpis edilmekte oldugu 
ve bu meyanda Giimriik ve inhisarlar vekaleti 
emrinde Istanbul ve Izmirde bulunan antrepo 
ve depolarm da bu idarelere devri ve ayni za-
manda bu islerin ticari vaziyetimizin icaplarile 
miitenasip bir hale getirilmesi igin bazj tedbir-
ler alinmak istendigi anlasilmi§trr. 
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Bu limanlarda ticari muamelatm emniyet ve 

siiratle ifasma ve ayni zamanda tahmil ve tah-
liye masrkflarmm azaltilmasma yarayaeagi umid 
edilen ve rchtim resmini yalniz ithalat esyasm-
dan almaeak % bire hasretmek suretile hem 
resmin masrafsiz eibayetini hem de ihraeat ti-
caretile dahili tiearetin bu resimden muafiyetini 
istilzam eden layiha enciimenimizce esas itibari-
le kabule §ayan goralmiistur. 

Layihanm enciimenimizce tetkikinde Maliye 
encumenimin hazrrladigi metin esas tutulmus ve 
bu methi iizerinde yapilan degisiklikler asagida 
gosterilefcilerden ibaret bulunmustur: 

Ikinei maddede ki islerden umumi magazalar 
tesis ve isletilmesi i§min inhisari tazammun et-
memek suretile bu idarelerce de yapilabilmesi 
muvafik goriilerek bu husus idarenin inhisari 
altmdaki hizmetler meyanmdan gikarilmistir. 

t}c,imcu maddede; gekle aid bir tadil yapil-
masi muvafik goriilmu^tur. 

Besinci maddeye; Menen bonolarra asil borc,-
lu srfatlle Hazineye devri icm bir fikra Have 
edilmi$tir. 

Yedmei maddede; istimlak muamelatmin tes-
hili ve jayni zamanda maddede vuzuh temini 
maksadile icabmda yapilacak bu muamelelerin 
belediyflerce yapilacak istimlak hakkmdaki ka-
nun hukumlerine tevfik edilecegi suretinde ta-
dilat y^pilmi^tir. 

Oniincu madde; tarifelerin haziran yerine 
temmuzda yapilmasi geklinde bir degigiklik 
yapilmigtir. 

On ikinei madde; but^e ve hasaplari tetkik 
edecek heyete, Divanca see.il.en memurlardan 
birinin riyaset etmesi daha uygun goriilerek 
ona goire bu madde degHgtirilmigtir. 

Layihanm esasi, en miihim iki liraanimiz 
plan Istanbul ve fzmire miinhasir ise de esa-

sen Devletin de i§tiraki olan ve ayni maksatla 
tesis edilen Trabzon ve Mersin liman §irket-
lerinin de icabmda bn idare biitcjesinden oden-
mek suretile satin alinmasi ve bu limanlarimiz-
da da bu kanun hiikumleri dairesinde yeni ida
reler kurulmasi iein sjmdiden Iktisad vekale-
tine salahiyet verilmesi uygun gorulmiis. ve 
buna dair 16 nci maddeye bir hiikiim konmug-
tur. 

On yedinci maddeye; verilecek kredinin 
azami haddini tayin iein bir kayid ilave edil-
migtir. 

Yirmi ikinei maddede; §ekle aid bir tadil 
yapilmigtir. 

Bu idareler haziran 1936 ayinda muvakkat 
bute,e He idare edildiginden, bu miiddetin de 
yeni idareler hesabma alinacagini tavzih mak
sadile 25 uci maddeye bir hiikiim ilave edil-
migtir. 

Yirmi yedinci maddeye; miilga hiikiimlerin 
tadadi sirasinda eksik olan bir hiikiim de ila
ve edilmigtir. 

Yirmi sekizinci maddede; gekle aid degigik-
lik yapilmigtrr. 

Miistacelen miizakere edilmek dilegile Umu
mi heyetin tasvibine konulmak iizere Yiiksek 
Reislige sunuldu. 

Rs. V. M. M. 
Isparta Trabzon Balikesir 

Mukerrem Vnsal Sim Day E. Adahan 
Qorum Oorum Giimugane 

M. Cantekin E, Sabri Akgol D. Sakarya 
Kirklareli Mardin Mug 

$. Odiil R. Erten S. Ataman 
Ordu Seyhan Srvas 

II. Yalman N. Eldeniz R. Bagara 
Sivas Yozgad 

Remzi CAner /?. Iqoz 
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HtJKtMETfN TEKLtFl tKTISAD ENCUMENlNtN GttMKtfc VE tNHtSARLAR 
D E G I § T 1 R 1 § I ENCtlMENtNlN DE&I§TlRt§l 

Istanbul ve Izmir liman i§leri 
idarelerinin Lktimd vekaletine 
devir ve idaresi hakkmda kanun 

projesi 

MADDE 1 — 2521 sayili ka-
nunla hiikmi §ahsiyeti haiz ve 
Maliye vekaletine bagli olarak 
Istanbulda (Istanbul liman i§-
leri umum mudurliigu) ve Iz-
mirde (Izmir liman i§leri umum 
miidiirlugii) adile kurulmug 
olan idareler Iktisad vekaletine 
raptedilmistir. 

MADDE 2 — Istanbul ve 
Izmir limanlarinda yolcu bera
berinde gelen zat ve ev egyasi 
harig olmak iizere bilumum ti-
caret esyasi ve komiiriin dogru
dan dogruya veya vasita ile 
karalardan gemilere ve ayni 
si:.*:ctte gemilerden karalara ve-
riJhuesine aid bilumum yiikleme 
vc bo§altma ve aktarma isleri-
le gemilere tatli su vermek rih-
tinilan i§letme ve umumun is-
tifadesine mahsus antrepo ve 
m-runri magazalar ve depolar 
testis ve idare etmek munhasi
ran bu idarelere aittir. 

Giimrtiklerde muameleye ta-
bi tutulaoak dahili ticaret ve 
ihracat e§yasi igin liizumlu am-
bar ve depolar agilmasi ve i§-
letilmesi, Istanbul ve Izmirde 
yolcular iqim asri ihtiyaglara 
uygun yolcu salonlari agilmasi 
ve bakimlan, deniz iizerinde 
muameleye tabi egyalarcn mua-
yenesi icin liizumlu sundurma-
lar insasi, gumriik kanunlari 
hukiimlerince yapilacak mua-
yeneler ile sahipsiz veya kagak 
sayilan esyalarm tasfiyesine 
kadar nmhafazalan icin yerler 
tcmini bo. idarolere aid hizmet-
lerdendir, 

Istanbul ve, liman isleri idare-
lerinin Iktisad vekaletine devri 
ve idaresi hakkmda kanun pro

jesi 

MADDE 1 — Aynen. 

MADDE 2 — Istanbul ve 
Izmir liman isletmeleri admi 
alacak olan bu idarelerin Istan
bul ve Izmir limanlari hududu 
dahilinde munhasiran kendileri 
tarafmdan yapilacak hizmetler 
asagida yazilanlardan ibarettir: 

A - Yolcu beraberinde gelen 
zat ve ev esyasi haric olmak 
iizere bilciimle ticaret esyasile 
maden komuriiniin dogrudan 
dogruya veya vasita ile kara-
lardan gemilere ve ayni su-
rette gemirlerden karalara ve 
gemilerden gemilere verilme-
sine aid bilciimle yiikleme ve 
bosaltma ve aktarma isleri, 

B - Gemilere tatli su veril-
mesi, 

0 - Rihtimlarm isletilmesi, 
D - Umumun istif adesine mah

sus antrepo ve umumi magaza-
lar ve depolar tesisi ve isletil
mesi. 

Bu idareler yukariki fik-
ralarda yazili isleri liman hu-
dutlari haricinde ihtiyari ola
rak yapabilecekleri gibi liman 
dahilinde kryidan kryrya esya 
ve komiir ve su nakliyatmi ve 
dalgig ve liman temizleme is,-
lerini de ayni surette yine 
ihtiyari olarak yapabilirler. 

Istanbul ve Izmir liman isleri 
idarelerinin Iktisad vekaletine 
devir ve idaresi hakkmda kanun 

Idyihasi 

MADDE 1 — Hiikumet mad-
desi aynen 

MADDE 2 — Istanbul ve Iz
mir liman i§letmeleri admi ala
cak olan bu idarelerin Istanbul 
ve Izmir limanlari hududu da
hilinde munhasiran kendileri 
tarafmdan yapilacak hizmetler 
a§agida yazilanlardan ibaret
t i r : 

A - Yolcu beraberinde gelen 
zat ve ev e§yasi harig olmak 
iizere bilciimle ticaret e§yasile 
maden kdmiiruniin dogrudan 
dogruya veya vasita ile kara-
lardan gemilere ve ayni suretle 
gemilerden karalara ve gemi
lerden gemilere verilmesine aid 
bilciimle yiikleme ve bo§altma 
ve aktarma i§leri, 

B - Gemilere tatli su verilme-
si, 

0 - Rihtimlarm i§letilmesi, 
D - Umumun istifadesine 

mahsus antrepo ve umumi ma
gazalar ve depolar tesis ve i§le-
tilmesi. 

Izmir liman igletmesi yukari-
daki hizmetlerden maada Izmir 
koriezi dahilinde vapurlar i§-
letmek imtiyazini da haizdir. 

Bu idareler liman hudutlan 
dahilinde inhisan tazammun et-
memek §artile kiyidan kiyrya 
e§ya ve komiir ve su nakliyati-
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MALtYfi ENCtTMENlNlN DE&t§TlRl§t 

Istanbul ve Izmir liman isleri idarelerinin 1k-
Usad vekaletine devir ve idaresi Tiakkmda ka-

nun layihast 

MADDE 1 — Hukumetin teklifi ayneii 

MADDE 2 — Istanbul ve Izmir liman i§let-
meleri admi alacak olan bu idarelerin Istanbul 
ve Izmir limanlari hududu dahilinde miinhasi-
ran kendileri tarafmdan yapilacak hizmetler 
asagida yasilanlardan ibarettir: 

A - Yolcu beraberinde gelen zat ve ev e§-
yasi harig olmak uzere bilciimle ticaret e^yasile 
maden komiiriiniin dogrudan dogruya veya va-
srta ile karalardan gemilere ve ayni suretle ge-
milerden karalara ve gemilerden gemilere veril-
mesine aid bilciimle yukleme ve bosaitma ve 
aktarma isleri, 

(Yelkenli merakib ile otuz riisum tonilato-
sundan fazla olmayan motorlu kiigiik deniz va-
sitalan kendi tayfalarile hamulelerini tahmil ve 
tahliye edebilirler.) 

B - Gemilere tath su verilmesi, 
0 - Rihtimlarm i§letilmesi, 
D - Umumun istifadesine mahsus antrepo 

ve umumi magazalar ve depolar tesis ve i^letil-
mesi. 

Izmir liman isletmesi yukaridaki hizmetler-
den maada Izmir korfezi dahilinde vapurlar is-
letme imtiyazmi da haizdir. 

Bu idareler liman hudutlan dahilinde inhi-
sari tazammun etmemek sartile kryidan kiyrya 
esya ve komiir ve su nakliyatmi ve dalgiglik ve 
liman temizleme islerini ihtiyari olarak yapabi-
lecekleri gibi liman hudutlan haricinde de yine 
inhisan tazammun etmemek ve Icra Vekilleri-
Heyetinden miisaade almmak sartile yukarida 
yazili fikralardaki biitiin isleri yapabilirler. 

Giimruklerde muameleye tabi tutulacak da-

BttTCE ENCtJMENtNtN DE6l§TtRt§i 

Istanbul ve Izmir limanlarinm sureti 
idaresi hakkmda kanun layihasi 

MADDE 1 — Hiikumetin maddesi aynen 

MADDE 2 — Istanbul ve Izmir liman islet-
meleri admi alacak olan bu idarelerin Istanbul 
ve Izmir limanlari hududu dahilinde munhasiran 
kendileri tarafmdan yapilacak hizmetler asagi
da yazilanlardan ibarettir : 

A) Yolcu beraberinde gelen zat ve ev es-
yasi harig olmak iizere bilciimle ticaret esyasile 
maden komiiriiniin dogrudan dogruya veya va-
sita ile karalardan gemilere ve ayni suretle ge
milerden karalara ve gemilerden gemilere veril-
mesine aid bilciimle yukleme ve bosaitma ve ak
tarma i§leri, 

(Yelkenli merakip ile otuz riisum tonilato-
sundan fazla olmayan motorlu kiigiik deniz va-
sitalan kendi tayfalarile hamulelerini tahmil ve 
tahliye edebilirler). 

B) Gemilere tatli su verilmesi, 
C) Rihtnnlarm isletilmesi, 
D) Antrepolar tesis ve isletilmesi. 
Izmir liman isletmesi, yukaridaki hizmetler-

den maada Izmir korfezi dahilinde vapurlar is-
letme imtiyazmi da daizdir. 

Bu idareler liman hudutlan dahilinde inhisan 
tazammun etmemek sartile umumun istifadesi
ne mahsus umumi magazalar ve depolar tesis ve 
i§letebilecekleri ve kryidan kiyrya esya ve ko
miir ve su nakliyatmi ve dalgiglik ve liman te
mizleme islerini ihtiyari olarak yapabilecekleri 
gibi liman hudutlan haricinde de yine inhisan 
tazammun etmemek ve Icra Vekilleri Heyetin-
den miisaade almmak sartile yukarida yazili fik
ralardaki biitiin ii-jleri yapabilirler. 

Giimruklerde muameleye tabi tutulacak dahilj 
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Bu idareler umumi magaza, 
antrepo, depolarda tahmil tah-
liye, istif, nakil ve tarti igin 
bulimmasi gerekli aletleri ve 
mihaniki vasitalan temin etme-
ge ve i§ler bir halde bulundur-
maga ve ambarcilik ve yolcu 
salonu hizmetlerini en iyi bir 
§ekilde ifaya mecburdurlar. 

MADDE 3 — Istanbul liman 
i§leri inhisar §irketinin tasfiye 
neticesinde Hiikumete gegecek 
olan ve mefsuh Izmir liman i§-
leri §irketinin tasfiyesi iizerine 
2521 numarali kanunla Izmir 
liman i§leri idaresine devredil-
mi§ bulunan biitiin mallar ve 
paralarla Hiikumetge satin alm-
mi§ olan Istanbul ve tsmL* rih-
tim sirket ve idarelerinden 
miidevver para ve alacaklar ve 
bu idarelerin ba§ka bir tarafa 

Ik. B. 

Izmir liman isletmesi yuka-
ridaki hizmetlerden maada Iz
mir korfezi dahilinde vapurlar 
isletmek imtiyazmi da haizdir. 

MADDE 3 — Istanbul liman 
isleri inhisar s^rketinin tasfiye 
neticesinde Hiikumete gegecek 
olan ve mefsuh Izmir liman is
leri §irketinin tasfiyesi iizerine 
2521 numarali kanunla Izmir 
liman isleri idaresine devredil-
mi§ bulunan biitiin mallar ve 
paralarla Hiikumetge satm alm-
mis? olan Istanbul ve Izmir rih-
tim sirket ve idarelerinden mii
devver para ve alacaklar ve bu 
idarelerin bas,ka bir tarafa tah-

m ve dalgiglik ve liman temiz-
leme iglerini ihtiyari olarak ya-
pabilecekleri gibi liman hudut-
lari haricinde de yine inhisart 
tazammun etmemek ve Icra Ve-
killeri Heyetinden miisaade alm-
mak §artile yukarida yazili fik-
ralardaki biitiin isteri yapabi-
lirler. 

GUmriiklerde muameleye ta-
bi tutulacak dahili ticaret ve 
ihracat esyasi igin liizumlu am-
bar ve depolar agilmasi ve i§le-
tilmesi Istanbul ve Izmirde yol-
cular igin asri ihtiyaglara uy-
gun yolcu salonlan agilmasi ve 
bakimlan, deniz iizerinde mua
meleye tabi esyanin muayenesi 
igin liizumlu sundurmalar in§a-
si, giimriik kanunlan hiikum-
lerince yapilacak muayeneler 
ile sahipsiz veya kagak sayilan 
e§yanm tasfiyesine kadar mu-
hafazalari igin yerler temini bu 
idarelere aid hizmetlerdendir. 

Bu idareler, umumi magaza, 
antrepo, depolarda tahmil ve 
tahliye, istif, nakil ve tarti igin 
bulunmasi gerekli aletleri ve 
mihaniki vasitalan temin etme-
ge ve igler bir halde bulun-
durmaga ve ambarcilik ve yol
cu salonu hizmetlerini en iyi 
bir gekilde ifaya mecburdurlar. 

MADDE 3 — Istanbul liman 
i§leri inhisar §irketinin tasfiye 
neticesinde Hiikumete gegecek 
olan ve mefsuh Izmir liman i§-
leri §irketinin tasfiyesi iizerine 
2521 numarali kanun ile Izmir 
liman i§leri idaresine devredil-
mi§ bulunan biitiin mallar ve 
paralarla Hiikumetge satm alm-
mi§ olan Istanbul ve Izmir nh-
tim sirket ve idarelerinden mii
devver para ve alacaklar ve bu 
idarelerin ba§ka bir tarafa tah-
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hili ticaret ve ihracat esyasi igin luzumlu ambar 
ve depolar agilmasi ve isletilmesi, Istanbul ve 
tzmirde yolcular igin asri ihtiyaglara uygun yol
cu salonlari agilmasi ve bakimlan, deniz iize-
rinde muameleye tabi esjanm muayenesi igin 
luzumlu sundurmalar in§asi, gurnruk kanunlan 
hukiimlerince yapilacak muayeneler ile sahipsiz 
veya kagak sayilan esyanm tasfiyesine kadar 
muhafazalan igin yerler temini bu idarelere 
aid hizmetlerdendir. 

Bu idareler, umumi magaza, antrepo, depo-
larda tahmil ve tahliye, istif, nakil ve tarti igin 
bulunmasi gerekli aletleri ve raihaniki vasita-
lari temin etmege ve isler bir halde bulundur-
maga ve ambarcilik ve yolcu salonu hizmetlerini 
en iyi bir sekilde ifaya mecburdurlar. 

MADDE 3 — Giimruk ve inhisarlar encii-
raeninin 3 ncii maddesi aynen 

B. E. 

ticaret ve ihracat esyasi igin luzumlu ambar ve 
depolan agilmasi ve isletilmesi, Istanbul ve Is-
mirde yolcular igin asri ihtiyaglara uygun yolcu 
salonlari agilmasi ve bakimlan, deniz iizerinde 
muameleye tabi esyanm muayenesi igin luzumlu 
sundurmalar insasi, gumriik kanunlan hukiim
lerince yapilacak muayeneler ile sahipsiz veya 
kagak sayilan esyanm tasfiyesine kadar muha
fazalan igin yerler temini bu idarelere ait hiz
metlerdendir. 

Bu idareler, umumi magaza, antrepo, depo-
larda tahmil ve tahliye, istif, nakil ve tarti igin 
bulunmasi gerekli aletleri ve mihaniki vasitalan 
temin etmege ve isler bir halde bulundurmagi 
ve ambarcilik ve yolcu salonu hizmetlerini en 
iyi bir sekilde ifaya mecburdurlar. 

MADDE 3 — Istanbul liman sirketinin tas-
fiye neticesinde Hukumete gegecek olan ve mef-
suh Izmir liman sirketinin tasfiyesi uzerine 
2521 numarali kanun ile Izmir liman isleri ida-
resine devredilmis bulunan biitiin mallar ve 
paralarla Hukumetge satm almmis olan Istan
bul ve Izmir nhtim sirket ve idarelerinden mu-
dewer para ve alacaklar ve bu idarelerin basko, 
bir tarafa tahsis edilmis, olanlar da dahil olmak 
iizere bilumum menkul ve gayrimenkul mallari 
antrepo, depo ve ambarlarmm takdir olunacak 
krymetleri ve kanunun nesri tarihinde Istanbul 
ve Izmir liman isleri idarelerinin hasilattan 
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tahsis edilmis olanlar da dahil 
olraak iizere bilumum menkul 
ve p;ayrimenkul mallari, antre
po, depo ve ambarlarinin tak-
dir olunacak kiymetleri ve ka-
nimun nesri tarihinde Istanbul 
ve Izmir liraan inhisar idarele
rinin hasilattan miitevellid ola-
rak mevcud paralari ve rnat-
luplan mecmuu bu idarelerin 
iptidai sermayelerini te§kil 
eder. 

Bu idarelerin kanunun ne§ri 
tarihinde mevcud si;jor',a ve 
amortisman paralari vo hakla-
n bu namlarla yeni idarelere 
geger. 

Birinci fikrada yazili gayri-
menkullerden idarelerin bu gim-
kii ve ilerideki ihtiyaglari iqin 
liizumlu olmadiklari Iktisad ve 
Maliye vekaletleri tarafmdan 
kararlagtirilacak olanlar devir-
den istisna edilerek Enilak 
bankasma verilir ve bu kisim 
iptidai sermayeden haric bira-
kilir. , 

Bu idarelere birakilacak olan 
gayrimenkullere bu kvnv.mm 
meriyeti tarihinden itibiren ve 
ay zarfmda Maliye ve Iktisad 
vekaletlerile ve bu idarelerce 
intihab olunacak birer kigiden 
ve Deniz ticareti mudiirlugii fen 
heyetinden segilecek iki ve Em
lak bankasindan bir eksperdsn 
miirekkeb heyet tarafmdan 
kiyraet 'cakdir olunur. 

MADDE 4 — Istanbul ve Iz
mir giimruk idareleri-nm m al
ga rihfcim girketininkilerden 
guyii ellerinde bidunan dope, 
antrepo ve ambarlar ve bunla-
rm idaresi dahi bu idarelere 
devrolunur. 

— 16 — 
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sis edilmis olanlari da dahil ol-
mak iizere bilumum menkul ve 
gayrimenkul mallari, antrepo, 
depo ve ambarlarmm takdir 
olunacak kiymetleri ve kanu
nun nesri tarihinde Istanbul ve 
Izmir liman inhisar idarelerinin 

| hasilattan miitevellid olarak 
mevcud paralari ve matluplan 
mecmuu bu idarelerin iptidai 
sermayelerini teskil eder. 

Bu idarelerin kanunun nes
ri tarihinde mevcud sigorta ve 
amortisman paralari ve hakla-
rile Memurin koruma sandigi 
mevcutlan bu namlarla yeni 
idarelere gecer. 

Birinci fikrada yazili gayri-
menkullerden idarelerin bu 
gunku ve ilerideki ihtiyaglari 
icin liizumlu olmadiklari Ikti
sad ve Maliye vekaletleri tara
fmdan kararlastirilacak olan
lar devirden istisna edilerek 
Emlak bankasma verilir ve bu 
kisrm iptidai sermayeden haric 
birakilir. 

Bu idarelere birakilacak olan 
gayrimenkullere bu kanunun 
meriyeti tarihinden itibaren uc 
ay zarfmda Maliye ve Iktisad 
vekaletlerile bu idarelerce inti-
hab olunacak birer kisiden ve 
deniz ticareti miidurlugii fen 
heyetinden segilecek iki ve Em
lak bankasindan bir ekisperden 
murekkeb heyet tarafmdan kry-
met takdir olunur. 

MADDE 4 — Istanbul ve Iz-
I mir gumriik idarelerinin mul-

ga rihtim sirketininkilerden 
gayri ellerinde bulunan depo, 
antrepo ve ambarlar ve bunla-

I rm idaresi dahi bu idarelere 
| devrolunur. 
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sis edilmis, olanlar da dahil ol-
mak iizere bilumum menkul ve 
gayrimenkul mallari, antrepo, 
depo ve ambarlarmm takdir 
olunacak kiymetleri, ve kanu
nun nesri tarihinde Istanbul 
ve Izmir liman inhisar idarele
rinin hasilattan miitevellid ola
rak mevcud paralari ve mat
luplan mecmuu bu idarelerin 
iptidai sermayelerini tegkil 
eder. 

Bu idarelerin, kanunun nesri 
tarihinde mevcud sigorta ve 
amortisman paralari ve hakla-
rile Memurin koruma sandigi 
mevcutlan bu namlarla yeni 
idarelere gecer. 

Birinci fikrada yazili gayri-
menkullerden idarelerin bu 
giinkii ve ilerideki ihtiyaclari 
icin liizumlu olmadiklari Ikti
sad ve Maliye vekaletleri tara
fmdan kararlastirilacak olan
lar devirden istisna edilerek 
kanunu mahsusu mucibince 
Emlak bankasma verilir ve bu 
kisim iptidai sermayeden haric 
birakilir. 

Bu idarelere birakilacak olan 
gayrimenkullere, bu kanunun 
meriyeti tarihinden itibaren iig 
ay zarfmda Maliye ve Iktisad 
vekaletlerile bu idarelerce in-
tihab olunacak birer kisiden ve 
deniz ticareti miidurlugii fen 
heyetinden secilecek iki ve 
Emlak bankasindan bir ekis
perden miirekkep heyet tara
fmdan, krymet takdir olunur. 

MADDE 4 — Iktisad encii-
meninin maddesi aynen kabul 
edilmistir. 
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MADDE 4 — Istanbul ve Izmir gumriik 
idarelerinin ellerinde bulunan (Miilga Rihtim 
sjrketinden devredilenler de dahil) depo, antre-
po, ve ambarlar ve bunlarm idaresi dahi bu ida-
relere devrolunur. 

Bunlarm igindeki tarti aletlerile birlikte de-
vir muamelesinin sekli Iktisad ve Gumruk ve in-

B. E. 

mutevellit olarak mevcud paralari ve matluplan 
mecmuu bu idarelerin iptidai sermayelerini teg-
kil eder. 

Bu idarelerin, kanunun ne§ri tarihinde mev-
cut sigorta ve amortisman paralari ve haklarile 
memurin koruma sandigr mevcutlan bu namlar-
la yeni idarelere geqer. 

Birinci fikrada yazili gayrimenkullerden ida
relerin bu gimkii ve ilerideM ihtiyaglan igin lii-
zumlu olmadiklari Iktisad ve Maliye vekaletle-
ritarafmdan kararlastirilacak olanlar devirdea 
istisna edilerek Maliye vekaleti emrinde brraki-
lrr. Maliye vekaleti bunlardan kendi ihtiyaglan 
igin lazrm olmayanlan kanunu mahsusu muci-
bince Emlak ve eytam bankasma verir ve bun-
lar idarelerin iptidai sermayelerinden haric, bi-
rakilir. 

Bu idarelerin iptidai sermayelerini tesjkil ede-
cek olan butun mallara bu kanunun meriyeti 
tarihinden itibaren tie, ay zarfmda Maliye ve 
tktisad vekaletlerile bu idarelerce intihap olu-
nacak birer Maiden ve deniz ticareti mMiirlu-
gti fen heyetinden secilecek iki ve Emlak ve ey
tam bankasmdan bir eksperden miirekkep heyet 
tarafmdan krymet takdir olunur. 

MADDE 4 — Maliye encumeninin 4 ncii mad
dest aynen 
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Bunlarm igindeki tarti alet-
lerile birlikte devir muamele-
sinin §ekli Iktisad ve Giimriik 
ve inhisarlar vekaletince tesbit 
olunur. Bu suretle bu idare-
lere intikal edecek olan bu am-
barlar, depo, antrepolarm vari-
dat karsiligi olarak giimriik-
lerce bu idareler hesabma tahsil 
edilecek nhtrm resminden tef-
rik edilerek aylik taksitlerle 
Hazineye her sene maktuan ve 
ceman 200 000 lira verilir. 

MADDE 5 — Mubayaa olu-
nan Istanbul ve Izmir RThtim 
§irketleri mubayaa mukavele-
nameleri mucibince Hukumetge 
deruhde olunan mubayaa tak-
sitlerile, tahvilat amortisman-
lan ve bunlara merbut kupon-
larm faizleri 1 haziran 1936 ta-
rihinden itibaren alakadarlara 
bu idarece bdenir. 

MADDE 6 — Mevcud rih-
trmlarm tamir ve islahi ve tev-
sii ve vesaiti ve tesisat ile te§-
hiz ve tekamiil ettirilmesi ve 
yenilerin yapilmasi bu idarele-
re aittir. 

MADDE 7 — Bu idarelerin 
deruhte ettikleri hizmetlerin 
ifasma muktazi olup efrad elin-
de bulunan arsalara her ne ma-
hiyette olursa olsun binalar sa-
hiplerinin rizasile mubayaa olu-
namadigi takdirde menafii u-
mumiye namma istimlak usulii-
ne tevfikan muamele olunur. 

MADDE 8 — Yabanci mem-
leketlerden Istanbul ve Izmir 
limanlan vasitasile memlekete 
ithal edilecek biitun mallardan 
muamele vergisine tabi olanlar-
dan, bu vergi matrahi ve bu 
vergiye tabi olmayanlardan da, 

— 18 — 
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Bunlarm igindeki tarti alet-
lerile birlikte devir muamelesi-
nin sekli Iktisad ve Gumruk ve 
inhisarlar vekaletince tesbit 
olunur. Bu suretle bu idare-
lere intikal edecek olan ambar, 
depo ve antrepolarm varidat 
karsiligi olarak giimruklerce 
bu idareler hesabma 8 nci mad-
de mucibince tahsil edilecek 
rihtim resminden tefrik edile
rek aylik taksitlerle Hazineye 
her sene maktuan ve ceman 
200 000 lira verilir. 

MADDE 5 — A.ynen 

MADDE 6 — Aynen 

MADDE 7 — Istanbul ve Iz
mir liman isletmelerinin deruh
te ettikleri hizmetlerin ifasma 
muktazi olup efrat elinde bulu
nan arsalar ve her ne mahiyette 
olursa olsun binalar sahipleri-
nin rizasile mubayaa olunama-
digi takdirde menafii umumiye 
namma istimlak olunur. 

MADDE 8 — Istanbul ve Iz
mir liman isletmelerinin iizerle-
rine aldiklari hizmetlere aid in-
saat, tesisat ve tamirat igin ha-
rigten getirmege mecbur olacak-
lari bilciimle mevad ile makine 
ve vasitalar ve yedekleri giim-

G. I. E. 

MADDE 5 — Mubayaa olu
nan Istanbul ve Izmir nhtrm 
sirketleri mubayaa mukavele-
nameleri mucibince Hiikumetge 
deruhteolunan mubayaa taksit-
lerile tahvilat amortismanlari 
ve bunlara merbut kuponlan 
1 haziran 1936 tarihinden itiba
ren alakadarlara bu idarelerce 
bdenir. 

MADDE 6 — Hukumetin al 
tmci maddesi aynen. 

MADDE 7 — Iktisad encii-
meninin yedinci maddesi aynen. 

MADDE 8 — Iktisad encii 
meninin sekizinci maddesi ay
nen. 

i 
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hisarlar vekaletince tesbit olunur. Bu suretle 
bu idarelere intikal edecek olan ambar, depo ve 
antrepolarm varidat karsiligi olarak gumriik-
lerce bu idareler hesabma 8 nci madde mucibin-
ce tahsil edilecek rihtim resminden tefrik edile-
rek aylik taksitlerle Hazineye her sene maktu-
an ve ceman 200 000 lira verilir. 

MADDE 5 — Gumriik ve inhisarlar encii-
meninin 5 nci maddesi ayuen 

MADDE 6 — Hiikumetin 6 nci maddesi ay-

nen 

MADDE 7 — Bu idarelerin deruhde ettik-
leri hizmetlerin ifasma muktazi arsalarla her 
ne mahiyette olursa olsun binalar menafii umu-
miye namma istimlak olunabilir. 

B. K 

MADDE 8 — Istanbul ve Izmir liman islet-
melerinin kiraya verilmeksizin hizmette kulla-
nilan bina ve arsalan, bina ve arazi vergisine 
tabi tutulmaz. 

MADDE 5 — Mubayaa olunan Istanbul ve 
Izmir rihtim sirketleri mubayaa muakavelename-
leri mucibince Hiikumetge deruhde olunan mu
bayaa taksitlerile tahvilat amortismanlari ve 
bunlara merbut kuponlan 1 haziran 1936 tarihin-
den itibaren alakadarlara bu idarelerce odenir. 

Odenen bono, tahvil ve kuponlar makbuz mu-
kabilinde Hazineye verilir. 

MADDE 6 — Hiikumetin 6 nci maddesi ay-
nen 

MADDE 7 — Bu idarelerin deruhde ettikle-
ri hizmetlerin ifasma muktazi arsalarla her ne 
mahiyette olursa olsun bunlar belediyelerce ya-
pilacak istimlak hakkmdaki kanun hukiimlerine 
gore istimlak olunur. 

MADDE 8 — Maliye enciimeninin 8 nci 
maddesi aynen 
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sif kiymetieri iizerinden % 1 
nisbetinde rihtmi resmi almir. 

Giimriik idarelerince, giimriik 
resmi ile birlikte ve giimriik 
resminin tahakkuk ve tahsili-
ne aid hiikumler dairesinde tah-
sil edilecek olan bu resimlerin 
bir aylik tutari ertesi aym ni-
hayet 10 ncu giiniine kadar Li-
man i§leri idarelerine verilir. 

MADDE 9 — Liman i§leri 
idaresince i§letilecek depo, an-
trepolarm ardiye ve hamallik 
iicretlerile palamar ve liman 
yukleme, bo^altma i§leri ve in-
hisar mevzuunda yapacaklari 
di#er hiznietlerin iioret tarife-
leri her sene hizaran ayz igin-
de tktisad vekaleti tarafmdan 
intihab olnnacak bir reis, iki 
moitehassia ve bu idarelerce se-
gilecek biter ve mahalli ticaret 
odasmdani segilecek iki§er aza 
tarafmdan tanzim ve tktisad 
vekaletinin aynen veya tadilen 
tasdikile bir sene igin tatbik 
olunur. 

MADDE 10 — Bu idareler 
ticari usufler ve kaidelerle ida-
re olunur^. Sermayeleri ve 
tbiitun sarfiyat muameleleri 
muhasebei umumiye, arttirma, 
eksiltme ve ihale kanimlarma 
ve Divan* mubasebatm vize 
ve murakabesine tabi degildir. 

— 20 — 
Ik. E. 

riik resmi ve muamele vergisi-
ne tabi olmadigi gibi kiraya ve-
rilmeksizin hizmette kullanilan 
bina ve arsalar bina ve arazi 
vergilerine ve bu idarelerin 
fazla varidatlari kazang vergl-
sine tabi tutulmaz. 

MADDE 9 — Yabanci mem-
leketlerden Istanbul ve Izmir 
limanlan vasitasile memlekete 
ithal edilecek biitiin mallardan, 
muamele vergisine tabi olan-
lardan, bu vergi matrahi ve 
muamele vergisine tabi olma-
yanlardan da, sif kiymetieri 
iizerinden % 1 nisbetinde rih-
tim resmi almir. 

Giimriik idarelerince, giim
riik resmi ile birlikte ve giim
riik resminin tahakkuk ve tah-
siline aid hiikumler dairesinde 
tahsil edilecek olan bu resimle
rin bir aylik tutari ertesi aym 
nihayet onuncu giiniine kadar 
liman i§leri idarelerine verilir. 

MADDE 10 — Liman idare
lerince isletilecek depo, antre-
polarm ardiye ve hamallik iic
retlerile palamar ve liman yiik
leme, bo§altma isleri ve inhi-
sar mevzuunda yapacaklari di-
ger hizmetlerin iicret tarifeleri 
her sene haziran ayi iginde Ikti
sad vekaleti tarafmdan intihab 
olunacak birer reis ile ikiser 
miitehassis ve bu idarelerce se-
gilecek birer ve mahalli ticaret 
odalarmdan segilecek ikiser aza 
tarafmdan tanzim ve Iktisad 
vekaletinin aynen veya tadilen 
tasdikile bir sene igin tatbik 
olunur. 

a. LB. 

MADDE 9 — tktisad encii-
meninin dokuzuncu maddesi ay
nen. 

MADDE 10 — tktisad encii-
meninin onuncu maddesi aynen. 
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MADDE9 -
maddesi aynen 

Iktisad enciimeninin 9 ncu 

MADDE 10 — Istanbul ve Izmir liman idare-
lerince i§letilecek depo, antrepolarm ardiye ve 
hamalhk iicretlerile palamar ve liman yiikleme, 
bo§altma isleri ve inhisar mevzuunda yapacaklar: 
diger hizmetlerin iicret tarifeleri her sene hazi-
ran ayi iginde Iktisad vekaleti tarafmdan inti-
hap olunacak hirer reis ile iki^er miitehassis ve 
bu idarelerce segilecek birer ve mahalli ticaret 
odalarmdan segilecek ikiser aza tarafmdan tan-
zim ve Iktisad vekaletinin aynen veya tadileu 
tasdikile bir sene igin tatbik olunur. 

B. E. 

MADDE 9 — Iktisad 
maddesi aynen 

enciimeninin 9 ncu 

MADDE 10 — Istanbul ve Izmir liman is-
letmeleri idarelerince isjetilecek depo ve antre 
polarm ardiye ve hamallik iicretlerile palamar 
ve liman yukleme, bosaltma isleri ve inhisar me\ « 
zuunda yapacaklari diger hizmetlerin iicret ta 
rifeleri her sene temmuz ayi iginde Iktisad ve 
kaleti tarafmdan intihap olunacak birer reis ile 
iki§er miitehassis ve bu idarelerce segilecek birer 
ve mahalli ticaret odalarmdan segilecek ikiser 
aza tarafmdan tanzim ve Iktisad vekaletinin 
aynen veya tadilen tasdikile bir sene igin tatbik 
olunur. 
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MADDE 11 — Bu idarelerin 
umumi heyetleri; Biiyiik Millet 
Meclisi Iktisad, Butge ve Diva-
ni muhasebat encumenlerinden 
tesekkiil eder. 

MADDE 12 — Bu idarelerin 
biitgeleri miidurluklerince ihzar 
ve takvim senesi basmdan en az 
iki ay evvel iktisad vekaletine 
tevdi olunur. Iktisad vekaleti 
biitgeleri Divam muhasebat-
tan tayin edilecek iki zat ile 
iktisad vekaletince tayin olu-
nacak bir reis ve bir mutehas-
sis ve Maliye vekaletince tayin 
olimacak bir zattan mittesekkil 
bir heyete tetkik ettirildikten 
sonra bir ay zarfmda Umumi 
heyetim tetkik ve tasdikma 
arzeder. 

Munzam ve fevkalade tah-
sisat talepleri gibi senesi zar
fmda zuhur edecek mesailin 
tetkik ve halli de muddet kay-
di mevzubahs olmaksizm Umu
mi heyete aittir. 

Mudurliiklerin ilk biitgeleri 
ve kadrolari iktisad vekaletin
ce tanzim ve icra Velrilleri Hey-
etinee tasdik olunur. 

MADDE 13 — Bu idarelerin 
hesab yili takvim yilidir. 

Bu idareler, senelik blangola-
rmi h|er takvim senesinin so-
nundan itibaren ug ay zarfmda 
ihzara mecburdurlar. Bu blan-
golar 12 nci maddede yazili ^e-
kilde segilecek bir heyet 

— 48 — 
Ik. E. 

MADDE 11 — Istanbul ve 
Izmir liman i§lefcmeleri, ticari 
usuller ve kaidelerle idare ilu-
nurlar. Sermayeleri ve btitiin 
sarfiyat ve muameleleri muha-
sebei umumiye, arttirma, eksilt-
me ve ihale kanunlarma ve Di-
vani muhasebatin vize ve mu-
rakabesine tabi degildir. 

MADDE 12 — Istanbul ve 
Izmir liman igletmelerinin umu
mi heyetleri, Biiyiik Millet Mec
lisi iktisad, Butge ve Divani 
muhasebat encumenlerinden te-
§ekkul eder. Biitgeleri miidur
luklerince ihzar ve takvim se
nesi ba§mdan en az iki ay ev
vel iktisad vekaletine tevdi 
olunur. iktisad vekalei bu biit
geleri Divani muhasebattan ta
yin edilecek iki zat ile iktisad 
vekaletince tayin olunacak hi
rer reis ve birer miitehassis ve 
Maliye vekaletince tayin olu
nacak birer zattan miitegekkil 
heyetlere tetkik ettirdikten 
sonra bir ay zarfmda umumi 
heyetin tetkik ve tasdikma ar
zeder. 

Munzam ve fevkalade tahsi-
sat talepleri gibi senesi zarfm
da zuhur edecek mesailin tet
kik ve halli de muddet kaydi 
mevzubahs olmaksizm umumi 
heyete aittir. 

Bu idarelerin ilk biitgeleri 
ve kadrolari iktisad vekaletin
ce tanzim ve Icra Vekilleri He-
yetince tasdik olunur. 

MADDE 13 — Istanbul ve 
izmir liman igletmelerinin he
sab yili takvim yilidir. 

Bu idareler senelik blango-
larmi her takvim senesinin so-
nundan itibaren iki ay zarfm
da ihzara mecburdurlar. Bu 
blangolar 12 nci maddede ya-

<2k 1 E . 

MADDE 11 — iktisad encii-
meninin on birmci maddesi ay 
nen. 

MADDE 12 — Iktisad encti-
meninin on ikinci maddesi ay* 
nen. 

MADDE 13 — iktisad encii 
meninin on iigiincu maddesi 
aynen. 
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MADDE 11 — tktisad enciimeninin tadili veg-
hile aynen 

MADDE 12 — tktisad enciimeninin tadili vec-
hile aynen 

MADDE 13 — Istanbul ve Izmir liman islet-
melerinin hesap yili takvim yilidir. 

Bu idareler, senelik blangolarmi her takvim 
senesinin sonundan itibaren iki ay zarfmda ih-
zara mecburdurlar. Bu blangolar, 12 nci maddede 
yazili §ekilde alakali dairelerin kadrolari icin-
den segilecek heyetler taramdan evraki miisbite-
lerile birlikte hesap ve muamelelerine bakilmak 

B. E. 

MADDE 11 — tktisad enciimeninin 11 nci 
maddesi aynen 

MADDE 12 — Istanbul ve Izmir liman is-
letmelerinin umumi heyetleri Biiyiik Millet Mec-
lisi Iktisad, Biitge ve Divani muhasebat encii-
menlerinden tesekkiil eder. Biitgeleri miidur-
liiklerince ihzar ve takvim senesi ba^mdan en az 
iki ay ewel Iktisad vekaletine tevdi olunur. Ik
tisad vekaleti bu biitgeleri ikisi Divani muhase-
batga, ikisi Iktisad ve birisi de Maliye vekalet-
lerince kendi memurlarmdan segilecek beser ki-
silik heyetler marifetile tetkik ettirildikten son-
ra bir ay zarfmda Umumi heyetin tetkik ve tas-
dikma arzeder. Bu heyetlere Divani muhase-
batga memur edilen zatlerden birisi riyaset eder. 

Munzam ve fevkalade tahsisat talepleri gibi 
senesi zarfmda zuhur edecek mesailin tetkik ve 
halli de, miiddet kaydi mevzubahs olmaksizm, 
Umumi heyete aittir. 

Bu idarelerin ilk biitgeleri ve kadrolari Ik
tisad vekaletince tanzim ve Icra Vekilleri heye-
tince tasdik olunur. 

MADDE 13 — Maliye enciimeninin 13 ncii 
maddesi aynen 
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tarafmdan hesab ve mua-
melelerijne bakilmak sure-
tile tktisad vekaleti tara-
fmdan tetkik ettirilir. Bu hey-
et, blangolarm kendilerine tev-
dii tarihinden itibaren bir ay 
zarfmda tetkik ve raporla Ik
tisad vekaletine tevdi eder. tk
tisad vekaleti de bu blancolar 
ile raporlari indelliizum kendi 
miitaleajsmi de ilave ederek 
tetkik ve tasdik olunmak iize-
re bir ay zarfmda umumi hey-
ete tevdi eder. Umumi heyetin 
tasdik karari alakadar memur-
larin ibrasi hiikmiindedir. 

MADt)E 14 — Bu idareierm 
her ssne blancolarma nazaran 
tahakkiik edecek safi karlar-
dan idarelerin inkisafma lasim 
olan miktarlar umumi heyet 
tarafmdan ayrildiktan sonra 
geri kalacak miktar Hazineye 
tediye Olunur. 

MADDE 15 — Bu idareler 
nezdinde iicretleri bu idareler-
ce veritoek iizere daimi birer 
murakib bulundurulur. Maliye 
/e tktisad vekaletlerince mii§te-
reken tayin ve iicretleri tesbit 
edilecek olan bu murakipler 
idareler muamelatmi tktisad 
vekaleti namma murakabe ile 
miikellef olup vazifeleri keza-
lik Malice ve Iktisad vekaletin-
3e tanzipa edilecek bir talimat-
name ite tayin olunur. 

MADDE 16 — tktisad ve
kaleti liizum gordiigu takdirde 
Istanbul ve Izmir liman i§leri 
idarelerini tevhide mezundur. 
Bu idarelerin nakid mevcudun-
dan Ikt|sad vekaleti liizum gbr-
diigu takdirde bir defaya mah-
m$ olmak iizere bir idareden 
tiigerine yardim ettirebilir. Mii-

— 2 4 -
Ik. E. 

zili sekilde secilecek heyotler 
tarafiadan hesab ve muamele-
lerine bakilmak suretile Iktisad 
vekaletince tetkik ettirilir. Bu 
heyetler blancolan kendilerine 
tevdi tarihinden itibaren bir ay 
zarfmda tetkik ve bir raporla 
Iktisad vekaletine tevdi eder-
ler. tktisad vekaleti de bu blan
colar ile raporlari liizumuna 
gore kendi mutaleasini da ilave 
ederek tetkik ve tasdik olun
mak iizere bir ay zarfmda umu
mi heyete tevdi eder. Umumi 
heyetin tasdik karari alakadar 
memurlarm ibrasi hiikmiinde
dir. 

MADDE 14 — tstetme ida-
relerinin her sene blangolarma 
nazaran tahakkuk edecek safi 
karlardan idarelerin inki§afma 
laznn olan miktarlar r.inumi 
beyet tarafmdan ayrildiktan 
sonra geri kalacak miktar Ha-
zineye tediye olunur. 

MADDE 15 — I§letme idare-
leri nezdinde iicretleri bu ida-
relerce verilmek iizere daimi 
birer murakib bulundurulur. 
Maliye ve tktisad vekaletlerin
ce mii§terken tayin ve iicretleri 
tesbit edilecek olan bu mura
kipler idareler muamelatmi Ik
tisad vekaleti namma muraka
be ile miikellef olup vazifeleri 
kezalik Maliye ve tktisad veka
letlerince tanzim edilecek bir 
talimatname ile tayin olunur. 

MADDE 16 — Aynen 
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G. I. B. 

MADDE 14 — tktisad encti-
meninin on dordiincii maddesi 
aynen. 

MADDE 15 — t?letme idare
ler! nezdinde, iicretleri bu ida-
relerce verilmek iizere, daimi 
birer murakip bulundurulur. 
Maliye ve tktisad vekaletlerin
ce mu^stereken tayin ve iicret
leri tesbit edilecek olan bu mu
rakipler idareler muamelatmi 
tktisad vekaleti namma mura
kabe ile miikellef olup vazife
leri kezalik Maliye ve tktisad 
vekaletlerince miiftereken tes
bit olunur. 

MADDE 16 — Hiikumetin 
on altmci maddesi aynen. 



25 — 
Mai. B. 

suretile tktisad vekaletince tetkik ettirilir. Bu 
heyetler, blangolan kendilerine tevdi tarihin-
den itibaren bir ay zarfmda tetkik ve bir 
raporla tktisad vekaletine tevdi ederler. tktisa'i 
vekaleti de bu blangolar ile raporlari luzumuna 
gore kendi miitaleasmi da ilave ederek tetkik 
ve tasdik olunmak iizere bir ay zarfmda Umu-
mi Heyete tevdi eder. Umumi Heyetin tasdik 
karari alakadar memurlarm ibrasi hukmiindedir. 

MADDE 14 — tktisad encumeninin 14 ncii 
maddesi aynen 

MADDE 15 — Giimriik ve tnhisarlar encume
ninin 15 nci maddesi aynen 

MADDE 16 
madde aynen 

Hukumetin teklif ettigi 16 net 

B. E. 

MADDE 14 — tktisad encumeninin 14 ncii 
maddesi aynen 

MADDE 15 — t§letme idareleri nezdinde da-
imi birer murakip bulundurulur. Maliye ve 
tktisad vekaletlerince mii§tereken tayin edilen 
bu murakipler idareler muamelatmi murakabe 
ile miikellef olup vazif eleri kezalik Maliye ve 
tktisad vekaletlerince mu§tereken tesbit olu-
nur. Murakiplerin iicretleri bu idarelerin kad-
rolarmda gosterilir. 

MADDE 16 — tktisad vekaleti liizum gordii-
gu takdirde Istanbul ve Izmir liman isletmeleri-
ni tevhide mezundur. Bu idarelerin nakid mev-
cudundan tktisad vekaleti liizum gordugu tak
dirde bir defaya mahsus olmak iizere bir ida-
reden digerine yardnn ettirebilir. Miiteakip se
nder gorulecek liizum iizerine heyeti umumiye 
kararile ayni §ekilde miinakale yapilabilir. 

tktisad vekaleti Istanbul ve Izmir liman i?-
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teakib sender goriilecek liizum 
uzerine heyeti umumiye kara-
rile ayni §ekilde miinakale ya-
pilabilir. 

MADDE 17 — Bu idareler 
yapmakta olduklan muamela-
tm gosterecegi ihtiyag iizerine 
heyeti umumiye kararile istik-
razlar aktine ve Iktisad veka-
letinin muvafakat ve miisaade-
si ile kredi hesabi carisi actir-
maga salahiyettardir. 

MADDE 18 — Bu idarelerin 
mesuliyeti altma girecek e§ya-
ya taalluk eden giimriik ve 
diger Devlet vergi ve resimle-
rini korumak iizere tahmil, tah
liye, ambar ve antrepoculuk 
muamelelerinin bu haklar ba-
kimmdan yolunda ve meri usul 
ve kanunlara uygun olarak ya-
pilip yapilmadigmi giimruk 
memur ve mufettisleri her saf-
hada tefti§ ve murakabe edebi-
lepekler ve giimriik mevzuati 
noktasmdan yolsuzluklan go-
riilen liman idaresi memurlan-
nin icabmda ellerini isten cek-
tirmek liizumunu ve Devlet 
haklarmi temin edecek ted-
birlerin almmasmi bu idarelere 
bildirmege giimruk mufettisleri 
salahiyetli olacaklardrr. 

Ambar, antrepo ve umumi 
magazalarla yolcu salonunun 
gumrukciiliik bakimmdan tabi 
olacaklari sartlarla buralarda 
ve esyanm tahmil ve tahliye-
sinde giimruk murakabesinin 
nasil yapilacagi bir nizamname 
ile tesbit olunur. 

— 26 — 
Ik. E. 

MADDE 17 — Istetme idare-
leri yapmakta olduklan mua-
melatin gosterecegi ihtiyac, uze
rine heyeti umumiye kararile is-
tikrazlar aktine ve Iktisad veka-
letinin muvafakat ve miisaadesi 
ile kredi hesabi carisi agtirmaga 
salahiyettardirlar. 

MADDE 18 — Bu idarelerin 
mesuliyeti altma girecek esya-
ya taalluk eden giimriik ve di
ger Devlet vergi ve resimlerini 
korumak iizere tahmil, tahliye, 
ambar ve antrepoculuk muame
lelerinin bu haklar bakimmdan 
yolunda ve meri usul ve ka
nunlara uygun olarak yapilip 
yapilmadigmi giimriik miidiir 
ve mufettisleri her safhada tef-
tis ve murakabe edebilecekleri 
gibi giimriik mevzuati nokta
smdan yolsuzluklan goriilen 
liman idaresi memurlarmin ica
bmda ellerini iŝ ten cektirmek 
liizumunu ve Devlet haklarmi 
temin edecek tedbirlerin alm
masmi bu idarelere bildirmeg-e 
giimriik miif ettisleri salahiyet-
lidirler. 

Ambar, antrepo ve umumi 
magazalarla yolcu salonunun 
giimriikc.uluk bakimmdan tabi 
olacaklari sartlarla buralarda 
ve esyanm tahmil ve tahliyesin-
de giimriik murakabesinin na
sil yapilacagi bir nizamname ile 
tesbit olunur. 

G. I. E. 

MADDE 17 — Iktisad encii-
meninin on yedinci maddesi 
aynen. 

MADDE 18 — Bu idarelerin 
mesuliyeti altma girecek esya-
ya taalluk eden giimriik ve 
diger Devlet vergi ve resim
lerini korumak iizere tahmil ve 
tahliye, ambar ve antrepocu
luk muamelelerinin bu haklar 
bakimmdan yolunda ve meri 
usul ve kanunlara uygun ola
rak yapilip yapilmadigmi 
giimriik miidiir ve mufettisleri 
her safhada teftis ve murakabe 
edecekleri gibi giimriik mevzu
ati noktasmdan yolsuzluklan 
goriilen liman isletmeleri me
murlarmin icabmda ellerini is
ten gektirmek liizumunu ve 
Devlet haklarmi temin edecek 
tedbirlerin almmasmi bu idare
lere bildirmege giimriik mu-
diir ve mufettisleri salahiyetli 
dirler. 

Ambar, antrepo ve umumi 
magazalarla yolcu salonunun 
gumriikciiluk bakimmdan tabi 
olacaklari sartlarla buralarda 
ve esyanm tahmil ve tahliye-
sinde giimriik murakabesinin 
nasil yapilacagi bir nizamna
me ile tesbit olunur. 
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MADDE 17 — Iktisad enciimeninin 17 nci 
maddesi aynen 

MADDE 18 — Bu idarelerin mesuliyeti alti-
na girecek esyaya taalluk eden Giimriik ve diger 
Devlet vergi ve resimlerini korumak iizere tah-
mil ve tahliye, ambar ve antrepoculuk muamele-
lerinin bu haklar bakimmdan yolunda ve meri 
usul ve kanunlara uygun olarak yapilip yapil-
madigmi Giimruk miidiir ve miifettisleri her saf-
hada teftis. ve murakabe edebilecekleri gibi 
giimriik mevzuati noktasmdan yolsuzluklari go-
riilen liman isletmeleri memurlarmin icabmda 
ellerini i§ten gektirmek liizumunu ve Devlet 
haklarmi temin edecek tedbirlerin almmasmi bu 
idarelere bildirmege giimriik miidiir ve miif ettis
leri salahiyetlidirler. 

Ambar, antrepo ve umumi magazalarla yol-
cu salonunun gumriikgiiliik bakimmdan tabi 
olacaklari sartlarla buralarda ve esyanm tahmil 
ve tahliyesinde giimriik murakabesinin nasil ya-
pilacagi bir nizamname ile tesbit olunur. 

Teftis neticesinde gizli veya agik zimmeti ve-
ya ihtilasi ve muamelelerinde suiistimali goriilen 
veyahud idaresi altmda bulunan seyleri veya 
bunlarm defterlerile evrakmi gostermeyen li
man memurlarmm isten el gektirilmesi hakkmda 
giimriik miifettislerinin talepleri memurlarm 
mafevkleri tarafmdan derhal yerine getirilir. 

B. E. 

letmeleri biitcelerinden odenmek iizere Trabzon 
ve MersindeW liman sirketleri hisse senetlerhii 
de mubayaa ve bu takdirde bu i§leri ya ayri 
idare halinde veyahud diger isletmelerle birle§-
tirmek suretile bu kanun hiikiimleri dairesinde 
idareye salahiyetlidir. Bu takdirde hazinenin 
istirak hisseleri yeni idarelerin sermayesine 
Have olunur. 

MADDE 17 —Isletme idareleri * yapmakta 
olduklan muamelatm gdsterecegi ihtiyag iize-
rine Heyeti Umumiye kararile istikrazlar aktine 
ve Iktisad vekaletinin muvafakat ve miisaadesi 
ile ceman 200 000 liraya kadar kredi hesabi 
carisi actirmaga salahiyettardirlar. 

.MADDE 18 — Maliye enciimeninin 18 nci 
maddesi aynen 
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MADDE 19 — Bu idarelerin 
miidurleri Iktisad vekaletinin 
inhasi uzerine Reisiciimhurun 
tasdikile tayin olunur. 

Mudurluklere aid muamela-
tm sureti idaresi ve mudiirliik-
ler teskilatile miidiirden baska 
memurlarmm sureti tayini ve 
vazife ve salahiyetleri bir ni
zamname ile tesbit olunur. Bu 
nizamname yapilmcaya kadar 
bu fikradaki hususat Icra Ve-
killeri Heyetince tasdik edile-
cek bir talimatname ile tayin 
olunur. 

MADDE 20 — Bu idarelerin 
memurlan halk ile ve mensub 
olduklari idarelerile muamele ve 
miinasebetlerindo hususi miies-
sese memurlan gibi muameleye 
tabi olup haklarmda memurin 
muhakemati hakkmdaki kanun 
ile memurin kanununun hii-
kumleri tatbik olunmaz. 

MADDE 21 — Bu idarelere 
aid mallar Devlet malidrr. 

Bunlan calanlar, ihtil&s eden-
ler, zimmetine gegirenler veya 
her ne suretle olursa olsun sui-
istimal edenler Devlet mallan 
hakkmda ika olunan bu gibi 
suglara muterettib takibat ve 
cezalara tabidirler. 

MADDE 22 — Bu idarelerin 
memur ve miistahdemlerine 
mahsus olmak iizere ihzar olu-
nacak tekaiid sandigi kanunu 
mevkii meriyete geginceye ka
dar simdiki Koruma sandigi is-« 
lerine Iktisad vekaletince yapi-
lacak talimat dahilinde devam 
olunur ve sandik igin memur-
lardan % 5 aidat kesilir. Ay-

— 28 -

Ik. E. 

MADDE 19 — Istanbul ve 
Izmir liman isleri miidiirleri 
Iktisad vekaletinin inhasi uze
rine Reisi Cumhurun tasdikile 
tayin olunurlar. 

Mudurluklere aid muamela-
trn sureti id&resi ve mudiirliik-
ler te§kilatile miidiirden ba§ka 
memurlarmm sureti tayini ve 
vazife ve salahiyetleri bir ni
zamname ile tesbit olunur. Bu 
nizamname yapilmcaya kadar 
bu fikradaki hususat Icra Ve-
killeri Heyetince tasdik edile-
cek bir talimatname ile tayin 
olunur. 

MADDE 20 — Liman i§let-
meleri memurlan halk ile ve 
mensub olduklari idarelerle 
muamele ve miinasebetlerinde 
hususi miiessese memurlan gi
bi muameleye tabi olup hakla
rmda memurin muhakemati 
hakkmdaki kanun ile memurin 
kanununun . hiikiimleri tatbik 
olunmaz. 

MADDE 21 — Liman i§let-
melerine aid mallar Devlet ma-
lidir. 

Bunlan galanlar, ihtilas eden
ler, zimmetine gegirenler veya 
her ne suretle olursa olsun sui-
istimal edenler Devlet mallan 
hakkmda ika olunan bu gibi 
suglara muterettib takibat ve 
cezalara tabidirler. 

MADDE 22 — Liman islet-
meleri memur ve miistahdem
lerine mahsus olmak iizere ih
zar olunacak tekaiid sandigi 
kanunu mevkii meriyete gecin-
ceye kadar §imdiki koruma san
digi i§lerine Iktisad vekaletin
ce yapilacak talimat dahilinde 
devam olunur ve sandik igin 
memurlardan % 5 aidat kesi-
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MADDE 19 — Istanbul ve 
Izmir liman isletmeleri miidiir-
leri Iktisad vekaletinin inhasi 
uzerine Reisiciimhurun tasdi
kile tayin olunurlar. Miidiir-
luklere aid muamelatm sureti 
idaresi ve miidurlukler tes^kila-
tile miidiirden baska memurla-
rm sureti tayini ve vazife ve 
salahiyetleri bir nizamname ile 
tesbit olunur. Bu nizamname 
yapilmcaya kadar bu fikradaki 
hususat Icra Vekilleri Heyetin
ce kararla§tmlir. 

MADDE 20 — Iktisad encii-
meninin yirminci maddesi ay-
nen. 

MADDE 21 — tktisad encti-
meninin yirmi birinoi maddesi 
aynen. 

MADDE 22 — Liman islet
meleri memur ve miistahdemle
rine mahsus olmak iizere ihzar 
olunacak tekaiid sandigi ka
nunu mevkii meriyete gegince-
ye kadar simdiki koruma san
digi i^lerine Iktisad vekale
tince yapilacak talimat dahilin
de devam olunur ve sandik igin 
inemuxiardan % 5 aidat kesilir. 



~ & > -

Mai E. 

MADDE 19 — Gumriik re inhisarlar encume-
ninin 19 ncu maddesi aynen 

MADDE 20 
maddesi aynen 

Iktisad enctimeninin 20 nci 

MADDE 21 
maddesi aynen 

Iktisad enciimeninin 21 nci 

MADDE 22 — Gumriik ve inhisarlar encii
meninin 22 ncii maddesi aynen 

B. E. 

MADDE 10 — Gumriik ve Inhisarlar encii 
meninin 19 ncu maddesi aynen 

MADDE 20 — Iktisad enciimeninin 20 nci 
maddesi aynen 

AMDDE 21 — Iktisad enciimeninin 21 nci 
maddesi aynen 

MADDE 22 — Liman isletmeleri memur ve 
miistahdemlerine mahsus olmak iizere ihzar o-
lunacak tekaud sandigi kanunu mevkii meriyete 
geginceye kadar simdiki koruma sandigr islerine 
Iktisad vekaletince tayin olunacak esaslar da-
hilinde devam olunur, ve sandik igin memurlar-
dan % 5 aidat kesilir, ayni miktar, idareler biit-
geleririe sandiklar hesabma aynca konulur, 
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ni miktar idareler biitcelerine 
sandik hesabma konulur. 

MADDE 23 — Yeni tegkilat 
dolayisile agikta kalacak me-
murlara Inhisar idareieri za-
manmdaki her hizmet senesine 
mukabil bir maa§ nisbetinde 
tazminat verilir. Tasfiyesi bit-
memis, olan Istanbul liman- sir-
keti memurlarmin tazminatin 
tasfiye olunan §irket zamanma 
tesaduf eden hizmetlere aid 
kismi tasfiye heyeti hesabmdan 
tesviye olunur. 

MADDE 24 — Hiikumet 1s-
tanbulda komiirlerin sati§ ve 
depo islerini kismen veya ta-
mamen Istanbul liman i§leri 
idaresine yaptirmaga mezun-
dur. 

MADDE 25 — Bu kanun me-
riyete kondugu tarihten sonra 
gelecek ilk takvim senesi ba§i-
na kadar olan miiddet bir he-
sab devresi addolunur. 

MADDE 26 — Giimruk ida-
relerince devredilecek ambar-
larda halen mevcud e§yadan 
kanuni miiddetlerini bitirenler 
miistesna olmak iizere, digerle-
ri harici aliimetleri ve kap mik-

— 30 — 
Ik. E. 

lir. Ayni miktar idareler biit
celerine sandiklar hesabma ko
nulur. 

MADDE 23 — Aynen 

MADDE 24 — Hiikumet Is-
tanbulda maden komiirii depo-
lan tesis ve idaresi iglerini kis
men veya tamamen Istanbul li
man i§letmesine yaptirmaga 
mezundur. 

Komiir deposu iglerine ba§-
landiktan sonra luzum goriildii-
gii takdirde bu idarenin hesa-
bini ayrica tutmak gartile Is-
tanbulda komurun sati§ i§leri-
le de istigal etmesine iktisad 
vekaleti ayrica miisaade vere-
bilir ve bu takdirde liman i§leri 
ile diger alakadarlar arasmda 
depodan istifade hususunda 
farkli muamele yapilmaz. 

MADDE 25 — Aynen 

MADDE 26 — Giimruk ida-
relerince devredilecek ambar-
larda halen mevcud esyadan 
kanuni miiddetlerini bitirenler 
miistesna olmak iizere, digerle-
ri harici alametleri ve kap 

G. I. E. 

Ayni miktar, idareler biitceleri
ne sandddar hesabma ayrica ko
nulur. 

MADDE 23 — Yeni teskilat 
dolayisile agikta kalacak me-
murlara inhisar idareieri zama-
nmdaki her hizmet senesine 
mukabil bir maas nisbetinde 
tazminat verilir. 

MADDE 24 — Iktisad encii-
men'min yirmi dordiincu mad-
desi aynen. 

MADDE 25 — Hiikumetin 
yirmi besinci maddesi aynen. 

MADDE 26 — Giimruk ida-
relerine devredilecek ambar-
larda halen mevcud esyadan 
kanuni miiddetlerini bitiren
ler miistesna olmak iizere di-
gerleii harici alametleri ve 
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MADDE 23 — Giimriik ve inhisarlar encii-
meninin 23 ncii maddesi aynen 

MADDE 24 — tcra Vekilleri Heyeti kararile 
Istanbulda maden komiiru depolan tesis ve ida-
resi inhisan kismen veya tamamen Istanbul li-
man isletme idaresine verilebilir. 

§ehrin iktisadi, sihhi ve bedii sartlarma gore 
depo yeri segilmesi ve inhisarm mahiyet ve sii-
mulii tcra Vekilleri Heyetince kararla^tirilir. 

Komiir deposu islerine baslandiktan sonra 
luzum goruldiigu takdirde bu idarenin hesabmi 
ayrica tutmak sartile Istanbulda komiiriin satis 
islerile de istigal etmesine tktisad vekaleti ayri
ca miisaade verebilir ve bu takdirde liman isle-
rile diger alakadarlar arasmda depodan istifa-
de hususunda farkli muamele yapilmaz. 

MADDE 25 — Hiikumetin teklif ettigi 25 nci 
madde aynen 

MADDE 26 — Giimruk ve inhisarlar encii-
meninin 26 nci maddesi aynen 

B. E. 

MADDE 23 — Yeni teskilat dolayisile agik-
ta kalacak memurlara 2521 sayili kanunla tes-
kil edilen idareler zamanmdaki her hizmet se-
nesine mukabil bir aylik nisbetinde tazminat ve-
rilir. 

MADDE 24 — Maliye enciimeninin 24 ncii 
maddesi aynen-

MADDE 25 — Bu kanun meriyet kondugu 
tarihten sonra- gelecek ilk takvim senesi basi-
na kadar olan miiddet bir hesab devresi addo-
lunur. 

Bu idarelerin 1936 yilma aid biitge ve hesab-
lari 2993 numarali kanun mucibince 1936 yili 
haziran ayi igin verilen bir aylik muvakakt biit-
ge devrelerini de ihtiva eder. 

MADDE 26 — Giimriik ve inhisarlar encii
meninin 26 nci maddesi aynen 
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tarlan ve sikletleri iizerinden 
Liman i§leri idarelerine teslim 
olunur. Muhteviyatmin noksan 
olduguna §iiphe edilenler muh-
telit heyetlerce agilarak muh-
teviyati tesbit olunmak sure-
tile devredilir. 

Devir alinan e§yadan dogan 
mesuliyetler Liman idaresine 
aittir. 

MADDE 27 — 2521 ve 618 
sayili kanunlarm bu kanuna 
muhalif olan hiikiimlerile 311 
numarali birinci avans kanunu-
nun altmci maddesi mucibince 
almmakta olan rihtim resmi 
miilgadir. 

MADDE 28 — Bu kanun 1 
haziran 1936 tarihinden mute-
berdir. 

MADDE 29 
hukumlerini 

— Bu kanunun 
yapmaga Maliye, 

tktisad ve Giimruk ve inhisar-
lar vekilleri memurdur. 

B§. V. 
/. Inonil 

M. m v. 
K. Ozalp 
Ha. V. V. 

$. Saracoghi 
Mf. V. 

S. Ankan 
' tk. V. 
C. Bayar 
G. 1. V. 

Eana Tarhan 

17-IV-1936 
Ad. V. 

S. Saracoglu 
Da. V. 

S. Kay a 
Mai. V. 

F. Agrah 
Na. V. 

Ali Qetinkaya 
S. 1. M. V. 

Dr. R. Saydam 
Zv. V. 

Muhlis Erkmen 
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miktarlan ve sikletleri iizerin
den liman igleri idarelerine tes
lim olunur. Muhteviyatmin nok
san olduguna §iiphe edilenler 
muhtelit heyetlerce agilarak 
muhteviyati tesbit olunmak su-
retile devredilir. 

Devir alman esyadan dogan 
mesuliyetler liman idarelerine 
aittir. 

MADDE 27 — Liman i§leri-
nin Hukumetge idaresi hakkm-
da 2521 ve limanlar hakkinda-
ki 618 sayili kanunlarm bu ka
nuna muhalif olan hiikumleri-
le 311 numarali birinci avans 
kanununun altmci maddesi mu
cibince almmakta olan rihtim 
resmi miilgadrr. 

MADDE 28 — Aynen 

MADDE 29 —• Aynen 

G. I. B. 

kap miktarlan ve sikletleri 
iizerinden liman i§letme idare
lerine teslim olunur. Muhtevi
yatmin noksan olduguna siiphe 
edilenler gurnruk ve liman i$-
letmeleri tarafmdan tayin edi-
lecek memurlardan miitesekkil 
heyetlerce agilarak muhtevi
yati tesbit olunmak suretile 
devredilir. 

Devir alman esyadan dogan 
mesuliyetler liman idarelerine 
aittir. 

MADDE 27 — tktisad encti-
meninin yirmi yedinci maddesi 
aynen. 

MADDE 28 — Hiikumetin 
yirmi sekizinci maddesi aynen. 

MADDE 29 — 
yirmi dokuzuncu 
nen. 

Hiikumetin 
maddesi ay-
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MADDE 27 — 618 numarali limanlar kanu
nunun tarif eler hakkmdaki 10 ncu maddesi hiik-
mii Istanbul ve Izmir liman idarelerinde tatbik 
olunmaz. 

2521 numarali kanunun bu kanuna muhalif 
olan hiikiimleri miilgadir. 

311 numarali birinci avans kanununun 6 nci 
maddesi mucibince Istanbulda alrnmakta olan 
rihtim resmi kaldirilmistir. 

MADDE 28 — Hukumetin teklif ettigi 28 
nci madde aynen 

MADDE 29 — Hukumetin teklif ettigi 29 n-
cu madde aynen 

MADDE 27 — 618 numarali limanlar kanu
nunun tarif eler hakkmdaki 10 ncu maddesi htik-
mile giimriik kanununun muaddel 8 nci madde
si hiikmiinun bu kanun hiikumlerine muhalif 
olan hiikiimleri Istanbul ve izmirde tatbik olun
maz. 

2521 numarali kanunun bu kanuna muhalif 
olan hiikiimleri miilgadir. 

311 numarali birinci avans kanununun 6 nci 
maddesi mucibince alrnmakta olan resim kaldi
rilmistrr. 

MADDE 28 — Istanbul liman isleri umum 
miidurliigii 1935 mali yili biitce kanununun 
4 ncii maddesi mucibince Istanbul liman §irke-
tinin tanzim olunacak blangosu tasfiyenin in-
tacmda Maliye vekaletince 12 nci maddede ya-
zili umumi heyete tevdi olunur. 

MADDE 29 — Bu kanun nes,ri tarihinden 
muteberdir. 

MADDE 30 — Hukumetin 29 ncu maddesi 
aynen 

— » • — • » » • • • 
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S. Sayisi: 184 eek 
Maa§ kanununun 13,24 ve 25 nci madielerinin degi§tiril 

mesi hakkinda kanun layihasi ve.Biit?e encumeni 
mazbatasi (1/494) 

Biitge enciimeni mazbatasi 

T. B. M. M. 
Biitge encumeni 

Mazbata No. 189 
Esas No. 1/494 

8-VI-1936 

Yiiksek Reislige 

Maas kanuimnun bazi maddelerinin degistiril-
mesine dair olan kanun layihasinin Umumi He-
yetin 13 - V - 1936 tarihli toplantisinda mii-
zakeresi sirasinda Milli Mudafaa encumeninin 
bir nefer tayini verilmesi hakkindaki fikrasinm 
kabuliine dair Manisa saylavi Kazun Nami Du
ra tarafindan verilen. ve Yuksek Meclisce na-
zan itibare alinan takrir enciimenimize veril-
mis olmakla okundu ve konusuldu: 

Azadan bir kismi, takrirde mevzuubahs olan 
bir nefer tayini yerine memuriyeti asliyelerin-
den almakta olduklari maas ve iieret miktari 
riitbe maasmdan dun olanlara maas ve iieret far-
kmm- verilmesi ve diger bir kismi da bu nefer 
tayininin yalniz ikametgahlarc harieindeki gar-
nizonlara sevkedilenlere. degil, talim ve manev-
ra maksadile gagirilacak olan butun ihtiyat za-
bitlerine verilmesi muvafik olacagi mutaleasm-
da bulunmuslarsa da layihanin Umumi Heyetge 
kabul edilen 24 ncu maddesinde seferberlikte si-
lah altina alinan ihtiyat subaylarmm maas fark-
larmin verilecegine dair hukum mevcud oldu-
gu cihetle talim maksadile gagirilanlar igin 13 
ye 25 nci maddelerde yazili hukumler kafi go-
ruldugu gibi alinan izahata gore ihtiyat subay
larmm hemen umumiyetle bulunduklan mahal 
garnizonlarmda talim ettirilmeleri mukarrer 
bulundugu ve bunlarm vaziyetlerinde talim ve 
manevra sebebile bir tebeddiil vukua gelmiyo 
cegl ve esasen bu kabil talim ve manevreler es-
hasmda diger muvazzaf subaylara nefer tayini 
verilmemekte oldugu cihetle azami kirk bes giin-

luk talim devrelerini bulunduklan mahal garnizon
larmda gecjurecek olanlara ayricabir nefer tayini 
verilmê ine mahal gorulmemis ve ancak ikamet

gahlari harieindeki garnizonlara sevkedilecek 
ihtiyat subaylarmm A-aziyetleri evvelki.lere, na-
zaran farkli olduguiidan Milli Miidafaa eiicti-
menince teklif oiundugu veghile yalmz bunla-
ra bir nefer taynu verilmesi ekseriyetle kabul 
edilmistir. 

Belediye ve vilayet daimi enciimenleri aza-
liklarinda bulunan ihtiyat subaylarin talim ve 
manevra maksadile davetleri halinde talim ve 
manevra muddetince bunlarm da mezun ad-
dedilmesi ve almakta olduklari ucretlerin ken-
dilerine verilmesi icab etmekte olup bunun da 
kanunda tasrihi faydali gorulmus, ve bu esas-
lara gore hazirlanan 25 nci madde bagli olarak 
sunulmustur. 

Umumi heyetin tasvibine konulmak iizere 
Yuksek Reislige sunuldu.. 

Reis vekili 
Isparta 

Milk err em tJnsal 
Qorum 

J7. Sahri Akgol 
Gazi Anteb 

§u, bu sebeple ordu iginde 
bazi zabitlere nefer tayini 
verilmesini uygun bulrau-

yorum 

A, II. Ayerdem 
Malatya Mardin 

M. Oker R. JErten 
Ordu 

II. Yalman r 

Sivas 

B.Ba§ara 

M. M. 
Trabzon 

Sim Day 
Diyarbekir 

Eu§tu Bekit 

• Giimusane 

Durak Sakarya 
Mus 

§. Ataman 
Seyhan 

N. Eldeniz 
Yozgad 

T& Igos 



BtiTQE ENCUMENlNlN TEKLtFl 

MADDE 2J> Umumi. muvazeneye dahil 
"olan veya miilhak ve hususi biitgelerle idare 
ed%n^d#irelerd§ veya . .^^J'mayesiim ^tamanu-
Devlete aid olan veya hususi kanunlarla Dev-.., 
letoe te§kil edilen veya tair imtiyazi i§leten'mu-
esseselerde miistahdem olanlarla vilayet ve 
bclediye daimi encumenleri azaliklancda bu-
lunanlardan talim ve manevra nixinasebetile 
silah altina alinanlarin maa§ veya iicretleri 
- Bunlar, askeri riitbjeyi haiz olsun olmasin -

,i , mensub. olduklari daire y^muesseseferce tarn 
olarak 'verilir. Bunlar haricinde kalarilarm ta-

, limi m *wianevra ^ kpn* ordiida. -kaldiklari rnud-
-detq.aid maaslan kitaya iltihaklari tarihinden 
Itibaren riitbelerine gore Milli Miidafaa veka-
leti biitgesinden verilir. 

Ikametgahi haricindcki garnizonlar-t sevke-
dilen ihtiyat subaylanna talim miiddetinee bir 
nefer tayini aynen verilir. 

rtJJWiiu I I 
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. Sayisi:32 yeek 
Nafia vekaletile Yuksek muhendis mektebi 1935 yiii butge-
lerine tahsisat konulmasma ve- Yuksek muhendis mektebi 
tesisat, rn§aat ve tamirati igin gelecek senelere ge?ici 
mukaveleler aktine izin verilmesine dair kanun layihasi ve 

Butge encumeni mazbatasi (1/329) 

Btitge enciimeni mazbatasi 

T. B. M. M. 
Butge enciimeni 
Mazbata No. 183 
Esas No. 1/329 

8 -Vt -1936 

Yuksek Reislige 

tsvec, grupundan aknacak paralarin Nafia 
vekaleti butgesine tahsisat kaydine dair olup 
6 - XII - 1936 tarih ve 23 numarali mazbati-
nrizda Umumi heyetin tasvibine arzedilmis iken 
yeniden tetkik edibnek iizere enciimenimize alin-
mis olan kanun layihasi Nafia vekili Ali Qetin-
kaya hazir oldugu halde okundu ve konusuldu: 

§imdiye kadar-miilhak bir biitge ile idace 
edilmekte olan Yuksek miihendis mektebi 193'a 
mali yili iptidasindan itibaren umumi muvaze-
neye alinmi^ oldugundan layihada buna gore bir 
degisiklik yapilmasi icab ettigi gibi Nafia veka
leti emrinde bulunan Fen mekteibi icjn de ica-
bmda bu paradan sarfiyat yapilabilmesinin te-
niini maksadile ikinci maddedeki Yuksek miihen

dis mektebi yerine Nafia vekaleti emrindekl 
mektebler kaydinin konmasi faydali gorulmii^-
tiir. 

Bu esasa gore hazirlanan layiha Umumi he
yetin tasvibine konulmak iizere Yuksek Eeisligo 
sunuldu. 

E. V. M. M. 
Isparta Trabzon 

Mukerrem tfnsal Sirrt Day 
Diyarbekir Giimiisane 
B. Bekit D. Sakarya 
Malatya Mus 
M. Oker $. Ataman 

Ordu Seyhan 
H. Yalman N. Eldeniz 

Qorum 
M. Cantekin 
Kirklareli 

$. Odiil 
Srvas 

B. Ba§ara 
Yozgad 
S. tcoz 



BttTQE ENCttMENlNtN TEKLlFi 

Isveg grupundan alinacak paranm 1936 mall yilt 
Nafta vehdUti tiltgesine tahsisat hayid ve sarfma 

dair hanun layihasi 

MADDE 1 — Isveg grupuna etiid ve istiksaf 
igin verilmis olan paranm Devlet demiryollari 
i^letme idaresindeki hesabi kapatilarak Hazine-
ye devrolunur. Bu paradan sfirketin miistahak 
olacagi miktar nazim varidat faslma irad ve 
1936 mali yili Nafia vekaleti btttgesinde agilacak 
nazim tahsisat faslma masraf kaydolunarak 
mahsub edilir. 

§irket tarafmdan geri verilecek olan miite-
baki para bir taraftan 1936 mali yili varidat 
btitgesinin 39 ncu faslma irad ve diger taraftan 
Nafia vekaleti 1936 mali yili biitgesinde (Nafia 
vekaleti emrindeki mektepler ini-jaat, tamirat, te-
sisat ve saire masraf Ian karsiligi) adi ile agila-
cak bir fasla tahsisat kaydolunur. 

MADDE 2 — Nafia vekaletince birinoi mad-
de mucibince tahsisat kaydedilecek para mikta-
rmi tecaviiz etmemek sartile tesisat, insaat, ta
mirat ve sair masraflar igin Icra Vekilleri He-
yeti kararile hiikmii gelecek seneye sari mukave-
leter aktedilebilir. Bu tahsisattan 1938 mali yi
li zarfmda sarfedilmeyen kismi 1937 mali yili 
Nafia vekaleti biitgesine devredilerok sarfolu-
nur. 

MADDE 3 —- Bu kanun nesri tarlhinden mu-
teberdir. 

MADDE 4 — Bu kanunun hukmunii icra-
ya Maliye ve Nafia vekilleri memurdur. 

• * * • >m»m* - M -
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Van golti i§letmesi kanunu layihasi ve Iktisat ve Butge 

encumenleri mazbatalan (1/533) 

T. C. 
Jius-vrkalct 30 - 7 7 -1936 

KararUtr imidiirlugu 
Sayi : 6/1371 

Biiyiik Millet Meclisi Yiiksek Reisligine 
Iktisad vekilligince hazirlanan ve J era Vekilleri Ileyetinee 28-IV-1936 tarihinde Yiiksek Mec-

lise urzi kararlastinlan Van golii isjetmesi kanunu layihasi esbabi mucibesile biriikte sunulmu§tur. 
Basvekil 
/. tnonil 

Hiikiimetin (Van golii isletmesi kanunu) mucip sebepler layihasi 

Mukaddeme 

Kendisini Qevreleyen vatan parcalarimn tabii ve miikemmel bir irtibat ve nakil sahasi olan ve 
Marmara denizi kadar kiymetli ve genis olan Van goliinde nakliyatin; bu giin hemen yok denecek 
kadar zayif oldugu goz oniinde tutularak; biitiin biitqesi Hazinece verilmesine ragmen verimsiz 
vaziyette bulunan bu giinkii (Van golii gemi isletme idaresi) nin yerine beklenen inkisaf ve inti-
zam ile gol (jevresindeki nakliyati saglam vasitalarln ve ueuza temin edecek yeni ve rasyonel 
bir id are kurmak gayesile (Van golii isletmesi) kanunu adini tasiyan bu proje hazirlanmis bu-
lunmaktadir. 

Proje maddelerinin her bireri hakkindaki mucip sebepler ise asagida arzedilmistir: 
Birinci madde — Van goliiniin bir miinakalat portesi vardir. Bu portenin normal ticretlerle 

geliri; hakiki ilitiyaca tekabiil edecek kadar muntazam seferlerle ^aliscak tek bir tesekkiilii dahi 
yasatamayacak kadar azdir. Bu giin golde mevcud isletimo; kcndi geliriwden baska her seme Devletten 
gordiigii 50 000 liralik yardima ragmen hakiki ihtiyaca yetecek kadar seferler yapmak imkanrni 
bile bulamamaktadir. 

Bu halin gol cevresinde niifusun QOgalmasma ve demiryolunun gol kenarrna erismesine kadar 
daha epey bir miiddet boyle devam edccegi tabiidir. Bu vaziyet karsisrnda bu dar portenin gelirine 
hususi tesebbiislerin istiraki neticesi olarak dogacak rekabet vaziyetleri karsisrnda hem Devlet is
letmesi her sene daha fazla bir yardima ihtiyac, gosterecek ve bu suretle de yiikselmek imkanlarmdan 
mahrum kalacak ve hem de hususi tesebbiislerin ortaya koyacagi milli servet heder olacaktir. 

Cferek bu mulahaza dolayisile ve gerekse hakiki ihtiya^lara cevab verecek muntazam, ucuz ve 
miikemmel ve emin vesaitle mueehhez bir isletme kurabilmek gayesile golde miinakalat isinin eta-
tize edilmesi ve binaenaleyh maddedeki tarifat dairesinde Devlet inhisarma alinmasi bir emri zaruri 
goriilmii^tiir. 

Ancak golde bir mevki muhitinde ve birbirine yakin bazi kiigiik mevkiler arasinda yapilacak 
ufak mikyastaki nakliyata imkan vermek ve bu vesile ile golde kiicjik nakil vesaitinin gogaltilmasmi 
tesvik etmek ve bu yolda bir faaliyet sahasi agmis olmak iqin bes gros tonilatoya kadar kiigiik 
merakibin yapacagi nakliyat inhisar dairesi siimuliinden disarida birakilmistir. 

Golde nakliyat isi bu suretle inhisar altma almirken miinakalat, imkan ve icaplarmi kolaylas-
tirmaga matuf olan iskele, nhtim, mendirek, ve antrepo gibi tesisati nafia viicude getirmesi mec-



— a — 
buriyeti de kendisine verilen inhisar hakkinm bir veeibe ve tavizi mahiyetinde olarak isletmeye 
tahmil edilmis ve bittabi bunlarm teneffii hakki da kendisine birakilmistir. 

tkinci madde : Gol c,evresinin miinakalat islerini ve bunun ieaplarmi tanzim suretile binnetiee 
o havali iktisadiyatmin ihyasmda muhim bir amil olarak amine hizmetini gormek ve bunu yapar-
ken de memleketin askeri ve idari bakimlardan yiiksek menfaatleri ieaplarma da ayni zamanda 
uymak meeburiyetinde bulunan Van golii isletme sinin bir devlet kurumu olarak idame ve ihya^i 
ve fakat <emsali deniz ticaret miiesseselerinde son bir kac sene zarfinda elde edilen tecriibelere 
nazaran da kendisine ticari bir mahiyet vermek zarureti tahaddiis etmis bulunmaktadir. 

Bu itibarla isletmenin hiikmi sahsiyeti hak olmak iizerc ticari usullere gore idare edilmesi 
esasi kabul edilmis ve bundan baska da is mevzuunun istilzam ettirdigi hususiyetler ve isletme 
islerindeki zaruri gabukluklar goz oniinde tutulurak iyi bir randrmanla isleyebilmesini teminen 
biitiin muamelat ve hesabatinin ve alim satim islerinin muhasebei umumiye, arttirma, eksiltme, 
ve ihale kanunlarina ve Divani muhasebat vize ve murakabesine tabi tutulmamasi dusiinulmiis 
ve fakat bir Devlet mali olan bu miiessesenin is icablarma uygun bir tarzda e-mrii murakabesi 
keyfiyeti de aid oldugu maddelerde goriilecegi i^zere ayrica temin edilmis bulunmaktadir. 

"tteuticu madde : Bu madde isletme idaresiuin sermayesinin nelerden terekkiip edecegini goster-
mektedir. 

Mahallinde yaptirilan tetkikata nazaran bimin gol isletmesinin elinde bulunan vesait; umumi 
harp esnasmda Ruslar tarafmdan getirilmis cski. 50k masrafli ve yeni miinakale ihtiyaclarmm 

teminden uzak teknelerdir. 
Goliin ehemmiyetli firtinalarina mukavemet edebilecek hal ve evsafta ve her tiirlu nakliyata 

uygun yeni ve masrafsiz nakil vasitalarma mutlak bir ihtiyac, vardir. Bundan baska mevcud ve 
fakat ihtiyaci karsilamaktan cok uzak bulun-in ufak bir tamirhaneyi tersane haline getirmek 
suretile islah ve tevsi ederek go! vasitalarnnn ufak ve biiyiik hilumum tamirlerini yapabilecek 
ve yeni almaeak gemileri monte edebilecek ve hatta ileride yeni gemi miasma kabiliyetli olacak 
bir kizak ve tersane kurulmasi da bir emrii zaz.uriyedir. 

Gerek bu tadat edilen hususatin temini ve gerekse de hukuku ^ahsiyeyi ve mill! sermayeyi 
korumaga nvatuf bir harekot olmak tizore inhisarm teessiisii yiiziinden c.ahs/mayacak olan liususi 
vesaitiu mubayaasi ve bnnlardan maada da Ruslarm gol kenarini isgali zamanmda isletme mer-
kezi olarak intihap ettikleri (Ernis )in goliin en sapa bir yerinde olmasT ve bilhassa demiryolu, 
gole en cabuk olarak cenubi garbiiiden ^elecegine gore bu mevkiin birakilarak, heniiz pek iptidai 
bir vaziyette olan tersanenin ve ayni zamanda bunun yaninda bnlunmasi zaruri olan isktme morke-
zinin (Tatvan) a nakil ve mevcud iskelelerin tamir ve islaliT ve miihim bir iki mevkide antrepo tesis 
masraflari karsjligi olmak iizere fktisad vekaleti 1936 senesi biiteesine (350 000) liralik bir tahsisat 
vazi esasi kabul edilmistir. 

Idarenin sermayesi bu tahsisat ile l)irlikte birinci mnvakkat madde mueibince devir alaeagi 
meveudattan ibaret olacaktir. 

Dordimeii madde: Van golii isletme iadrcsinin istigal sa ha sin in ana hatlarini cer<jevelcyen bu 
maddenin (A) fikrasi bu kanunla kendisine verilen inhisar hakkinm isletilmesine matuf olduguna 
gore tavzihden miistagni bulunmaktadir. 

B : Fikrasi 
Bu fikra ile memlekette istihlake yarayacak ve belki de Iran ve Rusyaya ihrae. imkanlari da 

elde edilebilecek olan balik ve soda gibi goliin tabii servetlerinin faydah bir surette isletil-
mesi istihdaf edilmistir. Keza gol civanndaki ya az verimli veyahut ta nakil miiskiilati yuzun-
den isjetilmemis ve fakat ufak himmetlerle isletilmesi kabil goriilen ham y)eti'ol (Mazot) kuyu-
lari gibi madenlerin imka.n halinde inhisar §eklinde i§letilerek intifa hakkinm bu isletme ile 
birlikte Eti banka verilmesi; mahallen tedarikinde muskiilat cekilon ve ayni zamanda cok pa-
haliya malolan isletme mevaddi mustehlikesinin kolayca teminine yarayacagi du§iinulmus,tur. 

Bu giinkii durmnu itibarile Devletce daha bir miiddet suj)va.risiyone e<lilmedikQe yasamasi 
gayrimiimkiin olan isletmeyi; bu gibi mernbalardan da alimante ederek Devlet buteesine tahmil 
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edecegi yiiku azaltnu^ olmak ta bu maddenin esas hedeflerinden birisini te§kil etmektedii'. 
Ancak i§letmenin kendisine verilmesi derpis, edilen igletme hatlarmin istimaline ve bu su

retle gol cevresiuin iktisadi ieaplarinin dogurdugu veeaibin teminine baslamasi ve bagarmasi; 
bu iglerin esasli bir e,ali§ma programma raptedilerek mali kudretinin istitaati nisbetinde ve se-
nelere taksim suretile ancak kabil ve iuumkiin olabileeegine gore bu mevzua, igtigal sahasi 
daha miisait olan Eti bankla da tegrik edilmis, ve ayni zamanda idarenin tesis, hedef ve gaye-
si olan miinakalat isjerinden maadasimn kendisine aid olan kisinnmi isjetmeee bilfiil teminine 
kadar, veya bizzat isletmekten daha menfaatli goriileeek vaziyetler kar§ismda muayyen miid-
detler ile ahara devir salahiyetinin lera Vekilleri Heyetine verilmesi faydali olacagi diiguniil-
mugtur. 

Besinci, altinei, yedinci, sekizinci maddeler : tdare merkezinde bir murakib bulundurulmasma 
ve miiduriin sureti tayinine ve miidurden baska memurlarm tayini ile idarenin teskilatina miite-
allik olan maddelerde yazili hususat, bir kac, seneden beri ticari usullere gore idare edilen bazi deniz 
rmiesseselerimiz ie,in kabul edilmis olan esasattan miilhem olmak ve ayni zamanda merkezi uzak 
bulunan bu idarenin arzettigi hususiyetler goz oniinde tutulmak suretile derpis edilmis bulun-
maktadir. 

Dokuzuncu ve onuncu maddeler : Ana hatlari hemen, hemen emsali deniz miiesseselerinin 
ayni olmak iizere idaresi diisiiniilen bu isletmenin her sene bu.tc.esi ve muanielatmin hesabini, blango-
su ile onuncu maddede arzedilen umumi heyete verecegini gostermektedir. 

On birinci madde: §imdiye kadar isletme idaresine 50 - 120 bin lira arasmda her sene bir siip-
vansiyon verilmistir. Son defa mahalline gonderilen bir miitehassisa yaptirilan tetkikat netice-
sinde isletmenin isbu kanun icaplanna uygun olarak kurulmasi ve bu suretle ekonomik icaplari 
telif ederek Qalistirilmasi halinde eskiden beri golde on bes giinde bir yapilmakta olan seferler 
yerine haftada ihtiyacin icap ettirdigi bir kac. sefer yapilarak isletme masraflarmm artmasina ve 
evvelce birinci mevki (bes) ikinci mevki ('tis) lira olan yolcu navlunlarmin vasati bir lira ve el
li kurusa kadar indirilmesine ve yiik navlunlarmin da ayni suretle tenziline ragmen senelik siib-
vansiyon miktarmm elli bin liradan daha az olacagi tahmin edilmistir. Gole masraflari az, yeni 
vesait getirilmek ve fiatler ucuzlatilmak suretile muvman arttirilarak bu subvansiyon giinden giine 
azaltilacagi ve isletmenin inkisaf ve kendi varidatile geQinebilecegi bir ana geldigi zaman 
bu yardimm hie, olmamak esasi diisiiniilerek maddeye Hazine lehine alestikiyet verilmistir. 

Bu suretle isletmenin her seneki mali vaziyeti goz oniinde bulundurularak Devlet butQesine 
Iktisad vekaletince hakiki ihtiyac, kadar bir meblag konulacaktir. 

Bununla beraber idarenin bir miiddet sonra mali vaziyetini diizeltmesi ve kar etmesi de varit 
oldugu cihetle tahakkuk edecek karmdan idarenin inkisafma liizumu olan miktar ayrilarak geri 
kalaninin Hazineye verilmesi igin bir fikra eklenmistir. 

On ikinci madde — Daha bir miiddet Devletge siibvansiyone edilmesi suretile idaresi mumkiin 
olabilen Van golii isletmesinin bu gibi tekalife tabi tutulmasi bir paranm Devlet hazinesinden 
cjkip yine Devlet Hazinesine girmesi mahiyetinde goriildugunden bu madde bu suretle tertip edil
mistir. 

On UQiincii madde — Asli kafi serahat ifade etmektedir. 
On dordiincii madde — Murakabe ieaplarinin ayri bir cephesini ve umumi iktisadiyat zaruret-

lerine gore isin tanzimi bakimmdan tktisad vekaletine verilmesi liizumlu goriilen bir salahiyettir. 

Muvakkat madde : Birinci fikrasi halen meveud idarenin mamelekinin yeni idareye intikali, 
ikinci fikrasi da bunlarm fiatlarmin takdirini istihdaf etmektedir, ki bu heyet teskil ediliyorken 
mahallin hususiyetleri goz oniinde tutulmustur. 
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iktisad enciimeni mazbatasi 

T. B. M. M. 
Iktisad enciimeni 
Karar No. 2d 
Esas No. 1/533 

Yiiksek 

Van golu isletmesi ihakkmda Iktisad vekilli-
gince foazirlanip Icra Vekilleri Heyetinin 
28-IV-1936 toplantisinda Yiiksek Meelise su-
nulmasina karar verilen kanun layihasi ile itm-
cib sebepleri enciimenimize verilmekle Iktisad ve-
kili ve Deniz nakliyati umum miidurii hazir ol-
dugu halde okundu ve goriisiildii: 

Bu giin verimsiz ve gayrimuntazam vesaitle 
<;alisau bu idareyl daha. rasyonel bir bale koymak 
ve bu suretle eok ehemmiyetli olan bu e.evrenin 
su nakliye vesaiti gibi en ucuz bir nakliye vasi-
tasmdan hakkile istifade edebilmesini temin et-
mek kasdile HiikumetQe tanzim ve teklif edilen 
bu layiha eneiimenimizce de <>ok yerinde ve mil-
vafik goriilerek kabul edilmistir. 

Layihanm birinci maddesi golde bes ton.il a-
todan biiyiik vesaitle yapilacak nakliyat ve bu 
nakliyata miiteferri maddede sayili diger voza-
ifin Devlet inhisari altina almdigmi ifade et-
mekte olup enciimenimiz inbisarm tesisi nokta-
smda yaptigi incelemede bu giin golde menfaati 
haleldar olacak ve esasen ehemmiyetli sayila-
bilecek eshas tarafmdan isletilen hususi munta-
zam vesait olmadigi netieesine varmistir. 

Giiniin nakliye ihtiyacj ise yine az eok iti-
mada layik bir sekilde Devlet mail olan bir kac, 
motorle temin edilmekte olup bunlar da esasli 
bir islaha miihtac, goriildiigiinden HiikumetQe 
umumi hizmetlerden sayilan bu isin kokten ve 
siimullii bir sekilde islahi maksadile inhisara 
alinmasinda zaruret goriilmiis, enciimenimiz de 
bu liizum ve zarureti yerinde bularak maddeyi 
aynen kabul etmistir. 

tkinci madde : Ticari usullere gore isletil-
mesi istenen bu idarenin Akay ve Denizyolla-
n idarelerinde oldugu gibi muaraelatinm usu-
lii muhasebei umumiye kanununun bazi hiikiim-
lerile arttirma, eksiltnie ve ihale kanununun 
hiikiimleri gibi resmi formalitelere tabi olma-
masini teklif etmekte olup enciimenimiz de 

9-V-1936 

Reislige 

is,in husus.iyet.ini goz oniinde tutarak maddeyi 
aynen kabul etmeyi yerinde ve muvafik bul-
mu§tur. 

tJciincu madde : isjetme idaresinrn serrria-
yesini tes,kil edecek kiymetlerin nelerden te§ek-
kiil edecegini gosteren bu niaddeuin enciime
nimiz yazrhs seklini miiphem gordiigiinden 
hukumleriiii aynen muhafaza ile beraber mad
deyi yeniden yazmayr da ha uygun bulmn^tur. 

Dordiincii madde : Enciimenimiz maddeuin 
son t'rkrasina (Mdebilir) kelimesini cklemeyi 
vuzuhu temin noktasmdan liizumlu gorniiisjtUT. 

r>(\sinci madde : Aynen kabul edilmistir. 
AItruer madde : iktisad vekaleti taral'rndan 

idarenin tet'tisine aid madde olup enciimenimiz 
hu tet'ti^in en az senede bir det'a yaprlmasrnr 
faydalr gordiigiinden maddeye hu kaydin ila-
vesini muvafik bulmustur. 

Vedinci madde : Aynen kabul edilmistir. 
Sekinzinci madde : Son fikradaki talimat-

name hiikmii liizumsuz goriilerek maddeden 
crkarilmi§tir. 

9, 10, 11 nci madeler aynen kabul edilmistir. 
On ikinci madde : Son fikrainn hiikmii ki-

saltilarak (Resimlerinden muaftir) §eklinde ya-
zilmis, ve madde hu sekilde aynen kabul edil
mistir. 

10, 14 ve If) nci maddeler aynen kabul edil
mistir. 

Muvakkat madde : Itu maddeuin ikinci frk-
rasrndaki iskele ve tesisat kelimelerinden son-
ra (Nakil vasitalarnun) ilfivesi liizumlu go-
rulmtigtiir ve madde hu tavzihle aynen kabul 
edilmistir. 

16, 17 nci maddeler aynen kabul edilmekle 
havalesi mueibince Biitge enciimenine tevdi 
edilmek iizere Yiiksek Reislige sunulur 

Iktisad E. Beisi M. M. Katib 

Tekirdag Giresun Nigde 
$. Kesebir t. Sabuncu Dr. R. Ferid Tahy 
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Afyon Konya Aydm Samsun Kayseri Mara§ 
Berg Tilrker H. Dikmen II. Adakan Ali Tunali S. Demirezen K. Kusun 

Seyhan Giimiisane Izmir Eskisehir 
Esma Nayman E. S. Tor Benal Arman E. Sazak 

Biitge enciimeni mazbatasi 

T. B. M. M. 
Biitge enciimeni 6 -VI -1936 
Mazbata No. 185 
Esas No. 1/533 

Yiiksek Reislige 

Van golii isletmesine dair olup Basvekaletin 
30 nisan 1936 tarih ve 6/1371 sayili tezkeresile 
Yiiksek Meclise sunulan kanun layihasi Iktisad 
enciimeninin mazbatasile birlikte eneiimenimize 
verilmis olmakla Tktisad vekili Celal Bayar ha-
zir oldugu halde okundu ve konusuldu: 

Bu giinkii gayrimuntazam vesaiti ile ihtiyaci 
karsilayamadigi anlasilan Van golii idaresinin 
daha yeni ve daha muntazam vesaitle (jalisabilme-
sini ve bu idarenin isin ehemmiyet ve hususiye-
tile miitenasib bir hale getirilmesini temin mak-
sadile hazirlandigi anlasilan bu layiha Iktisad 
enciimeninin degistirdigi sekil dairesinde encii-
menimizce de esas itibarile kabul edilmistir. 

Layihanin 3 ncii maddesinin (B) fikrasmda 
Hazine tarafindan bir defaya mahsus olmak iize-
re verilecek olan 350 000 liranm Iktisad veka-
letinin 1936 mali yili biitgesine konaeak tahsi-
sattan tediye edileeegine dair olan hiikiim, bu 

tahsisatm teklif edilecek ayri bir layiha ile te
min edileeegi anlasilmis oldugundan degistiril-
mi^tir. 

Bundan baska bazi maddeler iizerinde de 
icab eden degisiklikler yapilmis; ve tatbik sekil-
lerine aid bazi hiikiimlerin de layihaya ilavesi 
zaruri goriilmiistiir. 

Miistaeelen miizakere edilmek dilegile Umu-
mi Heyetin tasvibine konulmak iizere Yiiksek 
Reislige sunuldu. 

Reis Vekili M. M. 

tsparta Trabzon Balikesir 
Mukerrem tfnsal Sim Day E. Adakan 

Qorum Qorum Giimusane 
M. Cantekin E. Sabri Akgol D. Sakarya 
Mardin Malatya Ordu 
R. Erten M. Oker H. Yalman 

Sivas Sivas Yozgad 
R. Basara Remzi Qiner 8. tcoz 
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HUKtJMETtN TEKliFi 

Van golii isletmesi kanun layihasi 

MADDE 1 — Van goliinde her nevi maki-
nali ve makinasiz vasitalarla (bes, «dahil» 
gros tonilatoya kadar olanlar miistesna) yapi-
lacak alelumum yiik ve yolcu nakliyati ve bu 
maksatla gol cevresinde iskele, ;nendirek, 
nhtim ve antrepolar in§a etmek ve isletmek 
hakki Devlet inhisarma almmis, ve bu inhi-
sari i§letmek iizere hiikmi §ahsiyetr haiz ol-
mak, iktisad vekaletine bagli bulimmak ve 
merkezi tktisad vekaletince tayin olunmak 
iizere (Van golii Metme idaresi) kurulmu§tur. 

MADDE 2 — Van golii t§letme idaresi ti-
cari usullere gore idare olunur. Bu idarenin 
biitiin muamelat ve sarfiyati muhasebei umumi-
ye, arttirma ve eksiltme ve ihale kanunlan 
hukumlerine ve Divani mtihasebatin vize ve 
murakabesino tabi degildir. 

MADDE 3 — Van golii islooine idaresinin 
ssrmayesi, golde miinakalatin tcmin ve tevsii 
maksadile almacak yeni nakil vasitalarile i§-
letme merkezinde yapilacak binalar ve Tatvan 
civarmda kurulacak gol tersanesinin makine, 
tesasit ve mebanisi ve iskele ve antrepolar in-
sasi vs inhisarm teessiisii yiiziinden cali§ama-
yacak olan ve esjhac:: hususiyeye aid deniz va-
sitalarmm (Deniz ticareti kanununun 1020 n-
ci maddesinin tarifati dairesinde yola elve-
rissiz olanlardati maadasmin) idarece muvak-
kat maddedeki heyet marifetile takdir ettirile. 
cek kiymetleri mukabilinde satin almabilmesi 
icin iktisad vekaletinin 1936 mali yih biitgesi-
ne konulacak ve toptan bu idareye verilecek 
olan 350 000 lira ile muvakkat madde hiikmii-
ne gore devralacagi Van golii isjetme Idaresi
nin mamelekinin kiymetinden ve Van golunde-
ki iskeleler ile bu iskeleler iizerindeki tesisa
tin kiymetlerinden te§ekkiil eder. 

MADDE 4 — Van golii t§letme idaresi: 
a) Bu kanunla Devlet inhisarma alman 

ve birinci maddede sayilan hususati yapmak 

6 -
I K T I S A D ENctiMKNiNtN DEdtSTlRtsi 

Van golii i§letmesi kanunu layihasi 

MADDE 1 — Hiikumetin teklifi aynen 

MADDE 2 — Hiikumetin teklifi aynen 

MADDE 3 — Van golii i§letme idaresinin 
sermayesi asagidaki fikralarda yazili kiymetler-
den terekkiib eder: 

A - 2682 numarali kanuna tevfikan faaliyet-
te bulunan simdiki i§letme idaresinden devir 
alinarak bu kanuna gore kiymetlendirilecek de
niz vasitalan ve sahildeki mebani ve tesisat tu-
tari, 

B - Golde miinakalatin temin ve tevsii mak
sadile yeni nakil vasitalan tedariki, i§letme mer
kezinde liizumlu binalar in§asi, Tatuvan civarm
da bir gol tersanesi kurularak bu tersaneye muk-
tazi binalarm insasi, tesisatin yapilmasi ve ma-
kinalarm satin alinmasi, gol sahilinde liizum 
goriilecek yerlerde iskele ve antrepolar in§asi, 
inhisarm tesisi yiiziinden galisamayacak olup 
hususi §ahislara aid bulunan ve deniz ticaret 
kanununun 1020 nci maddesinin tarifati daire
sinde yola elverigli olan deniz vasitalarmin ve 
kezalik bu mahiyette olan iskeleler ile bu iskele
ler iizerindeki tesisatin bu kanuna gore takdir 
edilecek kiymeti mukabilinde satin almabilmesi 
igin bir defaya mahsus olarak iktisad vekaleti
nin 1936 mali yik biitgesine konulpacak ve top-
tan bu idareye devredilecek (350 000) lira; 

MADDE 4 — Van golii igletme idaresi: 
A - Bu kanunla Devlet inhisarma alman ve 

birinci maddede sayilan hususati yapmak ve 
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BttTQE ENOtlMENtNlN DESlSTtRlSt I 

MADDE 1 -— Aynen kabul 

MADDE 2 — Aynen kabul 

MADDE 3 — Van golii igletme idaresinin 
sermayesi asagidaki fikralarda yazrti kiymetler-
den terekkiib eder: 

A - Van golii gemi i§letme idaresinden devir 
almarak bu kanuna gore kiymetlendirilecek de-
niz vasitalan ve sahildeki mebani ve tesisat tu-
tan; | 

B - Golde miinakalatin temin ve tevsii mak-
sadile yeni nakil vasitalan tedariki, i§letme 
merkezinde luzumlu binalar in§asi, Tatvan civa-
rmda bir gbl tersanesi kurularak bu tersaneye 
muktazi binalarm in§asi, tesisatin yapilmasi ve 
makinelerin satin almmasi, gol sahilinde liizum 
goriilecek yerlerde iskele ve antrepolar ingasi, 
inhisarm tesisi yuziinden galigamayacak olup 
hususi §ahislara aid bulunan ve deniz ticaret 
kanununun 1020 nci maddesinin tarifati daire-
sinde yola elverisli olan deniz vasrtalarinin ve 
kezalik bu mahiyette olan iskeleler ile bu iske-
leler iizerindeki tesisatin bu kanuna gore tak-
dir edilecek kiymeti mukabilinde satin almabil-
mesi igin bir defaya mahsus ojarak Hazine tara-
fmdan i§bu isletme idaresine verilecek olan 
200 000 lira. 

MADDE 4 — iktisad encumeninin 4 ncii 
maddesi aynen kabul 
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ve isletmek, 
b) Goliin tabii servetlerini istihsal ve istis-

mar ve gol civarmda idarenin mevaddi miisteh-
likesini teskil edebilecek meksuf ve gayrimek-
suf madenlerin isletme ve intifa haklarmi tk-
tisad vekaletinin vuku bulacak talebi iizerine 
tcra Vekilleri Heyeti kararile ve Etibankla 
miisterek galismak iizere isletmek islerile ug-
rasn*. 

Van golii isletme idaresi, (b) bendi mucibin-
ce isletme intifa hakki Etibankla birlikte Van 
golii isletme idareine verilecek olan islerden bir 
veya bir kacmi veya tamammi (tcra Vekilleri 
Heyetinin izni alinmak sartile) ve muayyen 
muddetlerle baskalarma veya tamammi Etiban-
ka devir veya tamammi Etibanktan devralabilir. 

MADDE 5 — Van golii isletme idaresi nez-
dinde iiereti bu idareden verilmek iizere daimi 
bir murakib bulunur. Maliye ve tktiad veka-
letlerinoe miistereken tayin ve iiereti tesbit edi-
lecek olan bu murakib idare muamelatmi keza-
lik Maliye ve Iktisad vekaletlerince miistereken 
hazirlanacak bir talimatnameye gore teftis ve 
murakabe eder. 

MADDE 6 — Iktisad vekaleti liizum gordiik-
qe idarenin biitiin muamelat ve hesabatmi tefti^ 
ettirir. 

MADDE 7 — Van gblti isletme idaresinin 
miidiirii Iktisad vekaletince tayin edilir. 

MADDE 8 — Van golii isletme idaresinin 
miidiirden baska memurlarmm sureti tayin, va-
zife ve salahiyetleri ve isletmenin sureti idare
si, is boliimleri ve teskilati bu kanunun nesri 
tarihinden itibaren en cok alti ay zarfmda ya-
pilacak bir nizamname ile tayin olunur. 

Bu nizamname yapilmcaya kadar bu madde-
de sayili hususat Iktisad vekaletince tanzim edi-
lecek bir talimatname ile tedvir olunur. 

MADDE 9 — Van golii isletme idaresinin 
hesabat ve muamelat senesi takvim senesidir. 
tdarece tanzim edilecek senelik blango, kar ve 
zarar hesaplari muteakib senenin ilk ikinci ayi 
zarfmda idarece ihzar ve Iktisad vekaletinin 
idare nezdindeki muarikibine tevdi edilir. 

Murakib blan§oyu tetkik ve kuyudu hesabi-

( S. Sa3 

i§letmek; 
B - Golun tabii servetlerini istihsal ve istis-

mar ve gol civarmda idarenin mevaddi miisteh-
likesini te§kil edecek meksuf ve gayrimek§uf ma
denlerin isletme ve intifa haklarmi iktisad 
vekaletinin vukubulacak talebi iizerine tcra Ve
killeri Heyeti kararile ve Etibankla miisterek 
galismak iizere isletme islerile ugrasjn\ 

Von golii isletme idaresi, (B) bendi mucibin-
ce isletme ve intifa hakki Etibankla 
birlikte Vangolii isletme idaresine verilecek 
olan islerden bir veya bir kaemi veya tamammi 
(Icra Vekilleri Heyetinin izni almmak §artile) 
ve muayyen muddetlerle baskalarma veya ta
mammi Etibanka devredebilir. veya tamammi 
Etibanktan devralabilir. 

MADDE 5 — Hiikumetin teklifi aynen 

MADDE 6 — Iktisad vekaleti en az senede 
bir defa olmak iizere luzumlu gordiikge idarenin 
biitiin muamelat ve hesabatmi teftis. ettirir. 

MADDE 7 — Hukuumuetin teklifi aynen 

MADDE 8 — Van golii isletme idaresinin 
miidiirden baska memurlarmm sureti tayin, va-
zife, ve salahiyetleri ve isletmenin sureti idare
si, if boliimleri ve teskilati bu kanunun ne§ri ta
rihinden itibaren en gok alti ay zarfmda yapi-
lacak bir nizamname ile tayin olunur. Bu ni
zamname yapilmcaya kadar bu maddede sayili 
hususat Iktisad vekaletince tanzim edilir. 

MADDE 9 — Hiikumetin teklifi aynen 
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MADDE 5 — Van golii igletme idaresi nez-
dinde daimi bir murakib bulunur. Maliye ve tk-
tisad vekaletlerince miigtereken tayin edilen 
bu murakib idare muamelatmi murakabe ile mii-
kellef olup vazifesi kezalik Maliye ve tktisad 
vekaletlerince miigtereken tesbit olunur. Mura-
kibin iicreti bu idarenin kadrosunda gbsterilir. 

MADDE 6 — tktisad encumeninin 6 nci 
maddesi aynen kabul 

MADDE 7 — Aynen kabul 

MADDE 8 — Van golii i§letme idaresinin 
miidiirden bagka memurlarmm sureti tayin, va-
zife ve salahiyetleri ve i§letmenin sureti idaresi, 
19 boliimleri bu kanunun nefri tarihinden iti-
baren en 50k alti ay zarfmda yapilacak bir ni 
namname ile tayin olunur. Bu nizamname ya-
pilmcaya kadar bu maddede sayili bususat 
tktisad vekaletince tanzim edilir. 

MADDE 9 — Aynen kabul 
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yeye miitabakatini tasdikten sonra miitaleasmi 
natik bir raporla Iktisad vekaletine gonderir. 
Bu rapor ve idarece tanzim edilmis olan blango, 
kar ve zarar hesaplari vekalete tevdi tarihinden 
itibaren bir ay icinde tetkik edilerek tktisad 
vekaletinin miitaleasile birlikte Umumi Heyete 
go|nderilir. Bu idarenin senelik btitgesi de ida
rece tanzim ve ihzar edilerek takvim senesi ba-
§mdan en az iM ay evvel tktisad vekaletine tev
di olunur. tktisad vekaleti bu biitgeyi tetkik 
edereki mtitaleasi ile birlikte on bes gun iginde 
Umumj: Heyetin tasdikma arzeder. 

MADDE 10 — Van golii ifletme idaresinin 
Umuml Heyeti, Biiyiik Millet Meclisinin tkti
sad ve Divani muhasebat ve Btitge etnciimenle-
rinden tesekkiil eder. Blango, kar ve zarar he-
saplarmm katilesmesi Umumi Heyetin tasdi
kma bagli olup bu tasdik, idarenin ibrasmi da 
tazammun eder. 

MADDE 11 — Van golii isletme idaresinin 
blango agigi 1936 mali yilmdan itibaren her 
sene tktisad vekaleti biitgesine konulacak yar-
dim tahsisati ile kapatdrr. 

Bllngoya nazaran tahakkuk edecek safi kar-
dan idarenin inki^af ma liizum olan miktar Umu
mi Heyet tarafmdan ayrildiktan sonra miite-
bakisi Hazineye tediye edilir. 

MADDE 12 — Van- golii isletme idaresi her 
nevi cteniz ve sihhiye riisumu mukellefiyetlerine 
tabi ttitulmayaeaktir. 

MADDE 13 — Van golii isletme idaresinin 
para ve mallan, blango, zabrtname rapor ve 
baska biitttn evrak, defter ve vesaiki iizerine 
sug isjleyenler bu suglarmdan dolayi Devlet me-
murlan gibi ceza goriirler. 

MADDE 14 — Vain golii isletme idaresinin 
istigal mevzuuna dahil biitiin islerinin ucret 
tarif esi isletme idaresince tesbit ve tktisad veka
letinin tasdikile tekemmul eder. 

MADDE 15 ~ 2682 miraarali kanun ile bu 
kanuna mugayir biitiin hukiimler miilgadir. 

fit K 

MADDE 10 — Hiikumetin teklifi aynen 

MADDE 11 — Hiikumetin teklifi aynen 

MADDE 12 — Vangolii isletme idaresi her 
nevi deniz ve sihhiye resimlerinden muaftrr. 

MADDE 13 — Hiikumetin teklifi aynen 4 

MADDE 14 — Hiikumetin teklifi aynen 

MADDE 15 — Hiikumetin teklifi aynen 
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MADDE 10 — Aynen kabul 

MADDE 11 — Vangolii isletme idaresinin 
blangosunda zarar oldugn takdirde isbu zarar 
her sene Iktisad vekaleti butgesine konulacak 
yardnn tahsisatile kapatriir. Blangoya nazaran 
tahakkuk edecek safi kardan idarenin inkisa-
fma liizum olan miktar umumi heyet tarafin-
dan ayrildiktan sonra miitebakisi Hazineye 
tediye edilir. 

MADDE 12 — Iktisad enciimeninin 12 nci 
maddesi aynen 

MADDE 13 — Aynen kabul 

MADDE 14 — Aynen kabul 

MADDE 15 — Bu kanunun meriyete kondu-
gu tarihten sonra gelecek ilk takvim sene-a 
ba§ma kadar olan mtiddet bir hesap devresi ad-
dolunur. 

Bu idarenin 1936 yili biitgesi ve kadrosu Ik 
sisad vekaletince tanzim ve Icra Vekilleri Heye-
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MUVAKKAT MADDE — Van golii isletme 
idaresinin mameliki biitim hukuk ve vecaibi 
ile birlikte (Van golii isletme idaresi) ne geq-
migtir. 

Bunlar ile Van golunde mevcud iskele ve te-
sisatm kiymetleri Maliye, Iktisad ve Dahiliye 
vekaletlerince mahallen tayin edilecek birer aza 
ile Van golii isletme idaresi mudiiriinden miirek-
keb dort ki§ilik bir heyet tarafmdan en geg 
alti ay zarfmda takdir edilir. 

MADDE 16 — Bu kanun ne§ri tarihinden 
muteberdir. 

MADDE 17 — Bu kanunun hiikmiinii icra-
ya tcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

28-IV-1936 
Biji. V. Ad. V. M. M. V. 

1. Inonii S. Saracoqlu K. Ozalp 
Da. V. Ha. V. Mai. V. 

Dr. T. It. Aras F. Agrali 
Ml V. Na. V. Ik. V. 

8. Arihan A. Qetinkaya C. Bayar 
S. t. M. V. G. t. V. Zr. V. 

Dr. R. Say dam Uana Tarhan Muhlis Erkman 

MUVAKKAT MADDE — Van golii isletme 
idaresinin mameleki butiin hukuk ve vecaibi ile 
birlikte (Van golii isletme idaresi) ne ge§mi§tir. 

Bunlar ile Van goliinde mevcud iskele ve te-
sisatm nakil vasitalarmm kiymetleri Maliye, Ik-
tisad ve Dahiliye vekaletlerince mahallen tayin 
edilecek birer aza ile Van golii isletme idaresi mii
diirunden miirekkep dort kisilik bir heyet tara
fmdan en gee, alti ay zarfmda takdir edilir. 

MADDE 16 — Hiikumetin teklifi aynen 

MADDE 17 •— Hiikumetin teklifi aynen 
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tince tasdik olunur. 
Bu idarenin 1936 yilma aid biit§e ve hesar)-

lari 2993 numarali kanun mucibince 1936 yili 
haziran ayi igin verilen bir aylik muvakka4; 
biitge devrelerini de ihtiva eder, 

MUVAKKAT MADDE — Iktisad encumeni-
nin muvakkat maddesi aynen 

MADDE 16 — Aynen kabul 

MADDE 17 — Aynen kabul 

t>a<i 
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S. Sayisi: 242 
Istanbul telefon tesisatmm satin alinmasina dair Huku-
metle §irket arasrnda aktedilen mukavelenin tasdiki hak-

kinda kanun layihasi ve Nafia ve Butge encumenleri 
mazbatalan (1/583) 

T. a. 
Basvekdlet 

Kararlar mildurlugil 29 - V -19 DO 
Sayi : 6/1801 

Biiyiik Millet Meclisi Yiiksek Reisligine 
Istanbul telefon tesisatmm satin alinmasina dair Hiikumet l.e sjrket arasmda aktedilen mu

kavelenin tasdiki hakkinda Nafia vek.il ligince hazirlanan ve tcra Vekiileri Heyetince 26-V-1936 
tarihinde Yiiksek Meclise arzi kararla^tirilan kanun layihasi esbabi mucibesile birlikte su-
nulmugtur. 

Ba§vekil 

7. InlrniJ 

Esbabi mueibe layihasi 

Telefon gibi medeni yasayism zaruri bir ihtiyaci olan tesisati, hem genisletmek ve hem de 
fennin son terakkilerine uygun bir sekilde modernize etmek liizum ve zarureti giinden giine hisse-
dilmektedir. Yurdun bu ihtiyacini goz oniinde tutan Hiikumet, mevcud telefon tesisatmm ihtiya-
ca cevap verebilmekten gok uzak oldugunu ve bu arada en biiyiik bir sehrimiz olan Istanbulun, 
telefon tesisatmm hem noksan ve hem de islaha muhtag bir vaziyette bulundugunu gormiistiir. 

Diger taraftan Istanbul telefon sirketinin imtiyazi altmda bulunan bu tesisat, sirketin elinde 
bulundukga islah. edilemeyecegi ve bunun islahi ise, ancak Devletlestirilmesile miimkiin olabilecegi 
tecriibelerle anlasilmistir. Esasen sirketle aktolunan 6 mayis 1911 tarihli imtiyaz mukavelesinin 
(26) nci madesi mucibince Hukumetin bu tesisati satin almasi igin tayin edilmis olan miiddet de 
gegmis oldugundan Hiikumet, ayni maddenin ta- yin eyledigi ihbar fomnalitesini yaptiktan sonra 
sirketle rasa iizerinde miizakereye girismis ve neticede bagli mukavelede tesbit edilen hukum-
ler dairesinde tesisatin Hiikiimetge satin almmasinda mutabakat hasil olmustur. 

Mukavelenin tetkikinden de anlasilacagi veghile sirketin biitiin haklarile mallari ve tesisati 
(Santrallar, arsa ve binalar, atolyeler, demirbas esya, mevcud biitiin alat ve edevat ve muayene 
cihazlan, malzeme, mobilya mefrusat ve nakil vasitalan, velhasil §irketin Tiirkiyede mevcud 
menkul ve gayrimenkul biitiin mallarile hak vemenfaatleri) asagida yazili esaslar dairesinde sa
tin almmistir. 

1 — §irkete yirmi sene miiddetle her sene (40 000) kirk bin ingiliz liralik taksitler verilecek-
tir. 

2 — Bu taksitler, her alti ayda bir (20 000) yirmiser bin ingiliz liralik olmak iizere (40) aded 
Hazine bonosile odeneeektir. 

MADDE 3 — Taksitlerin tediyesi dort sene igin tehir edilmis ve taksitlerin isledikten sonra 
tediyesi zaruretine binaen ilk taksitin 21 kanunusani 1940 tarihinde tediye edilecegi tesbit edil-

mistir. 
Tediyatm bu tehirinden istihdaf edilen gave, telefon isletmesinden elde edilecek varidatla gerek 

Istanbulda ve gerekse memlketin diger yerlerinde yapilaeak telefon islahat ve tesisatmm yapilmasi 
imkanlarmi temin etmekten ibarettir. 
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Nafia enciimeni mazbatasi 

T. B. M. M. 
Nafta enciimeni 

Karar No. 16 
Esas No. l/nSi} 

VI - i<m 

Yiiksek Keislige 

Istanbul telefon s/irketinin satin alinnmsi-
na dair Hiikumetle sirket arasinda aktedilen 
mukaveleniri tasdiki hakkinda Nafia vekilli-
ginee hazirlanan ve Lcra Vckilleri Heyetinin 
26 - V -1936 ic.thn.ain da Yiiksek Meclise arzi 
kararlaytirilan ve enciimenimize havale buyu-
rulan kanun layihasi ve esbabi mueibe maz
batasi P. T. T. ({end direktorii hazir oldugu 
halde incelendi ve geregi koiiu§uldu . 

Telefon s^rketinin Hukiimete,e tasdik etti-
rilen hesabat ve muamelati neticesinde sjrke-
tin mukavele ahkanuna tamamen riayet etme-
digi anlasjlmis ve esasen Hiikunietin ra^at hak-
ki da mevcud bul.uimi.us. oldugundan ve Is
tanbul gibi miibim ve biiyiik bir ^chrimizin 
telefon vasitasi Hiikumetin elinde bulunmasi 
bir Qok cihettcn faydali ve lazim oldugii da 
nazari itibare alinarak satin alma muamelesi-
uin yolunda ve yerinde oldugu gorlitmii§tiir. 

I'm bapta haziHanrn knmm .layihasi ayneti ka-
bul. odilmis oldugundan havalesi mueibince 
l>iitee enciinienine tevdi Imyurnlmak iizere 
Yiiksek lieislige snnuldii. 

Nafia Kn. lieisi M. M. 
Erzincan Kayseri 

A. Samih Titer A. llilmi Kalae 
Katib 

Maiiisa Afyon K. Afyon K. 

Osman (Janal Akcin M. (Joneve 
Elfiziz Eski^ehir 

T. Z. (JiyiUepe Ahmed Ozdemir 
Feci lee] Izmir 

F.Mutln ILSaydam S. Kpikmen 
Isparta Kars Kiitahya 

II. Ozdamar Balm Onejoren 1. DalkiUe 
Kastamonn Samsun 

Veled tzbudak Dr.A.Siret 

Biit<je enciimeni mazbatasi 
T. B. M. M. 

Biitge enciimeni 
Mazbata No. 197 
Esas No. 1/583 

9 -VI - 1936 

Yiiksek Reislige 

Istanbul telefon tesisatmin satin aliumasma 
dair Hiikumetle sirket arasinda aktedilen mu-
kavelenin tasdiki hakkinda olup Basvekaletin 
29 mayis 1936 tarih ve 6/1801 sayili tezkeresile 
Yiiksek Meclise gonderilen kanun layihasi Na
fia eneiimeniniii mazbatasile birlikte enciimeni-
mize verilmis olmakla Posta, telgraf ve telefon 
ummn miidiirii Nazif Ergin hazir oldugu halde 
okundu ve konusuldu: 

Hiikumet ile sirket arasinda aktedilmis olan 

mukavelenin tasdiki eneiimenimizee de muvafik 

goriilmiis ve bu maksadla hazirlandigi anlasilan 

layiha eneiimenimizee de oldugu gibi kabul edil-

mistir. 

Miistacelen miizakere edilmesi dilegile Uimu-

mi heyetin tasvibine konulmak 
Reislige sunuldu. 

Reis V. 
Isparta 

Milk err em t'Tnsal 
Katib 

Istanbul . 
F. Oymen 

Qorum. 

E. Sabri Akgol 
Giimiisane 

iizere Yiiksek 

M. M. 

Trabzon 

Sim Day 

I). Sakarya 
Mus 

$. Aatman 
Sivas 

JR. Basara 

II. 

Izmir 

K. Inanq 
Ordu 

Yalman 

Qorum 
M. Cantekin 

Diyarbekir 

Rustii Bekit 
Malatya 

M. Oker 
Seyhan 

N. Mdeniz 
Sivas 

Remzi (Jiner 
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H U K O M E T I N TEKLlFt 

Istanbu telefon tesisatinin satin ailnmasma dair 
Hukumetle sirket arasmda aktedilen mukavelenin 

tasdiki hakkmda kanun layihasi 

MADDE 1 — Istanbul telefon tesisatmm sa
tin aliinmasma dair Hukumetle Icstanbul telefon 
Turk Anonim sirketi arasmda 9 nisan 1936 ta-
rihinde imza edilmis olan bagli mukavelename, 
tasdik edilmistir. 

MADDE 2 — Birinci maddede zikredilen sa-
tm alma mukavelesi, damga resminden muaf 
oldugu gibi bu mukavelenamede Hiikumete aid 
oldugu gosterilen biitiin vergi, resim ve harglar 
affedilmistir. 

MADDE 3 — Bu kanun nesri tarihinden mu-
teberdir. 

MADDE 4 — Bu kanun hiikumlerini yerine 
getirmege Nafia ve Maliye vekilleri niemurdur. 

26 - V - 1936 

B9. V. 
/ Inonu 

Da. V. 
S. Kay a 

M l V. 
8. Artkan 
S. I. M. V. 

Dr. Saydam 

Ad. V. 
$. Saracoglu 
Ha. V. V. 

S. Saracoglu 
Na. V. 

A. Qetinkaya 
G. t. V. 

Rana Tarhan 

M. M. V. 
K. Ozalp 

Mai. V. 
F. Agrah 

Ik. V. 
G. Bayw 

Zr. V. 
Muhlis Erkmen 

ISTANBUL TELEFON TESISATININ SATIN ALMA MUKAVELESI 

Bir taraftan nrakavele metninde kisaca (Hiikumet) diye gosterilen ve Bayindirlik bakani ve Af-
yon mebusu Ali Qetnkaya tarafmdan temsil olunan: 

Tiirkiye Ciimhuriyeti Hiikumeti 
Diger taraftna mukavele metninde kisaea (sirket) diye gosterilen ve Jean Boyan tarafmdan 

temsil olunan: 
Istanbul telefon Tiirk anonim sirketi; 

Arasmda asagida yazili husular kararlastrnlmistir. 

Birinci fasil 

Devir ve temlike dair esas hukumlre 

Madde — 1 

Hiikumete devir ve temlik edilen hak ve mallar 

Hiikumet, 6 mayis 1911 tarihli mukavelenamenin yirmi altinci maddesine gore haiz oldugu hak 
ve salahiyete dayanarak Istanbul telefon sirketi nin imtiyazile tesisatini satin almaga karar ver
mis ve iki taraf arasmda yapilan miizakereler neticesinde sirket: 

A) Hukumetle simdiye kadar aktetmis oldugu biitiin imtiyaz, mukavele, sartname ve zeyil mu-
kavelelerinden dogan biitiin haklarile mallarmi ve menfaatlarini; 

B) Biitiin tesisat, santrallar, arsa ve binah>r; atelyeler, demirbas esya, mevcud biitiin alat ve 
edevat ve muayene cihazlari, malzeme ve mobily?, mefrusat ve nakil vasrtalarini velhasil sirketin 
Tiirkiyede mevcud menkul ve gayrimenkul biitiin mallarile hak ve menfaatlarini asagida yazili 
hiikiimler dairesinde ve 21 temmuz 1935 tarihinden muteber olmak iizere Hiikumete devir ve tem
lik etmistir. 

Hiikumet, yukarida sayilan seylerin 21 temmuz 1935 tarihindeki hal ve vazietlerini bildigini 
beyan etmis ve bunlarm bu hal ve vaziyctlerile devir ve temlikini ve o giinde tesbit edilen kayit-
lara gore tesellumiinu kabul eylemistir. 
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Madde — 2 

tjguncii qahislara karsi haklar ve borglar 

21 temrmiz 1985 tarihiiie kadar §irketin biitiin akitlerile fiillerinden dogan haklar ve borelar 
tamamen §irkete aittii*. Aneak 21 tenunuz 1985 tarihindeu once §irket tarafindan yapilip ta hti-
kiimleri bu tarihten xouraya da sari olan akitler eskisi gibi meri kalaeak ve bn akitlerden 21 
temmuz 1935 tarihindeu. once dogan hak ve borylar sirketce ve bu tarihten soma dogacak hak ve 
borelar dahi Hukinnetee istimal ve ifa olunacaktir. 

Bu akitler dolayisile 21 teinnmz 1935 tarihindeu sonraki. zamana aid olniak iizere sirket tarafin
dan pe§in olarak. tesviye edilmis. olan paralardan, bu tarihten sonraya miiteallik kismi Hukinnetee 
tediye edilecektir. 

Sirketce telefon abonmanlan haric olniak iizere 21 tenunuz 1935 tarihindeu sonraki zainanlara 
sari olarak yapilan akitlerin miktar ve mahiyetlerini gosteren listo, bu niukaveleye baglanmi^trr*. 

Sirketce telefon abonmanlan haric, olmak iizere asjigidaki formiiller dahilinde tasfiye edilecektir: 
A) Sayet bir abone 21 temmuz 1935 tarihine kadar asgari konusma adedini tamamlamis ise o 

takdirde §irket asgari abonman bedelile 21 em muz 1935 tarihine kadar yapilan fazla miikalenie be-
delini alacaktir. 

B) §ayet abone 21 temmuz 1935 tarihinde asgari konusma miktarini doldurmamis ise bu tak
dirde sirket, asgari abonman bedelinin sirketce 21 temmuz 1935 tarihine kadar ifa edilen servis 
miiddetine isabet eden nisbetini alacaktir. 

C) Hususi hatlar biiro priveler, tevsiat ve teferruat ile yukariki A ve B fikralarindakilerden 
baska her tiirlii iicretlere gelince: §irket, 21 temmuz 1935 tarihine kadar yaptigr hizmet miiddetile 
miitenasib miktan alacaktir. 

Yukanda sayilan hususlar disinda kalan diger her nevi varidattan dahi 21 temmuz 1935 tari-
hinden evveiki zamana taalluk edenler, sirket, ve bu tarihten sonraki zamana miiteallik olanlar 
ise, Hiikiimete aid olacaktir. 

§ehirler ve milletler arasi konusmalan i(jin sirket tarafindan abonelerden tahsil edilip te sehir-
ler ve milletler arasi miikalemesine mahsub edilmemis olan kismi Hiikumete nakden devredilecektir. 

21 temmuz 1935 tarihinden evveiki zamanlara aid olup ta sirketce tahsil edilmemis olan abon
man ucretlerini ve diger varidati Posta, telgraf ve telefon idaresi tahsil ettikce yukanda yazili 
esaslara gore sirkete aid hisseyi sirkete verecek ve bu tahsil ic în yapilan hizmete mukabil tahsil olu-
nan paradan sirkete aid hissenin yiizde besi Hiikiimete aid olacaktir. 

21 temmuz 1935 tarihine kadar sirketce siparis ve teselliim edilmis olan biitiin malzeme, alat 
ve edevatm parasi sirket tarafindan tediye edilecek ve heniiz teselliim edilmemis olan malzemenin 
almmasma HiikumetQe ihtiyac goriiliirse bedeli Hukumet tarafindan odenecektir. 

21 temmuz 1935 tarihine kadar Hukumet hissesinden tahakkuk etmis olan (6667) alti bin alti 
yiiz altmis yedi Tiirk lirasi da sirket tarafindan Posta, telgraf ve telefon idaresine tediye edile
cektir. Bu madde mucibince bir taraftan Hukumet ve diger taraftan sirkete aid bulunan paralar 
birbirlerile mahsub edilerek hangi tarafm verecegi fazla ejkarsa bu fazla o tarafcja diger tarafa der-
hal nakten tediye edilecektir. 

Madde — 3 

Teslim edilecek evrak, ve vesikalar 

^irket, gerek islctme muamele ve hesaplarma ve gerek birinci maddede yazili tesisat ve gayri-
menkullere aid olup sirket elinde mevcud biitiin defter ve evrak ve vesikalan plan, proje 
ve kesifnameleri, tapu senetlerini ve memurlara aid sicil dosyalanni, abonelere aid her tiirlii evrak-
la mukaveleleri ve ikinci madde mucibince Hiikumete intikal edecek akitlere aid vesikalan Hiikii
mete teslim edecektir. 

Sirket, liizum gordiigii takdirde her zaman Hiikumete devretmis oldugu her tiirlii evrak ve def-
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terleri tetkik etmek ve suretlerini almak hakkini haiz olacakir. 

Hiikumet dahi girkette kalan evrak hakkinda ayni salahiyeti haiz olacaktir. 

Madde — 4 

Gayrimenkullerin tescili 

Birinci madde ile Hiikumete devir ve temlik edilen gayrimenkullerin tapu dairesinde icab eden 
kayid ve tescilleri muamelesinin ierasi HiikumetQe temin olunaeaktir. 

§irket; gayrimenkullerin Hiikumet uhdesine devir ve feragi igin Hiikumetin gosterecegi zat 
adma tapuea tescile elveri§li olacak §ekilde bir vekalename vermekle bu baptaki taahhiidiinii ifa 
etmig sayilacaktir. 

Madde — 5 

Resim, vergi ve masraflar 

Bu mukavele mucibince Hiikmete devir ve temlik edilen telefon tesisati ile gayrimenkul mallarm 
devir ve feragi iqin yapilmasi icab eden resim, hare. ve masraflarla bu mukavelenin tabi bulun
dugu damga resimlerile masraflari ve bu mukavelenin ierasi dolayisile tanzim edilecek her tiirlii 
evrak ile §irkete yapilacak tediyelere mukabil alinacak makbuzlarm Tiirkiyede tabi bulunduklan 
resimler Hiikumete aittir. 

UgttNCU FASIL 

Miiteferrik hiikiimler 

Madde — 6 

Devir ve temlik ten harie, kalanlar 

Sirketin, 21 temmuz 1935 tarihinde gerek kasalarinda ve gerek bankalarda mevcud paralarile 
plasmanlari ve 21 temmuz 1935 tarihinden evvelki zamanlara aid faaliyetinden dolayi §irketin mat-
lubu olarak tahakkuk edeeek paralar; tamamen §irketin mail olarak kalacaktir. §irket bu para-
lanni bu hususta meri mevzuat hiikumleri dairesinde memleket di§ina Qikarmakta serbesttir. 

Madde — 7 

Ibra 

Hiikumet ve sirket, imtiyaz, mukavele, sartname ve zeyillerile birbirlerine karsi haiz bulunduk
l an biitiin hak ve iddialardan birbirlerinin zimraetlerini miitekabilen ibra ederler. 

§urasi da kararlastirilmistir ki, ^irketin 21 temmuz 1935 tarihinden evvelki zamanlara aid ol-
mak iizere tahakkuk etmis veya edeeek her tiirlii vergi ve resimlerden dogan borglari ve bunlara 
miiteferri cezalar bu ibraya dahildir. 

Aneak §irketin biitiin memur ve miistahdemlerinin kazang, muvazene ve buhran vergilerinin 
asillarile 21 temmuz 1935 tarihine kadar odemege mecbur bulundugu bina ve bina buhran vergisi 
asillari ve damga resimleri; bu ibraya dahil degildir. 

§irket yukarida yazili ibraya mukabil kendisine yapilacak tediyatm 21 kanunusani 1940 tari
hine kadar tehirini kabul etmistir. §irket bu tehirden dolayi Hiikumetten faiz veya masraf nami 
ile hig bir talepte bulunmayacaktrr. 
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Madde — 8 

thtildflar 

Bu mukavelenin tefsir tatbik ve icrasmdan dogacak her tiirlii ihtilaf Istanbul adli mahkemele-
rinde halledilecektir. 

Madde — 9 

§irkete tediye edilecek bedel 

§irket imtiyazmm satin almmasi ve §irket tarafindan devir ve temlik olunan mallarla hak ve 
menfaaitlerin bedeli olmak iizere: 

Hiikumet yirmi sene miiddetle alti ayda bir (20 000) yirmi bin ingiliz lirasi olarak (40 000) 
kirk bin ingiliz liralik yil taksitlerini Osmanli bankasi vasitasile §irkete veya emrine Londrada 
tediye edeeektir. Taksitlerin tediyesine 21 kanunusani 1940 tarihinden itibaren baslanaeaktir. 

Bu maksatla Hiikumet tarafindan bu mukaveleye bagli numunesine gore (20 000) yirmi bin in
giliz liralik kirk adet bono, bu mukavelenin Biiyuk Millet Meclisince tasdikinden itibaren en cok 
tic, ay i^inde §irkete verilecektir. Isbu bonolardan halen ve ileride Tiirkiyede istifa edilmesi lazim-
gelen her tiirlii vergi, resim, harclarla diger biitiin masraflar Hiikumete aid olacaktir. 

Madde — 10 

§irket tesisatmin Hiikumete devir ve teslimi 

§irketin, birinei maddede yazili biitiin tesisatmm filen Hiikumete devir ve teslimine 1 eylul 1935 
tarihinde baslanmis ve bu tarihten itibaren Telefon sebekesi biitiin tesisatile beraber Hiikumete in-
tikal etmistir. 

Devir ve teselliim muamelesi Hiikuemt ve §irket tarafindan intihab olunan muhtelit bir heyet 
marifetile iki ay zarfmda iera ve ikmal edilmistir. Bu iste kullanilan memurlardan Hiikumet tara
findan intihab edilenlerin masraflan Hiikumete, §irket tarafindan intihab edilenlerin masraflan 
da §irkete aittir 

Devir ve teslime 21 temmuz 1935 tarihinde kapatilmis olan merkez kayitleri esas tutulmustur. 

Madde — 11 

Tiirkiyede mevcud hamillerin haklan 

§irket, Tiirkiye Cumhuriyeti dahilinde kalan veya isbu mukavelenin akdinden sonra dahil olacak 
olan hisse senetleri ve tahvilatin hamillerine aid haklan; Avrupada bulunan hamillere aid hak-
larin Londrada ifa tarihlerinde Londradaki Osmanli bankasma teslim edip Istanbuldaki Osmanli 
bankasi vasitasile hamillere miimkiin olan siiratle tediye ettirmegi ve sermayenin iadesi hususunda 
§irket heyeti umumiyesinee usulii dairesinde miittehaz mukarrerattan Tiirkiyedeki hamilleri de 
ayni derecede miistefid eylemegi kabul ve taahhiid eder. 

Hamillere tediye rayici, paranin Istanbulda hamillere odendigi tarihteki ingiliz lirasinin borsa-
da mukabili olan tiirk lirasidrr. 

T Madle — 12 

Tiirk^e ve Ingilizce dort niisha olarak imza (dilen ve ihtilaf vukuunda Tiirk^esi muteber ola
cak olan bu mukavele, bir taraftan sirketge aks'yon sahiplerinin umumi heyetinin ve diger tar if -
tan HukumetQe Biiyiik Millet Meclisinin tasdikii ' arzedilecek ve neticesi her iki taraf^a digerms 
alelusul teblig olunacaktir. 

9 - IV - 1936 
Ankara 

A. Qetinkaya Jean Boyau 
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Emre muharrer sened 

(20 OOu) yirmi bin ingiliz lirasi 
Isbu emre muharrer senede mukabil tarihinde Londrada Osmanli bankasma tas-

fiye halinde bulunan Istanbul telefon tiirk auonim sirketi emrine . • . 
tediye edecegiz. 

Isbu emre muharrer senet Tiirkiye Ciimhuriyc ti Hiikumeti ile Istanbul telefon tiirk anon?m 
sirketi arasinda aktedilen tarihli satm alma mukavelesi ve bu mukaveleyi tasdik 
eyleyen numarali kanun mucibinee tanzim ve ita edilmistir. Isbu bono, satin alma 
mukavelesinin tesbit etmis oldugu sartlara tabidir. 

Ankara Nakit isleri miidiirii Maliye vekili 

Istanbul Telefon sirketi tarafindan 21 temmuz 1935 tarihinden sonraki zama-
na carl olacak sekilde aktedilmis olan mukavelelerin listesi 

Mukavelenin 
akitleri 

Istanbul Tiirk A-
nonim elektrik 

Mukavelenin 
Mukavelenin mevzuu ba§ladigi tarih 

Istanbul tenvirat 1 - 7 - 20 
» asansor 3 -12 - 21 
» kuvvei muharrike 1 - 7 - 20 
» kuvvei muharrike 3 -12 - 21 

Beyoglu tenvirat 1 - 9 - 20 
» kuvvei muharrike 1 - 9 - 20 

Kadikoy tenvirat 12 - 1 - 27 
» kuvvei muharrike 14 - 1 - 28 

Bebek tenvirat 2 - 1 1 - 2 1 
Tarabya » 30- 6 -22 
Ye§ilkoy » 7 - 2 - 2 9 
Bakirkoy » 7 - 2 - 2 9 
Kandilli » 2 4 - 3 - 3 1 

» kuvvei muharrike 24 - 3 - 31 
Biiyiikada tenvirat 30 -10 - 32 

» kuvvei muharrike 30 -10 - 32 
Rumelihisar kablo isaretelri 25-11-32 
Pa§abah§e tenvirat 19 - 5 - 35 
Anadoluhisar kablo isaretleri 20 - 3 - 35 

11 - 3 -35 
Biiyukdere tenvirat 18 - 6 - 24 

Mukavelenin bittigi tarih 

Her sene abonman tarihinden 
bir ay evvel haber verilmedikc,e 
mukavele bir sene daha mute-
berdir, 

Istanbul ve Kadi
koy Tiirk hava-
gazi girketi 

Istanbul miidiirii umumi apar-
timani 12- 9 -33 
Kadikoy apartiman 27 - 8 - 25 

» » 1 0 - 2 - 2 4 
» tenvirat 6 - 3 - 24 
» kuvvei muharrike 13 - 4 - 26 

Erenkoy tenvirat 8 - 7 - 25 
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Mukavelenin 

akitleri Mukavelenin mevzuu 

Istanbul 
Beyoglu 

Istanbul Su §irketi Bebek 
Tarabya 
Buyukdere 

Mukavelenin 
basladigi tarih 

1 - 4 - 1 4 
1 -11-14 
1 - 7 - 1 4 
1 - 4 - 2 2 
1 - 7 - 1 4 

Mukavelenin bittish tarih 

Konturat daimidir. Abonman 
tarihinden iic, ay evvel haber ve-
rilraek §artile feshedilebilir. 

Kadikoy 
Kadikoy Su sirketi Kandilli 

Eerenkoy 

15 -10 -12 Konturat daimidir. Istenildigi 
28 - 6 -16 zaman haber verilerek feshedi-
16- 6 -16 lebilir. 

Ragib Elmas Hafriyat tamiri 4 - 4 - 3 4 4 -10 - 35 

Union de Paris 
Biristish Oak In
surance 
Co Limited 
Cornihill Insu
rance Co Limited 
(Agence G. A. 
Baker Limited Is
tanbul) 

Binalar ve icinde bulunan bii-
tiin esyanm sigortasi 27 - 7 - 35 27 - 7 - 36 

Istenildigi zaman iptal edilebilir. 

• • • ^ 
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