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1 
idare ve yazı işleri için 

Başvekâlet Neşriyat Müdürlüğüne 
müracaat olunur. 

18 HAZİRAN 1933 

PAZAR 
S A Y İ : 2430 

,J 

K A N U N L A R 

Ödünç para verme işleri kanunu 

Kanun M: 2279 Kabul tarihi: 8/6/1933 

Madde 1 — Faizden para kazanmak için ödünç para 
verme işlerile meşgul olan hakikî ve hükmî şahıslar bu kanun 
hükümlerine göre Hükümetten izin alırlar. 

Anonim, limitet, kooperatif ve sermayesi eshama ayrılmış 
komandit şirketi şeklindeki bankalar ile hususî kanunlar muci
bince yapılan teşekküller bu izin usulüne tâbi değildir. 

Madde 2 — Ödünç para verme işlerile uğraşanlar bu 
kanunun mer'iyetinden itibaren üç ay içinde ve bundan sonra 
her sene mayıs ayı içinde beyanname vermeğe mecburdurlar 

Beyannamede borçlulardan alınacak faizin en yüksek haddi 
ve borçlulara tahmil edecekleri şartlar bildirilecektir. 

Anonim, limitet, kooperatif ve sermayesi eshama ayrılmış 
komandit şirketi şeklindeki bankalar, hususî kanunlar mucibince 
yapılan teşekküller müstesna olmak üzeıe diğer hükmî ve 
hakikî şahıslar ödünç para verme işlerine tahsis edecekleri 
sermayenin Türk lirası olarak miktarını ve ticarî ikametgâhlarını 
beyannamelerine kaydedeceklerdir. 

Madde 3 — Beyannameler üç nüsha olarak makbuz muka
bilinde mahallin en büyük mülkiye memuruna verilir. 

Bu beyannameler üzerine kendisine vilâyetlerce izin vesi
kası verilir. Beyannamelerin bir nüshası izin vesikası suretile 
birlikte İktisat Vekâletine, ikinci nüshası alâkadar malmemur-
hığuna, üçüncü nüshası da kayıt ve ilân edilmek üzere ticaret 
sicilli memurluğuna gönderilir. 

Madde 4 — Ödünç para verme işlerile meşgul olanlar 
beyannamenin büyük harflerle yazılmış bir suretini ticari ika
metgâhlarına halkın görebileceği bir yere asmağa mecburdurlar. 

Madde 5 — Senesi içinde beyannamelerindeki şartlarını 
değiştirmek istiyenler İktisat Vekâletine müracaat ederler. 
Vekâletin muvafakati halinde kendilerine yeni bir izin vesikası 
verilir ve usulü dairesinde ilân edilir. 

Madde 6 — İzin usulüne tâbi hakikî ve hükmî şahıslar 
yaptıkları ödünç para verme işlerini noterlikten tasdikli bir 
deftere müfredatı ile yazarlar. Bu defterler İktisat Vekâletince 
her zaman tetkik olunabilir. Her ticarî sene sonunda defterlerin 
birer sureti İktisat Vekâleti teşkilâtı bulunan yerlerde bunlara, 
İktisat Vekâleti teşkilâtı bulunmıyan mahallerde valilere verilir. 

Madde 7 — Ödünç para verme işlerile uğraşanlar kendi
lerinden para alanlara verdikleri paranın miktarını ve şartlarını 
gösteren imzalı bir vesika vereceklerdir. 

Madde 8 — Müddeti içinde beyanname vermiyenlerin izin 
vesikaları iptal edilir. 

Madde 9 — Ödünç para verme işlerinde 15 nci maddede 
yazılı kumüsyon ve hesap masrafları da dahil olmak üzere en 
çok % 12ye kadar ( 12 dahil) faiz alınabilir. Bundan fazla 
alınan faizlerin aşağıda gösterilen nisbetlar dahilindeki miktar
ları vilâyet hususî idarelerine ait olup bu idareler tarafından 
tak^p ve tahsil olunur. 

% 12 den 15 e kadar alınacak faiz farkının 
15 den 18 e kadar alınacak faiz farkının 
18 den 20 ye kadar alınacak faiz farkının 

% 
% 
% 

25 i , 
35 i , 
50 si, 

% 
% 
% 20 den 25 e kadar (25 dahil) alınacak faiz farkının %90ı. 
25 den yukarıya alınacak faiz farkının tamamı birinci fık

ra mucibince alınır. 
Bu suretle hususî idarelerce toplanılacak paralardan izin 

beyannamesine uygun olanlardan hasıl olacak mebalığin % 25 i 
ve izin beyannamesi hilâfında olup da borçlunun ihbarı üzerine 
tahakkuk ve tahsil edilenlerin % 5u si bu faizleri ödeyen borç
lulara iade edilir 

Hususî idareler tahsil ettikleri paralardan boıç'uları ilân 
usulile haberdar ederler. Alâkadarlar ilân tarihinden itibaren 
altı ay zarfında müracaat ederek yukarıdaki fıkra mucibince 
kendilerine iade edilmesi lâzımgelen hisseyi almazlarsa bu 
hisseler de hususî idarelere kalır. 

Madde 10 — Kabul eyledikleri vadesiz mevduata % 4,5 
dan fazla faiz verenler fazla verdikleri faizin aşağıda yazılı nis-

Gazete 
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betler dahilindeki miktarı vilâyet hususî idarelerince takip ve ı 
tahsil olunur: 

*/* 4,5 dan % 6 ya kadar alınacak faiz farkından % 50 si, 
% 6 dan % 7 ye kadar alınacak" faiz farkından % 75 i , 
% 7 den (7 dahil) yukarı olanlardan • alınacak faiz farkı

nın °/o 90 ı. 
Madde 11 — Kabul eyledikleri altı ay ve daha uzun va

deli mevduata % 6,5 tan fazla faiz verenlerin fazla verdikleri 
miktar aşağıda yazıl nisbetler dahilinde vilâyet hususî idarele
rince takip ve tahsil olunur; 

% 6,5 tan % 7 ye kadarından % 50, 
% 7 den % 8 e kadarından % 75, 
% 8 den yukarı olanlardan % 90, 
(Bu vergilerin tamamr hususî idarelere aittir.) 
Emlâk ve Eytam Bankasının kanunu mahsusu mucibince 

eytam hesabı carisine verdiği faizler onuncu 'madde ile bu 
madde hükümlerine tâbi değildir 

Listesi İcra Vekilleri Heyeti kararile tertip edilecek tasarruf 
sandıklarının tevdiata verecekleri faiz haddi % 5 e kadar 
olabilir. Fazlası yukarıda yazılı hükme göre muamele görür. ' 

Madde 12 — 9, 10 ve 11 inci maddeler mucibince vilâyet 
hususî idarelerine verilecek paralar, tahsil edenler tarafından 
her aym sonunda tahakkuk ettirilerek ertesi ayın ilk haftası 
içinde hususî idare sandıklarına yatırılır. Yahrılmazsa tahsili 
emval kanunu mucibince tahsil olunur. 

Madde 13 — Ödünç para verme işlerine tavassut edenler 
dahi Ödünç para verenler gibi izin alırlar. Bu izin bir sener 

müddetle verilir. 
Ödünç para verme işlerine tavassut edenlerin ödünç para 

alanlardan her hangi bir nam ile tavassut ücreti almaları 
yasaktrr. 

Madde 14 — Birinci madde mucibince izin usulüne tâbi 
olupta izinsiz faizle ödünç para'vermeği itiyat eden ve beyan 
namelerinde yazılı faiz haddelerinden fazla faiz alan ve beyan
namelerindeki şartları veya faiz hadlerini muvazaa ile gizliyen 
hakikî ve hükmî şahıslara tefeci denir. 

Madde 15 — Faiz tabirinde, ödünç para verme mukabi
linde borçludan muamele vergisile damga resminden başka 
kumüsyon ve hesap masrafı ve sair her ne nam ile olursa 
olsun alman para dahildir. 

Madde 16 — Sermayesi bir milyon lira ve daha yukarı olan 
malî müesseselerin âmme hizmet ve menfaatlerine ait olan Nafıa 
işlerile sınaî ve ticarî tesisat ve teşebbüsat için uzun vade ile 
açacakları kredilerle temin edecekleri kazançlar mukabilinde 
faizden başka alacakları kâr ve menfaatler bu kanun hükmüne 
tâbi değildir. 

Madde 17 — Tefecilik edenler bir aydan bir seneye kadar 
hapse ve (500) liradan (10 000) liraya kadar ağır para cezasına 
mahkûm edilir. Ayrıca iki seneden beş seneye kadar âmme 
hizmetlerinden »memnuiyetlerine karar verilebilir. Bu cezalar , 
tecil edilmez. 

Madde 18 — Tefecilik suçu ile mahkûm olanların izin 
vesikaları iptal edilir. İptal keyfiyeti ticaret siciline kayit ve 
usulü dairesinde ilân- olunur. 

Madde 19 — Tefecilik suçu ile mahkûm olanlara tekrar 
izin verilmesi için mahkûmiyetin infazından sonra üç senenin 
geçmesi şarttır. 

Tekerrürü halinde tekrar izin verilmez. 
Madde 20 — Bu Kanunda yazılı suçların muhakemesine 

Sulh Mahkemelerince bakılır. j 
Madde 21 — Bu Kanun neşri tarihinden muteberdir. ' 
Madde 22 — Bu Kanunun hükümlerini tatbika İcra Vekilleri 

,Heyeti memurdur. 
11/6/1933 

Borç için gayrimenkul batışına ve muvazaaya 
dair kanun
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Madde 1 — Bu kanunun neşri tarihine kadar ödenmesi 
lâzımgelen borçlardan dolayı ipotek veya haciz yolile yapılan 
gayrimenkul satışlarında artırma bedeli İcra ve iflâs Kanunu
nun 129 uncu maddesinde gösterilen onbeş gün nihayetinde 
yeminli üç ehli vukuf. tarafından takdir olunacak muhammen 
kıymetin yüzde yetmiş beşini tutmazsa satış geri bırakılır ve 
haciz yolile satışı geri bırakılan gayrimenkul dahi alacaklı ve 
hacize iştirak edenler için kanunî ipotek olur ve borç aşağıda 
yazılı şartlar dairesinde beş sene tecil olunur. ^
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1 - Satışın geri bırakıldığı tarihdeki bakiye! zimmet ( ana 

faiz ve masraf yekûnu ) üzerinden yüzde yedi buçuk faiz yürü
tülür. Emlâk ve eytam bankasile Emniyet sandığına aid faizler 
% 9 üzerinden yürütülür. 

2 - Her sene nihayetinde işlemiş faizin tamamı ve borcun 
yüzde yirmisi ödenecektir. Ödenmediği takdirde tecil düşer 
ve umumî hükümlere göre icra takibi devam eder. 

Şu kadarki gayrimenkul satışının geri bırakılması halinde 
ipotekli alacaklı dahi borçlunun diğer mallarına ve alacak ve 
haklarına müracaat edebilir. 

Artırma bedeli her ne olursa olsun borçlu satışın geri 
bırakılmayıp gayrimenkulun satılmasını isterse ihale yapılır. 

Madde 2 — B i r kayrimenkul bir borç mukabilinde muvazaa 
yolile katî,suretle ferağ ve satış yapan borçlu dava açarak 
muvazaayı usulü dairesinde ispat ederse katî ferağ ve satışın 
hükümsüzlüğüne ve o gayrimenkulun borca karşı ipotek 
olduğuna karar verilir.' 

Bu kanunun neşri tarihinde ödenmesi Jâzım gelen bu gibi 
borçlar hakkında birinci madde hükmü cereyan eder. 

Madde 3 — Bu Kanun neşri tarihinden muteberdir. 
Madde 4 — Bu Kanunun hükümlerini icraya İcra Vekiller 

Heyeti memurdur. 
11/6/1933 

Halk bankası vc HaİK sandıkları
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kanunu 

Kanuneertertertrr

F A S I L : 1 

Halk bankası. 

Madde 1 — Merkezi Ankarada olmak üzere üc milyon li
raya kadar sermayeli Halk bankası namiyle bir anonim şirke! 
teşkiline İktisat Vekâleti mezundur. 

İcabında bu sermaye arttırılabilir. 
Madde 2 — Maliye Vekâleti bu-bankaya bir milyon lira 

sermaye ile iştirak eder. Bu sermayeye ait reyler İktisat Ve
kâleti tarafından kullanılır. 

Madde 3 — Halk bankası: 
A) İcap eden yerlerde halk sandıkları namı altında v t 

anonim şirket halinde küçük kredi müesseselerini teşkil ve 
bunlara yardım, 

C) Halk sandıklarının terakki ve inkişafını temin için lâ
zımgelen muameleleri ifa ve tedbirleri ittihaz, 

D) Mevduatı koruma kanununa göre halk bankası ile halk 
sandıklarını sermayeleri Ve ihtiyatları yekûnu esas tutularak ve 
her birinin sermayesi ne olursa olsun "mevduat kabul eder. 

Madde 4 — Halk bankası şube açamaz. 
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Madde 5 — Halk bankası yalnız halk sandıklarına kredi 
açabilir. 

Madde 6 — Halk bankasının esas mukavelenamesi İktisat 
Vekâletile^diğer müesseseler tarafından tanzim ve İcra Vekilleri 
Heyeti tarafından tasdik olunur. 

Madde 7 — Halk Bankasının dahilî nizamnamesi banka 
idare meclisince tanzim ve İktisat Vekâleti tarafından tasdik 
olunur. 

Madde 8 — Halk bankasının müdürü banka meclisi idare-
sile bilistişare İktisat Vekilinin arzı üzerine -İcra Vekilleri He
yeti kararile tayin olunur, 

FASIL : 2 

Halk sandıkları 

Madde 9 — Halk bankasının tayin edeceği yerlerde 
İktisat Vekâletinin müsaadesile halk sandıkları teşkil olunur. 

Madde 10 — Halk sandıklarının yapacağı ikraz ve istikraz 
işleri ve diğer muameleleri, İktisat Vekâletince tasdik edilecek 
esas mukavelenameleri ve halk bankası tarafından tasdik olu
nan dahilî nizamnamelerine göre cereyan eder. 

Madde 11 — Halk sandıklan mevduat kabul ederler. 
Madde 12 — Halk sandıkları gerek kendi ve gerek müş

terileri hesabına bilûmum borsa muamelâtı yapmaktan mem
nudurlar. 

Madde 13 — Halk bankasının muvafakati ve İktisat Ve
kâleti tasvibile muhtelif halk sandıkları birleşebilirler. 

Madde 14 — Halk sandıklarının sermayesi hisse senetle-
ııne ayrılmıştır. Bu hisse senetleri nama yazılıdır. 

Millî teşekküller ve İktisat Vekâletinin kabul edeceği hakikî 
ve hükmî şahıslar bu sandıkların sermayesine ^hissedar olarak 
jştirak edebilirler. 

Halk sandıkları sermayelerinin takviyesi için her sene 
devam edecek ve resmî menabiden alınacak iştirak hisseleri 
ayrı bir kanunla tesbit edilecektir. 

Madde 15 — Ödünç para verme işleri hakkındaki kanunun 
9, 10, 11 nci maddeleri mucibince hususî idarelere ait olan 
paralar, her sene o vilâyetteki halk sandıklarına yatırılıp 
mukabilinde o miktar halk sandığı hisse senedi alınır. Resmî 
dairelerin hisse senetleri devir ve ferağ edilemez. 

Madde 16 — Halk sandıklarının müdürleri doğrudan doğ
ruya Halk bankası idare meclisi tarafından tayin olunur. 

Madde 17. — Esnaf teşekülleri tarafından vücude getirilen 
kredi müesseseleri de ,Halk bankası teşkilâtından istifade 
etmek isterlerse Halk sandıkları hakkındaki hükümlere tâbidir. 

FASIL: 3 

Dağınık hükümler 

Madde 18 — 14 şubat 1332 tarihli kanunun 2 nci madde-
sile 21 haziran 1927 tarih ve 1116 numaralı kanunun 2 nci 
maddesine tevfikan, Hazine uhdesinde bulunan hisse senetleri
nin satılmayacağına dair olan hükümler mülgadır. Bu hisselerin 
satış bedelleri, halk bankasına, 2 nci maddede gösterilen 
sermaye için, Hazine namına hisse senedi olarak iahsis olunur. 

Madde 19 — Bu Kanun neşri tarihinden muteberdir. 

Madde 20 — Bu Kanunun icrasına İcra Vekilleri Heyeti 
memurdur. 

11/6/1933 

, C e n u p d e m i r y o l l a r ı n ı n i ş l e t i l m e s i n e ait i t i l â i n a -
» inenin i m z a s ı n a s a l â h i y e t v e r i l d i ğ i n e d a i r k a n ı ı u 

! 

I Madde 1 — Toprakkale> Payas, Fevzipaşa-Meydanıekbez, 
Çobanbey-Nuseybin, Derbesiye - Mardin, Cerablus liman hat-

{ lanndan mürekkep bulunan Cenup Demiryollarının işletilmesine 
dair bağlı itilâfnamenin imzasına Nafıa Vekili mezundur.
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İ Madde 2 — Bu Kanun neşri tarihinden muteberdir. 

Madde 3 — Bu Kanunun hükümlerinin icrasına Nafıa Vekili 
memurdur.
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14/6/1933 

C e n u p D e m i r y o l l a r ı ( C . D. ) İ ş l e t m e t t i l â f n a m c s i 

Bir taraftan Adana Mebusu ve Nafıa Vekili Hilmi Beye
fendi tarafından temsil olunan ve bu itilâfname metninde 
( Hükümet)'adile anılan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve 
diğer taraftan oturan Müsyü tara
fından temsil olunan ve bu itilâfname metninde ( Şirket) adila 

J anılan (Cenup Demiryolları Türk Anonim Şirketi) arasında 
I aşağıda yazılı maddelerin hükümleri dairesinde bir itilâf 
' aktolunmuştur. 
| Şurası mukarrerdir ki bu hususta Türkiye Hükûmetile 
j Fransa Hükümeti arasında 27 teşrinievvel 1932 tarihinde imza 

edilen müşterek beyanname ile ona mülhak protokolda mün-
! deriç olan ve gerek Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini, gerek 
\ Cenup Demiryolları Türk Anonim Şirketini alâkadar eden 

hükümler mahfuz ve mer'i bulunacaktır. 

, BİRİNCİ FASİL 

Madde 1 — Hükümet işbu itilâfnamede yazılı şartlar 
dairesinde aşağıda yazılan Bağdat Demiryolu kısımlarının 
işletilmesini şirkete tevdi eder ve şirket de bunu kabul eder. 

I - Toprakkaleden - Payasa 
II - Fevzipaşadan - Meydanı ekbeze 

I III - Çobanbeyden - Nusaybine 
IV - Derbesiyeden - Mardine 
V - Cerablus liman hattı 

İşbu işletme yukarıda yazılı hat kısımlarının şirkete tesli
minden itibaren başlayacaktır. 

| Madde 2 — Şirketin işletme vazifesinin hitamından itibaren 
hat ve edevat ile (1?) nci maddede yazılı defter mucibince 
müteferriatının devri için şirkete üç aylık bir mühlet veri
lecektir. 

Madde 3 — Şirket işbu mukavelenin Qicrası için bir mesul 
müdür -tayin edecek, bu müdür şimdilik Cerablusta Nafıa ko
miseri nezdinde bulunacaktır. 

İ
. Madde 4 — Şirket, bu itilâfname hükümleri mahfuz olmak 

kaydile bu gün nfevcut bulunan ve ileride tanzim ve tatbik 
edilecek olan bütün kanunlarla nizamnamelere tâbi bulunacaktır. 

Madde 5 — Şirket, (1) nci maddede yazılı demiryollar 
üzerinde yapılacak yolcu, askerî ve ticarî her türlü nakliyat 
için üçüncü fasılda gösterilen azamî tarifeye göre ücret ala-

| çaktır. 
i Tarifenin tatbikından çıkacak nakliye ücretlerinde kesirler 
\ tam kuruşa doldurulacaktır. 
1 Şirket, işbu nakliye cüretlerini ve 'tâli hizmetlerden icara 
I verilen araziden ve alelûmum işletmeden Nafıa Vekâletince 
S musaddak tarifeleri mucibince lâzımgelen ücretleri de alıp zararı 
| dahi kendisine ait olmak üzere normal işletmeğe mütedair 
1 bütün masraflar ve vecibeleri ifa edecek ve işbu itilâfnamenin 
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devamı müddetince demiryol ve müştemilâtını, sabit, muharrik 
ve müteharrik malzemesini iyi bir halde bulundurmak üzere 
icabeden sarfiyatı yapacaktır. 

Madde 6 — Türkiye hudutlarından girecek trenlerin loko
motif ve tenderleri üzerinde bulunacak kömür ve yağlar hare
ket esnasında gümrük muamelesine hacet kalmaksızın ve> ölçül-
meksizin serbestçe geçebilecektir. Şu kadar ki: 

A - Şirket, Türk arazisi üzerinde Tüık kömürü sarfına mec
bur bulunduğu cihetle, Türkiye dahilinde yapılacak beher tren 
kilometrik için (18,5) kilo hesabile bir senelik kömür sarfiyatına 
mukabil o sene içince Türkıyede ve Türkiye haricindeki depo
ları için işletme idaresinin bu miktar Türk kömürünü almış ve 
Suriyeden gümrük resmini vermeksizin transit suretile geçmiş 
olduğunu tevsik edecektir. Aksi takdirde şirket fazla sarfedilen 
kömür için icap eden gümrük resmini senenin hitamından iki 
ay sonra ödemeğe mecburdur. 

B - Trenlerde Türk* arazisi üzerinde sarfedilecek yağların 
gümrük resmi verilmek mecburi olduğu cihetle, Türkiye dahi
linde yapılacak beher tren kilometre için (33) Gr. hesabile 
kalın yağ (8,4) Gr. hesabile ince yağın bir senelik sarfiyatına 
mukabil o sene içinde gümrük resmi verilmek suretile Türki-
yede depo edilen miktardan fazla yapılan sarfiyat için icap 
eden gümrük resmi de senenin hitamından iki ay sonra şir
ketçe Ödenecektir. 

C - İşbu maddede zikredilen tren kılometrikler için sene
nin hitamında şirket bir cetvel tanzim ve Nafıa Vekâletine 
verecektir. Nafıa Vekâleti1 tarafından istenir ise şirket bu cet
vel için icap eden evrakı müsbiteyi de ibraz eylemeğe mecburdur. 

D - Trenler üzerinde ecnebi arazisinden Türkiyeye gelecek 
olan demiyol memur ve müstahdemlerinin eşyayi zatiye, yiye
cek ve içecekleri veya vazifelerinin ifasına mahsus bulunan 
eşya ile trenin demirbaş eşyası trenden harice çıkarılmamak ve 
gümrük kanununa ve mevzatına göre muameleye tabi tutulmak 
SUJ etile gümrük resmi verilmeksizin huduttan girebilecektir. 

E - Normal işletme için Türkiye arazisindeki istasyonlara 
gönderilecek olan defter, bilet etiket ve umumiyetle matbu 
kırtasiye Nafıa Vekâletince musaddak ihtiyaç derecesinde ol-
mak şartile gümrük resmi verilmeksizin geçecektir. 

Madde 7 — Demiryol ve müteferriatmın Hükümetle bilitilaf 
vücude getirilmesi takarrür eden genişletme ameliyatı ve alel
ûmum ilâveleri için iç yurttan satın alınacak veyahut yurt dışın
dan getirilecek alât ve edevatı ve demir ile makine ve yolcu ve 
eşya, arabalar ve yedek parçalar her nevi.dahilî vergiden ve her 
gûna gümrük resminden muaf tutulacağı gibi demiryol ile te
ferruatının işletme umurunda kullanılan arazisi ile işletme umu
runda kullanıldığı Hükümetçe kabul edilecek binalar arazi ve 
bina vergisile zamâiminden ve varidatı kazanç vergisinden 
muaf olacaktır. 

İleride mukavelenamede mevzuubahis olmıyan bir vergi 
ihdas ve şirketten mutalebesı halinde şirket mukavelenamenin 
vergi muafiyetlerine taallûk eden hükmü üzerinde ve münhasıran 
ihdas ve talep olunacak verğinin-hudut ve şümulü ile mukayyet 
ojarak tekrar tetkikatta bulunulmasını istemek hakkını muhafaza 
eder. 

Madde 8 — Şii ket, demiryolun işletilmesi için lâzımgelen 
keresteleri bu husustaki nizamnamelerin hükümlerine riayet 
etmek ve bunun için icap eden resimleri vermek şartile civar 
mahallerin ormanlarından kesebilecektir. 

Madde 9 — İşletme merkezi ve atelyeleri Hatepte bulunan 
şirket, sermayesinden azamî dörtte üçünü ecnebi dövizine 
tahvil ve işletme mütedavil sermayesi olarak kullanmıya 
mezundur. 

Madde 10 — Nafıa Vekâleti şirketin işleme işlerini ve hat ile 
bütün tesisat ve edevatının iyi bir halde tutulup tutulmadığını 
her zaman muayene ve teftiş etmek hakkını haizdir. 

* 

Şirket işbu teftiş ve muayene masraflarına karşılık olarak 
hattın işletmesine başlandığı tarihten itibaren işletmenin sonuna 
kadar kayitsiz ve şartsız ve her ay sonunda taksitle ödenmek 
üzere ^senede kilometre başına götürü olarak bin altı yüz yirmi 
kuruş verecektir. 

Madde 11 — Şirket, Hükümet komiserliği için Cerablusta 
kendi müdürü nezdinde münasib bir çalışma yeri ve bir ika-
metgâh meccanen tahsis eyliyecektir. 

Şirket tarafından verilecek hasılat hesablarını Nafıa Vekâ
leti işletme merkezinde de kontrol ettirebilecek ve ihtilâf vuku
unda şirket istenecek hasılat hesaplarına ait avrakı müsbiteyi 
Nafıa Vekâletine gösterecektir. 

Madde 12 — Şirket, kendi kusurundan dolayı demiryolla
rının bir kısmı veya bütünü üzerinde nakliyatı kestiği takdirde 
tekrar nakliyata başlamak için şirkete bir aylık mühlet verilir. 

Bu mühlet bittiği zaman şirket yine nakliyata başlamazsa 
Hükümet masarif ve zarar ve hasan şirkete a\t olmak üzere 
yolun muvakkaten işletilmesini temin için derhal hatta vaziyet 
edecek ve şirket beş ay zarfında bu masraf ve zararları öde
mediği ve işletmeyi her türlü vecibelerile üzerine almak iste
mediği takdirde başka hiç bir kanunî merasim icrasına hacet 
kalmaksızın bütün haklarından sakıt olacaktır. 

Madde 13 — .Gerek hatlardan birisi ve gerek hepsi için 
şirket tarafından vaki işletme, herine sebeple olursa olsun 
nihayet bulduğu zaman hatlar ve aşağıdaki (17) nci maddede 
zikredilen cetvelde yazılı edevatı muharrike, ve müteharrike 
binalar, eşya ve malzeme ile beraber demirbaş cetveline 
nazaran iyi bir halde ve' her türlü borçlardan arî olmak şartile 
Hükümete devir ve teslim edilecektir. 

İşletme nihayet bulduğu tarihte mevcut ve işletme işlerinde 
kullanılmakta bulunan mahrukat ve sair istihlâk edilmek üzere 
şirket tarafından satın alınmış levazım muhamminlerin takdir 
edeceği kıymetlerle Hükümetçe şirketten satın alınacaktır. 

Ancak bu mahrukat ve levazım hattın nihayet altı aylık 
işletmesine muktazi derecede olabilir. 

Bu miktardan fazlasını hükümet satın almağa mecbur 
değildir. 

Hükümete parasız devir ve teslimi meşrut olan mevattan 
zayi olanların veya kaza neticesinde vukua gelen zararların 
(17) nci maddede yazılı defteıden çıkarılması için şirketçe 
zayiat ve zararın vukuu anında keyfiyet0 esbabı mucibesile 
hükümete bildirilecek ve bu hususta hükümetin muvafakatini 
istihsal edecektir. 

Madde 14 — Şirket, bütün demiryollar ile teferruatını 
sabit, muharrik ve müteharrik bütün alât ve edevatı daima 
iyi bir halde muhafazaya ve her suretle emniyet verici bir 
vaziyette bulundurmağa ve kaza vukuunu intaç edebilecek 
bütün sebeplerden korumağa dikkat edecektir. 

Şirke: işbu taahhüdatının ifasında gecikir veya müsamaha 
ederse keyfiyet kendisine tahriren ihtar olunacak ve bu ihtar 
tarihinden bir ay geçtiği halde icabını icra etmediği surette 
masrafı şirketin işletme hasılatından temin edilmek üzere iyi 
bir hah getirilecek olan yol ve edevat hükümet tarafından 
ele alınıp tamirat yapılabilecektir. 

Madde'15 — Normal işletmenin devamını imkânsız kılan 
fevkalâde ahvalin istilzam ettiği masraf şirkete yükletilmeyecek 
ve bu hususta şirketin hiç bir mes'uhyeti de olmıyacaktır. 

Kezalik bu gibi ahval zuhur eder ve işletme, ne , kadar 
müddet olursa olsun, bu sebeplerden birile durursa şirket de 
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Hükümetten hiç bir zarar ve ziyan istemiyeceği gibi bu fev
kalâde masrafların hükümetçe ihtiyar edilmesi hususunda hiç 
bir talepte bulunmıyacaktır. 

Madde 16 — Bu itilâfnamenin icra ve tefsirinden dolavı 
hükümetle şirket arasında çıkacak ihtilâflar Türk kanunlarına 
tevfikan teşkil edilecek hakem heyeti tarafından halledilecektir. 

Hakemler ittifak edemedikleri*halde kendileri üçüncü bir 
hakem intihab edecekler ve bunda da ittifak edemezlerse bu 
hakem, Türk Temyiz Mahkemesi birinci reisi tarafından lürk 
ve Fransızdan gayri bir milletten intihab edilecektir. 

İKİNCİ FASIL 

Madde 17 — Bu günkü işletme idaresi tarafindan hatların 
şirkete teslimi hükümetçe tayin edilecek bir heyet huzurunda 
yapılacaktır. Ayni heyetin huzurile Bağdat hattına ait ebniye, 
muharrik ve müteharrik malzeme, mobüye ve alât ve edevattan, 
şirket hissesine düşecek olanlar için bir demirbaş defteri tan
zim edilecek ve işbu demirbaş defterinin bir nüshası Nafıa 
Vekâletine verilecektir. 

Madde 18 — Şirket tarafından işletilecek olan hatların 
hakikî ve topoğrafî uzunluklarının tesbiti için müşterek bir 
komisyon teşkil edilecektir. Bu komisyon elde makbul fennî 
vesikaları olmıyan kısımlar için arazi üzerinde şenaj yapacaktır. 

Bu komisyonda bulunan memurların yol masrafları mensup 
oldukları idareler tarafından ödenecektir. 

Komisyonca gösterilecek lüzum üzerine amele ve sair diğer 
vasıtalar şirket tarafından meccanen verilecektir. 

Madde 19 — Birinci maddede tasrih edilen hat kısımları 
üzerinde normal işletmiye mahsus yeniden inşaat yapılması veya 
yeni malzeme satın alınması için işbu' inşaat ve satınalmaların 
yapılması şeraitini, masraf membalarını y;e bilhassa itilâfname
nin mer'iyeti hitamında ciheti aidiyetlerini tesbit için Hükümetle 
şirket arasında hususî bir itilâf aktedilecektir. 

Ancak işbu tevsilerle ilâveler yapılmazdan evvel proje ve 
keşifnamelerile bunlara müteferri evrak Nafıa Vekâletinin tas-
dikına arzolunacaktır. 

İnşaatın bittiği veya yeni malzemenin hizmete konacağı 
şirket tarafından bildirilmesini müteakip Nafıa Vekâletince 
gönderilecek bir fen komisyonu tarafından muayene ve kabul 
muamelesi yapılacaktır. 

Şurası mukarrerdir ki şirket Nafıa Vekâletine projelerini 
tasdik ettirmeksizin hiç bir yeni inşaat yaptırmıyacak ve Nafıa 
Vekâletince «resimleri ve evsafı malûm ve makbul olmıyan 
yeni edevatı muharrike ve müteharrikeyi hat üzerinde kullan-
mıyacaktır. 

Madde 20 — Şirket, bugün mevcut depo ve mağazaları 
işletebileceği gibi lüzum ve ihtiyaç görülecek yerlerde demiryola 
ait arazide yeniden depo .ve mağazalar dahi tesis edip bunları 
da işletebilecektir. Ancak işbu maddede yazılı depo ve mağa
zaların kullanılması ahali için mecburî olmayıp ihtiyarî kalacaktır. 

Madde 21 — Şirket, her hat kısmı için ayrı ayrı olmak 
üzere demiryolun her türlü hasılatını, malûm numuneleri veçhile 
yapacağı cetvellerle her ay Nafıa Vekâletine bildirecektir. 

Madde 22 — Şirket, bugün Nafıa Vekâletine verilmesi 
mutat olan senelik istatistikleri ve bilhassa her" çıkan sene 
içinde taşınan eşyanın başlıca kalemlerinin çıktığı ve girdiği 
istasyonlar ayrı ayrı gösterilmek üzere alelûmum tonajlarının 
bir cetvelini Nafıa Vekâletine göndereceği gibi ayrıca (U İ. C.)ce 
makbul olan umumî istatistik malûmatını -senenin hitamından 

« 

itibaren dördüncü ay içinde Nafıa Vekâletine takdim edecektir. 
Madde 23° — Şirketin işletmeyi ele aldığı tarihten itibaren 

en fazla bir sene sonra Türkiye arazisi içinde çalışacak bvjtün 

sabit memur ve müstahdemleri münhasıran Türk vatandaşı 
olacaktır. 

Şirket makinist ve bundan başka tren memurlarını hattın 
uzunluğu nisbetini nazarı dikkate alarak makul bir derecede 
Türk vatandaşlarından intihaba çalışacaktır. 

Madde 24 — Vazifeleri Türkve Suriye topraklarında çalış
mayı müstelzim olan Türk ve ecnebi memur ve müstahdemlerin 
her iki araziden serbestçe geçebilmeleri için Türkiye ve Fransa 
Hükümetleri arasında 30 mayıs 1926 tarihinde Ankarada imza 
edilmiş olan itilâf ahkâmı cari olacaktır. 

Madde 25 — Bugün mevcut demiryol binaları içinde 
gümrük, posta ve zabıta memurlarına ayrılmış olan yerler ol
duğu gibi duracak ve yeniden yer tahsisi icap ettiği takdirde 
şirket mümkün olan kolaylığı yapacaktır. 

Madde 26 — Bugün hat üzerinde seyrüsefer kolaylıkların
dan istifade eden Devlet memurları ve mektap talebeleri şirket 
şebekesi üzerinde dahi ayni şerait dairesinde ve ayni kolay
lıktan istifade etmeğe devam edecektir. Bilhassa demiryolun 
işletmesini murakabeye memur olanlarlar telgraf ve gümrük 
memurları daima meccanen seyahat edeceklerdir. 

Madde 27 — Mahpuslar ve mahkûmlar ile muhafazalarına 
memur olanlar tarifedeki azamî ücretin üçte biri ile taşına
caktır. Eğer tatbik edilmekte olan ticari tarife azamî tarifenin 
üçte birinden aşağı olur ise işbu aşağı tarife tatbik olunacaktır. 

Mahpuslar ve mahkûmlar ile muhafazalarına memur olanlar 
için Hükümetçe istenirse âdi trenlerde ikinci ve üçüncü sınıf 
vagonlardan icap eden miktar bölmeler şirket tarafından tahsis 
edilecektir. 

Madde 28 — Şirket, Hükümetin kurşun ile kapanmış pos
ta çantalarını ve bunları götürüp getirecek memurlarını adî 
yolcu arabalarile meccanen taşımağa ve bu bapta Hükümet 
tarafından istenirse mecmuu bir vagondan ziyade olmamak 
şartile yolcu trenlerinin ikinci sınıf arabalarından bir veya 
müteaddit bölmeler ayırmağa mecburdur. 

Posta ve Telgraf Umum Müdürlüğü posta nakliyatına mah
sus vagon yapıp şirkete teslim eylediği halde şirket işbu vago
nu meccanen trenlere takıp taşımıya mecbur olacaktır. 

Madde 29 — Şirket, Hükümet telgraf hatlarına muktazi 
telgraf malzemesini tarifede muayyen azamî ücretlerden yüzde 
yirmi tenzilâtla nakledecektir. 

Madde' 30 — Hükümet, harb esnasında ve sair vakitlerde 
gerek ayrı ayrı ve gerek toplu olarak iktiza eden yerlere 
demiryol ile kara ve deniz ve hava askerî ve jandarma, Polis 
ve inzibat memurları ile kendilerine mahsus ağırlık ve sair 
eşya ve hayvanlarını ve her türlü harb mühimmat ve edevatı 
ile hava levazım vç edevatını ve erzak ve sair askeri levazımını 
sevketmek istediği halde şirket, askeri makamlar tarafından 
tahriren vukubulacak taleb üzerine vagon ve sair bütün edevat 
ve vesaiti nakliyesini askerî sevkiyat ve nakliyata tahsis olun-
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mak üzere Hükümetin emrine müheyya tutacak ve icabında 
Hükümet, demiryolunun bütün nakil vasıtalarını, bütün demir
yol memurları ile beraber kendi idaresine almak salâhiyetini 
haiz olacaktır. 

Hazar ve seferde gerek şirket marifetile vukubulan ve 
gerek demiryolun Hükümetin idaresinde bulunduğu esnada 
icra edilen bütün askerî sevkiyat ve nakliyat için tarifede 
muayyen azamî ücretin üçte biri verilecektir. Ancak zabitan 
ve neferatı için tarifede muayyen azamî ücretlerin dörtte biri 
verilecektir. Hükümet sevkedeceği askeri muhimmimat ve eş
yanın yolcu katarlarile gönderilmesini talep eylediği .halde 
dahi muayyen azamî ücretin üçte biri ve zabitan ile neferleri 
için tarifede muayyen azamî ücretin dörtte biri verilecektir» 
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Eğer tatbik edilmekte olan ticarî tarifeler bu maddede 
yazılı azamî tarifelerin üçte birinden aşağı olur ise işbu aşağı 
tarife tatbik olunacaktır. 

Şurası da mukarrerdir k i , askerî nakliyatta askerlerin bu
lundukları vagonda beraberlerinde götürecekleri eşyadan ma
ada nefer başına meccanen otuz kilogram ağırlığında eşya 
nakline hak ve salâhiyetleri olacaktır. 

Madde 31 — Şirket yalnız demiryoluna müteallik mektup 
ve çantalarını Posta ve telgraf umum müdürlüğüne bir gûna 
resim veya ücret vermeksizin Hükümetin posta memurları 
tarafından muayene edildikten sonra kendi nakil vasıtalarile 
taşıyabilecektir. 

Demiryol memurlarının hususî muhabereleri posta kanun
larına tâbidir. 

Şirket, kömür ve yağ gibi eşya ve istihlâk maddelerini, 
demiryolunun bakımı ve işletmesi ve yeni tesisata ait munzam 
ameliyatı için lâzım olan malzeme ve inşaat malzemesini bir 
gûna ücret vermeksizin naklettirmek hakkını dahi haiz bulu
nacaktır. 

Madde 32 — Şirket, bugün hat boyunda bulunan telgraf 
direk ve tellerini, işletme hesabına, iyi bir halde muhafaza ve 
idame edecektir. Telgraf hatları, demiryolunun işletmesine ait 
olmıyan hususî muhabereler için kullanılmıyacaktır. 

Hükümet, şirketin tellerile yapılan telgraf muhaberelerinin 
hepsini Davlet telgrafları idaresinin müfettişleri marifetile, her 
an kontrol ettirmek hakkını haiz olacaktır. 

Hükümet masarifi kendisine ait olmak üzere, bir ve ica
bında iki telgraf veya telefon teli takmak için, demiryolunun 
direklerini meccanen istimal edebilir. Bundan başka, Hükümet 
masarifi kendisine ait olmak üzere, hat boyunca, başka telgraf 
veya telefon direkleri tesis etmek hakkını haizdir. 

Hükümet kendi hatlarının kopması veya bozulması halinde 
demiryolunun, hizmetlerine bir gûna halel getirmemek şartile, 
kendi telgraflarını dtmityoluı.un tellerile çekmek üzere, istas
yonlara telgraf memurları ikame etmek hakkını dahi haiz bu
lunacaktır. 

Madde 33 — Irak ve Suriye istikametine gidecek yolcular 
için Haydarpaşadan tertip edilecek beynelmilel trenler işlet
menin vesaitile kabili telif azamî süıatle hattın son noktasına 
kadar sevkedılecck ve dahilî yolcular için Fevzipaşa-Mardin 
arasında her sınıf yolcu nakledebilecek surette haftada en az 
üç tren kaldırılacaktır. Eğer beynelmilel trenlerde her üç sınıf 
yolcusuna ait vagonlar bulunacak olur ise bu trenler haftalık 
dahilî trenler arasında sayılacaktır. 

Bu trenlerin; tevakkuf müddetleri dahil, hudut değiştir
mekten doğan fazla tevakkuflar hariç olmak üzere, vasatî sü
ratleri, yiımi beş kilometreden daha aşağı olmıyacaktır. 

Payas - Toprakkale arasında haftada en az iki baştan iki
şer tren kaldırılacaktır. 

Trenlerin seyıüsefer cetvelleri şirket tarafından tanzim 
edilerek Nafıa Vekâletinin tasdikına erzedilecektir. 

Vekâletçe tasdik edilmedikçe şirket tarafından bu cetvel
lerde hiç bir tadilât yapılmayacaktır. 

Madde 34 — Şirket işletmeye müteallik olup bu gün tat
bik edilmekte bulunan dahilî talimatların tatbikına devam 
etmekle beraber ileride şirketin de muvafakati alınarak bütün 
demiryolları için tevhiden tanzim edilecek bu gibi talimatları 
da tatbika mecbur olacaktır. 

Madde 35 — İstasyonlarda yapılacak tahsilat demiryollar-
da cari usul veçhile Halepteki işletme merkezine serbestçe 
gönderilebilecektir. 

Şu kadar ki : 
A - Tahsilatın ne cins paradan terekküp ettiği, istasyon

ların tahsilat kaydıne mahsus defterlerde gösterileceği gibi 
işletme merkezine yapılacak para sevkiyatmda işbu sevkıyata 
mahsus çantada mevcut para ile beraber bu paranın cins ve 
miktarını gösterir bir cetvel bulunacaktır. 

Hattın aylık hasılatını mübeyyin Nafıa Vekâletine gönderil
mesi itılâfname ahkâmında bulunan hasılat cetvellerine, istas
yonlarda yapılan tahsilatın para cinsini gösterir ayrıca bir 
cetvel raptolunacaktır. 

B - Nafıa Vekâleti istediği zaman ve istediği yerde bu 
para çantalarını ve tahsilata ait her türlü evrakı müsbiteyi 
kontrol edebilecek vebu kontrol için icabeden anahtar, damga 
ve sair vesait şirketçe evvelden verilmiş olacaktır. 

Bu kontrol esnasında orada mevcut şirketin en yüksek 
dereceli iki memuru da bulunacaktır. 

C - Şirket yukarıdaki fıkra mucibince işletme merkezine 
nakledeceği paraları bilâhare Adana Osmanlı Bankasına aynen 
gönderecek ve Türk arazisi dahilindeki hatta ait sarfiyatı bu 
paralardan icra edecektir. 

Şöyle k i : Bu saı fiyattan Türkiye dahilinde icra edilenleri 
Türk parası ile, hariçte yapılanları Suriye parası ile temin 
edilecektir. 

Ancak döviz olarak yapılacak tediyatın evvelemirde Tür
kiye dahilinde Suriye parası olarak tahsil edilip Adanadaki 
bankaya yatırılmış olan kısımdan icrası ve kâfij gelmediği 
takdirde Türk lirası ile mubayaa suretile temini mukarrerdir. 

D - Şirketin bu suretle yapacağı sarfiyattan sonra bakiye 
kalacak hasılatın ( k i safî hasılat olacaktır) diğer şirketler 
hasılatı gibi muameleye tâbi tutulacaktır. 

H - Şirketin Suriyede yapacağı sarfiyata mevcut Suriye 
parası kâfi gelmediği takdirde gayri safi hasılat (7C0 000) lira
ya kadar olan senelerde (280 000; lira için ve gayrisafi hâsılat 
ziyadeleştiği senelerde de mezkûr (280 000) lira, hâsılatın fazla-
laşan miktarının beşte biri nisbetinde ziyadeleştirilmek suretile 
icabeden döviz derhal ve başkaca bir gûna muameleye ha
cet kalmaksızın Hükümetçe şirketin Adana Osmanlı Banka
sında mevcut parasından temin edilecektir. 

L - (C) Fıkrası mucibince toplanacak olan türk ve ecnebi 
paralarını Adanadaki Osmanlı bankası şirket işletme merke
zinden verilecek emirler üzerine kambiyo murakipliğinden 
mezuniyet almak suretile saıf ve tediye edilecektir. 

Kambiyo murakipliği; (H) fıkrasında izah olunan miktarda 
döviz mubayaa ve ihracına ve Türkiye dahilindeki sarfiyat 
için de Türk parası olarak tedıyata derhal müsaade edecektir. 

Ancak Osmanlı bankasında serbest olarak açılacak bu 
hesaba yatırılacak paralar münhasıran Türkiye dahilindeki şir
ket hasılatına ve tediyatta da şirketin bu hatta ait sarfiyatına 
mahsus olacaktır. 

Bunun haricindeki muameleler umumî mevzuat hükümleri 
dairesinde ifa edilecektir. 

M - Şirketin döviz olarak istimal edebileceği paranın muka
bili Türk lirasının hâsılatından mütevellit Türk lirası hesabında 
mevcut bulunması meşrut olduğu gibi (H) fıkrasında zikrolu-
nan umumî hasılat yekûnu senesi zarfında temin edilmemiş ve 
fakat döviz kısmı tamamen mubayaa edilmiş ise umumî hâsılat 
açığı memlekette döviz satmak suretile kapatılacaktır. 

Yani döviz mubayaasında (H) fıkrasında muharrer nisbet-
ler nazarı dikkatte bulundurulacaktım. 

ÜÇÜNCÜ FASIL 

Madde 36 — Mukavelenamenin 5 inci maddesi mucibince 
şirketin almağa mezun bulunduğu nakil ücretleri tarifesi aşağıda 
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gösterilmiştir. Bu tarifeler nihayet derece olup bunlar Hükü
metten sureti mahsusada ruhsat alınmadıkça arttırılmayacaktır. 

Fakat tarifelerde tayin kılınan nihayet mıkdarlar indiril
dikten sonra bir ay evvel hususî ilânlarla halka ihbar edilme
dikçe tekrar nihayet derecelere arttırılmıyacak ve ancak tarife 
indirilmesi halinde üç gün evvel ilân olunacaktır. Tarifelerde 
muayyen olan ücretlerin hepsi kilometre hesabile katedilecek 
mesafeye göre alınacaktır. En az alınacak miktarı ücurat lâakal 
sekiz kilometre itıbarile hesab edilir. Yerine vardığında öde
necek eşya bedeli şirketçe gönderilenden alınmadıkça kendi
sinden İstenemez, Bu makule eşya bedellerinin tahsili için şir
ket tarafından yüzde iki komisyon alınacaktır. 

Birinci tarife 
Yolculara dairdir 

Adam başına ve kilomette hesabı üzerine nakliyatın fiah 
yolcu ve karışık trenler. 

Birinci mevki ikinci mevki Üçüncü mevki 
K. S. K. S. K. S. 
4 05 3 0 1 95 

Birinci ve ikinci mevki arabalardan mürekkep seyriseri 
trenile taşınan yolculardan yukarıda yazılı tarifeden yüzde otuz 
ziyade alınacaktır. 

Üç yaşına kadar olan çocuklar refakatindeki adamın ku
cağında götürülmek şartile bedeva taşınır. Üç yaşından yedi 
yaşına kadar olan çocuklar için yarım ücret alınır ve beherine 
bir kişilik yer tahsis olunur. Şu kadarki bir bölmede iki çocuk 
bulunduğu halde ikisi bir yolcuya mahsus olan bir yerden 
ziyade yer tutmıyacalçtır. 

İ k i n c i Tarife 

Yolcu eşyalarına dairdir 

Her yolcunun bilet başilia bedava Olarak Otuz kilogram yük 
taşımağa hakki vardır. Yan Ücret verecek çocuklar yalnız yirmi 
kilogram yük İçin ücret vermekten muaf olacaklardır. Fazla 

•v 

eşya için bölüksüz her on kilogram için kilometre başına 0,15 
kuruş nakil ücreti alınır Çok yer tutan eşya ile otuz desimetre 
mikâbı hacminde olduğu halde ağırlığı yedi kilogramdan aşağı 
olan eşya için muayyen ücretin llcî kati Ücret alınır. 

Müteferri masraflar 

Yolcu eşyasının fazlası olsun olmasın tarife ücretinden başka 
aşağıdaki ücretler alınacaktır. Şöyleki:. Verilecek beher eşya 
pusulası için muayyen olarak üç kuruş kaydiye resmi ve trenin 
geldiğinden sonra kaldırılmayan eşyanın beher dengi için 
günde 0,75 kuruş mağaza resmi ödenecek ve kumpanyanın 
ısran ve gönderen ve gönderilenin istemesi üzerine tekrar 

tartılacak eşyadan şirket iddiasında haklı çıktığı halde bölük
süz beher yüz kilogram için üç kuruş tartma resmi alınacaktır. 

1 

Uçüncu Tarife 
KöpeklereA dairdir 

Gerek yolcu trenleri ve gerek karışık tı enler ile gönderilen 
köpeklerin her birinden kilometre başına 0,60 kuruş ücret 
alınır. 

Müteferri masraflar 

Tarife ücretlerinden maada her köpekten muayyen kaydiye 
resmi olarak üç kuruş ve köpeğin geldiğinde sahibi çıkmadığı 
takdirde hasar ve zararı icabedene ait olmak üzere şirket 
saklamış olur ise günde otuz kuruş alınacaktır. 

I 

Dördüncü tarife 
ir 

Çabuk gidişle gönderilecek eşyaya dairdir 

Bölüksüz on kilogramın kilometre başına nakil ücreti 0,15 
kuruştur. Otuz desimetre mikâp hacminde bulunduğu halde 
ağırlığı yedi kilogramdan aşağı olan eşya için muayyen ücretin 
iki katı ücret alınır. 

Müteferri masraflar 

Tarife ücretinden başka irsalâtın her defası için muayyen 
kaydiye • resmi olarak üç kuruş ve bölüksüz olmak üzere 
beher on kilogram için bildirme ve indirme resmi olarak 0,60 
kuruş ve çabuk gidişle gönderilen eşya her ne esbaba mebni 
olursa olsun gönderilene haber vermek için ganderilen mektu
bun postaya verildiğinden itibaren gönderilene eşyanın varacağı 
yerde oturuyor ise yirmi dört saat, oturmıyor ise otuz altı 
saat içinde eşyayı kaldırmadığı takdirde bölüksüz beher elli * 
kilogram için mağaza ücreti olarak yevmiye 1,5 kuruş ve 
gönderen ve gönderilenin istediği üzerine eşya tekrar tartıldığı 
ve bunların iddiaları haklı çıkmadığı halde bölüksüz beher 
yüz kilogram için üç kuruş ücret alınır. 

Beşinci tarife 
Çabuk gidişle gönderilecek paket ve denklere ve münferiden 

vezni yirmi beş kilogramdan aşağı olan ufak tefek 

eşya ya dair d ir 

Bir dengin kaydiye ve bindirme ve indirme ücreti içinde 
olduğu halde otuz kilometreye kadar olan mesafe için on sekiz 
kuruş ve ondan ziyade mesafenin beher on beş kilometresi 
için üç kuruş ücret alınır. 

Müteferri masraflar 

Bu ücretten maada haber vermek üzere gönderilene yazı
lan mektubun postaya verildiğinden itibaren gönderilen eşya
nın gönderildiği yerde ise yirmi dört, değil ise otuz altı saat 
zarfında her ne esbaba mebni olursa olsun kaldınlmıyan 
denklerden konduğu mağaza ücreti olarak günde 1,5 kuruş 
ve gönderen ve gönderilenin talebi üzerine tekrar tartılacak 
her denkten gönderen veya gönderilenin iddiası boş çıktığı 
takdirde tartmak ücreti olarak üç kuruş alınır. 

Vltınrı tarife 

Para ve esham ve zikıymet eşyaya dairdir 

Külçe veya meşkûk veya mamul veyahut levha olarak 
gönderilecek altın ve gümüş ile cıva, platin ve mücevherler 
ve diğer kıymetli eşya her halde çabuk gidişle taşımak şartile 
kabul olunacaktır. Bunlardan alınacak nakil ücreti, hakikî vezni 
en az yirmi beş kilogram itibar olunmak şartile çabuk gidişe 
mahsus adi tarifedeki nakil ücretinin iki katı olacaktır. 

Şirket, bu gibi eşyanın taşımasını sigorta etmeğe mecbur 
değildir. Şirket tarafından sigorta ettirilmeyen nakliyat için 
ona terettüp edecek mesuliyetin derecesi çabuk gidişle 
taşınan eşyanın nakil şartlarına dair olan ahkâm ile tavin ve 
tahdit kılınmıştır. 

^ edinci tarife 
Araba ve yürüyen edevata dairdir 

Kilometre başına nakil ücretleri; 
Yavaş gidiş 

k . s. 
7 05 

10 05 

Çabuk gidiş 
K. S. 
1 4 1 0 

20 10 

iki veyahut dört 
ve içi bir peykeli arabalardan 
Dört tekerlekli ve içi iki 
peykeli arabalardan 
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Müteferri masraflar 

Tarife ücretlerinden başka irsalâtın her defası için kaydiye 
ücreti olarak üç kuruş ve arabadan bindirme ve indirme ücreti 
olarak altmış kuruş ve her araba için mevzu mağaza ücreti 
olarak günde otuz V uruş ücret alınır. Mağaza ücreti yalnız gel
diğinden kırk sekiz saat sonra kaldırılmayan arabalardan alınır. 

Tarife ücretinden başka arabal ır içinde bulunan eşyanın 
ağırlığı elli kilogramı geçtiği halde elli kilogramın fazlasından 
yavaş gidiş ile taşınan ikinci sınıf eşya tarifesi mucibince 
bölüksüz beher elli kilogram hesabıle ücret alınacaktır. 

Sekizinci tarife 
Hayvanata dairdir 

Hayvan ve kilometre brşına nakil ücretleri: 
Yavaş gidiş Çabuk gidiş 

K. S. K. S. 
4 05 8 10 Öküz ve inek ve boğa ve man

da ve deve ve beygir ve ko 
şum hayvanatından 

1 35 2 70 Dana ve eşek ve domuzdan 
0 06 1 20 Erkek ve dişi koyun ve keçiden 

Müteferri masraflar 

1 - Tarife ücretinden başka irsalâtın her defası için muay
yen kaydiye resmi olarak üç kuruş alınır. 

2 - Birinci siaıftan beher baş için hammaliye olarak on beş 
kuruş ve ikinci sınıftan beher baş için altı kuruş, 

< - Trenin geldiğinden yirmi dört saat sonra alınmayan 
hayvanatın zarar ve hasarı ashaöına ait olmak ve yem masa
rifi dahil olmak üzere mahsus bir yerde saklanmak ücretine 
karşılık olarak behe; inden mağaza resmi olarak günde otuz 
kuruş alınır. 

Dokuzuncu tarife 
Yavaş gidişle gönderilecek eşyaya dairdir 

Bir kilometre mesafrde ton başına 
alınacak ücret 

Birinci sınıf 
Silâh, doğrama, boya ağacı ve sair kıymetli ağaç, mum, 

müskirat, bakır, pamuk, tutkal, araba edevatı, sahtiyan, ilâç, 
ve kahve, şeker ve çikolata ve emsali, kuştüyü, kumaşlar, 
baharat, mamul demir, çini, meyva, dökme demir, mamul ve 
gayrimamul madeniyat, ayna, çeliğe müteallik eşya, zeytinyağı 
ve kıymetli otlar, muzıka alâtı, mefruşat, sahhaflığa müteallik 
şeyler, mamul kurşun ve demir kalem, porslen, nebatat ve 
envai kürk, içyağı, ipek mamulâtı, istearin, sirke, şarap, kade'ı 
ve cam, yün mamulâtı, kitap, çay, tütün, haşhaş tohumu ve 
boya tohumu ve susam, anason ve saire. 

K. 
5 

S. 
25 

ikinci sınıf 
Karataş, kereste, zift, kok kömürü, odun kömürü, kenevir, 

ham dökme demir, yaprak ve çubuk demir, keten, maden 
toprağı, kalas tahtası, gayri mamul mermer taş, sırık, tahta, 
yonma taş, tuzlu balık, külçe kurşun, tuzlu et, kuru sebze. 

K. S. 
4 05 

Üçüncü sınıf 
Kil toprağı, tuğla, kiremit, saman, kepek, yakacak odun, 

çakıltaşı, pirinç, zahireler, kireç, maden kömürü, kül, un, gübre, 

duvartaşı, lüleci toprağı, alçı, kireç ve alçı taşı ve kaldırım 
taşı ve levazımı saire ve tuz ve kum ve taze sebze. 

K. S. 
3, 30 kuruş 

Vezni elli kilogramdan aşağı olan eşya tam elli kilogram 
hesap ve itibar olunur ve ondan ziyade kesirler daima elli 
kilograma çıkarılır. Nakil ücreti en azı sekiz kilometre üzerine 
hesap edilerek alınır. Maamafih dolu vagonlar ile iki yüz kilo
metreden dûn olmıyan mesafeler üzerinden nakledilecek hubu
battan tonilâto başına beher kilometre için 0,90 kuruştan fazla 
ücret istifa olunmıyacaktır. 

Müteferri masraflar 

Tarife ücretinden başka irsalâtın her defası için muayyen 
kaydiye resmi üç kuruş, bindirme ve indirme şirket tarafından 
icra edilirse ton başına elli dört kuruş yani bölüksüz beher 
elli kilogram için iki kuruş yetmiş santim alınır. 

Gönderilene haber vermek için yazılan mektubun postaya 
tesliminden kırk sekiz saat zarfında kaldırılmıyan eşyadan mevzu 
olduğu mağaza ücreti olarak bölüksüz her elli kilogram için gün
de 1,5 kuruş ve gönderen ve gönderilen istediği takdirde tekrar 
tartılan ve ilk miktar doğru çıkan eşyadan tartı ücreti olarak 
bölüksüz her yüz kilogram için üç kuruş alınır. 

Mülâhazat 
İşbu tarifede beyan olunan ücret üç bin kilogramdan 

ziyade ağırlığı olan yekpare cisimler hakkında cari değildir. 
Üç binden beş bin kilograma kadar olan y kpare ecsama 

ücreti mukarrerenin yarısı daha ilâve olunur. Beş bin kilogram
dan ziyade olan ve yahut alât ve edevatı mahsusa kullanılma
sını icap ettiren yekpare ecsamı taşımaya şirket icbar olun
mayacaktır. Şirket bu gibi eşyanın taşınılmasını gönderenin 
ikametgâhından alıp gönderilenin ikametgâhına teslim etmeği 
üzerine aldığı takdirde fiat ve nakil şartları ve teslim ve te
sellüm ücreti iki tarafın rızasıle tayin olunur. 

Onuncu tarife 
Sigorta ücretlerine dairdir 

Sigorta ücreti mahsusan sigortaya vazolunan eşyadan aşa
ğıda yazılı ücretler alınır: 
Kuruş S. 

9 Beş yüz kuruş kıymetinde olup yavaş gidişle gön
derilen eşyadan 

24 Beş yüz kuruş kıymetinde olup çabuk gidişle gön
derilen eşyadan 

ı2 Bin kuruş kıymetinde yolcu eşyasile araba ve hay
vanat ve eşyadan 

On birinci tarife 
Hususî trenlere dairdir 

Kilometre başına alınacak ücretler: 
Kuruş S. 

90 Lokomotif ile birlikte furgundan 
60 Salon arabalarının her birinden 

0̂ Yolcu arabalarının her birinden 
15 A d i vagonların her birinden 
15 Vagonda ikiden ziyade dingil olduğu halde beher 

K S fazla dingil için 
2 760 Tren, cetveli mahsusunda muayyen olan müddetten 

ziyade bekler ise her yarım saat için 
210 Bir hususî tren için kilometre başına ücretin en azı, 

4 200 Bir hususî tren için ücretin en azı 
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İkinci fasılda meşrut olan tenzilâtı nakliyatın işbu hususî 
trenlere dair olan tarifeye şümulü olmayacaktır. Eğer hususî 
trenle giden yolcu ve hayvanat ve yolcu eşyasından alınacak 
ücretler adi trenler tarifelerinde gösterilen ücretlerden ziyadeye 
çıkmaz ise şirket adi trenlere mahsus olan tarife mucibince 
ücret alabilir. 

Bir hususî trenin tertibi istendiği takdirde keyfiyet en az 
yirmi dört saat evvel şirkete haber verilecektir. 

Madde 37 — Yukariki tarifeler ile bundan böyle tanzim 
olunacak nakil ücreti tarifelerinde kuruş liranın yüzde biri 
itibar olunacaktır. 

Madde 38 — Yukariki maddelerde zikir ve beyan olun
mayan her hangi bir şeyin taşınması için tarifede gösterilmiş 
olan şeylerin hangilerine en ziyade benzer ise onun ücretile 
taşınacaktır. 

Madde 39 — Tarifeler gerek umumî olsun ve gerek hu
susî olsun ve gerek nisbet kaidelerine tevfikan tanzim edilsin 
ve gerek mütefavit bulunsun mezkûr tarifelerde münderiç şe
rait bilûmum yolcu ve mürsiller hakkında cari olacaktır. 

Bundan başka tarifeler mevkii icraya konulmazdan evvel 
Hükümetin nazarı tasvibine arz ve takdim olunacaktır. Bir âcil 
lüzum olur ise mezkûr tarifeler Hükûmet'n tasdikinden evvel 
Devlet komiserine ihbar edilerek mevkii icraya vazolunabilecektir. 

Madde 40 — Bir veya bir kaç mürsilin tasdik olunan ta
rifedeki ücretlerden ucuz bir ücret'e yük taşınabilmesi için 
şirketin anlar ile hususî surette mukavele aktetmesi katiyen 
yasaktır. 

Ancak bu yasağın Hükümetle aktolunacak mukavelâta 
şümulü olmayacaktır. Hükümeti mahalliye tatafından verilmiş 
ilmühaberleri olan fıkara ve muhtacin meri olan tarifede yazılı 
cüretin yarısı hesabile taşınacaktır. 

I LANLAR 
D E V L E T DEMİRYOLLARI İLÂNI 

Banliyö tipi makas göbekleri ve teferruatının kapalı zarfla 
münakaşası 2 ağustos 1933 çarşamba günü saat 15 de İdare 
binasında yapılacaktır. 

Fazla tafsilât Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde onar 
liraya satılan şartnamelerde yazılıdır. 

421/5-1 

Ankara Numune Hastanesi Baştabipliğinden: 

Hastanenin 1 temmuz 933 tarihinden 31 mayıs 934 tarihi
ne kadar on bir aylık ihtiyacı olan zirde muharrer (34) kalem 
erzak ve sairesi 8 haziran 933 tarihinden 29 haziıan 933 per
şembe tarihine kadar 20 gün müddetle ve alenî münakaşa 
usulile ve yalnız süt, yoğurt, et ve kok kömürü kapalı zarf 
usulile münakaşaya konulmuştur. Talip olanlar yevmi mezkûrda 
% yedi buçuk teminatlarile birlikte saat ikide hastanede mü
teşekkil komisyona ve şartnamesini görmek için de her gün 
öğleden sonra saat birde İdare memurluğuna müracaatları ilân 
olunur. 

Kilo Kilo 

Sade yağı 
Koyun eti 
Süt 
Yoğurt 
Yumurta 
Limon 
Patates 
Soğan 
Pirinç 
Kuru fasulya 
Kuru kaysi 

» üzüm 
Makarna 
Tel şehriye 
Nişasta 
Pirinç unu 
Çay 

2400 
22000 
24000 
21000 
30000 adet 
11000 » 
12000 
3500 

13800 Yabanabat 
2500 

750 
2000 
1500 
300 
50 

1200 
200 

1200 Salça 
350 Zeytin yağı 
800 Un birinci nevi 

10000 Kesme şeker 
5000 Sabun 
3000 Soda 

48000 Ekmek 1 nci nevi 
3000 İspanak 
2000 Prasa 
1500 Lâhna 
1000 Taze fasulya 
1500 » kabak 
3000 Patlıcan 
700 Domates 
800 Gaz yağı 

8000 Benzin 
800 Ton kok kömürü 

420 

Maliye Vekâletinden: 

Cüzütam ismi Cüzütam ismi 

Sarıyer Çömlekçi 
Subaşı Ballıköy 
Selimiye Çiçekli 
İnci Köseli 
Geçitli Eskice 
Yumurtatepe Eskiköy 
Yelbaşı Tulumpınar ' 
Yokuşlu Çıfteköprü 
Dağdibi Sivrikaya 
Medrese vleşe 
Tozköy Gölyayla 
Diktaş Bayır köy 
Yağcılar Cemilbaşköy 
Dereköy Cemilpaşaköy 
Yetimhoca İlica 
Cevizlik Yerelma 
Çataltepe Çağlıyan 

Rize Kazasına merbut 34 cüzütamın bina tahrirleri nizamı 
dairesinde tekemmül ederek hitam bulmuştur. 1933 malî sene
sinden itibaren yeni tahrire göre vergi tahakkuk ettirilecektir. 

357 

Nafıa Vekâleti Ankara Şehri içme suyu komisyonundan: 

Komisyon tarafından Ankarada Cankayada bir su deposu 
inşası ve müteferri ameliyatı 1V6/1933 tarihinden itibaren 21 
gün müddetle ve kapalı zarf usulile münakaşaya vazedilmiştir. 

Münakaşa 6/7/1933 perşenbe günü saat 15 de Ankarada 
iş hanının dördüncü katında komisyonun dairei mahsusasında 
icra kılınacaktır. 

Tekhfnameler ve taliplerden aranılan vesaik ve muvakkat 
teminat bu husustaki münakaşa şartramesinde izah edilen tarz 
ve miktarlarda olacaktır. Talipler bu husustaki şartname ve 
projeleri ( 5 ) lira bedel mukabilinde komisyondan alabilirler. 

427/4-1 
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Erzincan Sulh Hukuk Hâkimliğinden: 

Müddei Ercincan inhisarlar vekili Cemil B. ile müddeialeyh 
Erzincanın Cemalettin Mahallesinden Karaköse sabık müski
rat muhafaza memuru Hamdi Ef. meyanelerinde mütekevvin 
alacak davasından dolayı icra kılınan muhakemede müdcleialeyh 
Hamdi efendinin ikametgâhının, meçhuliyetine binaen hakkında 
ilânen davetiye tebliğine karar verilmiş olduğundan yevmü 
muhakeme olan 11/7/1933 salı günü saat 10' da Erzincan Sulh 
Hukuk Mahkemesinde hazır bulunmanız veya bir vekili mu-
saddak göndermeniz aksı takdirde muhakemenin gıyaben 
niyet olunacağı ilân olunur. 414 

Köy ismi 

Maliye Vekâletinden: 

Köy ismi Köy ismi 

1 Hacılı 47 Alaçam deres 
2 Tatarmuslu 48 Alaçam 
3 Tekkema karaca 49 Başalan 
4 Çakırlı başı 50 Toptepe Türk 
5 Kurşunlu 51 Toptepe Çerkı 
6 Ilıca 52 Kapıhaya 1 

7 Aşağı çirişli 53 Beybesli 
8 Yukarı çirişli 54 Tepecik 
9 Dura 55 Kâhya köy 

10 Muratbeyli 56 Kaya köy 
11 Çakalh 57 Dereköy 
12 Kanak 58 Kozalan 
13 Elmalıdere 59 Karadağ 
14 / Minos 60 Belalan 
15 Susuş 61 Sarıalan 
16 Değirmencili 62 Duman 
17 Kazancı 63 Bayındır 
18 Mahmutlu 64 Kozan sıkı 
19 Karaarslan 65 Bükceğiz 
20 Seniç 66 Karlı kavallı 
21 Çivril 67 Emirli 
22 Karacalar 68 Karapunar 
23 Sarpak 69 Beytemur 
24 Alagömlek 70 Koşaca 
25 Karayusuf 71 Köseli 
26 Azaklı 72 Ortaköy 
27 Karanto 73 Demirci 
28 Ağcakese 74 Ulamaca 
29 Mahmutbeyli 75 Çukur bük 
30 Karga 76 Gulam 
31 Arslanca 77 „ çukuru 
32 Göçebe 78 Germeyan 
33 Seyit Ali 79 Şıhh 
34 Divan başı 80 Kabaklı 
35 Dağnıç 81 Bicincik 
36 Büsdat 82 Sakızlık 
37 Sıralı ' 83 Ömerli 
38 Ar tikli 84 Acı su 
39 Celalli 85 Kılavuzlu 
40 Beköy 86 Gökgöl 
41 Çayırlı 87 Hisariye 
42 Muhsinli 88 Musa ağa 
43 Ahırlı 89 Gödekli 
44 İdrisli 90 Tekke 
45 Çukur sağır 91 Gebi başalan 
46 „ kebir no ^ölâlan 

Köy İsmi 

93 Tuzaklı 
94 Yayla 
95 Ulu çayır 
96 Demirci köy 
97 Kızıl oğlak 
98 Kadamut 
99 Avdan 

100 Gurgendağ 
101 Çdnakçı 
102 Kapaklı 
103 Sanşık * 
104 Güney 
105 Akalan 
106 Çatma oluk 
107 Köseli 
108 Mevrek 
109 Erikli 
110 Mamados 
111 Af anlı 
112 Alanos 
113 Kamalos 
114 Kesilu 
115 Ahulu 
116 Çivril 
117 Kuşçulu 
118 Kavacık 
119 Çorak 
120 Badırh 
121 Tepecik 
122 Kıran 
123 Derecik 
124 Koymat 
125 Ömergölü 
126 Olyas 
127 Çebanh 
128 Beypınarı 
129 Taflan 
130 Kuru gökçe 
131 Kertme 

Samsun Merkez Kazasına^ merbut yukarıda isimleri yazılı 
169 cüzütamın tahriri nizamı dairesinde tekemmül ederek hitam 
bulmuştur. 1933 malî senesinden itibaren yeni tahrire göre 
vergileri tahakkuk ettirilecektir. 388 

132 Dereköy 
133 Dağköy 
134 Karaköy 
135 Düzköy 
136 Karakavuk 
137 Aksu 
138 Müzmurlu 
139 Çakıllar 
140 Canıklı 
141 Büyük oyunca 
142 Kara oyunca 
143 Balaç 
144 Kerçeme makaradura 
145 Kalkanca 
146 Çatal armut 
147 Çandır 
148 Demirciköy 
149 İlyasköy 
150 Dereler 

151 Kozlu 
152 Sanbıyık 
153 Düvecik 
154 Haci İsmail 
155 Teknepmar 
156 Papasköy 
157 Devgeriş , 
158 Gürgenyatak 
159 Sinamataş 
160 Asarağaç 
161 Ökse 
162 Çirakman 
163 Andırya 
164 Çınaralan 
165 Karaperçin 
166 Yukarı çinik 
167 Aşağı „ 
168 Güdeli 
169 Tekke köy 

Beyşehri Asliye Hukuk Mahkemesinden : 

Müddei Beyşehrinin göçüden Huşlulu Hasan kızı Dudu 
müddeialeyh karyeden Hacı Ömer oğullarından Celil Efendi 
oğlu Ömer aleyhine merkumdan boşanması hakkında ikamei 
dava edip ve bundan 25 sene evvel semti meçhule gidip ha
beri gelmediği havat ve mematı meçhul olduğundan boşanma
sını ister olduğunu iddia etmekte olduğundan mezburenin ko-
cası Ömer mahkeme günü olan 20/6/1933 salı saat 10 da 
Beyşehri Asliye Hukuk Mahkemesinde bizzat veya bilvekâle 
hazır bulunması aksi takdirde tahkikatın gıyaben icra oluna
cağı ilânen tebliğ olunur. 
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Kanunlar                                                                                                                                             Sayfa  
  
2279  Ödünç Para Verme İşleri Hakkında Kanun         1 
 
2280  Borç İçin Gayrimenkul Satışına ve Muvazaaya Dair Kanun       2 
 
2284  Halk Bankası ve Halk Sandıkları Hakkında Kanun        2 
 
2285  Cenup Demiryollarının İşletilmesine Ait İtilâfnamenin İmzasına Salâhiyet Verildiğine Dair 
          Kanun              3 
 

 

İlanlar     9 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
 
 
          
 
 
 
 

 

 

 




