
Resmî Gazete 
Tesis tar ihi : 7 Teşrinievvel 1336 

İdare ve yazı işleri için 

Başvekâlet Neşriyat Müdürlüğüne 

müracaat olunur. 

4 HAZİRAN 1934 

P A Z A R T E S İ 
S A Y I : 2718 

K A N U N L A R 
Ankara Yüksek ziraat enstitüssü 1934 mali 

senesi butçe kanunu 

Kanun No : 2479 Kabul tarihi : 31/5/1934 

Madde 1 — A n k a r a Yüksek Ziraat enstitüsü 1934 malî se-
sesi masarifi için merbut (A) işaretli cetvelde gösterildiği üze
re (936 100) l i ra tahsisat verilmiştir. 

Madde 2 — A n k a r a Yüksek Ziraat enstitüsü 1934 malî 
senesi masarifine karşılık olan varidat merbut (B) işaretli cet
velde gösterildiği üzere (936 100) l ira olarak tahmin edilmiştir. 

Madde 3 — A n k a r a Yüksek Ziraat enstitüsü hakkındaki 
2291 numaralı kanunun 21 inci maddesi mucibince 1934 malî 
senesi zarfında kullanılacak tedris heyeti kadrosu merbut (C) 
işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

Madde 4 — A n k a r a Yüksek Ziraat enstitüsü talebe, ücretli 
müstahdemler ve nakil vasıtaları kadrosu merbut (D) işaretli 
cetvelde gösterilmiştir. 

Masraf bütçesinin 5 inci ve 9 uncu fasıllarından idaresi za
rurî görülen hizmetler için yapılacak kadrolar İcra Veki l ler i 
Heyeti kararile tatbik olunur. 

Madde 5 — A n k a r a Yüksek Ziraat enstitüsüne 2005 nu
maralı kanunun 2 inci maddesine tevfikan yerli ve ecnebi pan
siyoner talebe dahi alınır. 

Madde 6 — B u Kanun 1 haziran 1934 tarihinden mute
berdir. 

Madde 7 — Bu kanunun hükümlerini icraya Maliye ve Z i 
raat Veki l ler i memurdur. 

31/5/1934 

T. C . 

A — C e t v e l i 
1934 

-c senesi için 
33 
eti 

T3 kabul edilen 

[i, s Muhassasatın nev'i Lira 

1 Maaşlar ve ücretler 
1 Tedris heyeti maaşları 100 380 
2 İdare memurları maaşları 21 072 
3 Müstahdemini daime ücreti 69 840 
4 Müstahdemini muvakkate ücreti 2 000 

Fasıl yekûnu 193 292 

2 Muvakkat tazminat 15 000 
3 Enstitüler ve idare levazımı 

1 Enstitü ve laboratuarlar levazım ve fennî 
alât ve işletmeleri 92 000 

2 Telifat ve neşriyat 30 500 
3 Tenvir 8 750 
4 Teshin 30 000 
5 Kırtasiye 2 000 
6 Memurlar ve müstahdemler harcırahı 4 000 

[ Memleket dahil ve haricine aittir. ] 
7 Ücretli muhabere ve mükâleme 1 000 
8 Resmî telefojj tesis ve mükâleme bedeli 1 000 
9 Defatir ve evrakı matbua 1 000 

10 Mahkeme harçları 100 

Fasıl yekûnu 170 350 

4 Talebe masrafları 
1 Talebe ve müstahdeminin iaşe masrafları 77 500 
2 Talebe melbusatı, yatak, yorgan ve emsali 35 124 
3 Muhtaç talebeye muavenet 2 000 

Fasıl yekûnu 114 624 

5 Ecnebî mütehassıslar ve tercümanları 285 634 
6 Stajyer talebe 

1 Stajyer talebe masrafları karşılığı 10 000 
2 Stajyer talebe ücretleri karşılığı 18 000 

Fasıl yekûnu 28 000 
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0 

s -a 
£ s 

s Muhassasatın nev' i 

1 9 3 4 
senesi için 

kabul edilen 
Lira 

Çamaşırcı 1 4 0 
yamağı 3 2 0 

Gece bekçisi 2 4 0 

7 7 8 8 numaralı kanunun tatbik masrafı 
1 Tedavi ve y o l masrafları 
2 Açık maaşı 

Fasıl yekûnu 
8 Mütekaidin, dul ve yetim maaş ve tahsisatları 
9 Masarifatı umumiye [*] 

10 İnşaat ve tamirat 
1 İnşaat 
2 Tamirat 

Fasıl yekûnu 

1 0 0 0 

100 

1 100 

1 0 0 0 

58 5 9 9 

1 

5 0 0 0 

5 0 0 1 

Ustabaşı 3 5® 
Demirci 1 3 0 
Tamirci 1 3 0 
Hademe [ l ] 8 0 2 0 0 0 

Talebe kadrosu 

Talebe 4 5 0 

Nakil vasıtaları kadrosu 

A d e t C i n s i 
1 Otobüs 
1 Bisiklet 

[1] Aylık ücreti kırk lirayı geçmemek üzere adet v e tahsitsatı dahilinde 
beherinin tayini Rektörlüğe aittir 

11 Geçen sene düyunu 
1 2 Enstitü inşaatı için 2 0 6 3 numaralı kanula 

verilen 1 , 5 milyonluk tahsisattan mezkûr ka
nunun şümulü dairesinde tahakkuk etmiş ve 
edecek masraflar karşılığı 

1 500 

6 2 0 0 0 

Ustabaşı 3 5® 
Demirci 1 3 0 
Tamirci 1 3 0 
Hademe [ l ] 8 0 2 0 0 0 

Talebe kadrosu 

Talebe 4 5 0 

Nakil vasıtaları kadrosu 

A d e t C i n s i 
1 Otobüs 
1 Bisiklet 

[1] Aylık ücreti kırk lirayı geçmemek üzere adet v e tahsitsatı dahilinde 
beherinin tayini Rektörlüğe aittir 

UMUMÎ YEKÛN 9 3 6 1 0 0 — • - — 

[ ] Eczayi tıbbiye ve baytariye, talebe tetkik ve tetebbu, resim ve vergiler, 
sigorta bedel ve masrafları, amele, usta ve çırak yevmiyeleri, merasim, müze'er 
ve bahçeler masrafları, icar bedeli, mütedavil sermayeye veya harice yaptırılacak 
inşaat, tamirat ve saire, talebeye ait kitap, kırtasiye, kamp masrafları, talebe 
harcırahı, ilânat, mefruşat, demirbaş eşya mubayaa ve muhafazası, su parası, 
çatal, bıçak ve emsali, hayvan mubayaa, iaşe, bakım ve nakil vasıtaları tamir, 
işletme masrafları, talebeyi teşvik için yazdırılacak eserlere verilecek ikramı} e, 
bütçede tertibi olmıyan ve rektörlükçe lüzum görülen diğer bilûmum ihtiyaçlar 
karşılığı bu tertiptedir. 

R — Cetveli 

1 9 3 4 
_ -a s e n e s i için 
S "s tahmin edilen 

fc 2 Varidatın nev' i Lira 

1452 sayılı teadül kanununa merbul 2 numaralı 
cetvelin Sıhhat ve İçtimaî Muavenet 

Vekâletine ait kısmında bazı tadilAt 
icrasına dair kanun 

Kanun M : 2483 Kabul tarihi jJJJS/1934 

Madde 1 — 1452 numaralı Teadül Kanununa merbut 2 
numaralı cetvelin Sıhhat ve İçtimaî Mvavenet Vekâletine ait 
kısmında berveçhiati tadilât yapılmıştır: 

a ) Numune hastaneleri kadrosu bu kanuna bağlı 1 numa
ralı cetvelde gösterildiği şekilde tadil edilmiştir. 

b ) İstanbul akliye ve asabiye hastanesi 10 lira maaşlı 
mubassır adedi 10 ilâvesile 20 ye iblâğ edilmiştir. 

c ) Zonguldak hastanesinin 22 lira olan başhemşire maaşı 
20 liraya indirilmiştir. 

d ) Bakteriyoloji ve çiçek aşısı müesseseleri 2 numaralı 
cetvelden çıkarılmıştır. 

Madde 2 — Bu kanun 1 haziran 1934 tarihinden muteberdir. 
Madde 3 — Bu Kanunun hükümlerini icraya Maliye ve 

Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Veki l le r i memurdur. 
31/5/1934 

1 Umumî bütçeden muavenet 
2 Ecnebi talebelerden alınacak ücret 

UMUMÎ Y E K Û N 

C — Cetveli 

Beheri 
D. Memuriyetin nev'i Adet Lira 

9 3 5 0 0 0 

1 100 

9 3 6 100 

1452 sayılı teadül kanununa merbul 2 numaralı 
cetvelin Sıhhat ve İçtimaî Muavenet 

Vekâletine ait kısmında bazı tadilAt 
icrasına dair kanun 

Kanun M : 2483 Kabul tarihi jJJJS/1934 

Madde 1 — 1452 numaralı Teadül Kanununa merbut 2 
numaralı cetvelin Sıhhat ve İçtimaî Mvavenet Vekâletine ait 
kısmında berveçhiati tadilât yapılmıştır: 

a ) Numune hastaneleri kadrosu bu kanuna bağlı 1 numa
ralı cetvelde gösterildiği şekilde tadil edilmiştir. 

b ) İstanbul akliye ve asabiye hastanesi 10 lira maaşlı 
mubassır adedi 10 ilâvesile 20 ye iblâğ edilmiştir. 

c ) Zonguldak hastanesinin 22 lira olan başhemşire maaşı 
20 liraya indirilmiştir. 

d ) Bakteriyoloji ve çiçek aşısı müesseseleri 2 numaralı 
cetvelden çıkarılmıştır. 

Madde 2 — Bu kanun 1 haziran 1934 tarihinden muteberdir. 
Madde 3 — Bu Kanunun hükümlerini icraya Maliye ve 

Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Veki l le r i memurdur. 
31/5/1934 

Heyeti talimiye 

1452 sayılı teadül kanununa merbul 2 numaralı 
cetvelin Sıhhat ve İçtimaî Muavenet 

Vekâletine ait kısmında bazı tadilAt 
icrasına dair kanun 

Kanun M : 2483 Kabul tarihi jJJJS/1934 

Madde 1 — 1452 numaralı Teadül Kanununa merbut 2 
numaralı cetvelin Sıhhat ve İçtimaî Mvavenet Vekâletine ait 
kısmında berveçhiati tadilât yapılmıştır: 

a ) Numune hastaneleri kadrosu bu kanuna bağlı 1 numa
ralı cetvelde gösterildiği şekilde tadil edilmiştir. 

b ) İstanbul akliye ve asabiye hastanesi 10 lira maaşlı 
mubassır adedi 10 ilâvesile 20 ye iblâğ edilmiştir. 

c ) Zonguldak hastanesinin 22 lira olan başhemşire maaşı 
20 liraya indirilmiştir. 

d ) Bakteriyoloji ve çiçek aşısı müesseseleri 2 numaralı 
cetvelden çıkarılmıştır. 

Madde 2 — Bu kanun 1 haziran 1934 tarihinden muteberdir. 
Madde 3 — Bu Kanunun hükümlerini icraya Maliye ve 

Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Veki l le r i memurdur. 
31/5/1934 

6 Doçent 6 7 0 
7 Muall im 2 S 5 
7 Sef 2 6 55 Mukabi l i olan 1 6 0 l ira ücreti alır. 

[1] N U M A R A L I C E T V E L 

Derece Memuriyetin nev' i A d e t Maaş 

8 Başasistan 16 4 5 „ „ 130 „ 
9 1 inci sınıf asistan 10 4 0 „ „ 100 „ 

10 II „ „ „ 16 3 5 „ „ 8 0 „ 

I) — Cel\eli 
Umumî kâtip 
Laboratuar şefi 
Muall im 
Laborant 
Tercüman 

Dakti lo 
Tabip 
İktisat enstitüsü hesap memuru 
Elektrik santıral ve kalorifer memuru 

1 150 

6 100 

1 150 

30 6 0 

1 130 

1 150 

1 8 0 

1 100 

1 120 

1 150 

7 Dahilî hastalıklar mütehassısı 4 55 
7 Operatör 4 55 
7 Rontken ve elektrik tedavisi mütehassısı 4 55 
7 Kulak , burun, boğaz hastalıkları mütehassısı 4 5 5 
7 Göz hastalıkları mütehassısı 4 55 
7 Kadın hastalıkları ve doğum mütehassısı 3 55 
7 Der i ve zührevî hastalıklar mütehassısı 2 55 
7 Bakteriyoloj i ve intanî hastalıklar mütehassısı 2 5 5 
7 Kuduz tedavi mütehassısı 1 55 
7 Çocuk hastalıkları mütehassısı 1 5 5 
7 İdrar yo l lan hastalıkları mütehassısı 1 55 
7 Hayatî k imya mütehassısı 1 55 
7 Teşrihi marazî mütehassısı 1 5 5 

10 Operatör muavini 2 35 
10 Dahiliye muavini 1 3 5 
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D e r e c e Memuriyetin nev' i A d e t Maa 

14 Asistan 3 20 

9 Başeczacı ve ecza ayniyat mutemedi 4 4 0 

11 Eczacı (Başeczacı muavini) 5 3 0 

11 İdare memuru ve mvtemet 1 3 0 

14 İdare memuru ve mutemet 3 20 

12 A y n i y a t mutemedi 1 2 5 

17 Ayniyat mutemedi 3 14 

14 Levazım ve satın alma memuru 1 20 

19 3 10 

14 A m b a r memuru 1 20 

18 Müstahzır 1 1 2 

19 Kâtip •3 10 

14 Başhemşire 4 20 

17 Hemşire 29 14 

İzmir - Kasaba ve temdidi demiryollarının satın 
alınmasına dair olan mukavelenamenin 

tasdiki hakkında kanun 

Kanun No : 2487 Kabul tarihi : 31/5/1934 

Madde 1 — İzmir - Kasaba ve temdidi demiryollarının sa
tın alınmasına dair Hükümetle mezkûr demiryolları şirketi ara
sında 26/5/1934 tarihinde A n k a r a d a tanzim ve imza edilmiş 
olan mukavelename ile bunun mütemmim cüzlerinden bulunan 
üç kıta mektup tasdik edilmiştir. 

Madde 2 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 

Madde 3 — Bu kanun hükümlerinin icrasına Maliye ve 
Nafıa Veki l l e r i memurdur. 

31/5/1934 

M U B A Y A A M U K A V E L E S İ 

Aşağıda ihtisaren ( Hükümet) tesmiye edilin ve A d l i y e 
V e k i l i ve İzmir Meb'usu Saraçoğlu Şükrü Beyefendi tarafından 
temsil olunan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile, 

Aşağıda İhtisaren ( Şirket ) tesmiye edilen ve İdare meclisi 
azasından Müsyü Gustave Boissiere tarafından temsil olunan 
İzmir - Kasaba ve temdidi demiryolu Türk şirketi arasında 
zirdeki hususat kararlaştırılmıştır. 

Madde 1 — Hükümet, şirkete 27 şubat 1934 tarihinde tebliğ 
edildiği veçhile, imtiyaz mukaveleleri mucibince haiz olduğu 
mubayaa hakkını kullanmağa karar vermiş olduğundan şirket, 
A f y o n iltisak hattı ve Bandırma ricat hattı dahil olmak üzere 
İzmirden A f y o n Karahisara ve Manisadan Bandırmaya kadar 
imtidat eden demiryollarını, bu hatlar üzerinde imtiyaz muka-
velelerile mezkûr mukavelelerin hali hazır şeraitine tevfikına 
mütedair muvakkat mukaveleden mütevellit olarak haiz olduğu 
bilcümle hukukla beraber, aşağıda yazılı şerait dairesinde Hü
kümete devir ve temlik eder. 

Şirket mevcut bütün muharrik ve müteharrik edevat ile 
mevcut olup işletme için iktiza eden bilcümle malzemeyi, mah
rukatı ve sair menkul eşyayı dahi Hükümete devreder. 

Bundan maada, şebekeye ait olmayıp umumî harpten sonra 
şirketçe tekrar işletme muamelâtına başlandığı zaman bulunan 
ve cetveli merbut olan edevat ta Hükümete teslim edilmiştir. 

Hükümet yukarıda sayılan hatlar ile muharrik ve müteharrik 
edevatın, malzemenin, mahrukatın ve sair menkul eşyanın 
hali hazırını bildiğini beyan ve bunları hali hazır ile tesellüm eyler. 

Hülâsa: Şirket, Türkiyede gerek kendi namına ve gerek 
üçüncü şahıslar namına mukayyet olarak tasarruf ettiği bütün 
gayrimenkul malları müştemilâtile birlikte Hükümete devir ve 
temlik eder. 

Madde 2 — Hükümetçe yapılan mubayaa muamelesi make-
bline teşmil edilmek suretıle 1 mart 1934 tarihinden beri mute
ber olup işletme muamelâtının mezkûr 1 mart 1934 tarihinden 
itibaren vereceği kâr ve zararlar Hükümete ait olacaktır. 

1 mart 1934 tarihinden mukaddem gerek ahar şahıslar 
gerek memurlar ile aktedilmiş olup o tarihte mer' i bulunan 
mukavelelerden münbais borçlar ve haklar Hükümetçe ifa veya 
istimal edilecektir. 

Binaenaleyh şirket işletme muamelâtına yahut mezkûr mu
kavelelere ait olup 1 mart 1934 tarihinden sonra vuku bulan 
ahval ve hâdisattan mesu'l addediimiyecektir. 

Madde 3 — 1 mart 1934 tarihinde hizmette bulunan me
murlar hukuk ve kıdemlerile Devlet Demiryolları İdaresinin 
hizmetine geçmiş addedilecek ve binaenaleyh şirket bu memur
lara karşı her türlü taahhüt ve borçtan beri olacaktır. 

Memurlar ve şirket tarafından yapılan teslimattan müte
şekkil bulunup 1 mart tarihinde katedilen hesap mucibince 
4 596 704, 07 kuruşa baliğ olan ihtiyat sandığı sermayesile 
906 902 kuruşa baliğ olan fon dö mas ( fonds de masse ) 
şirketçe Hükümete teslim edilecektir. 

Madde 4 — Hatlar ile müştemilâtına ve gayrimenkul mal
lara ait bulunan tasarruf senetlerile plân parselleri ve hatlara 
ve müştemilâtına dair diğer bütün plân ve vesikaları şirket, 
yedinde mevcut olduğu şekilde Hükümete teslim edecektir. 

Şirket, 1 mart 1934 tarihinden itibaren yapılan işletme mu
amelâtına ait muhasebe kayitlerile muhtelif vesikaları dahi tes
lim edecektir. 

Madde 5 — Hatlar ile müştemilâtının ve birinci maddede 
muharrer gayrimenkul malların Devlet namına devrü kaydi mu
amelesinin icrası Hükümetçe temin edilecektir. Şirket mezkûr 
malların mutasarıfı olarak kaydedilmiş bulunan 3 üncü şahıslara 
karşı Hükümeti her türlü mes'uliyetten masun bulundurmağı 
taahhüt eder. 

Madde 6 — Hatlar ile müştemilâtının ve işbu itilâf muci
bince temlik edilen gayrimenkul malların devrü ferağı için icrası 
icap eden masarif ile işbu mukavelenin tâbi bulunduğu damga 
resminin ve sair bilcümle resim ve vergilerin ve gene bu mu
kavele ahkâmına tevfikan verilen makbuzların tâbi bulunduğu 
damga resminin tesviyesi Hükümete terettüp edecektir. 

Şirketin ihraç etmiş olduğu hisse senetleri ile tahvilât ve 
bunların kuponları, şirketin tamamen tesviyesine kadar kema-
fissabık bütün vergi ve resimlerden muaf olacaktır. 

Madde 7 — Hükümet imtiyazın mubaayası ve birinci madde 
mucihince şirket tarafından devir ve temlik olunan hakların ve 
malların bedeli olmak üzere, % 7 1/2 faizli 1934 ikinci sıra 
Türk borcu tahvilleri namile ihraç edeceği itibarî resülmali 162 
468 000 (yüz altmış ik i milyon dört yüz altmış sekiz bin) Fran
sız franklık tahvilleri şirkete teslim etmeği taahhüt eder. 

Mezkûr tahviller işbu mukavelenin Türkiye Büyük Millet 
Meclisi tarafından tasdikından itibaren üç aylık bir müddet zar
fında şirket nam ve hesabına olarak Pariste Osmanlı Bankasına 
teslim edilecektir. 

Bu ihraç meselesi beherinin itibarî resülmali 500 (beş yüz) 
Frasnız frangı olmak üzere 324 936 (üçyüz yirmi dört bin dokuz 
yüz otuz altı) adet bir l ik tahvilden mürekkep olacaktır. Bu ihraç 
Hükümet tarafından Parise gönderilecek bir mümessilin k o n 
trolü altında yapılacaktır. İhraç masarifi Fransız damga resmi 
dahil olmak üzere, Hükümete ait olacaktır. 

4 HAZİRAN 1934 (Resmî Gazete) 
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Tahviller tamamen itfa edilinciye kadar gerek kendileri , 
gerek kuponlar Türkiyede bütün vergi ve resimlerden muaf 
olacaktır. 

Madde 8 — Aşağıdaki 9 ilâ 14 üncü maddelerdeki tadilât 
ve tasrihata riayet edilmek kaydile (% 7 1/2 faizli 1934 ikinci 
sıra Türk borcu tahvilleri), Hükümet ile Osmanlı düyunu umu-
miyesi hâmillerinin mümessilleri arasında 22 nisan 1933 tari
hinde aktedilip 2234 numara ve 28 mayıs 1933 tarihli kanunla 
tasdik buyurulmuş olan mukavele mucibince ihdas edilen (% 7 
1/2 faizli 1933 Türk borcu tahvilleri) nin haiz olduğu evsafı ay
nen haiz olacaktır. 

Bu itilâf Türkiye Büyük Millet Meclisinde tasdikim mütea
k ip şirket tarafından eski Osmanlı İmparatorluğunun taksime 
uğrıyan Düyunu Umumiyesi meclisine tebliğ edilecektir. Aşağıda 
sadece (meclis) tesmiye edilen eski Osmanlı İmparatorluğunun 
taksime uğrıyan Düyunu umumiyesi meclisi ( % 7 1/2 faizli 
1933 Türk borcu tahvilleri) hakkında ifa ettiği vazifeyi (% 7 1/2 
faizli 1934 ikinci sıra Türk borcu tahvilleri) hakkında da ifa et
meği mezkûr itilâfın kendisine tebliği tarihinden itibaren bir ay 
zarfında kabul etmiyecek olursa Hükümet ve şirket bu vazifeyi 
ifa etmek üzere Osmanlı bankasını şimdiden tayin ederler [1]. 

Madde 9 — " % 7 1/2 faizli 1934 ikinci sıra Türk borcu 
tahvilleri,, , Türkçe, Fransızca ve İngilizce olarak yazılacaktır. 
Bu tahviller hâmiline ait olacak, azamî elli senelik bir müddet 
zarfında itfa edilecek, 1 haziran 1943 tarihinden evvel erken 
tediyeye yahut konversiyona tâbi tutulmıyacaktır. Bu tarihten 
sonra Hükümet keyfiyeti üç ay evvel ilân etmek suretile her 
hangi bir faiz vadesinde hâmillere, tedavülde kalmış olan tah
villerin tamamı veya bir kısmı için başabaş erken tediye 
yahut konversiyon teklif etmek hakkını haiz olacaktır. 

"°/o 7 1/2 faizli 1934 ikinci sıra Türk borcu tahvilleri,, her 
yıl yarı yarıya 25 mayıs ve 25 ikinci teşrinde vacibüttediye 
olmak üzere '/o 7 1/2 faiz getirecek ve birinci kuponun vadesi 
25 ikinci teşrin 1934 tarihinde gelecektir. Her kupon 18,75 
Fransız franklık olacak fakat mezkûr birinci kuponun baliği 
1 mart 1934 tarihindenberi işliyen müddete ait faiz miktarına 
tekabül etmek üzere istisnaen 28.125 Fransız frangı olacaktır. 

Madde 10 — % 7, 1/2 faizli 1934 ikinci sıra Türk borcu 
tahvillerinin,, itfa muamelesi Meclisçe her yarı yılda 22 nisan 
1933 tarihli mukavelenamenin (IV) üncü maddesinin (1) inci , 
(3) üncü ve (4) üncü fıkraları ahkâmına tevfikan yapılacaktır. 

Madde 11 — Kuponlar ve tediyeye davet olunan tahviller 
İstanbul, Paris ve L o n d r a piyasalarile Hükümetle Meclis ara
sında uyuşularak tayin olunacak diğer yerlerde tediye oluna
caktır. 

Hükümet yeni tahvillerin, yukarıda gösterilen yerler borsa
larının resmî kaydine ithali için salâhiyettar makamlar nezdinde 
lâzımgeten teşebbüsleri yapmağı taahhüt eder. 

Kuponların ve kur 'ada çıkmış olan tahvillerin tediyesi aşa
ğıdaki müesseseler tarafından yapılacaktır: 

Türkiyede: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Osmanlı 
Bankası; 

Fransa ve İngilterede: Osmanlı Bankası ve bu banka 
tarafından Meclisin muvafakatile tayin olunan müesseseler. 

Diğer memleketlerde tediyat, işbu maddenin birinci fıkrası 
ahkâmına tevfikan ledelhace tayin edilecek yerlerde Osmanlı 
Bankasınca Meclisin muvafakatile tayin olunacak müesseseler 
tarafından yapılacaktır. 

[1] Bu takdirde gerek işbu mukavele mucibince, gerek 22 nisan 1933 ta
rihli mukavelede münderiç bulunup mukavelei haziranın matufunaleyhi olan 
maddeler mucibince meclise ait olan vazife ve salâhiyetler Osmanlı bankası ta
rafından icra edilecektir. 
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İtfa için mubayaalar Türkiyede hem Cumhuriyet Merkez 
Bankası, hem Osmanlı Bankası marifetile ve diğer memleket
lerde Osmanlı Bankası marifetile yapılacaktır. 

28 nisan 1933 tarihli mukavelenamenin (3) üncü maddesi
nin (2 ) nci fıkrasile ( 5 ) inc i maddesi ve ( 8 ) inci maddesinin 
(3) üncü fıkrası tatbik edilecektir. 

Madde 12 — Hükümet tarafından tediye edilecek olan 
kumüsyonlar ve servis masrafları ( % 7 1/2 faizli 1933 Türk 
borcu tahvilleri ) için 22 nisan 1933 tarihli mukavelenamenin 
9 uncu maddesinde tayin edilmiş olanların ayni olacaktır, 

Bu kumüsyonlarla masrafların tediyesi için aşağıdaki 13 üncü 
maddede yazılı yıl taksitinden alınmak üzere senevî (165 000) 
yüz altmış beş bin Fransız franklık bir meblâğ tayin edilmiştir. 
Bu meblâğın malî servis için kullanılmıyan bakiyesi fevkalâde 
itfa muamelâtı için sarfedilecektir. Bundan maada ayni yıl tak
sitinden alınmak üzere Meclise her sene maktuan (100 000) 
yüz bin Fransız frangı ita edilecektir. 

Madde 13 — (% 7 1/2 faizli 1934 ikinci sıra Türk borcu) 
tahvilleri tamamen itfa edilinceye kadar Hükümet, her sene 
haziran iptidasında başlayıp müteakip sene mayısının gayesinde 
biten her malî sene için Meclise mecmuan ( 12 765 000) on i k i 
milyon yedi yüz altmış beş bin fransız franklık bir yıl taksiti 
verecek ve bu meblâğın (12 500 000) on i k i milyon beş yüz 
bin fransız frangı mezkûr tahvillerin faizlerinin tediyesi ve itfa 
muamelesinin icrası için kullanılacaktır. 

Yıl taksiti beheri ( 6 382 500 ) altı milyon üç yüz seksen 
iki bin beş yüz fransız franklık ik i müsavi yarı yıl taksitine 
taksim edilecek ve bu taksitlerin birincisinin vadesi 25 birinci 
teşrinde, ikincisinin vadesi de 25 nisanda gelecektir. İlk y a n 
yıl taksitine, istisnaen 1 mart 1934 tarihinden beri işliyen 
müddetle mütenasip bir meblâğ ilâve edilecektir. 

İşbu altı aylık taksitlerin tahsisi 22 nisan 1933 tarihli 
mukavelenamenin 10 uncu maddesinin 5 inci , 6 ncı ve 7 nci 
fıkraları ahkâmına tevfikan yapılacaktır. 

Madde 14 — 13 üncü maddede yazılı yıl taksitinin mun
tazaman tediyesini temin için Hükümet, " % 7 1/2 faizli 1933 
Türk borcu tahvillerine „ tahsis edilmiş olan rehinler hasılatının 
fazlasını 22 nisan 1933 tarihli mukavelenin 11 inci maddesinin 
7 nci fıkrası mucibince bu bapta haiz olduğu salâhiyete binaen 
" % 7 1/2 faizli 1934 ikinci sıra Türk borcu tahvilleri „ tamamen 
itfa edilinceye kadar ve mezkûr " 12 765 000 „ on iki milyon 
yedi yüz altmış beş bin fransız franklık yıl taksitine tekabül 
edecek miktarda olmak üzere rehin olarak tahsis eder. 

İşbu rehinin tahsisi şartlarile rehin hasılatının tesviyesine, 
transferine ve her sene 10 mayıs ve 10 ikinci teşrin tarihlerinde 
tediye karşılıkları tesisine ait muameleler " % 7 1/2 faizli 1933 
Türk borcu tahvilleri „ için, 22 nisan 1933 tarihli mukavelena
menin 11 inci , 12 nci ve 13 üncü maddelerinde tayin edilmiş 
olan şartlarla muamelelerin aynı olacaktır. 

Mezkûr mukavelenamenin 17 nci maddesinin ahkâmı da 
kezalik tatbik edileceektir. 

Madde 15 — Hükümet ve şirket gerek 1931, 1932 ve 1933 
senelerile 1 ikinci kânun 1934 den 28 şubat 1934 tarihine kadar 
geçen müddete ait hesapların tesviyesinden, gerek Nafıa Vekâ
letinin 25/28 mart 1931 tarihli 220/2135 numaralı mektubunda 
muharrer inşaat ve mubayaat programının icrasından dolayı 
mütekabilen müddeiyat ve mütalebat serdinden k a f i y e n feragat 
ederler. 

Madde 16 — Şirketin Türkiyedeki ve ecnebi memleketler
deki kasa mevcutlarile bankalardaki mevcudatı ve cüzdanını 
teşkil eden esham ve kıymetlerle üçüncü şahıslardan 1 mart 
1934 tarihinden evvelki zamana ait faaliyetinden dolayı şirkete 
tesviyesi lâzımgelecek mebaliğ ve matlûbatı tamamen şirketin 
malı olarak kalacaktır. 

(Resmî Gazete) 
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Türkiyede bankalarda şirket namına mevcut olan ve atiyen 
mevcut olacak matlûbat nakit haline geldikçe ve kabil i istimal 
oldukça işbu matlûbatın peyderpey ve şirket tarafından vaki 
olacak transfer taleplerinden itibaren azamî üç aylık bir müd
det zarfında Fransaya transferinin icrası Hükümetçe temin 
olunacaktır. 

Madde 17 — Şirket imtiyaz mukaveleleri mucibince Hükü
mete karşı uhdesine terettüp eden bütün borçlardan kurtul
muştur. 

Hükümet ve şirket 1 mart 1934 tarihinden evvelki zamana 
ait bütün mutalebat ve müddeiyattan birbirinin zimmetini mü-
tekabilen ibra ederler. 

Madde 18 — İşbu mukavelenin tefsiri yahut icrası husu
sunda Hükümet ile şirket arasında zuhur edebilecek her ihtilâf 
salifüzzikir 22 nisan 1933 tarihli mukavelenin 12 inci muddesin-
de muharrer olduğu veçhile hakeme müracaat suretile halledi
lecektir. 

Madde 19 — İşbu mukavele Türkçe ve Fransızca yazılmış 
olup ik i nüsha olarak tanzim edilmiştir. İhtilâf takdirinde Türk
çe metin muteber olacaktır. İşbu mukavele şirketin hissedarları 
umumî heyetinin tasvibine arzedilecek ve Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin tasdikına iktiran eder etmez mer'iyet mevkiine gire
rek mukabline teşmil edilmek suretile 1 mart 1934 tarihinden 
itibaren muteber olacaktır. 

26/5/1934 A n k a r a 
Ş Saraçoğlu G. Boissiere 

1-III-1934 tarihinden İ. K. T. şebekesi üzerinde 
mevcut bulunan yabancı vagonlar cetveli 

Halihazır 
Hizmette veyahut 
lamir beklemekte 

Na kabili 
tamir 

Ankara 26 mayıs 1934 

Adliye vekili Saraçoğlu Şükrü Beyefendiye 

A n k a r a 
V e k i l Beyefendi Hazretleri , 

Hükümete devredilmiş olan mukavelelerin işletme muamelâ
tının cari mukavelelerinden olup gayri tabiî ve fevkalâde bir 
mahiyet arzetmediğini bu baptaki talebi âlilerine imtisalen ve 
mubayaa mukavelenamesinin ikinci maddesine atfen teyit ile 
kesbi şeref eylerim. 

Hissiyatı ihtiramkâranemizin kabulünü istirham eyleriz V e 
k i l Beyefendi. 

G. Boissiere 

Ankara 26 mayıs 1934 

Adliye vekili Saraçoğlu Şükrü Beyefendi 

V e k i l Beyefendi Hazretleri : A n k a r a 
Şirketimizin, kendilerine bir " règlement transa ctionnel „ 

ile bağlı bulunduğu obligasyon hâmillerine yetlerinde bulunan 
tahvilleri bilâhara tayin edilecek olan şerait dairesinde % 7 1/2 
faizli ikinci sıra Türk borcu tahvilleri mukabilinde tebdil ey
lemeği teklif etmek niyetinde bulunduğunu teyit ile kesbi şeref 
eyleriz. 

İşbu tebdil muamelesi ihtiyarî olabileceğinden şirketimizin 
tasfiyesi ancak tahvilâtımızın kamilen imhasından sonra mev-
zuubahis olabileceği mukarrerdir. 

K u r ' a isabet edip bedeli kanunî müruru zaman müddetleri 
zarfında istifa edilmemiş olan tahvillerin fransız frangı olarak 
tayin edilmiş olan itibarî kıymetlerinin Hükümete tesviye edile
ceğini, bu bapta tarafı âlilerinden vaki olmuş olan suale ceva
ben teyit eyleriz. 

Şirketin tasfiyesinden sonra müruru zaman müddetleri 
zarfında tediyeye ibraz edilmiyecek olan aksiyonlara ait bulu
nan mebaliğ de kezalik Hükümete ait olacaktir. 

Şirketin elyevm bankalarda bulunup takriben " 650 000 „ 
liraya baliğ olan serbest mevcudatının 1934 senesi bir inci teşrin, 
ikinci teşrin ve birinci kânun ayları zarfında müsavi taksitlerle 
transfere edilmesini kabul eylediğimizi mubayaa mukavelename
sinin on altıncı maddesine atfen teyit eyleriz. 

Şirketimizin Bandırma belediyesinden alacaklı olduğu 
meblâğın işbu mukavelenamenin tasdiki tarihinden sonraki 
zamana ait olan bakiyesini mezkûr belediyeden mutalebeden 
feraget ettiğini ilâve ederiz. 

Hissiyatı ihtiramkâranemizin kabulünü istirham eyleriz 
V e k i l Beyefendi. 

G. Boissiere 

Ankara 16 mayıs 1934 

İzmir Kasaba ve temdidi Demiryolu Türk şirketi 
Meclisi İdare Azası Müsvü G. Boissiere 

A n k a r a 
Efendim, 

Şirketiniz tahvilâtının vaziyeti hakkındaki 26 mayıs 1934 
tarihli mektubunuzun vusulünü iş'ar -ve münderecatı ile mutabık 
bulunduğumu beyan ve bilvesile teyidi ihtiram eylerim efendim. 

Ş.SARAÇOĞLU 

Menşe şebekesi 
Hizmette veyahut Na kabili 

Şebeke Mi Harp No Menşe şebekesi Cins i tamir beklemekte tamir 

82.100 291 G a r p Kapalı 1 
90.801 120 Devlet yy 1 

201.068 1.390 yy yy ı 
10.473 934 Şimal yy 1 
12.003 615 yy yy 1 
4.598 410 yy yy 

10.004 400 yy * yy ı 
4.541 — „ yy 1 
— 3.007 P . L . M . „ ı 

144.900 — yy yy 1 
— 429 yy yy 1 

164.955 643 Şark yy 1 
161.366 466 yy yy ı 
48.154 3 yy Plâtform 1 

124.993 19 yy Tomböro 1 
265.414 104 yy Kapalı 1 
265.616 67 yy yy 1 
37.596 Sırp Devlet i Plâtform 1 

33.290 492 
Sırp Devlet i 

Kapalı 1 

— 1.375 yy yy ı 
60.793 128 y> yy ı 
12.437 351 yy yy 1 
12.590 419 yy yy 1 
13.674 — yy yy 1 
34.883 359 yy yy ı 
37.596 492 yy yy 1 

606.979 541 yy 1 
38.180 86 „ 1 
1.085 — „ „ 1 
6.520 1.102 ı . 
6.956 1.903 ı 

38.239 343 ı 
36.968 189 yy 

Romanya 
ı 

503.339 
yy 

Romanya Sahrınç 1 
4.001 — Tayin edilmemiş Tomböro 1 
4.002 yy J7 

32 4 
36 
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Satın alınan İzmir - Kasaba ve temdidi hattının 
tesellümü ve tasfiyesi ve işletmesi muamelatına 

dair kanun 

Kanun No : 2488 Kabul tarihi: 31/5/1934 

Madde 1 — 2487 numaralı kanunla satın alınan İzmir-Ka
saba ve temdidi demiryolları satın alma mukavelesindeki şart
lara göre teslim ve tesellüm muamelesinin ifasına ve tasfiyesi
ne ve bu hattın işletme umuruna bilcümle hukuk ve vecaibile, 
Nafıa Veki l in in nezareti altında olmak üzere, Devlet Demiryol 
ları ve limanları umum müdürlüğü memur edilmiştir. 

İzmir - Kasaba hattında mevcut talimat, mukarrerat ve ta
rifeler 1 haziran 1934 tarihinden itibaren aynen tatbik olunmakla 
beraber Devlet Demiryolları umum müdürlüğü bir sene zarfın
da bu talimat, mukarrerat ve tarifeleri Devlet Demiryollarında 
tatbik edilenlere uygun bir şekilde tadil edecektir. 

Madde 2 — İzmir - Kasaba ve temdidi demiryollarının sa
tın alma muamelesi bilcümle damga resimlerile tapu harç ve 
resimlerinden muaftır. 

Madde 3 — Satın alınan bu hatların 1934 senesi işletme
sine taallûk eden bilcümle idarî, ticarî muamelât ile masrafları, 
tamiratı mütemadiyesi ile (1,050,000) liradan ibaret mubayaa 
taksiti umum müdürlüğün mümasili işlerde tatbik eylediği usul 
ve nisbetlere göre yapılmak üzere Devlet Demiryolları ve 
limanları işletme idaresinin 1934 senesi bütçesinde açılan 
( hususî masraf) faslına konulan ( 3 500 000 ) l ira tahsisattan 
tesviye edilir. 

İzmir - Kasaba ve temdidi demiryollarının varidatı sene 
nihayetinde Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Umumî 
İdaresinin 1934 bütçesi mütenazırı fasıl ve maddelrine irat ve 
masarifi de keza Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme 
Umumî İdaresinin masraf bütçesinin mütenazırı fasıl ve mad
delerine masraf kaydolunur. Bunların yekûnu hususî faslın 
yekûnunu tecavüz edemez. 

Şirketten devir alınan işletme işlerine ait mukavelelere 
göre tediyesi icap eden borçlar da bu fasıldan verilir. 

Hattın 1934 senesine ait memur ve müstahdemlerinin maaş 
ve ücretleri de bu fasıldan verilir. 

Madde 4 — Üçüncü maddede yazılı yolların işletme hası
latı umumiyesi 1934 senesi Devlet Demiryolları ve L i m a n l a n 
işletme bütçesinde açılan ( hususî var idat ) faslına bir kalem 
olarak ( 3 500 000 ) l i ra tahmin edilmiştir. 

Şirketten devir alınan işletme işlerine ait mukavelelerdeki 
matlûbattan tahsil edilecek mebaliğ ile işletmiye ait olarak 
tesellüm olunacak nakit bu fasla ilâve olunur. 

1 mart 1934 tarihinden 31 mayıs 1934 tarihine kadar şir
ketçe Devlet hesabına yapılan işletme hesapları için ayrı bir 
blânço tanzim edilerek bakıyei hesabat ve mevcudat 1934 malî 
senesine devrolunur. 

Madde 5 — İzmir - Kasaba ve temdidi demiryollarının 
tamiratı esasiyesile yeni tesisata ait işleri Nafıa Vekâleti inşaat 
idaresi tarafından ifa olunarak parasının Nafıa Vekâletinin 
1934 bütçesinin demiryolları inşaat fasılları tasarrufatından 
tesviyesine Nafıa V e k i l i mezundur. 

Madde 6 — Satın alınan demiryollarının teslim alındığı 
tarihte mevcut olan memur ve müstahdemlerile bunlara ait 
olan sandıkların Devlet Demiryolları İşletme U m u m Müdürlü
ğünce tasfiyeleri yapılacaktır. 

Memurlardan şirketle hususî mukaveleleri olanlar hakkında 
mukavelelerine göre muamele yapılır. Sandıktaki mevcut para
ları da Nafıa Veki l in in tensibile idarece bir miktar ilâvesi 
icap ederse bu miktarın da zammı ile bir hesabı mahsusa 
alınarak hizmetlerine nihayet veril irken sahiplerine tevzi olunur. 

Tasfiyeden sonra daimî olarak işletme kadrosuna alınan 
memurlar 1 haziran 1934 tarihinden itibaren Devlet Demiryol 
ları memurlarının haiz oldukları hakları kazanırlar. 

Madde 7 — Bu kanun 1 haziran 1934 tarihinden mute
berdir. 

Madde 8 — B u Kanunun icrasına Nafıa ve Maliye V e k i l 
leri memurdur. 

31/5/1934 

İ L A N L A R 
Ticaret İşleri U m u m Müdürlüğünden: 

30 ikinci teşrin 1930 tarihli kanun hükümlerine göre Tür-
kiyede iş yapmağa izinli bulunan ecnebi şirketlerinden A m e r i k a 
tabiiyetli Singer dikiş makineleri kumpanyasının Türkiye umu
mî vekil i haiz olduğu salâhiyete binaen bu kerre müracaatla 
Çanakkale, Muğla, Balıkesir Vilâyetlerile mülhakatında şirket 
namına yapacağı işlerden doğacak davalarda bütün mahkeme
lerde dava eden, edilen ve üçüncü şahıs sıfatlarile hazır bulun
mak üzere İzmirde mukim Yusuf ziya oğlu Ahmet H a m d i Beyi 
tayin eylediğini bildirmiş ve lâzımgelen vesikaları vermiştir. 

Keyfiyet kanunî hükümlere uygun görülmüş olmakla ilân 
olunur. 380 

§ 

30 İkinci teşrin 330 tarihli kanun hükümlerine göre tescil 
edilmiş olan ecnebi şirketlerinden A m e r i k a tabiiyetli ( V a k u m 
oyl Kompanı ink - V a c u m oil C o m p a n y ine.) şirketinin Tür
kiye umumî vekillerinden (C. D . K e m p l - C . D . Campbel) haiz 
olduğu salâhiyete binaen bu kerre müracaatla Türkiye dahilin
de kendisine vekâlet etmek ve şirket namına yapacağı işlerden 

doğacak davalarda bütün mahkemelerde dava eden, edilen ve 
üçüncü şahıs sıfatlerile hazır bulunmak üzere M r . H . R. A r -
nald'u veki l tayin ettiğini bildirmiş ve lâzımgelen vesikayı ver
miştir. 

Keyfiyet kanunî hükümlere uygun görülmüş olmakla ilân 
olunur. 383 

§ 

Türkiyede Yangın Sigorta işlerile çalışmak üzere kanunî 
hükümler dairesinde tecsil edilerek bugün faaliyet halinde bu
lunan Helvetia Sigorta Şirketinin Türkiye U m u m V e k i l i haiz 
olduğu salâhiyete binaen bu kerre müracaatla İstanbulda cça-
cağı acentalığa şirket namına Yangın Sigorta işlerile meşgul 
olmak ve bu işlerden doğacak davalarda bütün mahkemelerde 
müddei, müddeaaleyh ve üçüncü şahıs sıfatlarile hazır bulunmak 
üzere Andronikos Jorjiyadis Efendiyi tayin eylediğini bildirmiştir. 
Keyfiyet sigorta şirketlerinin teftiş ve murakabesi hakkındaki 
25 haziran 1927 tarihli kanunun hükümlerine muvafık görülmüş 
olmakla ilân olunur, 289 

Başvekâlet Matbaası 
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İÇİNDEKİLER 

  

Sayfa 

Yürütme ve İdare Bölümü : 

 

Kararnameler  

 
- Dahiliye Vekaletinden, Feke Kaymakamı Hüseyin Ferit Beyin Vekâlet  
Emrine Alınması Hakkında Kararname                                                                                 1 (3213)   
 
-    Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Vekâletinden, Umum Sıtma Mücadele Reisi 
 Dr. Asım İsmail Beyin,Hıfzıssıhha İşleri Umum Müdürlüğünü de Fahriyen  
İfa Etmesi Hakkında Kararname                                                                                            1 (3213) 
 
Tamim     
 
- 1452 Numaralı Teadül Kanunu İzahnamesinin 4 üncü Maddesinin ( D )  
Fıkrasının Son Bendinin Tadili Hakkında Tamim                                                                 1 (3213)                                     
  
İlanlar                         2 (3214) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                                                              İÇİNDEKİLER 
                                                                                                                                                                                                                              
Sayfa   

   
Kanun 

 
2479   Ankara Yüksek Ziraat Enstitüssü 1934 Mali Senesi Bütçe Kanunu         1 (3939) 
 
2483    1452 Sayılı Teadül Kanununa Merbut 2 Numaralı Cetvelin Sıhhat ve İçtimaî  

Muavenet Vekâletine Ait Kısmında Bazı Tadilat İcrasına Dair Kanun        2 (3940) 
 
 
2487    İzmir - Kasaba ve Temdidi Demiryollarının Satın Alınmasına  

Dair Olan Mukavelenamenin Tasdiki Hakkında Kanun          3 (3941) 
 
2488    Satın Alınan İzmir - Kasaba ve Temdidi Hattının Tesellümü  

ve  Tasfiyesi ve İşletmesi Muamelatına Dair Kanun           6 (3944) 
 
 
 
İlanlar                             6 (3944) 
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İÇİNDEKİLER 

  

Sayfa 

Yürütme ve İdare Bölümü : 

 

Kararnameler  

 
- Dahiliye Vekaletinden, Feke Kaymakamı Hüseyin Ferit Beyin Vekâlet  
Emrine Alınması Hakkında Kararname                                                                                 1 (3213)   
 
-    Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Vekâletinden, Umum Sıtma Mücadele Reisi 
 Dr. Asım İsmail Beyin,Hıfzıssıhha İşleri Umum Müdürlüğünü de Fahriyen  
İfa Etmesi Hakkında Kararname                                                                                            1 (3213) 
 
Tamim     
 
- 1452 Numaralı Teadül Kanunu İzahnamesinin 4 üncü Maddesinin ( D )  
Fıkrasının Son Bendinin Tadili Hakkında Tamim                                                                 1 (3213)                                     
  
İlanlar                         2 (3214) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                                                              İÇİNDEKİLER 
                                                                                                                                                                                                                              

Sayfa   

   
Kanun 

 
2479   Ankara Yüksek Ziraat Enstitüssü 1934 Mali Senesi Bütçe Kanunu         1  
 
2483    1452 Sayılı Teadül Kanununa Merbut 2 Numaralı Cetvelin Sıhhat ve İçtimaî  

Muavenet Vekâletine Ait Kısmında Bazı Tadilat İcrasına Dair Kanun        2  
 
 
2487    İzmir - Kasaba ve Temdidi Demiryollarının Satın Alınmasına  

Dair Olan Mukavelenamenin Tasdiki Hakkında Kanun          3 
 
2488    Satın Alınan İzmir - Kasaba ve Temdidi Hattının Tesellümü  

ve  Tasfiyesi ve İşletmesi Muamelatına Dair Kanun           6  
 
 
 
İlanlar                             6  
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 


