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Devlet demiryollarına muharrik ve müteharrik edevat mubayaası için gelecek yıl
lara geçici taahhüde girişilmesi ve Haydarpaşa - Sirkeci arasında feribot tesisi
ve işletilmesi hakkında kanun
,
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B Î R İ N C İ MADDE — Haydarpaşa ile Sirkeci arasında işletilecek feribotlarla
bunlara aid teçhizat ve her türlü malzeme satın alınması, feribot yanaşma yatak
ları, dalgakıran, mebani ve sair tesisat, inşaat, ameliyat, istimlâk ve bunlara müteferri sair levazım ve hizmetler için 4 300 000 liraya kadar gelecek yıllara ge
çici taahbüdlere girişmeğe Münakalât vekili mezundur.
Bu taahhüdatın 1 000 000 lirası 3525 sayılı kanunla tasdik edilen Anlaşma mu
cibince açılan krediden, 2 500 000 lirası da 3628 sayılı kanunun beşinci maddesi
mucibince çıkarılacak bonolar hâsılından temin olunur.
Bu paralar Devlet demiryolları ve limanları işletme umum müdürlüğü bütçe
lerinde açılacak hususî bir fasla irad ve tahsisat olarak kayıd ve sarf olunur. Se
nesi içinde sarfedilmeyen mebaliğ aynı işe sarfedilmek üzere müteakib senelere
devredilir. Bu suretle sarfedileeek mebaliğ 1939 senesinden itibaren on sene için
de itfası şartile senelik itfa mikdarları ve faizleri Devlet demiryolları bütçelerine
konacak tahsisattan ödenir.
İ K İ N C İ MADDE — Devlet demiryolları ve limanları işletme umum müdürlü
ğüne muktazi muharrik ve müteharrik alât ve edevat mubayaası için 8 650 000
liraya kadar gelecek yıllara geçici taahhüdlere girişmeğe Münakalât vekili me
zundur.
Bu taahhüdatın karşılığı 3525 sayılı kanunla tasdik edilen anlaşma mucibince
açılan krediden temin olunur ve bu paralar Devlet demiryolları bütçelerinde açı
lacak hususî fasıllara irad ve tahsisat kaydolunur.
Bu suretle sarfedileeek mebaliğ 1939 senesinden itibaren on sene içinde itfası
şartile senelik itfa mikdarları ve faizleri umumî muvazeneye konacak tahsisattan
ödenir.
ÜÇÜNCÜ MADDE — Feribotların idare ve işletmesi Devlet demiryolları işlet
me umum nAİdürlüğünce ifa olunur.
DÖRDÜNCÜ MADDE — Feribotlarla yapılacak her nevi yolcu, eşya ve hay
van nakliyatına aid tarifeler Devlet demiryolları işletme umum müdürlüğünce
tanzim ve Münakalât vekâletince tasdik edilerek meriyet mevkiine girer.
BEŞİNCİ MADDE — 3339 numaralı kanun ile hariçten satın alman buharlı ve
motorlu gemilerle bunların levazımına aid olmak üzere kabul edilmiş olan muafi
yetler birinci maddede yazılı feribotlarla bunlara aid malzeme hakkında da bir de
faya mahsus olmak üzere müddetle mukayyed olmaksızın tatbik olunur.
ALTINC1 MADDE — Birinci madde ile işletilecek mahalli tayin olunan feribot
ların fevkalâde hallerde Boğazlar arasındaki sahada lüzum görülecek nakliyatta
kullanılmasına İcra Vekilleri Heyeti kararile müsaade olunabilir.
YEDİNCİ MADDE — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir,
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BEKÎZÎNCİ MADDE — Bu kanunun icrasına Maliye ve Münakalât vekilleri
îBemurdur.
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