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Satın alınan Aydın ve şuabatı demiryollarının tesellüm ve tasfiyesine ve
işletme muamelâtına dair kanun
(Resmî Gazete ile neşri ve ilânı
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BİRİNCİ MADDE — 2745 numaralı kanunla satın alman Aydın hattı ve şu
abatı demiryolları satın alma mukavelesindeki şartlara göre teslim ve tesellüm
muamelesinin ifasına ve tasfiyesine ve bu hattın işletme umuruna bilcümle hukuk
ve vecaibile Nafıa vekilinin nezareti altında olmak üzere Devlet demiryolları ve
limanları işletme umum müdürlüğü memur edilmiştir.
Aydın ve şuabatı demiryollarında mevcud talimat ve mukarrerat ve tarifeler
1 haziran 1936 tarihine kadar aynen tatbik edilebilir. Devlet demiryolları umum
müdürlüğü bu tarihe kadar işbu talimat ve mukarrerat ve tarifeleri Devlet demir
yollarında tatbik edilenlere uygun bir şekilde tadil edecek ve ticarî muamelâtın
icabına göre Aydın demiryolu şirketince ötedenberi teamülen tatbik edilegelmiş
olan usul ve muamelâtı umum müdürlük aynen tatbik ve ifaya salâhiyettar ola
caktır.
İKİNCİ MADDE — Devlet demiryolları ve limanları işletme umum müdürlü
ğü hattın tesellümü tarihinden itibaren iki ay zarfında işbu hattın işletme teşki
lâtına lâzım olan memurin ve müstahdemin kadrosunu tanzim ve Nafıa vekâletine
tasdik ettirecektir.
Bu kadronun tanzimine kadar mubayaa mukavelesi mucibince devralman memu
rin ve müstahdemin kadrosunu aynen muhafaza edebilir. Memurlardan tasfiyeleri
icab edenlerin bu müddet zarfında muamelesi ikmal edilecektir.
ÜÇÜNCÜ MADDE — Satın alman bu hatların 1 haziran 1935 ten itibaren 1935
malî yılı içinde tahakkuk edecek adî ve fevkalâde bütün masraflarile ücretleri ve
hattın mubayaa taksiti ve mukavelesi mucibince tediyesi icap eden paralar ve basıla
cak tahvillerin basım ve tesellümüne aid bütün resim ve masraflar Devlet demir
yolları ve limanları işletme idaresinin 1935 bütçesinde açılacak (Aydın hattı umum
masrafı) faslına konulan ( 2 500 000 ) liralık tahsisattan ödenir.
Bu tahsisattan yapılan masraflar malî yıl sonunda tekabül ettiği tahsisatı ile
beraber idarenin masraf bütçesinin mütenazır fasıl ve maddelerine naklolunur.
DÖRDÜNCÜ MADDE — Satın alman hatların 1 haziran 1935 tarihinden itiba
ren 1935 malî yılında elde edilecek her türlü varidatı ile mukavelesi mucibince şir
ketten tahsil edilecek paralardan emanet mahiyetinde olmayanların topu (2 500 000)
lira tahmil edilmiştir. Bu varidat Devlet demiryolları ve limanları işletme idaresi
nin 1935 varidat bütçesinde açılacak (Aydın hattı varidatı) faslına kaydedilir. Tah
sil edilen varidat malî yıl sonunda varidat bütçesinin alâkadar tertiplerine nak
lolunur.
BEŞİNCİ MADDE — Satın alma mukavelesinin 3 ncü maddesi mucibince Dev
let demiryolları idaresine devrolunan terki hizmet ikramiye sandığı, teavün san
dığı ve iaşe naraları istihkakları nisbetinde memurlara tevzi edilerek bu hesablar tasfiye edilir.
Yine bu madde mucibince Devlet demiryolları İdaresine geçecek olan memur
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ve müstahdemler 1 haziran 1935 tarihinden itibaren Devlet demiryolları memurla
rının haiz oldukları hakları kazanırlar ve bunlardan müseccel olanlarDevlet demir
yollarının bir senelik müseccel memur ve müstahdemleri gibi memurin talimatnamesindeki sıhhî yardımlardan istifade ederler.
ALTINCI MADDE — Aydın hattı ve bu hat ile Afyon - Antalya hattının
müşterek kısmı üzerinde yapılacak tesisat ve tadilât masrafları Nafıa vekâletinin
demiryolları inşaat tahsisatından tesviye olunur.
YEDİNCİ MADDE — Bu kanun Aydın demiryollarının satın alma mukavele
sinin tasdik muamelesi ikmal olunarak hattın tesellümüne başlandığı tarihten mu
teberdir. Bu tarih icra Vekilleri Hevetince tesbit ve ilân olunur.
SEKİZİNCİ MADDE — Bu kanunun icrasına
murdur.
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