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B İ R İ N C İ MADDE — 2487 numaralı kanunla satın alınan İzmir - Kasaba ve
temdidi demiryolları satm 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 li
manları umum müdürlüğü memur edilmiştir.
İzmir - Kasaba hattında mevcut talimat, mukarrerat ve tarifeler 1 haziran 1934
tarihinden itibaren aynen tatbik olunmakla beraber Devlet demiryolları umum mü
dürlüğü bir sene zarfında bu talimat, mukarrerat ve tarifeleri Devlet demiryolla
rında tatbik edilenlere uygun bir şekilde tadil edecektir.
İ K İ N C İ MADDE — İzmir - Kasaba ve temdidi demiryollarının satın alma mu
amelesi bilcümle damga resimlerde tapu harç ve resimlerinden muaftır.
ÜÇÜNCÜ MADDE — Satm alman bu hatların 1934 senesi işletmesine taal
lûk eden bilcümle idarî, ticarî muamelâtile 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) fas
lına konulan (3 500 000) lira tahsisattan tesviye edilir.
İzmir - Kasaba ve temdidi demiryollarının varidatı sene nihayetinde Devle!
demiryolları ve limanları işletme umumî idaresinin 1934 bütçesi mütenazırı fa
sıl ve maddelerine irat ve masarifi de keza Devlet demiryolları ve limanlan
işletme umumî idaresinin masraf bütçesinin mütenazırı fasıl ve maddelerine mas
raf kaydolunur. Bunların yekûnu hususî faslın yekûnunu tecavüz edemez.
Şirketten devralman işletme işlerine ait mukavelelere göre tediyesi icap eden
borçlar da bu fasıldan verilir. Hattın 1934 senesine ait memur ve müstahdem
lerinin maaş ve ücretleri de bu fasıldan verilir.
DÖRDÜNCÜ MADDE — Üçüncü maddede yazılı yolların işletme hasılau
umumiyesi 1934 senesi Devlet demiryolu rı ve limanları işletme bütçesinde açılan
(Hususî varidat) faslına bir kalem olarak (3 500 000) lira tahmin edilmiştir.
Şirketten devralınan işletme işlerine ait mukavelelerdeki matlubattan tahsil
edilecek mebaliğ ile işletmeye ait olarak tesellüm olunacak nakit bu fasla ilave
olunur.
1 mart 1934 tarihinden 31 mayıs 1934 tarihine kadar şirketçe Devlet hesabına
yapılan işletme hesapları için ayrı bir blânço tanzim edilerek bakıyei hesabat ve
mevcudat 1934 malî senesine devrolunur.
BEŞİNCİ MADDE — 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 tasarrufatmdan tesviyesine Nafıa vekili mezundur.
ALTINCI MADDE — Satın alman demiryollarının teslim alındığı tarihte mev-
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cut olan memur ve müstahdemlerde bunlara ait olan sandıkların Devlet demiryol
ları işletme umum müdürlüğünce tasfiyeleri yapılacaktır.
Memurlardan şirketle hususî mukaveleleri olanlar hakkında mukavelelerine gö
re muamele yapılır. Sandıktaki mevcut paralan da Nafıa vekilinin tensibile ida
rece bir miktar ilavesi icap ederse bu miktarın da zammı ile bir hesabı mahsusa alı
narak hizmetlerine nihayet verilirken sahiplerine tevzi olunur.
Tasfiyeden sonra daimî olarak işletme kadrosuna alman memurlar 1 ha/i ran
1934 tarihinden itibaren Devlet demiryolları memurlarının haiz oldukları hakları
kazanırlar.
YEDİNCİ MADDE — Bu kanun 1 haziran 1934 tarihinden muteberdir.
SEKİZİNCİ MADDE — Bu kamumu İcrasına Nafıa ve Maliye
murdur.
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