
Tesis tarihi : 7 Teşr inievvel 1336 

İdare ve yazı işleri için i KÂNUNUSANİ 1935 

Başvekâlet Neşriyat Müdürlüğüne SAYI: 2895 
müracaat olunur. < SA.LÎ 

I 
_ _ _ _ . L _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

KANUNLAR 
Beynelmilel telekomünikasyon mukavelesile 
telli ve telsiz telgraf ve telefon nizamname

sinin tasdiki hakkında 
kanun 

KanunJ^ 2640 KabulJ^İ^22ir2/J934 

Madde 1 — 1932 senesinde Madridde imza edilmiş olan 
beynelmilel telekomünikasyon mukavelesile telgraf ve telsiz 
telgraf ve telefon nizamnamesi tasdik edilmiştir. 

Madde 2 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 

Madde 3 — Bu kanunun hükmünü icraya Nafıa Veki l i me
murdur. 

24/12/1934 

D e m i r y o l l a r i l e b e y n e l m i l e l e ş y a v e y o l c u n a k l i 
y a t ı n a d a i r o l a n C . I . M . , C . I . V . m u k a v e l e l e r i n i n 

2 3 t e ş r i n i s a n i 1 9 3 3 d e R o m a d a k a b u l o l u n a n 
y e n i m e t i n l e r i n i n t a s d i k i h a l i k ı n d a k a n u n 

Kanun X: 2641 Kabul tarihi: 22/12/1934 

Madde 1 — Demiryol lar la beynelmilel eşya nakliyatına 
dair olan C . I. M . ve yolcu nakliyatına dair C . I. V . mukave
lelerinin Romada 23 teşrinisani 1933 de kabul olunup 30 mart 
1934 de imza olunan yeni metinleri C . I. M . in sekiz zeyli ile 
C . I. V . nin iki zeyli kabul ve tasdik olunmuştur. 

Madde 2 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 

Madde 3 — Bu kanunun hükümlerini tatbika Hariciye ve 
Nafıa Veki l ler i memurdur. 

25/12/1934 

Tahsili Emval Kanununa bazı maddelerin 
eklenmesine dair kanun 

Kanun M: 2656 KabulJ^il^23jUIJ934 

Madde 1 — Bina ve arazi vergilerinden başka vergilerin 
bulunmuş matrahları üzerine tahakkuk memurluğunca verginin 
miktarı tahakkuk ettirildikten sonra aşağıda yazılı sebebler 
varsa tahsilat komisyonları kararile mükellefin haczi caiz mal
larının alacak ve haklarının borcu ödemeğe yetecek miktarı 
üzerine ihtiyatî haciz konabilir : 

I - Mükellefin Türkiyede belli ikametgâhı yoksa, 
II - Mükellefin vergisini vermemek için mallarını gizlemeğe, 

kaçırmağa veya kendisi kaçmağa hazırlandığı yahud mal kaçır
dığı veya kendisi kaçtığı anlaşılırsa. 

Tahakkuk ettirilen vergi önce mükellefe tebliğ edilmemiş 
ise ihtiyatî haczin konduğu sırada ve haciz kararile birlikte 
vergi de tebliğ olunur. 

Mükellefin ikametgâhı belli değilse bu tebliğ H u k u k Usulü 
Muhakemeleri Kanununa göre yapılır. 

Madde 2 — Mükellef, ihtiyatî haciz kararının tebliği gü
nünden on gün içinde birinci maddede yazılı şartlara uygun 
olmadığına dair tetkiki itiraz komisyonlarına yazılı itirazda bu
lunabilir. 

K o m i s y o n itiraz işlerine başka işlerden önce bakar. Hacz in 
tatbikında haczi caiz olmıyan malların haczinden dolayı mükel
lefler o yerin en büyük malmemuruna her zaman şikâyet 
yoli le müracaat edebilirler. 

Şikâyet üzerine en büyük malmemurunun vereceği karar 
aleyhine tebliğden itibaren üç gün içinde tetkiki itiraz komis
yonlarına itirazda bulunulabilir. İtiraz komisyonlarının kararları 
k a f i d i r . 

Haczolunan şeylere karşı üçüncü şahıslar tarafından ileri 
sürülecek her türlü iddialar genel hükümlere göre tetkik v e 
hallolunur. 
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Madde 3 — Aşağıda yazılı hallerde ihtiyatî haciz kaldırılır: 
I - V e r g i , mükellef tarafından ödenirse, 

II - Tetkiki itiraz komisyonu tarafından haczin kaldırılmasına 
karar verilirse, 

III - Vergin in terkinine dair verilmiş olan karar kat'ileşmişse. 
Madde 4 — Mükellef 2490 sayılı Artırma ve Eksiltme 

Kanununun 17 nci maddesinde teminat sayılan şeylerin birisini 
vererek veya bir gayrimenkul ipotek ederek ihtiyatî haczin 
kaldırılmasını, haciz kararı veren komisyondan istiyebilir. 
K o m i s y o n bu istek üzerine her işten önce bir karar verir. B u 
kararlar aleyhine üç gün içinde tetkiki itiraz komisyonlarına 
itiraz edilebilir. 

Madde 5 — Haksız olarak konmuş veya yolsuz tatbik 
edilmiş ihtiyatî haciz yüzünden doğan zarar ve ziyan Hazinece 
ödenir. 

Hazine ödediği para için müsebbiblere rücu eder. 
Madde 6 — Hususî kanunlarında müruruzaman müddetleri 

yazılı olmıyan vergi ve resimler ile bunların munzam kesirleri
nin tamamı ve taksitli ise her taksiti, tahsilinin taallûk eylediği 
malî yılı takib eden yıldan başlamak üzere beş yıl sonra 
müruruzamana uğrar. 

Borçlu yabancı memlekette ise bu müddet on yıldır. 
Usulüne göre verilen kararla mükellefin haczi caiz mallan, 

alacak ve hakları üzerine konulan hacizler müruruzamanı keser. 
Akidler le sair muamelelerden doğan Hazine alacakları umu

mî hükümlere tâbidir. 
Madde 7 — Esk i senelerde tahsil edilip kanunî sebebler 

dolayısile reddi icab eden vergiler, mükelleflerin vergi borçla
rına munzam kesiılerile birlikte mal dairelerince mahsub edil
mek suretıle reddedilir. A n c a k bütçeden reddedilen paralar ara
sında hususî idarelerle belediyelere aid olan kısımları red ve 
mahsub olunduğu senede bu idareler nam ve hesabına tefrik 
edilecek hisselerden Hazinece tevkif ve mahsub edilir. 

Muvakkat madde — Bu kanunun hükmü yürümeğe başla
dığında 6 ncı maddeye göre beş yılı bitirmiş olan vergi ala
caklarının bu kanunun neşri tarihinden itibaren üç yıl daha 
takib ve tahsiline devam olunur. 

B u kanunun hükmü yürümeğe başladığında müruruzaman 
müddetini tamamlamamış olanların geri kalan müddeti üç yıl
dan aşağı ise bu müddet üç yıla dodurulur. Ka lan müddet üç 
yıl ve daha çok ise beş senenin bitiminde 6 ncı madde hük
müne göre muamele yapılır. 

Madde 8 — B u kanun neşri tarihinden muteberdir. 

Madde 9 — Bu kanunun hükümlerini Maliye V e k i l i yürütür. 
28/12/1934 

Dağıtılan matbualar İcra Veki l le r i Heyetinden müstacelen 
karar alınmak üzere Dahiliye Veki l in in emriie karardan evvel 
toplattırılabilir. Men olunmuş matbuaların memnuiyetini bilerek 
Türkiyeye sokan ve dağıtanlardan 50 liradan 300 l iraya kadar 
ağır para cezası alınır. 

Madde 2 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
Madde 3 — B u kanunun hükümlerini icraya İcra Veki l le r i 

Heyeti memurdur. 
28/12/1934 

Memurin Kanununa ekli kanun 

Kanun A?: 2658 Kabul tarihi: 23/12/1934 

Madde 1 — K a d r o yönünden açıkta kalan veya Bakanlık 
emrine alınan memurlardan iş başında otuz seneyi doldurmuş 
olanlar bağlı bulundukları dairelerce tekaüd edilirler. K a d r o 
yüzünden açıkta kalmış memurlar varken bunların derecelerine 
veya bir derece aşağısındaki açıklara dışarıdan memur alına
maz. Bu açık memuriyetlere ilk önce açıkta kalanlar yerleş
tirilir. 

Derecesi içinde veya bir derece aşağısında verilen memu
riyetleri kabul etmiyenlerin açık maaşları kesilir. K a b u l eden
lerin kendi derece ve sırası içinde i lk açılacak memuriyetlere 
tayinde üstün tutulmak ve açıkta kaldıkları memuriyet derece
sinde tekaüd edilmek hakları saklıdır. 

Madde 2 — kanunî sebeblerle işten çektirilenlerden 1777 
sayılı kanunun üçüncü maddesine göre Bakanlık emrine alınan
lara tahkikat ve muhakeme sonuna değin açık maaşı verilmez. 

Bunlardan men' i muhakeme veya beraet kararı alanlara eli 
işten çektirildiği tarihten Bakanlık emrine alındığı tarihe değin 
kesilmiş olan maaşları 1452 sayılı kanuna göre yarım ve Ba
kanlık emrine alındığı tarihten sonraki maaşları da 1777 sayılı 
kanunun 3 üncü maddesindeki ölçülere uygun olarak verilir. 

Madde 3 — K a d r o yönünden açıkta kalmış veya Bakanlık 
emrine alınmış olan memurlar ücretli kadrolarda maaşlarının 
dengi veya daha çoğile teklif edilen vazifeyi kabul etmezler, 
yahud sermayesinin en az yarısı Devletin olan bir müessesede 
veya Devlete, vilâyetlere ve belediyelere aid ücretli bir işte 
intihab veya tayin suretile eski maaşlarına denk veya ondan 
çok ücretli bir vazife almış olurlarsa kendilerine verilmekte olan 
açık maaşları kesilir. -

Madde 4 — Bu kanunun hükmü neşrinden başlar. 

Madde 5 — B u kanunun hükümlerini yerine getirmeğe İcra 
Veki l ler i Heyeti memurdur. 

28/12/1934 

Matbuat Kanununun 19 mayıs 1932 tarih ve 
1959 numaralı kanunla tadil edilmiş olan 

(51) inci maddesini deyişliren kanun 

Kanun ^: 2657 Kabul tarihi: 23/12} 1934 

Madde 1 — 8 ağustos 1931 tarih ve 1881 sayılı Matbuat 
Kanununun 19 mayıs 1932 tarih ve 1959 numaralı kanunla tadil 
edilmiş olan (51) inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Türkiyede veya yabancı bir memlekette çıkan ve bu ka
nunun (1) inci maddesinde yazılı olan matbuaların dağıtılması 
ve Türkiyeye sokulması İcra Veki l ler i Heyet i kararile men 

.olunabilir. 

Sular Kanununa eklenen kanun 

Kanun M: 2659 Kabul tarihi: 23/12/1934 

Madde 1 — Bir belde veya belde halkının müşterek ihti
yacına mahsus suların kaynakları belediye sınırı dışında bulun
sa bile su yollarının ve kaynaklarının bakımı, onarılması, te
mizlenmesi ve suyun sıhhat şartlarına uygun bir halde bulun
durulması belediyelere aiddir. 

Madde 2 — Bir köy veya köy halkının müşterek ihtiyacı
na mahsus suların kaynakları kendi sınırı dışında ise yukarıki 
maddede yazılı yumuşları köy ihtiyar meclisi yapar. 
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Madde 3 — Şehir ve kasabalarla köylerin ortak sularındaki 
intifa payları mevcud belgelere ve teamüllere göre tesbit olu
nur. Paylardan başlı başına istifade edilebilirse hisseler ayrılır. 
Edilemezse tesbit olunup kat'ileşen teamüllerine göre ortakla
ma idare olunur. j 

Madde 4 — Ortaklama idare olunacak suları, alâkalı olan f 
şehir ve kasabalarla köyler Belediye Kanunu hükümlerine göre j 
tesis edecekleri bir birlik marifetile de idare edebilirler. ı 

Anlaşamamazlık yüzünden teamüllere göre veya birl ik ya- j 
pılarak idaresi yoluna konulmıyan ortak sular, en büyük idare j 
âmirinin kararı ve ekseriyetin reyi ile kurulacak bir birlik tara- ] 
fından idare olunur. < 

Birliğin ekseriyetle verdiği kararlara uymak bütün alâkalılar 
için mecburidir. , 

Madde 5 — Bu kanunda gösterilen tesbit ve ayırma işleri • 
belediye encümenleri, ihtiyar meclisleri ve muayyen hisseli ha
kikî ve hükmî şahıslar tarafından seçilecek birer aza ve beledi
ye reisinin reisliği altında toplanacak bir komisyon tarafından . 
yapılır. K o m i s y o n a aza seçmekten kaçınanlar namına mahallin 
en büyük idare âmiri tarafından birisi gönderilir. Komisyonla- 1 

rın ekseriyetle verecekleri karar muteber olup belediyeye ve 
köy odalarına asılmak suretile ilân ve alâkalılara tebliğ olunur. 
Tebliğden on beş gün içinde alâkalılar b u kararlara karşı 
idare heyetine yazılı itirazda bulunabilirler, idare heyetleri bu 
itirazları her işten önce tetkik ve hallederler. Bu kararlarla, 
gününde itiraz olunmıyan ve idare âmiri tarafından da tasdik 
olunmuş bulunan kararlar k a f i d i r . Bu suretle tesbit olunan in
tifa payına razı olmıyanlar mahkemeye müracaat edebilirler. 
Şu kadar k i mahkemeden aksine kat'î bir karar alınıncaya ka
dar komisyonun kararları tatbik olunur. 

Madde 6 — Teamül tesbit olunarak kat'ileştiriîdikten sonra 
su başından belediye sınırına kadar olan müşterek su yolları-
ıım bakımı, onarılması, temizlenmesi ve suyun sıhhat şartlarına 
uygun bir halde bulundurulması için gerekli olan masraflar be
lediye i!e hisselilere paylan nisbetinde tevzi ve tahsil olunarak 
sarfedilir. 

Fevkalâde hallerde belediye önce gerekli olan tedbirleri . 
alır ve masrafları yapar ve alâkalılardan hisselerini ister. 

Bedenen çalışmak istiyen alâkalıların mesaileri iştirak 
hisselerine sayılır. 

Alâkalılar belediyenin, varsa birliğin tesbit edeceği masraf ! 
miktarına tebliğinden yedi gün içinde o yerin idare heyetine , 
yazılı itirazda bulunabilir. İdare heyetinin vereceği kararlar 
k a f i d i r . 

Madde 7 — İçme suları kaynaklarında zarar verecek ve 
sıhhat şartlarını bozacak şekilde tarla açmak ve hayvan bırak
mak ve sulamak belediye veya ihtiyar meclisleri tarafından 
yasak edilebilir. 

Madde 8 — Kaynağı belediye sınırı dışında bulunan 
suların kaynak ve yo ' lannm bakımı, korunması, sıhhat şartlarına 
uygun bir halde bulundurulması ve idaresi için belediyelerin 
alacakları tedbir ve kararlara ve yedinci madde hükümlerine 
göre yasaklarına aykırı hareket edenler hakkında belediye 
ceza vermek salâhiyeti, belediye sınırına bağlı olmaksızın kayna
ğa kadar gider. Birl ik kurulmuş ise bu salâhiyeti birlik kullanır. 

Madde 9 — Masrafa iştirak paylarını vermiyenler hakkında 
Tahsili Emval Kanunu hükümleri tatbik olunur. \ 

Madde 10 — B u kanun neşri gününden muteberdir. 
Madde 11 — B u kanunun hükümlerini yürütmeğe Başvekil, • 

Dahiliye ve Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Veki l ler i memurdur. 

29/12/1934 

M u a m e l e V e r g i s i K a n u n u n u n 2 n c i m a d d e 
s i n i n ( O ) fıkrasını d e ğ i ş t i r e n kanun 

KanımJü: 2663 Kabul tarihi : 23JJ2/J934 

Madde 1 — 2430 numaralı Muamele Vergis i Kanununun 
2 nci maddesinin ( O ) fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Ev sanatları, halı imalâthaneleri, kuvvei muharrikesi beş 
beygire kadar ( b e ş beygir dahi l ) olan, kuvvei muharrike 
kulianmıyanlarda en fazla on amele kullanan küçük hırfet 
müesseseleri (Trikota j , mücevherat, ıtriyat, blâstik eşya, 
karyola ve nikelâj fabrika ve imalâthaneleri, sun'i veya tabiî 
ipek ve ipek mensucat ve çorap fabrikaları bu istisna hükmün
den hariçtir). 

Madde 2 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
Madde 3 — B u kanunun icrasına Maliye V e k i l i memurdur. 

29/12/1934 

Ziraat Vekaletine bafjlı Ankara Yüksek Ziraat Ens
titüsü ile mektebler ve müesseselerde kulla
nılacak yabancı Devlet tebaasından profesör, 

mütehassıs ve ustalar hakkında kanun 

Kanun X: 2664 Kabul tarifti^¡1211934 

Madde 1 — 2557 numaralı kanunla Maarif Vekâletine ve
rilen salâhiyet A n k a r a Yüksek Ziraat Enstitüsü ile mektebler 
ve müesseselerde kullanılacak profesör, mütehassıs ve ustalar 
için Ziraat Vekâletine de verilmiştir. 

Madde 2 — Bu kanunun hükmü neşri tarihinden baş'ar. 
Madde 3 — Bu kanunu yürütmeğe Ziraat ve Maliye V e 

killeri memurdur. 
29/12/1934 

İstanbul Rıhtım, Dok ve Antrepo Türk Anonim 
Şirketinin malları ile imtiyaz haklarının 

satın alınmasına dair kanun 

Kanun M: 2665 Kabul tarihi: 23/12/1934 

Madde 1 — İstanbul Rıhtım, D o k ve Antrepo Türk A n o 
nim Şirketinin mallarile imtiyaz haklarının satın alınmasına 
dair Hükümetle Şirket arasında 18/12/1934 tarihinde imza 
edilmiş olan bağlı mukavelename ile dört ilişiği tasdik edilmiştir. 

Madde 2 — Şirketin satın alma mukavelenamesinde yazılı 
ve ödenmemiş kısmı, (570 338) Türk lirasından ibaret olan 
obligasyonlardan doğan borçlarını, hâmillerine karşı Devlet 
üstüne alır. 

Madde 3 — Rıhtım, dok .ve antrepoları işletecek olan 
idare, Şirketin ötedenberi almakta olduğu resim ve ücret ve 
masrafları yine öylece alacak ve işlerini bu günkü usullerle 
yürütecektir. 

A n c a k duyulacak ihtiyaçlara göre bu tesisatın işletmesine 
aid usuller ve şartiaria alınacak resim ve ücret tarifelerini 
değiştirmeğe Hükümet salahiyetlidir. 

Muvakkat madde 1 — İşletmenin istilzam edeceği 
bütçe ve kadro, 1934 malî yılı için İcra Veki l ler i Heyetince 
yapılır. 
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Muvakkat madde 2 — Avans olarak Şirkete verilecek para 
karşılığı olarak i k i yüz bin liraya kadar kredi açmağa Maliye 
Vekilliği salahiyetlidir. 

Madde 4 — B u kanun neşri tarihinden muteberdir. 
Madde 5 — Bu kanun hükümlerini İcra Veki l ler i Heyeti 

yürütür. 
29/12/1934 

İstanbul Rıhtım, Dok ve Antrepo Türk Anonim 
Şirketi Mubayaa Mukavelenamesi 

Âkid Taraflar: Aşağıda " Hükümet „ tesmiye edilen ve 
A d l i y e V e k i l i ve İzmir Mebusu Bay Saraçoğlu Şükrü tarafın
dan temsil olunan Türkiye Cumhuriyet i Hükümeti ile, 

Aşağıda " Şirket „ tesmiye edilen ve İstanbul Rıhtım, D o k 
ve Antrepo Türk A n o n i m Şirketi İdare Meclisinin 8 ağustos 
1934 tarihli kararile kendisine verilmiş olan salâhiyete binaen 
hareket eden mezkûr İdare Meclisi murahhas azası M . Michel 
Canonge tarafından temsil olunan İstanbul Rıhtım, D o k ve 
Antrepo Türk A n o n i m Şirketi arasında atideki hususat takar
rür eylemiştir: 

Devlete devir ve temlik 

Madde 1 — Şirket, Galata sahili ile İstanbul sahilinde tesis 
edilmiş olan rıhtımları, imtiyaz sahasına dahil bulunup üzerine 
bina inşa edilmiş olan ve olmıyan bilcümle gayrimenkul malları 
ve bunlara merbut ve müteallik bilcümle hukuku ve her ne 
nam ile olursa olsun kendisi tarafından tasarruf edilip üzerine 
bina inşa edilmiş olan veya olmıyan bilûmum gayrimenkul 
mallar ile mvkavelenamenin 26 ncı maddesi mucibince kendi 
malı olarak malik olduğu yerlere dahil bulunan ve üzerine bina 
inşa edilmiş olan veya olmıyan bilûmum gayrimenkul mallan, 
bütün mobilyasını, gerek şartnamenin 14 üncü maddesinde 
yazılı alât ve edevat ve levazımı ve gerek sair alât ve edevat 
ve levazımı, hulâsa işbu mukavelenamenin 9 uncu maddesi 
mucibince istisna edilmiş olanlardan maada, Türkiyede malik 
olduğu bütün hakları, menfaatleri ve gayrimenkul ve menkul 
malları, Devlete devir ve temlik eder ve kendi malı olarak 
malik olduğu mebhus yerlere dahil gayrimenkul mallara - aşa
ğıdaki 6 ncı maddenin (a) fıkrasında mezkûr ve tahvilât ihracı 
suretile münakid istikrazı temsil eden tahvillerde yazılı şeraite 
tevfikan - mevzu rehin kayidleri hariç olmak üzere işbu hak
ların, menfaatlerin ve gayrimenkul ve menkul malların her türlü 
rehin veya ipotek kaydinden beri olduğunu beyan eyler. 

Şirket, mubayaa tarihine tekaddüm eden zamanda imtiyaz 
mucibince icra ettiği muamelelerden dolayı kendisi tarafından 
tahsil edilecek meblâğları, antrepo yahud servis yerleri isticarına 
aid ve daha müddeti bitmemiş olan ve 1 numaralı melfufta 
zikredilen kontratları ve kendisine aid gayrimenkullerin icar 
mukavelelerini, Devlete devir ve temlik eder. Daha müddeti 
bitmemiş kontratlar o tarihte işletme muamelâtını temin ile mü
kellef olan Devlet servisine teslim olunacaktır. 

Bu emval ve hukukun kâffesi mub?y. a gününde bulunacak
ları halde devir ve temlik t ailecektir. Hükümet bunları o günde 
bulunacakları halde aynen ve bilâ itiraz kabul eder. 

Satın almanın tahakkuk tarihi 

Madde 2 — Satın alma keyfiyeti 1 ikincikânun 1935 tari
hinden itibaren tatbik edilecektir. 

Mezkûr tarihten itibaren Devlet, Şirketin yerine rıhtım ve 
antrepoların işletilmesini temin eder ve badema, eşhası saliseye 
karşı, bundan ve Şirket tarafından teslim olunan emtiadan mü-
tevellid mesuliyetleri deruhde eyler. 

Şirket, 1931 den itibaren antrepolara girmiş olan emtianın 
hepsini 1 kânunusani 1935 tarihinde Devlete, makbuzlar muka
bilinde teslim etmeğe mecburdur. 

Bu tarihten evvel, işbu teslim muamelesi iki tarafın müş
terek ve işe muvafık mesaisile hazırlanacaktır. 

Gayrimenkul malların ferağı 

Madde 3 — Şirket gayrimenkul malların Hükümet namına 
devir ve ferağı için icrası uhdesine terettüb eden muameleyi 
Hükümetin bu babda kendisine gösterecaği zat namına icabı 
veçhile tanzim edilmiş bir vekâletname ita etmekle ifa etmiş 
olacaktır. 

Bütün ferağ harçları ve damga resimlerile gayrimenkul 
malların devir ve ferağı muamelesine aid masrafların tediyesi 
Hükümete terettüb edecektir. 

Vesaikin teslimi 

Madde 4 — Şirket, mevcud bulunan ve işletme muamelâ
tının devamını temin için Devlete lâzım olan bütün vesikaları, 
tapu senedlerini, plânları, fennî evrakı ve muhasebe evrakını 
Şirket yerine işletme muamelâtını temin ile mükellef olacak 
olan Devlet servisinin vereceği makbuzlar mukabilinde Hükü
mete teslim edecek ve diğer bütün vesikaları kendisi muhafaza 
eyliyecektir. Şurası da mukarrerdir k i , gerek Devlet, gerek 
Şirket muhafaza veya teslim edilen vesikaları mütalea etmek 
ve icabında bunların ibrazını istemek hakkını haiz olacaklardır. 

Memurlar 

Madde 5 — Mubayadan evvel, Şirket, memurlarının tasfiye 
muamelesini ahkâmı kanuniyeye ve kendi memurlarına müteal
lik hususî ahkâma tevfikan icra etmeği ve ihtiyat sandığını da 
tasfiye eylemeği taahhüd eder. Mezkûr hususî ahkâm ile ihtiyat 
sandığı 1 kânunuevvel 1934 tarihinde lâğvedilmiş olacak ve 
Şirket bu suretle memurlarına karşı her türlü taahhüdattan beri 
kalmış bulunacaktır. 

Hükümet, serbestii hareketini muhafaza etmekle beraber, 
hizmetlerine devam etmek arzusunda bulunan Şirket memur
larını mubayaadan sonra da vazifelerinde bırakabilecektir. 

Devletin deruhde edeceği hususat 

Madde 6 — Yukarıda zikredilen Şirkete aid hakların ve 
malların Hükümete devir ve temlik edilmesine mukabil : 

Tahvilât ihracı suretile akdedilmiş olan istikraz 
a ) Hükümet, Şirketçe tahvilât ihracı suretile akdedilmiş 

olan istikrazdan dolayı - bu istikrazın mevkii tedavülde bulunan 
tahvilâtının itibari kıymeti 31 kânunuevvel 1934 tarihinde eskisi 
gibi yine Türk lirası ile tediyesi meşrut beş yüz yetmiş bin üç 
yüz otuz sekiz ( 570 338) Türk lirasına baliğ olmaktadır - Şirke
tin uhdesine teretiüb eden veya edebilecek olan bütün veci
beleri badema kendisi deruhde eylediğini, ve 1 kânunusani 1935 
tarihinden evvel vadesi gelmiş olan kuponların tediyesi münha
sıran Şirketin uhdesine terettüb etmek üzere, mezkûr istikrazın 
faiz tediyatının ve itfa muamelâtının - Tahvillerde yazılı şartlara 
ve itfa cetveline tevfikan ve 1 kânunusani 1935 tarihinden itiba
ren Şirket yerine ve Şirketin tâbi bulunduğu şeraitin aynı olacak 
şartlar dahilinde - icrasını taahhüd eylemek suretile işbu istik
razdan müteveüid borca kendi üzerine aldığını ve bu aynı istik
razdan münbais bütün vecibeler hususunda tahvilât hâmillerine 
karşı Şirketin makamına kaim olduğunu beyan eder. 
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Tediyat 
b ) Hükümet, 1935 den itibaren her senenin şubatı iptida

sında Pariste Fransız frangı olarak tesviye edilmek ve i lk ikis i 
beşer yüz bin ve üçüncüsü 400 000 franktan ibaret olmak 
üzere üç sendvî taksitte Şirkete 1 400 000 (bir milyon dört yüz 
bin ) frank tediye edecektir. 

Hesabların tesviyesi 
c) Şirketin imtiyaza dahil veya gayridahil muamelâttan 

dolayı mubayaadan sonraki zamana aid olmak üzere peşinen 
tahsil etmiş bulunacağı bilûmum mebaliğ Hükümetin alacağına 
kaydedilmek ve Şirketin isticar etmiş olduğu gayrimenkuller 
için mubayaadan sonraki zamana aid olarak peşinen tesviye 
etmiş olduğu kiralar, 

Şirketin mubayaadan sonraki zamana aid olarak keza pe
şinen tediye etmiş olduğu sigorta ücretleri, vergiler ve tekâlif, 

Şirketin mubayaa gününden evvel icra ettiği imtiyaz mua
melâtına müteferri muhtelif resimler yekûnu, Hükümetin borcu
na yazılmak suretile tanzim edilecek hesabın arzedeceği baki
yeyi, Hükümet 1 mart 1935 tarihinde İstanbulda Türk lirası 
olarak Şirkete tesviye edecektir. 

Mezkûr hesab, işbu mukavelenameye müzeyyel 2 numaralı 
melfufta, tahdidî olarak nazara alınan ahkâm ve yazılara tevfi
kan tanzim edilerek 1935 senesi şubatı iptidalarında Şirketçe 
Hükümete tevdi edilecektir. 

Mubayaa yıl taksiti 
d) Hükümet Şirkete 1 kânunusani 1935 tarihinden itibaren 

kırk sene 2 500 000 (iki mi lyon beş yüzer bin) Fransız franklık 
yıl taksitleri tediye edecektir. Her yıl taksitini temsil etmek 
üzere Şirket emrine muharrer ve merbut numuneye tevfikan 
(3 numaralı melfufa müracaat) tanzim edilmiş altışar aylık İki 
aded bono verilecektir. Bu suretle mubayaa tarihinde Şirkete 
verilecek seksen aded bono bedellerinin her sene 1 mayıs ve 
1 teşrinisani tarihinde Fransız frangı olarak Pariste Şirket hesa
bına Osmanlı Bankasına tediye edilmesi meşruttur. Mezkûr 
80 bononun tediyesi için Ziraat Bankası tarafından aval veri
lecektir. 

Hükümet Türk Devletinin haricî alacaklarının cümlesine 
tatbik edilmek üzere umumî tedbirler ittihaz etmeğe lüzum 
gördüğü takdirde, Hükümete sırf banka avansı mahiyetinde 
yapılmış olan avansların alacaklıları hariç kalmak üzere, Şirket 
hal ve istikbalin diğer haricî alacaklıları arasında en müsaid 
muameleye mazhar olandan daha az müsaid bir muameleye 
tâbi tutulamıyacaktır. 

2 500 000 (iki mi lyon beş yüzer bin) franklık yıl taksitleri, 
40 senede itfası muktazi % 7,5 (yedi buçuk) faizli 31 580 138,75 
franklık bir istikrazın karşılığı addedildiğinden 1 teşrinisani 
1943 tarihinden evvel peşinen itfa edilemez. 

Bu tarihten ve üç ay evvelinden yapılacak bir umumî 
ilândan sonra, Hükümet, altı aylık bir bononun hulul etmiş olan 
her hangi bir vadesinde, o vadenin tesviyesinden sonra, ya 
mütebaki medyun resülmali melfuf 4 numaralı tablo mucibince 
tediye etmeği, veyahııd medyun kalan bakiyenin tamamını veya 
bir kısmını konversyon yapmağı Şirketin intihabına teklif et
mekte muhtar, ve Şirket de bu ik i şıktan birini kabule mec
burdur. 

Avans 

Madde 7 — Mubayaa akabinde Şirketçe ihtiyari lâzımge-
lecek masarife medar olmak üzere Hükümet Şirkete 1 kânunu
evvel 1934 tarihinde 200 000 (iki yüz bin) Türk liralık bir avans 
verecektir. B u avans 6 ncı maddenin C fıkrası mucibince Dev
letçe Şirkete tesviye edilecek meblâğla mahsub edilecektir. 

İbra 

Madde 8 — Şirketin zimmeti imtiyaz evrakı mucibince 
Şirkete terettüb eden bütün borçlardan ibra edilmiştir. 

Şirket gerek tahsil edilmiş resimlere, gerek antrepoların 
işletme muamelâtına müteallik mesail ve hususasata aid ve 
imtiyaz evrakının tatbikından mütevellid kâffei mesuliyetlerden 
ibra edilmiştir. 

Hükümet ve Şirket her ne mahiyette ve neden mütevellid 
bulunursa bulunsun Şirketin imtiyaz evrakından, nizamnamei dahi
lisinden veya sair evrakından mütevellid ve mubayaa gününde 
dermeyan edilmiş veya edilmemiş bilûmum müddeiyat, metalib 
ve deaviden gerek hal gerek istikbal için mütekabilen feragat 
ve birbirlerinin zimmetini mütekabilen ibra ederler. 

Hükümet Şirketin zimmetini mebhus müddeiyat, metalib 
ve deaviden gerek kendi namına, yani , umumî mülhak veya 
hususî bütçe ile idare edilen bütün devair ve müessesat ve 
ezcümle Evkaf namına ve gerek işbu devair ve müessesata 
merbut olup ticarî bir maksadla hareket eden müessesat namı
na ve bunlardan maada İstanbul Belediyesi namına dahi ibra 
eyler ve bütün bu devair ve müessesat ile Evkafın ve mezkûr 
belediyenin bu ibraya ademi muvafakatleri halinde tevellüd 
edecek bütün netayici kendisi deruhde eder. İşbu ibra kezalik 
mütekabildir. 

Elyevm derdesti rüyet bulunan davalar için Taraflardan 
biri taleb ettiği takdirde Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu
nun ahkâmı mahsusasına tevfikan feragat muamelesi yapılacaktır. 

Devletin, Evkafın ve belediyenin mubayaa gününde tahak
kuk ettirilmemiş olan vergilere, rüsuma ve saireye aid mütale-
batı da işbu ibraya dahildir . 

Kasa ve bankalarda bulunan mevcudat 

Madde 9 — Şirketin Türkiyede veya ecnebi memleketlerde 
kendi kasalarında veya bankalarda bulunan mevcudatı tamamen 
kendi mali olarak kalacaktır. 

Damga rüsumu 

Madde 10 — İşbu mukavelenameye aid damga rüsumu ile 
diğer bilcümle masarifin ve Şirkete yapılacak tediyata mukabil 
verilecek makbuzlara ve işbu mukavelenamenin tatbik ve icrası 
dolayısile ihdas edilecek sair bilcümle evraka aid damga resim
lerinin tesviyesi Hükümete terettüb edecektir. 

Vergiler 

Madde 11 — Altıncı maddenin b ve d fıkraları ahkâmına 
tevfikan Şirkete tesviye edilecek mebaliğ, tevzi edilse de edil-
mesede, Şirket bu paralar için tamamen tasfiye edilinciye kadar 
her gûna vergiden muaf olacaktır. 

Hakeme müracaat 

Madde 12 — İşbu mubayaa mukavelenamesinde yıl tak
sitlerinin tesviyesine aid olan maddelerin tefsiri veya tatbiki 
hakkında Hükümetle Şirket arasında tahaddüs edebilecek her 
ihtilâf - Tarafeynden birinin diğerine tahriren vaki olacak iş'arının 
vusulünden itibaren 30 gün zarfında - her bir i tarafeynin, birince 
tayin edilecek olan i k i hakem marifetile halledilecektir. 

Bu hakemler, tayinlerinden itibaren ik i ay zarfında ihtilâf 
hakkında müttefikan karar verecekler veya aralarında uyuşa-
madıkları takdirde bir hakem alelhakem nasbedeceklerdir. Bu 
hakem alelhakemin kararı ik i Taraf için de muta olacaktır, 

İki taraftan birinin 30 gün zarfında hakemini tayin etmediği 
veya hakem alelhakemin intihabı hususunda i k i hakem ittifak 
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edemedikleri takdirde bu hakem vcva hakem ale 'haken en 
süratle hareket eden tarafın talebi üzerine Lvsçre F c i l e n l 
Mahkemesi Reisi tarafından !ayin kılınacaktır. 

Hakem karan, kat'î ve derhal vacibülicra olacaktır. 

İki taraftan her biri kendi hakeminin masarifini der.ıhde 
edecek ve hakem alelhakemin ücretıle tahkimin istilzam edece
ği müşterek masarife varı yarıya iştirak edecektir. 

Tasdik 

Madde 13 — İşbu mubayaa mukavelenamesi türkçe ve 
fransızca lisanlarile kaleme alınmış ve i k i nüsha olarak tanzim 
edilmiştir. İhtilâf halinde türkçe metin muteber olacaktır. 

İşbu mubayaa mukavelenamesi Şirket hissedarları umumî 
heyetinin tasvibine ve 1 ikincikânun 1935 tarihinde mer'iyet 
mevkiine girebilmek için Türkiye Büyük Millet Meclisinin tasdi
kl im arzedilecektir. 

Kalem odaları 

Madde 14 — Hükümet Şirketin kat'î tasfiyesine kadar icra 
edeceği muamelâtın ifası için elzem olan mefruş ve muktazi 
levazımı havi mahalleri azamî ik i sene müddetle, meccaııerı 
Şirketin emrine tahsis edecektir. 

Galatada kâin Çinili Rıhtım Hanının 1 ilâ 8 ve 17 ilâ 21 
numaralı odaları bu mahalleri teşkil edecektir 

A n k a r a , 18 kânunuevvel 1934 

Hükümet namına 
A d l i y e V e k i l 
Ş. Saraçoğlu 

İstanbul Rıhtım D o k 
ve Antrepo Şirketi 

namına 
Canonge 

İstanbul Kıiıtun Şirketi 

Mubayaa mukavelenamesinin 1 numaralı melfufu 
(1 inci maddeye müracaat) 

Antrepo veya servis yerleri isticarına müteallik olup mubayaa 
tarihi olan l kânunusani 1935 tarihinden itibaren Devletçe 
deruhde edilecek olan müddeti bitmemiş kontratların cedveli [ 1 ] 

Binaîa 
Kontrat Kontratın 
müddeti baş'anğıcı 

kıra 

T. L. 

Kuruçeş
me Antre- t sene 
posu 

1 temmuz 
1934 

BeşİfitrlŞ r 1 8 ..OTİ, Jl 
A , 2 sene Antreposu < J- > 

12.500 

5 405.90 beher 
M2 >60 Tár\ 
lısaM hesıb.le 

Tediye tarz; 

Her ay berveç-
hi peşin 

he. 

Mülâhazat 

kânunuevvel '9it 
nihayetine kadar 
tediye edilmiştir 

sere ber- senelik lira Lo
ve; .1 ~''jin r f , j veriıinist'ı 

Behkpaz-î-
v t bürolar u 3 i 

A>U avıA ber-
veçhi ce;iu 'YÏ"d bede'i odejı-

[1] iu ıc^r ve İStüar mukavelelerine cA-ı hecaSatm ne s-re^le tesviye edi
leceği t pcı rnaljeniıı (C) hkrabi' da yazılı oldı-au veçhile ayr ea ta\in edilmiş 
oidı şuadan bara !a Devletin üzerine alacağı kontratlar yalnız işarî bir mahiyet
te göoTer.lmiştir. 

Mubayaa mukavelenamesinin 2 numaralı melfufu 

Mezkûr mukavelenin 6 nci maddesinin (C) fıkrasmin tatbiki 

Devlet ile Şirket arasında hesabların umumî tesviyesi 

Şirket hesabîarı aşağıda yazılı sernamelerde gösterilen mad
delere tekabül etmek üzere ayrı kısımlar olarak tanzim edip 
cümlesinin yekûnunu yapacaktır. 

A - Mubayaadan dolayı tesviyesi Tarafeynin her birine te-
rettüb eden mebaliğ, 

B - Antrepodaki emtiadan alınacak resimlerden dolayı Şir
kete tesviyesi lâzımgelen mebaliğ, 

C - Muameiâfı imtiyaziyeye aid olup Şirkete tesviyesi iktiza 
eyliyen mütedahil resimler, 

D - İcmal. 

A — Mubayaadan dolayı tesviyesi Tarafeynin her birine 
terettüb eden mebaliğ ve muvazene 

Bu hesab aşağıda gösterilen şartiar dairesinde tanzim edi
lecektir: 

Şirketçe 1 kânunusani 1935 den sonraki zamana aid olarak 
peşinen istifa edilmiş olan kiralar işletme muamelâtını kolaylaş
tırmak için iş sahihleri tarafından Şirkete yapılmış olup Şirketin 
zimmetinde bulunan ve mubayaadan sonra iıdesi Hükümete 
teretiüb eden depozitolar, Şirketin borcuna yazılacaktır. 

Şirketin isticar etmiş olduğu gayrimenkuller için mubayaa
dan sonraki zamana aid olarak peşinen tesviye etmiş olduğu 
kira bedelleri, Şirketin ayni zamana aid olarak peşinen tediye 
etmiş olduğu sigorta ücretleri, vergiler ve resimler, rıhtımların 
ve antrepoların işletme muamelâtı hesabına olarak Şirketçe 
İstanbul Elektrik ve Telefon Şirketlerine tevdi edilmiş olan te
minat akçeleri, Şirketin alacağına yazılacaktır. 

Bu suretle tanzim edilen (A) hesabının muvazenesi mez
kûr hesabın arzedeceği bakiyenin tesviyesi Tarafeynin hangisine 
terettüb edeceğini gösterecektir. 

B — Antrepodaki emtiadan alınacak resimlerden dolayı 
Şirkete tesviyesi lâzımgelen mebaliğ 

1931 tarihinden evvel antrepoya konmuş emtiadan dolayı 
Âkid Tarafların birbirinden hiç bir mütalebesi olmadığı cihetle, 
Devlet Şirkete ancak Şirketin antrepolarına, işbu tarihten sonra 
konmuş olup mubayaa mukavelenamesinin ikinci maddesinde 
muayyen şerait dairesinde Şirketçe 1 kânunusani 1935 tarihinde 
Devlet memurlarına teslim edilecek olan emtiaya aid rüsumu 
tesviye ederek işbu rüsumu mebhus emtianın gümrükten ihracı 
sırasında istifa eyliyecektir. 

31 kânunuevvel 1934 tarihine kadar tanzim edilecek olan 
bu resimlerin hesabı, Sirkel in tarifelerine ve m e r i usule tevfi
kan istifası icab eden 4 resim, yani : ihraç resmi, ardiye resmi, 
rıhtımda tahliye resmi ve antrepo hamaliyesi resmi nazarı it i
bara alınarak tanzim edilecektir. 

Rıhtımda tahliye ve antrepo hamaliyesi resmi olarak tes
viyesi lâzımgelen mebaliğin hesabı için aşağıdaki hususat nazarı 
itibara alınacaktır : 

İstanbul cihetinde emtiayı rıhtıma ihraç için verilecek ha
in a'iye ücretleri müteahhidlere. ancak mal antrepodan çıkarken 
tediye edildiğinden, Devletin emtia gümrükten çıkaıken istifa 
edeceği resimler ile o zaman müteahhidlere tesviyesile mükel
lef oıacagı ücret arasında beher ton emtia için tahassül edecek 
fark. Devletin borcuna yazılacaktır. 

Istcti.bul cirıoündeLı antrepolara aid hamaliye işlerine te
kabül eden hamaliye ücretleri de ancak emtia gümrükten 
çıkarken tediye edilmektedir. Hamalların emtiayı antrepoya 
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koymak ve antrepolardan çıkarmak için yaptıkları işlere mu
kabil verilen bu ücretlerin yansı, emtianın antrepolara ithali, 
ve diğer yansı da, emtianın antrepolardan ihracı işlerine aiddir. 
Binaenaleyh, Hükümete zimmet yazılacak mebaliğ cetveli tan
zim edilirken elyevm antrepoda bulunan emtia için ancak Hü
kümetin istifa edeceği antrepo hamaliyesi resminin yansı ile 
her muamele için tesviye edeceği hamaliye ücretinin yansı, 
yani emtianın antrepoya ithali masarifine tekabül eden miktarı 
arasındaki fark, pazarı itibare alınacaktır. Hamaliye resiminin 
emtiayı antrepodan çıkarmak için Devletçe müteahhidlere tedi
ye edilecek olan hamaliye masarifinin nısfına tekabül ettiği 
cihetle - Devlete aid kalması icab eden ikinci nısfı kale alınma
yacaktır. 

Galata cihetine gelince, Şirket malların antrepoya girme
sinde; hamallara, rıhtımda tahliye ve antrepolara ithal için borçlu 
olduğu yevmiyeler üzerinden bir akont tediye etmiş bulunduğu 
cihetle, malların tahliyesine tekabül eden rıhtım hamaliyesi
nin tamamı, ve, malların antrepoya girme masarifine tekabül 
eden antrepo hamaliyesinin nısfı, Devletin Şirkete borcu ola
caktır. Devlet de, tamamını istifa edeoeği işbu resimlerden an
trepo hamaliyesi resminin yarısı ile, malların antrepodan ihracı 
için hamallara tesviyesi kendisine terettüb eden ücret arasın
daki farktan müstefıd olacaktır. 

İşbu (B) faslı için Şirket tarafından ibraz edilen umumî he-
sab, mebhus 4 resmin her birinden dolayı tesviyesi lâzımgelen 
mebaliğin yekûnu ile bu yekûnların mecmuunu gösterecektir. 
Bu erkamı teyid için Şirket dekontlarının mevzuunu teşkil eden 
bütün kolilerin mufassal cetvelini ve bunlara aid resimlerin hesa
bını memurini resmiyeye tevdi edecektir. Diğer taraftan muha
sebe defterleri antrepolara aid vesaik mubayaa mukavelenamesi
nin 4 nücü maddesi mucibince Şirket tarafından Hükümete tevdi 
edileceği cihetle, mebhus erkamın tetkik ve tevsiki için icab 
eden bütün vesikalar Hükümetin yedinde bulunacaktır. 

C Muamelâtı imtiyaziyeye aid olup Şirkete tesviyesi iktiza 
eden mütedahil resimler 

Burada mevzuubahis olan şey, vaktile ödenmemiş olduğu 
için elyevm Şirketin matlûbu olan ve başlıca kısmı rıhtımdan 
istifade etmemiş olan emtiaya aid bulunan tahmil ve ihraç re
simleridir. 

Âkid taraflar bu rüsumun yekûnunu teşkil eden mebaliğe 
mukabil, Şirkete Devletçe maktuan 57 000 Türk lirası tesviye 
edilmesi ve bu 57 000 Türk lirasının yapılacak hesaba dercolun-
ması hususunda sulhan itilâf etmiş olduklarından, on senelik 
müruruzaman müddetini doldurmamış olan zamana aid olup Şirke
te ödenmemiş bulunan mebaliği mübeyyin mufassal cetvel nazarı 
itibara alınmayacaktır. 

31 kânunuevvel 1934 tarihinde bitecek müddete aid ola
rak Şirkete tesviye edilmesi lâzımgelip Hükümetçe tahsil edile
cek olan mütedahil rüsumu, Hükümet dilerse umuru hayriyeye 
teberru edecek ve mezkûr tarihten sonra rıhtım resimleri eski 
usule tevfikan ve Hükümet hesabına cibayet edilecektir. 

D — icmal 

Yukarıdaki hesablar yekûnunun icmali, mubayaa mukave
lenamesinin altıncı maddesinin (C) fıkrasında gösterildiği veç
hile Devletçe Şirkete 1 mart 1935 tarihinde tediye edilecek olan 
mebaliği irae edecek ve Şirkete aynı mukavelenin 7 nci mad
desi mucibince vtrilmiş olan avans bu meblâğdan tenzil edi
lecektir. 

Mubayaa mukavelenamesinin 3 numaralı melfufu 

( Altıncı maddenin d fıkrasına müracaat) 
Mubayaa yıl taksitlerini temsil edecek 80 bononun numunesi 

Emre muharrer sened 
Türkiye Cumhuriyeti 

Maliye Vekâleti 

1 250 000 Fransız frangı 
İşbu emre muharrer senede mukabil bir mayıs bin dokuz 

yüz otuz beş tarihinde Pariste Osmanlı Bankasına tesviye ha
linde bulunan İstanbul Rıhtım, Dok ve Antrepo Şirketi emrine 
bir milyon iki yüz e!li bin Fransız frangı tediye edeceğiz. 

İşbu emre muharrer sened Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 
ile İstanbul Rıhtım, D o k ve Antrepo Şirketi arasında kâ
nunuevvel 1934 tarihli mubayaa mukavelenamesi ve bu muka
velenameyi tasdik eyliyen kânunuevvel 1934 tarih ve 

numaralı kanun mucibince tanzim ve ita edilmiştir. İşbu 
bono, mubayaa mukavelesinin tesbit etmiş olduğu şartlara tâ
bidir. 

Nakid İşleri Müdürü Ankara : 
Maliye Veki l i 

Yukarıdaki bir milyon ik i yüz elli bin Fransız frangın tedi
yesini borçlu ile beraber müteselsil kefil ve müşterek mütesel
sil borçlu sıfatile tekeffül eyleriz. 

Türkiye Ziraat Bankası 
Ankara 
İki imza 

İ s t a n b u l R ı h t ı m , D o k v e 
A n t r e p o T ü r k Ş i r k e t i 

Mubayaa mukavelesinin 4 numaralı melfufu 

31.580.138,75 franklık sermaye vadelerin tediyesinden sonra daha 
tesviyesi iktiza eden yıl taksitlerinin toptan mubayaa bedeli 

Vadelerin tarihi 

6 aylığın tediyesinden s o n r 

tesviyesi muktazi sermaye 
Fransız frangı 

1 ikinciteşrin 1943 29.932.259,85 
1 mayıs 1944 29.804.719,60 
1 ikinciteşrin 1944 29.672.396,60 
1 mayıs 1945 29.535.111.45 
1 ikinciteşrin 1945 29.392.678,15 
1 mayıs 1946 29.244.903,60 
1 ikinciteşrin 1946 29.091.587,50 
1 mayıs 1947 28.932.522,05 
1 ikinciteşrin 1947 28 767.491,65 
1 mayıs 1948 28.596.272,60 
1 ikinciteşrin 1948 28.418 632,80 
1 mayıs 1949 28.234.331,55 
1 ikinciteşrin 1949 28.043.119,00 
1 mayıs 1950 27.844.735,95 
1 ikinciteşrin 1950 27.638.913.55 
1 mayıs 1951 27.425.372.80 
1 ikinciteşrin 1951 27.203.824,30 
1 mayıs 1952 26.973.967,70 
1 ikinciteşrin 1952 26.735.491,50 
1 mayıs 1953 26.488.072,45 
1 ikinciteşrin 1953 26.231.375,15 
1 mayıs 1954 25.965.051,70 
1 ikinciteşrin 1954 25.688.741,15 
1 mayıs 1955 25.402.068,95 
1 ikinciteşrin 1955 25.104.646,55 
1 mayıs 1956 24.796.070,80 
1 ikinciteşrin 1956 24.475.923,45 
1 mayıs 1957 24.143.770,60 
1 ikinciteşrin 1957 23.799.162, 
1 maviş 1958. 23.441.630,60 
1 ikinciteşrin 1958 23.070.691,75 
1 mayıs 1959 22.685.842,70 
1 ikinciteşrin 1959 22.286.561,50 
1 mayıs 1960 21.872.307,85 
1 ikinciteşrin 1960 21.442.519,40 
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Vadelerin tarihi 

6 aylığın tediyesinden sonra 
tesviyesi muktazi sermaye 

Fransız frangı 

1 mayıs 1961 20.996.613,90 
1 ikinciteşrin 1961 20.533.986.90 
1 mayıs 1962 20.054.011,40 
1 ikinciteşrin 1962 19.556.036,85 
1 mayıs 1963 19.039.388,25 
1 ikinciteşrin 1963 18.503.365,30 
1 mayıs 1964 17.947.241,50 
1 ikinciteşrin 1964 17.370.263,05 
1 mayıs 1965 16.771.647,90 
1 ikinciteşrin 1965 16.150.584,70 
1 mayıs 1966 15.506.231,65 
1 ikinciteşrin 1966 14.837.715,35 
1 

1 

mayıs 1967 14.144.129^70 
1 ikinciteşrin 1967 13.424.534,55 

Cumhuriyet Merkez Bankasından t 

% 7 f a i z l i i k i m i l y o n l i r a l ı k S i v a s - E r z u r u m 
D e m i r y o l u t a h v i l l e r i n ir i k a y ı d m u a m e l e l e r i n e 

y a k ı n d a b a ş l a n a c a k t ı r 

Gel i r i tamamen Sivas - Erzurum Demiryolunun inşasına 
tahsis olunan otuz milyon liralık Sivas - Erzurum istikrazının 
iki milyon liralık birinci kısmını teşkil eden tahvillerin kayıd 
muamelesine 10 ikincikânun 1935 tarihinde başlanacak ve 
15 ikincikânun 1935 tarihinde nihayet verilecektir. 

Beherinin itibari kıymeti yirmi lira olan bu muvakkat tah
viller 19 lira ihraç fiatı üzerinden bu müddet zarfında Merkez, 
Ziraat ve İş Bankalarının şubeleri bulunan her mahalde satışa 
çıkarılacaktır. 

Umumî ve mülhak bütçelerle idare olunan daire ve mües-
seselerce vilâyetler hususî idarelerile belediyelerce teminat 
olarak ve hazinece satılmış ve satılacak millî emlâk bedelleri
nin tediyesinde itibar kıymetleri üzerinden kabul olunur. 

Bahsolunan muamelelerde nakıd gibi kabul edileceği ve 
gerek bedellerinin ve gerekse faizlerinin tediyesinde hiç bir 
suretle vergi ve resme tâbi olmayacağı kanunla teyid edilmiş 
olan bu istikraz tahvillerinin faizi de % 7 olarak tesbit edildi
ğinden iştirak edenler en faideli ve sağlam ve aynı zamanda 
memleket için verimli bir işe paralarını yatırmış olacaklardır. 

965/15-4 

Borsa ve Osmanlı Bankası Komiserliğinden : 

" Anadolu Şeker Fabrikaları T. A . Şirketi „ tarafından 
çıkarılmış ve tamamen ödenmiş, herbiri 100 - Türk lirası 
kıymetinde 30. 000 hisse senedi, Maliye Vekâletinin tasvibile 
26/12/1934 tarihinden itibaren İstanbul Menkul Kıymetler ve 
Kambiyo Borsasına kote edilmiştir. 

966 

" Turhal Şeker Fabrikası Türk Anonim Şirketi „ tarafından 
çıkarılmış ve tamamen ödenmiş herbiri yüz lira kıymette 30.000 
( otuz-bin ) hisse senedi Maliye Vekâletinin tasvibile 26/12/1934 
tarihinden itibaren istanbul menkul Kıymetler ve Kambiyo Bor
sasında kote edilmiştir. 967 

1 
1 

I 

Vadelerin tarihi 

6 aylığın tediyesinden sonra 
tediyesi muktazi sermaye 

Fransız frangı 

1 mayıs 1968 12.677.954,60 
1 

1 
ikinciteşrin 1968 11.903.377,90 

1 

ı mayıs 1969 11.099.754,55 
ı ı ikinciteşrin 1969 10.265.995,35 

1 mayıs 1970 9.400.970,20 
1 ikinciteşrin 1970 8.503.506,60 

ı 1 
1 

mayıs 1971 7.572.388,10' 
1 

1 
ikinciteşrin 1971 6.606.352,65 

1 mayıs 1972 5.604.090,90 
: ı 
1 

ikinciteşrin 1972 4.564.244,30 
1 mayıs 1973 3.485.403,45 
1 ikinciteşrin 1973 2.366.106,10 

! 1 mayıs 1974 1.204.835,10 
' 1 ikinciteşrin 1974 

1.204.835,10 

L A 
Mesudiye Sulh Hukuk Mahkemesinden : 

Mesudiye Hazine vekilile yine Mesudiyenin Sülümü Köyün
den Maruf Oğlu Salih arasında geçen orman tazminat davasında 
yeri bulunup gıyab karan tebliğ edilemiyen mumaileyh Salihe 
ilânen tebliğine karar verilmiş ve muhakeme 6 mart 1935 çar
şamba saat 11 e konmuş olduğundan buSalihin gösterilen gün ve 
saatta Mesudiye Sulh Hukuk Mahkemesinde bulunması veya 
bir veki l bulundurması gıyab yerine geçmek üzere ilân olunur. 

960 

Mesudiye Hazine vekilile yine Mesudiyenin aşağı Faldaca 
Köyünden Osman Oğlu Hüseyin arasında geçen tapu feshi 
davasında yeri bulenup tebligat yapılamıyan müddeialeyh Hü-
seyine ilânen tebligat yapılmasına karar verilmiş ve mahkeme 
27/2/1935 Çarşamba saat 14 e konmuş olduğundan bu Hüse-
yinin gösterilen günde Mesudiye Asl iye Hukuk Mahkemesinde 
bulunması veya bir vekil bulundurması ilân olunur. 

961 

İnhisarlar Umum Müdürlüğünden : 

1 — Antalyada yapılacak w 23386„ lira a 6 0 „ kuruş bedeli 
keşifli idarehane binası kapalı zarf usulile eksiltmiye konulmuştur, 

2 — Kırdırma şartname ve projeleri "120„ kuruş muka
bilinde Cibalide Levazım ve Mübayaat Şubesi Nakid Muhasib-
liğinden alınacaktır. 

3 — Kırdırma 10/1/1935 tarihine müsadif perşembe günü 
saat 15 te Cibalideki Alım, Sabm Komisyonunda icra kılı
nacaktır. 

4 — Teklif mektubları kanundaki hükümlere göre yukarıda 
tayin olunan gün ve saatten bir saat evveline kadar komisyon 
reisine makbuz mukabilinde verilmelidir. 

5 — Kırdırma şartnamenin mahsus maddesinde yazılı 
şeraiti haiz olanlar arasında yapılacaktır. 

6 — Talib olanların "%7,5„ muvakkat güvenme parası 
olan a 1754„ lira ile birlikte müracaatları. 948/4-3 

Başvekâlet Matbaası 
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İÇİNDEKİLER

Sayfa

Kanunlar

2640 Beynelmilel Telekomünikasyon Mukavelesi Telli ve Telsiz Telgraf ve Tele fon
Nizamnamesinin Tasdiki Hakkında Kanun 1

2641 Demiryolları ile Beynelmilel Eşya ve Yolcu Nakliyatına Dair Olan C.I.M.C.I.V
Muakavelelerinin 23 Teşrinisani 1933 de Roma da Kabul olunan Yeni Metinlerin
Tasdiki Hakkında Kanun 1

2656 Tahsili Emval Kanununa Bazı Maddelerin Eklenmesine Dair Kanun 1

2657 Matbuat Kanununun 19 Mayıs 1932 Tarih ve 1959 Numaralı Kamınla Tadil Edilmiş
Olan (51) İnci Maddesini Değiştiren Kanun 2

2658 Memurin Kanununa Ekli Kanun 2

2659 Sular Kanununa Eklenen Kanun 2

2663 Muamele Vergisi Kanununun 2nci Maddesinin (O) Fıkrasını Değiştiren Kanun 3

2664 Ziraat Vekaletine Bağlı Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü ile Mektepler ve Müesseselerde
Kullanılacak Yabancı Devlet Tebaasından Profesör, Mütehassıs ve Ustalar
Hakkında Kanun 3

2665 İstanbul Rıhtım, Dok ve Antrepo Türk Anonim Şirketinin Malları İle İmtiyaz Haklarının
Satın Alınmasına Dair Kanun 3

İlanlar 8




