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KANUNLAR 
izmir Rıhtım Şirketinin imtiyazı ile tesisatının 

satın alınmasına dair kanını. 

Kanun M: 2309 Kabul tarihi 12/611933 

Madde 1 — Nafıa Vekâletile İzmir Rıhtım Şirketinin salâ
hiyetini haiz murahhası arasında 3 teşrinievvel 1932 tarihinde 
parafe edilen ve şirketin imtiyaz haklarile rıhtım, tramvay ve 
bunlara ait bütün tesisatın Hükümetçe satın alınmasına dair 
olan merbut mukavelenamenin imza ve teatisine Nafıa Vekili 
mezundur. 

Madde 2 — (Aypark) namile maruf gazino ile buna ait 
arsalar müstesna olmak üzere diğer arsalardan mütevellit olup 
Maliye Vekâletince İzmir Rıhtım Şirketi aleyhine açılmış olan 
davaları Maliye Vekâleti takip etmiyecektir. 

Madde 3 — Mezkûr mukavelename mucibince şirkete 
verilecek mubayaa bedelinin 1 haziran 1932 ve 1 haziran 1933 
taksitleri şirketin mukavelenamede tesbit edilen borcu ile mah
sup edilerek bakiye kalan miktar şirketçe idarei muvakkateye 
devredilen mebaliğden tesviye ve 1 haziran 1934 ten itibaren 
olan taksitler için de derpiş edilen şekilde Hazine bonoları 
verilerek hululü vadelerinde Düyunu umumiye bütçesinden 
tesviye edilir. 

Madde 4 — Mezkûr mukavelenamenin imza ve teatisinden 
itibaren şirket emval ve hukuku hükümetçe tesbit edilecek 
şerait altında İzmir Liman ve Körfez Şirketine veya onun 
yerine Hükümetçe tesis edilecek idareye devredilir. 

Ancak evvelce Rıhtım Şirketi tarafından işletilmiş olan 
tramvay ve müştemilâtı belediyeye veya diğer bir şirkete 
devredilebilir. 

Madde 5 — Bu Kanun neşri tarihinden muteberdir. 

Madde 6 — Bu Kanunun hükümlerini icraya İcra Vekilleri 
Heyeti memurdur. 

18/6/1933 

M U K A V E L E N A M E 

Bir taraftan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti namına hareket 
eden Nafıa Vekili Hilmi Beyefendi, diğer taraftan İzmir Rıhtım 
Şirketinin sahibi salâhiyet vekili Müsyü Metr Margeri arasında 
aşağıda yazılı hükümler dairesinde mukavele aktolunmuştur. 

Mukavele metninde (Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti), (Hü
kümet) ve (izmir Rıhtım Şirketi) dahi, (şirket) unvanlarile zik
redilmişlerdir: 

Madde 1 — Hükümet şirketle münakit 18 mayıs 1307 
(1891) tarihli dördüncü zeyil mukavelenin (12) nci maddesinin 
kendisine verdiği salâhiyete istinaden İzmir rıhtımı ile bunun 
üzerindeki tramvayı bütün müştemilâtlarile beraber satın al
mağa karar vermiş ve şirket de bu karara muvafakat etmiş 
olduklarından şirket aşağıda yazılı şartlar dairesinde mezkûr 
tesisatı satmış ve Hükümet de satın almıştır. 

Madde 2 — Şirket, 4 şaban 1284 tarihli imtiyaz mukave-
lenamesile bilûmum zeyilleri mucibince haiz bulunduğu bütün 
hukuk ve menafii imtiyaziyesile İzmir Rıhtım, liman ve tramvayına 
ait menkul ve gayrimenkul bilûmum tesisat, binalar, arazi, mal
zeme, mobilye, demirbaş eşya ve alât ve edevattan, 

Ve ezcümle: 
İzmir rıhtımı ile bilûmum müştemilâtı, şirketin idare mer

kezi olup Gümrük idaresi karşısında kâin (30) numaralı bina, 
kömür depo ve mağazaları, (Garmaritim) namile maruf hangar 
balıkhane, deniz üzerindeki banyo tesisatı, Alsancak İskelesin-
deki muhafaza binası, tramvay hattı ile bilûmum arabaları ve 
atları ve bekleme mahalleri ve mevcut mobilye ve bilûmum 
eşya ve malzemesi ve tramvay ahırları ve tramvay idarehane-
sıle müştemilâtından, velhasıl (4) üncü maddede tasrih olunan 
arsalar müstesna olmak üzere İzmirde kâin olup şirkete ait 
bulunan bütün emval ve eşyadan: 

Hükümet lehine feragat ve bu emval ve eşya üzerinde 
Hükümetin müstakillen mülkiyet ve tasarruf hakkını kabul ve 
tasdik eder. 

Şurası da mukarrerdir ki tramvay ahırlarile müştemilâtı ve 
idarehanesinin mebni bulunduğu arsalardan başkalarının batapu 
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tasarrufları altında bulunan arsalar, bu feragat ve temlike 
dahil değildir. 

Madde 3 — İkinci maddede yazılı ve imtiyaz mevzuuna 
dahil olup şirkete ait bulunan ve Hükümetçe satın alınan em
valden (Garmaritım) namile maruf (Hangar) ın arsa ve binası 
muvazaa suretile başkası namına mukayyet bulunduklarından 
şirket, bu mukavelenamenin imzası tarihinden itibaren bir sene 
zarfında ( masarifi Hükümete ait olmak üzere ) mezkûr gayri-
menkullerin tapu kayıtlarının Hükümet namına tashih ve tesci
lini temin eylemeği taahhüt eder. 

Şirket bu taahhüdünü ifa etmediği takdirde bu gayrimen-
kullerin Hükümetçe takdir edilecek kıymetlerine muadil meba-
liğ, şirketin (5) inci maddede yazılı taksitlerinden kesilecektir. 

Şirketin merkezi idaresi olan binaya gelince; bu binanın 
Hükümet namına tapu kaydini tashih ve tescil için kanunen 
lâzımgelen bilûmum muameleleri icraya Hükümetin salâhiyetini 
şirket, kabul ve tasdik eder. Ancak Hükümetin bu bina hak
kındaki teşebbüsatının müspet veya menfi neticelerinden şirket 
mesul olmıyacaklır. 

Madde 4 — 27 teşrinisani 1867 tarihli imtiyaz mukavelesi
nin (4) üncü ve şartnamenin (4) ve (5) inci maddeleri mucibince 
kâr ve zararı kendisine ait olmak üzere şirket tarafından 
denizden doldurulup da bu mukaveleye bağlı kroki ve listede 
mevki ve ebatları gösterilen arsalardan: 

(46 - 52 - 75 - 76 - 79 - 109) numaralı arsalar üzerinde şir
ketin ( yalnız arsalara ait olmak üzere ) mülkiyet hakkı baki 
olduğunu iki taraf kabul ve tasdik ederler. 

(96) numaralı arsadaki Fransız konsoloshanesinin hukuku 
tasarrufiyesi mahfuz kalmak üzere bu arsanın mütebaki kısmı 
şirkete aittir. 

(102) numaralı arsanın ( Ş e l ) kumpanyasına satılmış olan 
kısmından maadası keza şirkete ait olacaktır. 

(Lunepark) namile maruf bulunan gazino ile arsaların ciheti 
aidiyeti elyevm İzmir Mahkemesinde derdesti tetkik bulundu
ğundan iki taraf bu gazino ile arsaların ciheti aidiyetinin tayi
nini mahkemenin kararına terketmişlerdir. 

58- 66-91 4- 95 - 94 - 95 numaralı arsaları şirket tamamen 
Hükümete lerkeder. Ancak şirket, bu arsaların takrirlerini 
vermeden paralarını tamamen almış olduğundan şayet ileride 
bu arsaların müşterileri, bu arsalardan dolayı şirketten bir 
gûna metalipte bulundukları takdirde şirketin Hükümete hakkı 
rücuu olacaktır. 

18 - 33 - 34 - 106 numaralı arsalara gelince: Şirket, parala
rını tamamen almış olduğu bu arsaların takrirlerini ( harçları 
müşterilere ait olmak üzere) müşterilerinin ilk talebinde takrir
lerini vermeğe mecburdur. 

Madde 5 — Şirketin bütün hukuki: imtiyaziyesile (2) ve 
(3) üncü maddelerde yazılı emvalinin bedeli: 

A - Aksiyon ve obhgasiyonlann faiz ve amortismanları 
mukabili o'arak birincisi 1 haziran 1932 ve sonuncusu 1 haziran 
1935 tarihinde tediye edilmek üzere her biri (487 500) dört 
yüz seksen yedi bin beşyüz Fransız franlık dort adet senelik 
taksitten, 

B - Şirketin geçmiş son beş senelik vasatî safi hasılatı 
olarak iki tarafça tesbit ve kabul edilen (22 693) yirmi iki 
bin altıyüz doksan üç Türk lirasına (bu günkü piyasaya gore) 
tekabül eden her biri (272 316) ikiyüz yetmiş iki oin üçyüz on 
altı Fransız franklık ve birincisi 1 haziran 1932 ve sonurcusu 
1 haziran 1952 tarihlerinde tediyesi meşrut yirmi bir adet 
seneli ktaksitlerden, 

Ve 1 haziran 1952 den imtiyaz müddetinin sonu olan 
31. kânunuevvel 1952 tarihine kadar geçecek müddet için 31 

kânunuevvel 1952 fatihinde tediye edilecek olan (13 237) on 
üç bin ikiyüz otuz yedi Türk lirasına (bu günkü piyasaya göre) 
tekabül eden (158 844) yüz elli sekiz bin sekiz yüz kırk dört 
Fransız franklık bir taksitten ibarettir. 

Yukarıda zikredilen bir frank, elyevm Fransız Hükümetinin 
bir faransız frangı için esas ittihaz ettiği sıklet ve safiyitteki 
altın muadilidir. 

Ma ide 6 — Hükümet, beşinci maddede zikredilen taksit
leri, en çok kânunuevvel 1933 sonuna kadar şirket namına 
muharrer Hazine bonoları vermek suretile eda edecektir. 

Ancak 1 haziran 1932 ve 1 haziran 1933 tarihlerinde te
diyesi meşrut bulunan taksitlerden şirketin yedinci maddede 
tesbit olunan borcu tenzil edildikten sonra mütebakisi için 
1 haziran 1933 vadeli olmak üzere verilmesi icap eden bono, 
mukavelenin aktini müteakip şirkete verilecektir. 

Şirkete verilecek bonolar, beşinci maddede tarif edilen 
Fransız frangı olarak imlâ edilecektir. 

Bu bonolar, Osmanlı bankası veya şirketin göstereceği 
başka b r banka tarafından tahsil edilecektir. 

Vadelerinde tediye edilmiyen bonolar vadelerinin bittiği 
tarihten itibaren senevî % 6 faize tâbi olacaklardır. Bonolar 
ancak berayi tahsil ciro edilebilecek ve şirketçe Hükümetten 
başkasına kabili temlik olamıyacaklardır. 

Madde 7 — Rıhtım ve müştemilâtının hükümetçe satın 
alınması muamelesinin 1 haziran 1931 tarihinde vuku bulduğu 
iki tarafça itibar ve kabul edilmiştir. 

Binaenaleyh, 1 haziran 1931 tarihinden itibaren rıhtım 
tesisatına hükümetçe vazıyet tarihi olan 10 kânunusani 1932 
akşamına kadar geçen yedi ay on günlük müddet zarfında 
şirket tarafından işletilmiş olan rıhtım, tramvay ve müştemilât
larına ait safi hasılatın tamamen hükümete aidiyeti iki tarafça 
kabul edilmiştir. 

Şirketin gerek bu hasılattan ve gerek diğer hususattan 
hükümete borcu olan mebaliğ aşağıda gösterilmiştir: 
Lira K. 
56 531 52 1 haziran 1931 tarihinden itibaren 10 kânunusani 

1932 akşamına kadar rıhtım ve tramvayın işletme 
hasılatı safiyesi. 

20 472 85,46 Tüccar depozitoları memurlara ait teminat paralan, 
nakliyat vergisi, naktî bilet hesabı hükümetçe şirket 
hesabına yapılan masraf ve nunayaat bedeli, tahsil 
edilemiyen makbuzlar muhteviyatı, tüccar depozi
toları noksanı. 

85 514 Şirketin 31 mayıs 1931 akşamına kadar geçen sene
lere ait temettü hisselerinden hükümetin matlûbu 
olup şirketçe tediye edilmemiş olan mebaliğ ile 
şirketçe müteveffa Elizar Gifreye devrolunan mavna
ların bedelleri ve şirketin (8) nci maddede zikroiu-
nan Barem mucibince Yunan hükümetinden rıhtım 
resimleri olmak üzere tahsil eylediği ilk dört tak
sitten masraflar çıktıktan sonra hükümet hissesi 
olarak şirketin hükümete borçlu olduğu mebaliğ. 

162 518 37,46 , 

ki ceman yüz altmış iki bin beş yüz on sekiz lira otuz 
yedi kurjş kırk altı santimdir. 

Hükümet tarafından şirket tesisatına vaziyet edildiği esnada 
şirketin kasasında ve bankalarda bulunmuş olan para ile mat
lup senedi muhteviyatı olmak üzere ceman (63 325 05,99) 
altmış üç bin üç yüz yirmi beş lira beş kuruş doksan dokuz 
santimden ibaret bulunan şirketin matlubu yukarıda gösterilen 
Hükümet matlubatından tenzil edildikten sonra Hükümetin 
şirketten mütebaki kalan (99 193 31,47) doksan dokuz bin 
yüz doksan üç lira otuz bir kuruş kırk yedi santimden ibaret 
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matlubu şirketin beşinci maddede tasrih olunan ilk taksitle
rinden mahsup edJecek ve bonolar bakiye üzerinde tanzim 
edilecektir. 

(5) nci maddede tarif ve (6) nci maddede derpiş olunan 
bonoların tediyesi için Hükümetçe şirkete verilecek olan Fran
sız franklarının Türkiye haricine çıkarılması, emsali dövizler 
hakkında yapılan muamelelere tevfikan icra edilecektir. 

Madde 8 — Şirketin, İzmirin Yunan işgali esnasındaki 
rıhtım resimlerinden mütevellit olup Fransız Yunan muhtelit 
hakem mahkemesinin 29 teşrinisani 1929 tarihli ilâmı muci
bince Yunan Hükümetinden matlubu bulunan ve Yunan Hü
kümetince tediyesi kabul edilen ve birincisi 1928 ve sonuncusu 
1967 senelerinde ve her senenin 7 teşrinievvel tarihlerinde te
diyesi meşrut bulunan mebaliğe dair barem bu mukavaleye 
raptedılmiştir. 

Bu mebalığden şimdiye kadar şirketçe tahsil olunan dört 
evvelki taksitler muhteviyatı olan (110 050) yüz on bin elli 
lira (20) yirmi kuruş müstesna -olmak vzere diğer bilûmum 
taksitlerin yarısı tamamen Hükümete ait bulunduğunu iki taraf 
müttefikan beyan ede der. 

Şirket, Yunan hükümetinden tahsilat yaptıkça tahsilatın 
miktarile vukuu tarihini her sene tediye tarihinden itibaren en 
çok iki ay zarf ında Türkiye Hükümeti Maliye Vekâletine 
taahhütlü mektupla bildirecek ve bundan hükümet hissesinin, 
müteakiben h ;ikûmetçe şirkete tesviye edilmesi (5) nci mad
dede tesbıt edilmiş olan mubuyaa taksitlerinden ayni maddede 
tarif olunun frank heSabile Yunan hükümetince filen tediye 
tarihinde istanbul borsasındaki Hat üzerinden mahsubunu telep 
edecektir. Şirket, yukarıda yazılı iki ay müddet zaıfmda böyle 
bir ihbarda bulunmadığı ve tahsilatını matlubundan mahsup et
tirmediği takdirde Hükümetteki bakiyei matlubatını kamilen 
terk ve-hükümeti bu matlubatından tamamen ibra etmiş olacak 
ve bu takdirde Hükümet bu mukaveleye müsteniden Yunan 
Hükümetindeki bakiyeden yarısı kendisine ait olduğu cihetle 
doğrudan doğruya kendisine tediyesini Yunan Hükümetinden 
talep ve bunları tahsile salâhiyettar olacaktır. 

Bundan başka her hangi bir sebeple şirketin Yunan Hükü
metinden matlubu bulunan mezkûr mebaîığe haciz vazedilmesi 
veya şirketin alacaklıları tarafından icraen tahsil edilmesi gibi 
sebeplerle Hükümet hissesinin tahsili teahhur eder veya gayri 
mümkün bir hale gelirse, Hükümet, mukabilini şirketin (5) inci 
maddedeki matlubatından tevkife salâhiyettardır. Şurası mukar
rerdir k i (194b) senesinde şirket Yunan Hükümetindeki bakiyei 
matlûbatının yarısını Türk Hükümetine devir ve temlik için 
lâzımgelen muameleyi yapacaktır. Bu bapta ihtiyar olunacak 
resmî harç, damga ve rüsum iki tarafça yarı yarıya tediye 
olunacaktır. 

Yunan Hükümetinin tediyede teahhuru veya moratoryom 
ilân etmesi veya tediye etmiş olduğu mebaliğin arazisi haricine 
çıkarılmasını menetmesi gibi şirkete kabili isnat olmıyan sebep
lerden mütevellit teahhurlardan şirket, mesul olmıyacaktır. Bu 
gibi ahval vukuunda şirket, derhal Hükümeti haberdar ede
cektir. Yunan Hükümeti, taksitlerini Türk lirasından başka, bir 
para ile tediyeye karar verdiği takdirde bu karar şirketçe 
tevsik edilmek şartıle şirket Yunan Hükümetinden aldığı meb
lağın yarısını aynı para ile Hükümete verebilecektir. 

Madde 9 — Hükümet ve şirket, bu mukaveleden mütevellit 
hukuk ve vecaıp müstesna olmak üzere her ne sebep ve vesile 
ile olursa olsun şimdiye kadar dermeyan edilen ve edilmiyen 
bilcümle dava ve mütalebelerden ve bilhassa İzmir rıhtım, 

tramvay ve bütün müştemilât ve teferruatına müteallik imtiyaz
lardan mütevellit bütün dava ve mütalebelerden feragatla 
bit birlerini mütekabıien ibra ederler. 

Şu cihette bilhassa mukarrerdir ki bu ibra, şirket memur 
ve mensupları hakkında elyevm icra edilmekte bulunan ve keza 
ileride vaki olabilecek olan cezaî takibattan dolayı bu memur 
ve mensupların şahsî mesuliyetlerine halen ve atiyen hiç bir 
sebep ve suretle şamil olamıyacaktır. 

Madde 10—Hükümetin şirket muamelâtını idareye başladığı 
11 kânunusani 1932 tarihine kadar şirketin üçüncü şahıslarla 
vukubulan akit, muamele ve münasebetlerinden mütevellit bütün 
borçlarla bunların bütün neticelerinden münhasıran şirket 
mesul olacağı gibi bu akit ve muamelelerden tevellüt etmiş 
veya edecek bütün dava ve muhasemelerde münhasıran şirket 
muhatap olacaktır. 

Şayet 11 kânunusani 1932 tarihinden evvellki zamanlarda 
şirkete ait her hangi bir akit veya muamele ve fiilden dolayı 
gerek Hükümet ve gerek rıhtım ve müştemilâtını bundan sonra 
işletecek olan müessese her hangi bir iddia ve mütalebeye 
maruz kaldığı veya her hangi bir meblâğ tediyesine mahkûm 

• olduğu takdirde Hükümet veya rıhtım ve müştemilâtını işleten 
müessesenin şirkete hakkı rücuu olacak ve mahkûm olduğu 
meblâğı şirketin (5) inci maddede tasrih olunan taksitlerinden 
istifaya salâhiyeti bulunacaktır. 

Madde 11 — Bu mukavele hükümlerinin tatbik ve icrasını 
ve şirkete yapılacak her nevi tebligatın ifasını teminen şirket, 
Türkiyede bir vekil bulunduracaktır 

Madde 12 — Bu mukavelenin türkçe metni muteberdir. 
Madde 13 — Bu mukavelenameye yapışta ılacak damga 

pulları ile noterce tasdik ve tesciline ait harç ve masraflar 
şirkete aittir. 

Madde 14 — Bu mukavelename Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin tasdikine talikan Ankarada imza ve teati edilmiştir. 

2020 sayılı kamınla tadil edilen 1221 sayılı
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Temyiz teşkilâtı hakkındaki kamı mm 

üçuıtcu maddesine bir fıkra ilâvesine 
dair kaııuu
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Madde 1 — Temyiz Mahkemesinde daire reisinin kendi
lerine vereceği dava dosyalarını tetkik ve telhis ile yazacakları 
raporları heyete takrir ve izah etmek üzere lüzumu kadar 
raportör bulunur. 

Rapotörler hâkimler kanununa göre dördüncü, beşinci ve 
altıncı derecedeki hâkimler arasından Adliye Vekilince tefrik 
ve millî irade ile tayin olunur. Bu vazifede geçirecekleri müd
det hâkimlikte geçmiş sayılır. 

Madde 2 — Bu Kanun neşri tarihinde muteberdir. 
Madde 3 — Bu Kanunun hükümlerini icraya Adliye Vekili 

memurdur. 
18/6/1933 
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Türkiye Gümhuriyefi Merkez Bankası hakkındaki 
1715 sayı ve 11 haziran 1930 tarihli kanunun 

İkinci maddesinin tadili hakkında kanun
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Madde 1 — Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası hakkın 
daki 11 haziran 1930 tarih ve 1715 numaralı kanunun 14 nci 
maddesi şu şekilde tadil edilmiştir: 
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istikrar kanununun meriyete vazına kadar banka beşinci 
madde mucibince uhdesine aldığı evrakı naktiye miktarını ar-
tırmıyacaktır. Ancak altın ve döviz iştirasına, ticarî ve ziraî 
senetlerin iskontosuna ve senedat ve tahvilât mukabili kredi ve 
avanslara dair 20, 35, 36, 37, 38, 39 ve 40 nci maddelerde 
gösterilen şartlar ve hadler dahilindeki emisyon bu hükümden 
müstesnadır. 

Madde 2 — Mezkûr kanunun 40 nci maddesi şu şekilde 
tadil edilmiştir, 

Banka, Devlet, vilâyet ve belediyelerin borsada kote tah
vilâtlarına mukabil azamî % 80 nisbetinde ve diğer kote edilmiş 
sağlam tahvilâta mukabil azamî -°/o 70 nisbetinde ve üç ay 
vade ile bankalara avans verebilir. Ancak banka muameleleri, 
beşinci maddenin son fıkrasında mezkûr Hazine borcuna mah-
sup edilecek mebaliğin beş milyon liraya baliğ olduğu tarihten 
itibaren ifa edilebilecektir. 

Banka bu avanslar mukabilinde emisyon yapabilir ise de 
bu emisyon miktarı yukarıda zikri geçen Hazine borcuna 
mahsup edilmiş mebaliğin yüzde ellisini tecavüz edemez. 

Madde 3 — Bu Kanun neşri tarihinden muteberdir. 
Madde 4 — Bu Kanunun hükümlerini icraya icra Vekilleri 

Heyeti memurdur. 
18/6/1933 

asdasdasdasdasdasds

•Hudutta zuhur eden ihtilâfların tetkik ve halli 
usulü hakin da Türkiye Cümhııriyetile Sovyet 

Sosyalist Cumhuriyetleri İttihadı arasında 
Ankarada lî ağustos 1928 tarihinde 

aktolunan mukavelenamenin temdi
dine mütedair protokolün tasdiki 

hakk<ııda kanun 

Madde 1 — Hudutta zuhur eden ihtilâfların tetkik ve halli 
usulü hakkında Türkiye Cumhuriyeti ile Sovyet Sosyalist Cum
huriyetleri ittihadı arasında Ankarada 6 ağustos 1928 tarihinde 
aktolunan mukavelename ile işbu mukavenameye müzeyyel 
ayni tarihli protokol müddetlerinin inkızaları tarihinden itibaren 
altı ay müddetle temdidine mütedair protokol kabui ve tasdik 
edilmiştir. 

asdasdasdasdasdasd

25 HAZİRANasdasd 

Madde 2 — Bu kanun neşri tarihinden itibaren mer'i 
olacaktır. 

Madde 3 — Bü kanun ahkâmının icrasına Hariciye, Dahiliye 
Maliye, iktisat ve Millî Müdafaa vekilleri memurdur. 

18/6/1933 

Türkiye Cumhuriyeti ile Sovyet Sosyalist Cümhu-
rîyetleri ittihadı arasında Ankarada 6 ağustos 
1928 tarihind e aktedilip, hudutta zuhur eden 

ihtilâfların halli usulüne mütedair bulunan 
mukavelenamenin yeniden allı ay temdidine 

mütedair protokol 
Türkiye Cumhuriyeti ve Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri 

İttihadı Hükümetleri, hudutta zuhur eden ihtilâfların tetkik ve 
halli usulü hakkında 6 ağustos 1928 tarihinde Ankarada imza 
edilmiş. olan mukavelenamenin- meriyet müddetini temdide 
karar vermişler ve bu maksatla murahhasları olmak üzere 
bir taraftan : 

* 

Türkiye Cumhuriyeti Hariciye Vekili ve İzmir Mebusu 
Tevfik Rüştü Beyefendi Hazretlerini, 

Diğer taraftan : 
Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri İttihadı Türkiye fevkalâde 

murahhas ve büyük elçisi Müsyü Jacques Souritz Cenaplarını, 
Tayin et nişler ve müşarileyhler, usulüne muvafık ve mute

ber görvlen salâhiyetnamelerini yekdiğerine tebliğden sonra 
aşağıdaki hükümleri kararlaştırmışlardır: 

Madde 1 — Hudutta zuhur eden ihtilâfların tetkik ve 
1 

halli usulüne dair Türkiye Gümhuriyeti ile Sovyet Sosyalist 
Cumhuriyetleri ittihadı arasında, 6 ağustos 1928 tarihinde 
Ankarada aktediimiş olan mukavelename ve merbutu ayni 
tarihli protokol, bu senetlerin temdidine müteallik-olarak yine 
Ankarada 10 teşrinievvel 1932 tarihinde imza edilmiş olan 
protokolün inkızasından itibaren yeniden altı ay temdit 

edilmiştir. 
Madde 2 — İşbu protokol tasdik edilecek ye tasdik 

keyfiyeti Akitlerden her biri tarafından diğer Akit tarafa 
tebliğ edilecektir. 

Ankarada 28 mart 1933 tarihinde iki nüsha olarak tanzim 
edilmiştir. 

( Resmî Gazete ) 

T A S H İ H L E Rs 
1 — 31 mayıs 1933 tarih ve 2415 sayılı Resmî Gazetede 

münderiç 2255 numaralı kanuna bağlı (1) numaralı cetvelin 
1-11 B. numarasına kadar olanların resim haddi (resinden) 
ve 694/A,B,C 1-2, numarasında resim haddi (beher tonundan) 
olacak iken sehven ( yüz kilosundan ) ibaresi yazılmış ve 
(481/B-3 te sehven 481/B ) şeklinde tertip edilmiştir. 

401 numaradaki ihtar 121,122,145,394, 408,427, ve 438 
numaralara da şamil olduğu halde sehven derç olunmamıştır. 

2 — (2) numaralı cetveldeki 208 numaranın (B) fıkrası 
olmadığı halde sehven tertip olunmuş ve (465/A/l, B/1,2) numa
raları yerine sehven (565/A,466/A,B) ve 529/D/1 yerine sehven 
529/D ve 569/A,B. yerine sehven 559/A,B; olmuştur. 

3 — (3) numaralı cetveldeki 23/Ç yerine sehven (23/D) 
ve 192 yerine (193) ve 315/B yerine (315/D) ve 370/1,2,3 ye
rine (370/1,2,3,4,5 ve 6) 465/A/2,B/3 yerine (465/B, 466/C) ve 

582 yerine (583/A,B,C) ve 584/C yerine (594/C) 711/V/1,2,3; 
Z yerine (71 l/V/2) ve 774-794 yerine (774,794) ve 80C-808> 
yerine (800,808) ve 814-820 yerine (814,820) şeklinde tertip 
edilmiş ve bu cetvele dahil bulunan 402 numara da sehven 
konulmadığı anlaşılmıştır. 

4 — (4) numaralı cetvelde 64/B yerine (64/A) ve 307/D/2 
yerine (307/Â/2) ve 657 yerine (557) ve 658 yerine de (558> 
ve mezkûr kanunun 3 ncü maddenin 8 inci satırındaki her 
hükme göre ibaresi de sehven (bir hükme göre) şeklinde ter
tip edilmiş olduğu görülmüştür. 

6 haziran 1933 tarih ve 2420 sayılı Resmî Gazetede mün
teşir 2251 numaralı Kanunun muvakkat birinci maddesinin 
10 uncu satırındaki fasıl numarası 648 olacak iken sehven 

e 

248 olarak tertip edilmiştir. Tashih olunur. 
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2309  İzmir Rıhtım Şirketinin İmtiyazı ile Tesisatının Satın Alınmasına Dair Kanun    1 
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2255 ve 2251 Numaralı Kanunlar ile İlgili     4 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
 
 
          
 
 
 




