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Bursa ve Müttehid Elektrik Türk anonim şirketleri imtiyazlarile tesisatının ve
Mersin elektrik Türk anonim şirketi hisse senedlerinden bir kısmının satın
alınmasına dair mukavelenamenin tasdiki ve bu müesseselerin işletmeleri hakkın
da kanun
(Resmî Gazete ile neşir ve ilânı : 13/YII/1939
No.
3689

- Sayı : 4257)

ı

Kabul tarihi
5 - VII -1939

B İ R İ N C İ MADDE — « Bursa, cer, tenvir ve kuvvei muharrike » ve « Mütte
hid elektrik » Türk Anonim Şirketlerinin salıib bulundukları imtiyaz ve tesisleri
ile « Mersin Elektrik Türk anonim şirketi » ne aid 188 adi ve 14 intifalı hisseleri
nin satın alınmasına müteallik olmak üzere 18 - V I - 1939 tarihinde Nafia vekilile
adı geçen şirketlerin salahiyetli murahhasları arasında imza ve teati edilmiş olan
bağlı mukavelename tasdik edilmiştir.
İ K İ N C İ MADDE — Bu satın alma mukavelenamesi damga resimlerinden
muaftır. Bu mukavelenamede Hükümete aicl olduğu gösterilen vergiler ile resim,
harç ve masraflar ve bu vergilerin munzam kesirleri ve bu kanunun üçüncü mad
desi mucibince hisse senedlerinin ve tesislerinin belediyelere devrine ve mubayaa be
delinin temini maksadile belediyelerin bu iş için yapacakları ipotek muamelelerile
mukavelelere aid bilûmum vergi, resim, harç ve masraflar, mukavelenamenin 13 ncü
maddesi mucibince tasdikin tamamlanması şartile aranmaz.
ÜÇÜNCÜ MADDE — Hükümetin şirketlerle akcleylediği
mukavelename
şartları ve Nafia vekâletince tasdik edilecek esaslar dahilinde Mersin Elektrik
Türk Anonim şirketine aid hisse senedi eri Mersin belediyesine ve Bursa, Gazi Anteb, Edirne, Tekirdağ, Balıkesir elektrik müesseseleri bütün hak ve vecibelerile
mahallî belediyelere devrolunur.
Belediyeler bu müesseseleri Devlet mevzuatı dairesinde işletirler. Bu müessese
lere evvelce verilmiş olan imtiyazlar kaldırılmıştır.
DÖRDÜNCÜ MADDE — Mukavelenamede takarrür ettirilen ve ilişik liste
mucibince alâkadar belediyelere tevzi edilen satın alma bedelleri, satın alma muka
velenamesinde tayin edilmiş olan vadelerinden bir hafta evvel Belediyeleı banka
sınca mezkûr belediyeler yerine Hazine namına
alâkadar şirketlere
ödenmek
üzere Türkiye Cumhuriyeti Merkez bankasına yatırılır.
B E Ş İ N C İ MADDE — Devir ve tesellüme başlandığı tarihden itibaren üç ayı
tecavüz etmemek şartile müesseselerin belediyelere filî devrine kadar geçecek za
man zarfındaki işletilmeleri ve bunlara mütedair olmak üzere şirket usulleri da
hilinde yapılacak tahsilat ve sarfiyatın ifası ve bunlardan her belediyeye isabet
eden mikdarlarm tesbiti ve bunlara müteallik hesablarla satın alma mukavelena
menin hesablaşmağa aid mevaddmın tasfiyesi Nafia vekâletince yapılacaktır.
MUVAKKAT MADDE — Adı geçen belediyelerce 1 - 1 -1944 tarihine kadar
tesisatın tecdid ve tevsii için celbedılecek her türlü malzeme, makine, alât ve edevat
ve kablolar, mikdarları Nafia vekâletince tasdik edilmek şartile gümrük resminden
muaf olarak geçirilir.
A L T I N C I MADDE — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir.
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• YEDÎNCÎ MADDE — Bu kanım hükümlerini icraya Dahiliye, Maliye, Nafia
ve Grümrük ve inhisarlar vekilleri memurdur.
7 temmuz 1939

Kanunun i ncü maddesi mucibince kanuna eklenmesi icab eden Bursa cer, tenvir ve kuvvei
muharrike ve Müttehid elektrik Türk anonim şirketlerine ödenecek mubayaa bedelini ve bu
bedelden her belediyeye isabet eden mikdarın tevzi şeklini gösterir tablodur
CO
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ö g= Altışar aylık on müsavi taksitle ve bono ile ödenecek bedel 5.93 T. L. kur üzerm3 ^ S
den İngiliz lirası
9 j f 31 K. 30 ha- 31 K. 30 ha- 31 K. 30 ha- 30 K. 30 ha31 K.
30 haBelediyelerin'53-g ^ evvel ziran evvel
ziran evvel ziran
evvel ziran
evvel
ziran
isimleri £ £ ^ 1 9 3 9
1943
1943
1944
1940
1940
1941
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1942
Bursa
Mersin
Edirne
Balıkesir
Tekirdağ
Gazianteb

63.238
8.431
27.403
27.403
8.432
8.432

6.413
1.445
1.644
1.601
1.563
4.675

6.413
1.445
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1.563
4.675

6.413
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1.644
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1.563
4.675

6.413
1.445
1.644
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1.563
4.675

6.413
1.445
1.644
1.601
1.563
4.675

6.413
1.445
1.644
1.601
1.563
4.675

6.413
1.445
1.644
11.601
1.563
4.675

6.413
1.445
1644
1.601
1.563
4.675

6.413
1.445
1.644
1.601
1.563
4.675

6.413
1.445
1.644
1.601
1.563
4.675

143.339 17.341 17.341 17.341 17.341 17.341 17.341 17.341 17.341

17.341

17.341

Not: Belediyeler bu tabloda gösterilen ve hisselerine isabet eden taksitleri satın alma mukavelename
sindeki esas ve şartlar dairesinde bir hafta evvel Türk lirasına bittahvil Hazineye
yatıracaklardır.
[*] Ankara borsa komiserliğinden alınan 15 haziran 1939 tarih ve 1322/'440 sayılı mektubda göste
rilen yedi günlük İngiliz lirası vasati kur fiaiı üzerinden (593 kuruş) hesab edilmiştir.
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BURSA CER, TENVİR VE KUVVEİ MUHARRİKE TÜRK ANONİM ŞİRKETİ VE MÜT
TEHİD ELEKTRİK TÜRK ANONİM ŞİRKETİ TESİSATINI SATIN ALMA
MUKAVELENAMESİ
Bir taraftan mukavele metninde kısaca «Hükümet» diye gösterilen ve Nafia vekili ve Konya
ııebusu General Ali Fuad Cebesoy tarafından temsil olunan:
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti,
Diğer taraftan mukavele metninde kısaca «Şirketler» diye gösterilen ve bu husustaki sa
lâhiyetlerine istinaden Meclisi idare azasından Giuseppe Neri ve Şirketler genel direktörü Lo
renzo Bertola tarafından temsil olunan:
Bursa cer, tenvir ve kuvvei muharrike Türk anonim şirketi ve Müttehid elektrik Türk
anonim şirketi,
Arasında aşağıda yazılı hükümler dairesinde mukavele akdedilmiştir:
Devir ve temlike
Hükümete

devir ve temlik

aid esas hükümler
edilen

hak

ve mallar

Madde — 1
Hükümetle aralarında hâsıl olan mutabakat üzerine Şirketler:
A) Hükümetle ve Balıkesir, Edirne, Tekirdağ ve Gazianteb Belediyelerile şimdiye kadar
akdedmiş oldukları bütün imtiyaz mukavele ve şartname ve zeyillerile itilâfnamelerden do
ğan veyahud Hükümet veya belediyeler tarafından her ne suretle olursa olsun bu şirketlere
verilmiş olan aslî ve ferî bütün imtiyaz haklarile menfaatlerini;
B) Bursa Cer, tenvir ve kuvvei muharrike Türk anonim şirketinin Bursada Müttehid elek
trik Türk anonim şirketinin Balıkesir, Gazianteb, Tekirdağ ve Edirnede mülkiyet ve tasarruf
ları altında bulunan bütün tesisatını, bilcümle aksam ve teferruatile birlikte muhavvile mer
kezlerini ve yeraltı, yerüstü isal ve tevzi şebekelerini, her türlü tesisat ve müştemilât ve tefer
ruatı dahil olmak üzere merkez santrallerini; bilûmum depo ve mağazalarile bunlarda meveııd
kömür ve yağ, eski ve yeni her türlü alât ve edevat ve malzemesini, her nevi makine ve mua
yene ve ayar cihazlarını, sayaçlarını ve cümlesinin yedek aksamını, bilûmum nakil vasıtaları
nı, bütün arsalarla binalarını, şirketlere aid bütün mobilya, mefruşat ve demirbaş eşyalarını ve
kırtasiye levazımını;
Velhasıl; bu mukavelede yazılı diğer hükümler mahfuz kalmak üzere şirketlerin Türkiyede meveııd menkul ve gayrimenkul bütün mal, hak ve menfaatlerini;
C) Ceryan sarfiyatından, tesisat bedellerinden ve saireden dolayı bu güne kadar şirketlerin
belediyelerden olan alacaklarile 30 haziran 1939 tarihine kadar sarf edecekleri ceryandan do
layı belediyelerin borçlu olacakları meblâğları; [*] (Şirketlerin belediyelerden olan alacakla
rından maksad Şirketlerin matlubatı olan ceryan fatura veya makbuzları tutarları ve tesisat bedellerile şirketlerin belediyelere borçlu oldukları aidat ve abonelerden tahsil edilen belediye is
tihlâk resimleri arasındaki bakiyedir.)
D) 1 kânunusani 1939 tarihinden itibaren intifalı olmak üzere Mersin Elektrik Türk anonim
şirketinin 188 adi ve 14 jüisans hisse senedini;
Aşağıda yazılı hükümler dairesinde, 1 temmuz 1939 tarihinden muteber olmak üzere Hükü
mete devir ve temlik ve Hükümet dahi bu devir ve temliki kabul etmiştir.
Binaenaleyh bu müesseselerin işletme muamelâtının kâr ve zararları 1 temmuz 1939 tarihin
den itibaren Hükümete racidir.
[*] İşbu bendde yazılı alacaklardan, 16 -I -1939 tarihli hususî mukavele mucibince Bursada sokak
tenviratının tevsii için vücude getirilen tesisata müteallik faturaların esmanı bu devirden hariç bıra
kılmıştır, mezkûr faturaların bedeli Buna belediyesi tarafından doğrudan doğruya Şirkete ödenecektir.

No. 3689

— S76 —

13 - VII -1939

Hükümet, yukarıda sayılan bütün malların şimdiki hal ve vaziyetlerini
bunların bu hal ve vaziyetlerde devir ve temlikini kabul etmiştir.

bildiğini beyan ve

Üçüncü şahıslara lmrş% haklar ve borçlar
Madde — 2
1 temmuz 1939 tarihine kadar Şirketlerin bütün Âkid ve fiillerinden veya sebebiyet verdikleri
hâdiselerden doğan haklar ve borçlar ve mesıi'iyetler tamamen Şirketlere aittir.
Ancak 1 temmuz 1939 tarihinden önce S i r k e l e r tarafından yapdıb da hükümleri bu tarihten
sonraya sari olan akidler eskisi gibi meri kalacak \ e bu akidlerde.ı 1 temmuz 1939 tarihinden önce
doğan hak ve borçlar Şirketlerce ve bu tarihte • sonra doğacak hak ve borçlar dahi Hükümetçe
istimal ve ifa olunacaktır. Bu kabil akidlerin mı hiyetlerile âkidleriniın isimlerini' gösteren liste bu
mukaveleye bağlıdır.
Mezkûr listede yazdı akidler dolayisile İte muz 1939dan sonraki zamana aid olmak üzere
Şirketler tarafından peşin olarak tesviye edilmiş parlardan bu tarihten sonraya müteallik kısmı
Şirketlere tediye edilecektir.
1 temjmuz 1939 tarihinden evvel sipariş edilıb de mezkûr tarihe kadar mağazaya girmemiş
malların bedellerine mukabil, Şirketlerin 1 temmuz 1939 dan evvel ödemiş olduğu paralar« 30 ha
ziran 1939 tarihinde ibtidaî tesisat veya ambar hesablarma geçirilmemiş olmak kaydile» Hükü
met tarafından Şirketlere ödeneceği gibi bakiyesi de aynı kayıdla bayilere yine Hükümetçe tedi
ye edilecektir.
1 temmuz 1939 tarihinden önce mağazaya girmiş ve yukariki fıkrada yazılı hesablara kayid
edilmiş bulunan malların bedeli Şirketler tarafından ödenecektir.
İşletmenin temini 1 temmuz 1939 tarihinden sonra Şirketlerce ve Hükûnret murakıbinin tasvibile yapılacak olan akidler olduğu gibi Hükümet tarafından ifa edilecektir.
Şirketlerin

müşterilerle olan münasebetlerimin

tasfiyesi

Madde — 3
Şirketlerin müşterilerde akdeyledikleri bilûmum mukavelelerle abonman senedlerinden halen
meriyette bulunanlar eskisi gibi meri kalacaktır. Faturasının tanzimi tarihi ne olursa olsun müşte
rilerin 1 temmuz 1939 tarihinden evvelki zamana taallûk eden borçlan Şirketlere aiddir.
1939 senesinin birinci ve ikinci altı ayma sari olan faturalarda Şirketlerin alacağı, faturanın ta
allûk ettiği bütün müddet ile 1939 ilk altı ayına aid günlerin adedi nisbetinde hesab olunacaktir.
Yukarıda yazdı esaslara göre Şirketlere aid olub da filî teslim tarihine kadar kendilerince tah
sil olunmayan paralar mümkün oldukça Hükümetçe tahsil edilecek ve tahsil edilen mikdar üzerin
den (% 5) yüzde beş tahsil ücreti alıkonduktan sonra mütebakisi Şirketlere verilecektir. Ancak
tahsil edilmeyen paralar için Hükümet takibat yapmayacağı gibi tahsilat işinden dolayı da bir
mesuliyet kabul etmez. Şirketler bu alacakları takib de muhtardırlar.
Şirketlerin müşterilerinden nakden veya sair suretlerle almış oldukları her türlü depozito aççalarile emanetler ve varsa diğer teminatlar, sahihleri malûm olsun olmasın^ muhasebe kayidlerine
göre her tesisatın filen devri tarihinde Hükümete teslim edilecektir.
İsimleri malûm olan hak sahihleri için ayni tarihte bir cedvel verilecek ve adresleri malûm olan
larının adresleri dahi bu cedvelde gösterilecektir. Şirketler her müşterinin hesabında yazılı para
lardan veya her hangi teminatlarından alacaklarının ödenilmemiş mikdannın mahsub edilmesini is
temek hakkını muhafaza ederler.
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edilecek evrak ve vmaik
Madde — 4

Şirketler, bütün şebekelerile fabrikalar ve tesisatına aid plân, proeje ve her türlü fennî evrakı,
gayrimenkullerine aid mevcud tapu senedlerile tasarruf veya intifaı müsbit vesikaları, işletme işle
rine aid her türlü evrak ve istatistikleri ve grafikleri ve Şirketlerin abonelerile aktedilip halen cari
bulunan umumî ve hususî bilûmum mukavelelerile abonman senedlerini ve bunlara müteallik her
türlü evrak ve defterleri, muhasebe, kasa, mağasa, demirbaş eşya defterleri gibi esas ve muavin
defterlerini « hem Türkçe, hem ecnebi lisanlarile tutulan defterlerin yalnız Türkçeleri teslim edilecek
tir » malzeme siparişlerine aid vesaiki, bilanço defterlerile anekslerini, memurlara aid sicil fişlerini
(ikinci) madde mucibince Hükümete intikal edecek akidlere müteallik dosyaları, Hükümete teslim
edeceklerdir .
Istisnaen, 19^3 senesine aid yevmiye, defteri kebir ve kasa defterleri Şirketlerce muhafaza edile
cektir. Tasfiyeye giriş bilançosunu tasdik edeceek olan umumî heyetlerin inikadını müteakib mezkûr
defterlerin iade edileceğini Şirketler teahhüd ederler.
Her iki taraf, diğerinde kalan eski ve yeni evrak ve vesaiki lüzumu halinde tedkik etmek ve ica
bında musaddak suretlerini bırakmak şartile asıllarını alma khakkını muhafaza ederler.
Ticaret kanununun 75 nci maddesi mucibince Hükümete teslim edile n mecburî ticaret defterlerinin
on beş sene muhafaza edilmesi hakkındaki vecibe Hükümetçe ifa edilecektir .
Malların

tescili

Madde — 5
Birinci madde ile Hükümete devir ve temlik edilen gayrimenkullerin ve icabeden menkullerin
Tapu, Kadastro ve diğer dairelerde kayid ve tescilleri muamelesinin
icrası Hükümetçe temin
olunacaktır.
Şirketler, gayrimenkullerin Hükümet uhdesine devir ve ferağı için Hükümetin göstereceği bir
veya bir kaç şahıs adına tapuca tescile elverişli olacak şekilde bir vekâletname vermekle bu hu
sustaki taahhüdlerini ifa etmiş sayılacaklardır.
Şirketlere aid arsaların veya bu arsalar üzerine yapılmış olan binaların tapuda kayidleri icra
edilmemiş ise bu kayidlerin ikmali için yapılacak muamele ve masraflar Hükümetçe ifa edilecektir.
Resim, vergi ve masraflar
Madde — 6
Bu mukavele mucibince Hükümete devredilen bilûmum malların devir ve ferağı için yapılması
icabeden masraflarla harçlar ve damga resimleri ve Evkafa aid taviz bedelleri ve bu mukavelenin,
icrasına taallûk eden muamelelerin tâbi bulunduğu bütün resim ve vergiler ve gerek bu mukavele
nin ve gerekse bunun hükümlerine göre verilecek makbuzların ve bonoların tâbi bulunduğu damga
resimleri Hükümete aiddir.
Bu mukaveleye göre Şirketlere aid bulunan mebaliğ tasfiye sonuna kadar her türlü vergilerden
muaf olacaktır.
Şirketlerin tasfiyesi ve bunun için yapılacak tescil ve diğer muameleler hiç bir vergi ve resme
tâbi tutulmayacaklardır.
Şirketlerin

memur

ve

müstahdemleri

Madde — 7
Bursa tesisatı hakkında (12) nci maddedeki hükümler mahfuz kalmak ve ecnebi memular müstesna
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olmak şartile Şirketlerin 1 temmuz 1939 tarihinde mevcud 'bütün memur ve işçileri Hükümete intikal
edecektir.
Ecnebi memurlar bağlı bulundukları tesisatın filen devredileceği tarihe kadar bu günkü şartlar
dahilinde Hükümet hesabına hizmetlerine devam edeceklerdir.
Müdürü umumî ile muavini ise kezalik şimdiki şartlarla son tesisatın devir ve teslimine kadar
ücretleri Şirketlerle Hükümet arasında yarı yarıya ve devir ve teslime müteallik harcırahları tama
men Şirketlerce tediye edilmek üzere vazifelerinde kalacaklardır.
Şirketlerin memur ve işçilerine karşı gerek kanun hükümlerinden ve gerek iş akidlerinden doğan
her türlü teahhüd ve veeibeleri Hükümete intikal etmiş olacak ve bu sebeble Şirketler her ne nam
ile olursa olsun hiç bir tazminat vermeğe mecbur olmayacaklardır.
Şirketlerin 1 temmuz 1939 tarihinden evvel memur ve müstahdemlerine vermiş oldukları avans
lar, her bir avansın tâbi bulunduğu tahrirî şartlar dahilinde Hükümetçe Şirketler hesabına tahsil
edilecektir.
Ancak tahsil edilemeyen paralar için Hükümet takibat yapmayacağı gibi tahsilat işinden dolayı da
bir mesuliyet kabul etmeyecektir. Şirketler bu alacaklarını takipte muhtardırlar.
Şirketler memur ve müstahdemlerinden almış oldukları kefalet paralarile sair her türlü teminatı,
sahiblerinin isim ve hüviyetlerini havi listelerile birlikte her tesisatın filî devir tarihinde Hükümete
teslim edeceklerdir.
Satın alma bedeli
Madde — 8
Hükümet, imtiyazların mubayaası ve işbu mukavelename mucibince Şirketler tarafından devir
ve temlik olunan mallarla hak ve menfaatlerim bedeli olmak üzere Şirketlere müçtemian ve maktuan (295 110) iki yüz doksan beş bin yüz on İngiliz lirası tediye etmeği taahhüd eder.
Hükümet, bu meblâğı aşağıda yazılı olduğu şekilde tediye etmekle Şirketlerin hissedarlarına
karşı mubayaa bedelinden doğan her türlü veeibeve mesuliyetten beri olacaktır.
Satınalma bedelinin (143 339) yüz kırk üç bin üç yüz otuz dokuz ingiliz lirası, 31 temmuz
1939 a kadar nakden ve peşin olarak tediye edilecektir. Bakiye (151 771) yüz elli bir bin yedi
yüz yetmiş bir ingiliz lirası, 1 temmuz 1939 tarihinden itibaren hesab edilecek % 5 faizleri de
dahil olmak üzere altışar aylık on müsavi taksitte tediye edilecektir. îlk altı aylık taksidin vadesi
31 kânunuevvel 1939 dur.
Altışar aylık on taksite mukabil, beheri (17 341) on yedi bin üç yüz kırk bir ingiliz liralık
ve Londra da Osmanlı bankasına tediyesi meşrut on aded bono Şirketlere verilecektir. Bonolar
ilişik numuneye tevfikan ve müçtemian Şirketler emrine muharrer olarak tanzim edpecektir.
Böylece tanzim edilen bonolar, işbu mukavelenameyi tasdik eden kanunim Resmî gazetede neş
rini takib eden (30) otuz gün zarfında, müçtemian Şirketler hesabına îstanbulda Banko di Ko
maya tevdi edilecektir. Bu bonoların harice çıkarılmasına Hükümet şimdiden müsaade eder.

Müteferrik

hükümler

Devir ve temlikten hariç kalanlar
Madde — 9
Şirketlerin 30 haziran 1939 tarihinde gerek kasalarında ve gerekse bankalarda mevcud para
larile cüzdanlarını teşkil eden esham ve kıymetler ve Şirketlerin bu tarihde tahakkuk etmiş ve
tasfiyeleri esnasmda tahassul edecek alacakları tamamen Şirketlerin malı olacaktır.
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müracaat

Madde — 10
Bu mukavelenin tefsir veya icrasından dolayı Hükümetle şirketler arasında çıkacak her türlü ih
tilâf diğer tarafın yazılı tebliğinin vusulünden itibaren (30) otuz gün zarfında her iki tarafça ta
yin edilecek iki hakem tarafından hallolunacaktır.
Bu hakemler tayinleri tarihinden itibaren iki ay zarfında ihtilâf hakkında ittifakla karar vere
cekler yahud icab ediyorsa, reyler arasındaki tesaviyi izale için bir üst hakem tayın eyleyecektir.
Gerek otuz günlük mehil zarfında iki taraftan birinin hakeminin tayin edilmemesi, gerek üst ha
keminin intihabı hususunda hakemler arasında ittifak hâsıl olamaması halinde, bu cihet en ziyade
süratle davranan tarafın müracaati üzerine isviçre Federal mahkemesi Eeisi tarafından hallolunacak
tır.
Hakem kararı katği ve derhal vacibülinfaz olacaktır.
îki Tarafın her biri kendi hakeminin masraflarını deruhde edecek ve üst hakemin ücreti ile hake
me müracaat yüzünden doğan müşterek masraflara yarı yarıya iştirak eyleyeceklerdir.
İbra
Madde — 11
Hükümet ve Şirketler, şimdiye kadar akdedilmiş olan bütün imtiyaz mukavele ve şartname ve
zeyillerile itilâfnameler ve şirketlere tebliğ edil miş olan her türlü kararlar mucibince biribirlerine
karşı haiz oldukları bütün hak ve vecibelerle 1 - VII - 1939 tarihinden evvelki zamana aid (ver
gi ve resme - şirketlerin belediyelere ve imtiyaz mukavelename ve şartnameleri mucibince vilâyet
hususî idarelerine vermekle mükellef bulundukları vergi ve resimler hariç - müteallik her türlü mü
kellefiyet ve mesuliyetler de dahil olduğu halde) her türlü iddia ve mütalebelerden birbirinin
zimmetlerini (işbu mukavele hükümleri mahfuz kalmak kaydile) mütekabilen ibra etmişlerdir.
Şirketler, imtiyaz mukavelelerinin müşterilerden tahsil olunan paralara mütedair bulunan tat
bikatından dolayı her türlü mesuliyetten tebriye edilmişlerdir. Alâkadar belediyelerin yukarıdaki
istisnalar haricinde, Şirketleri ibra etmemekten doğacak bütün neticeleri Hükümet deruhde eder.
Hükümetin ve Hükümete mensub dairelerin 1 temmuz 1939 tarihinden evvelki zamanlara aid
abonman mukavelelerinden, yapılan işlerden, gümrükler ve mahkemeler ve sureti umumiyede sair
daire ve makamlar nezdinde para teminatı veya teminat mektubu suretile yapılan tevdiattan mütevellid şirketlerin alacakları ve vergi ihtilâflarına aid bu günkü tarihli mektubun ilişiği listede mukayyed vergilerden dolayı şirketler tarafından ayni listede tediye edilmiş olduğu gösterilen mebaliğ ile ödenmemiş vergiler bu ibradan hariçtir. Şirketlerin belediyelerden
alacaklı bulundukları
ve birinci maddenin C bendinde tasrih edildiği şekilde Hükümete devir ve temlik edilmiş olan ve
şirketlere aid kalan meblâğlar dahi bu ibradan hariçtir.
Şirketlerin belediyelere imtiyazları için vermiş oldukları teminat mektublarının filî devir tarihin
le veya en geç bu tarihten iki ay sonra kendilerine iade edilmesini Hükümet temin edecektir.
Hükümete filen devir ve teslim
Madde — 12
Her elektrik tesisatının filî devir ve teslimi Hükümetle şirketler arasında anlaşmak suretile tesbit
dilecek tarihlerde yapılacaktır.
1 temmuz 1939 tarihinden filen devir tarihine kadar geçecek müddet zarfındaki işletme kâr ve zaarı Hükümete aid olmak üzere şirketler tarafından Hükümet hesabına yapılacaktır.
Hükümet bu işletmeyi dilediği şekil ve vasıtalarla murakabe etmek hakkını haizdir.
Şirketler, bu iki tarih arasmdakii işletmeden mesul değildirler.
Devir ve teslime Müttehid elektrik Türk anonim şirketine aid tesisattan başlanacak ve en son ola-
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Bursa elektrik tesisatı devir ve teslim edilecektir.
Her hangi bir sebebe mebni işbu mukavelename 31 temmuz 1939 tarihine kadar Büyük Millet Mec
lisi tarafından tasdik edilemediği takdirde, Bursa Cer, tenvir ve kuvvei muharrike Türk anonim şir
keti, kâr. ve zararı ve her türlü mesuliyetleri kendisine aid olmak üzere 31 kânunuevvel 1939 a kadar
işletmeye devam edecektir.
Mukavele, Büyük Millet Meclisince 31 temmuz 1939 tarihinden sonra ve 1 kânunusani 1940 tari
hinden evvel tasdik ve mubayaa bedelinin peşin kısmı ile 31 kânunuevvel 1939 tarihinde vadesi ge
len ilk bono tediye edilmiş olduğu takdirde, bu şirketin devir ve teslimi 1 kânunusani 1940 tarihindi 1
yapılacaktır.
Yukarıda yazılı olduğu veçhile Bursa Cer, tenvir ve kuvvei muharrike Türk anonim şirketi
nin, kâr ve zararı kendisine aid olmak üzere işletmeyi ifaya devam edeceği bu müddet zarfında tari
felerde hiç bir tadilât yapılmıyacaktır.
Kezalik bu müddet zarfında yapılacak her hangi tevsiat için Bursa Cer, tenvir ve kuvvei muhar
rike Türk anonim şirketince ihtiyar edilecek hakikî masraflar Hükümetin önceden muvafakati alın
mak şartile filî teslim anında Hükümetçe bu Şirkete ödenecektir.
Mersin elektrik Türk anonim şirketi hisse senedleri mümkün olan en kısa bir zamanda ve en geç
15 kânunuevvel 1939 tarihine kadar şirketler tarafından Hükümete teslim edilecektir.
Devir ve teslim muamelesi, Hükümet ve şirketler tarafından intihab olunacak muhtelit heyet marifetile yapılacaktır.
Mukavelenin

tasdiki

Madde — 13
Bu mukavele bir taraftan Hükümetçe Büyük Millet Meclisinin ve diğer taraftan Şirketlerce hissedarlaı
umumî heyetlerinin tasdiklerine arzedilecek ve neticesi her iki tarafça diğerine usulü dairesinde tebliğ
olunacaktır.
Mukavelenin muteber

metni

Madde — 14
Bu mukavele türkçe ve fransızca olarak 18 - VI - 1939 tarihinde imza ve teati edilmiştir. İhtilâf
vukuunda türkçe metin muteberdir.

Ltf : No. 1
S&hnalma mukavelesinin
(8 nci maddeye
Mubayaa yarı yıl taksitlerini temsil
Türkiye Cumhuriyeti

1 No. lı

melfufu

müracaat)

edecek olan 10 bobonnn numunesi
Maliye vekâleti

Emre muharrer sened
17.341 îngüiz

Uran

işbu emre muharrer senede mukabil
tarihinde, Londrada Osmanlı Bankasına tas
fiye halinde bulunan Bursa Cer, Tenvir ve Kuvvei Mıuharrike Türk Anonim Şirketi ile MüttedM
Elektrik Türk Anonim Şirketinin müetemian emrine on yedibin üç yüz kırk bir inğilia lirası tediye
edeceğim.
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İşbu emre muharrer sened Türkiye Cumhuriyeti Hükûmetile Bursa Cer, Tenvir ve Kuvvei Mu
harrike Türk Anonim Şirketi ve Müteahhid Elektrik Türk Anonim Şirketi ara*mda akdedilen
tarihli satmalma mukavelenamesi ve bumukavelenameyi tasdik eden
tarih
ve
No. lı kanun mucibince tanzim ve ita edilmiştir.
îşbu emre muharrer sened satmalma mukavelesinin ve merbutlarının tesbit etmiş olduğu şartlara
tâbidir.
NaMd işleri müdürü

Ankara,
Maliye vektU

Lef : No. 2
T. C.
Nafia vekâleti
Müttehid elektrik T. A. Ş. ve Bursa cer, tenvir ve kuvvei muharrike T. A.

18 haziran 1939
Şirketine

Hükümetle Şirketleriniz arasında bu günkü tarihle imzalanan mukavelede yazılı gerek peşin ve
gerek bono ile ödenecek satmalma bedelinin 31 kânunuevvel 1940 tarihine kadar muvakkat ve istisnaî
tarzı tediyesi hakkında aramızda takarrür eden aşağıda yazılı mutabakati işbu mektupla teyid eylerim.
Bu müddet zarfında mezkûr bedellerin Türkiye Hükümeti ile eski Osmanlı borçları Düyunu umu
miye meclisi arasında katedilen ve Türk ve Fransız Hükümetleri arasında 18 temmuz 1938 tarihinde
teati edilen mektuplarla tadil edilen 24 haziran 1936 tarihli itilâfname hükümleri dahilinde tediye
sine ve bahsi geçen itilâfnamede yapılacak her hangi bir tadil, tahdid, tecdid veya temdidin bu tedi
yeler hakkında tatbikine Hükümetçe muvafakat edildiğini beyan eylerim.
Yukarıda kabul edildiği beyan edilen hususlara aid tatbikatın aşağıdaki şekilde cereyan edeceğini
teyid eylerim.
ingiliz lirası olarak kararlaştırılmış olan ve gerek peşin ve gerek bono ile taksitle tediye edilecek
olan meblâğların, Türk lirasına tahvili için tediye tarihinden evvel gelen yedi gün zarfında Ankara
Borsa bülteninde kaydedilen kapanış kurlarının vasatisi esas ittihaz edilecektir.
Türk lirası olarak peşin tediye edilecek olan meblâğ, Istanbulda Banko di Romaya müçtemian Şir
ketlerin matlubuna yatırılacaktır. Bonolara aid Türk lirası bedelleri, bonoların ibrazında ödenmek
üzere, vadeleri hululünde Istanbulda Türkiye Cumhuriyet Merkez bankasına yatırılacaktır.
Bonoları ibraz edenler, Türkiyede yerleşmemiş bir şahıs veya Şirket ise, bonoların esmanı, ibraz
eden adına, bir bankada bloke tutulacaktır.
Yukarıda yazılı olduğu gibi satmalma bedelinden mütahassil paraların alâkadar memleketlerin
kliringine dahil mallar arasından Şirketlerin izce intihab edilecek mallarm Türkiyeden mubayaası ve
Türkiyeye bir kliring mukavelesile bağlı memleketlere ihracı suretile transferine müsaade edileceği
mukarrerdir.
Ancak bu ihracat Italyaya yapılacaksa, Türk İtalyan kliringine dahil olsun olmasın, bilâtefrik
her malın (kanun ve kararnamelerle sureti umumiyede ihracı menedilen maddeler hariç olmak üzere)
ihracına müsaade edilecektir.
Tekmil bu ihracat gerek şirketler tarafından doğrudan doğruya ve gerek başkaları tarafın
dan şirketler hesabına yapılabilecektir.
Bundan başka, kliring mukavelesile Türkiyeye bağlı memleketlere gönderilecek mallar be
dellerinin kliring hesablarmdan hariç kalmasına Hükümet muvafakat eder; ancak mezkûr mem
leketlerden muvafakat istihsalinin tamamen şirketlere aid olacağı ve diğer memleketlere gönde
rilecek eşya bedellerinin Türkiyeye getirilmemesi şimdiden mukarrerdir.

— 882 —

No. 3689

13 - VII -1939

Peşin tediye edilecek bedelin ve bu bedelin plasmanından tahassül edebilecek faiz \ e kâr
ların transferi, satmalma mukavelesinin imzası tarihinden itibaren asgarî olarak, hemen hemen
müsavi iki senelik taksitte icra edilecektir.
ilk sene zarfında yapılabilecek transferler mezkûr seneye isabet eden mikdardan dun olursa,
aradaki farkın ikinci seneye isabet eden mikdara ilâve edilerek transferine müsaade edilecek
tir, ikinci senenin nihayetine kadar transferi yapılmamış her türlü bakiyeler üçüncü seneden
itibaren her hangi bir anda transfere edilebilecektir.
Şu kadar ki Italyaya ihracat sur etile yapılacak transferler, zaman ve mikdar itibarile hiç
bir \ahdide tâbi tutulmıyacak ve kliringle bağlı diğer memleketlere ihracat suretile transferi
kabil olan ilk senelik mikdardan tenzil edilmeyecektir.
Bono bedellerinden ve bu bedellerin plasmanından tevellüd edebilecek faiz ve kârların trans
feri, beher bononun tediye edileceği günden evvel başlıyamryacak, ancak mezkûr günden iti
baren her hangi bir anda yapılabilecektir.
Transfer muameleleri dışında sınaî veya ticarî plasmanlardan tevellüd edebilecek kârların bu
mektub hükümleri dahilinde transfer edilemiye ceğini ilâve ederim.
18 haziran 1939
Nafia vekili
A. F. Cebe soy

Lef : No. 2 A
Bursa cer, tenvir ve K. M. T. A. Ş.
ve müttehid elektrik T. A. Ş.

18 haziran 1939
Yüksek Naif a vekâletine
Ankara

Bu günkü tarihle imzaladığımız mukaveleye atfen satmalma bedelinin gerek peşin ve gerekse
bonoya bağlı müeccel kısmının tarzı tediyesi hakkmda tarafı Devletlerinden yazılmış olan bu gün
kü tarihli mektubu aldığımızı ve mündereeatmı kabul etmekte olduğumuzu arzeyleriz.
Şirketler mümessili
Neri
Bertola

Lef : No. 3
T. C.
Nafia vekâleH
Müttehid

elektrik T. A. Ş. ve Bursa cer, tenvir

18 haziran 1939

ve kuvvet muharrike

T. A. Ş ne

Hükümetle Şirketleriniz arasında bugün imza edilmiş olan mukaveleye atfen, satmalma bedeli
haricimde ve mukavelenin 9 ncu maddesi mucibince devir ve temlikten hariç kalan paralardan do
layı Türkiyede azamî mikdan takriben (400 000) doı-t yüz bin türk lirasına kadar baliğ olan ala
caklarınızın tarafınızdan intihab edilecek malların Türkiyeden mubayaası ve aşağıda yazılı m em
leketler* ihracı suretile transferine müsaade edileceğini beyan ederim:
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3 — Türkiyeye bir kliring mukavelesıle bağlı bilcümle memleketler, (alâkadar memleketlerin
kliringlerine dahil mal ihraç etmek şartıle) Ancak, bu ihracat îtalyaya yapılacaksa, Türk - İtal
yan kliringine dahil olsun olmasın bılâtefrik her malın (kanun ve kararnamelerle sureti umumiyede ihracı men edilen maddeler hariç olmak üzere) ihracına müsaade edilecektir.
2 - Bu gün cari kararnamelerde gösterilen « interchangeables » memleketler;
3 - Türkiye ile bir ticaret muahedesi ile bağlı olmayan memleketler;
2 ve 3 numaralı fıkralarda yazılı memleketlere Ticaret vekâletinin müsaadesi istihsal olunmak
kaydile bu ihracat gerek Şirketiniz tarafından do ğrudan doğruya ve gerek başkaları tarafından Şhv
ketleriniz hesabına yapılabilecektir.
Bundan maada Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti nin kliring mukavelesile Türkiyeye bağlı memle
ketlere gönderilecek mallar bedellerinin kliring h esablanndan hariç kalmasına muvafakat eyledi
ğini ve ancak mezkûr memleketlerin muvafakatinin istihsalinin tamamen Şirketlerinize aid olaca
ğını ve diğer memleketlere gönderilecek eşya bedellerinin memlekete getirilmemesini şimdiden ka
bul ettiğimi beyan eylerim.
Türkiyedeki alacaklarınızdan maksad, Şirketlerinizin 30 haziran 1939 tarihinde (ve mukavelena
me Büyük Millet Meclisinin şimdiki devresinde tas dik edilmediği takdirde 31 kânunuevvel 1939 tari
hinde ) muhasebe defterlerinde görülen mevcudlarla bunların plasmanından tevellüd edebilecek faiz
ve kârlar olduğunu teyid eylerim.
Transfer muameleleri dışmda sınaî veya ticarî plasmanlardan tevellüd edebilecek kârların bu
mektub hükümleri dahilinde transfer edilmeyeceğini ilâve ederim.
Nafia vekili
Ali Fuad Cebesoy

Lef : No. 3 A
Bursa Cer, Tenvir ve Kuvvei muharrike
T. A. Ş. ve Müttehid Elektirik
T. A. Şirketi
Nafia

18 haziran 1939
vekâletine
Ankara

Şirketlerimizin kasa mevcudunun transferi hakkındaki bu günkü tarihli mektubu aldığımızı ve
mündericatını kabul etmekte olduğumuzu arzeyleriz.
Şirketler mümessilleri
Neri
Bert ola

Lef : No. 4 A
Bursa Oer, Tenvir ve Kuvvei Muharrike Türk Anonim Şirketi Satmalma Mukavelesinin imzası
tarihinden evvelki zamana aid ve hükümleri 1 temmuz 1939 tarihinden sonraya sari mukavele ve
Taahhüdler listesi
I - Meri sigorta mukaveleleri :
- x
^arsa elektrik fabrikası ve müştemilâtını teşkil eden muhtelif binaların, makine, motor, mobilya
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ve sairenin yangına karşı sigortası. Sigorta edilen meblâğ T. h 310 000. - Âkidi: Şark Sigorta Ano
nim Şirketi - Istanbul. Sigorta senedi No. 30157. Müddeti : 21 - 8 - 1938 ilâ 21 - 8 - 1939. Senelik
net primi ve teferruatı T. L. 626,98.
Şirket otomobilinin medenî mesuliyetlere karşı sigortası. Sigorta ettiği azamî tehlike mikdarı
T. L. 5.000.- Âkidi : İstanbul Umum Sigorta Şirketi - Sigorta senedi No. 2203. Müddeti : 18 - 8 - 1938
ilâ 18 - 8 - 1939. Senelik sigorta primi ve teferruatı T. L. 45,59.
II - P. T. T. Mukaveleleri :
Telefon :
Şirket merkezinde 65 numaralı bir telefon santralı ile buna merbut 5 aded dahilî telefon; şehir
müracaat kaleminin 23 numaralı telefonu; itfaiye santralına bağlı ve şebeke postabaşısı Hamzanın
evindeki 135 numaralı telefon. Senelik abonman bedeli (1938 de) ceman T. L. 100,/ / / - Aıjhh tazminat:
Bursa vilâyetinin Mamure köyünden Alioğlu ömerin kızı Hafizeye, sinni rüşte vasıl oluncaya
kadar ayda 2,50 lira tazminat. Bu kızın annesi 1927 yılında elektriğe çarpılarak ölmüştür. Bu tazmi
nata aid taahhüd senedi Bursa ikinci Noterliğinin 629/108 sayı ve 20 - 6 - 1927 tarihli evrakında
mukayyeddir.
IV - Kira mukaveleleri :
Bursada Atatürk caddesinde Tayyare Cemiyeti binasında şehir müracaat şubesi kirası. Buna aid
mukavelename 11 - 8 - 1938 tarihinde imza edilmiş olub müddeti 1 - 7 - 1938 den 30 - 6 - 1940 taririhine kadardır. Senelik kira bedeli : T. L. 600,V - Satınalma mukavelesinin imzası tarihinde mevcud siparişler :
Malm cinsi

Tarihi

Kime sipariş edildiği

500 sayaç kapağı

28 - 3 •- 1939

1 sayaç üç redüktörlü

11 - 2 •• 1939

FrancioniMilâno
Tarnapol-

Alternator ve eksiitatris kö
mürü
Sayaç numaratörü
6300 kg. gümüş halitalı füzibl
2 iâ 100 amp.

15 - 3 -• 1939

»

27 - 4 -• 1939

Ganz İstanbul
D. Marko - Bursa

Tutan Mülâhazat
Lit. 8300,sif İstanbul
T. L. 113,
İstanbul
« 168,»
5,> 210,-

VI - 1939 malî yılı içinde ödenmiş bina, arazi vergileri, bina ve arazı buhran vergileri ve ti
caret odaları hisseleri ve bu nevi diğer vergi ve resimler.
1939 malî yılma aid olmak üzere yapılan bu nevi tediyeler alâkadar dairelerin resmî makbuz
larına göre hesab edilecektir.
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Lef : No. 4 b
18 haziran 1939
Müttehid elektrik
Satmalına

Türk anonim

şirketi

mukavelesinin imazsı tarihinden evvelki zamana aid ve hükümleri
tarihinden sonraya sari mukavele ve taahhüdler listesi

1 temmuz 1939

Balıkesir tesisatı:
I - Meri sigorta mukaveleleri:
Bina ve makinelerin yangına karşı sigortası. Sigorta edilen meblâğ T. L. 150 000.— Âkidi:
İstanbul Umum sigorta şirketi. Sigorta senedi No. 610345. Müddeti: 19-X-1934 ilâ 19-X-1939.
Beş senelik sigorta primi ve teferuati: T. L. 1 193,68
II - Telefon mukavelesi:
Fabrikada bulunan bir telefonun senelik abonmanı (1938 de) T. L. 13.—
I I I - Demiryolu arazisinden geçmek için kira:
Silolara giden elektrik hatlarının demiryolu hatlarını katetmesinden dolayı senelik kira bedeli
T. L. 13,40.
Edime tesisatı:
I - Meri sigorta mukaveleleri:
Bina ve makinelerin yangına karşı sigortası. Sigorta edilen meblâğ T. L. 150 000.— Âkidi:
İstanbul Umum sigorta şirketi. Sigorta senedi No. 610347. Müddeti : 19-X-1934 ilâ 19-X-1939.
Beş senelik sigorta primi ve teferuatı : T. L. 1 193,68
II - Telefon mukavelesi:
Fabrikada bulunan bir telefonun senelik abonmanı (1938 de) T. L. 25,—•
Tekirdağ tesisatı:
Meri sigorta mukaveleleri:
Bina ve makinelerin yangına karşı sigortast. Sigorta edilen meblâğ T. L. 90 000.— Âkidi;
İstanbul Umum sigorta şirketi. Sigorta senedi No. 610346. Müddeti : 19-X-1934 ilâ 19-X-1939.
Beş senelik sigorta primi ve teferruatı : T. L. 751,55.
Gazianteb tesisatı:
I - Meri sigorta mukaveleleri:
Bina ve makinelerin yangına karşı sigortası. Sigorta edilen meblâğ T. L. 160 000.— Âkidi
İstanbul Umum sigorta şirketi. Sigorta senedi No. 610348. Müddeti: 21-XII-1934 ilâ 21-XII-1939.
Beş senelik sigorta primi ve teferruatı : T. L. 1 304,65.
I I - Telefon mukavelesi
Fabrikada bulunan bir telefonun senelik abonmanı (1938 de) T. L. 25,—
III - Satınalma mukavelesinin imzası tarihinde mevcud siparişler:
Sipariş edilen malın cinsi
1 eded Deutz motoru için
kafa

Tarihi
26 - V -1939

Kime sipariş edildiği

Tutarı

Mülâhazat

Türk - Klockner Hüm- T. L. 510,—
boldt - Deutz Ltd. şirSif
keti
İstanbul
IV - 1939 malî yılı için ödenmiş bina, arazi vergileri, bina ve arazi buhran vergileri ve tica
ret odaları hisseleri ve bu nevi diğer vergi ve resimler.
1939 malî yılma aid olmak üzere tekmil tesisler için yapılan bu nevi tediyeler alâkadar daire
lerin resmî makbuzlarına göre hesab edilecektir.
18 haziran 1939
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Lef : No. 5
Bursa cer, tenvir ve kuvvei M. T. A

Ş. ve müttehid

elektrik T. A. Ş.

Yüksek Nafia vekâletine
Ankara
Bu günkü tarihle imzaladığımız mubayaa mukavelenamesinin (II) nci maddesinde mevzubahs
vergi ihtilâflarına aid listeyi leffen takdim ediyoruz. Bu listede yazılı olan vergi ve resimlerin
ibra haricinde olduklarını ve bunlardan dolayı alâkadar mercilere müracaat hakkımızın mahfuz
bulunduğunu ve mezkûr listede yazılı olmayan vergi ve resimlere müteallik dava ve ihtilâfların
Şirketlerimiz uhdelerinde kaldığını ve bu vergiler hakkında da mercilere müracaat hakkımızın
mahfuz olduğunu ve ancak 1 temmuz 1939 tarihinden evvele aid zaman için şirketlerden vergi
ve resim namile yeniden hiç bir şey istenilmeme sinin mukarrer bulunduğunu arzeyleriz.
Şirketler mümessilleri
Neri
Bert ola

Lef : No. 5 A
18 haziran 1939
Bursa cer, tenvir ve kuvvei muharrike Türk Anonim Şirketi
listesi

vergi

ihtilâfları

1) 1931 senesi için M. Hans hakkında kazanç vergisi.
İhbarname No. 1/63, Bu ihbarnamenin 31 - V -1936 tarihinde Şirkete tebliğ edil
diği Maliye tarafından iddia edilmektedir. Tamamen tediye edilmiş bulunan mikdar
Maliye Şûrayi devlete müracaat etmiştir.
Devlet şûrası daire 4 - Dosya No. 38/4305.
Um. evrak No. 39806.
2) 1931 ilâ 1935 seneleri müstahdemin vergileri :
thbarname numaraları : 1/14 - 1/15 - 1/16 - 1/17 - 1/18
Tebliğ tarihi : 25 - V - 1936.
Mikdan :
Bu para tamamen Maliyeye ödenmiştir.
Yeniden tarhiyat 2/24 - 2/25 - 2/26 - 2/27 - 2/28 numara ve 4 - IV - 1939 tarihli
ihbarnamelerle tebliğ edilmiştir.
Şirketin itirazı No. 293, tarihi : 28 - IV - 1939.
3) İstihlâk resmi % 10 cezası :
3 aboneye yapılan tenzilâttan dolayı istihlâk resmi farkı olarak Şirketten tahsil edi
len % 10 ceza
Bu para tamamen ödenmiştir. İhtilâf Şûrayi devlettedir. Dosya No. 36/1184 Um.
evrak No. 21086.
4) Pul cezası :
Şirket evrakının tedkikinde 22 - IV - 1939 tarihinde pul cezası olarak tarhedilen
bu para ödenmemiştir. Affedilmesi için 287 sayı ve 26 - IV - 1939 tarihli yazı ile
Bursa defterdarlığı vasıtasile Maliye vekâletine müracaat edilmiştir.

T. L.

307,78

T. L. 7 295,39

T. L.

126,40

T. L.

216,90
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Lef : No. 5 B
18 haziran 1939
Müttehid elektrik Turk anonim §irketi ihtilaflı vergiler listesi

1) 1931 senesi müstahdemin kazanç vergileri:
İhbarname No. CÜ/123 T. 29 - V - 1935 ve
ihbarname No. 62/125 T. 31 - V - 1935
Bu sene için yapılan vergi tarhiyatı tamamen terkine alınmış ve kısmen iade edilmiş
tir. Vilâyet hissesi olarak Bursa vilâyetinden 812,34 lira ile faiz namile Maliyeden 367 li
ranın tahsili kalmıştır ki bunların da muamelesi derdesti ikmaldir.
Ceman iadesi lâzım gelen meblâğ
2) 1931 senesi şirket kazanç vergileri;
Yapılmış olan vergi tarhiyatı tamamen terkine alınmış ve vilâyet hissesinden ma
adası iade edilmiştir. Derdesti iade bulunan vilâyet hissesi

T. L.

K.

1 179

34

279

09

3) 1932 de Hasan Ferid ve Hüseyin Hüsnüye yapılan tediyata aid kazanç vergileri:
Buna aid ihbarname 28 - V - 1936 tarihinde tebliğ edilmiş olup 1/19 numaralıdır. Tarhiyat mikdarı
7 695 05
Bu para Maliyeye tamamen tediye edilmiştir. Mesele Şûrayi devlettedir. Bursa vilâ
yetinin 484 No. 5 - V - 1939 tarihli evrakile. ''
4) 1932 müstahdemin vergileri:
İhbarname No. 1/16, tebliğ tarihi 30 - IV - 1936
ihbarname No. 1/13, tebliğ tarihi 16 - V - 1939
Tarhiyat mikdarı
1 039 4L
Bu para tamamen Maliyeye tediye edilmiştir. Kazanç temyiz komisyonu şeklen ka
nuna aykırı tarhiyat yapıldığından dolayı bu vergileri tamamen terkine almıştır. Maliye
şubesi 4 - IV - 1939 tarihinde tarlıiyatını 2/23 numaralı ihbarname ile tekrar etmiş ise
le verginin esasından sarfınazar, tarhiyat kanunen müruru zamana uğramış olduğundan
tekmil bu paranın şirkete tamamen iadesi lâzımdır. Şirket itirazı N. 464, tarihi 7-IV-1939
5) 1933 ve 1934 seneleri müstahdemin vergileri:
ihbarname No. 2/28, tebliğ tarihi 31 - V - 1937
İhbarname No. 2/29, tebliğ tarihi 31 - V - 1937
Tarhiyat mikdarı: 25 472,94 ayrıca 593,90 lira teahhur cezasî ödendiğinden ceman
26 066 84
Bu para tamamen Maliyeye ödenmiştir. Şirket itirazı No. 470, tarihi 8 - IV -1939
6) 1935 senesi şirket asgarî mükellefiyet vergisi:
ihbarname No. 1/67, tebliğ tarihi 7 - V - 1936.
Bu vergiye aid buhran kısmı tarhiyatı 767,80 liradır ve ödenmiştir. Şirketin bir ki
mi hakkındaki itirazı derdesti tedkiktir.
767 80
Buna aid ayrıca ceza vardır.
7) 1936 senesi Şirket asgarî mükellefiyet vargisi:
ihbarname No. 1/86 tebliğ tarihi 14 - X - 1936. Bu vergiye aid buhran kısmı 952,70
radır ve ödenmiştir. Verginin bir kısmı hakkındaki Şirket itirazı derdesti tedkiktir.
952 70
Buna aid ayrıca ceza vardır.
8) Balıkesir istihlâk resmi:
Balıkesir maliyesinden 573,03 liranın tahsili lâzım gelmekte olub ihtilâf Şûrayi dev»ttedir. Şûrayi devlet 4 ncü daire 38/2218 dosya 30875 umumî evrak numarası
573 03

No. 3689

888 —

13 - VII -1939
T. L.

K.

9) Ruhsat tezkeresi:
Şirket teşviki sanayi muafiyetinden istifade ettiği halde Mfeliyece fuzulen tahsil
edilen in-, van 1 o zk e relerinden dolayı 600 lirannı Şirkete iadesi lâzımdır. İhtilâf Bursa
vilâyetimin 398 sayı 13 - IV - 1939tarihli evrakı ile Şûrayi devlete gönderilmiştir. Bu
600
para ödenmiştir.
10) 1934 ve 1935 malî senelerinde müteahhid vs. vergileri:
Cild 1, varak 85, 86, 87, 88 No. 31 - V - 1939 tarihli 4 kıta ihbarname ile tarh
2 768 59
edilen
2 768 59
Bu vergi ödenmiştir, itiraz edilecektir.
Buna aid eynea ceza vardır.
11) Müteahhid ve müstahdemin vergileri:
803 05
Gazianteb ihbaımamc No. 33/58 tarihi 31 - V - 1939
Edirne
»
No. 28/44 - 55 - 51 - 40 tarihi 31 - V - 1939
1 766 28
Tekirdağ
»
No. 2/8 tarihi 31 - V - 1939
58 12
Bu vergiler ödenmiştir. İtiraz edilecektir.
Bunlara aid ayrıca ceza vardır.

Lef: No. 5 O
T. C.
Nafia vekâleti

18 haziran 1939

Müttehid elektrik T. A. Ş. ve Bursa cer, tenvvr ve kuvvet muharrike T. A.

Şirketine

Vergi ihtilâfına aid olmak üzere yazmış olduğumuz bu günkü tarihli mektubunu
zun alındığını ve münderecatına muvafakat edildiğini bildiririm.
Nafia vekili
A F. Cebcioy

Lef : No. 6
Bursa Cer, Tenvir ve Kuvvei
Muharrike T. A. Ş. ve
Müttehid Elektrik T. A.Ş.

18 haziran 1939
Yüksek Naft a vekâletine
Ankara

Bursa Cer, Tenvir ve Kuvvei Muharrike Türk Anonim Şirketi ile Müttehid Elektrik Türk Ano
nim Şirketlerine aid olub Hükümete devri icabedenarsa ve binaların bir cedvelini ilişik olarak takdim
eder ve bu şirketlere aid arsa ve binalardan her hangi biri nisyan neticesi olarak mezkûr cedvelde zik-
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redilmemiş ise bunları dahi bilâhare devretmek hususunda tamamen
saygılarımızı sunarız

mutabık

olduğumuzu arzeyler,

Şirketler Mümessilleri
Neri
Bert ola

1

Lef : No. 6 A
18 haziran 1939
Müttehid Elektrik

Türk Anonim Şirketi
B u l u n d u ğ u
Balıkesir

Cinsi

Merkez fabrikası
Gazi bulvarı
Merkez fabrikası ve müştemilâtı Gazi bulvarı
Muhavvile merkezleri :
No. 1
Anafartalai Kapalıdere sokak
No. 2
Karası Dede sok.
No. 3
Çay mahallesi
No. 4
Şamlı cad.
No. 5
Yoktur.

emlâk, arazi ve binalar cedveli
mevki
Edirne

Tekirdağ

Gazianteb

Zindanaltı
Zindanaltı

Belediyenin malı
Belediyenin malı

Aynelleben
Aynelleben

Kaleiei

Yoktur

Karagöz cad.

Hükümet cad.
Kıyık
istanbul yolu
Karaağaç

Samanpazan
Yoktur
»
>

Bu listede yazılı tekmil emlâk, arazi ve binaların Tapuda kayid muamelâtı yapılmamıştır.

Lef : No. 6 B
18 haziran 1939
Bursa Cer, tenvir ve kuvvei muharrike Türk anonim şirketi emlâk, arazi ve binalar cedveli
- Elektrik fabrikasının arazisi - Bursa stadyom caddesi No. 2.
Tapu senedi No. 129 - tarihi 22 - X - 1929.
Bu arazi üzerine, santral binası, müştemilâtı, ikametgâh, depo ve saire inşa edilmiştir.
- Hali arazi - Bursa, stadyom caddesi.
Tapu senedi No. 130.
tarihi 22 - X - 1929 ve
Tapu senedi No. 21/74/90 tarihi 21 - VI - 1928.
Muhavvile merkezleri:
No.

Mevkii

1

Altıparmak

2
3
4
5

Cumhuriyet caddesi
Kayan
Yeşil
Umurbey

Mülâhazat
Bu muhavvile merkezinin arsası belediye tarafından verilmiştir. Ta
puda kayid muamelâtı yapılmamıştır.
•

Tapu No. 334 - tarihi 7 - XI - 1936

No. 3689

13 - VII -1939

— 890

Muhavvile merkezleri
No.
Mevkii
6

Ibrahim Paşa

7 Tophane
8 Sanat okulu
9 Muradiye
10 Çağlayan fabrikası
H Kükürtlü
12 Çekirge
13 Yıldırım
14 Belediye bahçesi
15 Eşref iler
16

Fevzi Çakmak caddesi

Mülâhazat
Bu muhavvile merkezinin arsası belediye tarafından verilmiştir. Ta
puda kayid muamelâtı yapılmamıştır.

Belediye bahçesinde verilen bir mahallin tanzimi suretile nisa edil
miştir.
Abone H. Sabri tarafından verilen bir mahallin tanzimi suretile
inşa edilmiştir.
Eski H. Reeeb fabrikası tarafından verilen bir mahallin tanzimi
suretile inşa edilmiştir.

Lef : No. 7
Bursa cer, tenvir ve kuvvei muharrike
T. A. Ş. ve müttehid elektrik T. A. Ş.
Yüksek Nafia

18 haziran 1939
vekâletine
Ankara

Bu günkü tarihle imza edilen mukaveleye atfen Hükümete ve şirketlere aid olacak mebaliğ
hesabının aşağıdaki şekilde tanzim edilmesini teklif ile mübahiyiz:
Mezkûr satınalma mukavelesinin 12 nci maddesine tevfikan 1 temmuz 1939 tarihinden beher
tesisin filî devir tarihine kadar, müesseselerin işletmesi Hükümetin kontrolü altında şirketler ta
rafından Hükümet hesabına yapılacağından beher tesis için ayrı bir hesab tutulacak ve bu hesa
ba Hükümete aid tahsilat ile masarif at kaydedilecektir.
Bu muamelâtın kaydedileceği defterler, vesaik ve evrakı müsbiteler, beher teslimin filen icra
sında Hükümete verilecektir.
İşletmeye müteallik olan zimmet ve matlub kayidlerinden maada aşağıdaki kayidler yapıla
caktır :
A) Hükümetin zimmetine:
1 - Bu günkü tarihli akdedilmiş olan mukavelenamenin 2 nci maddesine tevfikan şirketlere
aid olan mebaliğ.
2 - Hizmetlerine nihayet verilecek olan ecnebi müstahdemler hesabının tasfiyesine iştirak ol
mak üzere 2 600 liralık bir meblâğ.
B) Hükümetin matlubuna:
1 - Nakden alınmış ve mukavelenamenin 3 ncü maddesinde derpiş edilen abone depozito ak
çeleri, emanetler ve varsa diğer teminatlar.
2 - Mukavelenamenin 7 nci maddesinde derpiş edilen memur ve müstahdemler teminatı.
Hükümet lehine veya muhtemelen şirketler lehine tahassül edecek bakiyeyi, borçlu taraf be
her tesisatın filen teslimi amada diğer tarafa nakden ödeyecektir.
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Mukavelenamenin 12 nci maddesinde tasrih edildiği şekilde Bursa Cer, tenvir ve kuvvaî mu
harrike Türk anonim şirketinin 1 temmuz 1939 dan itibaren muhtemelen vücude getireceği tevsiat masrafları da Hükümetin zimmetine kaydedilecektir.
Bilvesile saygılarımızı sunarız.
Şirketler mümessilleri
Neri
Bertola

Lef : No. 7 A
T. C.
Nafia vekâleti

'

>
18 haziran 1939

Müttehid elektrik T. A. Ş. ve Bursa cer, tenvir ve kuvvei muharrike T. A. Ş. ne
Hükümete ve Şirketlere aid mebaliğ hesablarının sureti tanzimine mütedair bugünkü
mektubunuzu alıb mündereeatı ile mutabık bulunduğumu beyan eylerim.

tarihli

Nafia vekili
A. F. Cebesoy

Lef: No. 8
18 haziran 1939
Bursa cer, tenvir ve kuvvei muharrike
T. A. S. ve Müttehid elektrik T. A. S.
Yüksek Nafia

vekâletine
Ankara

Mahrukat da dahil olmak üzere, ambar malzemesi hakkında beyan ettiğimiz hususatı teyid ede
riz ; şöyle ki protokolün imzası tarihi olan 9 mayıs 1939 tarihinden beri ambar çıkışları, branşman
ve tesisat da dahil olmak üzere işletme ve tevsiat ihtiyaçları için yapılmıştır ve eğer islisnaeni.;
aynı tarihten itibaren üçüncü şahıslara satış yapılmış ise, bu satışların hâsrlatı Hükümetin mat
lubuna geçirilecektir.
Bilvesile saygılarımızı sunarız.
Şirket mümessilleri
Neri
Bertola

Cumhuriyet Reisliğine yazıları tezkerenin tarih ve
numarası
'
Bu kanunun neşir ve ilânının Başvekilliğe bildi
rildiğine dair Cumhur Reisliğinden gelen tezkere
nin tarih ve numarası
:
Bu kanunun müzakerelerini gösteren zabıtların
cild ve saytfa numaraları
:
./
„

, ,,
6 - VII - 1939 ve 1/208
Cild
Saytfa
? - VII - 1939 ve 4/1028
3
412,413
4
15,17,39:â0,40,41,95:98

