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Anadolu demiryolları ve Haydarpaşa limanı şirketlerile aktedilen 10-XII-1928
tarihli mukavelenamelerin bazı maddelerinin tadiline dair iki kıta mukavele
namenin tasdiki hakkında kanun
(Resmî Gazete ile neşir ve ilâm : 26/11/1937 - Sayı : 3540)
No.
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la tasdik edilen 10 kânunuevvel 1928 tarihli iki kıta mukavelenamede yapılan ta
dilâta dair Hükümetle mezkûr şirketler arasında 20 kânunusani 1937 tarihinde
akid ve teati edilmiş olan bağlı iki kıta mukavelename tasdik edilmiştir.
İKİNCİ MADDE — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir.
ÜÇÜNCÜ MADDE — Bu kanunun ahkâmını icraya Maliye ve Nafıa vekilleri
memurdur.
19 şubat 1937

Bir taraftan Hükümeti temsil eden Maliye müsteşarı Faik Baysal ile Nakid işleri umum mü
dürü Halid Nazmi Keşmir ve Diğer taraftan Anadolu Demiryolu şirketinin 28 - XII - 1936 tarihli
fevkalâde heyeti umumiyesinde tam salahiyetli murahhas tayin olunan Burdur saylavı Mustafa
Şeref Özkan ve Şirket Meclisi idare Beisi Ali Nizamî Akasma arasında aşağıdaki hususat takarrür
ettirilmiştir :
MADDE 1 — 10 - XII - 1928 tarihli mubayaa
kilde değiştirilmiştir:

mukavelenamesinin 2 nci maddesi aşağıdaki şe

Madde 2 : işbu devir ve temlik dolayısile Hükümet âtide gösterilen tekasiti seneviyenin,
şirket hesabına olarak, Berlinde « Doyçe bank » a sureti muntazamada tediyesini gayrikabili rücu
olmak üzere taahhüd eyler:
1 - 1 kânunusani 1929 dan itibaren ve 31 kânunuevvel 1929 tarihine
kadar
lâzimüttediye
5 539 822,96 isviçre frangı (Beş milyon beş yüz otuz dokuz bin sekizyüz yirmi iki isviçre frangı
ve doksan altı santim) miktarında bir taksiti senevi,
2 - 1 kânunusani 1930 dan itibaren ve 31 kânunuevvel 1932 tarihine kadar lâzimüttediye
6 304 291,40 isviçre frangı (Altı milyon üç yüz dört bin iki yüz doksan bir isviçre frangı ve kırk
santim) miktarında birer taksiti senevi,
3 - 1 kânunusani 1933 ten itibaren ve 31 kânunuevvel 1957
tarihine
kadar
lâzimüttediye
8 677 301,04 isviçre frangı (Sekiz milyon altı yüz yetmiş yedi bin üç yüz bir isviçre frangı ve dört
santim) miktarında birer taksiti senevi,
4 - 1 kânunusani 1958 den itibaren ve 30 eylül 1984 tarihine kadar lâzimüttediye 6 304 291,40
isviçre frangı (Altı milyon üç yüz dört bin iki yüz doksan bir isviçre Frangı ve kırk santim) mik
tarında birer taksiti senevi;
5 - 1 teşrinievvel 1984 ten itibaren ve 30 teşrinisani 1992 tarihine kadar lâzimüttediye 2 553 106,34
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İsviçre frangı (îki milyon beş yüz elli üç bin yüz altı İsviçre frangı ve otuz dört santim) mikta
rında birer taksiti senevî,
6 - 1 kânunuevvel 1992 den itibaren ve 5 mart 2002 tarihine kadar lâzimüttediye 1 369 660,01
İsviçre frangı (Bir milyon üç yüz altmış dokuz bin altı yüz altmış İsviçre frangı ve bir santim)
miktarında birer taksiti senevî.
Anifülbeyan tekasiti seneviye aid oldukları senelerin 15 şubat, 15 mayıs, 15 ağustos ve 15 teşri
nisani tarihlerinde olmak üzere her üç ayda bir balâda muharrer mekadirin rubu nisbetinde nakten veya Şirketin vadeleri müteakib üç ayda hulul edecek esham ve tahvilât kuponları olarak
tevdiat icrası suretile, tediye olunacaktır.
MADDE 2 — Mubayaa mukavelenamesinin
desi aşağıdaki şekilde tadil edilmiştir:

malî servis kısmının 12 numaralı sonuncu mad

Madde 12 : İsviçre frangının bedeli, ibrazında tediyesi meşrut sencdatın kambiyo piyasası üze
rinden tediye mahallerinden her hangi birinde rayiç akçe ile hâmillere tediye olunacaktır.
Ankara, 20 kânunusani 1937
Hükümet murahhasları

Anadolu demiryolları Şirketi
Murahhasları

Bir taraftan Hükümeti temsil eden Maliye mü-teşarı Faik Baysal ile nakid işleri umum müdürü
Halid Nazmi Keşmir ve diğer taraftan Haydarpaşa limanı şirketinin 28 - X I I - 1936 tarihli fevkal
âde heyeti umumiyesinde tam salahiyetli murahhas tayin olunan Burdur saylavı Mustafa Şeref Öz
kan ile Şirket meclisi idare resi Ali Nizami Akasma arasında aşağıdaki hususat tekarrür ettiril
miştir :
MADDE 1 — 10 - XII - 1928 tarihli mubayaa mukavelenamesinin 2 nci maddesi aşağıdaki şe
kilde tadil edilmiştir:
Madde 2 : İşbu devir ve temlik dolayısile Hükümet âtide gösterilen tekasiti seneviyenin
şirket hesabına olarak, Berlinde «Doyçe bank» a sureti muntazamada tediyesini gayrikabili rücu
olmak üzere taahhüd eyler:
1 - 1 kânunusani 1929 dan itibaren ve 31 kânunuevvel 1929 tarihine kadar lâzimüttediye:
418 225,90 İsviçre frangı (Dört yüz on sekiz bin iki yüz yirmi beş İsviçre frangı ve doksan san
tim) miktarında birer taksiti senevî,
2 - 1 kânunusani 1930 dan itibaren ve 31 kânunuevvel 1932 tarihine kadar lâzimüttediye:
467 047,77 İsviçre frangı (Dört yüz altmış yedi bin kırk yedi İsviçre frangı ve yetmiş yedi san
tim) miktarında birer taksiti senevî,
3 - 1 kânunusani 1933 ten itibaren ve 31 kânunuevvel 1957 tarihine kadar lâzimüttediye:
647 115,65 İsviçre frangı (Altı yüz kırk yedi bin yüz on beş İsviçre frangı ve altmış beş santim)
miktarında birer taksiti senevî,
4 - 1 kânunusani 1958 den itibaren ve 30 eylül 1983 tarihine kadar lâzimüttediye: 467 047,77
İsviçre frangı (Dört yüz altmış yedi bin kırk yedi İsviçre frangı ve yetmiş yedi santim) mik
tarında birer taksiti senevî,
5 - 1 teşrinievvel 1983 ten itibaren ve 5 mart 2002 tarihine kadar lâzimüttediye: 257 245,57
İsviçre frangı (İki yüz elli yedi bin iki yüz kınt beş isviçre frangı ve elli yedi santim) mikta
rında birer taksiti senevî.
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Anifülbeyan tekasiti seneviye, aid oldukları senelerin 15 şubat, 15 mayıs», 15 ağustos ve 15 teş
rinisani tarihlerinde olmak üzere, her üç ayda bir balâda muharrer mekadirin rubu nisbetinde
nakten veya şirketin vadeleri müteakip üç ayda hulul edecek esham ve tahvilât kuponları olarak
tevdiat icrası suretile tediye olunacaktır.
MADDE 2 — Mubayaa mukavelenamesinin malı servis kısmmın 11 numaralı
aşağıdaki şekilde tadil edilmiştir:

sonuncu maddesi

Madde 11 : İsviçre frangının bedeli, ibrazında tediyesi meşrut senedatm kambiyo piyasası
üzerinden tediye mahallerinden herhangi birinde rayiç akça ile hâmillere tediye olunacaktır.
Ankara : 2 kânunusani 1937
Haydarpaşa liman şirketi murahhasları
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