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Ankara Elektrik, Ankara Havagazı ve Adana Elektrik Türk anonim şirketleri his
se senedlerile hak ve vecibelerinin satm alınmasına dair mukavelelerin tasdikma
ve bu şirketlerin muvakkat işletmelerile satın alma bedellerinin tesviye tar
zına dair kanun
(Resmî
No.
3688

Gazete ile neşir ve ilâm : 12/VU/1939
>
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- Sayı : 4256)
Kabul tarihi
5 - VII -1939

B İ R İ N C İ MADDE — Ankara Elektrik Türk anonim şirketine aid beheri yüz
türk lirası itibarî kıymetinde bir buçuk milyon liralık on beş bin ve Ankara Ha
vagazı Türk anonim şirketine aid beheri yüz türk lirası itibarî kıymetinde bir
buçuk milyon liralık on beş bin aded ve Adana Elektrik Türk anonim şirketi
ne aid beheri yüz türk lirası itibarî kıymetinde bir milyon liralık on bin aded
ki ceman dört milyon liralık kırk bin hisse senedi ile Elektrieitaets - Lieferung Gfesellschaft ve Didier - Werke A. G. Alman Şirketlerinin üç milyon iki
yüz doksan sekiz bin üç yüz elli bir lira on sekiz kuruşu Ankara Elektrik T ü r k
anonim şirketinden ve iki milyon iki yüz elli dokuz bin dört yüz altmış bir lira
altmış üç kuruşu Ankara Havagazi Türk anonim şirketinden ve bir milyon elli
sekiz bin üç yüz on sekiz lira yetmiş bir kuruşu Adana Elektrik Türk anonim
şirketinden ki ceman altı milyon altı yüz on altı bin yüz otuz bir lira elli iki ku
ruşluk matlublarmm Londrada 24 Old B r od Street de mukim Robert Benson
et Co. Ltd. nam İngiliz Şirketine ve bu şirketten de Hükümete satılmasına mü
teallik olmak üzere 22 - V I -1939 tarihin de Naf ia vekilile yukarıda adı geçen Al
man ve İngiliz Şirketleri salâhiyettar mümessilleri arasında imza ve teati edil
miş olan bağlı mukavelename tasdik edilmiştir.
İ K İ N C İ MADDE — İşbu satm alma mukavelenamesi damga resimlerinden
muaftır. Bu mukavelenamede Hükümete aid olduğu gösterilen vergiler ile re
sim, harç ve masraflar ve bu vergilerin munzam kesirleri ve hisse senedleriniı \
ve matlublarm belediyelere devrine aid bilûmum vergi, resim ve harç ve masraf
lar ve munzam kesirler mukavelenamenin 16 ncı maddesi mucibince tasdikin ta
mamlanması şartile aranmaz.
ÜÇÜNCÜ MADDE — Satın alman hisse senedlerile matlublar bütün hak ve
vecibelerile aid olduğu belediyelere devrolunur.
Belediyeler, hisseleri kendilerine devredilen şirketleri bu kanunun neşrinden
itibaren bir sene zarfında tasfiyeye başlarlar.
Tasfiyeye kadar geçecek müddet zarfında bu şirketlerin işletmesine şirket usul
ve esasları dairesinde eskisi gibi devam edilir.
Yukarıda yazılı bir sene müddetin hitamında bu müesseselerin işletilmesi şe
killeri bir kanunla tayin olunur.
DÖRDÜNCÜ MADDE — Mukavelenamede takarrür ettirilen ve ilişik liste mu
cibince Ankara ve Adana belediyelerine tevzi edilmiş olan satm alma bedelleri
bağlı mukavelenamede muayyen şartlar dairesinde ve vadelerinde alâkadarına
ödenmek üzere Hazine namına adı geçen belediyelerce Ankarada Cumhuriyet Mer
kez bankasına yatırılır.
BEŞİNCİ MADDE — Hisse senedleri satm alman üç şirket, Türk memurlarına
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tazminat veya bunlar için teşkil edilecek bir sandığın ilk sermayesi karşılığı ol
mak üzere otuz beş bin lira ayıracaktır
Bu paranın üç şirkete tevzi ve istimal şekillerinin tesbiti Nafia vekilliğince
yapılacaktır.
ALTINCI MADDE — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir.
Y E D İ N C İ MADDE — Bu kanunun hükümlerini
Nafıa vekilleri memurdur.

icaraya Dahiliye, Maliye ve

7 temmuz 1939

Kanunun 4 ncü maddesi mucibince kanuna eklenmesi icab eden Ankara Elektrik, Ankara Ha
vagazı ve Adana Elektrik T. Anonim Şirketlerinin hisse senedlerile Didier Werke ve E. L. G.
Alman Şirketlerinin bu Şirketlerden alacaklarının satın alınmasına mukabil ödenecek mubayaa
bedelini ve bu bedelden Ankara ve Adana belediyelerine isabet eden mikdartn tevzi şek
lini gösterir tablo
Mukavelenin tasdikini
müteakib 15 gün zarBelediyelerin
adı
Ankara belediyesi elek
trik için
Ankara belediyesi ha
vagazı için
Adana belediyesi elek
trik için

fmda peşinen ödenecek
mikdar T. L.

6 şar aylık müsavi taksitle
10 kânunuevvel 1939 da ödenecek vadeli bedelin
ödenecek birinci kupon
bedeli İngiliz lirası

beher taksit tutarı
İngiliz lirası (*)

285 000

5 703 .10/

9 133 .14/

150 000

3 162 .60/

5 064 . 1 1 /

15 000

2 434

3 897 .15/

450 000

11 300

18 096

Not : Belediyeler birinci yarı yıl taksitini 10 haziran 1940 da ve mütebaki 39 taksidin her birini
de 10 kânunuevvel ve 10 haziran tarihlerinde satın alma mukavelenamesindeki eschs ve şartlar daire
sinde bir hafta evvel Türk lirasına bittahvil Hazine namına Ankarada Cumhuriyet Merkez bankasına
yatıracaklardır.
(*) İngiliz liraları 591.5 kuruş üzerinden hesablanmtştır.
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ANKARA ELEKTRİK VE HAVAGAZI VE ADANA ELEKTRİK TÜRK ANONİM
LERİ TESİSATINI SATINALMA MUKAVELENAMESİ

ŞİRKET

Bir taraftan :
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti (metinde «Hükümet» tesmiye edilmiştir) namına Nafia ve
kili ve Konya mebusu General Ali Fuad Cebesoy ile
Diğer taraftan :
Elektricitats - Lieferungs Gescllschaft ve Didierwerks A. G. (metinde «alacaklı hissedarlar» tesmi
ye edilmiştir) namına kendisine bu husus iğin verilen salâhiyetler mucibince hareket eden Fritz Becker
ve
Üçüncü taraftan :
4
Londra, 24 Old Broad stereet'de mukim Robert Benson et Co. Ltd. nam ingiliz Şirketi (metinde
Benson tesmiye edilmiştir) namına kendisine bu husus için verilen salâhiyetler mucibince hareket
eden Bay Adrien Biliotti.
Arasında aşağıdaki hususat dermeyan edilerek mutabakat hâsıl olmuştur :
Ankara Elektrik Türk Anonim Şirketinin beheri yüz türk lirası itibarî kıymetinde ceman bir
buçuk milyon Türk liralık (15 000) on beş bin aded ve Ankara Havagazı Türk Anonim Şirketinin
beheri yüz türk lirası itibarî kıymetinde keza ceman bir buçuk milyon türk liralık (15 000) on beş bin
aded ve Adana Elektrik Türk Anonim Şirketinin beheri yüz türk lirası itibarî kıymetinde bir milyon
liralık (10 000) on bin aded hisse senedlerinin tamamına yegâne sahib olduklarını ve yukarıda
tadad edilen bütün hisse senedlerinin tamamen tediye edilmiş bulunduğunu ve bundan başka
işbu mukavelenamenin imzası tarihinde kapatılan hesablara nazaran Ankara Elektrik Türk Anonim
Şirketinden (3.298.351,18) üç milyon iki yüz doksan sekiz bin üç yüz elli bir lira on sekiz kuruş ve
Ankara Havagazı Türk Anonim Şirketinden (2.259.461,63) iki milyon iki yüz elli dokuz bin dört yüz alt
mış bir lira altmış üç kuruş ve Adana Elektrik Türk Anonim Şirketinden (1.058.318,71) bir milyon elli
sekiz bin üç yüz on sekiz lira yetmiş bir kuruş ki ceman (6.616.131,52) altı milyon altı yüz on altı bin yüz
otuz bir lira elli iki kuruşun münhasıran alacaklısı bulunduklarını ve bu üç şirketin mikdarları yukarıda
yazılı olanlardan maada hiç biri millî veya ecnebi kredi müesseselerine malî borç namile bir gûna
borçları olmadığını beyan eden ve bu beyanlarının hilafından her türlü mesuliyeti kabul ettiklerini
bildiren alacaklı hissedarlar bu hisse senedlerile alacaklarının kâffesini aralarında yaptıkları bir
anlaşma esasları neticesinde «Benson» Müessesesine devir ve temlik eylemeği kabul etmiştir.
«Benson» yukarıda yazılı hisse senedlerile alacakların kendisine devir ve temlikini ve aşağıda
yazılı şartlar dairesinde kendisinde kendisi de Hükümete devir ve temliki kabul ve taahhüd eylemiş
tir. Hükümet dahi bu hisse senedlerile alacakların alacaklı hissedarlar tarafından «Benson» a ve
«Benson» dan kendisine aşağıdaki şartlar altında devir ve temlikine muvafakat eylemiştir.
Mubayaa bedeli > c tahvil ihracı
Madde — 1
H*'":ûmet mezkûr hisse senedlerile mallubatm kendisine temliki bedeli olarak « Benson » a :
1 - İşbu mukavelenameyi tasdik edecek kanunun Resmî Gazetede neşrinden itibaren (15) on beş
gün zarfında,
«Benson» un Ankarada Osmanlı bankası n ezdin deki hesabına yatırılacak olan (450 000) dört yüz
elli bin Türk lirasını; yukarıda alacaklı hissedarlar namına tadad edilen matlubat Şirketlerin def
terlerinde Hükümet namına o tarihte devredilmiş bulunmak ve yukarıda tadad edilen hisse senedleri
keza « Benson » hesabına alacaklı hissedarlar tarafından Hükümete teslim edilmiş .olmak şartile;
2 - Beherinin itibarî kıymeti (10) on ingiliz lirası olup ceman (448 000) -dört yüz kırk sekiz bin
ingiliz liralık itibarî bir sermaye temsil eden 3688 numaralı ve 5 - VIT -1939 tarihli kanunla
ihraç olunmuş « % 5 faizli 1939 Türk borcu tahvilleri » unvanlı (44 800) kırk dört bin sekiz yüz
aded hamiline muharrer tahvil teslim etmeği teahhüd eder.
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Bu tahviller en geç 1 birinci kânun 1939 tarihine kadar « Benson » un ihtiyarına göre Amsterdam
da veya Londra da « Benson » a teslim edilecektir.
Teslim mahalli mukavelenin akdinden itibaren bir ay zarfında « Benson » tarafından bildirilmediği takdirde Hükümet bu iki mahalden birini intihab eder.
Tahvillerin ihraç masraflarile ilk kote edilecekleri mahaldeki azamî yüzde ikiye kadar olan damga
resmi Hükümetçe tediye edilecektir.
Şu kadar ki, bu damga resmi tahvilâtın itibarî kıymetinin (% 2) yüzde ikisinden fazla olduğu
takdirde bu fazlalık (Benson) tarafından ödenecektir.
(450 000) dört yüz elli bm türk lirasile yukar da tarif edilen tahvilâtın teslimile Hükümet ge
rek alacaklı hissedarlara, gerek (Benson) a karşe her türlü vecibe ve mesuliyetten teberri etmiş
olacaktır.
Tahvillerin

evsafı

Madde — 2
Bu tahviller türkçe ve fransızea yazılı olmak üzere bağlı numune şeklinde ve (1) birden
(44 800) kırk dört bin sekiz yüze kadar müteselsil numaralı olacak ve her tahvilde kırk bir ku
pon bulunacaktır.
Tahviller her yıl yarı yarıya 1 kânunusani ve 1 temmuz tarihlerinde vacibüttediye olmak üze
re senede (% o) yüzde beş faiz getirecek ve birinci kuponun vadesi 1 kânunusani 1940 tarihinde
gelecektir.
Bu itibarla her kupon (5) boş şiling kıymetimde olacaktır.
Tahviller 1 kânunusani 1940 tarihinden itibaren en çok yirmi senelik bir müddet içinde aşa
ğıdaki dördüncü maddede yazılı şerait dairesinde itfa edilecektir.
Tediye ve borsa kayid yerleri,

malî servis,

tayin edilen yerlerin her hangi birinde

tediye

Maddx> — 3
Kuponlar ve tediyeye davet olunan tahviller Ankara, Brüksel, Paris, Londra, Zürih, Am3terdamda ve Hükümetle Osmanlı bankası arasında uyuşularak tayin edilecek diğer yerlerde te
diye olunacaktır.
Hükümet bu tahvillerin yukarıda yazılı yerler borsalarının resmî kayidlerine idhali için salâhiyettar makamlar nezdinde lâzımgelen teşebbüsleri yapmağı taahhüd eder.
Kuponların ve kurada
çıkmış olan tahvillerin tediyesi aşağıdaki müesseseler tarafından ya
pılacaktır :
Türkiyede:
Türkiye Cumhuriyet Merkez bankası;
'"
Osmanlı bankası.
Pransada ve İngilterede:
Osmanlı bankası ve bu banka tarafından Hükümetin muvafakatile tayin edilecek müesseseler.
Belçikada:
Bank dö Brüksel.
îeabı halinde diğer memleketlerde ayni suretle tayin edilecek müesseseler tarafından.
Şurası mukarrerdir ki, Osmanlı bankası diğer müesseseleri tayin hususunda 9 ncu maddede
yazılı hâmiller mümessilinin muvafakatini istihsal edecektir.
Tediyeye vazolunacak meblâğların mukabili, tediye yerlerinden her hâmilin ihtiyar edeceği her
hangi birinde kuponların veya kurada çıkmış olan tahvillerin ibraz edildikleri günün rayici üze
rinden hâmillere mahallî para ile ödenecektir.
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Tahvillerin itf&sı
Madde — 4
1 - Tahvillerin itfası; her yarı yıl esnasında Londrada Osmanlı bankası tarafından Hüküme
tin menfaatlerine en uygun şekilde yapılacak ve itfa akçası her yarı yıl evvelce itfa edilmiş olan
tahvillerin faizile kabaracaktır.
îtfa; ya tahvillerin fiatı başabaştan aşağı ise, borsada mubayaa stıretile veya fiatlar başabaşa
erişmiş; yahu d başabaşı geçmiş ise kura çekmek sııretile yapılacaktır.
Başabaş fiat, işlemiş olan faizler nazarı itibare alınmak suretile hesab edilecektir.
Her vadede itfaya tahsis edilen bütün meblâğlar müteakib yarı yıl zarfında kullanılacaktır.
2 - Mubayaalar; Osmanlı bankasınca Türkıyede: Merkez bankası ve Osmanlı bankası, îngılterede ve diğer yerlerde: Osmanlı bankası veya tayin edeceği diğer müesseseler vasıtasile yapıla
caktır. Bu mubayaalar tahvillerin resmen mukayyed bulundukları borsalarda ve bunlar arasında
da tahvillerin fiatça en aşağı olanlarından yapılacak ve bu muamelenin istilzam ettiği masraflarla
icabında muhtelif yerlerde tahvillerden koparılmış kuponlardan doğan farklar hesaba katıla
caktır.
Mubayaa edilen tahvillerin her yerin adetine göre usul ve taamüle muvafık olarak teslimi
lâzımdır.
Mubayaalar, her yarı yılın ilk beş ayı esnasında mümkün mertebe müsavi bölümlerle sırala
nacaktır.
Tahvillerin irişdikleri fi atlardan dolayı her hangi bir ay zarfında mubayaada kullanılmayan
her meblâğ müteakib aya isabet eden mubayaa akçasına ilâve olunacaktır.
Yarı yılın itfaya mahsus tediye karşılığı bu yarı yıl esnasında kısmen veya tamamen mubayaada
kullanılmadığı takdirde böyle elde kalan meblâğ kura çekmek suretile itfaya tahsis olunacaktır.
3 - I cab ettiği zaman kura keşideleri 1 haziran \e 1 kânunuevvelde Londrada Osmanlı bankası
tarafından Hükümetin bir murahhasının huzurunda yapılacaktır.
Kura listeleri tediye müesseseleri nezdmde hâmillerin emrine hazır tutulacaktır.
1 haziranda kurada çıkan tahviller müteakib 1 temmuz ve 1 kânunuevvelde kurada çıkan tahvil
ler de müteakib 1 kânunusanide bu tahvillerin kuponlarile birlikte tediyeye vazolunacaklar ve bu
kuponların ödendiği tediye akçası ile başa baş okrak ödeneceklerdir.
Kurada çıkan tahviller, itibarî baliğleri bilfiil tediyeye vazolunduğu günden itibaren, faiz getir
meyeceklerdir.
Tediyeye ibraz olunan her tahvilin tediyeye vazolunduğu tarihten sonraki bütün kuponlarını hamil
bulunması lâzımdır. Noksan olan kupopnların kıymeti, hamile ödenecek meblâğdan indirilecektir.
Noksan kuponların baliği, tediye edilecek meblâğa müsavi veya bu meblâğdan fazla ise kurada
çıkmış olan tahvil tediye edilmeyecektir.
Müruru

zaman

Madde — 5
Tahvillerin tediyeye vazolunacakları tarihten itibaren beş sene zarfında tediyeye ibraz edilmeyen
kuponları ve kurada çıktıkları halde tediyeye vazedildikleri tarihten itibaren on sene zarfında tedi
yeye ibraz olunmayan tahviller, Hükümet lehine müruru zamana uğrayacaklardır.
Tahvillerin Tardiyedeki vergi

muafiyeti

Madde — 6
Tahvillerle kuponları, bu tahvillerin tamamile itfasına kadar Türkiyede
olacaktır.

bütün vergilerden muaf
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Komiisyon ve servis masrafları
Madde — 7
1 - Tahvillerin malî servisi için Hükümet tarafından verilecek komüsyonlar şu suretle tesbit
olunmuştur:
A) Faiz servisi: Beher birlik kupon için asgarî mikdar (0,40) yüzde kırk peni olmak üzere hâ
mile tediye edilecek gayrisafi meblâğın (% 1/2) yüzde yarımı.
B) îtCa servisi: Beher birlik tahvil için asgarî mikdar (4) dört peni olmak üzere mubayaa fiatıınn veya kurada çıkmış olan tahvil için tediye olunan gayrisafi meblâğın (% 3/8) yüzde üç tak
sim sekizi.
Komüsyonlar mikdarınm; ahval ve şeraite göre Hükümet ve Osmanlı bankası arasında uyuşula
rak her zaman yeni bir tedkike tâbi tutulabileceği mukarrerdir.
2 - Cari servis masrafları:
Sadece tediye ve müruru zaman ilânlarının ve kurada çıkmış olan tahviller listelerinin tabı
masraflarını, bu ilân ve listelerin neşri masraflarını, kura masraflarını, damga ile zımba âletleri
masraflarını, tahvillerin mubayaasına müteallik simsariye ve borsa vergilerile sair masraflarını, te
diye edilen kuponların ve itfa olunan tahvillerin nakil ve sigorta masraflarını, posta ve telgraf üc
retlerini ihtiva eder.
3 - Birinci paragrafta yazılı komüsyonlarla ikinci paragrafta yazılı servis masrafları için yıl tak
sitlerinden alınmak üzere senede (400) dört yüz ingiliz liralık bir meblâğ tahsisi kabul edilmiştir.
Ancak ilk yarı yıl taksiti için bu meblâğ (100) yüz ingiliz lirasından ibaret olacaktır.
Her yarı yıl taksiti zamanında bu paradan kullanılmayan mikdar müteakib devrede (4) ncü
madde mucibince istimal edilmek üzere' fevkalâde itfaya tahsis olunur.
Yıl taksitlerinin

tediyesi re tediye LarşılıMrınmn leşimi
Madde — 8

Hükümet 10 kânunuevvel 1939 tarih'nde (11 200) on bir bin iki yüz ingiliz lirası tahvillerin
faizine ve (100) yüz ingliz İrası da 7 nci madde de yazılı komüsyon ve servis masraflarına aid
olmak üzere Osmanlı bankası Londra merkezi;ıC (11 300) on bir bin üç yüz ingiliz liralık bir
taksit tediye edecektir.
Bü tediyeden başka tahvillerin tamamen itfasına kadar Hükümet, 1 kânunusaniden başlıyan
ve aynı senenin kânunuevvel sonunda biten ve 1 kânunusani 1940 da başlryacak olan her malî
sene için (35 792) otuz beş bin yedi yüz doksan iki ingiliz lirasını tahvillerin faiz ve amortisman
servisine ve (400) dört yüz ingiliz lirasını da 7 nci maddede yazılı komüsyon ve servis masrafla
rına aid olmak üzere Osmanlı bankası Londra merkezine ceman (36 192) otuz altı bin yüz dok
san iki ingiliz liralık bir yıl taksiti ödeyecektir.
2 - Yıl taksidi her biri (18 096) on sekiz bin doksan altı ingiliz liralık iki müsavi yarı yıl
taksidine ayrılacak ve birinci yarı yıl taksidînin tediye vadesi, 10 haziran 1940 ve ikincisininki
bunu takib eden 10 kânunuevvelde olacaktır.
3 - Osmanlı bankası Londra merkezi kendisine verilen j arr yıl taksidinden evvelemirde her
vade anında henüz, itfa edilmemiş bulunan tahvillerin (% 5) yüzde beşden faizlerini ve bu faiz
lere aid banka komüsyon ve servis masraflarını ve ondan sonra da işbu mukaveleye merbut amor
tisman cedveline göre itfa edilecek tahvillerin adedinin başabaş kıymetine tekabül eden meblâğı
ve bu itfaya müteallik banka komüsyonları ve servis masraflarına ayıracak ve bu mukavele mu
cibince istimal edilmek üzere tahsis edecektir.
Bu mikdarlar ayrıldıktan sonra artacak' her meblâğ 7 nci madde mucibince istimal edilmek
üzere fevkalâde itfalara ve bu itfalara müteallik banka komüsyonları ile servis masraflarına hasrolıı nacaktır,
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Bu maddede yazılı komüsyon ve servis masrafları işbu
miş olanlardır.
4 - Hükümet her yarı yıl taksidini Osmanlı bankası
karşı işbu yarı yıl için her türlü borçtan kurtulacaktır.
5 - Osmanlı bankası tahvillerin faiz ve itfa servisini,
kümetçe tediye olunacak yıl taksidleri vasıtasile ve işbu
dairesinde temin edecektir.
Hâmillerin

mukavelenin 7 nci maddesinde gösteril
Londra merkezinde tesis edince hâmillere
tahvillerin tamamile itfasına kadar Hü
mukavelenamede kararlaştırılan şartlar

temsili

Madde — 9
Hâmiller Hükümete karşı münhasıran kendi yerine her an bir diğer mümessil tayin etmek hakkmı
muhafaza edecek olan Londra E. C. 2 24 Old Broad Street'de mukim Eobert Benson et Co Ltd. ta
rafından temsil olunacak ve tahvillere aid işbu mukavelenin malî hükümlerine müteallik maddelerin
.cabında Hükümetin muvafakatile vuzuh vermeğe mezun olacaktır.
işbu malî hükümlerin tefsir veya icrasında Hükmetle hâmiller arasında zuhur edebilecek her ihti
lâf diğer tarafın yazılı tebliğinin vusulünden itibaren (30) otuz gün zarfında her iki tarafça tayin
edilecek iki hakem tarafından hallolunacaktır.
Bu hakemler tayinleri tarihinden itibaren iki ay zarfında ihtilâf hakkında ittifakla karar verecek
ler yahud ieab ediyorsa, reyler arasındaki tesaviyi izale için, bir üst hakem tayin eyleyeceklerdir.
Gerek (30) otuz günlük mehil zarfında iki taraftan birinin hakeminin tayin edilmemesi, gerek
üst hakemin intihabı hususunda hakemler arasında ittifak hâsıl olamaması halinde bu cihet en ziyade
süratle davranan tarafın müracaati üzerine İsviçre Federal Mahkemesi Meclisi Reisi tarafından hallo
lunacaktır.
Hakem karan katği ve derhal vacibülinfaz olacaktır.
İki taraftan her biri kendi hakeminin masraflarını deruhde edecek ve üst hakemin ücretile hake
me müracaat yüzünden doğan müşterek masraflarayarı yarıya iştirak eyleyecektir.
İşbu mukavelede kararlaştırılan yıl taksitinin H ükûmet tarafından tediyesi hiç bir halde Hükümet
le Robert Benson et Co. Ltd. veya işbu mukavele mucibince ihraç edilecek tahvilât hâmilleri mümes
sili arasında çıkacak ihtilâflar yüzünden tehir veya tatil edilmeyecektir.
Osmanlı ve Merkez bankalarının Hükümete

karşı

vaziyetleri

Madde — 10
1 - Hükümet her yarı yıl taksitini Osmanlı bankasına yatırınca bu banka Ankara, Paris,
Londra, Brüksel, Zürih ve Amsterdamda gazetelerle hâmilleri kupon bedellerini tahsile davet
edecek ve bu ilânın bir suretini de resmî gazete ile neşredilmek üzere Ankarada Cumhuriyet
Merkez bankasına gönderecektir.
2 - Osmanlı bankası, her üç aylık devre zarfında tediye edilen kuponları ve itfa için mubayaa
edilen tahvilleri iptal ile bordroları ile bu devreyi takib eden en geç üç ay zarfında Ankarada
Cumhuriyet Merkez bankasına göndereceği gibi usulen tediye ettiği masraf evrakını dahi müfre
datlı cedvellerile ayni müddette bu bankaya gönderecek ve Merkez bankasına karşı vereceği hesab
neticesinde Hükümete karşı olan mesuliyetten beri olacaktır.
3 - Merkez bankası, tediye edilmiş kupon ve tahvilleri ve yapılan masrafları tedkik ve alel
ûsul tesis edeceği defterlere kaydedecek ve tahvillerle kuponların emarjemanını yapacak ve her
y a n yıl muamelâtını müteakib altı ay zarfında bir hesab hulâsası ile Hükümete bildirecek ve
tediye evrakı ile itfa edilmiş tahvil ve tediye olunmuş kuponları Hükümet emrine amade tuta
caktır.
Merkez bankasının deruhde edeceği bu vazifenin icab ettireceği masrafların mukabili Hükü
met ile Merkez bankası arasında tesbit ve Hükümetçe bu bankaya ayrıca tediye olunacaktır.
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muamele

Madde — 11
HÜKÛmet, Türk Devletinin haricî alacaklarının cümlesine tatbik edilmek üzere umumî tedbir
ler almağa lüzum gördüğü takdirde Hükümete, sırf banka avansı mahiyetinde yapılmış olan
avansların alacakları hariç kalmak üzere işbu tahviller hâmilleri hal ve istikbalin diğer haricî ala
caklıları arasında en müsaid muameleye mazhar olandan daha az müsaid bir muameleye tâbi t1-tulmıyacaktır.
Müteferrik

hükümler

Teminat
Madde — 12
Alacaklı hissedarlar, bu üç Şirketin defterlerinde kayde geçmiş bulunan ve bilançoları ile ay
lık vaziyetlerine dahil edilen teahhürlerden başka istihdam mukaveleleri ve (melfuf cedvellerde gös
terilip verilmiş ve fakat ifa edilmemiş siparişlerden mütevellid kayde geçmemiş bulunan teahhüdler
müstesnadır) halen bir gûna teahhüdleri olmadığım beyan ederler. (Ancak gümrük idaresinin, henüz
dermeyan edilmemiş ve gümrük rüsumuna dair olan bir iddiası işaret edilir).
Şu kadar ki, işbu üç Şirketten her hangi biri aleyhine, henüz kayde geçmemiş (meselâ yukarıda
mevzubahs gümrük idaresinin iddiası gibi) veya bu güne kadar malûm olmayan matlubat derme
yan olunabileceği hususu nazarı itibare alınarak, Benson Hükümet veya Hükümetin irae edeceği
şahıs namına Osmanlı bankası marifetile (50 000) elli bin Türk lirasına kadar bir banka teminatı ita
edecektir. Şurası mukarrerdir ki, Benson veya alacaklı hissedarların mesuliyeti hiç bir halde işbu
(50 000) elli bin Türk lirasını tecavüz etmeyecektir.
îşbu teminat mektubu Osmanlı bankasınca Hükümete, birinci maddede yazılı (450 000) dört yüz
elli bin Türk lirasının Benson hesabının matlubuna Hükümetçe tediyesile ayni zamanda verilecektir.
Bir dava takdirinde, mahkeme masarifi ve kanunî avukat ücretleri (50 000) elli bin Türk liralık
teminattan tesviye edilecektir.
işbu teminat mucibince yapılacak bütün diğer tediyat, Benson ile anlaşma müstesna olmak şartile,
ancak nihaî ve katği kararlar üzerine yapılacaktır.
işbu teminat müruru zaman müddetinin hitamına kadar meri kalacak; şu kadar ki Şirketlerin fe
sih ve tasfiyesine iptidar edildiği takdirde bu teminat ticaret kanununun (451) nci maddesinde der
piş edilen bir senelik müddetin inkizasında meriyetten çıkacaktır.
Maamafih işbu müddetin hitamından evvel dermeyan edilip, mezkûr teminat ile tesviyesi lâzımgelcn mütalebeler nevinden olan müddeiyat tasfiyenin hitamına veya müruru zamanın tahakkukuna
kadar müemmen kalacaklardır.
Resim, vergi VP masraflar
MadHo — 13
Bu mukavele mucibince yapılacak masraflar, matlubat ve hisse senedatmm alacaklı hissedarlarca
«Benson» a ve «Benson» tarafından Hükümete temliki dolayısile ödenecek harçlar ve damga resimleri ve
yine işbu mukavelenin icrasına müteferri muamelâtın tâbi olacağı vergi ve resimler, ve keza gerek
mukaveleye, gerek mukavele hükümlerine göre verilecek makbuzların tâbi bulunduğu damga resim
leri Hükümete aiddir
Bu mukavele hükmünce «Benson» a aid bulunacak mebaliğ her türlü vergi ve resimden muaf ola
caktır.

No. 3688

— 863 —
,

12 - VII -1939

Hakeme müracaat
Madde — 14

Bu mukavelenin tefsir veya icrasından dolayı Hükümetle «Benson» veya alacaklı hissedarlar ara
sında çıkacak her türlü ihtilâf 9 ncu maddede yazılı hükümler dairesinde hakem usulü ile hal ve tesviye
edilecektir.
Osmanlı Bankasınca vazife ve salâhiyetlerin kabul sureti
Madde - - 1 5
îşbu mukavelenamenin bir sureti, imzasını müteakib Hükümet veya Benson tarafından Osmanlı
Bankasına tevdi olunacaktır. Mezkûr banka tarafından bu mukavele ile kendisine tevdi olunan
vazife ve salâhiyetlerin tamamen kabul edildiği bir ay zarfında Âkidlere bildirilmediği takdirde bu
vazife ve salâhiyetler, Hükümet ile Benson arasında uyuşularak diğer bir banka veya müesseseye
tevdi olunacaktır.
Mukavelenin

tasdiki

Madde — 16
Bu mukavele, bir taraftan Hükümetçe Büyük Millet Meclisinin ve diğer taraftan Elektricitats Liferungs Gesellechaft ve Didier - Werke ve Robert Benson et Co. Ltd. îdare Meclislerinin tasdikma
arzedilecek ve neticesi Âkidler tarafından birbirlerine aleûsul tebliğ olunacaktır
Hükümetin

murakabesi

Madde — 17
îşbu mukavelenamenin imzası tarihile Türkiye Büyük Millet Meclisince tasdiki tarihi arasında
geçecek zaman zarfındaı Hükümet veya Hükümetin yerine kaim olacak makam üç Şirketin işletmesini
dilediği şekil ve vasıtalarla murakabe edecektir.
Mukavelenin muteber

metni

Madde — 18
Bu mukavele, Türkçe ve Fransızca olarak 22 haziran 1939 tarihinde imza ve teati edilmiştir, ihtilâf
vukuunda Türkçe metin muteberdir.

Lef : 1
Tahvil

numunesi

Tarih ve
numaralı kanunla ihraç edilmiş olan % 5 faizli 1939 Türk
borcu tahvilleri hâmiline muharrer bir kıta tahvil senedi.
Türkiye Cumhuriyeti
tarih ve
numaralı kanunla ihraç edilmiş olan
% 5 faizli 1939 Türk borcu tahvilleri
tarihli
numaralı kanuna tev
fikan Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından tasdik edilen
tarihli mukavelena
me mucibince beheri (10) on ingiliz lirası kıymetinde (44 800) kırk dört bin sekiz yüz tahvile tak
sim edilmiş (448 000) dört yüz kırk sekiz bin ingiliz lirası itibarî resülmal ile ihraç olunmuştur.
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Hâmiline muharrer bir kıta tahvil senedi No.
itibarî resülmali (10) on ingiliz lirasıdır.
Yarı yarıya 1 kânunusani ve 1 temmuzda vacibüttediye olmak üzere senede (10) on şiling faiz
getirecek ve (5) beş şiling kıymetinde olan birinci kupon 1 kânunusani 1940 vadesinde ödenecektir.
Kuponların tediyesi ve kurada çıkmış olan tahvillerin ödenmesi aşağıda gösterilen müesseseler
tarafından yapılacaktır.
Ankarada:
Türkiye Cumhuriyet Merkez bankası ve Osmanlı bankası.
Londra ve Pariste:
Osmanlı bankası ve icabında Türkiye Hükümetinin muvafakati ile bu banka tarafından ta
yin edilecek müesseseler.
Brükselde:
Bar dö Brüksel.
Zürih ve Amsterdam ve icabı halinde diğer yerlerde ayni suretle Osmanlı bankası tarafından
gösterilecek müesseseler.
îşbu tahvillerle kuponları Türkiyede bütün vergilerden muaf olacaktır.
Tediye akçesi:
îşbu tahvilin
resülmal ve faizi ingiliz lirası olarak vacibüttediyedir.
Tediyeye vazolunan meblâğların mukabili hâmillerin ihtiyar edeceği tediye mahallerinin her
hangi birinde kuponların veya kurada çıkmış olan tahvillerin ibraz edildikleri günün rayici
üzerinden hâmillere mahallî para ile ödenecekti f.
İtfa:
işbu tahviller her yarı yıl ve 1 kânunusani 1940 tarihinden azamî yirmi sene zarfında itfa
edilecek ve itfa akçesi her yarı yıl evvelce itfa edilmiş olan tahvillerin faizile kabaracaktır. Her
vadede itfaya tahsis edilen meblâğlar müteakib y?rı yıl zarfında tamamen kullanılacaktır, itfa,
tahvillerin fiati başabaştan aşağı ise borsada mubayaa suretile ve fiatler başabaşa ermiş veyahud
başabaşı geçmiş ise kura çekmek suretile yapılacaktır. İcab etiği zaman kura keşideleri 1 hazi
ran ve 1 kânunuevvelde Osmanlı bankası tara Tından Londrada yapılacak ve 1 haziranda kurada
çıkan tahviller 1 temmuzda ve 1 kânunuevvelde kurada çıkan tahviller 1 kânunusanide, bu va
delerin kuponlarile birlikte tediyeye vazol un acıktır. Kuradan çıkan tahviller, itibarî baliğleri
bilfiil tediyeye vazolunduğu günden itibaren faiz getirmeyeceklerdir.
Mürura zaman:
Bu tahvillerin tediyeye vazolunduklan tarihten itibaren beş sene zarfında tediyeye ibraz
edilmemiş kuponları ve kurada çıktıkları halde tediyeye vazedildikleri tarihten itibaren on sene
zarfında ibraz olunmayan tahviller Hükümet lehine mürura zamana uğrayacaklardır.
Tediye karşılıklarının tesisi:
işbu tahvillerin faiz ve itfa servisine aid tediye karşılıkları Osmanlı bankasında tesis oluna
caktır. Yarı yd tediye karşılıkları bir defa teessüs edince, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti bu
yarı yıl için, hâmillere karşı her türlü borçtan beri olacaktır.
Hâmillerin temsili:
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti nezdinde hâmiller münhasıran Robert Benson et Co Ltd. veya
bu firmanın bu hususta tayin edeceği teşekkül tarafından temsil edilecektir.
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti namına
Maliye vekili
(Matbu imza)
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Osmanlı bankası bu tahvillerin faiz ve itfa servisine,
metçe tediye olunacak yıl taksitleri vasıtasile ve
tırılan şartlar dairesinde temin edecektir.

tahvillerin ta ma mile itasına kadar, Hükü
tarihli mukavelenamede kararlaş
Osmanlı bankası namına
(Matbu veya yazı ile imza)

Not : 1 - Hükümetçe arzu edildiği takdirde bu tahvil Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti mümessili
nin de matbu imzasını taşıyacaktır.
Not : 2 - Tahvillerin tabı esnasında Hükümetle Şirket arasında teati olunup 3 ve 4 numaralı zeyil
lerde müıtderiç bulunan mektupların mevzuunu teşkil eden anlaşma nazarı itibare alınacaktır.

Lef : No. 2
. . numaralı ve

tarihli kanunla ihraç olunmuş olan % 5 faizli 1939
Türk borcu tahvilleri itfa cedveliâir.

Yarı yılların
srra numarası

Tedavülden çekileeek tahvil adedi

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

665
681
697
716
734
753
769
790
808
830
851
872
893
917
938
962
986
1013
1037
1063

Yarı yılların
sıra numarası

Tedavülden çekilecek tahvil adedi

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

1089
1116
1145
1174
1201
1233
1265
1294
1328
1360
1394
1429
1466
1500
1538
1577
1618
1657
1699
1742
44800
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Lef: No. 3
' ( iVriwry"-

•-

Ankara : 22 haziran 1939
Robert Benson et Go. Ltd.

Hükümetle aranızda bu günkü tarih ile imzalanan mukavelede yazılı (5-VII-1939 tarih ve 3688
numaralı kanunla ihraç edilmiş olan % 5 faizli 1939 türk borcu tahvilleri)
mürettebatının
31 kânunuevvel 1940 tarihine kadar muvakkat ve istisnaî tarzı tediyesi hakkında aramızda tekarrür eden aşağıda yazılı mutabakatı işbu mektubla teyid eylerim.
Bu müddet zarfında mezkûr tahvillere aid taksitlerin Türkiye Hükûmetile eski Osmanlı borç
ları Düyunu umumiye meclisi arasında aktedilen ve Türk ve Fransız Hükümetleri arasnıda 18
temmuz 1938 tarihinde teati edilen mektublarla tadil edilen 24 haziran 1936 tarihli itilâfname
hükümleri dahilinde tediyesine ve bahsi geçen itilâfnamede yapılacak her hangi bir tadil, tahdid,
tecdid veya temdidin T939 tahvilleri hakkmda tatbikine Hükümetçe muvafakat edildiğini be
yan eylerim.
Muvakkat tediye rejimi hakkında 5 - VII -19 39 tarih ve 3688 numaralı kanunla ihraç edilmiş
olan % 5 faizli 1939 türk borcu tahvillerinin zahrına kaydedilecek metin elektrik Şirketi için
verilen % 5 faizli 1938 türk borcu tahvillerine dercedilecek metnin ayni olacaktır.
Şukadar ki, bu metindeki Türk anonim elektrik Şirketi tasfiye memurlarının «Veyahud Türk
anonim elektrik hissedarları umumî heyetince bu husus için tayin edilebilecek olan hakikî veya
hükmî şahısların» ibaresi yerine Robert Benson et Co. Ltd. 24 Old Brood, Street London E. C. 2
(veya tarafmdan bu husus için tayin edilecek olan hakikî veya hükmî şahısların) ibaresi ikame
edilecektir.
Nafia vekili

Lef: No. 4
22 haziran 1939
Nafia

vekaletine
Ankara

Bu günkü tarihle imzaladığımız mukaveleye atfen 5 - VII -1939 tarih ve 3688 numaralı kanunla
ihraç edilmiş % 5 faizli 1939 türk borcu tahvillerinin tarzı tediyesi hakkında tarafı Devletle
rinden yazılmış olan bu günkü tarihli mektubu aldığımı ve mündericatını kabul etmekte oldu
ğumu arzeylerim.
Robert Benson Et. Co. Ltd.
mümessili
*

Lef: No. 5
T. C.
Nafia vekâleti

22 haziran 1939
Rooert Benson et Co. Ltd.

Hükümetle aranızda bu gün imza edilmiş olan mukaveleye atfen işbu mukavelenin birinci maddesi

Ho. 3688

— 867 —

12 - VII -1939

mucibince tarafınıza tediye olunacak (450 000) dört yüz elli bin Türk lirasının tarafınızdan intihab
edilecek malların mubayaası ve aşağıda yazılı memleketlere ihracı suretile (transferine) müsaade edi
leceğini beyan ederim.
1 - Türkiyeye bir kliring mukavelesile bağlı bilcümle memleketler;
2 - Bu gün cari kararnamelerde gösterilen (interclıangeables) memleketler;
3 - Türkiye ile bir ticaret muahedesile bağlı olmayan memleketler;
îki ve üç numaralı fıkralarda yazılı memleketlere ticaret vekâletinin müsaadesi istihsal olunmak
kay dile bu ihracat gerek bizzat tarafınızdan doğrudan doğruya ve gerek başkaları tarafından hesabı
nıza yapılabilecektir.
Bundan başka Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin kliring mukavelesile Türkiyeye bağlı memle
ketlere gönderilecek mallar bedellerinin kiliring hesablarmdan hariç kalmasına muvafakat eylediğimi
ve ancak mezkûr memleketlerin muvafakatinin istihsalinin tamamen size aid olacağını ve diğer mem
leketlere gönderilecek eşya bedellerinin memlekete getirilmemesini şimdiden kabul ettiğimi beyan
eylerim.
Nafia vekili

Lef: No. Ğ
T.C.
Nafia vekâleti

22 haziran 1939
M. Robert Bonson et Co. Ltd.

Baylar;
Bu günkü tarihle Hükmetle aranızda imzalanan mukaveleye atfen, gerek tarafınıza bu mukavelenin
birinci maddesi mucibince tediye olunacak (450 000) dört yüz elli bin Türk lirasınm; gerek 5 / V H /
1938 tarih ve 3688 numaralı kanunla ihraç edilmiş 1939 türk borcu tahvillerinin malî servisini ifa için
derpiş edilen senevi mürettebatın 3, 4 ve 5 nci lef lerde münderiç hükümlere tevfikan tarafınızdan
transferine imkân hâsıl oluncaya kadar bu meblâğların, kambiyo kontrolü komisyonunun murakabesi
altında olmak üzere,, bankaya yatırılmasına yahud bankaya tevdi edilecek Hazine bonoları veya tahvi
lât mubayaasında kullanılmasına, bunlardan tevellüd edecek faizlerin bloke paralar hakkındaki ahkama
müsteniden transferinin icrasına veya Türkiyede mal mubayaasına mütealilk masraflarda kullanılma
sına muvafakat eylediğimi beyan ederim.
Itesülmali ise, mukavele ahkâmına tevfikan ve mezkûr ahkâm dairesinde kullanılmak üzere önce
den müsaade istihsaline lüzum olmaksızın transferi icra edilebilir.
Nafia vekili

Lef: No. 7

'j
22 haziran 1939

Nafia

vekâletine
Ankara

Hükümetle aramızda bu günkü tarihle imzalanan mukavelenin mukaddemesindeki «Bu üç şir-
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ketin mikdarları yukarıda yazdı olanlardan maada hiç biri millî veya ecnebi kredi müesseselerine
malî borç namile bir güna borçları olmadığını» fıkrasına atfen «malî borç» tan üç şirkete sermaye
temini gayesile hesabı cari avansları veya vadeli avanslar yapmış olan malt müesseselere vaki borç
ları kasdetmekte bulunduğumuzu arzeyleriz.
E. L. G. ve D. W. A. G.
mümessilleri

Lef : No. 8
22 haziran 1939
Ankara Elektrik T. A. Ş.
Ankara Havagazı T. T. Ş.
Adana Elektrik T. A. S.
22 - VI - 1939 tarihine kadar açık kalan siparişler

listesi

Liste: 1
Santral tevsiati:
a) Türbin
Tediye

RM. 189 000.—

Müteakib siparişler

RM.

b) Boru tesisatı
e) Salt tertibatı
d) inşaat kısmı (türbin temelleri)

RM. 35 555,65
RM. 34 895,10

1 345.—

T. L. 94 500
»
32 351,35
»
»

62 148,65
675
62 823,65
17 800,—
17 5 0 0 —
5 750,—

Lists: 2
Memleket dahilindeki siparişler

5 338,79

Liste: 3
Ecnebi memleketlere verilen siparişler

50 9 8 6 —

T. L.
Liste: 4
Adana şirketi tarafından yapılan siparişler

T. L.
T. L.

160 398,44
15 846
176 044,44

Melfuf listelerde tadad edilen siparişlerden başka, norma] işletmeyi alâkadar eden; kömür ve
mazot teslimatı mukaveleleri, sigorta mukavelena meleri, telefon abonmanları, icar mukavelename
leri ve saire gibi, ve yekûnu takriben üç bin (3 000) Türk lirasını tecavüz etmiyen ve ehemmi
yetsiz bulunan cari işler mukavelelerini işaret etmek lâzım gelir.

No. 368â
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Liste : 1
Ankara Elektrik T. A. Ş.
Ankara Havagazı T. A. Ş.
22 - 6 - 1939 tatİhine lutdar acık lalan

sipariştir

1) Türbin :
23 - 8 - 1938 de Berlinde A. E. G. Firmasına sipariş edilmiştir.
Teslim : Montaj dahil olmak üzere Ankarada tutarı KM. 389.000
Tediye şeraiti : 1/3 siparişin ihalesinde.
1/3 malzemenin îstanbııla vürudunda.
1/3 de montajın ikmalinde.
İlk 1/3 taksiti tutan olan T. L. 32.351,35 tediye edilmiştir.
20 - 4 - 1939 tarihindeki müteakib sipariş tutarı RM. 720
31 - 5 - 1939 tarihindeki müteakib sipariş tutarı RM. 625
2) Boru tesisatı :
29 - 4 - 1939 da Franz Seiffert Co. firmasına sipariş edilmiştir.
Teslim : montaj dahil olmak üzere Ankarada tutarı RM. 35.555,65
Tediye şeraiti : 1/3 RM. 11.852 siparişin ihalesinde
1/3 RM. 11.852 boru tesisatının hini tesellümünde
1/3 RM. 11.851,65 tesellümünden üç ay sonra
Henüz garanti verilmediğinden hiç bir tediyatta bulunulmamıştır.
3) Salt tertibatı :
3 - 4 - 1939 da A. E. G. Berlin firmasına sipariş edilmiştir.
Teslim : montaj dahil olmak üzere Ankarada tutarı RM. 34.895,10
Tediye şeraiti : 1/3 RM. 11.631,70 siparişin ihalesinde
1/3 RM. 11.631,70 tesisatın tesellümünde
1/3 RM. 11.631,70 tesellümden üç ay sonra.
Henüz tediyatta bulunulmamıştır.
4) İnşaat kısmı (türbin temelleri)
26 - 4 - 1939 da İstanbulda "VTayss und Freytag firmasına ihale edilmiştir. T u t a n TL. 5.750.
Tediye şeraiti yoktur.

Lists : 2
Ankara Elektrik T. A. Ş.
Ankara Havagazı T. A. Ş.
22 - VI - 1939 tarihine kadar açık lalan
Sip. Tarihi

Sip. No.

22 - 2 -1939
28 - 4 -1939
21 - 4 -1939
12 - 5 -1939
31 - 5 -1939

7/39
15/39
3168
3205
3240

Firmanın ismi
Orman çiftliği
Pomerantz
Koç Ti. Ş.
Halid Cıngıllı
Lûtfi İşcan

Make
Sayaç tablosu
Bakır tel
Dam direk
Boru
Band tamiri

siparişler
Tutarı
T. L.
260
1.924
1.215
52,42
51

Mo. 3683
Sip. tarihi
1 - 6 -1939
3 - 6 -1939
5-6-1939
13 - 6 -1939
14-6-1939
14 - 6 -1939

12 - VIÎ -1930
Sip. No
3243
3249
3248
3259
3261
3263

3244
3250
3257

3239

22 - 2 -1939

8/39

Firmanın ismi

Malzemenin cinsi

Tutarı
T. L

Halil Naci
Zonguldak paz.

Pragma handı
Odun

37,50
21

Besim Özgenel

Kireç

49,87

Köz nikelaj
Halid Cıngıllı
Şark merkez ecza
deposu

ACaınşon redüksiyon
Demir saç vs.

25,-

Koç ticaret Ş.

Benzin ve yağ

200,—
Muhtelif
150.—
284,98

Yenişehir Ecz.
Koç Tic. Ş.
Yerli mallar
Ankara basım evi
Hakkı Gül
A. E. G.
Hilâl kırtasiye

Mualecat
Muhtelif
Çanta
Muhtelif
Muhtelif tahmini
Miyar topu
Kırtasiye

25,37
70,15
15,—
50,—
800 —
10,80
96,70
5.338,79

Liste : 3
Ankara Elektrik T. A. Ş.
Ankara Havagazı T. A. Ş.
22 -• 6 - 1939 tarihine kadcir açık kalan siparişler
Sip. Tarihi
8 - 8 -1938
25 - 8 -1938
15-12-1938
30 - 9 -1938
8-10-1938
21 - 2 -1939
22 -11-1938
22 -11-1938
13 -12-1938
17 -12-1938
2 - 1 -1939
13 - 1 -1939
19 - 1 -1939
19 - 1 -1939
6 - 2 -1938
8 - 2 -1939

Sip. No.
400
413
420
426
428
431
441
442
447
449
101
105
109
110
111
112

Firmanın ismi

Malzemenin cinsi

Regülâtörspindel
A. E. G.
Motor muhafaza şalteri
»
Sayaç tablosu
»
2 transformatör vs.
»
»
Türbin için hurufat
Auerbaeh u. Scheibe Saç makası için bıçak
Kömür fırçaları
A. E. G.
Emniyet valfı
Man
Luftdruckkühler
A. E. G.
»
Gleichrichter
Endverschl. Ete
»
Su terazisi
Man
500 sayaç
A. E. G.
Mukayyid kâğıd
»
Gebr. Söll
İzolatör mesnedi
Cereyan mübeddilı vs.
A. E. G.

Tutan
135,—
85
75
1 800—
25,—
700 —
50,—
80,—
1 450,—
225,—
300 —
528,—
2 250,—
70,350 —
250;—

No. 3688

— 871 —

Sip. Tarihi

Sip. No.

7 - 2 -1939
15 - 2 -1939
4-2-1939
22 - 2 -1939
18 - 2 -1939
22 - 2 -1939
10 - 3 -1939
16 - 3 -1939
6 - 4 -1939
10 - 4 -1939
12 - 4 -1939
11- 4-1939
20 - 4 -1939
21 - 4 -1939
21 - 4 -1939
26 - 4 -1939
27-4-1939
27 - 4 -1939
28 - 4 -1939
29-4-1939
14 - 6 -1939
15 - 5 -1939
15 - 5 -1939
16 - 5 -1939
18 - 5 -1939
15 - 6 -1939
16 - 6 -1939
16 - 6 -1939
9 - 9 -1939
28-12-1937

113
115
116
118
119
120
123
125
132
133
136
137
140
141
142
143
146
147
148
149
151
153
154
155
156
157
158
159
339

Firmanın ismi

12 - VII -1939
Malzemenin cinsi

Tutarı

Man
A. E. G. / Man
Baleke
Stots kontankt
A. E. G.
Fröhlich
A. E. G.
Labağ
Man
Stotz kontakt
A. E. G.
»
A. E. G.
A. E. G.
A. E. G.
Stein
A. E. G.
A. E. G.
Willi. Ilot'mann
Balete
Arca - regler
Hockethal
A. E. G.
A. E. G.
Tarnapol
Wille
A. E. G.
Stotz kontankt
A. E. G.
A. E. G.

Menhol Salmastraları
Termometre
BilyaOı yatak
İzolatör mesnedi
Salt tertibatı
2 resim masası
500 sayaç
Mufelofen
Emniyet valfı
Sigorta elemanı
Mesafe termometresi
Ayırıcı salt kasası, tahminen
Stoteokkasten Tahm.
Nihaî şalteri Tahin.
Kömür fırçaları
Mersedes için yedek parçalar Talim.
Sigorta malzemesi tahminen
Projektörler
Klemensler
Laufratder
Lâstik salmastra
Kablo
Muf ve saire tahminen
500 sayaç
Diyagram kâğıdı
Anahtar
Ampul ve saire tahminen
Sternköpfe
Motor muhafaza şalteri Tahm.
Fatura farkı

145,—
100,—
5 40,80,—
725 —
2 250,—
300,—
208,—
70,240 —
400,—
50,—
30,—
100 —
500 —
275,—
660,—
650,—
50,—
50 —
500 —
350,—
2 250,—
2035 —
750 —
140,—
1 000 —
100,—

E kter
Denubia
Frankf. Masch. Bau
Humbold Deutz
Elster
Junkers
Tarnopol
A. E. G.
Askania
Rohrenverban
Stahlunion
Elster

Gaz sayaçları
Hususî körük
Oksijen dairesi için yedek parçalar
Yedek aksam
Gaz sayaçları
Kalorimetre
Nihaî şalter
Tenvir aksamı
Enregistre kâğıd
Çelik asfaltlı boru
T. Parçaları
Kniethermometre

Gas
23-12-1938
13 - 1 -1939
13-12-1938
13-1 -1939
15-2-1939
10 - 4 -1939
31 - 5 -1939
8 - 5 -1939
5 - 6 -1939
19 - 1 -1939
19 - 1 -1939
20 - 6 -1939

643
647
649
502
507
509
511
512
512 a
651
651
513

Bu siparişler sif Haydarpaşa
değildir.

olup tutarlarına gümrük resmi,

nakliye ve saire

4 500,—
450 —
1 100—
755 000—
1 700,—
130,—
55,—
30 —
17 000,—
500,—

50 986—
masarif dahil

No. 3688

12 - VII - 1939

- 872 Liste : 4

Adana Elektrik Türk Anomm

Şirketi

22 - VI - 1939 tarihine kadar açık kalan siparişler
Sip. Tarihi
10-6-1939
25 - 5 -1939
16 - 5 -1939
21 - 6 -1939

Sip. No.
748
21
19

Sipariş nevi

Firmanın ismi

Soikoni
1
Pergolin
Karamançılar
Ankara elektrik şir
keti
A. E .G.
»
»
1
»
»
1
»
Burla biraderleri.
muhtelif firmalara yapı lan

150
000
10
1

ton motorin
kg. direk boyası
aded demir direk 700 kg. U. demiri
silindir kapağı

5 kuvvet sayacı
67
10 -12-1938
2
sayaç
2 - 2 -1938
8
50 Ütü
4
27 - 1 -1939
500 m. N.G.A. - teli
63
29-11- 1938
55 vantilatör
23 - 5 -1939
19
500 m. N.G.A. - teli.
22
14 - 6 -1939
50 porselen armatörü
23 - 5 -1939
17
33 siparişten bakiye kalan 74 cins
1938 -1939 senelerinde
malzeme
20 - 6 -1939 Şehrin kendi dahilindeki firmalard an yapılan demir siparişi

Tutarı
T. L.
8 700
700
340
1 300
200
170
250
225
902
225
41
2 527
266
15 846

Cumhuriyet Reisliğine yazılan 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 say ifa numaraları

€ -VII

- 1939 ve 1/207

7 - VII - 1939 ve 4/1027
Cild
Sayıfa
3
412,413
4
15,17,38:39,40,41,9 i :9i

