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İstanbul rıhtım, dok ve antrepo Türk anonim şirketinin malları ile imtiyaz
haklarının satın alınmasına dair kanun
( Resmî Gazete ile neşir ve ilâm : 1/1/1935 - Sayı : 2895 )
No.
2665

Kabul tarihi
23-XII-1934

BİRİNCİ MADDE — İstanbul rıhtım, dok ve antrepo Türk anonim şirketinin
mallarile imtiyaz haklarının satın alınmasına dair Hükümetle Şirket arasında
18-XII-1934 tarihinde imza edilmiş olan bağlı mukavelename ile dört ilişiği tas
dik edilmiştir.
İKİNCİ MADDE — Şirketin satın alma mukavelenamesinde yazılı ve ödenme
miş kısmı, (570 338) Türk lirasından ibaret olan obligasyonlardan doğan borçları
nı, hâmillerine karşı Devlet üstüne alır.
ÜÇÜNCÜ MADDE — Rıhtım, dok ve antrepoları işletecek olan idare, şirketin
ötedenberi almakta olduğu resim ve ücret ve masrafları yine öylece alacak ve işle
rini bu günkü usullerle yürütecektir.
Ancak duyulacak ihtiyaçlara göre bu tesisatın işletmesine aid usuller ve şart
larla alınacak resim ve ücret tarifelerini değiştirmeğe Hükümet salahiyetlidir.
MUVAKKAT BİRİNCİ MADDE — İşletmenin istilzam edeceği bütçe ve kad
ro, 1934 malî yılı için İcra Vekilleri Heyetince yapılır.
MUVAKKAT İKİNCİ MADDE — Avans olarak Şirkete verilecek para karşı
lığı olarak iki yüz bin liraya kadar kredi açmağa Maliye vekilliği salahiyetlidir.
DÖRDÜNCÜ MADDE — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir.
BEŞİNCİ MADDE — Bu kanun hükümlerini İcra Vekilleri Heyeti yürütür.
29 kânunuevvel 1934

İSTANBUL EIHTIM, DOK VE ANTREPO TÜRK ANONİM ŞİRKETİ
MUBAYAA MUKAVELENAMESİ
Âkid Taraflar: Aşağıda « Hükümet » tesmiye edilen ve Adliye vekili ve İzmir mebusu Bay Sa
raçoğlu Şükrü tarafından temsil olunan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile,
Aşağıda « Şirket » tesmiye edilen ve İstanbul Rıhtım, Dok ve Antrepo Türk Anonim Şir
keti idare meclisinin 8 ağustos 1934 tarihli kararile kendisine verilmiş olan salâhiyete binaen hare
ket eden mezkûr idare meclisi murahhas azası M. Michel öanonge tarafından temsil olunan İs
tanbul Rıhtım, Dok ve Antrepo Türk Anonim Şirketi arasmda atideki hususat takarrür eylemiştir:
ı

Devlete devir ve tendik
Madde — 1
Şirket, Galata sahili ile İstanbul sahilinde tesis edilmiş olan rıhtımları, imtiyaz sahasına dahil bu-
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lunub üzerine bina inşa edilmiş olan ve olmayan bilcümle gayrimenkul malları ve bunlara merbut
ve müteallik bilcümle hukuku ve her ne nam ile olursa olsun kendisi tarafından tasarruf edilib
üzerine bina inşa edilmiş olan veya olmayan bilûmum gayrimenkul mallar ile mukavelenamenin
26 ncı maddesd mucibince kendi malı olarak malik olduğu yerlere dahil bulunan ve üzerine bina
inşa edilmiş olan veya olmayan bilûmum gayrimenkul mallan, bütün mobilyasını, gerek şartna
menin 14 ncü maddesinde yazılı alât ve edevat ve levazımı ve gerek sair alât ve edevat ve levazımı,
hulâsa, işbu mukavelenamenin 9 neu maddesi mucibince istisna edilmiş olanlardan maada, Türkiyede malik olduğu bütün hakları, menfaatleri ve gayrimenkul ve menkul malları, Devlete devir ve
temlik eder ve kendi malı olarak malik olduğu mehhus yerlere dahil gayrimenkul mallara - Aşa
ğıdaki 6 ncı maddenin (a) fıkrasında mezkûr ve tahvilât ihracı suretile münakit istikrazı temsil
eden tahvillerde yazılı şeraite tevfikan - mevzu rehin kayidleri hariç olmak üzere işbu hakların,
menfaatlerin ve gayrimenkul ve menkul malların her türlü rehin veya ipotek kaydinden beri oldu
ğunu beyan eyler.
Şirket, mubayaa tarihine tekaddüm eden zamanda imtiyaz mucibince icra ettiği muamelelerden
dolayı kendisi tarafından tahsil edilecek meblâğları, antrepo yahud servis yerleri isticarına aid ve
daha müddeti bitmemiş olan ve 1 numaralı melfuf ta zikredilen kontratları ve kendisine aid gayrimenkullerin icar mukavelelerini, Devlete devir ve temlik eder. Daha müddeti bitmemiş kontratlar
o tarihte işletme muamelâtını temin ile mükellef olan Devlet servisine teslim olunacaktır.
Bu emval ve hukukun kâffesi mubayaa gününde bulunacakları halde devir ve temlik edilecek
tir. Hükümet bunları o günde bulunacakları halde aynen ve bilâ itiraz kabul eder.
Satın almanın tahakkuk tarihi
Madde — 2
Satın alma keyfiyeti 1 ikinci kânun 1935 tarihinden itibaren tatbik edilecektir.
Mezkûr tarihten itibaren Devlet, şirketin yerine rıhtım ve antrepoların işletilmesini temin eder
ve badema, eşhası saliseye karşı, bundan ve şirket tarafından teslim olunan emtiadan mütevellid
mesuliyetleri deruhde eyler.
Şirket, 1931 den itibaren antrepolara girmiş olan emtianm hepsini 1 kânunusani 1935 tarihinde
Devlete, makbuzlar mukabilinde teslim etmeğe mecburdur.
Bu tarihten evvel, işbu teslim muamelesi iki Tarafın müşterek ve işe muvafık mesaisile hazırla
nacaktır.
Gayrimenkul malların ferağı
Madde — 3
' Şirket, gayrimenkul malların Hükümet namına devir ve ferağı için icrası uhdesine terettüb eden
muameleyi Hükümetin bu babta kendisine göstereceği zat namına icabı veçhile tanzim edilmiş bir vekâ
letname ita etmekle ifa etmiş olacaktır.
Bütün ferağ harçları ve damga resimlerile gayrimenkul malların devir ve ferağı muamelesine aid
masrafların tediyesi Hükümete terettüb edecektir.
Vesaikin teslimi
Madde — 4
Şirket, mevcud bulunan ve işletme muamelâtının devamını temin için Devlete lâzım olan bütün
vesikaları, tapu senetlerini, plânlan, fennî evrakı ve muhasebe evrakını şirket yerine işletme mua
melâtını temin ile mükellef olacak olan Devlet servisinin vereceği makbuzlar mukabilinde Hükü
mete teslim edecek ve diğer bütün vesikalan kendisi muhafaza eyleyecektir. Şurası da mukarrer
dir ki, gerek Devlet, gerek Şirket muhafaza veya teslim edilen vesikaları mütalea etmek ve icabın
da bunların ibrazını istemek hakkını haiz olacaklardır.
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Memurlar
Madde — 5
Mubayaadan evvel, Şirket, memurlarının tasfiye muamelesini ahkâmı kattuniyeye ve kendi memur
larına müteallik hususî ahkâma tevfikan icra etmeği ve ihtiyat sandığını da tasfiye eylemeği taahhüd
eder. Mezkûr hususî ahkâm ile ihtiyat sandığı 1 kânunuevvel 1934 tarihinde lâğvedilmiş olacak ve
Şirket bu suretle memurlarına karşı her türlü taahhüdattan beri kalmış bulunacaktır.
Hükümet, serbestii hareketini muhafaza etmekle beraber, hizmetlerine devam etmek arzu
sunda bulunan Şirket memurlarını mubayaadan sonra da vazifelerinde bırakabilecektir.
Devletin deruhde edeceği hususat
Madde — 6
Yukarıda zikredilen Şirkete aid hakların ve malların Hükümete devir ve temlik edilmesine
mukabil:
Tahvilât ihracı suretile aktedilmiş olan istikraz:
a) Hükümet, Şirketçe tahvilât ihracı suretile aktedilmiş olan istikrazdan dolayı - Bu istikra
zın mevkii tedavülde bulunan tahvilâtının itibarî kıymeti 31 kânunuevvel 1934 tarihinde eskisi gi
bi yine türk lirası ile tediyesi meşrut beş yüz yetmiş bin üç yüz otuz sekiz (570 338) türk lirasına
baliğ olmaktadır - Şirketin uhdesine terettüb eden veya edebilecek olan bütün vecibeleri badema
kendisi deruhde eylediğini, ve 1 kânunusani 1935 tarihinden evvel vadesi gelmiş olan kuponların
tediyesi münhasıran Şirketin uhdesine terettüb etmek üzere, mezkûr istikrazın faiz tediyatınm
ve itfa muamelâtının - Tahvillerde yazılı şartlara ve itfa cetveline tevfikan ve 1 kânunusani 1935
tarihinden itibaren Şirket yerine ve Şirketin tâbi bulunduğu şeraitin ayni olacak şartlar dahilin
de - icrasını taahhüd eylemek suretile işbu istikrazdan mütevellid borcu kendi üzerine aldığını
ve bu ayni istikrazdan münbais bütün vecibeler hususunda tahvilât hâmillerine karşı Şirketin
makamına kaim olduğunu beyan eder.
Tediyat:
b) Hükümet, 1935 ten itibaren her senenin şubatı iptidasında Paris'te fransız'frangı olarak
tesviye edilmek ve ilk ikisi beşer yüz bin ve üçüncüsü 400 000 franktan ibaret olmak üzere üç
senevi taksitte Şirkete 1 400 000 (bir milyon dört yüz bin) frank tediye edecektir.
Hesabların tesviyesi:
c) Şirketin imtiyaza dahil veya gayridahil muamelâttan dolayı mubayaadan sonraki zamana
aid olmak üzere peşinen tahsil etmiş bulunacağı bilûmum mebaliğ Hükümetin alacağına kayde
dilmek ve Şirketin isticar etmiş olduğu gayrimenkuller için mubayaadan sonraki zamana aid ola
rak peşinen tesviye etmiş olduğu kiralar,
- Şirketin mubayaadan sonraki zamana aid olarak keza peşinen tediye etmiş olduğu sigorta ücret
leri, vergiler ve tekâlif,
- Şirketin mubayaa gününden evvel icra ettiği imtiyaz muamelâtına mütef erri muhtelif resimler ye
kûnu, Hükümetin borcuna yazılmak suretile tanzim edilecek hesabın arzedeceği bakiyeyi, Hükümet
1 mart 1935 tarihinde Istanbulda türk lirası olarak Şirkete tesviye edecektir.
Mezkûr hesab, işbu mukavelenameye müzeyyel 2 numaarlı melfufta, tahdidi olarak nazara alınan
ahkâm ve yazılara tevfikan tanzim edilerek 1935 senesi şuibatı iptidalarında Şirketçe Hükümete tev
di edilecektir.
Mubayaa yıl taksiti:
d) Hükümet, Şirkete 1 kânunusani 1935 tarihinden itibaren kırk sene, 2 500 000 (iki milyon beş yü
zer bin) fransız franklık yıl taksitleri tediye edecektir. Her yıl taksitini temsil etmek üzere Şirket emrine
muharrer ve merbut numuneye tevfikan (3 numaralı melfufa müracaat) tanzim edilmiş altışar aylık iki
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âded bono verilecektir. Bu suretle mubayaa tarihinde Şirkete verilecek seksen aded bono bedellerinin
her sene 1 mayıs ve 1 teşrinisani tarihinde fransız frangı olarak Pariste Şirket hesabına Osmanlı ban
kasına tediye edilmesi meşruttur. Mezkûr 80 bononun tediyesi için Ziraat bankası tarafından aval
verilecektir.
Hükümet Türk Devletinin haricî alacaklılarının cümlesine tatbik edilmek üzere umumî tedbirler
ittihaz etmeğe lüzum gördüğü takdirde, Hükümete sırf banka avansı mahiyetinde yapılmış olan avans
ların alacaklıları hariç kalmak üzere, Şirket hal ve istikbalin diğer haricî alacaklıları arasında en mü
sait muameleye mazhar olandan daha az müsaid bir muameleye tâbi tutulamayacaktır.
2 500 000 (iki milyon beş yüzer bin) franklık yıl taksitleri, 40 senede itfası muktazi % 7,5 (yedi
buçuk) faizli 31 580 138,75 franklık bir istikrazın karşılığı addedildiğinden 1 teşrinisani 1943 tari
hinden evvel peşinen itfa edilemezler.
Bu tarihten ve üç ay evvelinden yapılacak bir umumî ilândan sonra, Hükümet, altı aylık bir bo
nonun hulul etmiş olan her hangi bir vadesinde, o vadenin tesviyesinden sonra, ya mütebaki
medyun resülmali melfuf 4 numaralı tablo mucibince tediye etmeği, veyahud medyun kalan baki
yenin tamamını veya bir kısmını konversiyon yapmağı Şirketin intihabına teklif etmekte muhtar,
ve Şirket te bu iki şıktan birini kabule mecburdur.
Avans
Madde — 7
Mubayaa akabinde Şirkete ihtiyari lâzımgelecek masarife medar olmak üzere Hükümet Şirkete
1 kânunuevvel 1934 tarihinde 200 000 ıiki yüz bin) türk liralık bir avans verecektir. Bu avans
6 neı maddenin C fıkrası mucibince Devletçe Şirkete tesviye edilecek meblâğla mahsub edilecektir.

îbra
Madde — 8
Şirketin zimmeti imtiyaz evrakı mucibince Şirkete terettüb eden bütün borçlardan ibra edilmiştir.
Şirket gerek tahsil edilmiş resimlere, gerek antrepoların işletme muamelâtına müteallik mesail
ve hususata,aid ve imtiyaz evrakının tatbikından mütevellid kâffei mesuliyetlerden ibra edilmiştir.
*
Hükümet ve Şirket her ne mahiyette ve neden mütevellid bulunursa bulunsun Şirketin imtiyaz
evrakından, nizamnamei dahilisinden veya sair evrakından mütevellid ve mubayaa gününde derjıeyan edilmiş veya edilmemiş bilûmum müddeiyat, metalib ve deaviden gerek hal gerek istikbal
için mütekabilen feragat ve birbirlerinin zimmetini mütekabilen ibra ederler.
Hükümet Şirketin zimmetini mebhus müddeiyat, metalib ve deaviden gerek kendi namına, ya
ni, umumî mülhak veya hususî bütçe ile idare edilen bütün devair ve müessesat ve ezcümle Ev
kaf namına ve gerek işbu devair ve müessesata merbut olub ticarî bir maksadla hareket eden mü
essesat namına ve bunlardan maada İstanbul belediyesi namına dahi ibra eyler ve bütün bu devair
ve müessesat ile Evkafın ve mezkûr belediyenin bu ibraya ademi muvafakatleri halinde tevellüd
edecek bütün netayici kendisi deruhde eder. îşbu ibra kezalik mütekabildir.
Elyevm derdesti rüyet bulunan davalar için Taraflardan biri taleb ettiği takdirde hukuk usulü
muhakemeleri kanununun ahkâmı mahsusasına tevfikan feragat muamelesi yapılacaktır.
Devletin, evkafın ve belediyenin mubayaa gününde tahakkuk ettirilmemiş olan vergilere, rü
suma ve saireye aid matalebatı da işbu ibraya dahildir.
(

Kasa ve bankalarda bulunan mevcudat
Madde — 9

Şirketin Türkiyede veya ecnebi memleketlerde kendi kasalarında veya bankalarda bulunan
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mevcudatı tamamen kendi mali olarak kalacaktır.
Damga rüsumu
Madde — 10
İşbu mukvelenameye aid damga rüsumu ile diğer bilcümle masarifin ve Şirkete yapılacak tediyata mukabil verilecek makbuzlara ve işbu mukavelenamenin tatbik ve icrası dolayısile ihdas
edilecek sair bilcümle evraka aid damga resimlerinin tesviyesi Hükümete terettüb edecektir.
Vergiler
Madde —11
Altıncı maddenin (b) ve (d) fıkraları ahkâmına tevfikan Şirkete tesviye edilecek mebaliğ, tevzi
edilse de edilmese de, Şirket bu paralar için tamamen tasfiye edilinceye kadar her gûna vergiden
muaf olacaktır.
Hakeme müracaat
Madde — 12
İşbu mubayaa mukavelenamesinde yıl taksitlerinin tesviyesine aid olan maddelerin tefsiri veya
tatbiki hakkında Hükümetle Şirket arasında tahaddüs edebilecek her ihtilâf - Tarafeynden birinin
diğerine tahriren vaki olacak işarının vusulünden itibaren 30 gün zarfında - her biri Tarafeynin
birince tayin edilecek olan iti hakem marifetile halledilecektir.
Bu hakemler, tayinlerinden itibaren iki ay zarfmda ihtilâf hakkında müttefikan karar verecekler
veya aralarında uyuşamadı klan takdirde bir hakem alelhakem nasbedeceklerdir. Bu hakem alelhakemin kararı iki Traf için de muta olacaktır.
îki taraftan birinin 30 gün zarfında hakemini tayin etmediği veya hakem alelhakemin intihabı
hususunda iki hakem ittifak edemedikleri takdirde bu hakem veya hakem alelhakem en süratle ha
reket eden Tarafın talebi üzerine İsviçre Federal mahkemesi reisi tarafmdan tayin kılınacaktır.
Hakem kararı, katı ve derhal vacibülicra olacaktır.
îki Tarafın her biri kendi hakeminin masarifini deruhde edecek ve hakem alelhakemin ücretile
tahkimin istilzam edeceği müşterek masarife yarı yarıya iştirak edecektir.
Tasdik
Madde — 13
İşbu mubayaa mukavelenamesi, türkçe ve fransızça lisanlarile kaleme alınmış re iki nüsha olarak
tanzim edilmiştir. İhtilâf halinde, türkçe metin muteber olacaktır.
İşbu mubayaa mukavelenamesi, Şirket hissedarları umumî heyetinin tasvibine ve 1 ikinci kanun
1935 tarihinde meriyet mevkiine girebilmek için Türkiye Büyük Millet Meclisinin tasdikma arzedilecektir.
Kalem odaları
Madde — 11
Hükümet, Şirketin katî tasfiyesine kadar icra edeceği muamelâtın ifası için elzem olan mefruş

ve
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nraktazi levazımı havi mahalleri azamî iki sene müddetle, meccanen Şirketin emrine tahsis edecektir.
Galatada kâin Çinili Rıhtım hanının 1 ilâ 8 ve 17 ilâ 21 numaralı odaları bu mahalleri teşkil ede
cektir.
Ankara, 18 kânunuevvel 1934
Hükümet namına
Adliye vekili
Ş. Saraçoğlu

Mubayaa

istanbul Rıhtan, Dok ve antrepo
Şirketi namına
Canonge

mukavelenamesinin I numaralı melfufu
(1 nci maddeye müracaat)

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

Kontrat
müddeti

Kontratın
başlangıcı

Senevi kira
T. L.

Kuruçeş
me antre
posu

1 sene

1 temmuz
1934

Beşiktaş
antreposu

2 sene

Balıkpazar büro
ları

1 sene

Binalar

Tediye tarzı

Mülâhazat

12.500

Her ay berveçhi
peşin.

Kânunuevvel 1934
nihayetine kadar te
diye edilmiştir.

18 haziran
1933

5-905,90 be
her M2 2,60
türk lirası hesabile.

Her sene ber
veçhi peşin.

1 senelik kira ücreti
verilmiştir.

1 haziran
1934

240

Altı aylık ber
veçhi peşin.

Cari altı aylık kira
bedeli ödenmiştir.

\
/ / / Ba icar ve isticar mukavelelerine aid hesabattn ne suretle tesviye edileceği 6 ncı maddenin
(C) fıkrasında yazılı olduğu veçhile ayrıca tayin edilmiş olduğundan burada Devletin üzerine
alacağı kontratlar yalnız işarı bir mahiyette gösterilmiştir.
Ş. S.
C.
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Mubayaa mukavelenamesinin II numaralı melfufu
Mezkûr mukavelenin 6 ncı maddesinin (C) fıkrasının tatbiki
Devlet ile Şirket arasında hesiabların unmmî

tesviyesi

Şirket, hesabları aşağıda yazılı sernamelerde gösterilen maddelere tekabül etmek üzere ayrı kısım
lar olarak tanzim edib cümlesinin yekûnunu yapacaktır:
. A. - Mubayaadan dolayı tesviyesi Tarafeynin her birine terettüb eden mebaliğ
B. - Antrepodaki emtiadan alınacak resimlerden dolayı Şirkete tesviyesi lâzımgelen mebaliğ,
0. - Muamelâtı imtiyaziyeye aid olufo Şirkete tesviyesi iktiza eyleyen mütedahil resimler.
D. - 1 cinai.

, [

A - Mubayaadan dolayı tesviyesi Tarafeynim, her birine terettüb eden
mebaliğ ve muvazene

Bu hesab aşağıda gösterilen şartlar dairesinde tanzim edilecektir:
Şirketçe 1 kânunusani 1935 den sonraki zamana aid olarak peşinen istifa edilmiş olan kiralar
işletme muamelâtını kolaylaştırmak için iş sahihleri tarafından Şirkete yapılmış olub Şirketin zim
metinde bulunan ve mubayaadan Sionra iadesi Hükümete terettüb eden depozitolar, Şirketin borcu
na yazılacaktır.
Şirfketin isticar etmiş olduğu gayrimenkul!er için mubayaadan sonraki zamana aid olarak peşi
nen tesviye etmiş olduğu kira bedelleri, Şirketin ayni zamana aid olarak peşinen tediye etmiş
olduğu sigorta ücretleri, vergiler ve resimler, rıhtımların ve antrepoların işletme muamelâtı he
sabına olarak Şirketçe İstanbul elektrik ve telefon şirketlerine tevdi edilmiş olan teminat akçeleri,
Şirketin alacağına yazılacaktır.
Bu suretle tanzim edilen (A) hesabıum muvazenesi mezkûr hesabın arzedeceği bakiyenin tes
viyesi Tarafeynin hangisine terettüb edeceğini gösterecektir.
B -Antrepodaki

emtiadmı

«alınacak resimlerden dolayı Şirkete tesviyesi lâzımgelen mebaliğ

1931 tarihinden evvel antrepoya konmuş emtiadan' dolayı Âkit Tarafların birbirinden hiç bir
mutalebesi olmadığı cihetle, Devlet, Şirkete ancak Şirketin antrepolarına işbu tarihten sonra kon
muş oluib mubayaa mukavelenamesinin ikinci maddesinde muayyen şerait dairesinde Şirketçe 1 kâ
nunusani 1935 tarihinde Devlet memurlarına teslim edilecek olan emtiaya aid rüsumu tesviye ederek
işbu rüsumu mebhus emtia,nın gümrükten ihracı sırasında istifa eyleyecektir.
31 kânunuevvel 1934 tarihine kadar tanzim edilecek olan bu resimlerin hesabı, Şirketin tari
felerine ve meri usule tevfikan istifası icab eden 4 resim, yani: ihraç resımi, ardiye resmi, rıhtımda
tahliye resmi ve antrepo hammaliyesi resmi nazarı itibare alınarak tanzim edilecektir.
Rıhtımda tahliye ve antrepo hammaliyesi resmi olarak tesviyesi lâznngelen mebaliğin hesabı
için aşağıdaki hususat nazarı itibare alınacaktır:
İstanbul cihetinde emtiayı rıhtıma ihraç için verilecek hammaliye
ücretleri müteahhidlere,
ancak mal antrepodan çıkarken tediye edildiğinden, Devletin emtia gümrükten çıkarken istifa ede
ceği resimler ile o zaman müteahhidlere tesviyesile mükellef olacağı ücret arasında beher ton emtia
için tahassul edecek fark, Devletin borcuna yazılacaktır.
İstanbul cihetindeki antrepolara aid hammaliye işlerine tekabül eden
hammaliye ücretleri de
ancak emtia gümrükten çıkarken tediye edilmektedir. Hammalların emtiayı antrepoya koymak ve
antrepolardan çıkarmak için yaptıkları işlere mukabil verilen bu ücretlerin yarısı, emtianın an
trepolara ithali, ve diğer yarısı da, emtianın antrepolardan ihracı işlerine aiddir. Binaenaleyh,
Hükümete zimmet yazılacak mebaliğ cetveli tanzim edilirken elyevm antrepoda bulunan emtia
için ancak Hükümetin istifa edeceği antrepo hammaliyesi resminin yarısı ile her muamele için tes
viye edeceği hammaliye ücretinin yansı, yani emtianın antrepoya ithali masarifine tekabül eden
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miktarı arasındaki fark, nazarı itibare alınacaktır. Hamınaliye resminin - Emtiayı antrepodan
çıkarmak için Devletçe müteahhidlere tediye edilecek olan hammaliye masarifinin nısfına tekabül
ettiği cihetle - Devlete aid kalması icab eden ikinci nısfı kale alınmayacaktır.
Galata cihetine gelince, Şirket malların antrepoya girmesinde; hammallara, rıhtımda tahli
ye ve antrepolara ithal için borçlu olduğu yevmiyeler üzerinden bir akont tediye etmiş bulun
duğu cihetle, malların tahliyesine tekabül eden rıhtım hammaliyesinin tamamı, ve, malların an
trepoya girme masarifine tekabül eden antrepo h amma] iyesinin nısfı, Devletin Şirkete borcu ola
caktır. Devlet te, tamamını istifa edeceği işbu resimlerden antrepo hammaliyesi resminin yansı
ile, malların antrepodan ihracı için hammallara tesviyesi kendisine terettüb eden ücret arasın
daki farktan müstefid olacaktır.
îşıbu (B) fash için Şirket tarafından ibraz edilen umumî hesab, mebhtıs 4 resmin her birinden
dolayı tesviyesi lâzıoıgelen mebaliğin yektınıı ile bu yekûnların mecmuunu gösterecektir. Bu erkaıııı teyid için Şirket dekontlarının mevzuunu teşkil eden bütün kolilerin muflassal cetvelini ve
bunlara aid resimlerin hesabını memurini resmiye ye tevdi edecektir. Diğer taraftan muhasebe def
terleri antrepolara aid vesaik mubayaa mukavelenamesinin 4 ncü maddesi mucibince Şirket tara
fından Hükümete tevdi edileceği cihetle, mebhus erfeamın tetkik ve tevsiki için icab eden bütün
vesikalar Hükümetin yedinde bulunacaktır.
C - Muamelâtı imtiyaziyeye aid olub Şirkete tesviyesi iktiza eden miitedahü

resimler

Burada mevzubahs olan şey, vaktile ödenmemiş olduğu için elyevm Şirketin matlubu olan ve baş
lıca kısmı rıhtımdan istifade etmemiş olan emtiaya aid bulunan tahmil ve ihraç resimleridir.
Âkid Traflar bu rüsumun yekûnunu teşkil eden mebaliğe mukabil, Şirkete Devletçe maktuan
57 000 türk lirası tesviye edilmesi ve bu 57 000'türk lirasının yapılacak hesaba dercolunması husu
sunda sulhan itilâf etmiş oklukl arın dan, on senelik müruru zaman müddetini doldurmamış olan
zamana aid olub Şirkete ödenmemiş bulunan mebaliği müfeeyyin mufassal cetvel nazarı itibare alın
mayacaktır.
31 kânunuevvel 1934 tarihinde bitecek müddete aid olarak Şirkete tesviye edilmesi lâzımgelib
Hükümetçe taihsil edilecek olan mütedahil rüsumu, Hükûımet dilerse umuru hayriyeye teberru
edecek ve mezkûr tarihten sonm rrhtrm resimleri eski usule tevfikan ve Hükümet hesabma cibayet
edilecektir
D - îcmal
Yukarıdaki hesablar yekûnunun icmali, mubayaa mukavelenamesinin altıncı maddesinin (C) fık
rasında gösterildiği veçhile Devletçe Şirkete 1 mart 1935 tarihlinde tediye edilecek olan möbaliği İra e
edecek ve Şirkete ayni mukavelenin 7 nci maddesi mucibince verilmiş olan avans bu meblâğdan
tenzil edilecektir.
Ş. S.
C.
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Mubayaa mukavelenamesinin III numaralı melfufu
(Altmcı maddenin d fıkrasına müracaat)
Muba/ycta yıl taksitlerini

temsil edecek 80 bononun

numunesi

[Emre muharrer sened]
Türkiye Cumhuriyeti
Maliye vekâleti
Mt

1 250 000 Fransız frangı

İşbu emre muharrer senede mukabil bir mayıs bin dokuz yüz otuz beş tarihinde Pariste Osmanlı
bankasına tasfiye halinde bulunan İstanbul Rıhtım, Dok ve Antrepo Şirketi emrine bir. milyon iki yüz
elli bin frarisız frangı tediye edeceğiz.
İşbu emre muharrer sened, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Istanbul
Şirketi arasında
kânunuevvel 1934 tarihli mubayaa mukavelenamesi
tasdik eyleyen
kânunu evvel 1934 tarih ve
numaralı kanun
edilmiştir. İşbu bono, mubayaa mukavelesinin tesbit etmiş olduğu şartlara

Rıhtım, Dok ve Antrepo
ve bu mukavelenameyi
mucibince tanzim ve ita
tâbidir.

Ankara:
Nakid işleri müdürü

Maliye vekili

Yukarıdaki bir milyon iki yüz elli bin fransız
frangın tediyesini borçlu ile beraber mütaselsil
kefil ve müşterek müteselsil borçlu sıfatile tekeffül eyleriz
Türkiye Ziraat bankası
Ankara
İM imza

\

No. 2665

— S8S —
Mubayaa mukavelesinin

t -1 -1935

IV numaralı

melfufu

31.580-138,75 franklık sermaye vadelerin tediyesinden sonra, daha tesviyesi iktiza eden
yıl taksitlerinin toptan mubayaa bedeli
6 aylığın tediyesinden sonra
tesviyesi muktazi sermaye
Fransız frangı

Vadelerin tarihi
ikinci
mayıs
ikinci
mayıs
ikinci
mayıs
ikinci
mayıs
ikinci
mayıs
ikinci
mayıs
ikinci
mayıs
ikinci
mayıs
ikinci
mayıs
ikinci
mayıs
ikinci
mayıs
ikinci
mayıs
ikinci
mayıs
ikinci
mayıs
ikinci
mayıs
ikinci
mayıs
ikinci
mayıs
ikinci
mayıs
ikinci
mayıs
ikinci

teşrin
teşrin
teşrin
teşrin
teşrin
teşrin
teşrin
teşrin
teşrin
teşrin
teşrin
teşrin
teşrin
teşrin
teşrin
teşrin
teşrin
teşrin
teşrin
teşrin

1943
1944
1944
1945
1945
1946
1946
1947
1947
1948
1948
1949
1949
1950
1950
1951
1951
1952
1952'
1953
1953
1954
1954
1955
1955
1956
1956
1957
1957
1958
1958
1959
1959
1960
1960
1961
1961
1962
1962

29-932-259,85
29-804.719,60
29-672.396,60
29.535.111,45
29-392.678,15
29-244.903,60
29-091-587,50
28-932.522,05
28.767-491,65
28.596.272,60
28.418-632,80
28.234.331,55
28-043.119,00
27-844-735,95
27.638-913,55
27.425-372,60
27.203-824,30
26.973-967,70
26-735.491,50
26.488-072,45
26.231.375,15
25.965.051,70
25-688.741,15
25-402.068,95
25.104-646,55
24.796-070,80
24-475-923,45
24.143-770,60
23-799-162.
23-441-630,60
23.070-691,75
22-685-842,70
22.286-561,50
21-872-307,85
21-442.519,40
20-996.613,90
20.533-986,90
20-054.011,40
19-556.036,85

6 aylığın tediyesinden sonra
tediyesi muktazi sermaye
Fransız frangı

Vadelerin tarihi
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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mayıs
ikinci
mayıs
ikinci
mayıs
ikinci
mayıs
ikinci
mayıs
ikinci
mayıs
ikinci
mayıs
ikinci
mayıs
ikinci
mayıs
ikinci
mayıs
ikinci
mayıs
ikinci
mayıs
ikinci

teşrin
teşrin
teşrin
teşrin
teşrin
teşrin
teşrin
teşrin
teşrin
teşrin
teşrin
teşrin

19.039.388,25
18.503,-365,30
17.947.241,50
17.370-263,05
16-771.647,90
16.150-584,70
15.506.231,65
14.837.715,35
14.144.129,70
13.424.534,55
12.677-954,60
11.903.377,90
11.099-754,55
10.265-995,35
9-400-970,20
8.503-506,60
7-572.388,10
6.606-352,65
5.604-090,90
4.564.244,30
3-485.403,45
2.366.106,10
1.204.835,10
—

1963
1963
1964
1964
1965
1965
1966
1966
1967
1967
1968
1968
1969
1969
1970
1970
1971
1971
1972
1972
1973
1973
1974
1974

Ş. 8.

Cumhuriyet Reisliğine yazılan teskerenin tarih ve
numarası
Bu kanunun neşir ve ilânının Başvekilliğe bildi
rildiğine dair Cumhuriyet Reisliğinden gelen tez
kerenin tarih ve numarası
Bu kanunun müzakerelerini gösteren zabıtların
cild ve sayıfa numaralan

e.

25 - XII - 1934 ve 1/1199
29 - XII - 1934^ ve 4/1292

Cild
j:

Sajgıfa
230,283,294:298,298 -.299,309,322:325

