— 475 —
Aydın demiryollarının satın alınmasına dair mukavelenin tasdiki hak
kında kanun

(Resmî Gazete ile neşir ve ilânı : 6/V1/1935 - Sayı : 3021)
No.

K a b u l tarihi

2745

30 - V - 1 9 3 5

B İ R İ N C İ MADDE — Aydın demiryollarının satın alınmasına dair Hükümet
le (Aydın demiryolu şirketi) arasında 1 mayıs 1935 tarihinde Ankarada imza
edilmiş olan bağlı mukavelename tasdik edilmiştir.
İ K İ N C İ MADDE — İşbu satın alma mukavelenamesi damga resminden mu
af olduğu gibi bu mukavelename ile Hükümetin tesviyesini üzerine aldığı bütün
vergilerle resim ve harçlar ve bu vergilerin munzam kesirleri mukavelenamenin
23 ncü maddesi mucibince tasdikinin tamamlanması şartile affedilmiştir.
ÜÇÜNCÜ MADDE — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir.
DÖRDÜNCÜ MADDE — Bu kanunun hükümlerinin icrasma Maliye ve Na
fıa vekilleri memurdur.
1 haziran 1935

AYDIN DEMİRYOLU S ATIN ALMA MUKVELESÎ
Bir taraftan,

mukavele metninde kısaca ( H ü k ü m e t ) diye gösterilen ve Nafıa vekili ve A f y o n

mebusu A l i Çetinkaya tarafından temsil olunan;
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti
D i ğ e r taraftan,

mukavele metninde kısaca

(Şirket) diye gösterilen ve Şirketin idare meclisi

murahhas azası Robert A d i n ( R o b e r t A d e a n e ) tarafından

temsil o l u n a n ;

A y d ı n demiryolu kumpanyası
arasında, aşağıda yazık hususlar kararlaştırılmıştır.
Birinci fasıl
Devir ve temlike dair eski

hükümler

Madde — 1
Hükümete devir ve temlik edilen hak ve mallar
Hükümetle aralarında hâsd olan mutabakat üzerine Şirket Türkiye Cumhuriyeti hududu dahilin
de malik b u l u n d u ğ u ;
A ) Hükümetle şimdiye kadar akdetmiş olduğu bütün imtiyaz mukavele,
kavele

ve itilâfnamelerle doğan,

verilmiş olan

bütün haklarile

İzmir - Eğirdir ana

veyahud Hükümet tarafından,
mallarını v e menfaatlerini,

şartname, munzam mu

her ne suretle olursa oslun şirkete

ve bu mukavelelerle

yapmış

olduğu

hattile bütün şube hatlarını;

B ) Hatların istimlâk hududu içinde ve dışında bulunan bütün

sabit tesisat ve binalarını (İs-
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binalar,

antrepolar,

depolar, atelyeler,

yol ve istasyonlarda bulunan diğer bütün te

sisat) ;
C) Alsancaktaki iskele ile bütün müştemilâtını;
D ) Muharrik ve müteharrik
gunlar, kamyonlar,

bütün alât ve

E ) Bütün hat v e müştemilâtının
tün makine ve

edevatını (Lokomotifler, vagonlar,

tenderler, fur-

otoraylar, derezinler, vagonetler ve s a i r e ) ;

motorler,

malzeme ve yedek

içinde veya

dışında mevcud

mobilya, demirbaş eşya,

alât ve edevat ve

bulunan

tezgâhlarla

diğer bü

kırtasiye levazımı, kömür, yağ, eski ve yeni

diğer bilûmum levazım ve eşya ile çuval dairesinin bütün

malzeme ve alât ve edevatını;
F ) Hatların imtiyaz
da kayidli veya
kayidli olub

veya işletınesile alâkadar olsun veya

olmasın,

kayidsiz bulunan bütün gayrimenkul mallarla,

Velhasıl;

bu mukavelede yazılı diğer hükümler mahfuz

Aşağıda yazılı
Hükümete devir
Hükümet,

kalmak şartile,

Şirketin Türkiye-

mallarile hak ve menfaatlerini.

hükümler dairesinde,

ve

1 haziran 1935 tarihinden

muteber olmak üzere,

ve temlik ve Hükümet dahi bu devir ve temliki kabul etmiştir.

yukarıda sayılan bütün

bildiğini beyan,

hak ve menfaat ve malların

şimdiki hal ve vaziyetlerini

ve bunları 1 haziran 1935 tarihindeki hal ve vaziyetlerde devir

ğini ve o günde

bulunacakları halde

ve temlik edilece

tesellümünü kabul etmiştir.

Şirket, 1 haziran 1935 tarihine kadar hattı, ve devir ve temlik
dar olduğu şekilde,

olunan

malları,

işletecek ve muhafaza edecek ve bunlardan hiç bir kıymeti elden

A n c a k Şirket hattın işletme ve tamirat işleri için

duğu şekilde

tapuda

bağlı listede yazılı bulunan gayrimenkul malları.

de meveud menkul ve gayrimenkul

caktır.

şirkete aid olubda tapu

üçüncü şahıslar namına

şimdiye ka
çıkarmaya

mevcud malzemeden şimdiye kadar ol

kullanmak ve sarfetmek hakkını haiz olacaktır.
Madde — 2

1

Üçüncü şahıslara karşı haklar ve borçlar
1 haziran 1935 tarihine kadar Şirketin bütün akitlerde

fiillerinden doğan haklar

ve borçlar,

tamamen Şirkete aiddir.
A n c a k 1 haziran 1935 tarihinden önce Şirket tarafından yapılıp ta hükümleri bu tarihten sonra
y a da sari olan akitler, eskisi gibi meri k a l a c a k ; ve bu akitlerden 1 haziran
doğan hak v e borçlar

Ş i r k e t ç e ; ve bu tarihten sonra

1935 tarihinden önce

doğacak hak ve borçlar dahi

istimal ve ifa olunacaktır. Şirket, bu kabil akitlerin hulâsatan mahiyetlerde

Hükümetçe

akitlerin

isimlerini

gösteren bir listeyi 15 mayıs 1935 tarihine kadar Hükümete verecektir. B u mukavelenin imzasından
sonra hükümleri 1 haziran 1935 den sonraya da sari olacak

surette Şirket tarafından

yapılacak

akitlerin Nafıa vekâleti İzmir demiryolları başmüfettişliğinin vizesine iktiran etmiş olmadıkça, hak
v e vecibelerini tanımamakta Hükümet serbest olacaktır,
Şirket tarafından kiraya verilen gayrimenkul lerin, 1 haziran 1935 tarihinden sonraki
aid kiralarından, Şirketçe tahsil edilenleri Devlet demiryolları

idaresine

zamana

v e r i l e c e k ; ve bu tarihten

«vvelki zamana aid kiralarından, Şirketçe tahsil edilmemiş olanları dahi Devlet demiryolları idare
since tahsli edildikçe Şirkete verilecektir.
Şirket tarafından kira ile tutulmuş olan gayri menkuller için de ayni suretle hesablaşılacaktır.
1 haziran 1935 tarihinden önce Şirket tarafından tesellüm

edilmiş olan her türlü malzeme be

delleri Şirketçe tediye edilecektir.
Şirket tarafından sipariş edilen, veya yolda, veyahud gümrüklerde bulunan malzeme ve eşya
yı Hükümet bedelinin

Şirketçe verilmemiş olan kısmını tediye ederek alacaktır.

1 haziran 1935 tarihine kadar nakledilmiş olarak ambar

veya yollarda o tarihte mevcud olan

emtiadan navlun ve çuval kirası ve saire olarak, Şirketin tahakkuk

edecek alacakları, Devlet de

miryolları idaresince tahsil ve Şirkete tediye edilecektir.
Şurası da istisnaen kararlaştırılmıştır ki birinci madde ile Hükümete devredilen çuval işini, ha-
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len de idare eden Kiristiyan Mirzan ve oğlu H. Mirzanın, 1 temmuz 1931 tarihinde Şirketle aktettikleri
mukavele müddeti zarfında veya ondan sonraki münasebetlerinden,

Akitlerin birbirlerine

karşı

1 haziran 1935 tarihine kadar doğan ve o tarihte henüz ifa veya tesviye edilmemesi olan bütün hak
v e vecibeler de Hükümete intikal edecektir.
B u mukavelename tarihinden sonra çuval işinden dolayı yukarıki fıkrada isimleri yazılı şahıs
lar tarafından,

Şirket haklarile mallarından vaki

olabilecek mütalebe veya tahsilatı da,

Hükümet

üzerine almıştır.
Devir ve temlik edilen menkul ve gayrimenkul

malların mülkiyetine,

ve bunlar üzerinde irtifak

ve intifa hakları gibi aynî haklara müteallik olarak 1 haziran 1935 tarihine kadar her hangi bir şa
hıs tarafından dermeyan edilmiş veya edilmemiş

bütün müddeiyat ve metalibile bunlardan d o ğ 

muş ve doğacak neticeler Hükümete aittir.
Madde — 3
Şirket memurları
1 haziran 1935 tarihinde Şirket hizmetinde bulunan memurlar,

bu tarihten itibaren Devlet de

miryolları hizmetine geçmiş sayılacaklardır.
Şirket 1 temmuz 1921 tarihinden itibaren tatbik

mevkiine konulmuş olan (Terki hizmet ikrami

yesi sandığı) talimatnamesi mucibince memurlarına vermekte olduğu
Devlet demiryolları idaresine geçen memurların da istifadelerini
göre her memura verilecek ikramiyeyi gösterir bir
ramiyelerin baliğ olduğu parayı,
ncü maddesinin

terki hizmet ikramiyesinden,

teminen,

Devlet demiryolları idaresine verecektir.

son fıkrası mucibince,

iş bu talimatnameye

liste ile beraber bu liste mucibince verilecek ik

bu ikramiyenin hesabında

B u talimatnamenin « 4 »

tatbik edilecek tarife emsali,

şimdiye kadar olduğu gibi (5,77) (beş yetmiş y e d i ) olacaktır.
Bundan başka Ş i r k e t ;
A ) 31. 12. 1934 tarihinde T. L. 9114,43 (dokuz bin yüz on dörd lira kırk üç kuruş) u memurlar
üzerinde alacak ve T. L. 6543, 19 1/2

(altı bin beş yüz kırk üç lira on dokuz buçuk kuruş) u

kasa mevcudu olmak üzere ceman T. L. 15657, 62 1/2 (on beş bin altı yüz elli yedi lira altmış iki bu
çuk kuruşluk) bir bakiye gösteren teavün sandığının 31 mayıs 1935 tarihinde Şirket defterleri muci
bince baliğ olacağı y e k û n u ;
B ) 1922 senesinden evvelki Memurin teavün sandığı hesabından bakiye olarak Şirket hesabına ge
çen T. L. 9053 (dokuz bin elli ü ç ) l i r a y ı ;
C) Umumî harb esnasında memurlara aid iaşe parası adile Şirkette mevcud T. L. 16 556 (on altı
bin beş yüz elli altı) lirayı;
Devlet demiryolları idaresine verecektir.
(Terki hizmet ikramiyesini

olarak verilecek paralar Şirket tarafından

verilecek listeye göre, ve

teavün sandıkları ve iaşe parası olarak verilecek paralar dahi (terki hizmet ikramiyesi)

listesinde

gösterilen istihkaklar nisbetinde Devlet demiryolları tekaüd sandığından müstefid olabilmeleri için,
memurlarm mevduatı olarak mezkûr sandığa tevdi olunacaktır.
Devlet demiryolları

idaresi hizmetine geçecek Şirket memur ve müstahdemlerinden, idarece kul

lanılmalarına lüzum görülmeyecek olanlara, 1 haz'ran 1935 tarihinden itibaren en çok iki ay içinde
keyfiyet tebliğ edilecektir.
Gerek bu memur ve müstahdemlerden ve gerek kendiliklerinden hizmete

devam etmeyeceklerini

b u müddet içinde idareye bildirenlerden terki Irzmet ikramiyesinden istifade edenlere, terki hizmet
ikramiyesi istihkaklarile teavün sandığı ve iaşe parasından yukarıda gösterilen

şekilde hisselerine dü

şen miktar verilerek idare ile alâkaları kesilecektir.
Bunlardan terki hizmet ikramiyesinden istifade etmeyenlere de

Şirketçe

şimdiye

kadar tatbik

edilen usullere göre Hükümetçe istihkakları verilecektir.
Şirket yukariki fıkralarda yazdı paraları Devlet demiryolları idaresine vermekle, gerek memur
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müstahdemlerine ve gerek iaşe paraları üzerinde hak iddia edebilecek şahıslara karşı, Şirketin her

türlü borçları Hükümete intikal etmiş olacaktır.

Memur ve müstahdemlerin, 31 mayıs 1935 ta

rihine kadar olan maaş ve ücretleri Şirket tarafından ödenecektir.
Madde — 4
Teslim edilecek evrak ve vesikalar
Birinci maddede yazılı hatlarla müştemilâtına ve gayrimenkullere aid olub, Şirket elinde mevcud
bütün tapu senedlerile tasarrufa aid diğer vesikaları , emlâk ve araziye aid defterleri, plân parseller,
profil, ve etüdleri, bütün fennî evrakla memurlara aid sicil dosyalarını ve (2) nci madde mucibince
Hükümete intikal

edecek

malı olan kitablan,
vaziyette,

akitlere aid vesikaları,

işletme

işlerine

lâzım

hatta müteallik f o t o ğ r a ı , harita ve maketleri,

olacak evrakı,

Şirketin

elinde mevcud olduğu hal ve

Hükümete teslim edecektir .

A n c a k masraf evrakı müsbitesinı
ve işletmeye

lâzım olmayan

Muhasebe defterlerinden

ve Şirketin

türkceleri

Şirket lüzum g ö r d ü ğ ü

L o n d r a merkezi

hususî mahiyeti haiz evrakı,

takdirde,

ile yaptığı muhabere evrakmı

Şirket alabilecektir.

Hükümete devredilecek ve ingilizceleri Şirkette kalacaktır.
her zaman Hükümete devretmiş

olduğu her türlü evrak ve

defterleri tetkik etmek ve suretlerini almak hakkını haiz olacaktır.
Hükümet dahi

Şirkette kalacak muhasebe defterlerde masraf

evrakı müsbitesi hakkında, ayni

hakkı haiz olacaktır.
Madde —

5

Malların tescili
Birinci madde ile

Hükümete devir ve temlik

rin tapu ve kadastro

edilen gayrimenkullerin ve icabeden

ve diğer dairelerde icabeden kayid

ve tescilleri

menkulle

muamelesinin icrası, H ü 

kümetçe temin olunacaktır.
Üçüncü şahıslar namına

kayidli gayrimenkullerin ve icabı

menkul ve gayrimenkullerin
tereceği zat adına,
tarafından imzalı

Hükümet uhdesinde

tapuca tescile elverişli olacak

halinde

Şirket

namma

kayidli

kayidlerinin tescil ve tesisi için Hükümetin gös
şekilde bu üçüncü

ve usulen musaddak bir vekâletname vermekle,

şahıslarla Şirket mümessili

Şirket, uhdesine terettüb eden

vecibeyi ifa etmiş olacaktır.
B u n d a n başka Şirket,
karşı,

gayrimenkullerin maliki olarak kaydedilmiş

Hükümeti her türlü

mesuliyetten masun

Madde —
B.esim,
Hatlarla müştemilâtının ve işbu
rimenkul malların devir
lenin ve gerek bunun

6

vergi ve masraflar

mukavele mucibince devir ve temlik

ve ferağı için yapılması

taallûk eden muamelelerin

bulunan üçüncü şahıslara

bulundurmağı taahhüd eder .

tâbi bulunduğu bütün resim

hükümlerine göre

edilen menkul ve gay

icabeden masraflarla bu mukavelenin
ve

vergilerin

ve

gerek

icrasma

bu mukave

verilecek makbuzların, tâbi bulunduğu damga resminin

tesviyesi Hükümete aiddir.
A n c a k Şirket,
hissesi olarak

Hükümete aid olan bütün bu masraf vergi ve

hattın filen Hükümet

tarafından

resimlerden kendisinin iştirak

tesellümü esnasında Hükümete (13 000) (on ü ç

bin) türk lirası verecektir.
Şirketin ihraç etmiş

olduğu hisse senedleri ile

mamen tasfiyesine kadar
Şirketin tasfiyesi

eskisi gibi bütün vergi

tahvilleri ve

ve bunun için yapılacak tescil ve diğer

paralarının memleketten
cağı muameleler sebebile

çıkarılması için satın
Şirket,

hiç bir vergi

bunların kuponları,

Şirketin ta

ve resimlerden muaf olacaktır.
muamelelerle Şirketin

alıb ihraç edeceği

Türkiyedeki

emtiadan dolayı Şirketin yapa

ve resim ile mükellef tutulmayacaktır.
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ikinci fasıl
Mubayaa

bedeli olarak Hükümetçe

verilecek

tahviller

Madde —

ve bunların

tâbi olduğu

hükümler

7

Tahvillerin ihracı
Hükümet,

imtiyazın mnbayaasr ve işbu

mukavelename

mucibince

v e menfaatlerin bedeli olmak

Şirket

tarafmdan

devir

ve temlik olunan

mallarla hakların

b o r c u tahvilleri)

namile çıkaracağı itibarî resülmali (1 825 840) (bir milyon sekiz yüz yirmi beş

bin sekiz yüz k ı r k ) ingiliz lirası olan hamiline
(yüz seksen iki bin

üzere (% 7,5 faizli 1935 T ü r k

muharrer beheri (10) (on) ingiliz liralık (182 584)

beş yüz seksen d ö r d ) aded birlik tahvilâtı

şirkete teslim etmeği

taahhüd

eder.
îsmi geçen

tahviller,

en geç eylül 1935 sonuna kadar Şirket nam ve hesabma olarak L o n d r a -

da Osmanlı bankasına teslim edilecektir.
Hükümet, tahvilleri bu suretle teslim etmekle Şirketin hisse senetleri ve tahvilleri sahib v e ha
millerine karşı her türlü vecibe ve mesuliyettenberi olacaktır.
Tahvillerin ihraç masrafları ve L o n d r a d a İngiltere Hazinesine verilecek % 2 nisbetindeki damga
resmi Hükümetçe tediye edilecektir.
Şu kadar ki, b u tahvilleerin L o n d r a d a ihracı için İngiltere Devleti Hazinesine verilecek
miktarı,

tahvilâtm itibarî krymetinin % 2 sinden

resim

fazla olduğu takdirde bu fazla Şirket tarafamdan

tesviye olunacaktır.
Madde — 8
Tahvillerin evsafı
B u tahviller, Türkçe ve İngilizce yazdı olmak

üzere

bağlı

numune

şeklinde

ve

(1)

den

(182,584) ( y ü z seksen iki bin beş yüz seksen d ö r d ) e kadar müteselsil numaralı olacak ve her tah
vilde kırk k u p o n bulunacaktır.
rakasının

B u kuponların hitamından evvel hamillere müteakib kırk k u p o n va

tevzii Hükümetçe temin olunacaktır.

Tahviller her y d yarı yarıya 1 haziran ve 1 birinci kânun tarihlerinde vacibültediye olmak üzere
senede yüzde yedi buçuk faiz getirecek ve birinci

kuponun vadesi 1 birinci kânun 1935 tarihinde

gelecektir.
B u itibarla her kupon (7) Şiling (6) Peni kıymetinde olacaktır.
Tahviller en ç o k kırk senelik bir müddet içinde itfa edilecek

ve 1 haziran 1943 tarihinden ev

vel erken tediyeye veya konversiyone tâbi tutulmayacaktır.
B u tarihten sonra Hükümet, keyfiyeti üç ay
desinde hâmillere,

evvel ilân etmek suretile her hangi bir faiz va

tedavülde kalmış olan tahvillerin

diye veyahud konversiyon teklif etmek hakkını

tamamı veya bir kısmı için başabaş erken te

haiz olacaktır.

Madde — 9
Tediye ve borsa kayid yerleri, malî servis, tayin edilen yerlerin
Kuponlar ve tediyeye davet olunan tahviller, İstanbul
Bankası arasında uyuşularak tayin edilecek diğer
Hükümet, bu tahvillerin yukarıda yazılı yerler
yettar makamlar nezdinde lâzımgelen teşebbüsleri

her hangi birinde

ve Londrada

tediye

ve Hükümetle Osmanlı

yerlerde tediye olunacaklardır.
borsalarının resmî kayitlerine ithali için salâhiyapmağı taahhüd eder.
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Kuponların ve kurada çıkmış olan tahvillerin
lacaktır.
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tediyesi aşağıdaki müesseseler tarafından yapı

Türkiyede:
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankassı,
Osmanlı Bankası,
İngiltere : Osmanlı Bankası,
î c a b ı halinde diğer memleketlerde:
Hükümetin muvafakatile Osmanlı Bankası tarafından gösterilecek müesseseler.
Tediyeye vazolunacak meblâğlerin mukabili, tediye yerlerinden her hâmilin ihtiyar edeceği her
hangi birinde kuponların veya kurada çıkmış olan tahvillerin ibraz edildikleri günün rayici üzerin
den hâmillere mahallî para ile ödenecektir
M a d d e — 10
Tahvillerin itfası
1 — Tahvillerin itfası; her yarı yıl esnasmda
kümetin

Osmanlı Bankası Londra merkezi tarafından H ü 

menfaatlerine en u y g u n şekilde yapılacak

ve itfa akçesi her y a n yıl evvelce itfa .edilmiş

olan tahvillerin faizile kabaracaktır.
İ t f a ; ya tahvillerein fiatı.başa baştan aşağı ise,
şa irişmiş,

yahud başa başı geçmişse kura çekmek

Başabaş fiat işlemiş olan faizler nazarı itibare

borsada mubayaa suretile,

veya fiatler başaba-

suretile yapdacaktır.
alınmak suretile hesab edilecektir.

Her vadede itfaya tahsis edilen bütün meblâğlar müteakib y a n y d zarfında kullanılacaktır.
2 — Mubayaalar; Osmanlı Bankası Londra merkezince T ü r k i y e d e ;
Bankası,

İngilterede;

Merkez Bankası ve Osmanlı

Osmanlı Bankası ve ledelicab diğer mahallerde de münhasıran Osmanlı Ban

kası veya tayin edeceği müesseseler vasıtasile tahvillerin resmen mukayyet bulundukları borsalarda
ve bunlar arasında da tahvillerein fiatça en aşağı

olanlarından yapılacak ve bu muamelenin istil

zam ettiği masraflarla icabında muhtelif yerlerde

tahvillerden koparılmış kuponlardan doğan fark

lar hesaba katdacaktır.
B. Mubayaa edilen tahvillerin her yerin âdetine göre

usul ve teamüle muvafık olarak

teslimi lâ

zımdır.
Mubayaalar; her yarı y ı l m beş ayı esnasında mümkün mertebe müsavi bölümlerle sıralanacak
tır. Tahvillerin

iriştikleri fiatlardan dolayı her hangi bir ay zarfında mubayaada kullanılamayan

her meblâğ müteakib aya isabet eden mubayaa akçesine ilâve olunacaktır.
Y a n yılın itfaya
ada kullandamadığı

mahsus tediye karşılığı bu yarı y d esnasmda kısmen veya tamamen mubaya
takdirde böyle elde kalan meblâğ

kura çekmek suretile itfaya

tahsis olu

nacaktır.
3 — İcab ettiği zaman kura keşideleri 1 mayıs ve 1 ikinci teşrinde

Londrada Osmanlı

bankası

tarafından Hükümetin bir murahhasının huzurunda yapılacaktır.
Kura

listeleri tediye müesseseleri

nezdinde hâmillerin emrine hazır tutulacaktır.

1 mayısta kurada çıkan tahviller müteakib 1 haziranda

ve 1 ikinci teşrinde kurada çıkan tah

viller de müteakib 1 kânunuevvelde bu vadelerin kuponlarile birlikte tediyeye vazolunacaklar ve bu
kuponların ödendiği tediye akçesile başabaş olarak ödeneceklerdir.
Kurada çıkan tahviller, itibarî baliğleri bilfiil tediyeye vazolunduğu günden itibaren faiz getirmiyeceklerdir.
Tediyeye ibraz olunan her tahvilin,

tediyeye vazolunduğu

tarihten sonraki bütün

kuponlarını

hâmil bulunması lâzımdır. Noksan olan kuponlarınkrymeti, hâmile ödenecek meblâğdan indirilecektir.
Noksan kuponların baliği, tediye edilecek meblâğa müsavi
çıkmış olan tahvil tediye edilmiyecektir.

veya bu meblâğdan

fazla

ise kurada
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Madde—11

1

M ü r u r u zaman
Tahvillerin,

tediyeye vazolunacaklan tarihten itibaren beş sene zarfında tediyeye ibraz edilmeyen

kuponları ve kurada çıktıkları halde tediyeye vazedildikleri

tarihten

itibaren

on sene zarfında

tediyeye ibraz olunmayan tahviller, Hükümet lehine müruru zamana uğrayacaklardır.
Madde — 12
Tahvillerin Türkiyedeki vergi

muafiyeti

Tahvillerle kuponları, b u tahvillerin tamamile itfasına kadar

Türkiyede bütün vergilerden muaf

olacaktır.
Madde — 13
Komisyon ve

servis masrafları

1 — Tahvillerin malî servisi için Hükümet tarafmdan verilecek

komisyonlar

şu suretle tesbit

olunmuştur.
A - Faiz servisi : Beher birlik kupon için asgarî miktar (0,45) peni olmak üzere hâmile tediye
edilecek gayrisafi meblâğın % 1/2 si (yüzde y a r ı m ı ) .
B - İtfa servisi : Beher birlik tahvil için asgarî miktar (4) peni olmak üzere mubayaa fiatının ve
ya kuradan çıkmış olan tahvil için tediye olunan

gayrisafi meblâğın % 3/8 i (yüzde üç taksim se

kizi),
Komisyonlar miktarının; ahval ve şeraite göre Hükümet ve Osmanlı Bankası arasında uyuşularak
her zaman yeni bir tetkika tâbi tutulabileceği mukarrerdir.
2 —- Cari servis masrafları :
Sadece tediye ve müruru zaman ilânlarının ve kurada çıkmış olan tahviller listelerinin tabı mas
raflarım, bu ilân ve listelerin

neşri masraflarım ; kura masraflarını, damga ile zımba aletleri mas

raflarını tahvillerin mubayaasına müteallik simsariye ve borsa vergilerde sair masraflarını, tediye
edilen kuponların ve itfa olunan tahvillerin nakil ve sigorta masraflarını posta ve telgraf ücretle
rini ihtiva eder.
B u masraflar haricinde; tahvillere merbut kuponlar tükendiği zaman

bu tahvilerin kupon y a p 

raklarının yenilenmesinin istilzam edeceği masrafı da Hükümet ayrıca üzerine alacaktır.
3 — Birinci paragrafta

yazılı komisyonlarla

taksitlerinden alınmak üzere senede (1 900)

ikinci paragrafta yazılı servis masrafları için yıl

(bin dokuz yüz) İngiliz liralık bir meblâğ tahsisi kabul

edilmiştir.
H e r yarı yıl taksiti zamanında bu paradan kullanılmayan

miktar

müteakib devrede (10) ncu

madde mucibince istimal edilmek üzere fevkalâde itfaya tahsis olunur.
M a d d e — 14
Y ı l taksitlerinin tediyesi ve tediye karşılıklarının tesisi
1 — Tahvillerin tamamen itfasına kadar Hükümet 1 haziranda başlayıp müteabik senenin 31 ma
yısında biten ve 1 haziran 1935 te başlayacak olan her malî sene için (144 540) (yüz kırk d ö r d bin
beş y ü z k ı r k ) İngiliz lirası tahvillerin faiz ve amortisman servisine ve (1 900) (bin dokuz y ü z ) İngi
liz lirası da (13) ncü maddede yazılı komisyon ve servis masraflarına aid olmak üzere Osmanlı ban
kası L o n d r a merkezine ceman (146 440) (yüz kırk altı bin d ö r d yüz kırk) İngiliz liralık bir yıl tak
siti ödeyecektir.
2 — Y ı l taksiti her biri (73 220) (yetmiş ü ç bin iki yüz y i r m i ) İngiliz liralık iki müsavi y a n
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yıl taksitine ayrılacak v e birinci yarı yıl taksitinin tediye vadesi 10 ikinci teşrin ve ikincisininki bu
nu takib eden 10 mayıs olacaktır.
3 — Osmanlı bankası Londra merkezi kendisine

verilen yarı yıl taksitinden

evvelemirde her

v a d e anmda henüz itfa edilmemiş bulunan tahvillerin yüzde 7,5 faizlerini ve b u faizlere aid banka
k o m i s y o n v e servis masraflarını v e ondan sonra da işbu mukaveleye merbut amortisman cetveline
göre itfa edilecek

tahvillerin adedinin

başabaş

kıymetine

tekabül

eden meblâğı

müteallik banka komisyonları v e servis masraflarmı ayıracak ve bu mukavele

ve b u itfaya

mucibince istimal

edilmek üzere tahsis edecektir.
B u miktarlar

üzere fevkalâde

ayrıldıktan sonra artacak her meblâğ onuncu madde mucibince istimal edilmek
itfalara v e bu itfalara müteallik banka komisyonlarile

servis masraflarına hasro-

lunacaktır.
B u maddede y a z ı k komisyon v e servis masrafları işbu mukavelenin (13) ncü maddesnide göste

rilmiş

olanlardır.

4 — Hükümet her yarı yıl taksitini Osmanlı bankası Londra merkezinde tesis edince

hâmillere

karşı işbu yarı y ı l için her türlü borçtan kurtulacaktır.
5 — Osmanlı bankası tahvillerin faiz v e itfa

servisini, tahvillerin tamamile itfasına kadar H ü 

kümetçe tediye olunacak yıl taksitleri vasıtasile v e işbu

mukavelenamede kararlaştırılan

şartlar

dairesinde temin edecektir.
Madde — 15
Tahvilleerin tedavüle çıkarılması
Şirkete teslim olunacak 1935 Türk borcu tahvillerinin birlik (111 789) yüz on bir bin yedi yüz
seksen dokuz adedini,

Şirketin tedavülde bulunan

ü ç yüz yirmi dörd İngiliz lirası kıymetindeki birinci
edilmek suretile,

tertib

tahvillerinin

en kısa bir zamanda mevkii tedavüle çıkarmağı

ki (70 795) yetmiş bin yedi yüz doksan beş aded
diğer tertib tahvilât hamillerde
Şirket tarafmdan

(2 261 324) iki milyon iki yüz altmış bir

hissedarları

mübadelesinde

Şirket taahhüd eder.

bin

istimal
Müteba

birlik 1935 Türk borcu tahvili Şirketin ikinci ve

arasında

teşkil olunabilecek

yeni bir şirkete âkid

tevdi olunabilecektir.

Şirket bu hususta ittihaz edeceği kararı ve yeni şirket teşekkül edince bunun nizamnamesini ve
Londradaki ikametgâhmı Türkiye Cumhuriyeti Maliye vekâletine bildirecektir.
Şurası mukarrerdir ki Hükümet, tahvillerin umumu,
maddeye tevfikan erken tediye

1 haziran 1943 tarihinden itibaren (8) nci

veya konversiyone tâbi tutulabilecek

yetmiş bin yedi yüz doksan beş aded tahviller dahi

ve yukarıda yazdı (70 795)

en geç 1 haziran 1955 tarihine kadar tamamen

tedavüle çıkarılmış bulunacaktır.
M a d d e — 16
Hamillerin temsili
Hamiller, Hükümete karşı münhasıran Osmanlı Bankası tarafmdan temsil olunacak ve tahvillere
aid işbu mukavelenin malî hükümlerine müteallik

maddeleerine icabında Hükümetin muvafakatile

vuzuh vermeğe mezun olacaktır.
İşbu malî hükümlerin tefsir veya icrasında Hükümetle Osmanlı Bankası arasında zuhur edebile
cek her ihtilâf diğer taraf m yazdı tebliğinin vusulünden itibaren (30) (otuz) gün zarfında her iki
tarafça tayin edilecek iki hakem tarafından hallolunacaktır.
B u hakemler tayinler tarihinden itibaren iki ay
ler,

yahud, icab ediyorsa,

zarfında ihtilâf hakkında ittifakla karar verecek

reyler arasındaki tesaviyi izale için bir üst hakem tayin eyleyeceklerdir.

Gerek otuz günlük mehil zarfında iki taraftan

birinin hakeminin tayin edilmemesi,

hakemin intihabı hususunda hakemler arasında ittifak hâsd olamaması halinde,

gerek üst

b u cihet en ziyade

— M
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Federal Mahkemesi reisi tarafmdan

halloluna

caktır.
H a k e m kararı

katî ve derhal vacibülinfaz olacaktır.

İki taraftan her biri
hakeme müracaat

İşbu mukavelede

kararlaştırılan y d taksitinin Hükümet

Hükümetle şirket veya
sında çıkacak

kendi hakeminin masraflarını deruhde edecek v e

yüzünden doğan müşterek masraflara yarı yarıya

tarafından

işbu mukavele mucibinceihrac edilecek

üst hakemin

ücretile

iştirak eyleyecektir.
tediyesi,

tahvilât hâmilleri

hiç bir halde
mümessili ara

ihtilâflar yüzünden tehir veya tatil edilemeyecektir.
Madde — 17
Osmanlı ve Merkez bankalarının Hükümete karşı vaziyetleri

1 — Hükümet, her yarı y d taksitini
rada gazete ile

hâmilleri

resmî gazete ile

neşredilmek üzere A n k a r a d a

2 — Osmanlı bankası
ları ve itfa

Londra merkezi,

bankasma y a t ı n n c a , b u banka L o n d edecek ve bu

ilânm bir suretini de

Cumhuriyet Merkez bankasma gönderecektir.

her

ü ç aylık devre

zarfında tediye

edilen k u p o n 

için mubayaa edilen tahvilleri iptal ile bordroları ile bu devreyi takib eden

üç ay zarfında

A n k a r a d a Cumhuriyet Merkez bankasına

masraf evrakını dahi
bankasma karşı

müfredatlı cetvellerde

lûsul tesis edeceği

ayni müddette bu

tediye edilmiş kupon ve tahvilleri ve

müteakib altı ay zarfında

itfa edilmiş

Merkez bankasının
metle Merkez bankası

gibi,

usulen

en geç

tediye ettiği

bankaya gönderecek v e Merkez
mesuliyetten beri olacaktır.
yapılan masrafları tetkik v e ale

defterlere kaydedecek ve tahvillerle kuponların

muamelâtını

tediye evrakile

göndereceği

vereceği hesab neticesinde Hükümete karşı olan

3 — Merkez b a n k a n ,
yarı y d

Londrada Osmanlı

kupon bedellerini tahsile davet

emarjömanrnı y a p a c a k ve her

bir hesab hulâsasile

Hükümete

bildirecek ve

tahvil ve tediye olunmuş kuponları Hükümet emrine amade tutacaktır.

deruhde edeceği
arasında

bu vazifenin icab ettireceği

tesbit ve Hükümetçe bu bankaya

masrafların mukabili H ü k ü 
ayrıca tediye olunacaktır.

M a d d e — 18
Haricî alacaklar hakkmda müsavi muamele
Hükümet, Türk Devletinin
birler almağa

haricî alacaklarının cümlesine

lüzum gördüğü takdirde

avanslarm alacakldarı

Hükümete sırf

tatbik edilmek

banka avansı

hariç kalmak üzere işbu tahviller hâmilleri

üzere umumî ted

mahiyetinde yapdmış olan

hâl v e istikbalin diğer haricî

alacakları arasında en müsaid muameleye mazhar olandan daha az müsaid bir muameleye tâbi tu
tulmayacaktır.

Ü ç ü n c ü fasıl
Müteferrik

hükümler

M a d d e — 19
D e v i r ve temlikten hariç kalanlar
Şirketin her nevi meskukât da

dahil o l d u ğ u halde bütün kasa mevcudlarile bankalardaki m e v 

cud! arı v e cüzdanını teşkil eden esham ve kıymetler ve üçüncü şahıslardan tahakkuk etmiş v e ede
cek alacakları ve 1 haziran 1935 tarihinden evvelki zamana aid

faaliyetinden dolayı Şirkete tesvi

yesi lâzımgelecek mebaliğ ve matlûbatı, tamamen Şirketin malı olarak kalacaktır.
B u n d a n başka Şirketçe yapılan ve 1 haziran 1935 tarihine kadar y a p d a c a k olan Hükümete aid
nakliyat

ücretleri dahi alâkadar

olunacaktır.

dairelerce tâbi oldukları kanunlara göre usulen Şirkete t e s v i y e
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mevcud ve gerek ileride eline geçecek paralarını bağlı mektubla

gösterilen şekilde memleket dışına mal çıkarmak suretile Türkiye haricine gönderebilecektir.
Hükümet, Şirket muamelelerinin tasfiyesi işlerinde Şirketçe çalıştırılacak memurların bu vazife
lerinin ifası için, Izmirde umum müdürlük binasında, mefruş ve muktazi levazımı havi yazıhaneleri
en ç o k iki sene müddetle meccanen Şirketin emrine tahsis edecektir.
Madde

—20

Hakeme müracaat
î ş b u mukavelenamenin tefsir veya icrasından dolayı Hükümetle Şirket arasında çıkabilecek her
türlü ihtilâf (16) nci maddede yazdı hükümler dairesinde hakem usulü ile hal ve tesviye edilecektir.
Madde — 21
Osmanlı bankasınca vazife ve salâhiyetlerin

kabul sureti

İşbu mukavelenamenin bir sureti, imzasını müteakib Hükümet veya Şirketçe
tevdi olunacak; ve mezkûr

Osmanlı bankasına

banka tarafından bu mukavele ile kendisine tevdi olunan vazife ve salâ

hiyetlerin tamamen kabul edildiği bir ay zarfında akitlere bildirilmediği takdirde bu vazife ve salâ
hiyetler, Hükümet ile Şirket arasında uyuşularak diğer bir banka veya müesseseye tevdi olunacaktır.
Madde — 22
ibra
1 — Hükümet ve Şirket, imtiyaz mukavelelerileşartname, munzam mukavele ve itilâfnameler mu
cibince birbirlerine karşı kabul ettikleri bütün hakve vecibelerle 1 haziran 1935 tarihinden evvelki za
mana aid (vergi ve resime müteallik her türlü mükellefiyet ve mesuliyetler de dahil olduğu halde)
her türlü iddia ve mütalebelerden birbirlerinin zimmetlerini mütekabilen (işbu

mukavele

hükümleri

mahfuz kalmak kaydile ) ibra etmişlerdir.
İşbu mukavele tarihinden itibaren geçen fıkradaki ibranın şümulüne
karşı olan her türlü borçlarının ifa ve tesviyesini

giren

Hükümet üzerine almıştır.

ve Şirketin Devlete
A n c a k Şirket kiraya

verdiği gayrimenkullerin vergi ve resimlerde memurve müstahdemlerinden ve üçüncü şahıslardan şim
diye kadar tahsil ettiği ve bu mukavele tarihinden itibaren tahsil etmesi lâzımgelen vergi ve resimleri
tahsil ederek Maliye tahsil şubesine verecek ve buhusus ibradan hariç kalacaktır.
2 — Mülhak veya hususî bütçelerle idare edilen dairelerin veya Devlete

bağlı müesseselerin ve

ezcümle belediyelerle evkafın Şirket zimmetindeki vergi ve resimlere müteallik her türlü mükellefiyet
ve mesuliyetlere ve bu meyanda tanzifat ve tenvirat resimleri ve Evkaf mukataa ve icareleri gibi hu
suslara mütedair hukuk ve müddeiyatının tesviyesini de Hükümet üzerine almıştır.
Bunlardan 1 haziran

1935 tarihine kadar usulen tahakkuk

lecek olanların

(20 000)

yarısını tediye

ve tesviye etmeyi Şirket deruhde

1 haziran 1935

(yirmi bin)

tarihine kadar

ettirilerek taleb edilmiş veya edi

türk lirasına kadar olan kısmının tamammı ve fazlasının
etmiştir.

bu y o l d a Şirketçe ödenecek para, yirmi bin

olursa, farkı Şirket tarafından hattın filî tesellüm gününde Devlet demiryollarına
di edilecek v e

1 haziran 1940 tarihine kadar i ş b u ( 2 ) numaralı

olarak tahakkuk ve

tediye edilecek

miktar da münhasıran

Hükümetçe

1 Haziren 1940 da b u paradan

fıkrada

mebaliğ depo edilen bu paradan

liradan noksan
depo suretile tev

yazılı hususlara mütedair
tesviye v e bundan

fazla

tediye edilecektir.
artabilecek bakiye Şirkete iade, edilecektir.
Madde — 2 3

1

Mukavelenin tasdiki
i ş b u mukavelename,

bir taraftan Hükümetçe

Büyük

Millet

Meclisinin,

v e diğer taraftan
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Şirketçe Şirket

hissedarları ve tahvilât hâmilleri

mukavele bu suretle
lim ve tesellüm

tarihine kadar tasdik muamelesi yukarıda

31 mayıs 1935 saat

tarihinden itibaren

(24)

tasdikına

arzedilecek ve

merî olacak ve filî tes

Hükümete aid olmak üzere,

tarafça ikmaline kadar hat,
Şirketçe şimdiye

muamelesinin tekemmülünde, filî tesellüm

temlik olunan emval

yazddığı şekilde ikmal edilmediği

ten itibaren hesablar Şirketçe kesilecek v e 1 haziran 1935

tasdik muamelesinin her iki

sablarla kâr ve zararı
cek ve tasdik

umumî heyetlerinin

tasdik edildiği takdirde 1 haziran 1935 ten itibaren

muamelesi bu tarihte başlayacaktır.

1 haziran 1935
takdirde dahi

& - V I -1935

yeni açılacak he-

kadar olduğu şekilde işletile

muamelesi

yapdacak,

ve

devir

ve

ve hukuk ve menafi de teslim gününde bulunacakları hal ve vaziyette devre

dilecektir.
Tasdik muamelesi

1 temmuz 1935 tarihine kadar ikmal edilmediği

takdirde

işbu mukavele

yapdmamış gibi sayılacaktır.

M a d d e — 24
Mukavelenin muteber metni
B u mukavele,

türkce ve ingilizce olarak ve 1 mayıs 1935 tarihinde

İhtilâf vukuunda Türkce metin muteberdir.

tanzim ve teati edildi.

»o.

*m
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1 nci maddenin (F) fıkrasmda zikredilen liste

Aydın demiryolu şirketine aid olup da Lord hoyuard of Olossop
gayrimenkul

ismine tapuda kayıtlı

malların listesi
Gayrisafi va
ridat

Malın cinsi

Nc.

T.

Safi v a 
ridatı

L.

T.

Kıymeti

L.

T.

L.

Alsancak :
43
44

Polis merkezi

500

400

Marşandiz kalemi

600

480

Posta merkezi

600

480

4-800

1-300
90

1-040
72

10-400

90

72

720
720
1-440

172

E v ( Bornova s o k a ğ ı )

175

Ev
Kereste d o p o s u ( dalgalı saç )

4-000
4-800

176

Kereste deposu ( çatma )

180

144

177

A h ı r ( sebze bahçesi içinde )

12

9

90

Ev ve sebze bahçesi

75

60

600

60

48

578

Sebze bahçesi yanındaki e v

434

Ayaktopu sahası ( arazi )

55

Eski tenis sahası ( arazi )

300

240

2-400

56

Eski tenis sahası ( arazi )

300

240

2.400

59

Hurda vagonlar mahalli (arazi )

480
15-570

2-079

Buca:
8

Ev

2

Ev

1.200

960

9-600

180

144

1-440

Gaziemir:

Selçuk:
İstasyon binası karşısındaki arazi

12|

Aziziye:
Otel

120

Arazi ( otel sahası )
Şirketin Türkiyede ü ç ü n c ü şahıslar namına kayıtlı
lardan ibaret o l d u ğ u n u

şirket beyan eder.

96

960
4.110

gayrimenkulleri bu listede yazılı olan
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Aydm demiryollarına aid tahvilâtın itfa tablosudur
Tedavülden
ı yılların
a

No.

Tedavülden ç e 

çekilecek tah
vil adedi

Y a n yılların
sıra

No.

kilecek

tahvil

adedi
34099

1

380

40

1660

2

394

42

1722

3
4

409

43

1787

424

44

1854

5

449

45

1923

6

457

46

1995

7

474

47

2070

8

492

48

2148

9

510

49

2228

10

529

50

2312

11

549

51

2398

12

570

52

2488

13

591

53

2581

14

614

54

2678

15

637

55

2779

16

661

56

2883
2991

17

686

57

18

711

58

3103

19

738

59

3219

20
21

766

60

3340

795

61

3457

22

824

62

3587

23

855

63

3722

24

888

64

3861

25

921

65

4006

26

955

66

4156

27

991

67

4312

28

1029

68

4474

29

1067

69

4642

30

1107

70

4816

31

1149

71

4996

32

1 192

72

5184

33

1237

73

5378

34

1283

74

5580

35

1331

75

5789

36

1381

76

6006

37

1433

77

6231

38

1 487

78

6464

39

1542

79

6707

40

1600

80

6958

Yekûn

34099
Umumî yekûn

182584
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Tahvil

numunesi

% 7 V» faizli 1935 Türk borcu tahvilleri

hâmiline muharrer bir kıta tahvil senedi

Türkiye Cumhuriyeti
% 7V
tarihli v e

a

faizli 1935 T ü r k borcu tahvilleri

N. lı kanuna tevfikan T ü r k i y e

edilen 1 mayıs 1935 tarihli mukavelename mucibince
tahvile taksim edilmiş, (1 825 840)

B ü y ü k Millet Meclisi

beheri 10 İngiliz lirası

tarafından

tasdik

kıymetinde (182 584)

İngiliz liralıkitibarî resülmal ile ihraç olunmuştur.

Hâmiline muharrer bir kıta tahvil senedi
No:
İtibarî resülmali 10 İngiliz lirasdır. Y a r ı y a r ı y a 1 haziran v e 1 birinci kânunda vacibüttediye
olmak

üzere senede 15 şilin faiz getirecek ve 7 şilin 6 peni kıymetinde olan birinci kupon 1 birinci

kânun 1935 vadesinde ödenecektir.
Kuponların tediyesi v e kurada çıkmış olan tahvillerin ödenmesi

aşağıda gösterilen müesseseler

tarafmdan y a p ı l a c a k t ı r :
İ s t a n b u l d a : T ü r k i y e Cumhuriyet Merkez bankası ve Osmank bankası.
L o n d r a d a : Osmanlı bankası.
İcabı halinde diğer y e r l e r d e : Türkiye Hükûmetile Osmanlı bankası

arasmda uyuşularak tesbit

edilecek müesseseler.
İşbu tahvillerle

kuponları Türkiyede

bütün vergilerden muaf olacaktır.

Tediye akçesi:
İşbu tahvilin resülmal ve faizi İngiliz lirası olarak vacibüttediyedir.
Tediyeye vazolunan

meblâğların mukabili fngiltereden başka hâmillerin ihtiyar edeceği tediye

mahallerinin her hangi birinde kuponlarm veya kurada

çıkmış olan tahvillerin ibraz

edildikleri

günün rayici üzerinden hâmillere mahallî para ile ödenecektir.
İtfa:
İşbu tahviller her yarı y d ve azamî kırk sene zarfında itfa edilecek
ce itfa edilmiş olan tahvillerin faizile kabaracaktır.

ve itfa akçası her y d evvel

H e r vadede itfaya tahsis edilen meblâğlar mü-

teakib y a n y d zarfmda tamamen kullanıla çaktır.

İtfa,

sada mubayaa suretile,

yahud başa başa geçmişse,

yapılacaktır.
rafından,

ve fiatler başa başa ermiş

İcab ettiği zaman,

kura keşideleri

kura çekmek suretile

1 mayıs ve 1 ikinci teşrinde Osmanlı Bankası ta

Londrada y a p d a c a k ve 1 mayısta kurada çıkan tahviller 1 haziranda ve 1 ikinci teşrin

de kurada çıkan tahvillerde 1 ikinci kânunda,
caktır.

tahvillerin fiatı başa baştan aşağı ise, bor

Kurada çıkan tahviller,

bu

vadelerin kuponlarile birlikte tediyeye vazoluna-

itibarî baliğleri

bilfiil tediyeye vazolunduğu günden itibaren faiz

getirmeyeceklerdir.
Erken

tediye veya

konveresiyon:

Bu tahviller 1 haziran 1943 tarihinden evvel erken tediyeye veya konversiyone tâbi tutulamaya
caklardır.

Bu tarihten sonra T ü r k Hükümeti, keyfiyeti

üç a y evvel ilân etmek suretile, her hangi
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bir faiz vadesine hamillere,

tedavülde kalmış olan

6 - V I -1935

tahvillerin

tamamı veya

bir kısmı için

başa

baş erken tediye veyahud konversiyon teklif etmek hakkını haiz olacaktır.
Müruru

zaman:

B u tahvillerin tediyeye vazolundukları tarihten
miş kuponları

itibaren

beş sene zarfında tediyeye ibraz edil

ve kurada çıktıkları halde tediyeye vazedildikleri tarihten itibaren on sene zarfında

tediyeye ibraz olunmayan tahviller Hükümet lehine müruru zamana uğrayacaklardır.
Tediye

karşılıklarının

tesisi:

i ş b u tahvillerin faiz ve itfa servisine aid tediye
tır.

Y a r ı yıl tediye k a r ş ı k k l a n bir defa teessüs

karşılıkları Osmanlı Bankasmda tesis olunacak
edince,

Türk Hükümeti,

bu yarı yıl için, ha

millere karşı her türlü borçtan beri olacaktır.
Hamillerin

temsili:

Türk Hükümeti nezdinde hamiller münhasıran Osmanlı Bankası tarafından temsil edilecektir.
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti namına
Maliye V e k i l i
( Matbu imza )
Osmanlı Bankası b u tahvillerin faiz v e itfa servisini tahvillerin
metçe tediye olunacak

yıl taksitleri vasıtasile ve

tamamile itfasma kadar H ü k ü 

1 mayıs 1935 tarihli mukavelenamede kararlaştı

rılan şartlar dairesinde temin edecektir.
Osmanlı Bankası namma
( Matbu veya yazı ile imza )
Not: Hükümetçe arzu edildiği takdirde bu tahvil Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti
de matbu imzasını taşıyacaktır.

mümessilinin

T. C.
îkısad

vekâleti

Hususî No. 321

Ankara

: 30 nisan 1935

Mr. Robert Adeane
Aydın demiryolu

şirketi

idare meclisi fevkalâde murahhas azası
Ankara

1 — Şirketimizin elinde birikmiş olan bir buçuk milyon Türk lirasına
edilecek alacakları yekûnu olan iki yüz bin Türk lirasının aşağıdaki şekilde

baliğ

dividantla, tahsil

Ingiltereye

transferine

müsaade edilecektir :
a - Yukarıda zikredilen ceman (1 700 000)

liraya baliğ paranın (%

ğıdaki Türk malları mubayaa ve ihraç edilecektir.

1 0 ) u ile Türkiyeden aşa

Y e n i mahsul üzüm, yeni mahsul incir,

ham ma

denler, p a m u k ;
b - A y n i paranın mütebaki (% 90) nı ile ise, Türkiyeden aşağıdaki

Türk mallan

mubayaa ve

ihraç edilecektir :
Palamut, bilûmum tanenli maddeler ve hulâsalan, madenî ve nebatî

boya iptidaî

maddeleri

kitre, gül yağı, taze meyva, taze sebze, zeytin tanesi, zeytinyağı, halı, kilim, arpa, yem, tohum ve
sair hububat meyangökü, unu ve hulâsası, kereste .
c - B u mübayaat azamî 1935

sonuna kadar

yaprimış

olacak

malı olmak üzere istediğiniz müesseseden mubayaa edebileceksiniz.

ve Türkiye dahilinde

Türkiye
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I I — A y d ı n demiryolu annuitesile birikmiş hasılâtmın ilk senelik taksiti olduğunu ifade eyle
diğiniz seksen bin isterime g e l i n c e ; bu husustaki mütaleamız ş u d u r :
müzakere safhasındadır. B u anlaşma (%
tevellit ve ve serbest

İngiltere

ile yeni

anlaş,.m

30) T ü r k i y e lehine fazla ihracat esasının kabulünden mü

dispozisyonumuzda olacakbir hesab esasını da ihtiva eylediği takdirde, m e v 

zubahs ettiğimiz seksen bin isterimi bu hesaptan ödetebiliriz.

Bittabi böyle bir tediyenin yaptı

rılabilmesi için yalnız (% 30) Türkiye lehine fazla ihracat esasının

kabulü değil, bu hesaptaki dv-;-

ponibilitenin de müsaadesi lâzımdır.
Şu cihet bilhassa tebarüz ettirilir:

Birinci madde mucibince yapacağınız mübayaatı İ n g i ' t e 

reye ihraç edeceksiniz. Kliring veya tediye veya hesaplaşma esaslı bir anlaşma ile bağlı o l d u ğ u m u /
bir memlekete ihraç eylediğiniz veya İngiltere ile de bu esaslarla bir anlaşma yaptıktan sonra bu
memlekete yapılacak ihracat bakiyeniz kaldığı takdirde bunun ahdî balanslar haricinde kalma?»:.t
temin için alâkalı hükümetlerin

muvafakatlerini istihsal etmek şirketinize aid olacaktır.

I I I —• Şirketiniz satış mukavelesinin imzası akabinde, yukarıdaki hükümlerin icrasını teminen,
birinci madde veçhile Türkiyeden Türkiye malı
merkez

mubayaasına tahsis edeceği mebaliği Cümhurivc t

bankasma yatırarak derhal mubayaalarına başlayacak ve lâzımgelen vesikalar, tediye irin

Cumhuriyet merkez bankasma ibraz edilecektir.
Saygdarımı kabul ediniz.
İktısad vekili
Celâl Bay ar

2758

2 7

Aydın Demiryolları umum

/

2 8

- V - 1935

müdürlüğü
İzmir

Şifahen vaki beyanatımızı

teyiden ve 30 - I V - 1935 tarih ve 321 saydı

mektubumuza

zeyleıı

aşağıdaki hususlara mutabakatımızı teyid e d e r i m :
1 — Şirketin,

30-IV-935

senesinin nihayetine kadar
2 — Şirket,

Kıbrıs,

imparatorluk eczasından

tarihli

mektubumuzun birinci maddesinin

(C) fıkrasmda

1JI-5

gösterilmiş olan ihraç müddeti 1936 senesi sonuna kadar uzatılmıştır.

Malta hariç olmak üzere İngiltere İmparatorluğuna aid
olan demiryollara da, bunlarla kliring

kolonilere v e bu

anlaşmamız olmadığı

müddete

ihracat yapabilir.
3 — Y i n e sualinize
değildir.

cevab olarak Mısır,

Filistin ve A m e r i k a n m ihraç

mıntakanıza ithali kabil

Saygılarımla.
İktısad vekili

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 sayıfa numaraları
:

30-V

-1935

ve 1/209

1-V1
Cild
3

-1935 ve 4/511
Sayfa
156,330,348:353,363,379:382

