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CUMA 
S A Y İ : 3540 

K A N U N L A R 
Gedikli Küçük Zabit menbaları hakkındaki 

2505 sajılı kamınım ikinci maddesinin 
değiştirilmesine ve bir muvakkat 

madde eklenmesine 
dair kanun 

Kanun No: 3134 Kabul tarihi: 15/2/1937 

Madde 1 — 2505 sayılı kanunun ikinci maddesi aşağıda 
olduğu gibi değiştirilmiştir: 

G e d i k l i Küçük Zabit Mekteblerine aşağıda gösterilen yerler
den talebe yetiştirilir: 

A ) G e d i k l i Küçük Zabit Hazırlama Mekteblerinden, 
B) Kıt'a ve müesseselerde müstahdem erattan en az orta 

mekteb derecesindeki tahsili bitirmiş ve lâzım olan şartları ha
iz isteklilerden, 

C) E n az orta mekteb derecesindeki tahsili hariçte bitirmiş 
ye on sekiz yaşını tamamlamış ve lâzım olan şartlan haiz gö
nüllülerden. 

Muvakkat madde — Bu kanunun neşrinden evvel hazırlama 
mekteblerine alınanların ve gedikl i olmak üzere kıt'ada ve G e 
dikl i Erbaş Mekteblerinde bulunanların tahsil dereceleri ve yetişti
rilme tarzları eski hükümler dairesinde devam eder. A n c a k ha
zırlama mekteblerinde bulunup da orta mekteb tahsiline devam 
etmek istiyenlerden ordu kadrosu ihtiyacı nazarı dikkate alına
rak şeraiti lâzımeyi haiz olanlar orta tahsillerine devam ettirilir. 

Madde 2 — B u kanun neşri tarihinden muteberdir. 
Madde 3 — Bu kanunun hükmünü icraya Millî Müdafaa 

V e k i l i memurdur. 
22/2/1937 

2505 numaralı kararname 2730 sayılı Resmî Gazetededir. 

Büyük Millet Meclisi azasının tahsisat ve harcırah
ları hakkındaki 1613 sayılı kanunun bazı 

hükümlerinin değiştirilmesine 
dair kanun 

Kanun No: 3135 Kabul tarihi: 15/2/7937 

Madde 1 — Büyük Millet Mecl is i azasına, devir ve aile 
harcırahı da dahil olmak üzere, gerek alelade ve gerek fevkal

âde içtimalar münasebetile gelme ve gitme harcırahı olarak 
her içtima senesi için bir teşrinisanide maktuan ve bir gûna 
tevkifata tâbi olmamak şartı ile biner lira veril ir . 

Madde 2 — 1613 sayılı kanunun üçüncü maddesinin birinci 
fıkrası mülgadır. 

Muvakkat madde — 1936 içtima senesi harcırahı bu kanunun 
mer'iyeti tarihinde tahakkuk ve tediye edilir. A n c a k 1936 malî 
yılı bütçesinden alelade içtima için verilmiş olan gitme ve gel
me zatî harcırahlar bundan tenzil olunur. 

Madde 3 — B u kanun neşri tarihinden muteberdir. 
Madde 4 — Bu kanunun hükümleri Büyük Millet Mecl is i 

tarafından icra olunur. 

22/2/1937 

1613 numaralı kanun 1499 »ayılı Resmî Gazetededir. 

Anadolu Demiryolu ve Haydarpaşa Limanı Şir
ketleri esham, tahvil ve mümessil senedlerinin 

Sivas - Erzurum veya Ergani tahvilleri ile 
mübadelesine ve amortisman sandığı hak

kındaki 2794 numaralı kanuna bazı 
hükümler ilâvesine dair kanun 

Kanun No: 3136 Kabul tarihi: 15/2/1937 

Madde 1 — Bu kanunun neşri tarihinden itibaren ik i sene 
zarfında A n a d o l u Demiryolu ve Haydarpaşa Limanı Şirketleri 
esham, tahvil ve mümessil senedlerinin hâmilleri, diledikleri 
takdirde, bunların Sivas - Erzurum veya Ergani tahvilleri ile 
mübadelesini taleb edebilirler. 

Mübadeleye arzedilecek tahvillerin mübadele tarihinde 
vadesi hulul etmiyen kuponları ve mümessil senedlerinin de 
1 temmuz 1937 tarihinde ve o tarihten sonra vadesi hulul 
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edecek kuponları muhtevi olması şarttır. Eksik kupon bedeli 
nakden ikmal edilebilir. 

Mübadeleye arz edilecek % 60 tediyeli Anadolu hisse se-
nedleri 12 ve emsali ve diğer tahviller de 10 ve emsali olması 
şarttır. 

Bu esham ve tahvilât mukabilinde verilecek Devlet tah
villeri de kezalik mübadele tarihinde vadesi hulul etmiyen 
kuponları havi olacaktır. Mübadele nisbeti aşağıda gösterilmiştir: 

Mukabilin
Mübadele de verilecek 

İhraç 
ye ibraz Sivas-Erzu

İhraç no- edilecek rum veya Beherinin Umumu
minal kıy- asgarî Ergani itibarî nun kıy

meti mikdar tahvili kıymeti meti 
İsviçre Fr. Aded Aded Lira Lira 

Anadolu obligasyonu 500 10 21 20 420 
Anadolu aksiyon 
% 100 tediyeli 500 10 21 20 420 
Anadolu aksiyon 
% 60 tediyeli 300 12 15 20 300 
Anadolu mümessil 10 23 20 460 
Haydarpaşa obligas. 500 10 23 20 460 

„ mümessil 10 25 20 500 
Madde 2 — Bu mübadeleyi, 2794 numaralı kanun ile teş-

kil edilmiş olan amortisman sandığı yapar. Sandık talihlere 
mübadele yolile verilebilecek Sivas - Erzurum ve Ergani tah
villerinden hangilerinin verilmesi lâzımgeldiğini mevcuduna 
göre tayine salâhiyettardır. 

Madde 3 — Sandığın bu işi görebilmesi için lâzımgelen 
sermaye veya tedvir akçesi atideki menbalardan temin edilir: 

A) Anadolu ve Haydarpaşa servislerinin evvelce tesis 
edilmiş otan provizyonlarında İsviçre frangının devalüe olması 
üzerine servisin kambiyo İsviçre frangı ile ifası dolayısile 
tahassül eden farkların Merkez Bankasınca sandığa tesviyesi ile, 

B) Hazinece azamî bir buçuk milyon liraya kadar avans 
itası ve icabında bankalardan ayrıca temin olunacak kredilerle, 

C) Hazinede mevcud Sivas - Erzurum ve Ergani tahvillerile 
mübadelenin icra edilebileceği müddet zarfında Hazineye inti
kal edebilecek olan aynı cins tahvillerin devri ile. 

Madde 4 — Düyunu Umumiye ile Hükümet arasında 18 
şubat 1935 tarihinde akdedilmiş bulunan anlaşma mucibince 
Hazine emrine tesis edilmiş olan portföyden serbest kalan ve 
kalacak olan tahvillerle, portföyün tahsil edilmiş ve edilecek 
gelirleri keza sandığa maledilir. 

Madde 5 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
Madde 6 — Bu kanunun icrasına Maliye Vekili memurdur. 

19/2/1937 
2794 numaralı kanun 3035 sayılı Resmî Gazetededir. 

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Umumi 
Müdürlüğünün 1936 mali yılı bütçesine munzam 

tahsisat verilmesine dair kanun 

Madde 1 — Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme 
Umumî Müdürlüğünün 1936 malî yılı bütçesinin ilişik cetvelde 
gösterilen fasıl ve maddelerine (1 665 000) lira munzam tahsi
sat verilmiştir. 

Madde 2 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
Madde 3 — Bu kanunun hükümlerini icraya Maliye ve 

Nafıa Vekilleri memurdur. 
19/2/1937 

C tvcl 
Tahsisat 
mikdan 

F. M. Muhassasatın nev'i Lira 

3 Muvakkat memuriyet harcırahı 5 000 
6 1 Kırtasiye, matbu evrak ve mecmua bedeli 40 000 

3 Posta, telgraf ve telefon ücretleri 2 000 
4 İlân ücretleri 2 000 
6 Kilometre tazminatı 98 000 
7 Mebani icarı, memur ve müstahdemlere veri

lecek ev kirası 3 000 
Fasıl yekûnu _ 145 000 

7 1 Mebani, muharrik ve müteharrik edevatın 
tenvir, teshin, mahrukat, yağ ve sair müsteh-
lek mevad masrafları 801 000 

2 Muharrik ve müteharrik edevatın tamir ve 
tathir masrafları 500 000 

3 Hat, köprüler, telgraf hatları, liman, rıhtım, 
iskele ve dubalar tamir masrafları, fidanlıklar 
ücret ve masrafları ile yol alât, edevat ve le
vazımının tamir, tecdid ve tezyidi masrafları 130 000 

4 Fevkalâde kazalar, arızalar ve sel tahribatı 
masrafları 10 000 

5 Sabit tesisatın tamir ve tevsii ve yeniden 
inşası masrafları 56 000 

7 Transit vagonların edevat tatili ücreti 3 000 
Fasıl yekûnu 1 500 000 

10 Tesisat ve tevsiat masrafları 15 000 
U M U M Î Y E K Û N 1 665 000 

Devlet memurları maaşatının tevhid ve teadülü 
hakkındaki 1452 sayılı kanunun 18 inci 

maddesine bir fıkra eklenmesine 
dair kanun 

Madde 1 — 1452 sayılı kanunun 18 inci maddesine aşa
ğıdaki fıkra eklenmiştir: 

1, 2 ve 3 üncü derecelere dahil memurlardan Ankarada 
bulunanlara ayda (60) lira muvakkat tazminat maaşlarına ilâve
ten verilir. 

Bu fıkra mucibince verilecek olan muvakkat tazminat 1890 
numaralı kanunla alınan iktisadî buhran vergisinden müstesnadır. 

Madde 2 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
Madde 3 — Bu kanun hükümlerini icraya İcra Vekilleri 

Heyeti memurdur. 
22/2/1937 

1452 numaralı kanun 1229 sayılı Resmî Gazetededir. 
1890 numaralı kanun 1964 sayılı Resmî Gazetededir. 

Zabitan ve askeri memurların maaşatı hakkın
daki 1453 sayılı kanunun 10 uncu maddesine 

bir fıkra eklenmesine dair kanun 

Kanun M: 3140
 K3̂ UsnbJiJI!İil̂

Madde 1 — 1453 sayılı kanunun 10 uncu maddesine aşa
ğıdaki fıkra eklenmiştir: 

1, 2 ve 3 üncü derecelere dahil olan zabitan ve askerî 
memurlardan Ankarada bulunanlara ayda (60) lira muvakkat 
tazminat maaşlarına ilâveten verilir. 

Kanun M: 3140 Kabul tarihi: 15/211937 

Kabul tarihi: 15\2\1937 Kanun X : 3138 

Kabul tarihi: 151211937 Kanun M: 3139 
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Bu fıkra mucibince verilecek olan muvakkat tazminat 1890 
numaralı kanunla alınan iktisadî buhran vergisinden müstes
nadır. 

Madde 2 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
Madde 3 — Bu kanunun ahkâmını icraya Millî Müdafaa, 

Dahiliye ve Maliye Vekilleri memurdur. 
22/2/1937 

1453 numaralı kanun 1229 sayılı Resmî Gazetededir. 
1890 numaralı kanun 1964 sayılı Resmî Gazetededir. 

Madde 2 — İşbu devir ve temlik dolayısile Hükümet atide 
gösterilen tekasiti seneviyenin, şirket hesabına olarak, Berlinde 
"Doyçe Bank» a sureti muntazamada tediyesini gayrikabili rücu 
olmak üzere taahhüd eyler: 

1 - 1 kânunusani 1929 dan itibaren ve 31 kânunuevvel 
1929 tarihine kadar lâzımüttediye 5 539 822,96 İsviçre frangı 
(beş milyon beş yüz otuz dokuz bin sekiz yüz yirmi iki İsviçre 
frangı ve doksan altı santim) mikdarında bir taksiti senevî, 

2 - 1 kânunusani 1930 dan itibaren ve 31 kânunuevvel 
1932 tarihine kadar lâzımüttediye 6 304 291,40 isviçre frangı 
(altı milyon üçyüz dört bin iki yüz doksan bir İsviçre frangı 
ve kırk santim) mikdarında birer taksiti senevî, 

3 - 1 kânunusani 1933 den itibaren ve 31 kânunuevvel 1957 
tarihine kadar lâzımüttediye 8 677 301,04 İsviçre frangı (sekiz 
milyon altı yüz yetmiş yedi bin üç yüz bir İsviçre frangı ve 
dört santim) mikdarında birer taksiti senevî, 

4 - 1 kânunusani 1958 den itibaren ve 30 eylül 1984 tari
hine kadar lâzımüttediye 6 304 291,40 İsviçre frangı (altı 
milyon üçyüz dört bin iki yüz doksan bir İsviçre frangı ve 
kırk santim) mikdarında birer taksiti senevî, 

5 - 1 teşrinievvel 1984 den itibaren ve 30 teşrinisani 1992 
tarihine kadar lâzımüttediye 2 553 106,34 İsviçre frangı ( iki 
milyon beş yüz elli üç bin yüz altı İsviçre frangı ve otuz dört 
santim) mikdarında birer taksiti senevî, 

6 - 1 kânunuevvel 1992 den itibaren ve 5 mart 2002 tari
hine kadar lâzımüttediye 1 369 660,01 İsviçre frangı (bir milyon 
üç yüz altmış dokuz bin altı yüz altmış isviçre frangı ve bir 
santim) mikdarında birer taksiti senevî, 

Anifülbeyan tekasiti seneviye aid oldukları senelerin 15 
şubat, 15 mayıs; 15 ağustos ve 15 teşrinisani tarihlerinde olmak 
üzere her üç ayda bir balâda muharrer mekadirin rubu nisbe-
tinde nakden veya şirketin vadeleri müteakib üç ayda hulul 
edecek esham ve tahvilât kuponları olarak tevdiat icrası sure-
tile, tediye olunacaktır. 

Madde 2 — Mubayaa Mukavelenamesinin malî servis kıs
mının 12 numaralı sonuncu maddesi aşağıdaki şekilde tadil 
edilmiştir: 

Madde 12 — İsviçre frangının bedeli, İbrazında tediyesi 
meşrut senedatın kambiyo piyasası üzerinden tediye mahalle
rinden her hangi birinde rayiç akçe ile hamillere tediye olu
nacaktır. 

Ankara, 20 kânunusani 1937 

Hükümet murahhasları Anadolu Demiryolları Şirketi 
Murahhaslar 

Bir taraftan Hükümeti temsil eden Maliye Müsteşarı Faik 
Baysal ile Nakid İşleri Umum Müdürü Halid Nazmi Keşmir 
ve diğer taraftan Haydarpaşa Limanı Şirketinin 28/12/1936 ta
rihli fevkalâde heyeti umumiyesinde tam salahiyetli murahhas 
tayin olunan Burdur Saylavı Mustafa Şeref Özkan ile Şirket 
Meclisi İdare Reisi A l i Nizamî Akasma arasında aşağıdaki husu
sat takarrür ettirilmiştir: 

Madde 1 — 10/12/1928 tarihli Mubayaa Mukavelenamesi
nin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde tadil edilmiştir: 

Madde 2 — İşbu devir ve temlik dolayısile hükümet atide 
gösterilen takasıti seneviyenin şirket hesabına olarak, Berlinde 
"Doyçe Bank, a sureti muntazamada tediyesini gayrıkabili 
rücu olmak üzere taahhüd eyler: 

1 - 1 kânunusani 1929 dan itibaren ve 31 kânunuevvel 
1929 tarihine kadar lâzımüttediye : 418 225,90 İsviçre frangı 
(dört yüz on sekiz bin iki yüz yirmi beş İsviçre frangı ve 
doksan santim) mikdarında birer taksiti senevî, 

Türkiye Cümhuriyeti İle Yunanistan Hükümeti 
arasında mün'akid ikamet, Ticaret ve Seyri-

sefain Mukavelenamesine bağlı (B) liste
sinin tashihi hakkında kanun 

Kabul tarihi: 15/2/1937 Kanun M : 3141 

Madde 1 — 10/12/1928 tarihli Mubayaa Mukavelenamesinin 
2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Bir taraftan Hükümeti temsil eden Maliye Müsteşarı Faik 
Baysal ile Nakid İşleri Umum Müdürü Halid Nazmi Keşmir ve 
diğer taraftan Anadolu Demiryolu Şirketinin 28/12/1936 tarihli 
fevkalâde heyeti umumiyesinde tam salahiyetli murahhas tayin 
olunan Burdur Saylavı Mustafa Şeref Özkan ve Şirket Meclisi 
İdare Reisi A l i Nizam! Akasma arasında aşağıdaki hususat ta
karrür ettirilmiştir. 

1375 numaralı kanun 1090 sayılı Resmî Gazetededir, 

19/2/1937 

Madde 3 — Bu kanunun ahkâmını icraya Maliye ve Nafıa 
vekilleri memurdur. 

Madde 2 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 

Madde 1 — Hükümetle Anadolu Demiryolları ve Haydar
paşa Limanı Şirketleri arasında akid ve 31 kânunuevvel 1928 
tarih ve 1375 numaralı kanunla tasdik edilen 10 kânunuevvel 
1928 tarihli iki kıt'a mukavelenamede yapılan tadilâta dair Hü
kümetle mezkûr şirketler arasında 20 kânunusani 1937 tarihin
de akid ve teati edilmiş olan bağlı iki kıt'a mukavelename 
tasdik edilmiştir. 

Kabul tarihi: 15/2/1937 Kanun No: 3142 

tasdiki hakkında kanun 

Anadolu Demiryolları ve Haydarpaşa Limanı 
Şirketlerile akdedilen 10/XII/1928 tarihli 

mukavelenamelerin bazı maddelerinin 
tadiline dair i k i kıt'a mukavelenamenin 

1758 numaralı kanun 1748 sayılı Resmî Gazetededir. 

19/2/1937 
Heyeti memurdur. 

Madde 3 — Bu kanunun hükümlerini icraya icra Vekilleri 
Madde 2 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 

'265 - olarak tashih edilmiştir. 

Madde 1 — Türkiye Cümhuriyeti ile Yunanistan Hükümeti 
arasında bin dokuz yüz otuz senesi teşrinievvelinin otuzunda 
Ankarada akid ve imza edilip 1758 numaralı kanun ile tasdik 
edilmiş olan ikamet, Ticaret ve Seyrisefain Mukavelenamesine 
bağlı (B) listesinde yazılı süpürge otunun hizasındaki - 261 -
tarife numarası, 7 nisan 1936 tarihinden muteber olmak üzere 
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2 - 1 kânunusani 1930 dan itibaren ve 31 kânunuevvel 
1932 tarihine kadar lâzımüttediye: 467 047,77 İsviçre frangı 
(dört yüz altmış yedi bin kırk yedi İsviçre frangı ve yetmiş 
yedi santim) mikdarında birer taksiti senevî, 

3 - 1 kânunusani 1933 den itibaren ve 31 kânunuevvel 
1957 tarihine kadar lâzımüttediye: 647 115,65 İsviçre frangı 
(altı yüz kırk yedi bin yüz on beş İsviçre frangı ve altmış beş 
santim) mikdarında birer taksiti senevî, 

4 - 1 kânunusani 1958 den itibaren ve 30 eylül 1983 tari
hine kadar lâzımüttediye: 467 047,77 İsviçre frangı (dört yüz 
altmış yedi bin kırk yedi İsviçre frangı ve yetmiş yedi santim) 
mikdarında birer taksiti senevî, 

5 - 1 teşrinievvel 1983 den itibaren ve 5 mart 2002 tari
hine kadar lâzımüttediye: 257 245,57 İsviçre frangı (iki yüz elli 
yedi b in iki yüz kırk beş İsviçre frangı ve elli yedi santim) 
mikdarında birer taksiti senevî. 

Anifülbeyan tekasiti seneviye, aid oldukları senelerin 15 
şubat, 15 mayıs, 15 ağustos ve 15 teşrinisani tarihlerinde o l 
mak üzere, her üç ayda bir balâda muharrer mekadirin rubu 
nisbetinde nakden veya şirketin vadeleri müteakib üç ayda 
hulul- edecek esham ve tahvilât kuponları olarak tevdiat icrası 
suretile tediye olunacaktır. 

Madde 2 — Mubayaa Mukavelenamesinin malî servis kıs
mının 11 numaralı sonuncu maddesi aşağıdaki şekilde tadil 
edilmiştir: 

Madde 11 — İsviçre frangının bedeli, İbrazında tediyesi 
meşrut senedatın kambiyo piyasası üzerinden tediye mahal
lerinden her hangi birinde rayiç akçe ile hamillere tediye olu
nacaktır. 

A n k a r a : 2 kânunusani 1937 
Haydarpaşa L iman Şirketi Hükümet Marahhasları 

Murahhasları 

İ L Â N L A R 
Belediyeler Bankasından: 

A n k a r a d a Hukuk Fakültesi yanında inşa edilmekte bulunan 
Belediyeler Bankası için yaptırılacak mobilye, mefruşat ve 
dekorasyon işleri, aşağıdaki şartlar altında ve kapalı zarf usulü 
ile ve on beş gün müddetle eksiltmeye konulmuştur. 

1 — İşin muhammen bedeli 33.000 Türk liıasıdır. 
2 — Eksiltmeye konulan mobilye, tefrişat ve dekorasyon 

işlerinin nelerden ibaret olduğu eksiltme ş=>rtnamesile, muka
velename projesinde ve bunlara bağlı plân, resim ve projelerde 
gösterilmiştir. 

İstekliler bu evrak ve resimleri bankanın İstanbulda, Gala-
tada Bahtiyar Hanında bulunan kontrol mimarı bay Seyfinin 
bürosundan yirmi l ira mukabilinde alabilirler. 

3 , — Eksi l tme: 8 mart 1937 pazartesi günü saat 15 de 
A n k a r a d a Belediyeler Bankası İdare Meclisi huzurunda yapıla
caktır. 

4 — İsteklilerde bulunması şaıt olan vasıflar: 
A ) Eksiltmeye konulan mobilye işini yapabilecek kudret 

ve kabiliyeti haiz hali faaliyette mobilye fabrika veya imalât
hane sahibi olmak; 

B) Son üç sene içinde bir defada lâakal 30,000 liralık bir 
mobilye işini nizasız ve ihtilafsız olarak muvaffakiyetle başar
mış olmak; 

C) Asgarî 30.000 liralık itibarı mâlisi bulunmak; 
D) Muhammen bedelin % 7,5 u nisbetinde muvakkat 

teminat vermek; 
5 — İstekliler, teklif mektublarmı ve şartnamede yazılı 

diğer- vesikaları azamî 8 mart 1937 pazartesi günü saat 12 ye 
kadar A n k a r a d a Belediyeler Bankasına göndermiş olmaları ve 
eksiltme saatinde bizzat veya vekil lerinin eksiltmede bulun
maları lâzımdır. 1564/4-3 

Tahmin bedeli kömürlüklere nakliyesile beraber iki bin 
dokuz yüz elli l ira ve muvakkat teminatı iki yüz yirmi bir lira 
yirmi beş kuruştur. 

Eksiltme, 1/3/1937 pazartesi günü saat on beşte Vekâlet 
Levazım Müdürlüğünde toplanan Eksiltme K o m i s y o n u tarafın
dan yapılacaktır. 

Şartnamesi Levazım Müdürlüğünde, İstanbulda Dolmabah-
çede Maliye Evrakı Matbua Anbarı Memurlrğunda görülebilir. 

İsteklilerin, muvakkat teminatlarile birlikte K o m i s y o n Riya
setine müracaat etmeleri. 

1532/4-4 

D E V L E T DEMİRYOLLARINDAN 

2/2/1937 de yapılan eksiltmesinde talibi çıkmadığından ek
siltmesi feshedilen ve muhammen bedeli (13407,90) l ira olan 
İ2000 aded dar hat kayın traversi ile 189 aded makas traversi 
5/3/1937 cuma günü saat 15,30 da pazarlık usulü ile A n k a r a d a 
idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenler (1005.59) liralık muvakkat teminat, 
kanunun tayin ettiği vesikalar, Resmî Gazetenin 7/5/1936 gün 
ve 3297 numaralı nüshasında intişar etmiş olan talimatname 
dairesinde alınmış vesika ile muayyen vakte kadar komisyonda 
bulunmaları lâzımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme Dairesinden, 
Haydarpaşada Tesellüm ye Sevk Şefliğinden ve İzmir, Eskişe-
hirde İdare mağazalarından görülebilir. 

1563/2-2 

Maliye Vekâletinden : 

Kaloriferler için alınacak 100 ton (Sömi Kok) Kömürü açık 
eksiltmeye konulmuştur. 

Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Vekâleti İskan U m u m Mü

dürlüğünden : 

Or ta Anadolunun K o n y a , Niğde, Kayser i , Yozgat , Çorum, 
Tokat ve Sıvasın Şarkışla Kazalari le diğer yerlerde iskân 
edilen ve edilecek olan muhacirler için (2500) çift (5000) aded 
öküz pazarlıkla satın alınacaktır. 
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Pazarlık 10/3/1937 çarşamba günü saat 15 de Sıhhat V e 
kâletinde yapılacaktır. 

İdarî ve fennî şartnameler İstanbul, Kayser i , Sivas, Adana» 
Erzurum, Kars Vilâyetleri İskân Müdürlüklerinde ve A n k a r a d a 
İskân U m u m Müdürlüğünde mevcuttur. İstiyenler bu yerlerden | 
şartnameleri alabilirler. | 

Pazarlığa girmek için her talib (5000) öküz için şartname- j 
de yazılı muhammen fiatın °/o 7,5 nisbetinde muvakkat teminat j 
vermeğe mecburdur. 1566/4-1 \ 

I 

§ I 
Muhacirler için (1000) aded araba pazarlıkla imal ettirile- ] 

çektir. f 
Pazarlıkla 11/3/1937 Perşembe günü saat 15 de Sıhhat V e - I 

kâletinde yapılacaktır. j 
İdarî ve fennî şartnameler İstanbul, İzmir, Kocae l i İskân | 

Müdürlüklerinde ve A n k a r a d a İskân U m u m Müdürlüğünde mev- \ 
cuttur. İstiyenler bu yerlerden şartnameleri alabilirler. İ 

Pazarlığa girmek için her talib (1000) araba için u/o 7,5 I 
nisbetinde muvakkat teminat vermeğe mecburdur. S 

1567/4-1 I 

I 
Emlâk ve Eytam Bankası İdare Mecl is inden: t 

İ 
Esas Nizamnamemizin 79 uncu maddesine göre hissedarlar \ 

umumî heyeti alelade olarak 29 mart 1937 pazartesi günü saat \ 
on birde A n k a r a d a Bankamız merkezinde toplanacağından t 
hissedarlarımızın mezkûr tarihte toplantıda bulunmalarını dileriz, j 

Y i n e Nizamnamemiz hükümlerine göre kendi namlarına ve- | 
yahut başkalarına vekâleten en az yirmi hissesi olan hissedar- j 
larımızın bu toplantıya iştirakleri ve vekâleten bulunacak olan- S 
ların kendilerinin de hissedar bulunmaları gerektir. | 

Buna hakkı olanların toplantı gününden en az beş gün | 
önce hisse senedlerini merkez veya şubelerimize makbuz kar- i 
şılığında vererek giriş kartı almaları ve başkalarına vekâlet j 
vermek istiyen hissedarlarımızın da birer örneklerini bankamız- f 
dan alacakları vekâletnameyi doldurarak yine beş gün önce J 
giriş kartı ile birlikte merkezimize vermiş bulunmaları lâzımdır. < 

İ 
MÜZAKERE O L U N A C A K İŞLER j 

1 — İdare meclisi raporu, ^ 
2 — Murakıblar raporu, 
3 — Blânço ve kâr ve zarar hesabının tasdiki ve idare [ 

meclisinin ibrası, 
4 — Murakıbların intihabı, 
5 — Murakıbların ücretlerinin tayini , 
6 — Müddeti biten "B„ tertibi üyelerin yerine i k i azanın 

intihabı. 1574 

Ergani Bakırı Türk A n o n i m Şirketinden : 

Ergani Bakırı Türk A n o n i m Şirketi Esas Mukavelenamesi
nin 24 üncü ve Ticaret Kanununun 361 inci maddeleri hüküm
lerine tevfikan, hissedarlar heyeti umumiyesi 31 mart 1937 
tarihine müsadif çarşamba günü saat 15 de alelade toplana
caktır. Şirket hissedarlarının bu içtimada hazır bulunmak üzere 
o gün gösterilen saatte şirketin A n k a r a ' d a Ulus Meydanında 
Koç Hanında kâin idarehanesine gelmeleri, ve hisse senedlerini 
içtima gününden bir hafta evveline kadar E t i Bank 'a veya 

Sayıfa ; 7723 

Türkiye İş Bankasına yahut şirketin veznesine tevdi eylemeleri 
rica olunur. 

İdare Meclisi 

Müzakerat Ruznamesi 

1 — Şirketin 1936 senesine ait idare meclisi raporunun 
okunması. 

2 — Murakıblar tarafından verilen raporun okunması. 
3 — 1936 senesi blânço ve kârü zarar hesabının tasdiki 

ile idare meclisinin ibrası. 
4 — Müddetleri biten idare meclisi azaları yerine intihab 

icrası ve meclisi idare azaları hakkı huzurlarının tesbiti . 
6 — 1937 senesi için murakıblar tayini ile ücretlerinin 

tesbiti. 1573 

Türk Kömür Madenler A n o n i m Şirketinden : 

Şirketimiz hissedarlarının 16 mart 1937 salı günü saat on 
beşte Galatada Karamustafa Sokağında 149 numaralı O v a k i m -
yan Hanında 4 üncü katta şirketin idare merkezinde adi surette 
vukubulacak umumî heyet içtimaında hazır bulunmaları rica 
olunur. 

R U Z N A M E 

1 — İdare Meclisi Raporunun okunması; 
2 — Murakıb Raporunun okunması; 
3 — 31 birincikânun 1936 tarihine a id blânçonun okun

ması ve bu babda müzakerat icrası ile sözü edilen blânçonun 
tasdiki ve idare meclisi azalarının ibrası; 

4 — İdare meclisi azalığından istifa eden Bay Dott . E . 
Cuccia'nın yerine tayin kılınan Bay Dott . A . Salaroli 'nin me
muriyetinin tasdiki; 

5 — Yeniden murakıb intihabı ve tahsisatının tayini; 
6 — Şirket işlerini tedvir için sureti mahsusada memur 

edileceklere verilecek ücreti tesbit zımnında idare meclisine 
salâhiyet verilmesi; 

7 — Ticaret Kanununun 323 üncü maddesi mucibince 
idare meclisi azalarının gerek kendi ve gerekse üçüncü şahıslar 
namlarına bizzat veya bilvasıta şirketle muamele yapması için 
kendilerine izin verilmesi. 

Gerek asaleten ve gerekse vekâleten umumî heyete iştirak 
için hissedarların en az yirmi hisseye malik olmaları ve hisse 
senedlerini 9 mart 1937 salı gününe kadar şirketin idare mer
kezine tevdi etmeleri lâzımdır. 

İdare Meclisi 
1569 

Türkiye İş Bankası İdare Meclis inden: 

UMUMÎ HEYETİN ÇAĞIRILMASI 

Esas Nizamnamemizin 45 inci maddesine tevfikan hissedar
lar umumî heyeti 29 mart 1937 pazartesi günü saat onbeşte 
bankanın merkezinde alelade olarak toplanacağından muhte
rem hissedarlarımızın muayyen gün ve saatte bu toplantıda 
hazır bulunmaları r ica olunur. 

Esas Nizamnamemizin 49 uncu maddesi mucibince gerek 
asaleten gerek vekâleten 50 hisseye sahib olan hissedarlar 
umumî heyete iştirak edebilirler. A n c a k vekil lerin de şahsen 
hissedar ve rey sahibi olmaları lâzımdır. Hissedarlar hâmil o l 
dukları hisse senedlerinin mikdar ve numaralarını gösteren 
bir cedvelin mezkûr nizamnamenin 50 nci maddesi hükmüne 
göre ve hissedarlardan bir ini tevkil suretile umumî heyete işti— 
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rak edecek olanlar dahi mevzuubahis cedvelden başka merkezi 
idare ve şubelerimizden alabilecekleri vekâletnameyi içtima gü
nünden bir hafta evvel şubelerimize vereceklerdir. 

Müzakere ruznamesi aşağıda yazılıdır: 
1 — idare meclisi ve murakıblar raporunun okunması, 
2 — 1936 senesi blânçosunun tasdiki ve idare meclisinin 

ibrası, 
3 — 1936 senesi içinde inhilâl eden meclisi idare azalığına 

statü hükümlerine tevfikan idare meclisince seçilen azanın me
muriyetinin tasdiki, 

4 — Temettüün tevzi suretinin ve tevzi tarihinin tesbiti, 
5 — 1937 senesinde idare meclisi azalarına verilecek ücre

tin tayini , 
6 — 1937 senesi murakıblarının seçilmesi, 
7 — 1936 senesi murakıblarına verilecek ücretin tayini , 
8 — Müddeti hitam bulan idare meclisi azalarının yeniden 

seçilmesi ve yeni azaların banka ile ticarî muamele yapabil 
melerine izin verilmesi. 

1580 

§ 
F E V K A L Â D E HEYETİ UMUMİYE İÇTİMAİ 

2999 numaralı Bankalar Kanunu hükümlerinin tatbik mev
kiine konulması vesilesile Bankamız Esas Nizamnamesinde 
yapılan tadilâtı tetkik ve tasdik etmek üzere şirket umumî 
heyeti 29/3/1937 tarihine tesadüf eden pazartesi günü saat on 
altıda banka merkez binasında fevkalâde olarak toplanacaktır. 

Banka hisse senedlerinden en az elli hisseye sahib bulu
nanların yukarıda yazılı tarihte içtima mahalline teşrif buyurma
ları r ica olunur. 

R U Z N A M E 

Banka Esas Nizamnamesinin tadil edilen şeklinin tedkik ve 
tasdiki . 1581 

Koyulhisar İcra Memurluğundan: 

Koyulhisar İlçesinin O r l a Mahalleden Şehraz Oğlu Musta-
faya borçlu aynı mahalleden A l i Oğlu Ömer Karısı Sıdıkanın 
işbu borcu için Or ta Mahallede gündoğusu tarik, poyrazı Ömer 
Kethüda ve Hafidi Ömer ve hemşireleri tarlaları, Günbatısı I 
Cebecioğlu Tahsin tarlası, kıblesi Tahsin tarlasile mahdud 
(3500) kuruş kıymeti muhammeneli Dikenl i mevkiindeki tarlanın 
beşte bir hissesini ipotek etmiş ve müddet geçtiği halde borç 
ödenmemiş olmasından alacaklının isteği veçhile işbu tarlanın 
açık artırma suretile satılmasına karar verilmiş olduğundan 
mezkûr tarlanın 8/3/1937 pazartesi saat 9 dan 12 ye kadar da
irede bir inci artırnjası icra edileceği ve artırma bedeli mu
hammen kıymetin °/o 75 ini bulduğu takdirde müşterisi üzerine 
ihale edilecektir. Bu kıymet elde edilmez ise en son artıranın teah-
hüdü baki kalmak üzere artırma 15 gün müddetle temdid edilerek 
23/3/1937 sah günü saat 9 dan 12 ye kadar keza dairede ikinci 
artırma yapılacaktır. Bu artırmada da muhammen kıymetin 
% 75 ini bulmazsa satış talebi düşer. Satış peşin para iledir. 
Tapu ve sair bilcümle masraflar müşteriye aiddir. Artırmıya 
iştirak etmek istiyenlerin kıymeti muhammenenin % 7,5 nisbe
tinde pey akçası veya millî bir bankanın teminat mektubunu 
hamil bulunmaları lâzımdır. Hakları tapu sicilince sabit olmıyan 
ipotekli alacaklılarla diğer alâkadaranın ve irtifak hakkı sahip
lerinin bu haklarını ve hususile faiz ve masarıfa dair olan iddia
larını evrakı müsbitelerile birlikte ilân tarihinden itibaren niha
yet 20 gün zarfında daireye bildirmeleri lâzımdır. A k s i takdirde 
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hakları tapu sicilile sabit olmıyanlar satış bedelinin paylaştın -
masından hariç kalırlar. Daha fazla malûmat almak istiyenler 
ijân tarihinden itibaren dairede açık bulundurulacak olan artırma 
şartnamesile 1937 esasının 50 sayılı dosyasına müraatları ilân 
olunur. 

1557 

Şereflikoçhisar Sulh Hukuk Mahkemesinden : 

Şereflikoçhisarın Kale Mahallesinden A l i Oğlu Tevf ik ' in 
Koçhisar Tuz Gölü Kaldırım Tuzlasında Alevatör Ustası Celâl 
aleyhine açtığı on ik i l ira seksen altı kuruş alacak davasının 
duruşmasında: Müddeaaleyh vazifesini terk ederek ayrılmış ve 
yapılan tahkikatta da ikametgâhı meçhul kaldığından, tebligat 
yapılamamış olması itibarile davetiyenin ilânen tebliğine karar 
verilmiş olduğundan 10/3/1937 günkü duruşmada müddeaaleyhin 
mahkemeye gelmesi, aksi takdirde duruşmanın gıyabında ya
pılacağı ilân olunur. 

1568 

Başvekâlet Daire ve Levazım Müdürlüğünden : 

1 — Eksiltmeye konulan iş, (8000) litre benzin. 
2 — İhale, açık eksiltme suretile yapılacaktır. 
3 — Tahmin edilen bedeli 2160 liradır. 
4 — Eksiltme 8/3/1937 pazartesi günü saat 15 de Başve

kâlet Levazım Müdürlüğündeki Eksiltme Komisyonunda yapıla
caktır. 

5 — Muvakkat teminat akçesi (161) liradır. Eksiltmeye g i 
recekler, eksiltmeden evvvel bu parayı Maliye Merkez Muha
sebeciliği Veznesine yatırarak alacakları makbuz ile birlikte tam 
vaktinde komisyona müracaat edeceklerdir. 

6 — Eksiltme şartnamesi Levazım Müdürlüğünde görülebilh 
4-2 

Seydişehri Sulh Hukuk Mahkemesinden : 

Seydişehrinin A l a y l a r Mahallesinden Sivaslı Mehmed Oğlu 
Osman kaza i mezkûrdan Leblebici Y u n u s u n kızı kardeşi ölü 
Şerifenin çocukları Cokkanın Mehmed E m i n ve 20 rüfekası 
aleyhlerine ikame eylediği alacak davasının cari muhakeme 
sinde müddei Osman 19/9/1935 tarihli sened mucibince kendi 
sinin övey babası ve müddeaaleyhlerin ise murisi olup 
1936 senesinde Seydişehrinde vefat eden Paşa A l i Oğlu 
berber Süleyman ağada 89 l ira 13 kuruş alacağı olup parayı 
vermeden vefat ettiği ve meblâğı mezkûrun veresesinden tah 
siline karar verilmesini ve müddeaaleyhlerden Mehmed Eminin 
ikametgâhı meçhul olduğundan davetiye varakasının ilân sure
tile tebliğini müddei taleb etmesine mebni tebligatın ilân 
suretile icrasına karar verilmiş olduğundan ber mucibi karaı 
aleyhine ikame olunan şu davayı takib uğrunda yevmü muha 
keme tayin kılınan 8/3/1937 pazartesi günü saat 9 da Seydî 
şehri Sulh Hukuk Mahkemesine müddeaaleyh sıfatile Cokkanır 
Mehmed Eminin bizzat gelmesi veya bir veki l göndermes 
lâzımdır. A k s i takdirde muhakemenin giyaben icra olunacağ 
lüzumu davetiye makamın kaim olmak üzere ilânen teblit 
olunur. 1540 

Başvekâlet Matbaası 

(Resmî Gazete) 
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Kanunlar                                                                                                                                              Sayfa  
 
3134  Gedikli Küçük Zabit Menbaları Hakkındaki 2505 Sayılı Kanunun İkinci Maddesinin  
          Değiştirilmesine ve Bir Muvakkat Madde Eklenmesine Dair Kanun     1 
 
3135  Büyük Millet Meclisi Azasının Tahsisat ve Harcırahları Hakkındaki 1613 Sayılı Kanunun 
          Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesine Dair Kanun       1 
 
3136  Anadolu Demiryolu ve Haydarpaşa Limanı Şirketleri Esham, Tahvil ve Mümessil  
          Senedlerinin Sivas – Erzurum veya Ergani Tahvilleri ile Mübadelesine ve Amortisman  
          Sandığı Hakkındaki 2794 Numaralı Kanuna Bazı Hükümler İlavesine Dair Kanun   1 
 
3138  Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Umumi Müdürlüğünün 1936 Mali Yılı Bütçesine  
          Munzam Tahsisat Verilmesine Dair Kanun        2 
 
3139  Devlet Memurları Maaşatının Tevhid ve Teadülü Hakkındaki 1452 Sayılı Kanunun 18 inci  
          Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine Dair Kanun        2 
 
3140  Zabitan ve Askeri Memurların Maaşatı Hakkındaki 1453 Sayılı Kanunun 10 uncu Maddesine 
          Bir Fıkra Eklenmesine Dair Kanun         2 
 
3141  Türkiye Cumhuriyeti ile Yunanistan Hükümeti Arasında Mün’akid İkamet, Ticaret ve  
          Seyrisefain Mukavelenamesine Bağlı (B) Listesinin Tashihi Hakkında Kanun    3 
 
3142  Anadolu Demiryolları ve Haydarpaşa Limanı Şirketlerile Akdedilen 10/12/1928 Tarihli    
          Mukavelenamelerin Bazı Maddelerinin Tadiline Dair İki Kıt’a Mukavelenamenin Tasdikı  
          Hakkında Kanun           3 
 
 

İlanlar             4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




