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K A N U N L A R 
Akdenizde korsanlık ef'aline kargı ittihaz edilecek müşterek 
tedbirler hakkındaki Nyoıı anlaşmasının ve zeylinin tasdikına 

dair kanun 

Kanun No: 3266 Kabul tarihi: 181911937 

Madde 1 — ispanyada mücadele halinde bulunan taraflardan hiç 
birine aid olmıyan ticaret gemilerine, denizaltı gemileri tarafından Ak
denizde ispanya ihtilâfı münasebetile vaki olan korsanlık ef'aline kar
şı alınacak müşterek tedbirler hakkında Nyonda 14 eylül 1937 tari
hinde Türkiye, Büyük Britanya ve Şimalî İrlanda Birleşik Kırallığı, Bul
garistan, Mısır, Fransa, Yunanistan, Romanya, Sovyetler Birliği ve Yu
goslavya arasında imza olunan anlaşma ile buna müzeyyel ve denizüstü 
gemilerinin ve hava kuvvetlerinin korsanlığına karşı tedabiri mutazam-
mın olarak Cenevrede 17 eylül 1937 tarihinde aynı Devletler arasında 
akdedilen ve Nyon anlaşmasının mütemmim eczasından bulunan anlaş
ma kabul ve tasdik edilmiştir. 

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

yeti memurdur. 
18/9/1937 

Nyon Anlaşması 

ispanyada mücadele halinde bulunan taraflardan hiç birine aid 
olmıyan ticaret gemilerine karşı denizaltı gemileri tarafından Akde
nizde ispanya ihtilâfı münasebetile mükerrer tecavüz vaki olduğunu, 

Bu tecavüzlerin, ticaret gemilerinin tahribi hakkındaki 22 nisan 
1930 tarihli Londra Muahedesinin 4 üncü kısmında münderiç Hukuku 
Düvel kaidelerini ihlâl ettiğini, en iptidaî insaniyet prensiplerine mu
gayir olduğunu ve bunların bihakkın korsanlrk hareketi olarak tavsif -
edilmesi lâzım geldiğini, 

Ve ispanyada mücadele halinde bulunan taraflardan biri veya 
diğerinin muharib hukuku kullanmak veya deniz muharebesi kanunla
rına riayet etse bile açık denizde ticarî seyrüseferi kontrol etmek hak
kını hiç bir suretle tanımaksızın ve işbu mukaveleye iştirak eden her
hangi bir Devletin açrk denizde her türlü müdahalelere karşı kendi ti
carî seyj üseferini himaye etmek üzere ittihazını muvafık göreceği her 
hangi bir harekette bulunmak ve sonradan kararlaştırılacak müşterek 
diğer tedbirleri almak hakkına halel gelmemek şartile evvelemirde, 

denizaltı gemileri tarafından yapılan korsanlık af alille karşı, müşterek 
tedabiri mahsusayı kararlaştırmak icab ettiğini nazarı itibara alarak, 

Kendi Hükümetleri tarafından usulüne tevfikan salâhiyeti haiz 
olub aşağıda imzası bulunanlar Nyonda konferans halinde 9 eylûldan 
14 eylül 1937 ye kadar toplanarak hemen mer'iyete girecek olan ati
deki hükümleri kararlaştırmışlardır: 

I - Konferansa iştirak eden Devletler kendi bahrî kuvvetlerine, 
ispanyada mücadele halinde bulunan taraflardan birine aid olmıyan 
ticaret gemilerini himaye etmek üzere aşağıdaki iki ve üç numaralı 
fıkralara tevfikan hareket etmeleri için talimat vereceklerdir. 

II - Bahrî teslihatın tahdid ve tenkisi için Londrada 22 nisan 1930 
tarihinde imza olunan muahedede zikrolunub Lonrada 6 teşrinisani 
1936 da imza olunan protokol ile teyid edilen Hukuku Düvel kaide
lerine muhalif olarak böyle bir gemiye taarruz eden herhangi bir de
nizaltı gemisine bilmukabele taarruz edilecek ve mümkünse bu gemi 
tahrib edilecektir. 

III - İspanyada mücadele halinde bulunan taraflardan hiç birine 
aid olmıyan bir geminin yukarıdaki fıkrada zikredilen kaideler hilâ
fına olarak taarruza uğradığı bir nokta civarında tesadüf edilen de
nizaltı gemisine - tesadüf olunduğu ahval, taarruzun faili kendisi olduğu 
fikrini tevlid ediyorsa - yukarıda zikrolunan hükümler kezalik tatbik 
olunacaktıı. 

IV - Yukarıda zikredilen kararlan pratik bir surette icra için konfe
ransa iştirak eden Devletler aşağıdaki hususları kararlaştırmışlardır: 

1) Garbî Akdenizde ve Malta kanalında, nezaret hususu ayrı hü
kümlere tâbi olacak Tirenyen mmtakası müstesna olmak üzere, işbu 

icraat, açık denizde ve konferansa iştirak eden Devletlerin kara su
larında ingiliz ve Fransız donanmalarına - iki Hükümet arasında ka
rarlaştırılacak tevzi şekline göre - terettüb eder. 

2) Şarkî Akdenizde: 
a) Bu icraat karasularında, alâkadar Hükümetlerden her birine, 

kendisine aid kısımda terettüb eder. 
b) Açık denizde, Adriyatik denizi müstesna olmak üzere, Çanak

kale boğazının medhaline kadar işbu icraat, ingiliz ve Fransız donan
malarına - seyrisefainin, tehlikeli olduğu korkulan mmtakalarda, iki 
Hükümet arasında takarrür edecek tevzie göre - terettüb eder. 

işbu konferansa iştirak eden Devletlerden Akdenize sahildar olan
lar, kendi vasıtaları nisbetinde, bu donanmalara istenecek müzaherette 
bulunmağı taahhüd ederler: Bilhassa donanmaların harekâtını kendi 
kara sularında takib etmelerine ve kezalik intihab edecekleri limanlar
dan bu donanmaların istifade eylemelerine müsaade edeceklerdir. 
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3) Şurası da mukarrerdir ki yukarıda 1 ve 2 numaralarda zikredi
len mıntakaların hududu ve tevziatı her zaman, vaziyetteki her türlü 
değişiklik hesaba katılmak üzere, konferansa iştirak eden Devletler . 
tarafından değiştirilebilir. 

V • Konferansa iştirak eden Devletler şu hususta mutabık kal-
mışlardır ki yukarıdaki hükümlerin icrasını kolaylaştırmak maksadile 
kendi denizaltı gemilerinin Akdenizde istimalini atideki şekilde tahdid 
edeceklerdir: 

a) Aşağıdaki b ve ç fıkralarında derpiş edilen ahval müstesna [ 
olmak üzere hiç bir denizaltı gemisi Akdenizde denize çıkmıyacaktır. 

b) Denizaltı gemileri konferansa iştirak eden Devletlerden her-
birine tebligatta bulunulduktan sonra deniz üzerinde ve bir suüstü ' 
gemisi refakatinde olmak şartile seyredebileceklerdir. j 

c) Konferansa iştirak eden Devletlerden her biri aşağıdaki 1 nu-
maralı melfufta tayin edilip a ve b fıkralarında mündeiç tahdidata 
tâbi tutulmıyacak olan bazı mıntakaları talim için kendi denizaltı gemi-
lerine tahsis edebilirler. 

Kezalik Konferansa iştirak eden Devletler şu hususta mutabık
tır ki mecburî tevakkuf veya yukarıdaki b fıkrasında derpiş edilen şartlar 
müstesna olmak üzere kendi kara sularında hiç bir ecnebi denizaltı j 
gemisinin bulunmasına müsaade etmiyeceklerdir. 

VI • Kezalik, konferansa iştirak eden Devletlerce mukarrerdir ki 
yukarıda yazılan programın icrasını kolaylaştırmak için kendi ticaret 
gemilerine Akdenizde aralarında takarrür edecek bazı esaslı yolları 
tavsiye edecekelerdir. 

VII - İşbu anlaşmanın hiç bir hükmü, konferansa iştirak eden 
Devletlerin kendi denizüstü gemilerini Akdenizin her hangi bir kısmına 
göndermek hakkını tahdid etmez. 

VIII - Yukarıdaki hükümler Milletler Cemiyeti Kâtibliğine tescil 
ettirilmiş olan beynelmilel taahhüdleri hiç bir suretle ihlâl etmez. 

IX - Konferansa iştirak eden Devletlerden biri işbu anlaşmadan çe
kilmek niyetinde bulunduğunu haber verirse böyle bir tebliğ 30 günlük 
bir vadenin hitamında muteber olacaktır ve konferansa iştirak eden 
Devletlerden her hangi bir diğeri de bu husustaki niyetini mezkûr ta
rihten evvel bildirmek şartile ayni tarihte anlaşmadan çekilebilecektir. 

Her iki metni aynı derecede muteber olmak üzere Fransızca ve 
ingilizce tek bit nüsha olarak Nyonda 14 eylül 1937 tarihinde tanzim 
edilmiştir. Bu nüsha Milletler Cemiyeti Kâtipliği Arşivine tevdi oluna
caktır. 

Büyük Britanya ve Şimali İrlânda Birleşik Kırallığı, Bulgaristan, 
Mısır, Fransa, Yunanistan, Romanya, Türkiye, Sovyetler, Yugoslavya. 

Akdeniz konferansı - Nyon anlaşmasına müzeyyel îtilâfname 

Akdenizde denizaltı gemileri tarafından ika olunan korsanlık fiil
lerine karşı hususî müşterek tedbirler hakkındaki kararları havi ola
rak 14 eylül 1937 tarihinde Nyon da imza olunan anlaşmada, iştirak 
eden Devletler, denizüstü gemileri veya hava sefineleri tarafından ika 
olunan bu gibi fiillere karşı ileride müşterek tedbirler ittihazı imkanını 
muhafaza ettiklerini ve şimdi bu gibi tedbirlere tevessül etmek münasib 

olduğunu nazan dikkate alarak, Hükümetleri tarafından usulü daire
sinde mezun bulunan aşağıdaki imzalar sahibleri 17 eylül 1937 tari
hinde Cenevrede toplanıp derhal meriyete girecek olan bervçhi ati 
hükümlerini kararlaştırmışlardır. 

1 — İşbu itilafname Nyon anlaşmasını tamamlar ve onun mütem
mim cüzü addolunur. 

2 — İşbu îtilâfname ispanyada mücadele halinde bulunan taraf
lardan hiç Birine aid olmryan bir ticaret gemisine karşı Akdenizde 
bir denizüstü gemisi veya hava gemisi tarafından deniz muharebemi 
Hukuku düveli ile musaddak olub 22 nisan 1930 tarihli Londra Mua-
hedenamesinin 4 üncü kısmında tadad ve 6 teşrinisani 1936 tarihinde 
Londrada imza edilen protokol ile teyid olunan insaniyet prensiplerini 
nazarı itibare almaksızın bir denizüstü veya hava gemisi tarafından ya-
pılan bilcümle hücumlar hakkında tatbik olunur. 

3 — Nyon anlaşmasına tevfikan açık denizde ticari seyrisefainin 
himayesine iştirak eden ve 1 inci maddede zikredilen şerait dairesinde 
yapılan bir hücuma şahid olan her denizüstü gemisi, 

a) Eğer hücum bir hava gemisi tarafından vaki ise ona karşı ateş 
açacak, 

b) Eğer bir denizüstü gemisi tarafından vaki ise o hücuma karşı 
kendi vasıtalarile ve icabı halinde onların kara suları dahilinde, çağı
rılması mümkün olan takviyeye müracaat eyleyerek müdahele ede
cektir. 

iştirak eden Devletlerden her biri, kendisine aid hususlarda, ken
di barb gemilerinin işbu îtilâfname ruhuna göre hattı hareketlerini tan
zim edeceklerdir. 

Aynı derecede muteber olmak üzere Fransızca ve ingilizce olarak 
tek bir nüsha halinde Cenevrede 17 eylül 1937 de tanzim olunmuştur. 
Bu nüsha Milletler Cemiyeti Kâtipliği Hazinei Evrakına tevdi oluna-
caktır. 

Büyük Britanya ve Şimalî irlanda Müttehid Kırallığı, Bulgaristan, 
Mısır, Fransa, Yunanistan, Romanya, Türkiye, Sovyetler Birliği, Yu
goslavya. 

Nyon anlaşmasının .maksadı ve onun yüklediği mükellefiyet 
hududu dahilinde kalmak şartile anlaşmalar 

akdi için Hükümete salâhiyet verilmesi 
hakkında kanun 

Madde 1 — Nyon anlaşmasının makside ve onun yüklediği mü
kellefiyet hududu dahilinde kalmak şartile anlaşmalar akdi için Hü-
kümete salâhiyet verilmiştir. 

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

yeti memurdur. 
18/9/1937 

Şûrayı Devlet Karan 
Maliye ve Nafıa Dairesi Mazbatası 

35 
42 
İktisad Vekâletinin Yüksek Başvekâletten Şûrayı Devlete 

havale ve Dairemize tevdi kılınan 2/7/1937 tarih ve 3121 sayılı 
tezkeresinde: 

Havzai Fahmiye Başmühendis ve Müdürlüğünden alınan 
7/12/1936 tarih ve 1056 sayılı tahriratta; ademi imalinden dolayı 
metruk addedilmiş olan 128 numaralı kömür ocağının imtiyaz 
hudutları içinde bulunduğundan ve 1 şubat 1928 tarihli imtiyaz 
kararnamesine bağlı şartnamenin 27 nci maddesinin A fıkrası 
•mucibince şirketlerine teslimi Kireçlik Kömür Madenleri Türk 
Anonim Şirketi tarafından istida edildiğinden bahisle yapılacak 
muamelenin sorulmuş olduğu. 

Bu şirketle imza ve teati kılınan şartnamenin 27 nci mad-
desinin A bendinde (Mukavelenamede tesbit ve tahdid edilmiş 
olan hudud dahilinde elyevm mer'i ve muteber olan ruhsat tez-
kerelerile hukuku imaliyeleri efrad ve eşhası maneviye uhdesine 
tevdi edilmiş bulunan ocaklar ve ocak hisseleri ve damarları 
müstesna olmak üzere sathı arzeden merkezi arza kadar tesa
düf olunmuş ve olunacak kömür damarları ve bilcümle mahlûl 
hisseler, metruk olmuş ye badema metrûk olup ta Hükümete 
intikal edecek damarlar ve ocaklar işbu şartname mucibince 
mültezime ihale kılınmıştır) ve 

22 haziran 1935 tarihinde neşir ve ilân edilen 2805 sayılı 
Etibank Kanununun 8 inci maddesinin "D„ bendinde ( Metruk, 
mahlûl veya her hangi bir suretle olursa olsun Devlet veya 
Hükümete bağlı müesseseler eline geçmiş veya geçecek maden 

Kanun No:3267 Kabul tarihi:18/9/1937 18/9/1937 tarihi 
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imtiyazlarını maden ocağı imâl ruhsat tezkerelerini, taş ocağı 
ruhsatnamelerini, maden taharri ve iptidaî istikşaf ruhsatname
lerini, elektrik istihsal ve nakil ve tevzi imtiyazlarını veya bu 
gibi imtiyazname, ruhsat tezkeresi, ruhsatname hisselerini ve 
bunlardan doğan bütün hakları ve menfaatleri d e v r e t m e k . . . . ) 
diye yazılı bulunmakta ve 

Etibank Genel Direktörlüğünden alınan 5/3/1937 tarihli ve 
vekâlet umumî evrakının 10271 numarasında mukayyed arzuhal
de hakkı gayır taallûk etmemiş bütün ocakların Etibank için 
bir ihtiyat telâkki edilmesinin taleb edilmekte olduğu bılbeyan, 

Kireçlik istismar mıntakası hududu içinde bulunup eshabı-
nın ademi imalinden dolayı metrukiyetine karar verilen 128 
numaralı kömür ocağının istismar mıntakası şartnamesinin 
27 nci maddesine tevfikan şirkete mi yoksa 2805 numaralı ka
nunun "D„ bendi mucibince bankaya mı verileceğinde tereddüd 
edilmiş olduğundan keyfiyetin Devlet Şûrasınca tetkiki taleb 
ve teklif edilmiştir. 

İcabı düşünüldü. Azadan Muammer A s , Havzai fahmiye 
mıntakasındaki bütün madenlerin mekşuf ve Hükümet malı 
addedilmesine ve bunları işleyen âmiller mültezim sıfatında 
olmasile imal ruhsatnamelerinin istirdadında veya yeniden açı
lacak ocaklar ile metruk olanlar anifülbeyan esasa göre doğ
rudan doğruya Hükümetin olacağına ve Etibank Kanunu ise 
kömür ve krom madenlerinden Devlete intikal etmiş olanların 
bankaya devrini mutlak surette âmir ve bu hususta banka 
tahyir ve takyid kılınmış bulunmasına ve imtiyaz mukavelename
lerinin nihayet bir akid olup hini akidde mümkinütteslim ve ka
bil i teşhis olanlara maksur ve bu halde akdin sahih olabilece
ğine göre zamanı müstakbele muzaf surette hüküm ifade edecek 
bir akdin, şeraiti esasiyenin taayyün etmemesine binaen akid-
den başka bir hüküm ifade etmiyeceği, Devlete aid madenlerin 
ise en ziyade işletme kudret ve kabiliyetile beraber Devlete en 
iy i menafi temin edene tercihan verileceği ötedenberi tatbikatta 
cari usule göre her ik i noktai nazardan da bu şekilde bir 
obsyonun tecvizine mesağ verilmiyeceği yolunda mütaleada bu
lunmuş ise de; 

İmtiyaz mukavelenamesinde deruhte olunan vecibenin 
iktisadî mülâhaza ve icaplara dayandığı ve şartname tarihine 
nazaran da serbest bir yoldan vukuu muhtemel vaziyetler üze
rinde hukuk kaidelerine uygun olarak mukavele yapıldığı 
meydandadır. Mukavele hükümlerine taraflarca riayet olun
ması da esastır. 2805 sayılı kanunun 8 inci maddesinin D fık-
sındaki hüküm ise ancak bir hak ve kayıd ile bağlı olmayıp 

mutlak bir surette Hükümete intikal eden kömür ocaklarını 
istihdaf ve kasdetmektedir. Bu sebeple kanunla mukavele 
hükmü arasında bir taaruz olmadığından mukavele hükmünün 
hadisede meri ve hâkim olması icabedeceği ekseriyetle müta-
lea olunmuştur. 

j Keyfiyetin bir kerre de Heyeti Umumiyede görüşülmek 
üzere evrakın Riyaset Yüksek Makamına sunulmasına 9/7/1937 
tarihinde karar veri ldi . 

Heyeti Umumiye Kararı 
135 
132 

Ademi imalinden dolayı metruk addedilmiş olan 128 numa-
ralı kömür ocağının imtiyaz hudutları içinde bulunduğundan 
1 şubat 1928 tarihli imtiyaz kararnamesine bağlı şartnamenin 
27 nci maddesinin "A„ fıkrası mucibince şirketlerine teslimi, 
Kireçlik Kömür Madenleri Türk A n o n i m Şirketi tarafından 
istenilmekte olduğuna dair Maliye ve Nafıa Dairesinin 9/7/1937 
tarih ve 35 esas /42 karar sayılı mazbatası Heyeti Umumiyede okundu. 

karâr 
2 haziran 1935 tarihli ve 2805 numaralı Eti Bank Kanunu

nun 8 inci maddesinin "D„ fıkrasına göre metruk veya mahlûl 
veya her hangi bir suretle olursa olsun Devlet veya Hükümete 

| bağlı müesseseler eline geçmiş veya geçecek olan maden im
tiyazları, maden ocağı imali ruhsat tezkereleri vesaireden do
ğan haklar ve menfaatlar Etibanka, devrolunduğuna ve mezkûr 
ocağın metrukiyeti 16 teşrinievvel 1936 tarihinde vak i olup 
Etibank Kanunundan muahhar bulunduğuna ve bu kanuna 
nazaran metruk madenler Etibanka devredildiğine göre bu 
kömür ocağının Etibanka intikali icabedeceği cihetle ortada 
şirketin mütalebe edebileceğine metruk bir maden olmadığı 
kanaatında bulunan A z a d a n Nusret Doğruer, Fer id Bi len, 
Ari f Akgün ve Hazım Türegünün muhalif reylerine karşı 
esasen her hadise, zamanındaki kanunların hükümlerile ölçül-
meşine ve bu mukavele yapıldığı zaman mevcud ve mevzu 
olan kanunlara göre yapılmış olmasına ve Etibank kanunu b u 
gibi mukavelelerin mevzuunu ihlâl etmeği sarahaten bildirme
dikçe mukavelenamenin mer' i olacağı icab etmesine ve kanu
nun hiç bir hak ile mukayyed olmadığı halde metruk addedilen 
ocakların Devlete intikal edeceği tasrih edilmesine binaen daire 
mazbatasındaki ekseriyet mütaleasınln kabulüne çoklukla 
22/7/1937 tarihinde karar veri ldi . 

İ L Â N L A R 
Maliye Vekâletinden: 

Kaloriferler için alınacak 350: 450 ton yerli kok kömürü 
kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

Tahmin bedeli ( o n üç bin elli) ve ilk teminatı (dokuz yüz 
yetmiş sekiz lira yetmiş beş ) kuruştur. 

Eksiltme 27/9/1937 pazartesi günü saat 15 de Vekâlet 
Levazım Müdürlüğünde toplanan eksiltme komisyonu tarafından 
yapılacaktır. 

Şartname A n k a r a d a Levazım Müdürlüğünde ve Istanbulda 
Dolmabahçede Vekâlet Evrakı Matbua Anbarı Memurluğunda 
görülebilir. 

İstekliler 2490 sayılı kanunun ikinci ve ü/jüncü maddelerinde 
yazılı belgeler ve ilk teminat makbuzu veya banka kefalet 
mektuplarile birlikte kanunun tarifatına ve şartnamedeki şeraitine 

uygun ve noksansız olarak yazacakları teklif mektuplarını havi 
ı kapalı zarflarını eksiltme saatinden bir saat evvel komisyon 
1 riyasetine vermeleri. 327/4-3 

D E V L E T DEMİRYOLLARINDAN 

| Bedeli muhammeni 60609 l ira olan muhtelif eb'adda 
1346,875 metre mik'âbı çam, kereste kapalı zarf usulile 30/9/1937 

i perşembe günü saat 15,30 da Sirkecide 9 ncu işletme eksiltme 
komisyonunda satın alınacaktır. Bu işe girmek istiyenlerin 
4280 liralık muvakkat teminatla kanunun tayin ettiği vesikaları 
Nafıa işlerine aid eksiltmelere girmek isteyenlerden aranacak 
müteahhidlik vesikası hakkındaki talimatname dairesinde alın
mış vesikalarını ve tekliflerini aynı gün saat 14,30 a kadar işlet
me binasındaki komisyon reisliğine vermeleri lâzımdır. 

| Kerestenin muhtelif eb'adı şartnamelere bağlı cetvellerde 
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gösterilmiştir. Şartnameler 303 kuruş mukabiline A n k a r a d a M a l 
zeme dairesinde ve Sirkecide Mubayaa Komisyonundan veri l 
mektedir. 343/4-3 

Muhammen bedeli 39984 l ira olan A n k a r a gar binası 
mefruşatı 29/9/1937 çarşamba günü saat 15 de kapalı zarf usulü 
ile Ankarada îdare binasında satın alınacaktır. 

B u işe girmek isteyenlerin 2998,80 liralık muvakkat temi
nat ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve Nafıa müteahhitlik 
vesikası ve tekliflerini aynı gün saat 14 de kadar komisyon 
reisliğine vermeleri lâzımdır. 

Şartnameler 195 kuruşa A n k a r a ve Haydarpaşa veznele
rinde satılmaktadır. 344/4-4 

Muhammen bedeli 38788, 21 lira olan 276 kalem muhtelif 
elektrik tesisat malzemesi 15/10/1937 cuma günü saat 15,30 da 
kapalı zarf usuhle A n k a r a d a idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 2909,12 liralık muvakkat teminat -
ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve Nafıa müteahhitlik vesi
kası ve tekliflerini aynı gün saat 14,30 a kadar Komisyon 
Reisliğine vermeleri lâzımdır. 

Şartnameler 194 kuruşa A n k a r a ve Haydarpaşa veznelerin
de satılmaktadır. Numuneler Haydarpaşa Tesellüm Şefliğinde 
görülebilir. 345/4-3 

Muhammen bedeli 7931 l ira olan muhtelif cins ve eb'atta 
makkap kalemleri 20/10/1937 çarşamba günü saat 15,30 da 
kapalı zarf usulü ile A n k a r a d a idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 594,82 liralık muvakkat teminat , 
ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve nafıa müteahhitlik vesi
kası ve tekliflerini aynı gün saat 14,30 a kadar K o m i s y o n Reis
liğine vermeleri lâzımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme Dairesinden, 
Haydarpaşada Tesellüm ve Sevk Şefliğinden dağıtılmaktadır. 

349/4-2 

Muhammen bedelleri, muvakkat teminatları ve eksiltme 
saati aşağıda yazılı lokomotif ve vagon bandajları 3/11/1937 
çarşamba günü kapalı zarf usulü ile A n k a r a d a İdare binasında 
ayrı ayrı satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin aşağıda yazılı muvakkat temi
nat ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve Nafıa müteahhitlik 
vesikası ile tekliflerini aynı gün saat 14.30 a kadar K o m i s y o n 
Reisliğine vermeleri lâzımdır. 

Şartnameler 166 kuruşa A n k a r a ve Haydarpaşa veznele
rinde satılmaktadır. 

ismi Muhammen bedeli Muvakkat teminat Saati 

1 — L o k o bandajı 33261,83 L i r a 2494,64 L i r a ) 
2 — V a g o n „ 63175,42 „ 4408,77 „ | 1 5 - 3 0 

351/4-2 

İlk eksiltmesi feshedilen 2.200 lira muhammen bedelli sıcak 
su ile lavaj tesisatı için santrifüj tulumba ve teferruatı 20/10/1937 
çarşamba günü saat 15,30 da kapalı zarf usulü ile Ankarada 
İdare binasında satın alınacaktır. 

B u işe girmek istiyenlerin 165 liralık muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettiği vesikaları ve Nafıa Müteahhitlik vesikası 
ve tekliflerini aynı gün saat 14,30 a kadar K o m i s y o n Reisliğine 
vermeleri lâzımdır. 

Tadi l edilen şartnameler parasız olarak A n k a r a d a Malzeme 
Dairesinden, Haydarpaşada Tesellüm ve Sevk Şefliğinden 
dağıtılmaktadır. 365/4-1 
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A n k a r a Ticaret ve Sanayi Odası Riyasetinden : 

A n k a r a Vilâyetinde Küçük Esat Bağları Semtinde 31 nu
maralı evde oturan ve T. C . tebaasından olup A n k a r a d a Y e n i 
şehir Bayındır Sokağında 11 numaralı mahalli ikametgâhı ticarî 
ittihaz ederek Marangoz ve taahhüdat ticaretile iştigal eden 
ve Ticaret Odasının 1671 sicil numarasında mukayyed bulunan 
Hal i l in unvanı ticareti H a l i l Sümer olarak tescil edildiği gibi 
bu unvanın imza şekli de Ticaret Kanununun 42 nci maddesi 
mucibince dairece 16/9/1937 tarihinde tescil edildiği ilân olunur. 

361 

Darende Sulh H u k u k Mahkemesinden: 

Kendisine asaleten hemşireleri Ayşe ve Raziyeye vekâleten 
Germiter Köyünden Bekir Oğullarından Mehmed Oğlu Dinarın 
o köyün Yazı Bağ Mevkiinde y o l , Hacı Kâhya, Şakire, Hasan 
ve Hatip ile mahdud 60 l ira kıymetli, ve Yavuşanlı Mevkiinde 
tepe ve Zahife ve Şaban ve y o l ile mahdud otuz l ira kıymetli, 
ve Çay İçi Mevkiinde hark, Süleyman, Maksut ve Hacı Kılmç 
Er ile mahdud kırk l ira kıymetli üç kıt'a tarlaya kendileri ve 
murislerinin elli seneden beri bilâniza ve fasıla tahtı tasarruf
larında olduğundan namlarına tescili davasında işbu tarlalarda 
birgûna temellük ve tasarruf iddiasında bulunan varsa 
13/10/1937 gününden evvel Darende Sulh Hukuk Mahkemesine 
müracaat etmeleri ilân olunur. 

346 

Ankara Ticaret ve Sanayi Odası Riyasetinden: 

Sici l l i ticaretin 320 numarasında müseccel bulunan A k s a 
ray A z m i Millî Türk A n o n i m Şirketi hissedarlarının 16/8/1937 
günlü alelade toplantısına aid zabıtname ile 1936 senesi bilan
çosunun ve zabıtnamede yazılı olduğu veçhile 1937 senesi 
murakibliğine Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Aksaray 
Şubesi Müdürü Hamit Nizami Beş Kardeşin intihab edildiğinin 
vaki olan talebe mebni dairede mahfuz vesaike müsteniden 
15/9/1937 tarihinde tescil edildiği ilân olunur. 

353 

A n k a r a Vilâyetinde Bankalar Caddesinde Osmanlı Bankası 
binasında 1 numaralı evde oturan ve T. C . tebaasından olup 
A n k a r a d a Yenişehir Atatürk Bulvarı semtinde 16 numaralı ma
halli ikametgâhı ticarî ittihaz ederek Müteahhitlik ticaretile iş
tigal eden ve Ticaret Odasının 2272 sicil numarasında'mukay
yed bulunan G u y Bavendin unvanı ticareti G u y Bavend olarak 
tescil edildiği g ib i bu unvanın imza şekli de Ticaret Kanununun 
42 nci maddesi mucibince dairece 15/9/1937 tarihinde tescil 
edildiği ilân olunur. 354 

Başvekâlet Matbaası 

( R e s m î Gazete ) 
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Kanunlar                         Sayfa 
 
3266 Akdenizde Korsanlık Ef'aline Karşı İttihaz Edilecek Müşterek Tedbirler  
         Hakkındaki Nyon Anlaşmasının ve Zeylinin Tasdikına Dair Kanun    1 
 
3267 Nyon Anlaşmasının Maksadı ve Onun Yüklediği Mükellefiyet Hududu  
         Dahilinde Kalmak Şartile Anlaşmalar Akdi İçin Hükümete Salâhiyet  
         Verilmesi Hakkında Kanun         2 
 
Şûrayı Devlet Kararı 

 
35/42 Maliye ve Nafıa Dairesi Mazbatası Hakkında Şûrayı Devlet Kararı    2 
 
135/132 Heyeti Umumiye Kararı          3 
 
İlanlar            3
             
    

 
  
 
 
 

                        

 
 
 
                   
 
 
 
 

                        
 
 
 
 

           

 

 
           
                             

 

    
 




