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Belediye Mezarlıkları Nizamnamesi 
F a s ı l : 1 

Mezarlıklar hakkında umumî hükümler 

Madde 1 — Belediyeye devrolunan mezarlıklar iki kı-
sımdır: 

1 - Vakfa ait tapulu tapusuz umumî mezarlıklardır ki bü-
tün hukuk ve vecaibi ile belediyeye intikal etmiştir. 

Bu vakıf mezarlıklara ait ne kadar mevkuf varidat ve aka-
rat ve tenmiyesi meşrut nukut var ise belediyeye aittir. 

Bu varidat ve akarat ve nukut müstakil olmayıpta diğer 
vakıflar ile memzuç ise evkaftan belediyeye devrolunan sular 
hakkında 12 ağustos 1928 tarihli nizamnamedeki usul daire-
sinde evkafça hisse ayrılır ve belediyeye verilir. 

2 - Metrûk ve sahipsiz mezarlıklar. Bu mezarlıklar dahi 
belediyeye intikal etmiştir. 

Madde 2 — Belediyeye devrolunmıyan fakat murakabesi 
ve ölü gömülmesi için ruhsat verilmesi belediyeye ait olan 
mezarlıklar üç kısımdır. 

1 - Tapu ile tasarruf olunan mezarlıklar. 
2 - Şahıslara ve ailelere ait hususî vakıf mezarlıklar. 
3 - Cami harimlerindeki mezarlıklar. (Evkafa ait olan bu 

mezarlıklar bahçelerden başka bir şekilde kullanılamaz, ve 
başka maksatlar için kullanılmasına ruhsat verilemez.) 

Birinci ve ikinci maddelerde mezkûr mezarlıklar başka 
maksatlarda kullanılmak istenildiği vakit sahiplerinin belediyeye 
müracaat edip ruhsat almaları ve ruhsat aldıktan sonra bele-
diyenin göstereceği şartlar altında kabirleri nakletmeleri mec-
buridir. 

Mezarlıkların başka maksatlar için ne zamandan itibaren 
kullanılabileceği sıhhiye memurları tarafından yapılacak tetki-
kat neticesinde verilecek rapora göre belediyece tayin olunur. 

Madde 3 — Belediyeye devrolanan mezarlıklar ile mezar-
lıklara vakfedilmiş binalar, akarlar, varidatlar, tenmiyesi meşrut 
akçeler hakkında belediyeler ile evkaf arasında bu nizamna-
menin neşri tarihinden itibaren üç ay zarfında müştereken üç 
defter yapılır. Biri belediyede diğeri evkafta kalır, üçüncüsü 
tapuya verilir. 

Belediye reisinin tahriren müracaatı ve en büyük mülkiye 
memurunun havalesi üzerine tapu idaresi belediye namına 
gayri menkuller için tapu verir. 

Madde 4 — Mezarlıktan bozma arsalar ile arsa satışları 
hakkında aşağıdaki muameleler yapılır: 

1 - Evkafça taksit ile satılmış olan mezarlıklar bedelinden 
Belediye Kanununun neşri tarihi olan 1930 senesi nisanının 
on dördüncü günü henüz alınmamış taksitleri var ise bu tak-
sitler belediyece tahsil olunur. 

2 - Arsa haline konulmuş olan mezarlıklar 14 nisan 1930 
tarihine kadar satılmamış ise belediyeye devrolunurlar. 

idare ve yazı işleri için 
Başvekâlet Müdevvenat Müdürlüğüne 

müracaat olunur 
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3 - Arsa haline konulmuş olan mezarlıklar üzerine bina 
yapılmış ise bina ve binaya merbutiyeti zarurî ve tabiî olan 
arsalar evkafa aittir. 

Madde 5 — Belediyece tesbit olunan umumî mezarlıktan 
başka yerlere ölü gömülmesi yasaktır. 

Umumî Hıfzıssıhha Kanununun 211 ve 218 inci maddele-
rine göre yapılacak muameleler bu hükümden müstesnadır. 

Madde 6 — Belediyelere devrolunan mezarlar ve mezar-
lıklardan tarihî kıymeti haiz olanlar Muhafazai Abidat Nizam-
namesi mucibince muamele görür. 

Bu mezarlarda kalmış olan kemikler, alâkadarlaıı tarafın-
dan istenilirse onlara verilir. Alâkadarı yoksa belediye tara-
fından umumî mezarlıklara nakl ile muhafaza olunur. 

F a s ı l : 2 

Belediye mezarlıklarının tesis, tanzim ve tezyini 

Madde 7 — Kanunen muayyen olan on sene müddet zar-
fında belediyeler ihtiyaca göre bir veya müteaddit mezarlık 
tesis ederek idare edeceklerdir. 

Madde 8 — Yeni tesis edilecek mezarlıklar hakkında, 
Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Vekâletince Dahiliye Vekâletile 
müştereken tanzim olunacak talimatname aşağıdaki esasların 
ne suretle yapılacağını gösterecektir: 

1 - Beldenin nüfusuna ve senelik umumî vefiyatına göre 
tesis edilecek olan mezarlıkların genişliği, mevkii ve mesken-
lere mesafesi, toprağının vasıfları, su menbalarına ve mecra-
larına zararı olup olmadığı; 

2 - Bu gün mevcut olup belediyece istimaline muvakkaten 
müsaade edilen mezarlıkların fennî ve sıhhî şartları haiz olup 
olmadığı ve tamamen veya kısmen terki veya istimalde 
devam icap edip etmediği; 

3 - Cenazelerin yıkattırılması, kefenlenmesi ve gömülmesi 
ve icabı halinde tekrar mezarlıktan çıkarttırılması. 

Madde 9 — Belediyeler ölü gömülmesine tahsis olunacak 
mezarlıkları, Umumî Hıfzıssıhha Kanununun 212 nci maddesi 
mucibince hariçten insan ve hayvan girmesini men için etrafını 
lâakal iki metre irtifaında mevkiin ehemmiyetine ve belediyenin 
kudreti maliyesine göre taştan, tuğladan veya kerpiçten bir 
duvar ile muntazam bir surette tamamen çevirecekler ve bu 
duvarı daima iyi halde muhafaza edeceklerdir. 

Madde 10 — Her mezarlığın muntazam ve mazbut yalnız 
bir kapısı olacaktır. Bu kapı her zaman kapalı bulunacağı 
cihetle bekçinin işiteceği bir yere bir çıngırak konacaktır. 

Madde 11 — Mezarlıkların her şeyden evvel aşağıdaki 
esasları ihtiva eden bir plânı yapılacaktır: 

A : Mezarlıkta vaziyete göre, kapıdan itibaren geniş bir 
yol bulunacaktır. 

B : Yine kapıdan itibaren mezarlık duvarının iç tarafını 
dolaşacak bir yol bırakılacaktır. 

C : Mezarlık lüzumu kadar yol ve küçük yollarla munta-
zam adalara ayrılacaktır. 

Ç : Münasip yerlerde lüzumu kadar genişlikte bir veya 
müteaddit meydanlar açılacaktır. 

D : Mezarlıklarda kar ve yağmur sularının birikmesine 
meydan verilmiyecek surette sel yolları veya mecraları yapı-
lacaktır. Bu sular umumî mecra varsa oraya yok ise üstü ka-
palı derin bir çukura akıtılacaktır. 

E : Mezarlıklarda daimî surette bulunması lâzımgelen me-
murlar ve müstahdemler için esbabı istirahati cami bir bina 
yapılacaktır. 

F : Mezarlar, mezarlıklardaki adacıklar içinde ve muntazam 
hatlar üzerinde sıralanacak ve mezarların müteselsil bir sıra 
numarası olacaktır. 

G : Mezarlık içerisinde açılacak en geniş yol ölü araba 
ve kamyonlarının serbestçe girip manevra yapmasına müsait 
olacak genişlikte bulunacaktır. 

H : Mezarlığı şehre bağlıyan yol daima iyi bir halde mu-
hafaza edilecektir. 

Madde 12 — Mezarlık dahilinde en geniş yolun ve ikinci 
derecede yolların iki tarafı agaçlanacaktır. 

IVadde 13 — Mezarlıklar, güneşin girmesine ve havanın 
ceryanına mâni olmayacak tarzda, servi gibi, mümkün mertebe 
yaz ve kış yeşil duran ve dalları yayvan olmıyan ağaçlarla 
ve mümkün olan yerlerde çiçeklerle tezyin edilecektir. 

Madde 14 — Mümkün olan yerlerde mezarlık içerisine 
kadar borularla su getirilip çeşme yapılır. Mümkün olmıyan 
yerlerde mezarlıktan 100 metre uzakta kuyu açılarak su geti-
rilir. Mezarlıklar içinde kuyu açılamaz. 

Madde 15 — Mezarlığın dahili daima temiz tutulacak, 
ottan, süprüntüden hali bulundurulacak ve yollan, parmaklık-
ları iyi halde muhafaza edilecektir. Mezar taşlarının kirlenme-
sine ve yosun tutmasına meydan bırakılmıyacaktır. 

F a s ı l : 3 

Mezarlıkların inzibatı 

Madde 16 — Mezarlıklar hakkındaki yasakların başlıcaları 
şulardır: 

A - Mezarları çeviren duvar, parmaklık, örgü, çerçeve ve 
saire gibi mânilere çıkmak ve tırmanmak, 

B - Mezarların üstüne çıkmak veya oturmak, her ne suretle 
olursa olsun bunları tahrip etmek, çiçek, fidan, ağaç veya 
herhangi bir nebatı koparmak veya sökmek, mezarlar üzerine 
konmuş eşya ve işaretleri kaldırmak; yerlerini değiştirmek, 

C - Mevcut yollar haricinde gezinmek, her ne suretle 
olunsa olsun ziyaretçilerin huzur ve sükûnunu ihlâl etmek, 

Ç - Mezarlıklara her ne suretle olursa olsun zarar vermek 
ve ölülere karşı hürmetsizlik gösterecek hareketlerde bulunmak, 
( Bu gibi hareketlerde bulunanlar mezarlıktan çıkarılır.) 

Madde 17 — Sarhoşların, dilencilerin, ayak satıcılarının, 
yanında velisi bulunmayan çocukların, beraberinde köpek ve 
sair hayvanat getirenlerin mezarlıklara girmesi yasaktır. 

Madde 18 — Cenaze nakleden vasıtalardan maada cenaze 
alayına iştirak eden veya ziyaretçi getiren araba, otomobil ve 
sair her türlü nakil vasıtalarının mezarlık içerisine girmesi 
yasaktır. Yalnız mezarların inşasına ve tezyinine mahsus 
malzeme getiren arabalar mezarlık idaresi tarafından irae olunan 
yollardan geçmek şartile mezarlığa girebilirler. 

Madde 19 — Güneş battıktan sonra mezarlıklara hariçten 
kimse giremez ve vazifedarlar bile misafir kabul edemez. 

F a s ı l : 4 
Mezarlar 

Madde 20 — Umumî mezarlıklar dahilindeki mezarlar üç 
sınıfa ayrılır: 

A - Birinci sınıf mezarlar: Aile metfenleridir. Bunlar, bele-
diyece tayin edilecek bir bedel mukabilinde en çok (3X4) = 12 
metre murabbaı olmak üzere daimî surette temin olunmuş 
mahallerdir ki doğrudan doğruya o aile efradına intikal eder. 
İhtiyaç halinde bir aileye bunlardan birden fazlası verilebilir. 

Bu gibi mahallerin sahipleri ayrılan kısmın etrafını muntazam 
surette çevirmeğe, yer altında lahit yaptırmağa mecburdurlar. 
Üzerine taştan ve saireden tezyinat ve tesisat yaptırabilirler. 

B - İkinci sınıf mezarlar: Şahsa mahsus metfenlerdir. 
Bunlar belediyece tayin olunacak bir bedel mukabilinde 

daimî surette temin olunmuş mahallerdir. Sahipleri mezarın 
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etrafında parmaklık yapmak, taş dikmek lahit yaptırmak hak-
kına malik olurlar. Bu gibi mahallerin eb'adı ( 3X1,50 ) = 4,50 
metre murabbaıdır. 

Her Belediye Meclisi satılacak birinci ve ikinci sınıf me-
zarlara ait bedeller hakkında bir tarife tanzim edecektir. 

C - Üçüncü sınıf mezarlar: Bu mezatlar paıasızdır ve 
mezarlıktaki adacıklar içerisinde evvelce tayin edilen muntazam 
bir sıra dahilinde birbirini takip eder ve ölüler sıra ile gö-
mülür. 

Madde 21 — Birinci sınıf mezarlar mezarlıkta en geniş 
yol üzerinde, ikinci sınıf mezarlar ikinci derecede yollar, 
üçüncü sınıf mezarlar da bunların haricindeki yollar üzerinde 
bulunur. 

Madde 22 — Üçüncü sınıf mezarlardaki cesetlerin kemik 
ve bakiyesi toprağın tabiatına göre sıhhiye memurlarının ve-
recekleri raporlara istinat etmek ve beş seneden az olmamak 
üzere Belediye Meclisince tesbit edilecek bir müddet geçtikten 
sonra sureti mahsusada hazırlanan umumî bir mahalle nakil ve 
defnolunarak boş kalan mezara sıra geldiği zaman yeniden 
cenaze gömülebilir. 

Fasıl: 5 
Mezarların tanzim, teçhiz ne tezyini 

Madde 23 — Bir mezarın uzunluğu iki metre, eni seksen 
santimetre derinliği en az bir buçuk metre ve yedi yaşına 
kadar olan çocuklara mahsus olan mezarlar aynı ada içersinde 
bir metre uzunluğunda ve elli santimetre eninde olacaktır. İki 
mezarın yan yana aralığı ve baş ve ayak taraflarından birbirine 
mesafesi küçük ve muntazam bir yol teşkil etmek üzere 50 
santimetredir. 

Madde 24 — Mezarlık dahilinde mezar sahipleri tarafın-
dan yapılacak lâhit, duvar parmaklık taştan ve saireden tezyi-
nat ve tesisat ve her türlü inşaat belediyenin müsaade ve 
kontrolü altında cereyan edecek ve belediyece verilecek müsa-
ade haricinde inşaat menedilecektir. 

Madde 25 — İnşaat sahipleri mezarlara, yollara, ağaçlara, 
çiçeklere, zarar vermiyecekleri gibi malzeme bakayasını dahi 
kaldıracaklardır. Aksi takdirde verdikleri zararı en çok on 
gün zarfında yapılacak ihtara rağmen tamir etmedikleri ve 
malzeme bakayasını 48 saat içinde kaldırmadıkları takdirde 
vaki hasar belediyece tamir ve malzeme bakayası naklolunarak 
masarifi sahiplerinden alınacak ve mezarlık daima iyi ve temiz 
bir halde bulundurulacaktır. 

Madde 26 — Birinci ve ikinci sınıf mezar sahipleri sahip 
oldukları arazi sınırları haricinde merdiven, basamak veya bun-
lara benzer şeyler yapamazlar. 

Fasıl: 6 
Gömme 

Madde 27 — Ölülerin yıkattırılması, kefenlenmesi, mezar-
lığa kadar nakli ve gömülmesi Belediye Kanununun 15 inci 
maddesinin 5 inci fıkrası mucibince belediyeye aittir. Bu hususta 
lâzımgelen tesisat belediyelerce vücude getirilecektir. 

Madde 28 - Mezarlıklara sabahleyin saat sekizden ak-
şam gün batıncaya kadar ölü gömülebilir. Mücbir sebepler 
olmadıkça bu kaideden inhiraf edilemez. Mücbir sebebin tayini 
belediye reisine aittir. 

Madde 29 — Umumî Hıfzıssıhha Kanunu hükümlerince 
salahiyettar kılınmış olan memurlar tarafından verilmiş gömme 

ruhsatiyesi alınmadıkça, mezarlığa ölü kabul edilemez ve 
gömülemez. 

Madde 30 — Tıbbı adliden ve sair resmî dairelerden gelen 
hüviyeti meçhul cesetle le ceset aksamının gömülmesinde dahi 
29 uncu madde hükmü caridir. 

Madde 31 Her mezarlıkta oraya gömülen ölülerin ken-
dilerinin ve babalarının isimlerini, şöhretlerini, yaşlarını ve ika-
met ettikleri mahalleri ve vefat tarihlerini, mahallerini, sebep-
lerini ve hangi numaralı mezara gömüldüklerini gösterir bir 
defter tutulacak ve mezar numarası, gömme ruhsatiyesi de bu 
deftere yazılacaktır. 

Madde 32 — Ölülerin belediyece yıkanması ve kefenlen-
mesi ve mezarlığa kadar götürülmesi, mezar açılması ve ka-
panması için icap eden ücret tarifesi belediye meclisleri tara-
fından tanzim edilecektir. Cenaze sahipleri tabutunu ve kefeni-
ni verdikleri halde belediyece alınacak ücretlerden bunların 
bedelleri tenzil edilir. 

Madde 33 — Fakirler ile kimsesi olmayan ölüler beledi-
yece parasız kaldırılır, yıkattırılır ve gömülür. 

Madde 34 — Mezarlık memuru her gömme vukuunda gö-
mülmüş kimsenin sicillini ve vefatı tarihini Dahiliye Vekâletince 
yapılacak cetvele yazarak en çok üç gün içinde mahallî nüfus 
idaresine bildirmeğe mecburdur. 

Madde 35 — Ölü gömüldükten sonra mezar sıra numara-
sını havi demirden bir levha mezarın baş ucuna vazı ve tesbit 
edilecektir. 

Madde 36 — Sahipli mezarlar üzerine taştan ve saireden 
tezyinat ve tesisat yapılması gömüldükten en az üç ay sonra 
olabilir. 

Fasıl: 7 
Ziyaret 

Madde 37 — Mezarlığa hangi gün ve saatlerde ziyaretçi-
lerin kabul edileceği mahallî âdetlere göıe oranın belediyesi 
tarafından tayin ve ilân olunur. Bu ilânın mezarlık kapısı dı-
şına asılması mecburidir. 

Madde 38 — Mezarlığı ziyaret edenlerin bu mevkiin ciheti 
tahsisi ile mütenasip bir hürmet ve nezaketle hareket etmeleri 
mecburidir. Münasebetsiz hareketlerde bulunanlar ve belediye-
lerce mezarlıklar kakkında tayin olunacak tenbihnamelere riayet 
etmiyenler derhal mezarlıktan çıkarılmakla beraber haklarında 
ahkâmı cezaiye tatbik olunur. 

Fasıl: 8 

Mezarlık, memur ve müstahdemleri 

Madde 39 — Mezarlık idaresinin kadrosu ihtiyaca göre 
belediyelerce tanzim olunur ve her memur ve müstahdemin 
vazife ve salâhiyeti belediyelerce bir talimatname ile tayin 
kılınır. 

Madde 40 — Alelûmum mezarlar müstahdemininin gerek 
ölü sahiplerinden ve mezar inşa edecek müteahhitlerden vazi-
felerine teallûk eden hizmetler için her ne suretle olursa olsun 
bir bahşiş talep etmeleri kat'iyen memnudur. 

Madde 41 Şûrayı Devletçe görülmüş olan bu nizam-
name neşri tarihinden muteberdir. 

Madde 42 — Bu nizamnamenin hükümlerinin icrsına Dahi-
liye ve Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Vekilleri memurdur, 

1/7/1931 
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İ L Â N L A R 
Ankara Ticaı et ve Sanayi Odası Sicilli Ticaret Bürosundan: 

Bir taraftan İstanbulda Galatada Meymenetli Handa mukim 
Hacı Şakir zade Hacı Mustafa B . , Hacı Ali B . , Osman Nuri 
B . , Sadettin Rıza B . , diğer taraftan Ankarada mukim tüccardan 
Yağc ı zade İsmail A ğ a aralarında teşkil edilen Ankara Değir-
mencilik Limitet Şirketinin işbu unvanı ticarisile mukavelena-
mesinin 4 / 8 / 1 9 3 1 tarihinde tescil edildiği ve vesaikinin aşağıya 
dercolunduğu ilân olunur. j 

Zirdeki imzaların sahipleri bulunan j 

İstanbulda Galatada Meymenetli handa 1-2 numaralarda 
mukim: i 

1 — Hacı Şakir zade Hacı Mustafa Bey 
2 — Hasan Ali Bey 
3 — Osman Nuri Bey 
4 — Sadettin Riza Bey 
5 — Ankarada mukim tüccardan yağcı zade İsmail A ğ a 
Aralarında işbu mukavelename ve Ticaret Kanununun i 

ahkâmına tevfikan berveçhi ati şerait dairesinde bir mahdut 
mes'uliyetli Limtet Şirketi teşkil edilmiştir. 

Şirketin unvanı 

Madde 1 — Şirketin unvanı « Ankara Değirmencilik Limi- i 
tet Şirketi» dir. 

Madde 2 — Şirketin merkezi Ankaradır. 
Madde 3 — Şirketin maksadı Ankarada son sistem un 

fabrikası inşa ve tesis edip gerek kendi ve gerek üçüncü 
şahıslar namına un tahnetmek ve istihsalâtını piyasaya ve 
indelicap devair ve müessesatı resmiyeye satmak ve bu bapta 
taahhüdat ve mukavelât aktederek icrayi ticaret eylemektir. 

Şirketin sermayesi 

Madde 4 — Şirketin sermayesi ( 200 ,000 ) iki yüz bin türk 
lirası olup bunlardan 

Adedi hisse 

76 500 liralık hissesi Hacı Mustafa Bey 38,25 
37 500 » » Hasan Ali » 18,75 
37 530 » » Osman Nuri » 18,75 
11 000 » » Sadettin Riza » 5,50 
37 500 » » Ankarada yağcı zade 

J s m a i l A ğ a 18,75 

200 000 100,00 

Taraflarından ahz ve taahhüt edilmiştir. Şürekâyı muma- i 
ileyhin isimleri hizalarında gösterilen meblâğın tediyesini taah- j 
hüt ve nısıf hisselerini berveçhi peşin tediye etmişlerdir. His- i 
selerin ahare devir ve füruhtu sermayenin üç rub'unu temsil : 
eden şürekânın ekseriyeti ârasile icra edilir. 

Şürekâ eşhası saliseye karşı dahi ancak sahibi oldukları ' 
hisselere tekabül eden bedel miktarınca mes'uldürler. Binaen-
aleyh kendilerine işbu esas mukavelename ile kabul etmiş ! 
oldukları nakdî taahhüt miktarından fazla bir mes'uliyet tah- ; 
mil edilemez. j 

Madde 5 — Şürekânın hisselerini mübeyyin vesaik nama ! 
muharrer olacaktır. Hisseler ahare devir ve füruht edildiği tak- J 
dirde işbu keyfiyeti devir ve füruhtun derci ve defteri mahsu-
sasına kayit ve lâakal üç rabu şirket müdürlerinin şerh ve 

imzalarile tekemmül eder. Bu minvali muharrer hisselere tesa-
hup edenler veya halefiyet tarikile ellerinde şiıket hissesi bu-
lunanlar aynen ve bilâ kaydü şart işbu mukavelename ahkâ-
mını kabul etmiş addolunurlar. 

Madde 6 — Hisselerin şirkete tevdi olunmamış kısmı ge-
rek birinci hissedaılardan ve gerek mezkûr hisseleri devren 
tekabbül edenlerden ve sair su; etle ve halefiyet tarikile sahip 
olanlardan talep olunabilir. Ancak hissesini devretmiş olan 
hissedar tarihi devirden iki sene sonra bu mes'uliyetten 
kurtulur. 

Madde 7 — Mukarreratta her şerikin adedi kissesine göre 
reyi vardır. Ancak bir hissedar umum hisseler miktarının sü-
lüsünden fazla reye malık olamaz. İtayı reye vekâlet için me-
zuniyeti tahririye lâzımdır. 

Madde 8 — Hisseler şirket nazarında tecezzi kabul etmez. 
Şirket her hisse için bir sahip tanır. Ancak irs gibi bir suretle 
bir hisse müteaddit alâkadarları arasında taksim edilmediği 
surette bunlar haklarını müştereken istimal ederler. Müşterek 
alâkadarların mümessil veyahut vekilleri olmadığı takdirde şir-
ketin muamelâtı velevki bunlardan yalnız bilisine karşı bile 
olsa cümlesi hakkında muteberdir. 

Şirketin temsil ve ıııııııru idaresi 
Madde 8 — Şirketin umur ve muamelâtı şürekâdan ve-

yahut hariçten intihap edilecek bir veya müteaddit müdürler 
tarafından idare edilir. Müdürler sermayei şirketin lâakal üç 
rub'unu temsil eden şürekânın ekseriyet kararile tayin olunur. 
Müdiran umur ve muamelâtı şirketi tedvir, şirket namına mu-
kavelât ve taahhüdata müçtemian ve şirket damgası zirinde 
vaz'ı imzaya ve ahz ve kabz ve sulh ve ibra vehuzuıu muha-
kimde şirketi bizzat veya bilvasıta olsuretle müçtemian temsil 
hususlarında salâhiyet ve mezuniyeti tammeyi haizdir. Şürekâ-
nın ittifak veya sermayenin üç rub'u nisbetinde bir ekseriyet 
ile vaz'ı imzaya mezun kılınacak iki zatın şirket damgası 
zirindeki müşterek imzaları şirketi ilzam eder. Müdiranın 
esami ve salâhiyetleri tescil ve gazetelerle ilân olunur. 
Müdiranın keyfiyeti tayin veya bunlardan birinin salâhiyeti hi-
tama erdiğinde sicilli ticarete kaydı lâzımdır. Müdirlerden her 
biri merkezi şirketten gaybubeti takdirinde kendi mes'vliyeti 
tahtında olmak üzere muvakkaten diğer bir kimseyi vekil ta-
yin edebilir. 

Madde 10 — Şirket müdürleri, şürekâdan oldukları müd-
detçe reye iştirak etmemek üzere 9 uncu maddede muayyen 
ittifak veyahut ekseriyetle indelicap tebdil olunabilirler. Şir-
ket müdürlerinin veya bunlardan birinin azil ve tebdili, istifaları 
gibi ahvalde şürekâ derhal içtima ederek ittihazı mukarrerat 
eder. 

Madde 11 — Şirket müdürleri vazifelerinin devamı müdde-
tince işbu şirketin mevzuuna ve gerek doğrudan doğruya ve 
gerek dolayısile taallûk eden umur ve hususatla şirketin mer-
kezi olan Ankarada iştigal edemezler. 

Madde 12 — Müdirandan olmıyan şürekâ diledikleri za-
manda bizzat veya bilvekâle evrak ve defatiri şirketi tetkik ile 
umur ve muamelâtı şirkete ittilâ hasıl edebilirler. Ancak bun-
ların idarei umuru şirkete müdahale etmeleri memnudur. 

Madde 13 — Hissedaran reylerini tahriren verirler. İttihazı 
karar için şürekâ heyetinin içtimai lâzımdır. Mukarrerat şüre-
kânın içtimai ile hasıl olan heyette ittihaz edileceği gibi mu-
habere ile de istihsal olunabilirler. Bu son şekilde şirket mü-
düıleri mevzuubahis hususu veya mutasavver kararı taahhütlü 
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mektupla şürekâdan her birisine tebliğ ve onlar reylerini 
tahriren iblâğ- ederler. Şürekâdan merkezi şirkette bulunan-
lar tarihi tebliğden itibaren sekiz; taşrada bulunanlar on beş 
ve memaliki ecnebiyede bulunanlar yirmi gün zarfında cevap 
vermedikleri takdirde mevzuubahis teklifi kabul etmiş addo-
lunurlar. Ancak her ne suretle olursa olsun şürekânın adedi 
yirmiyi tecavüz ettiği takdirde hissedaran heyeti umumiyesi 
içtimai anonim şirketlerde cari olan merasim ve kuyudu ka-
nuniyeye tâbidir. 

Madde 14 — Mukarreratı tescil ve kayde mahsus olmak 
üzere bir mukarrerat defteri tutulur. Bu deftere kararlar tarih 
.sırasile derç ve ziri şürekâ tarafından imza olunur. Hazır bu-
lunmayan ve fakat tahriren rey veren şürekâ tarafından tahrirî 
•cevaplarının ve balâdaki müddetler zarfında cevap vermedikle-
rinden dolayı kararı vakıi kabul etmiş addolunan şürekâya 
müdiran tarafından gönderilen mektupların tarihleri kaydolunur. 

Madde 15 — İşbu mukavelenamede ve ticaret kanununda 
aksine sarahat olmadığı takdirde lâakal nısıf sermayeyi tem-
sil eden şürekânın müzakere edilen husus lehine karar vermiş 
olması lâzımdır. Aksi takdirde mukarrerat keenlemyekûn 
hükmündedir. 

Madde 16 — Şirketin müdürleri veya onlardan yalnız 
birisi veyahut şeriklerden iki zat lüzum gördükleri takdirde 
hissedaranı davetle ittihazı şirket menafii için muvafık gör-
dükleri hususu müzakere ve bir karara raptettirebilirler. 

Madde 17 — Şirket sermayesinin nısfı ziyaı halinde müdür 
veyahut müdürler şürekâ heyetini davete mecburdurlar. Şürekâ 
şirketin devam veya fesih veya tasfiyesine karar verir. 

Seııei hesabiye ve defatir 

Madde 18 — Şirketin senei maliyesi kânunusani iptida-
•dasından bed ile kânunuevvelin sonuncu günü hitam bulur. 
Fakat ilk senei maliye müstesna olarak şirketin sureti kafiye-
d e teşekkülü tarihile o senenin kânunuevvelinin sonuncu günü 
beynindeki müddete şamildir. 

Madde 19 — Şirketin muamelâtı hesabiyesi için kanunen 
tutulması mecburî olan defterlerden maada lüzumu kadar 
muavin defterler tutulacak ve defatir ve evrakın intizamına 
son derece itina edilecektir. 

Şirketin tenıettüat ve ihtiyat akçesi 

Madde 20 — Şirketin safi temettüü ihtiyar edilen kâffei 
masarifin tenzilinden sonra kalan miktardan ibarettir. Safi 
kârdan evvelemirde bina ve makinelerin kıymeti üzerinden 
imha ( Amortisman ) olarak % 10 ve safi kârın % 10 u da 
ihtiyat akçesi tefrik edildikten sonra bakıyye kalan miktardan 
sermayenin lâakal üç rub'unu temsil eden şürekânın muvafa-
katile müdür ve memurine verilecek ikramiyeler tenzil ve 
bakıyye kalan miktarı da hissei temettü namile ve sermaye 
hisseleri nisbetinde şürekâya taksim ve tevzi kılınacaktır. 

Şu kadar ki masarifi fevkalâde ve gayri melhuze karşılık 
tutulacak olan ihtiyat akçesinin miktarı şirket sermayesinin 
nısfına müsavi miktara baliğ olduğunda ihtiyat akçesi ifraz 
olunamıyacaktır. 

Madde 21 — Hissedarandan hiç biri veya halefleri şirke-
tin müddeti devamı zarfında sermaye hisselerinden dolayı 
şirket aleyhine ikamei dava ve emvali şirketi haczedemezler. 
Hissedaran şürekâ heyetinin mukarreratını kabule mecburdurlar. 

Madde 22 — Şirketin müddeti teşekkülü İktisat Vekâle-
tince sureti kafiyede tasdik edildiği tarihten itibaren on sene-
dir. Müddetin hitamında temdit kılınmadığı veya daha evvelden 
fesih ve infisahında Ticaret Kanununun tasfiyeye ait ahkâmı 

dairesinde şürekânın bilittifak tayin edecekleri bir veya müte-
addit likidatör tarafından tasfiye edilir. Tasfiye memurları sair 
şürekânın muvafakatile şirket mevcudunun heyeti umumiyesile 
başka şahsı maddî veya maneviye devredebilir. Umur ve mu-
amelâtı şirketin tasfiyesinden akıye kalan miktar hisseleri 
nisbetinde şürekâya tevzi olunur. 

Madde 23 — Şürekâdan birinin vefatı veya iflâsı vukuunda 
şirket münfesih olmaz. Diğer issedaran beyninde işbu muka-
velenamede muharrer müddet için ve aynı şerait dahilinde 
bihakkin devam eder. 

Madde 24 — Şirket umuruna müteferri her mesailde işbu 
mukavelename ahkâmı ve ahkâmı kâfiye münderiç olmadığı 
takdirde Ticaret Kanununun sarahat ve delâletile amel olunur. 

Madde 25 — Aksine sarahat olmayan hususatta işbu mu-
kavelenamenin tadili adedi şürekâ beşi tecavüz etmediği tak-
dirde tekmil şeriklerin ittifakile ve tecavüz ettiği takdirde 
sermayenin sülüsanını temsil eden şürekânın muvafakatile icra 
olunabilir. 

Madde 26 — İşbu şirket İktisat Vekâletinin tasdikinden 
sonra sureti kafiyede teşekkül etmiş addolunacaktır. İşbu mu-
kavelenamede icra edilecek her nevi tadilâtın tekemmülü 
İktisat Vekâletinin tasdikine vabestedir. 

Madde 27 — Şirketin devam veya tasfiyesi şürekânın 
yekdiğerile ve gerek müdürlerle muamelâtı şirketten mütevellit 
ihtilâfatın halli merkezi şirket Ticaret Mahkemesine aittir. Alâ-
kadarın ihtilâfı vakiin evvelemirde taraflarından tayin edilecek 
ticarî hakemler marifetile hallini ve bu cihet mümkün olmadığı 
takdirde mahkemeye müracaat etmeği kabul etmişlerdir. 

Madde 28 — Ticaret Kanununun sureti tatbiki hakkındaki 
kanunun 13 üncü maddesine tevfikan İktisat Vekâleti şirket 
üzerinde mürakabe ve lüzum gördükçe hissedaran heyeti umu-
miyelerini davet ve işbu esas mukavelename ahkâmına mu-
gayir hareket vukuu takdirinde feshi şirket hakkında ikamei 
dava hakkını haizdir. 

İmzası : Hacı Şakir zade Hacı Mustafa Bey 
İmzası : Hasan Ali Bey 
İmzası : Osman Nuri Bey 
İmzası : Sadettin Rı'za Bey 
İmzası : Yağc ı zade İsmail Bey 
Dairede okunup anlatılan bu mukavelename altındaki im-

zalar şahıs ve hüviyetleri dairece maruf Hacı Şakir zade Hacı 
Mustafa Bey ve Hasan Ali, Osman Nuri Beyin olmakla tasdik 
kılındı. 

2 5 temmuz 1931 
imza: 

MÜHRÜ RESMÎ 
Beyoğlu Beşinci Noteri 

imza: Halim 

Bu suretin dairede mahfuz 25 temmuz 1931 tarih ve 
11801 /1506 numaralı imzalı nüshaya mutabık olduğu tasdik 
kılınır. 

25 temmuz 1931 
Yevmiye : No. 5386 
Cildbent : No. 1289 
Dairede okunup anlatılan bu mukavelename altındaki im-

zalar şahıs ve hüviyetleri dairece marufum bulunan Sadettin 
Rıza Bey ile Yağcı zade İsmail Efendinin imzaları olmakla 
tasdik kılındı. 

27 temmuz 1931 
T Ü R K İ Y E CÜMHURİYETİ 

Ankara İkinci Noteri 
Veli 
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Adliye Vekâleti Levazım Müdürlüğünden : 

Haziran 1931 tarihinden itibaren bir sene zarfında tabı 
edilecek Adliye Ceridesinin alenî münakaşaya vaz'ı takarrür 
ettiğinden şartnamesinde muharrer evsafı kanuniyeyi haiz 
taliplerin yevmü ihale olan 15 ağustos 1931 cumartesi günü 
saat 14 te Adliye Vekâletinde müteşekkil Mubayaat Komisyo-
nuna kanun dairesinde müracaatları ve şartnamelerin ise 
İstanbul Adliye Levazım dairesile merkezde mubayaat komis-
yonundan istenilmesi lüzumu ilân olunur. 4 — 4 

§ 
Adliye Sarayı kaloriferi için mubayaa edilecek olan 130 

ton kıriple maden kömürü şartnamesinde muharrer evsaf ve 
şeraiti dairesinde Ankarada İstasyonda muayene ve teslim 
alınmak ve Adliye Sarayına kadar nakliyesi ve ambara konul-
ması müteahhidine ait olmak üzere alenî münakaşaya konul-
duğundan taliplerin yevmü ihale olan 15 ağustos 1931 cumar-
tesi saat 15 te Adliye Vekâletinde müteşekkil Levazım Muba-
yaat Komisyonunda hazır bulunmaları veyahut vekil gönder-
meleri ve bu hususa ait şartnameleri de şimdiden İstanbulda 
Adliye Levazımından ve Ankarada Adliye Mubayaat Komis-
yonundan talep etmeleri lüzumu ilân olunur. 4 — 4 

İktisat Vekâletinden: 
M Ü Z A Y E D E KAİMESİ 

Eskişehir Vilâyeti dahilinde Merkez Kazasının Sepetçi 
Karyesi hududu dahilinde: 

Şimalen [ Çılbır kaynağı burnu tepesinden Kok yol 
ve | tepesinin Oluklupmar tepesinden bilmürur 

Şarkan: ( Sıtır tepesine hattı münkesir. 
Cenuben: K o c a deresinden mebdei hudut olan Çılbır 

kaynağı burnu tepesine hattı münkesir. 
Garben: Sıtır tepesinden Koca dere tepesine hattı müs-

takim ile mahdut ve tahminen 700 yeni dönüm arazii Milliye 
ve arazii ocağı müzayedeye konmuştur. 

1 — İhale müddeti 24 senedir. 
2 — Taşocakları Nizamnamesinin 17 nci maddesi muci-

bince % 5 ten aşağı olmamak üzere en ziyade resmi nisbî 
itasını ve senevî beş yüz ton ihraç ve sevkedilecek ve taahhüt 
olunan resmî ihraç ve imal olunacak mağnezit miktarına 
nazaran dun resmi nisbî ita edildiği halde noksanı emanet 
akçesinden ikmal olunacak ve bu sebeple noksan kalan mez-
kûr emanet akçesi mültezim tarafından derhal ikmal edilecek 
ve aksi takdirde mukavelename hemen feshedilerek ocak ye-
niden müzayedeye konulacaktır. 

3 — Rüsumu nisbiye mağnezitin hini imrarında ve rüsumu 
mukarrer dahi nizamın tayin eylediği miktar üzerinden her 
sene iptidasında tediye edilecektir. 

4 — Resmi nisbî ve mukarrerin yüzde altısı nisbetinde 
teçhizat tertibi tediye edilecektir. 

5 — Mültezim Taşocakları nizamnamesile olbapta tanzim 
ve teati olunacak mukavele ahkâmına ve Türkiye Cümhuriye-
tinin mer'i ve müstakbel kanunlarına tâbi olacaktır. 

6 — Peylerin kabulü için talip olacaklar tarafından evvel 
emirde 775 lira nakten veyahut millî bankalardan birinin 
kefalet mektubu teslim edilecek ve müzayededen kefiyet 
edenlerin emanet akçesi derhal iade kılınacak ve ihale tari-
hinden itibaren bir mah zarfında mukaveleyi imza ve ocağı 
tesellüm etmiyen talibin emanet akçesi irat kayıt olunacaktır. 

7 — İşbu müzayededen dolayı 2 0 / 8 / 1 9 3 1 tarihine müsadif 
perşembe günü saat on beşe kadar pey kabul olunarak ihalesi 
muvafık görüldüğü halde bir hafta müddetle talika çıkarılarak 

yüzde birden aşağı olmamak şartile son kabül olunacak ve 
talik müddetinin hitamında ihalei kat'iye icra olunacaktır. 

8 — Taliplerin Ankarada İktisat Vekâleti Maadin İşleri 
Umum Müdürlüğüne ve Eskişehir Vilâyetine müracaatları 
lâzımdır. 4 — 3 

§ 
Muğla Vilâyeti dahilinde Milas Kazasına tâbi Mendaliyat 

namı diğer Selimiye Nahiyesinin Mersinet Karyesinde şimalen 
Yağhane deresinin Bafi gölü sahiline munsap olduğu noktadan 
bed ile sahili takiben hattı münhani, şarkan Kızılca burnundan 
ve Memiş zeytinlik tepesinden Koyuntaş tepesine hattı mün-
kesir, cenuben Koyuntaş tepesinden Gavur kayasına ve 
buradan Çete tepesine hattı münkesir, garben Çete tepesinden 
mebdei hududa müstakim ile mahdut ve mesahai sathiyesi 4 4 8 
ceripten ibaret arazide T. C. tebaasından Alber Tarika Nesim 
Tarika Bensiyon Amoto Efendiler tarafından bittaharri zâhire 
çıkarılan zımpara madeninin 60 sene müddetle mumaileyhim 
uhdesine ihalesi icra olunacağından bu bapta itirazı olanların 
Maden Nizamnamesinin 36 ve 37 nci maddeleri mucibince 
ilân tarihinden itibaren iki ay müddet zarfında Ankarada 
İktisat Vekâletine ve mahallinde vilâyet makamına ba arzuhal 
müracaat eylemeleri ilân olunur. 4 — 3 

DEVLET DEMİRYOLLARI İLÂNLARI 

300 ton rezidü yağı kapalı zarfla münakaşaya konmuştur. 

Münakaşa 31 ağustos 1931 pazartesi günü saat 15 t e 
Ankara Devlet Demiryolları idaresinde yapılacaktır. 

Münakaşaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve mu-
vakkat teminatlarını ayni günde saat 14,30 a kadar münakaşa 
komisyonu kâtibine vermeleri lâzımdır. 

Talipler münakaşa şartnamelerini beşer lira mukabilinde 
Ankarada ve İstanbulda idare veznelerinden tedarik edebilirler. 

5 - 5 

300 kilo yerli komprime kinin kapalı zarfla münakaşaya 
konmuştur. 

Münakaşa 26 ağustos 1931 Çarşamba günü saat 15,30 d a 
Ankarada Devlet Demiryolları Müdürlüğünde yapılacaktır. 

Münakaşaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve mu-
vakkat teminatlarını aynı günde saat 15 e kadar komisyon 
kâtipliğine vermeleri lâzımdır. 

Talipler münakaşa şartnamelerini üçer lira mukabilinde 
Ankarada ve İstanbulda idare veznelerinden tedarik edebilirler. 

5 - 2 

Eskişehir Aile mektebi talebeleri için 200 takım elbise, 
200 adet kasket, 200 çift fotin 120 adet pelerin kapalı zarf 
usulile münakaşaya konmuştur. 

Münakaşa 2 6 Ağustos Çarşamba günü saat 15 te Ankarada 
Devlet Demiryolları İdaresinde yapılacaktır. 

Münakaşaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve mu-
vakkat teminatlarını aynı günde saat 14,30 a kadar münakaşa 
komisyonu kâtipliğine vermeleri lâzımdır. 

Talipler münakaşa şartnamelerini iki lira mukabilinde An-
karada ve İstanbulda İdare veznelerinden tedarik edebilirler. 

5 — 2 

i Başvekâlet Mûdevvenat Matbaa»! 
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