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Şehir ve Kasabalardaki Mahalle Muhtar ve ihtiyar 
Kurulları Tüzüğü 

BÖLÜM : 1 
Genel hükümler 

Madde 1 Şehir ve kasabalarda mahalle muhtar ve ihtiyar kurul
larının ne yolda seçilecekleri ve görevlerini nasıl yapacakları aşağıdaki 
maddelerde gösterilmiştir 

Madde 2 , Şehir ve kasabalarda kurulu bulunan ve Belediye Ka
nununun (8) mel maddesine göre belediye meclisinin ve o yer idare ku
rulunun kararı ve valinin onaması ile yeniden kurulacak olan mahallelerde 
bir muhtar ve muhtarın başkanlığında bir ihtiyar kurulu bu'unur. 

Madde 3 Yapılacak işler bakımından bir kaç mahallenin bir muh
tar ve ihtiyar kuruluna bağlanması veya bir mahallede birden fasla muh
tar ve ihtiyar kurulu bulunması o kısımda oturan belediye seçmenle
rinin çokluğu tarafından imzalı bir mazbata ile veya yerin en buyuk mül
kiye memurluğunca görülecek idarî lüzum üzerine belediye meclisinin 
kararma ve o yerin en büyük mülkiye memurunun onamasına bağlıdır 

Bu suretle mahallelerin birleştirilmesinde, muhtarlığa bağlanacak ev 
sayısının (1000) den fazla olmaması ve bir mahallede birden fazla muh
tar bulundurulması halinde de bir muhtara verilecek ev sayısının (300) 
den az olmaması gözönünde tutulur. 

lApartımanlarda bir ailenin oturduğu her daire bu ışde bir ev sayılır 
Bir mahallede birden fazla muhtar ve ihtiyar kurulu bulunursa bunlara 
birer sıra numarası verilir. 

Madde 4 Mahalle muhtar ve ihtiyar kurulu, bir muhtar ile doıt 
üye'den kurulur, kurulun dört yedek üyesi vardır 

»BÖLÜM : 2 
Muhtar ve ihtiyar kurullarının seçimi 

Madde 5 Mahalle muhtar ve ihtiyar kurulu ile bunların yedek üye
leri mahalle halkı tarafından seçilir Bu seçim her dört yıllık bir dönem 
sonunda yemlenir. 

Madde 6 Bir seçim donemi içinde her hangi bir sebeple olursa ol
sun seçimin yenilenmesi halinde yeni muhtar ve ihtiyar kurulu üyelerinin 
görevi o dönem sonunda biter. 

Madde 7 Seçimin belediye meclisinin belli seçim yılı içindeki Ara
lık ayında bitirilmesi şarttır. 

Madde 8 — Seçime katılmak ve oy vermek için. 
1 - Turk olmak, 
2 - Seçim başlamadan once en aşağı altı aydanberı o mahallede 

oturmakda bulunmuş olmak, 
3 - (18) yaşmı bitirmiş olmak, 
4 — Hırsızlık, kaçakçılık, dolandırıcılık, sahtecilik ve sahte kâğıt -

laıı bilerek kullanmak, inancı kötüye kullanmak gibi yuz kızartıcı suç
lardan biri ile veya ağır hapis cezasıyle h ıkumlu veyahut kamu hiz
metlerinden yasaklı olmamak, 
lâzımdır. 

Madde 9 Subaylar, erat, askerî memurlar ve polisler mahalle 
muhtar ve rhtiyar kurulu seçimlerinde eya katılamazlar 

Madde 10 Mahalle muhtarlığına ve ıhtıyaı kurulu üyeliğine se
çilmek ıçm: 

1 - Türk olmak 
2 — Seçim başlamadan once en aşağı bir yıldanberı o mahallede 

oturmakta bulunmuş olmak, 
3 - (25) yaşını bitirmiş olmak, 
4 - Hırsızlık, kaçakçılık, dolandırıcılık, sahtecilik ve sahte kâğıt

ları bilerek kullanmak, inancı kötüye kullanmak gibi yuz kızartıcı suç-
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lardan biriyle veya ağır hapis cezasiyle hükümlü veya kamu hizmetle
rinden yasaklı olmamak, 

5 - Türkçe okur yazar olmak, 
şarttır. 
Madde 11 — Milletvekilleri, İl Umumi Meclisi üyelefi, subaylar, erat, 

askerî memurlar, yargıçlar, genel, özel ve katma bütçelerle İdare edilen 
daire ve kurumlardan aylık alan memurlar, mahalle muhtar ve ihtiyar 
kurulu üyeliğine seçilemezler. 

Madde 12 — Muhtar ve üye olmak için gereken ve (10) uncu mad
dede yaz'lı olan şartlardan her hangi birine bozukluk gelir veya (11) İnci 
maddedeki durumlardan her hangi biri gerçekleşirse muhtarlık ve üye
lik sıfatı kalkar. 

Muhtar ve ihtiyar kurulu üyelerinin talim ve manevra maksadiyle 
45 günden fazla silâh altına alınmaları halinde de yukarıki hüküm uy
gulanır Ancak bu sıfatın kalktığına ve üyelerden birinin çekilmesinin 
kabulüne veya vazifeye devamsızlık sonucu bir üyenin çekilmiş sayılma
sına, seçimi onamağa yetkili bulunan makamlarca karar verilir. 

Madde 13 — Ana, baba, büyük ana, büyük baba, evlat, kardeş, 
kaynana, kayınbaba, büyük kaynana, büyük kayınbaba, damat, gelin, eniş
te, kayınbirader, baldız ve görumceler mahalle muhtar ve ihtiyar kuru
lunda birleşemezler. 

Birleşmeye engel derecedeki hısımlık muhtarla ihtiyar kurulu üye
lerinden birisi arasında olursa üye olanın yerine en çok oy almış bulunan 
yedek üye getirilir. 

İhtiyar kurulunda birleşmesi yasak olanlar seçilmiş ise en çok oy 
kazanmış olan, bu da eşit ise evli olan ve evlilerden yaşı büyük olan ve 
bu da eşit ise çocuğu çok olan üyelik sıfatmı alır. Çocuk sayısının da eşit
liği halinde kimin alınacağı ad çekme ile belirtilir. 

Seçimden sonra dunur olanlar da yukarki hükümlere bağlıdır 
Madde 14 Mahalle muhtar ve ihtiyar kurulu seçimi en büyük 

mülkiye memurunun veya memur edeceği kimsenin gözetimi altında ya
pılır. 

Madde 15 Seçime, belediye seçimi için Belediye Kanununun (34) 
uncü maddesine gore yapılmış olan son defterler esas tutulur. Bunun 
İçm yerin en büyük mülkiye memurunun emriyle belediyelerce bu def
terlerin ikişer örnekleri çıkartılarak seçim komisyonuna verilir. 

Madde 16 Yerin en büyük mülkiye memuru, muhtar ve ihtiyar 
kurulu seçiminin yapılması için, son belediye seçimine esas olan defter
lerden (10) ve (11) inci maddelerde yazılı niteliklerde oldukları yapa
cağı soruşturma ile anlaşılan her mahalle halkından üçer kişilik birer 
(seçim komisyonu) kurar ve ışı komisyona ayrılan kimselere yazı ile 
bildirir. 

Madde 17 Seçimin nerede, ne gün ve saat kaçtan kaça kadar ya
pılacağı, oylar bir günde sandığa atılamayacaksa kaç gün mühlet verile
ceği ve son günde hangi saate kadar oyların kabul olunacağı seçime baş
lanmadan en az uç gün önce yerm en büyük mülkiye memuru tarafm
dan seçmenlere duyurulacak şekilde uygun araçlarla ilân olunur. 

[Madde 18 , Seçim için belirtilen gün, saat ve yerde sandığa oy pu
sulaları atılmağa başlanmadan önce seçim komisyonu, orada hazır bu
lunanlara sandığın boş olduğunu gösterdikten sonra dört tarafını sicimle 
bağlayıp düğüm yerlerim mühürler. Sandığın başka başka anahtarlarla 
açılır ıkı kilidi, üzerinde mce bir mektup sığacak kadar yarığı bulunur. 
Seçim bir günde bitmezse oy atılması için belirtilen son dakikada oy atı
lacak yarık komisyon tarafından seçmenlerden en az uç kişinin önünde 
bir kâğıtla kapatılarak dört tarafından ımühür mumu ile mühürlenir ve 
iş bir zabıtla belirtilir. Sabahları belli saatte gene öylece açılır ve iş ge
ne bir zabıtla belirtilir. Sandık en büyük mülkiye memurunun uygun gö
receği yerde saklanır 

Madde 19 Her seçmen kendi oy pusulasını getirip seçim komis
yonu önünde sandığa atmakla ödevlidir. Hiç bir sebep ve suretle baş
kasının adına sandığa seçim pusulası atılamaz. Seçim pusulasında seçme
nin adı, soyadı, adresi, imzası veya mühürü bulunur. Her seçmenin elinde 
nüfus kâğıdı olduğu halde seçim sandığının başına gelerek seçim defte
rindeki adı karşısını imzalaması ve Türkçe okuyup yazmak bilmiyorsa 
mühür veya parmak basması gerektir. 

ıMadde 20 Muhtar ve ihtiyar kurulu üyelikleri seçimi bir arada 
yapılır. Her seçmen oy pusulasında muhtarlık, için bir kişinin ve ihtiyar 
kurulu üyeliği için de (8) kişinin adını yazar. Yazmak bilmiyenler gü
vendikleri kimseye sandık başında yazdırırlar. 

Madde 21 Oy verilmesi için belirtilen sürenin sonunda seçim def
terine konulan imza, mühür veya işaretlerin sayısı, maJhallede seçim hak

kına sahip olanların sayısı ile karşılaştırılarak yarısından eksik olduğu 
anlaşılırsa iş seçim komisyonu tarafından bir zabıtla 'belirtilir. Bu halde 
seçim süresi yerin en büyük mülkiye memuru tarafından üç grn uzatılır 
ve uzatma işi bu makamca seçmenlere duyurulacak şekilde, uygun akaç
larla ilân olunur. Bu sürenin sonunda oya katılanların sayısına bakıl-
mayarak sandık açılır. 

Madde 22 Seçim bittikten sonra sandık, seçmenlerden hazır bu
lunanlardan en az üç kişinin önünde seçim komisyonu taıafmdan açılıı 
Oyların sınıflanması aynı günde bitirilemezse oy pusulaları sandığa ko
nur ve sandık 118) inci madde hükümlerine göre kapatılarak saklanır 

Madde 23 Sandık akıldıktan sonra oy pusulaları sayılarak seçim 
defterine konulan imza, mühür ve işaretlerin toplamıyle karşılaştırılır. Oy 
pusulaları imza, mühür ve işaret toplamından az veya çok çıkarsa, se
çim bozuk sayılarak ış bir zabıtla belirtilir ve seçmi yenilenir. 

Madde 24 Oy pusulalarının toplam bakımından seçim defterin
deki imza, mühür ve işaretlere uygun olduğu anlaşıldıktan sonra aşa
ğıdaki şekilde sayılmasına başlanır 

A) Yazısı okunmıyan pusulalarla seçilenin kim olduğu belli olmıyan 
pusulalar bir tarafa ayrılır. 

B) Muhtarlık ve üyelik niteliklerini taşımıyan adlar hesaba katıl
maz. 

C) Muhtarlık için bir kişiden fazla ad yazılmış ise birinciden ve 
üyelik içm (8) kişiden fazla ad yazılmış ise (8) inciden sonrakiler he
saba katılmaz 

D) Seçim pusulalarının sayılması ve sınıflanması bu suretle tamam
landıktan sonra en çok oy kazanandan başlayarak sırasiyle her adayın 
kaç oy almış olduğu muhtar için ayrı, ihtiyar kurulu üyeleri için de ayrı 
olmak üzere belirtilir. 

E) Eşit oy kazananlardan evli olan, evlilerden yaşı buyuk olan, bu 
da eşit ise çocuğu çok olan üstün tutulur Çocuk sayısında eşitlik varsa 
ad çekme yapılarak adı önce çıkan sırada öne geçer. 

F) Muhtarlık oylarının sınıflanmasında en çok oy aldığı anlaşılan, 
muhtarlığa; ve ihtiyar kurulu üyeliği oylarının sınıflanmasında da en 
çok oy kazanandan başlayarak dört kışı asıl üyeliğe ve dört kişi de ye
dek üyeliğe ayrılır. 

Madde 25 _ Oyların sınıflanması yapıldıktan sonra seçim komis
yonu tarafından bir mazbata yapılarak yerin en büyük mülkiye memur
luğuna verilir. 

Bu mazbatada: 
A) Seçimin başlama ve bitme tarihi, 
B) Sandığın ne zaman ve kimlerin önünde açıldığı, 
C) Oy pusulalarının kaç tane çıktığı ve seçim defterindeki adla

rın kaç tanesinin karşısına imza veya işaret konulmuş ve kaç adm kar
şısı boş kalmış olduğu, 

Ç-) Oy pusulalarından kaç tanesi ne sebeple geçer sayılmadığı, 
D) Geçer sayılan oy pusulalarının sınıflanımaai sonucunda hangi ad

ların en çoktan en aza doğru kaç oy kazandığı (muhtarlık için ayrı, ih
tiyar kurulu üyeliği için ayrı), 

E) Muhtarlığa, asıl ve yedek üyeliklere kimlerin ayrıldığı 
F) Seçimm kanuna aykırı yapıldığı mahalle halkından biri tara

fından haber verilir veya ileri sürülürse bunun neden ibaret olduğu, 
gösterilir. 
Madde 26 Mahalle muhtarlığı ile ihtiyar kurulu asıl ve yedek 

üyelerinin seçimi il merkezine bağlı yerlerde valinin ve ilce içmdeki yer
lerde kaymakamın onamasiyle kesinleşır. 

Seçim mazbatası kesinleştikten sonra dosyasında saklanarak tas
dikli bir örneği iş gördüğü yerde asılmak üzere muhtara gönderilir. 

Madde 27 Muhtar ve ihtiyar kurulu seçimlerinde bu tüzük hüküm
lerine aykırılık olduğu bir ay içinde seçimi onamağa yetkili makamlar ya
nında ileri Sürülebilir. Gerek bu ve gerek (25) mcı maddenin (P; fıkra
sına göre böyle bir ileri sürme seçim mazbatasında yazılmış bulunduğu 
halde bu makamlar tarafmdan soruşturma yapılarak kâğıtları mahallenin 
bağlı bulunduğu ilce veya ıl idare kuruluna verilir. 

idare kurulları bu kâğıtları mcelıyerek en çok bir ay içinde kararım 
verir, idare kurullarınm verecekleri bu kararlara karsı her hangi bir ma
kama itiraz edilemez. Karar seçimin bozulması yolunda ise en çok bir ay 
içinde yeniden seçim yapılır. Bunun içm yeni bir seçim komisyonu ku
rulur. Seçimin bozulması seçim komisyonunun yaptığı hatalara dayanı
yorsa komisyon hakkında (31) inci meddenm (Ç) fıkrası hukmu uygu
lanır. 
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Madde 28 — Seçimi onanmıyan muhtarın yerine bir ay içinde bir 
başkası seçilir ve seçimi onanmıyan üyelerin yerme kendilerinden sonra 
oy kazanmış olan yedek üyelerden biri getirilir. Yedek üyelerden de bir 
veya bir kaçının seçimi onanmamak suretiyle asıl üyeliğe getirilecek ye
dek üye kalmazsa bir ay içinde boş üyelik sayısınca asıl ve tam sayıda da 
yedek üye seçimi yapılır -

Madde 29 _ Mahalle muhtaı ve ihtiyar kurulları görevlerini yap
makta savsadıkları halde vali veya kaymakamlar kendilerine yazılı uyar
tıda -bulunurlar. Bu uyartıya aldırmayarak direnenlerin işten eli çektiri
lerek yerlerine - varsa - geri kalan üyelerden vekil tâyin olunur. 

ılşten el çektırılenler hakkındaki kâğıtlar en kısa bir zamanda idare 
kurulunca incelenerek verilecek karara göre ya görevlerine yeniden baş-
'attırıhr veya görevlerine son verilir 

Madde 30 — Muhtarlık ölüm, çekilme, vazifeden çıkarılma, seçimin 
onafımaması, 45 günden fazla askere alınma gibi sebeplerle veya her han
gi başka bir şekilde boş kalırsa, yenisi seçilinceye kadar vali veya kay
makam mahalle ihtiyar kurulu üyelerinden birim muhtarlık görevlermi 
yapmağa yetkili kılar Mahalle ihtiyar kurulu üyeliğinde beş yer olursa 
bu yer yedek üye ile doldurulur Yedek üye kalmamış buluıursa boşluk 
sayısınca yeniden seçim yapılır. Yeni seçimler bir ay İçinde yapılır. 

BÖLÜM : 3 
Seçim cezaları 

Madde 31 — Muhtar ve ihtiyar kurulları seçimlerinde yapılan yol
suzluklar hakkında (4541 sayılı kanunun 15 mci maddesi delaletiyle 1580 
sayılı Belediye Kanununda yazılı) aşağıdaki hükümler uygulanır: 

A) Sahte bir ad ve sıfat takınarak ve seçim hakkından yasaklı ol
duğunu saklıyarak kendisini seçim defterine yazdıranlar bir haftadan 
aşağı olmamak üzere hafif hapisle cezalandırılırlar. 

B) Kendi seçilmek veya başka bir kimseyi seçtirmek kastiyle teh
dit edenler, bir haftadan aşağı olmamak üzere hafif hapisle beraber beş 
liradan iki yüz liraya kadar hafif para cezasiyle cezalandırılırlar. 

C) Seçim sandığını yetkisi dışında açan, seçim işiyle ilgili resmî kâ
ğıt ve defterleri ve -seçim komisyonunun belirttiği süre içinde açıkta du
ran ilânları ve seçim cetvellerim ve oy puslalarmj çalan veya parçalayan
lar ve seçim işlerini önleyenler hakkında bir aydan aşağı olmamak üzere 
hafif hapis ile beraber ayrıca yirmi beş liradan iki yüz liraya kadar hafif 
para cezası hı'ıkmolunur. 

Ç) Seçim komisyonu üyelerinden b̂ r veya bir kaçı veya hepsi her 
ne suretle olursa olsun seçimi ve tarafsızlığı bozacak bir iş yaparlarsa 
altı aydan aşağı olmamak üzere hafif hapis veya elli liradan iki yüz lira
ya kadar hafif para cezasiyle veya bu cezalaım her ikisiyle birlikte ceza
landırılırlar 

D) Seçim işlerinde memurluk yetkisini kötüye kullanan Hükümet 
memurları Türk Ceza Kanununa gore cezalandırılırlar 

E) Mahalle muhtar ve ihtiyar kurulu seçimleriyle ilgili kamu hak
ları dâvalarında zaman aşımı süresi, hükümden öûce altı ay, hükümden, 
sonra bir yıldır 

BÖLÜM : 4 
Mahalle muhtar ve ihtiyar kurullaı mm görevlen 

Madde 32 Mahalle muhtar ve ihtiyar kurullarının göreceği işler 
şunlardır. 

1 - (Nüfus Kanunu) na göre 
A) Kendilerini nüfus kütüğüne yazdırmamış olanlara ilmühaber 

vermek 
B) Nüfus kâğıdını kaybedenlere, kendi ımzalariyle verecekleri bil

dirime dayanarak ilmühaber vermek 
C) Doğum olaylaımı nüfus idarelerine bildirmekle ödevli olan baba, 

veli veya vasilerin dolduracakları olay ilmühaberlerini onamak (Bu ilmü
haberlerde doğan çocuğun adı, soyadı, doğduğu yer, tarih ve günü, baba 
ve anasının adlariyle soyadları, mahalle, sokak ve ev numarası, şahitle
rin adları, soyadları, yaptıkları ış ve oturdukları yer gösterilir.) 

Ç) Ölüm olayları için bulunduğu nüfus dairesine (olum gününden 
başlıyarak en çok on gun ıçmde) ilmühaber vermek. (Bu ilmühaberde öle
nin ve baba ve anasının adlariyle soyadları, ölenin evli olup olmadığı, evli 
ise kimin koca veya karısı olduğu, yaşı, işi, doğduğu yeri, ölümünün se
bebi, günü ve mümkün ise saati yazılır.) 

D) Yerleşmek maksadıyle veya altı aydan fazla devam edecek mi
safirlik suretiyle yapılacak yer değiştirmelerinin kütüklere yazılması için 
ilgililere ilmühaber vermek 

E) Sanat, sıfat, mezhep ve şekiller gibi hallerin nüfus kütüklerine 
yazılması için isteyenlere ilmühaber vermek 

2 - (1111) sayılı Askerlik Kanunu hükümlerine göre. 
A) Her yıl askerlik çağma giren erkeklerin nüfus kütuğundekı kün

yelerini gösteren cetveller uzerme gereken veya ilk ve son yoklama me
murları veya askerlik şubeleri tarafından istenilen her turlu bilgileri ver
mek. 

B) Sorulacak İşler hakkında bilgi vermek üzere askerlik meclisle
rinde hazır bulunmak. 

C) Askerlik şubelerince hazırlanan çağrı puslalarmı imza karşılı
ğında alarak puslalarda yazılı olanlar, mahallelerinde iseler, kendilerine, 
değil iseler ana, baba, kardeş veya başka hısımlarına bildirmek ve pusla
larda gösterilen günde çağrılanları çağrı puslalarıyle birlikte alarak as
kerlik meclisine gitmek ve çağrı üzerine gelmemiş olanlardan mahalle
lerinde bulunmıyanlarm nerede, ne gibi işlerde bulunduklarını, mahallelerin
de bulundukları halde askerlik meclisine gelemiyecek derecede hasta veya 
çürük olanların hastalıklarını veya çürüklüklerini ve hapiste olanlar var
sa ne için ve nerede mahpus olduklarını ve kaç gün hapis kalacaklarını, 
orta veya yüksek okullarda okuyanlar varsa, hangi okulda ne vakıtten-
beri okumakta olduklarını askerlik meclisine bildirmek. 

Ç) Yoklama gününde yoklama cetvelindeki adlar okunurken adları 
okunanların gelip gelmediklerini ve gelenlerin cetvelde yazılı ad sahipleri 
olup olmadıklarını" sorulacak soru üzerine bildirmek. 

D) Askere yollama tarihinden başlıyarak sonu belirsiz kalanlar hak
kında şahadetname vermek. 

Eratın sonunun belirsiz sayılması için: 
1 - Askerlik şubesi kayıtlarında askere gönderildiği yazılı olduğu 

halde yollama tarihinden başlıyarak beş yıl resmî bir haber veya kıtasm-
ca tasdikli bir mektubu gelmemiş bulunmak, 

2 - Kıtaya girdiği hakkında şube veya kıtalarında kaydı bulunduğu 
halde o tarihten başlıyarak beş yıl aynı suretle bir haber alınmamış bu
lunmak, 

Işarttır. 
E) En büyük mülkiye memuru tarafından gönderilen ve askere çağ

rılanların adlarını taşıyan cetvelleri imza karşılığında alarak cetvellerde 
adları yazılı askerleri çağırıp istenilen güne kadar hazırlanmalarını ve 
belli günde askerlik şube merkezinde bulunmalarını kendilerine, eğer ma
hallelerinde değil iseler ana, baba, kardeş veya hısımlarından kim varsa on
lara bildirmek ve mahallelerinde bulunmıyanlarm nerede bulunduklarını 
ve ne iş yaptıklarını ana, baba, kardeş ve başka hısımlarından veya bil
diklerinden sorup soruşturarak ve bulundukları yerleri bılinmıyenlerin ne 
vakittenberi mahalleden çıkmış olduklarını anlıyaıak cetveldeki adları 
karşısına yazmak ve cetvelin altını onamak ve bu cetveli ve istenilenleri 
çağrılan günde beraber alarak en büyük polis âmirine veya jandarma ko
mutanına teslim etmek. 

F) Toplanma gününde hazır bulunarak gelmıyenlerin, gelmemeleri 
hastalık veya mevkufluk veya mahpusluk gibi bir sebepten ileri gelip 
gelmediği hakkında ilgili memurlar tarafından istenilecek bilgiyi vermek 
ve anılan sebeplerle gelemediklerinden dolayı bir ay süre ile yollanmaları 
geciktirilmiş olan kimseler için yeniden şahadetname veya rapor alarak 
şubelerine göndermek. 

G) Askerlik çağında olanlardan on beş günden fazla bir süre ile şu
benin bulunduğu yerden dışarıya çıkmak isteyenlerin, çıkmadan önce gi
decekleri yerler hakkında verecekleri haberleri kaydetmek ve şubelerine 
bildirmek ve mahallelerinde on beş günden fazla oturan yabancıları yokla
ma sırasında, kaçak, kalıntı, yoklama kaçağı, izinsiz ve saklıları her za
man şubelere bildirmek. 

3 - (1525) sayılı (Şose ve Köprüler Kanunu) na göre: 
A) Yol vergisiyle ödevli olanlar için her yriın Şubat ayı başından 

Nisan ayı sonuna kadar özel muhasebelerinden verilecek cetvelleri dol
durup geri vermek. 

B) Daimî veya geçici tahsildar tâyini mümkün olmıyan yerlerde-yol 
paralarını alıp ilgili özel muhasebe dairesine vermek 

C) İl genel meclislerince her yıl tâyin edilen yapı süresinin bitme
sinden bir ay sonra kendi mahallelerinde oturan ve ödevlerini çalışmak 
suretiyle yapacak olanların belgelerini denetliyerek bu ödevlerini yapmak
tan kaçınmış olanlar varsa, bunların cetvellerini ilgili özel muhasebeye 
vermek. 

4 - (1086) sayılı (Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu) na göre: 
A) Sulh hâkimleri önünde görülecek dâvalarla ilgili vekâletname-

lerdeki imzaları onamak. 
B) Adlî kâğıtların tebliği için gösterilen konutlarda tebliğ yapıla-
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bilecek kimse bulunmadığı zaman posta müvezzileri tarafından bırakıla
cak kâğıtları almak 

C) İmza koyamıyan veya yazı bılmıyen kimsenin kullanacağı müh
rü veya el ile yapacağı işareti onamak 

Ç) Ad'î muzaheret isteğinde bulunanların mahkemeye verecekleri 
şahadetnameleri yazmak (Bu şahadetnamelerde isteklinin sanat ve sıfatı, 
varlığının ve Devlete vermekte olduğu verginin miktarı ve ailesinin du
rumu ve dâva giderini vermeğe erki olmadığı yazılır.) 

5 - (1412)sayılı (Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu) na gore 
A) Yargıç veya Cumhuriyet savcısı hazır olmaksızın kolluk tarafın

dan evlerde veya ış görülen yerlerle kapalı yerlerde yapılacak aramalar
da hazır bulunmak 

B) Bir dâvayı temyiz isteğinde bulunacak kimselerin yatırmak öde
vinde bulundukları depo parasını yatırmaktan ayrıklı tutulabilrnelerı için 
fakir oldukları hakkında ilmühaber vermek 

6 - (Hayvan sirkatinin <mem hakkındaki kanun) hükümlerine göre 
A) Hayvanını satmak isteyenlerle hayvan satın alanlara ilmühaber 

vermek. 
B) Ödettırılmesı gereken çalınmış hayvan bedelim mahalle halkına 

paylaştırmak 
C) Hayvan hırsızları ve yatakları hakkında zabıt tutarak kolluğa 

vermek 

7 - (797) sayılı (Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu) hükümlerine 
göre. Mahallede her geçen ay içindeki olum olaylarını ertesi ayın on be
şine kadar varidat dairelerine yazı ile bildirmek 

8 - (Tahsili Emval Kanunu) hükümlerine gore 
A) Yapılacak hacizlerde hazır bulunmak. 
B) Borçlarını ödemekte direnenlerin varlıkları olup olmadığı hak

kında ilmühaber vermek 
9 - (393) sayılı (Muzır hayvanların itlafı hakkındaki kanun) hüküm

lerine göre-
Hayvanların öldürülmesi için kullanılacak silâh ve başka şeyleri 

mücadele mevsiminde mücadele kurulundan makbuz karşılığında alarak 
zararlı hayvanları öldürmekle ödevli bulunan şehir ve kasaba halkına 
dağıtmak ve mevsimin sonunda silâhları ve kullanılmamış maddeleri top
layarak mücadele kuruluna teslim etmek 

10 - (1580) sayılı (Belediye Kanunu) na göre . 
Seçim ismin yapılmasına bakmak üzere belediye başkanı veya be

lediye şube müdürleri tarafından yazı Se verilecek haber üzerine mahalle 
halkı arasından belediye seçim hakkı olanlardan, okur yazarlar üstün tu
tulmak üzere, gizli oyla ıkı kişi seçmek. 

11 - (Tedrisatı İptidaiye Kararnamesi) ne göre 
A) Her yıl ilk okullar açılmadan ön beş gün önce semtin bağlı bu

lunduğu ilk okulun başöğretmeni ile birlikte mahalle sınırı içinde oturan 
ve mecburi öğretim yaşında olan çocukların cetvellerim yaparak mü
hürlemek 

B) Bu cetvellerde adları yazılı çocuklardan okula devam etmek 
ödevinde olanları, okulların açılmasından önce on beş gün içinde velilerine 
bildirmek. 

C) İlkokula devam etmeyen çocuklar hakkında yapılacak her tür
lü bildirme ve takiplere aracılık etmek. 

12 - (2613) sayılı (Kadastro ve Tapu Tahriri Kanunu) na göre : 
Kadastro komisyon veya postaları, keşif, ölçme ve incelemeler yap

mak içm konutlara girerlerken komisyon veya posta başkanlar m- n is
tekleri üzerine hazır bulunmak. 

13 - (2644) sayılı (Tapu Kanunu) hükümlerine göre : 
A) Sahiplerinin verecekleri bildirimle yetinilerek yapılacak malım 

ve hakkını kullanma işlemlerinin dışında kalan gayrı menkul mallara 
ilişkin bağıt ve kütüğe geçirme işlerinde gayrimenkulun sınırı ve diğer 
vasıfları hakkında sahipleri tarafından verilecek bildirimleri onamak. 

B) Medeni Kanunun yürürlüğe girmesi tarihinden önce ölen kimse
lerin mirasçıları tarafından yaptırılacak intikal işlerinde ilmühaber ver
mek. 

C) Kayıt ve senetlerine fotoğraf yapıştırmak isteyenlerin hüviyet
lerini ve işin ilışkm olduğu gayrimenkulun sahibi olduğunu gösterir ilmü
haber vermek. 

Ç) Tapu işlemlerinde tapu dairelermce istenilecek hüviyeti onama 
ilmühaberlerim vermek 

14 - Mahallede oturanlarla yakından ilgilenerek mahalleye girdiğini 
haber aldığı hüviyeti belirsiz, ve şüpheli kimseler hakkında kolluğa haber 
vermek. 

15 - (1593) sayılı (Umumi Hıfzıssıhha Kanunu) na göre haber ve
rilmesi mecburi olan salgın ve bulaşıcı insan hastalıklarını haber aldığı 
gun hemen şehir ve kasabada bulunan resmî sağlık kurumlarından bırme 
ve en büyük mülkiye memuruna yazı ile bildirmek 

16 - (1234) sayılı (hayvanların sağlık zabıtası hakkındaki kanun) 
hükümlerine göre haber verilmesi mecburi olan salgın ve bulaşıcı hay
van hastalıklarını haber aldığı gün hemen şehir ve kasabada bulunan 
resmî veteriner kurumlarından birine ve en büyük mülkiye memuruna 
yazı ile bildirmek 

17 - (2906) sayılı (Nebatları Hastalık ve Zararlı Böceklerden Koru
ma Kanunu) hükümlerine göre bitkilere zarar veren böceklerin çıktığını 
hab^r a'dığı gün hemen şehir ve kasabada bulunan resmî ziraat kurum
larından birine ve en buyuk mülkiye memuruna yazı ile haber vermek. 

18 - Yardıma muhtaç olanlara fakirlik ihtiyaç ilmühaberlerini ver
mek. 

19 - Mahallede oturanlar hakkında resmî kurumlar tarafından is
tenilen iyi hal kâğıtlarını yazmak ve konut senedini onamak. 

20 - Bakanlar Kurulunca, halkın ihtiyaçlarını karşılamak ve ka
mu hizmetlerini kolaylaştırmak üzere karar altına alınacak işlerden o 
mahalleye ilişkin kısımları uygulamak, 

(Bu işlerin nasıl görülecekleri hakkında kararlarda ayrıca açıklık 
varsa bu yolda, yoksa ihtiyar kurullarının çokluğu ile görülür.) 

21 - (1918) sayılı (Kaçakçılığın men ve takibine dair kanun) hü
kümlerine göre : 

A) Kanunun kaçakçılık saydığı eylemleri, bunları önlemek ve kova
lamakla ödevli bulunan en buyuk mülkiye memuruna, gümrük ve tekel 
memurlarına veya polis müdürü, merkez memuru, komiser, muavin ve 
memurlarından birine veya jandarma komutan, subay ve eratından birine 
veya sınır ve kıyılarda gümrük muhafaza kıtaları subay," erat ve me
murlarından birine yazı ile haber vermek. 

B) Kaçakçılık eylemlerini önlemek ve kovalamakla ödevli memur
ların bulunmadığı yerlerde kendisi kaçakçılığı önlemek ve kovalamakla 
beraber ışı hemen gümrük ve tekel memurlariyle en büyük mülkiye me
muruna bildirmek. 

C) Kaçak eşya bulunduğundan şüphe edilen özel evlerde ve her 
kese açık bulunmadıkları zaman dükkân, mağaza, ticaret veya alış ve
riş yapılan özel evler, depo, ambar, antrepo, han, otel, pansiyon, sinema, 
tiyatro, gazino, kahvehane, bar, dansing ve bunlara benzer yerlerle ek
lentilerinde yapılacak aramalarda hazır bulunmak. 

22 - (904) sayılı (Islahı Hayvanat Kanunu) hükümlerine göre 
Mahallelerinde bulunan aygır ve buğaları muayeneleri yapılmak üze

re ilgili veteriner veya ziraat memurlarına bildirmek 
23 - (541) ve (1056) sayılı (Pamuklara arız olan haşarat ve emrazın 

imha ve tedavisi ve tohumlarının ıslahı hakkındaki kanunlar) hükümlerine 
göre : 

Pamuk mahsulüne her hangi bir böcek veya geçici bir hastalık gel
diğinde : 

Hükümetçe ilân edilen fennî kısıntı ve usullere uyduklarını gösteren 
ziraat idarelerinin şehadetnamesini almadan pamuk çekirdeği, pamuk 
ve çekirdekli pamuk, koza, pamuk bitkisi ve kısımlarını kullanan, sak
layan, bir yere bırakan Veya memleket içinde hastalıksız ve pamuk böl
gesi olan yerlere taşıyanları en büyük mülkiye memuruna bildirmek. 

Madde 33 I - Yukarkı maddede yazılı görevlerden muhtarın yal
nız olarak göreceği kısımlar şunlardır • 

(1) sayılı bendin (B. D. E) harflerinde 
(2) sayılı bendin (G) harfinde, 
(3) sayılı bendin (B) harfinde, 
(7, 14, 15, 16, 17, 23) sayılı bendleıde, 

yazılı işler. 
II - Bu görevlerden İhtiyar kurulunun çokluğu ile görülecek kısımlar 

şunlardır . 
(1) sayılı bendin (A) harfinde, 
(2) sayılı bendin (A. B. C. Ç. D E. F) harflerinde 
(3) sayılı bendin (A C.) harflerinde, 
(4) sayılı bendin (A C Ç) harflerinde, 
(5) sayılı bendm (B) harfinde, 
(6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 19, 22) sayılı bendlerde, 

yazılı işler 
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III - Bu görevlerden muhtarların iki şahit önünde görecekleri kısım
lar şunlardır : 

(1) sayılı bendin (C. Ç) harflerinde, 
yazılı işler. 

IV - Bu görevlerden yalnız ıkı üyenin göreceği kısımlar şunlardır • 
(5) sayılı bendin (A) harfinde, 
(21) sayılı bendin (C) harfinde, 

yazılı işler. 
V - (4) sayılı bendin (B) harfinde yazılı görev muhtar veya ihtiyar 

kurulu üyelerinden her hangi biri tarafından ve (21) sayılı bendin (A B) 
harflerinde yazılı görevler muhtar ve ihtiyar kurulu üyelerinden her biri 
tarafından yapılır 

BÖLÜM : 5 
Harçlar ve tarifeler 

Madde 34 Mahalle muhtar ve ihtiyar kurulları tarafından (va
tandaşların kendi özlük işlemlerine esas olacak nitelikte olmak üzere) 
görülecek hizmetlere karşılık olarak ilgili iş sahiplerinden harç alınır ve 
alman harç miktarı gerek iş sahiplerine verilen her türlü kâğıtlarda ve 
gerek muhtarlıkta bulunan harç defterinde gösterilir 

Madde 35 Muhtarların hangi işlerden ne miktar harç alacakları 
her yıl başında il içindeki bütün şehir ve kasabalar için ıl idare kurulların
ca kararlaştırılacak bir tarife ile belirtilir ve ilân olunur 

Muhtarlar bu tarifenin valiler tarafından tasdikli bir örneğini muh
tarlık odasında ış sahiplerinin görebilecekleri yerde asılı olarak bulun
durmak ödevindedirler. 

Madde 36 Harç tarifesinin yapılmasında tarifenin uygulanaca
ğı şehir veya kasabanın ekonomi durumu, halkın geçim düzeyi ve yaşama 
şaftları ve bu harçları ödeme yeteneği gozonünde tutulacağı gibi muh
tarlık işlerinin yürütülmesi için gerekli olan kira, ısıtma, aydınlatma ve 
hizmetçi ücreti gibi giderler de gözetilir. 

Madde 37 — Fakırlıkleıi, en büyük mülkiye memuru tarafından 
kabul edilenlerden ve kanun ve tüzüklerin bir kamu hizmeti olarak muh
tarlara ve ihtiyar kurullarına yüklettiği görevlerden harç alınmaz. 

Madde 38 — Muhtarlık işlerinden alınacak harçlar yalnız muhtar
lara aittir. Muhtarlık işlerinin yürütülmesi için gerekli olan kira, ısıtma, 
aydınlatma, hizmetçi ücreti, kırtasiye gibi giderler bu harçlardan ödenir 

BÖLÜM : 6 
Türlü hükümler 

Madde 39 Muhtar, kendisine çalışma yeri olarak belli bir yer ayır
mak ve bu yerde gvmdelık işlerini görmeğe yetecek kadar günün belli 
saatlerinde bulunmak ve bunu mahalle halkına ilân etmek ve yerm en 
büyük mülkiye memuruna bildirmek ve çalışma yerinin giriş kapısının 
uygun bir yerine muhtarlığın başlığını taşıyan bir levha koymak ödevin-
dedir. 

Madde 40 — ihtiyar kurulu aslî üyeleri haftada en az ikî defa belli 
saatlerde muhtarın çalışma yerinde toplanmak ödevindedirler. Bu saatle
rin dışında muhtarın çağrısı üzerine toplanırlar. 

Madde 41 — Muhtar ve ihtiyar kurulu üyeleri, görevlerini gunu gü
nüne görürler ve her hangi makbul sebepler olmadıkça halkın işlerini 
hiç bir suretle bir günden fazla alıkoyamazlar 

Madde 42 Muhtarlar, örneği, Dahiliye Bakanlığınca belirtilecek 
şekilde resmî mühür kullanırlar. Ikı veya daha fazla mahallelerin bir muh
tar ve ihtiyar kuruluna bağlanmasında, muhurun örneği bozulmamak 
şartıyle bağlanan rrfahallelerm adları mühürde yazılır. Bir mahallenin bir
den fazla muhtar ve ihtiyar kuruluna ayrılmasında da muhtarlığın ma
hallede aldığı numara yazılır. 

Muhtarlar, her türlü kâğıtlara basdıkları mühurün kenarına, imza
larını koymak ve ayrıca kağıtların uygun bir yerine adreslerini, başlık
larını, ad ve soyadlarını yazmak ödevindedirler. 

Muhtarlık mühüru, yalnız muhtarlarda veya vekillerinde bulunur ve 
yalnız bunlar tarafından kullanılır ve saklanır. 

Madde 43 Muhtarlık resmî mührıyle muhtar ve ihtiyar kurulu 
üyelerinin imzaları ve adresleri, en büyük mülkiye memuru tarafından 
onanarak il ve ilce yazı kalemleriyle bucak müdürlüklerine ve mahkeme 
kalemlerine, maliye, özel idare, nüfus, tapu ve polis dairelerine ve asker
lik şubelerine en büyük mülkiye memuru eliyle verilir 

Madde 44 Muhtarların kullanacakları her türlü defter, fış, ilmü
haber, şehadetname ve başka kâğıtlardan gerekli görülenlerin örnekler^ 
Dahiliye Bakanlığınca yapılır ve Kendilerine bildirilir. Muhtarlar bu ör
neklere uygun defter, fış, ilmühaber, şehadetname ve başka kâğıtlar kul
lanmak ödevindedirler. 

Dahiliye Bakanlığı bu örnekleri yaparken istatistik işleriyle ilgili 
olanları hakkında istatistik Genel Direktörlüğünün de düşüncesini alır 

Madde 45 Mahalle bekçileri, mahalle muhtar ve ihtiyar kurul
larına, görevlerini yapmakta yardım etmekle ödevlidirler. Muhtarlar bu
nun için gerektiğinde bekçinin bağlı bulunduğu polis merkezine veya jan
darma komutanlığına baş-vururlar 

Madde 46 Muhtarlar, her hangi zaruri bir sebeple geçici bir za
man için görevlerinden ayrılmak istediklerinde yerlerine ihtiyar kurulu 
üyelerinden birini vekil bırakmak suretiyle işi, yerin en büyük mülkiye 
memuruna bildirirler. 

Madde 47 Şehir ve kasabalarda mahalle muhtar ve ihtiyar ku
rulları teşkiline dair (4541) numaralı kanunun (23) üncü maddesine da
yanılarak yapılmış ve Danıştay' tarafından incelenmiş olan bu Tüzük Res
mî Gazete ile yayımının ertesi gününden başlayarak yürürjüğe girer 

Madde 48 Bu Tüzük hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Baalıeı 
Ü l U t U C 

l'ertıu Cilt 

tteuBi 
I j A * 0 l . 

Sar* 

Soza gecen kanunlar 
Tahsili Emval "Kanunu 12/8/1325 2 1 624 T V . 313 

393 Muzur hayvanlar ın i t la f ına dair kanun 3 5 512 — 

541 Pamuklara arız olan haşarat ve emrazjn imha ve tedavisi ve 
tohumlar ın ın ı s l a h ı hakkında kanun 25/1/1341 3 6 55 83 

765 Turk Ce^a Kanunu 13/3/1926 3 7 850 320 
797 Veraset ve intikal Ve fg ı s ı hakkında kanun 17/4/1926 3 7 1116 438 
904 Is lah ı Hayvanat Kanunu 29/6/1926 3 7 2663 407 

1056 Pamuklara arız olan haşarat ve emrazın imha ve tedavisi 
ve tohumlar ın ın ı s l a h ı kanununun 1, 2, 3, 5, 6 ve 8 inci 
maddelerini muaddı l kanun 15/6/1927 3 8 1416 608 

1066 Hukuk U s u l ü Muhakemeleri Kanunu 2/7/1927 3 8 1559 622 
1111 askerlik Kanunu 12/7/1927 3 3 1696 631 
1234 Hayvanlar ın Sağ l ık Zabı tas ı hakkında kanun 14/5/1928 3 9 775 888 
1412 Ceza Muhakemeleri U s u l ü Kanunu 20/4/1929 3 10 590 1172 
1525 Şose ve K ö p r ü l e r Kanunu 12/6/1929 3 10 1827 1214 
1580 Belediye Kanunu 14/4/1930 3 11 161 1471 
1593 Umumi Hıfz i ss ıhha Kanunu 6/5/1930 3 11 324 1489 
1918 K a ç a k ç ı l ı ğ ı n men ve takibine dair kanun 12/1/1932 3 13 75 2000 
2613 Kadastro ve Tapu Tahriri Kanunu 23/12/1934 3 16 59 2887 
2644 Tapu Kanunu 29/12/1934 3 16 441 2892 
2906 Nebat lar ı has ta l ık ve zararlı b ö c e k l e r d e n koruma kanunu 

5/2/1936 3 17 351 3224 
4541 Şeh ir ve kasabalarda mahalle muhtar ve ıhtıyaV heyetleri 

t e ş k i l i n e dair kanun 15/4/1944 3 25 227 5682 

İ L A N L A R 
Başbakanlık Evrak, Levazım ve Daire Müdürlüğünden 

1 — Artırmaya konulan eşya- Başbakanlık Devlet Matbaasında bulu
nan 1500 - 2000 kilo hurda ambalaj kâğıdı olup numunesi matbaada her 
gün öğleden sonra görülebilr. 

2 — Artırma 4 Mayıs 1945 tarihine rastlıyan cuma günü saat 15 te 
Başbakanlık binasında toplanacak komisyonda yapılacaktır. 

3 Tahmin edilen bedeli beher kilo hurda ambalaj kâğıdı ıçm 25 
(yirmi beş) kuruştur. 

4 — Geçici teminat âzami miktar üzerinden 37 lira 50 kuruştur. 
5 — İhale 2490 sayılı Artırma, Eksiltme ve thale Kanununun hü

kümlerine uyularak açık artırma ile yapılacaktır. 

6 Artırma şartnamesi hem Başbakanlık Devlet Matbaasında hem 
de Evrak, Levazım ve Daire Müdürlüğünde görülebilir. 1009/4-3 

içişleri Bakanlığı Belediyeler imar Kurulu Başkanlığından: 

imar plâm yaptırılacak 
Mesahası gelecekteki gelişmesiyle beraber 90 hektar olan Boğazlıyan 

ilçesinin imar plânı düzenlenmesi işi kapalı zarf usulü ile eksiltmeye 
konmuştur. 

Işın keşif bedeli 3.450,_ liradır. 
Eksiltme 8/5/1945 salı günü saat 11 de Dahiliye Bakanlığı binasında 

Belediyeler imar Kurulu tarafından yapılacaktır*. 
1 Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin usulü dairesinde 258,75 

liralık geçici teminat vermeleri. 
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2 isteklilerin ihale gününden en az üç gün evvel (tatil günleri 
hariç) yazı ile Nafıa Bakanlığına müracaat ederek bu ışın eksiltmesine 
girmek için adı geçen Bakanlıktan yeterlik vesikası almaları. 

3 Eksiltme şartnamesıyle sair evrak Ankara'da Belediyeler Ban
kasında Belediyeleı Fen Kurulu Müdürlüğünden parasız olarak alına
bilir. 

4 — Teklif mektuplarının 2490 sayılı kanuna uygun olarak ihale 
saatinden bir saat evveline kadar makbuz karşılığında Belediyeler Fen 
Kurulu Müdürlüğüne verilmesi lâzımdır. 

Vaktinde yapılmamış müracaatlar ve zamanında yapılmamış tek
liflerle postada vâki gecikmeler nazarı itibara alınmaz 950/4-3 

Bayındırlık Bakanlığından 

1 _ Eksiltmeye konulan iş Siyasal Bilgiler Okulunda vapuacak sa
bit toplantı masasıyle sabit yazı masası işidir 

Açın tutarı • (2816.84) liradır. 
2 _ Eksiltme 28/4/1945 cumartesi gunu saat 11 de Bayma" rıık Ba-

Kanlığı Yapı ve İmar işleri Eksiltme Komisyonu odasında pazarlıkla y ı -
pılacaktır 

3 — Eksiltme şartlaşması ve buna bağlı kâğıtlar Bayındırlık Bakan
l ığ ı Yapı ve imar işleri Reisliğinde görülebilir 

4 — Eksiltmeye girebilmek ıcm ıstrklıierm usulı'ne gore (422 53) 
dört yüz yirmi iki lira elli üç kuruşluk kati teminat vermeleri ve bu işi 
yapabilecek durumda olduğuna dair Bayındırlık Bakanlığı Yapı ve imar 
işleri Reisliğinden alınmış yeterlik be'lgesı göstermeleri lâzımdır 

5 — Bu belgeyi plmek için isteklilerin bir dilekçe ile Baymdıı-lık 
Bakanlığı Yapı ve Irnar i ş l e n Reisliğine başvurmaları ve dilekçelerine 
bu gibi teknik ehemmiyette bir ış yaptığına dair ışı yaptıran idarelerden 
alınmış belge bağlamaları şarttır 

1110 

M. S. B. 4 numaralı Sat m Alnın 
Komisyonundan 

Bakanlık arkasındaki subay evlerinin harici havagazı tesisatı pazar
lıkla eksiltmeye konulmuştur. Muhammem bedeli 34506,98 lira olup mu
vakkat teminatı 5 185 l i ra 05 kuruştur. Eksiltme 30/4/1945 pazartesi günü 
saat 16 da komisyonda yapılacaktıı . Şartnamesi her gun öğleden soma 
komisyonda görülebilir isteklilerin belli gun ve saatta kanuni vesikaları 
ile birlikte komisyona gelmeleri K 4 1052'2-2 

İzmit'te Başıskelede vücude getirilecek Torpıto camiasının su ihtiyacı 
tesisatı işi kapalı zarfla münakaşaya konulmuştur. Muhammen bedeli 
55.331 lira 31 kuruş olup muvakkat teminatı 4.016 lira 56 kuruştur. Taah
hüt 1945 malî yılına geçici olacaktır, ihalesi: 15 Mayıs 1945 salı günü saat 
15,30 da Ankara'da 4 numaralı Komisyonda yapılacaktır. Bu işe girebil
mek için bir defada 30 000 liralık su tesisatı yapmış olmak şarttır. Müna
kaşaya gireceklerin ihaleden 7 gün evvel inşaat Dairesinden ehliyet ve
sikası almaları lâzımdır, isteklilerin belli gün ve saatte teminat mektubu 
ve kanuni vesikaları ile komisyona müracaatları Şartnamesi her gün öğ
leden sonra komısonyda görülebilir. 

1067/4-1 

M . S. B. 5 numaralı Satın Alma 
Komisyonundan 

Pazarlıkla komisyonda mevcut evsaf, şartlar ve listesine göre (67) 
kalem muhtelif ilâç ve sıhhi malzeme satın alınacaktır. Hepsine tahmin 
edilen bedel (36.556) lira olup katı teminatı (5.484) liradır. Parçalara bö
lünerek ihalesi caizdir. Pazarlığı 30/4/1945 pazartesi günü saat 17,20 de 
yapılacaktır. Evsaf, şartname ve listesi her gun komisyonda görülebilir, 
isteklilerin katî teminatlariyle birlikte belli gun ve saatte komisyona mü
racaatları 

1068/3-1 

M . S. B. 3 mimarı?)i Satın Alma 

Beher metresine (34) kuruş fiyat tahmin edilen (46 000) metre gergi 
ipinin 30 Nisan 1945 pazartesi gunu saat 15 30 da pazarlık suretiyle ek
siltmesi yapılacaktır 

Şartname ve numunesi her gun öğleden evvel Komisyonda görü
lebilir 

Gazete) 26 NİSAN 1945 

Geıgl iplerinin tahmin edilen" bedeli (15 640) lira olup katî teminatı 
(2 346) liradır. 

isteklilerin banka mektubu veya Hazine ve Merkez Muhasebecilik
lerinden alacakları makbuzlarla komisyona gelmeleri. K 3 1027/3 

Beher kilosuna 230 kuruş fiyat tahmin edilen kulp ipinden 15 ton 
30/4/1945 pazartesi günü saat 16,30 da pazarlıkla eksiltmesi yapılacaktıı 

Evsaf, şartname ve numunesi her gün öğleden evvel komisyonda gö
rülebilir 

Muhammen bedeli 34 500 lira olup katî teminatı 5 175 liradır 
isteklilerin belli günde banka temin ıt mektubu veya Hazine veya

hut ta Merkez Muhasebeciliklerinden alacakları teminat makbuziyle bir
likte'komisyona gelmeleri K. 3 „1070/2-1 

Ankara Tıcatet ve Sanayi Odası Başkanlığından 

Sicilli ticaretin 210 numarasında müseccel olan ve tasfiye halinde 
bulunan Kozlu Kömür işleri Turk Anonim Şirketinin 7/3/1945 tarihli 
alelade genel toplantısına ait zabıtnamenin ve tasfiye memurları raporu 
ile bilançonun ve zabıtnamede munderıç olan tasfiye memurluklarına 
seçilmiş bulunan Avukat Süleyman Sami Barın, ve Ahmet Dallı ve Naşir 
Özelçi'nin işbu seçim keyfiyetlerinin dairede mahfuz vesaika mustenıdtn 
ve vâki olan talebe binaen 23/3/1945 tarihinde tescil edildiği ilân olunur 

803/1-1 

Tasfiye Halinde Kazlu Komur İşlen T A Şirketinin 7 Mart 1945. 
tarihli Ortaklar Genel Kurulu toplantı zaptı 

Tasfiye halinde bulunan Kozlu Kömür i ş l e n T. A Şirketinin Ortak
lar Genel Kurulu 7 Mart 1945 tarihine rastlayan çarşamba günü saat 15 de 
Ankara'da Türkiye Iş Bankası binasında toplanmıştır Bu toplantıya ait 
ilânların usulüne göre yapıldığı gazetelerden ve toplantıda (300.000) 
hisseyi temsil eden ortakların hazır bulundukları, toplantıda bulunanlar 
cetvelinden anlaşılmış ve bu miktarın Ticaret Kanunu ile ortaklık statüsü 
hükümlerine ve gündemdeki görüşülecek maddelere göre görüşme ve ka
rar nisabı için yeter bulunduğu görüldüğünden Ticaret Bakanlığı adına 
bugünkü Genel Kurulda bulunmağa bu Bakanlığın 2 Mart 1945 tarih ve 
4/1191 sayılı yazısıyle memur ve mezun kılman Bay Necip Büyukalpan 
önünde oturuma başlanmış ve Başkanlığa Tasfiye Memurlarından Bay 
Avukat Süleyman Sami Barım geçmiş ve yapılan teklif üzerine oy top
lama memurluklarına Baylar Sabrı Aküren ve Celâl Aru ve Kâtipliğe 
Bülent Kozlu seçildikten sonra sırasiyle gündemdeki maddelerin gö
rüşülmesine geçilmiş ve tasfiye memurları raporunun, 1944 yılı işlem ve 
hesaplariyle bilanço ve kâr ve zarar hesaplarının incelenmesi üzerine 
yıp' lan görüşmeler ve verilen takrirler sonunda. 

1 Gemal Kurulda okunan 7 Mart 1945 tarihli Tasfiye Memurları 
raporunun ve 1944 yılı işlem, bilanço ve kâr ve zarar hesaplarının onan
masına ve Tasfiye Memurlarının bu işlem ve hesaplarından dolayı ibra 
olunmalarına, 

2 Tasfiye Memurlarının raporlarında belirtildiği gibi tasfiye iş
lerinin sona ermesine değm tasfiyeye devam etmek gerektiğinden tas
fiye suresinin bu işlerin kesm sonuca varmasına kadar uzatılmasına 

3 Ortaklık Tasfiye Memurluklarına, Baylar Avukat Süleyman 
Sami Barım ve Ahmet Dallı ve Naşir Özelçi'nin I İ 0 0 — ) er lira brüt ay
lıkla yeniden seçilmelerine, 

4 _ 25/12/1940 tarihli olağanüstü Gemal Kurulu kararıyle veril
miş olup Resmî Gazetenin 18/1/1941 tarihli ve 4711 sayılı nushasiyle ilân 
edilen bütün yetkilerin, yine bu Genel Kurul kararındaki kayıt ve şartlar 
altında Tasfiye Memurları tarafından tasfiye suresince tam yetki ile kul
lanılmasına ve ancak Tasfiye Memurlarından her hangi ikisinin müşte
reken atacakları imzaların ortaklığımızı ilzam edebilmesine, 

5 Bugünkü Genel Kurul toplantısının işbu zaptının başkan ve oy 
toplama memurları ve kâtip tarafından imza edilmesinin oturumda bu' ı-
nan bütün ortaklar tarafından imza edilmiş gibi sayılmasına oy bırlığıle 
karar verilmiş ve gündemde görüşülecek başka madde bulunmadığından 
oturum kapatılmıştır 

Sicilli ticaretin 1392 numarasında museccel olan ve tasfiye halinde 
Kireçlik Kömür Madenleri Türk Anonim" Şirketinin 7/3/1945 tarihli alelade 
toplantısına ait zabıtnamenin ve tasfiye memurları rapor ve bilançonun 
ve zabıtnamede münderiç olan tasfiye memurlarına seçilmiş bulunan 
Avukat Süleyman Sami Barım, Nâzım Bayur, ihsan Üner'in işbu seçim 
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keüfiyetlerinin dairede mahfuz vesaıka müsteniden ve vâki olan talebe 
binaen 23/ 3/ 1945 tarihinde tescil edildiği ilân olunur 804/1-1 

Tasfiye halinde Kireçlik Komur Madenleri T A Şvt ketinin 7 MM t 101,5 
tarihli Ortaklar Gerdel Kurulu toplantı zaptı 

Tasfiye halinde bulunan Kireçlik Kömür Madenleri T A Şirket i
nin Ortaklar Genel Kurulu 7 Mart 1945 tarihine raslayan ç a r şamba g mu 
saat 16 da Ankara'da Türkiye Iş Bankası binasında toplanmıştır Bı. top
lantıya ait ilânların usulüne gore yapıldığı gazetelerden ve toplantıda 
(22 500) hisseyi temsil eden ortakların hazır bulundukları toplantıda bu
lunanlar cetvelinden anlaşılmış ve bu miktarın Ticaret Kanunu ile Ortak
lık statüsü hükümlerine ve gündemdeki görüşülecek madde ie ıe gore gö
rüşme ve karar nısabııçm yeter bulunduğu görüldüğünden Ticaret Ba
kanlığı adına bugünkü Genel Kurulda bulunmağa bu Bakanl ığ ın 2 Mar t 
1945 tarıb ve 4/1192 sayılı yazısiyle memur ve mezun kılman Bay Necip 
Büyükalpan önünde oturuma başlanmış ve Başkanlığa Tasfiye Memurla
rından Bay Avukat Süleyman Samı Barım geçmiş ve yapı lan teklif üze
rine oy toplama memurluklarına Baylar Sabrı Akuren ve Celâl A r u ve 
Kâtipliğe Bülent Kozlu seçildikten sonra sıra siyle gündemdeki madde'e-
rin gorüşü'rıseine geçilmiş ve Tasfiye Memurları ranorunun, 1944 yılı iş
lem ve hesaplariyle bilanço ve kâr ve zarar hesaplarının incelenmesi üze
rine yapılan görüşmeler ve verilen takrirler sonunda-

1 — Genel Kurul'da okunan 7 Mart 1945 tarihli Tasfiye Memurları 
raporunun ve 1944 yılı işlem, bilanço ve kâr ve zarar hesaplarının onanma
sına ve Tasfiye Memurlarının bu işlem ve hesaplarından dolayı ibra olun
malarına, 

2 — Tasfiye memurlarının raporlarında belirtildiği gibi tasfiye iş
lerinin sona ermesine değin tasfiyeye devam etmek gerektiğinden tas
fiye süresinin bu işlerin kesin sonuca varmasına kadar uzatılmasına, 

3 Ortaklık Tasfiye Memurluklarına Bay Avukat Süleyman Samı 
Barım'ın (25, ) lira brut aylıkla ve Bay Nâzım Bayur'un (50, ) lira 
brut aylıkla ve Bay İhsan Üner'in (100, ) lira brut aylıkla yeniden se
çilmelerine, 

4 — 27/12/1940 tarihli Olağanüstü Ortaklar Genel Kurulu karariyle 
Tasfiye Memurlarına verilmiş olup İstanbul Sicilli Ticaret Gazetesinin 
6/1/1941 tarihli ve 4227 sayılı nushasiyle ilân edilen Genel K u r u ! k a r a r ı n d a 
yazılı bütün yetkilerin aynı kararda yazılı kayıt ve şartlar altında Tasfiye 
Memurları tarafından tasfiye suresince tam yetki ile kullanılmasına ve 
Tasfiye Memurlarından her hangi ikisinin müştereken atacakları imza
ların Şirketi ilzam edebilmesine, 

5 Bugünkü Genel Kurul toplantısının işbu zaptının B a ş k a n ve 
Toplama Memurları ve Kâtip tarafından imza edilmesinin oturumda bu
lunan bütün ortaklar tarafından imza edilmiş gibi sayılmasına oy bırlığıle 
karar verilmiş ve gündemde görüşülecek başka madde bulunmadığından 
oturum kapatılmıştır. 

Sicilli ticaretin 1087 numarasında müseccel olan ve tasfiye halinde 
bulunan Kilimli Kömür Madenleri Türk Anonim Şirketinin 7/3/1945 ta
rihli Genel toplantısına ait zabıtnamenin ve tasfiye memurları raporu ile 
bilançonun ve tasfiye memurluklarına seçilen Süleyman Sami Barım, Edip 
Meltem, Hulusi Göktuna'nm işbu seçim keyfiyetlerinin dairede mahfuz 
vesaika müsteniden ve vâki olan talebe binaen 23/3/1945 tarihinde tescil 
edildiği ilân olunur. 

805/1-1 

Tasfiye halinde Kilimli Kömür Madenleri T. A. Şirketinin ? mart 1945 
tarihli Ortaklar Genel Kurulu toplantı zaptı 

Tasfiye halinde bulunan Kilimli Kömür Madenleri T. A. Şirketinin 
Ortaklar Genel Kurulu 7 mart 1945 tarihine rastlıyan çarşamba günü 
saat 11 de Ankara'da Tü rk iye î ş B a n k a s ı b inas ında top lanmış t ı r . B u top
lantıya alt ilânların usulüne göre yapıldığı gazetelerden ve toplantıda 
(20.000) hisseyi temsil eden ortakların hazır bulundukları toplantıda bu
lunanlar cetvelinden anlaş ı lmış ve bu m i k t a r ı n Ticaret Kanunu ile o r t ak l ık 
statüsü hükümlerine ve gündemdeki görüşülecek maddelere göre görüşme 
ve karar nisabı için yeter bulunduğu görüldüğünden Ticaret Bakanlığı adı
na bugünkü Genel Kurulda bulunmağa bu Bakanlığın 2 mart 1945 tarih 
ve 4/1196 sayılı yazısiyle memur ve mezun kılman Bay Necip Büyükalpan 
önünde oturuma başlanmış ve Başkan l ığa tasfiye m e m u ı 1 a r ından Bay A v u 
kat Süleyman Samı Barım geçmiş ve yapı lan teklif üzerine oy toplama 
memurluklarına Baylar Sabri Aküren, Naşir Özelçi ve kâtipliğe Bülent 
Kozlu seçildikten sont'a sırasiyle gündemdeki maddelerin görüşülmesine 
geçilmiş ve tasfiye mepıurları raporunun, 1944 yılı işlem ve hesaplariyle 

bilanço ve kâr ve zarar hesaplarının incelenmesi üzerine yapılan görüş
meler ve verilen takrirler sonunda: 

1 — Genel Kurulda okunan 7 mart 1945 tarihli tasfiye memurları 
raporunun ve 1944 yılı işlem, bilanço ve kâr .ve zarar hesaplarının onan
masına ve tasfiye memurlarının bu işlem ve hesaplarından dolayı ibra 
olunmalarına, 

2 — Tasfiye memurlarının raporlarında belirtildiği gibi tasfiye iş
lerinin sona ermesine değin tasfiyeye devam etmek gerektiğinden tasfiye 
süresinin bu işlerin kesin sonuca varmasına kadar uzatılması. 

3 — Ortaklık tasfiye memurluklarına, Bay Avukat Süleyman Sami 
Barım'ın (75.—) brüt lira aylıkla ve Bay Edip Meltem'in (50,—) lira brüt 
aylıkla ve Bay Hulusi Göktuna'nm (50,—) lira brüt aylıkla yeniden seçil
melerine, 

4 —• 25/12/1940 tarihli olağanüstü Genel kurulu karariyle verilmiş 
olup Resmî Gazetenin 18/1/1941 tarihli ve 4711 sayılı nushasiyle ilân edilen 
bütün yetkilerin, yine bu Genel Kurul kararındaki kayıt ve şartlar altında 
tasfiye memurları tarafından tasfiye süresince tam yetki ile kullanılması
na ve ancak tasfiye memurlarından her hangi ikisinin müştereken atacak
ları imzaların ortaklığımızı ilzam edebilmesine, 

5 — Bugünkü Genel Kurul toplantısının işbu zaptının Başkan ve oy 
toplama memurları ve kâtip tarafından izma edilmesinin oturumda bulu
nan bütün ortaklar tarafından imza edilmiş gibi sayılmasına oy birliğiyle 
karar verilmiş ve gündemde görüşülecek başka madde bulunmadığından 
oturum kapatılmıştır. 

Sicilli ticaretin 972 numarasında museccel olan ve tasfiye halinde 
bulunan Maden Kömür İşleri Türk Anonim Şirketinin 7/3/1945 tarihli 
Genel Toplantısına ait zabıtnamenin tasfiye memurları raporu ile bilan
çonun ve tasfiye memurluklarına seçilen Sabri Aküren, Süleyman Samı 
Barım ve Nejat Taşer'in işbu seçim keyfiyetinin Dairede mahfuz ve
saıka müsteniden ve vâki olan talebe binaen 23/3/1945 tarihinde tescil 
edildiği ilân olunur. 

806/1-1 
Tasfiye Halinde Maden Kömürü İşleri T. A. Şirketinin 7 Mart 

1945 tarihli Ortaklar Genel Kurulu toplantı zaptı 

Tasfiye Halinde bulunan Maden Kömürü İşleri T. A. Şirketinin Or
taklar Genel Kurulu 7 Mart 1945 tarihine rastlayan çarşamba günü saat 
10 da Ankara'da Türkiye İş Bankası binasında toplanmıştır. Bu toplan
tıya ait ilânların usulüne göre yapıldığı gazetelerden ve toplantıda 
(100.000) hisseyi temsil eden ortakların hazır bulundukları toplantıda 
bulunanlar cetvelinden anlaşılmış ve bu miktarın Ticaret Kanunu ile or
taklık statüsü hükümlerine ve gündemdeki görüşülecek maddelere göre 
görüşme ve karar nisabı ıçm yeter bulunduğu görüldüğünden Ticaret 
Bakanlığı adına bugünkü Genel Kurulda bulunmağa ve bakanlığın 2 
Mart 1945 tarih ve 4/1197 sayılı yazısiyle memur ve mezun kılınan Bay 
Necip Büyükalpan önünde oturuma başlanmış ve Başkanlığa Tasfiye Me
murlarından Bay Avukat Süleyman Sami Barım geçmiş ve yapılan teklif 
üzerine oy toplama memurluklarına Baylar Kasım Gülek ve Sait Erda 
ve kâtipliğe Bülent Kozlu seçildikten sonra sırasiyle gündemdeki madde
lerin görüşülmesine geçilmiş ve Tasfiye Memurları raporunun, 1944 yılı 
işlem ve hesaplariyle bilanço ve kâr ve zarar hesaplarının incelenmesi 
üzerine yapılan görüşmeler ve verilen takrirler sonunda: 

1 Genel Kurulda okunan 7 Mart 1945 tarihli Tasfiye Memurları 
raporunun ve 1944 yılı işlem, bilanço ve kâr ve zarar hesaplarının onan
masına ve Tasfiye Memurlarının bu işlem ve hesaplarından dolayı ibra 
olunmalarına, 

2 Tasfiye Memurlarının raporlarında belirtildiği gibi tasfiye iş
lerinin sona ermesine değin tasfiyeye devam etmek gerektiğinden tasfiye 
süresinin bu işlerin kesin sonuca varmasına kadar uzatılmasına, 

3 — Ortaklık Tasfiye Memurluklarına (100, ) er lira brüt aylıkla 
Baylar Sabri Aküren ve Avukat Süleyman Sami Barım ve Nejat Taşer'in 
yeniden seçilmelerine, 

4 — 25/12/1940 tarihli olağanüstü Genel Kurulu karariyle verilmiş 
olup Resmî Gazetenin > 18/1/1941 tarihli ve 4711 sayılı nushasiyle ilân 
edilen bütün yetkilerin, yine bu Genel Kurul kararındaki kayıt ve şartlar 
altında Tasfiye Memurları tarafından tasfiye süresince tam yetki ile kul
lanılmasına ve ancak Tasfiye Memurlarından her hangi ikisinin müştere
ken atacakları imzaların ortaklığımızı ilzam edebilmesine, 

5 Bugünkü Genel Kurul toplantısının işbu zaptının Başkan ve 
oy toplama memurları ve kâtip tarafından imza edilmesinin oturumda 
bulunan bütün ortaklar tarafından imza edilmiş gibi sayılmasına oy bir
liğiyle karar verilmiş ve gündemde görüşülecek başka madde bulunma
dığından oturum kapatılmıştır 
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Akhisar Tütüncüler Bankası 31/12/1944 tarihindeki bilançosu 

A K T İ F P A S İ F 

ödenmiş sermaye 
Kasa ve Merkez Bankası 
Kanuni karşılıklar kasası (Bankalar kanuni mucibince) 
Bankalar 
Röporlar 
Sonedat cüzdanı 
Esham ve tahvilât cüzdanı 
Avanslar 
Borçlu cari hesaplar 
İpotek mukabili ikrazlar 
Tahsil olunacak gayrimenkul satış taksitleri 
Zirai krediler 
Temlik edilmiş emekli dul ve yetim aylıkları 
Muhtelif borçlular 
Emtia mevcudu (Yayakoy fabrikamız). 
İştiraklerimiz 
Müessese ve teşebbüslerimize tahsis 
Olunmuş sermaye 
Sabit kıymetler 

Menkuller (29.500 lira üzerinden sigortalıdır) 24.954,21 
Gayrimenkutler (59 500 lira üzerinden sigor

talıdır) 58.315,59 

Hissedarlar 
Sair aktifler 
İlk tesis masrafları 
Zarar 

Eski senelerden mudevveı zaıar 
Bilanço senesi zararı 

Nâzım hesaplar 

Yekûn 

Lira Kr 

250.000 
477 115,58 
105 724 
116 393 70 

0 

81 793 
144 390,40 

57 975,55 
15 782,86 

0 
5 

191.543,16 
0 

25 454,98 
48 391,39 

0 

83 269,80 

29 417,11 
86 875,16 

0 

2.014.131,69 

580 293,82 

Sermaye 
İhtiyatlar 

İlerde vukuu muhtemel zarar karşılığı 
(Bankalar Kanunu madde 31) 
Kanuni ihtiyatlar 
Fevkalâde ihtiyatlar 

Karşılıklar 
Tedavülde bulunan tahvillerimiz 
Taahhütlerimiz 
Mevduat ve cari hesaplar 

Tasarruf mevduatı 
Diğer mevduat 

Kabul kredileri : 
Tediye emirleri 
Talep olunmamış kıymetler (Kanun No. 2308) 
Muhtelif alacaklılar 
Sair pasifler 
Kâr 

Lira Kr 

1.000 000 
21.966,68 

79.313,33 
0 101.280,01 

209.093,15 
140.146,83 

YEKÛN 

Nâzım hesaplar : 
1 — Cirolarımız 
2 — Kefaletlerimiz 
3 —• Sair nâzım hesaplar 

62.987,60 
0 

233.405,91 

349.239,98 
0 

7.733,79 
11.577,07 
25.858,30 

157.219,97 
64.829,06 

2 014.131,69 

149.700,00 
97.650,11 

332.943,71 580.293,82 

31/12/1944 tarihindeki kâr 

Z İ M M E T 
Lira Kr 

Personel masrafları 33.807,22 
Vergi ve harçlar 6.827,98 
Sair masraflar 6.919,60 
Verilen faiz ve kumüsyonlar 31.600,99 
Amortismanlar 1.249,22 
Karşılıklar 1.500 — 
Müesseselerimiz zararları 00 
Teşebbüslerimiz zararları 00 
Muhtelif zararlar 00 
Geçen seneden müdevver zararlar 00 
Kâr 64.829,06 

YEKÛN 146.734,07 

ve zarar hesapları 

M A T L U P 
Lira Kr. 

Alınan faiz ve kumüsyonlar 97.072,47 
Esham ve tahvilât cüzdanı gelirleri 9.094,31 
Banka hizmetleri mukabilinde alma ücret ve 
kumüsyonlar 2.566,93 
Kambiyo kârı 00 
İştiraklerimiz kârı 18.078,21 
Müesseselerimiz kârı 912,28 
Teşebbüslerimiz kârı 00 
Muhtelif kârlar 18.557,36 
Geçen seneden müdevver kâr 452,51 
Zarar 00 

YEKÛN 146.734,07 

951 
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