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B l R l N C İ MADDE — Ankara şehri kendisine tabi olan bağ ve bahçe ve tarla
ve otlakları içeride kalmak üzere tepelerden geçirilecek hududiyle bir şehremaneti
teşkil eder. Bu hutut cemiyeti umumiyei belediye tarafından tesbit ve haritası
tanzim ettirilir. Hududu gösteren işbu harita Dahiliye vekâletince tasdik olun
duktan sonra kesbi katiyet eder.
İ K l N C Î MADDE — İstanbul şehremanetice tatbik edilmekte olan nizamat ve
talimat ve mukarrerattan Ankara şehri ihtiyacatma uygun
olanları cemiyeti
umumiyei belediyece tatbik olunur.
ÜÇÜNCÜ MADDE — Ankara şehre aini Dahiliye vekâleti tarafından nasbolunur. İstanbul şehremininin vazife ve salâhiyetini haizdir.
DÖRDÜNCÜ MADDE — Ankara şehremaneti bir dairei belediyeden ibarettir.
Ankara cemiyeti umumiyei belediyesi yirmi dört azadan teşekkül eder. İntihabat
kırk sekiz âza için Vilâyet belediye kanununa tevfikan icra edilir. Şehirde sakin ve
müntehiplik evsafını haiz her fert rey verir. Her müntehip reyini bizzat ita eder.
Şehremaneti için Belediye kanununun intihabata mütaallik maddelerindeki müd
detler nısfına tenzil edilmiştir. '
B E Ş İ N C İ MADDE — Ankara cemiyeti umumiyei belediyesi şehremininin ri
yaseti altında toplanır ve İstanbul cemiyeti umumiyei belediyesinin vazife ve sa
lâhiyetini haizdir.
A L T I N C I MADDE — Cemiyeti umumiyei belediye kanunen kendisine tevdi
edilen vezaifi tecavüz veya cemiyeti umumiyei belediye ile şehremaneti arasında
herhangi idarî, fennî, sıhhi, iktisadi mesa ilden dolayı ihtilâf zuhur ederse keyfiyet
Dahiliye vekâletinin teklifi ile Büyük Millet Meclisinin Şûrayi devlet vazifesini ifa
eden muhakemat heyetinde bittetkik muktazası beyan olunarak işbu muktazi mamulünbih olur.
Y E D İ N C İ MADDE — Ankara şehremaneti bütçesi cemiyeti umumiyei bele
diyece tanzim ve Dahiliye vekâletince on gün zarfında tetkik ve tasdik edildikten
sonra tatbik olunur. On gün zarfında iade veya tasdik edilmezse bütçe meriyülicradır.
S E K İ Z İ N C İ MADDE — Ankara şehremaneti umuru fenniye, sıhhiye, hesabi
ye, tahririye, ve hukukiye müdürleri şehremanetinin inhası ile Dahiliye vekâleti
tarafından ve diğer memurin ve müstahdemin şehremini tarafından nasıp ve azlolunur.
DOKUZUNCU MADDE — Şehremanetinde; şehremininin riyasetinde umuru
fenniye, sıhhiye, hesabiye, tahririye ve hukukiye müdürlerinden mürekkep bir ema
net encümeni teşkil olunur. Bu encümen belediye meclisleri vazife ve salâhiyetini
haizdir.
ONUNCU MADDE — Ankara şehremaneti memurlarının Devletçe mansup
olanlarının maaşı Dahiliye vekâletince ve şehremini tarafından tâyin olunacakla-

N o : 417

—

zm--*-

r m da eemiyeti umumiyei belediyece tâyin ve tesbît okunur. B u kabıL-memurin hak
kında Mülkiye tekaüt kanunu ahkâmi tatbik olunacaktır»
ON B Î R Î N C İ MADDE — Ankara şehremanetinin zabıtai belediye vezaifi
polis tarafından ifa olunur. Belediyeye mütaallik vezaifte polis müdürü doğrudan
doğruya şehremini ile muhabere eder. Polislerin bu baptaki yolsuzluklarına dair
yapılacak muamele memurin muhakemat kararnamesine tabidir.
ON Î K İ N C t MADDE — işbu
edinceye kadar caridir.
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kanunun belediye kanun lâyihası kesbi katiyet
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ON ÜÇÜNCÜ MADDE — tşbu kanun neşrinden muteberdir.
ON DÖRDÜNCÜ MADDE — îgbu kanunun ahkâmını icraya
memurdur.

Dahiliye

vekili

-10 recep 1342 ve 16 şubat 1340 >

Meclis Heyeti Umumiyesince kabulü
: Yüz uçuncu içtimain ikinci celsesinde
Cumhuriyet riyasetine tebliği
: 17 II. 1340 tarih ve 1/440 No. lu tezkere İU
Berayi neşir ve ilân kanunun Başvekâlete tebliğ
edildiğini mıis'ir Cumhuriyet Riyasetinden mevrut *•
. •* - ••
tezkerenin tarih ve numarası
: 24 .11. 1340 ve 6/190
Muzakeratı ihtiva eden zabıt ceridelerinin cilt t, e Cilt
Saytfa
sayıfa numaraları
•
;
6 —38ii8}GC,99,10QU0i;±±li!ljy,±<L\),bül " ->

W-^21 , '2.2. •*52y^i!

