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T. B. M. M. Yüksek Reisliğine
Ankara Belediyesince aktedilecek bir milyon liralık istikraza kefalet için Mâliye Vekâletine
mezuniyet verilmesi hakkında Dahiliye Vekâletince > hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince
Î4-VI-Q30 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesiyle birlikte
takdim olunmuştur.
'Muktazasının ifasına ve neticesinin işarına müsaade buyrulması rica olunur efendim.
Başvekil
İsmet

Esbabı mucibe
Ankara belediyesinin evvelce şehrin imarı için taahhüt edip tesviye edemediği borçların
itfası işlerine sarf edilmek üzere hazine marifetile tahsil edilmekte bulunan varidatı karşılık
tutularak bir istikraz aktetmesine zaruret hasıl olmuş ve hazinenin bu istikraza kefaletini temin
için bu kanun lâyihası tanzim edilmiştir.
İ&tikraz hasılatının mevzu bulunduğu roahlle sarfını : temin etmek maksadile de Dahiliye
.Vekâletinin mahallî sarfını tetkik ve tasdik etmesi şartı ilâve olunmuştur.

Bütçe Encümeni mazbatası
T. B. M. M.
Bütçe Encümeni
Karar M 165
Esas M 1/742

15-V1-1930
Yüksek Reisliğe

Ankara şehremanetince aktedilecek bir milyon liralık istikraza kefalet için Maliye Vekâletine
mezuniyet verilmesi hakkında olup encümenimize havale* edilen kanun lâyihası Dahiliye Vekili
Şükrü Kaya Bey hazır olduğu halde tetkik ve müzakere, olundu.
Alınan izahatten istikraz olunacak paranın Ankara Şehremanetinin eski borçlarının tasfiye ve
itfasına tahsis olunacağı anlaşılmış ve bu borçların bir #n evvel tasfiyesi encümence de musip

__. 2 —
görülmekle kanun lâyihası esas itibarile ve şekle ait bazı tadilatla kabul olunmuştur. Müstacelen
müzakere edilmek üzere Umumî: Heyetin tasvibine arzolunur.
Bütçe E. Rs.
Aydın
Burdur
Erzurum
'Elâzız
İsparta
Konya
Fuat
Mü. Mitat
Vahit
H. Aziz
fi. Tahsin Milkerrem K Hüsnü
Kütahya
Niğde
Sivas
Tokat
Yozgat
Niyazi asım Faik
Remzi
A. Şevki
S. Sırrı

Hükümetin teklifi

Bütçe Encümeninin tadili

Ankara belediyesince aktedilecek bir milyon Ankara Şehremanetince aktedilecek bir milyon
liralık istikraza kefalet için Maliye Vakâletine liralık istikraza kefalet için Maliye Vekâletine
mezuniyet verilmesi hakkında kanun lâyihası mezuuiyet verilmesi hakkında kanun lâyihası
MADDE 1 — Münhasıran eski borçların
tediye ve itfasını bir tarzı tesviyeye ra.pt et
mek şartile Ankara belediyesince bir milyon
liralığa kadar aktedilecek istikraza hazinece
tahsil edilmekte bulunan belediye hisseleri
karşılık gösterilmek ve senevî itfa taksiti bu
varidatı tecavüz etmemek üzere kefalete Maliye
Vekili mezundur.

MADDE 1 — Hazinece tahsil edilmekte
bulunan belediye hisseleri karşılık gösterilmek
ve senevî itfa "taksitleri bu varidatın cibayet
olunan miktarını tecavüz etmemek üzre Ankara
Şehremanetince bir milyon liraya kadar akte
dilecek istikraza kefalete Maliye Vekili
mezundur.

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden
muteberdir

MADDE 2 — İstikraz olunacak para Dahi
liye Vekâletince tasvip olunacak tesviye tarzına
göre münhasıran eski borçların tasfiye ve itfa
sına tahsis olunacaktır .

MADDE 3 -^- Bu kanunun hükümlerini
icraya Maliye ve Dahiliye Vekilleri memurdur

MADDE 3
muteberdir.

Bu kanun neşri tarihinden

MADDE 4 —- Bu kanunun hükmülerini
İcraya Maliye ve Dahiliye Vekilleri memurdur.
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