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Köy kanununun muaddil 2491 sayılı kanunun birinci maddesinin değiştirilmesine
ve mezkûr kanuna bazı hükümler ilâvesine dair kanun
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BİRİNCT MADDE — 2491 sayılı kanunun birinci maddesi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir:
Köy gelirleri, köy işlerini «-ören köyün aylıklı adamlarının aylık ve yıllıklarile
köy sınırları içinde yapılacak mecburî köy işlerine yetmezse:
E n yüksek haddi yirmi lirayi aşmamak üzere herkesin hal ve vaktine göre köy
ihtiyar meclisi kararile köyde oturanlara ve köyde maddî alâkası bulunanlara sal
ma salınır.
İKİNCİ MADDE — Salma köyde oturanlar için hane başına tevzi edilir. Bir
hanede oturanların kendilerine aid gelirleri olduğu takdirde bunlar dahi ayrı ha
ne sahibi sayılırlar. Salma tevzi edilirken her hanenin tediye kudreti esas olarak
göz önünde tutulur.
Köy haricinde oturub ta köyde maddî alakası bulunanların vergi mikdarı, o
köydeki alâka ve istifadelerinin derecesi nisbetile ölçüler ve ona göre
tayin
olunur.
( v Ç ( ' X ( ı r MADDE — Köyün a\lıklı adamlarının ücretlerde mecburî işlerden
başka hiç bir iş için ve hiç bir nam ve maksadla salma salınamaz. Bu suretle top
lanan paralar bu işlerden maada biç bir yere ve hizmete tahsis olunamaz.
DÖRDÜNCÜ MADDE — Köy ihtiyar meclisi salınacak salmanın nisbet, cins
ve mikdarım ikinci kânun ayı içinde tayin ve tevzi cedvellerini tanzim ederek
on beş gün müddetle umumun görebileceği yerlere asmak suretile ilân ve hariçte
bulunanlara tebliğ eder.
Salman salmalarda kanun hükümlerine uygunsuzluk veya nisbetsizlik olduğunu
iddia edenler ilân veya tebliğ müddetinin hitammd-aıı itibaren on gün içinde iti
razlarmı köy muhtarına söylerler veya yazile bildirirler ve müracaatlarını tutu
lacak deftere yazdırarak bir ilmühaber alırlar.
Köy ihtiyar meclisi bir hafta içinde itirazlara bakarak kararını vermeğe ve
itiraz edenlere bildirmeğe mecburdur. Hu kararlar aleyhine tebliğ tarihinden itiba
ren on beş gün içinde4 merkez kazasında valiye, diğer kazalarda kaymakamlara
müracaat edilebilir. Hunların verecekleri kararlar katği olup aleyhine Devlet şû
rasına müracaat edilemez.
BEŞİNCİ MADDE — Salma kararlarının köy karar
tadilâtının işaret olunması mecburidir.
ALTINCI MADDE — Salma mükellefiyetini
yenler bedenen çalıştırılabilirler.
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YEDİNCİ MADDE — Hu kanun nesri tarihinden muteberdir.
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SEKİZİNCİ MADDE — Bu kanunun hükümlerini yürütmeğe Dahiliye vekili
memurdur.
7 temmuz 1939
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