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Umuru belediyeye müteallik ahkâmı cezaiye hakkında kanun 

No. 
486 

B İ R İ N C İ MADDE — 24 teşrinievvel 1298 tarihli Ebniye kanununun nıemnui-
yeti mutazammm ahkâmı hilâfına vukubulan inşaat ve tamirat ile umuma mahsus 
mahallerde ve yangın yerlerinde bilâ ruhsat yapılan barakalar ve her nevi inşaat 
belediyece derhal hedmolunur. Hedmiyattan husule gelen enkaz satılarak masari
fi hedimiye istifa olunur. Hedim masrafı kâfi gelmediği takdirde üst tarafı rüsu
mu belediye gibi tahsil olunur. 

I K Î N C l MADDE — Umumî ana lâğımlariyle su yollarını hasbelzarure açtıran
lar belediyece tâyin edilen müddet zarfında hali sabıkına ircaa mecburdurlar. Müd
deti mezkûre zarfında yapılmadığı takdirde belediyece bilkeşif yaptırılır. Belediye
ce sarfolunan para alındıktan başka masarifi vakıanın vüzde onu da ayrıca cezaen 
istifa olunur. 

ÜÇÜNCÜ MADDE — Umumî ana lâğımlariyle su yollarını kasden tahrip eden
lerden masarifi tamiriye tahsil ve bunun bir misli de cezaen başkaca istîfa olunur. 

DÖRDÜNCÜ MADDE — Belediyece sıhhat ve selâmeti umumiye için mahzuru 
görülen hususi mecra ve lâğım, kuyu ve çukurların nihayet bir hafta zarfında 
izalei mahzuru sahibine tebliğ olunur. Tebligatı vakıa alâka da ran tarafından 
nazarı itibara alınmadığı takdirde belediece keşfi mucibince yaptırılarak mahzur 
izale ve sarfiyat tahsil olunduktan başka ^lasarifi vakıanın yüzde onu da cezaen 
istîfa olunur. Cezanın miktarı elli lirayı f'^';v üz ci>ıoer/. FHv t-ü h<>Hcri beledi ve 
meclisince sabit olanlardan dört tak«iit? '-i" ™-ıe mü^cNle rüsumu belediye gibi 
tahsil olunur. 

B E Ş İ N C İ MADDE — Kavanin ve nizamat ve talimat ^ e muka^reratı beVdive-
yeye muhalif hareket edenlerden yüz kuruştan iki bin kuruşa kadar cezayi nakdî 
alınır. Mükerrir olan kimsenin müstahak olduğu ceza iki kat olarak hükmolunduk-
tan başka eshabı sanat ve ticaretten olanlar üç günden on beş güne kadar icrayı 
sanat ve ticaretten menedilir. 

ALTINCI MADDE — Beşinci maddede beyan olunan cezalar zabıtai beledi ve 
memurlarının tanzim ve ita edecekleri zabıt varakaları veya müzekkeresi üzerine 
Ankara ve İstanbul'da encümeni emanet ve diğer mahallerde mecalisi belediyece 
hükmolunur. 

Y E D İ N C İ MADDE — Altıncı madde mucibince verilecek kararlar katidir ve 
lâzimülicradır. Bu kararlar zabıtai belediye ve indelicap polis memurları tarafın
dan infaz olunur. Mahkûmünaleyh cezayi nakdiyi vermezse encümeni emanet ve 
mecalisi belediye karariyle beher lira ve küsuru için bir gün (yirmi dört saat) 
hapsedilir. îşbu hapis kararının verilecek müzekkere_ üzerine müddeiumumilikçe 
derhal icrası mecburidir. 

Cezayi nakdî tediye etmemesinden dolavı hapsine karar verilmiş olan kimse 
mahkûmünbih cezayi nakdiyi ve hapsedildikten sonra da hali mahbusiyette kaldığı 
beher gün için bir lira tenziliyle bakiyesini tamâmiyle verirse hapsinden sarfınazar 
ve mahpus ise sebili tahliye olunur. 



No. 486 — 34§ — 
SEKİZİNCİ MADDE — Mevaddı sabıka mucibince tahsil edilen cezayi nakdi

ler belediyece irat kaydolunur. 
« 

DOKUZUNCU MADDE — işbu kanun tarihi neşrinden itibaren mer'i olup An
kara ve istanbul şehiremanetlerinede şâ-mildir. 

ONUNCU MADDE — işbu kanunun tatbikına Dahiliye ve Adliye vekilleri me
murdur. 
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