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B. M. M. Yüksek Reisliğine
Evkaf umum müdürlüğünce bazı inşaat için. iki yüz bin liraya kadar taahhüdat icrasına dair Ma
liye vekâletince hazırlanan ve icra Vekilleri Heyetinin 0 - VI - 1932 tarihli içi imamda Yüksek Mec
lise arzı kararlaştırılan kanım lâyihası esbabı mucibesile birlikte takdim olunmuştur.
Muktazasımn ifasına müsaade buyurulmasını rica ederim efendim.
Başvekil
İsmet

Evkaf umum müdürlüğünce bazı inşaat için ( 200 000 ) liraya kadar taahhüdat icrasına
mezuniyeti mutazammm kanun lâyihasının esbabı mucibesi
Vakfın bazı yerlerde pek kıymetli arsaları mevcut olup buralara akar inşası hem vakfa ehem
miyetli menfâat temini hem de memleketin imar ve tezyini noktasından vüeup derecesinde görül
mektedir.
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Sonra "Ankarada " inşa' ettirilmiş
büyük apartımanın çamaşırlık olarak bırakılan üst las
ını şimdiye kadar öylece durmaktadır ki buraya otuz, kırk bin lira kadar sarf ile sekiz daire ya
pıldığı takdirde metruk olan o kısımdan epiçe istifade temin olunacaktır. • • •
Bir de yine bu apartımanın asansörü olmadığından bukadar
ayak merdiveni
inip çıkmak
müstecirler için ne derece müşkülâtı mucip olduğu muhtacı izah değildir. Binaberin üst katm
apartıman haline ifrağı faideli ve asansörün kısa bir zamanda yapılması zarurî görülmektedir.
Ancak bütçenin malûm olan vaziyetine ve satılan mahaller bedelâtının sureti sarfı da mahallen
mukayyet bulunmasına mebni lüzumu tahakkuk eden işbu inşaat ve tadilât için ayrıca mezuniyet
istihsalinden başka çare bulunamadığından merbut lâyihai kanuniye arz ve teklif kılınmıştır.
Bu iş için azamî iki yüz bin lira kâfi geleceği ve inşaatın yapılacağı mahallerin fillıal satış be*
deli olmaması ve iki sene zarfında da masarifi inşaiyeyi karşılryacak bir dereceye baliğ olma
ması nazarı dikkate alınarak maddeler o suretle kaleme alınmıştır.
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20 - VI - 1932

Yüksek Reisliğe
Evkaf umum müdürlüğünce ba^ı inşaat iyin iki yüz bin liraya kadar taahhüdat icrasına dair olup
Başvekâletin 14 - VI - 1932 tarih ve 6/1618 numaralı tezkercsilc Yüksek Meclise takdim edilerek
encümenimize havale buyuruları kanun lâyihası Evkaf umum müdürü Beyin huzurile tetkik ve mü
zakere olundu,
Lâyihaya meı Imt esbabı nuıcibcye ve müdiri umunu Beyden alınan izahata nazaran Aııkaradaki ikinci vakıf apartrmanıntn çamaşırlık halinde bulunan üst katının daire haline ifrağı ve asan
sör tesisi ve Antalyada belediye tarafından yeniden açtırılan caddede Evkafa ait arsalar üzerin
de ıraiıktazı inşaatın yapılması ve Ankarada Şengul hamamı ittisalindeki köşeye evvelce plânları
tesb.it olunarak inşası kararlaştırılan binanın yaptırılması için ceman yüz on bin liranın kifayet
edeceği anlaşılarak bu miktar üzerinden taahhüdat icrası için mahalleri satış bedelâtından ve ki
fayet etmediği takdirde 1932 bütçesi tasarruf a tından veya varidat fazlalarından karşılanmak
üzere istikraz akline mezuniyet verilmesi encümenimizce muvafık görülmüştür.
La.yiba.nrn birinci maddesi bu kararımıza göre tadil edilerek yazılmıştı!-. Lâyihanın ikinci mad
desi ise mahallerinin satrş bedelleri kifayet etmediği takdirde diğer maluller satış bedellerinden
filhal istimal edilmiyenlerinin dahi istikraz taksitlerinin tediyesinde tavızen sarfedilebilmesi me
zuniyetini tazammun etmektedir. Encümenimiz bu vesile ile mevcut mevzuat ahkâmını tadil eyle
meği muvafık bulmadığından bu maddenin kabulüne imkân görememiş ve lâyihadan tayyini kabul
eylemiştir.
Diğer maddeler aynen kabul edilerek bu suretle tadilen ihzar edilmiş olan lâyiha Umumî heyetin
tasvibine arzolunur.
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BÜTÇE ENCÜMENİNİN TADİLİ

Evkaf umum müdürlüğünce bazı inşaat için iki
yüz bin liraya kadar taahhüdat icrasına dair
kanun lâyihası

Evkaf umum müdürlüğünce bazı inşaat için ta
ahhüdat akü mezuniyetine dair kanun lâyihası

MADDE 1 — Ankara ve Antalyada akaratı
MADDE 1 — Evkaf umum müdürlüğünce akar vakfiye inşa ve mevcutlarının ikmali nevakısüe
olarak yeniden yaptırılacak bazı mebani ile An- tamirleri için mahallerinin satış hasılatı kifayet
karadaki ikinci apartımanm asansörü ve üst; etmediği takdirde 1932 malî senesi bütçesi tasarkısmının apartıman haline ifrağı için iki senede rufat ve fazlai varidatı dahi itfa karşılığı olarak
ödenmek ve azamî iki yüz bin lirayı tecavüz et tahsis edilmek
ve iki sene zarfında
tamamen
memek üzere İcra Vekilleri Heyeti karariLe taah ödenmek üzere yüz on bin liralık istikraz akti ve
hüdat icrasına mezuniyet verilmiştir.
yüz on bin lirayı tecavüz etmemek şartile ve Baş
vekâletin tasvibile taahhüdat icrası hususunda
Evkaf umum müdürlüğüne mezuniyet verilmiştir.
MADDE 2 — Tediye edilecek taksitler mahal
linin satış bedelinden, kifayet etmediği takdirde
filhal istimal edilemiyen diğer mahaller satış be
dellerinden tavizen sarfolunur.
MADDE 3
teberdir.

Bu kanun neşri tarihinden mu-

MADDE 2 -**. Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir.
*••

MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini icraya
MADDE 4 ^~ Bu kanunun hükümlerini icraya
Başvekil memurdur.
Başvekil memurdur.
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