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1 — SABIK ZABIT HULASASI 

Havayolları Devlet işletme İdaresi 1933 malî yılı 
hesabı katisine, 

Askerî memurlar kanununun 6 ncı maddesinin ta
diline, 

Devlete aid bir kısım binalar satış bedellerile 
resmî daireler yapılması hakkındaki kanunun ikinci 
maddesinin değiştirilmesine, 

Nalband mektebleri açılmasına, 
2702 numaralı kanunda bazı tashihler yapılmasına, 
Arazi ve bina vergilerile binalardan alman iktisadî 

buhran vergisinin vilâyat hususî idarelerine devri 
hakkındaki kanuna bir madde ilâvesine, 

Askerî memurlar kanununa bazı maddeler ilâvesine 

Lâyihalar 
1 — Yüksek mühendis mektebinin 1933 malî yılı 

hesabı katî kanun lâyihası (1/911) (Divanı muhasebat 
encümenine) 

J — Bazı maden lıurdalarının dışarı çıkarıl-
masının •ıjamık edilmesi ve satın alınması hakkın
da kanun lâyihası ve İktısad, MUM Müdafaa, 
Adliye ve Bütçe encümenleri mazbataları (1/668) 

BAŞKAN — Evvelce lâyihanın heyeti umıı-
miyesi hakkında müzakere yapılmış, beşinci mad
desi encümene verilmişti. Encümenden gelen 
şekli arzediyorum. 

MADDE 5 — Birinci maddede yazılı mevat-
tan askerî fabrikalara arzedilenler hakkında 
2490 sayılı kanun mucibince teşkil olunacak sa
tın alma komisyonlarınca bu madenlerin ecnebi 
memleketler hurda piyasaları hakkında her üç 
ayda bir iktısad vekâletinden alınacak malûmat 
göz önünde bulundurulmak ve işbu piyasa fi-
atlarmdan çıkarılması lâzım gelen nakil ve sair 
masrafları çıkarılmak suretile elde edilecek ha
ricî piyasa fiatlarile arzolunan hurda ve hali-

ve 2505 sayılı kanunun 6 ve 7 nci maddelerinin ilga
sına dair kanun lâyihaları kabul edildi. 

Gümrük tarife kanununa bağlı tarifenin değişti
rilmesine, 

Devlet Demiryolları ve limanları umumî idaresinin 
teşkilât ve vazifelerine dair kanunun 25 nci madde
sinin tadiline dair kanun lâyihalarının birinci müza
kereleri yapıldıktan sonra cuma günü toplanılmak 
üzere inikada nihayet verildi. 

Başkan vekili Kâtib Kâtib 
Refet Canıtez Kütahya Çoruh 

Naşid Uluğ Ali Zırh 

Tezkereler 
2 — Küçük Yozgadm Karacahasan köyünden 

Muhaciroğullarmdan Alioğlu Osmanm ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında Başvekâlet tezkeresi (3/431) 
(Adliye encümenine) 

tanın vaziyetine ve dahilî piyasa fiatları üzerin
den tesbit ve ilân olunacak fiatlara göre mua
mele yapılır. 

BAŞKAN — Madde hakkında mütalea var 
mı? Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul eden
ler işaret buyursunlar... Etmiyenler... Madde 
kabul edilmiştir. 

MADDE 6 — Devlet demiryolları idaresince 
Askerî fabrikalar idaresinin naklettireceği hur
daların her tonundan kilometre başına bir ku
rucu geçmemek üzere ücret alınır. 

BAŞKAN — Mjadde hakkında mütalea var 
mı? Maddeyi reyinize arzediyorum. Maddeyi 
kabul edenler işaret buyursunlar... Etmiyenler... 
Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 7 — Birinci maddede yazılı hurda
lardan konulan yasağa karşı, memleket dışma 
çıkarılmasına teşebbüs edilenler müsadere ve 

2 — HAVALE EDİLEN EVRAK 

B I R I N C I C E L S E 
Açılma saati : 15 

BAŞKAN — Tevfik Fikret Sılay. 
KÂTİBLER — Ziya Gevher Etili (Çanakkale), Ali Zırh (Çoruh) 

BAŞKAN — Meclis açılmıştır. 

3 — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 
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askeri fabrikalara teslim olunur ve yasağa 
karşı hareket edenler Türk ceza kanunimin 61, 
62 nci maddeleri delâletile 526 ncı maddesine 
göre cezalandırılırlar. 

Bu hurdaların memleket dışına çıkarıldığı 
sabit olduğu takdirde, ayni madde hükmüne tev-
iıkan cezalandırılmakla beraber çıkarılan hurda 
kıymetinin bir misli fazlası da ayrıca ceza ola-
lak istifa olunur. 

BAŞKAN — Madde hakkında mütalea var 
mı? Maddeyi reyinize arzediyorum. Maddeyi 
Kabul edenler işaret buyursunlar ... Kabul et
meyenler ... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 8 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

BAŞKAN — Maddeyi reyinize arzediyorum. 
Kabul edenler işaret buyursunlar ... Etmeyen
ler ... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 9 — Bu kanunun hükümlerini icra
ya îcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

BAŞKAN — Maddeyi reyinize arzediyorum. 
Kabul edenler işaret buyursunlar ... Etmeyen
ler ... Madde kabul edilmiştir. 

Lâyihanın birinci müzakeresi bitmiştir. 
ihtiyat zabitleri ve ihtiyat askerî memurla

r ı kanununun 3 ncü maddesine bir fıkra ilâvesi
ne dair olan 1976 sayılı kanunun değiştirilmesi 
hakkmda kanun lâyihası var, bunun bir madde
si encümene verilmişti. Henüz gelmemiştir. Ge
çiyoruz. 

2 — Askerî ve mülkî tekaüd kanun-unur. 66 
ncı maddesine bir fıkra ilâvesi hakkında kanun 
lâyihası ve Maliye ve Bütçe encümenleri mazba
taları (1/854) [İ] 

BAŞKAN — Heyeti umumiyesi hakkında 
söz isteyen var mı? (Hayır sesleri). Maddelere 
geçilmesini reyinize arzediyorum. Kabul eden
ler ... Etmeyenler ... Maddelere geçilmesi kabul 
edilmiştir. 

Askerî ve mülkî tekaüd kanununun 66 ncı 
maddesine bir fıkra eklenmesine dair 

kanun 

MADDE 1 — 8 haziran 1930 tarih ve 1683 
sayılı askerî ve mülkî tekaüd kanununun 66 ncı 
maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir: 

(Muvazenei umumiyeye dahil dairelerden 
Posta, telgraf ve telefon idaresine ve bu idare
den muvazenei umumiyeye dahil dairelerden bi
rine geçmiş veya geçecek olan memurların hiz
met müddetleri mütekabilen tekaüdlük için 
meşrut olan kanunî müddetin hesabında sayılır). 

BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

[1] 26 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükmünü icraya 
Nafıa ve Maliye vekilleri memurdur. 

BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

Kanun lâyihasının birinci müzakeresi bit
miştir . 

3 — Askerî ve mülkî tekaüd kanununun 
69 ncu maddesine bir fıkra ilâvesine dair kanun 
lâyihası ve Bütçe encümeni mazbatası (1/726) [1] 

BAŞKAN — Heyeti umumiyesi hakkmda 
mütalea var mı? Maddelere geçilmesini kabul 
edenler ... Etmeyenler ... Maddelere geçilmesi 
kabul edilmiştir. 

Askerî ve mülkî tekaüd kanununun 69 ncu mad
desinin değiştirilmesi hakkmda kanun 

MADDE 1 — 1683 sayılı askerî ve mülkî te
kaüd kanununun 69 ncu maddesi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir: 

Mütekaidlerle bunların yetimlerinin ve vata
nî hizmet tertibinden maaş alanların tahsisatı 
fevkalâdelerile beraber üç aylık maaşların, de
faten peşin olarak vermeğe Maliye vekili me
zundur. 

Bunlardan ölen ve hakkmr iskat edenlerin 
fazla aldıkları istirdad edilmez. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi ka* 
bul edenler ... Etmeyenler ... Madde kabul edil
miştir. 

MADDE 2 — Bu kanun 1 haziran 1938 tari
hinden muteberdir. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler ... Et
meyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini yü
rütmeğe İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler ... Et
meyenler ... Kabul edilmiştir. 

Lâyihai kanuniyenin birinci müzakeresi bit
miştir. 

4 — İspençiyari ve tıbbî müstahzarlar kanu
nunun 16 ncı maddesinin değiştirilmesi hakkın
da kanun lâyihası ve Sıhhat ve içtimaî muave
net, Maliye ve Bütçe encümenleri mazbataları 
(1/829) [21 

BAŞKAN — Heyeti umumiyesi hakkmda 
mütalea var mı? (Yok sesleri) Maddelere geçil
mesini kabul edenler ... Etmeyenler ... Maddelere 
geçilmesi kabul edilmiştir. 

[1] 24 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 
[2] 23 sayılı basmayazı zaptın sonundadır* 
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İspençiyari Ve tıbbi' müstahzarlar kanununun 

16 ncı maddesinin tadiline dair kanun 
MADDE 1 — 1262 sayılı ve 21 mayıs 1928 

tarihli ispençiyari ve tıbbî müstahzarlar kanu
nunun 16 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir: 

Türkiye dahilinde imal ve hariçten idhal olu
nan müstahzarlar, fiatine göre istihlâk resmine 
tabidirler. Bu resim müstahzarların zarfları 
üzerinde muharrer satış fiati, 26 kuruştan (26 
dahil) 50 kuruşa kadar (50 dahil) olanlarda iki, 
yüz kuruşa kadar (yüz dahil) olanlarda üç, yüz 
kuruştan fazla olanlarda 5 kuruştur. 

Zarfları üzerinde muharrer satış fiati 25 ku
ruştan aşağı olan müstahzarlar bu resimden mu
aftır. 

MALİYE E. M. M. KEMAL ÜNAL (İspar
ta) — Son fıkradaki (25) rakamı, (26) olacak-

BAŞKAN — Encümen namma mı tashih is
tiyorsunuz? 

MALİYE E. M. M. KEMAL ÜNAL (İspar
ta) — Evet, esasen Maliye encümeni değiştir
miştir. 

BAŞKAN — Maddeyi bu şekilde tashih edi
yoruz. Kabul edenler ... Etmeyenler ... Madde 
bu tashihle kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler ... Et
meyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanunun ahkâmını icraya 
Maliye ve Sıhhat ve içtimaî muavenet vekilleri 
memurdur. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler ... Et
meyenler ... Kabul edilmiştir. 

lâyihanın birinci müzakeresi bitmiştir. 
5 -— Yalova arazilinin istismarı ve parasız 

arazi dağıtılması hakkında kanun lâyihası ve 
îktısad, Dahiliye, Maliye ve Bütçe encümenleri 
mazbataları (1/130) [1] 

BAŞKAN — Kanunun heyeti umumiyesi 
hakkında mütalea var mı? Maddelere geçilmesini 
kabul edenler . . . Etmeyenler . . . Maddelere ge
çilmesi kabul edilmiştir. 

Yalova kaplıcalarile kaplıcalar bölgesinin ida
resi hakkında kanun 

MADDE 1 — Yalova kazası dahilinde olub 
icra Vekilleri Heyetince musaddak haritasında 
gösterilen smır içindeki sıcak ve soğuk su kay-
naklarile kaplıcaların ve bunlara aid binaların, 
kaplıcalar tesisatmm ve Devlete aid arazinin 
istismar, intifa ve idare hakkı aşağıdaki madde
lerde yazılı kayidler dahilinde elli yıl müddetle 

[1] 25 sayılı basmayazı zaptın sonundadır, 

A. K. A. Y. işletmesine verilmiştir. 
icabında harita haricinde kalan ve Devlete 

aid bulunan araziden lüzum görülecek kısımlar 
dahi icra Vekilleri Heyeti kararile buna ilâve 
edilebilir. 

A. K. A. Y. işletmesi bu işler için kendi mu
rakabesi atlında hükmî şahsiyeti haiz bir idare 
tesis eder. 

HAKKI TARIK US (Giresun) — Encümen
den bir sual soracağım. 

Maddeyi encümenin biraz izah etmesini fay
dalı görüyorum. Bu harita görülmüş müdür, 
hangi sınırları ihtiva ediyor? Sonra kaynaklara, 
soğuk su kaynakları da dahil edilmiştir. Bunun 
acaba şahsî haklara taallûk eden bir noktası 
var mıdır? Encümence bu noktaların izahmda 
fayda vardır. 

BÜTÇE E. M. M. RAÎF KARADENİZ (Trab
zon) — Bir harita yapılmış ve bu kanunun koy
duğu hükümler dairesinde meccanen ferağ edile
bilecek olan yerlerin hududu burada gösteril
miştir.' Ancak bazı encümenler bu haritayı ka
nuna bağlamak istemişler. Biz, kanun tekniği ba
kımından haritanın bir kanuna bağlı olarak in
tişar etmesini taamül bakımından doğru bulma
dık. Zaten bu haritanın tabı da münhanili oldu
ğundan müşkülâtı tevlid edebilirdi. Esasen hari
ta tanzimi icraî bir iş olduğu için Heyeti Vekile-
ce musaddak harita mucibince, demek suretile 
maddeyi bu şekle sokduk. Harita encümende 
tetkik edilirken hususî şahıslara aid hiç bir 
arazi ve mal olmadığı tesbit edilmiştir. Harita
nın hududu dahilindeki bütün arazi ve arsalar 
Hazinenin malıdır. 

HAKKI TARIK US (Giresun) — Soğuk su 
kaynakları deniyor. 

RAlF KARADENİZ (Devamla) — Ancak 
Bütçe encümeniniz her türlü ihtimale karşı bel
ki, arada bir tapu sahibi ve arazi sahibi çıka
bilir mülâhazası ile maddenin içerisindeki «Bu 
harita dahilindeki» kayid yerine «Devlete aid 
arazi» demek suretile hususî şahıslara aid ol
ması muhtemel bulunan bu gibi arazinin de 
üzerinde sahihlerinin haklarının iptal edilme
sine meydan bırakmak istememiştir. Vaziyet 
bundan ibarettir. 

HAKKI TARIK US (Giresun) — Haritanm 
bağlanmaması münasib görülmüş. Bunda ısrar 
edecek değilim. Fakat bu teamüldür. Kanunla
ra bağlı krokiler vardır. Onlarla beraber kanun-
nunla beraber neşredilebilir. Smırı gösterile
bilir. Maamahif maddede icra Vekilleri Heyetine 
icabmda bunu tevsi etmek salâhiyeti de veril
diği için ben de bu noktada ısrar etmek istemi
yorum. 

Maddenin yazılış tarzı arkadaşımın izahı gi
bi değildir, «icra Vekilleri Heyetince musaddak 
haritasında gösterilen smır içindeki sıcak ve so
ğuk su kaynakları ile kaplıcaların ve bunlara aid 
binalarm , kaplıcalar tesisatının ve Devlete aid 
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arazinin istismar, intifa ve idare...» denmekte
dir. Yani Devlete aid kaydi, yalnız araziye aid-
dir. Öbürlerine şümulü yoktur. 

BÜTÇE En. M. M. RAİF KARADENİZ 
(Trabzon) — Bu harita içinde esasen efrada aid 
hiç bir şey yoktur, diyorum. Yalnız şu muay
yendir ki sıcak su membaı veya ebniye şeklinde 
efradia aid hiç bir şey olmadığı zaten malûm
dur. Olsa, olsa arazide olabilir. Diğerlerinde şüp
he yoktur. Yalnız arazide şüphe olabilir. Çün-
ki tapu kayitlarile diğer su membaları veya eb-
niyeye aid hükümler görülmektedir. Bir ilân 
yapılmışsa olabilirki bu ilândan alâkadarlar 
haberdar olmamıştır. Bunun için bu Devlete aid 
arazi kaydını koymak suretile maksad hâsıl 
olacağını zannettik. 

İHSAN TOKGÖZ (Ordu) — Devlete aid, 
kaydmı yukarrya almız dava biter. 

RAİF KARADENİZ (Devamla) — «Devle
te aid» kaydmı yukarrya alarak şu şekilde ola
bilir: (Haritasında gösterilen sınır içindeki 
Devlete aid sıcak ve soğuk su kaynaklarile...) 
Bunda mahzur yoktur. 

BAŞKAN — Encümen maddeyi şu şekilde 
tashih ediyor. Devlete aid kaydmı birinci fık
ranın 4 ncü satırında (Smır içindeki Devlete 
aid...) şeklinde koyuyor. Bu tashihat yapıldı. 
Madde hakkında başka mütalea var mı? Mad
deyi reye koyuyorum. 

Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

MADDE 2 — Sınırları birinci madde ile tes-
Mt olunan sahanm İktısad vekâletince tayin edi
lecek mmtakalarmda hususî mesken, otel, pan
siyon, kapalı eğlence yerleri, gazino ve lokan
ta ve dükkan inşa ve tesis etmek isteyen Türk
lere ve yabancılara parasız olarak Hazineye 
aid araziden aşağıdaki kayid ve şartlara göre 
lüzumu kadar arsa ferağ ve temlik edilebilir. 

Temlik edilen bu yerler üzerinde A. K. A. 
Y. işletmesinin intifa hakkı sakıt olur. Kap
lıcalar bölgesinin umumî plânı ile bu bölgede 
yapılacak binaların mevkii ve inşa şekilleri <ve 
ayrılacak arsaların mevkilerile miktarları ve 
krokileri İktısad vekâletince tesbit edilerek 
ilân olunur. 

İşbu kanunun neşrinden sonra yapılacak bi
naların tam kârgir veya beton olması şarttır. 

Bu hükümlere uygun olmayarak yaptırıla
cak olan binalar 10 - VI - 1933 tarih ve 2290 
sayılı belediye yapı ve yollar kanununun 13 n-
cü maddesindeki hükümler dairesinde yürtm-
lır. Mezkûr maddenin belediye encümenlerine 
verdiği vazifeyi A. K. A. Y. işletmesinin kura
cağı hükmî şahsiyetin uzuvları ve idare heye
tine verdiği vazifeyi de istanbul vilâyetinin 
idare heyeti görür. 

HAKKI TARIK US (Giresun) — Bu madde
de iki noktanm izaha muhtaç olduğu kanaatin

deyim. Birisi : «... Kaplıcalar bölgesinin umû
mî plânı ile bu bölgede yapılacak binaların mev
kii ve inşa şekilleri ve ayrılacak arsaların 
mevkilerile miktarları ve krokileri İktısad ve
kâletince tesbit eedilerek ilân olunur...» Güzel. 
Yalnız bu fıkranın-madde içinde aldığı mevkie 
göre ileride bir tereddüd hâsıl olabilir. Acaba 
bu ilân, temlik ve ferağdan sonra mı olacak, yok
sa ona tekaddüm mü edecek? Tekaddüm etmesi 
lâzım olduğuna göre maddede daha evvel yer al
ması icab eder. Hattâ başka bir madde halin
de tedvin edilmesi daha doğru olur diye düşü
nüyorum. 

İkincisi : Akay işletmesinin kuracağı hükmî 
şahsiyetin uzuvları belediye salâhiyetine sahib 
oluyorlar. Burada uzuvlarmdan maksad nedir? 
Belediye bir hükmî şahsiyettir. Keza Akay da bir 
hükmî şahsiyet olduğuna göre bunu bir kere da
ha tayin ve takyid etmenin maksadı ne olabilir, 
bunu da anlıyamadım. Bu; tatbikatta da müş
külâtı mucib olabilir. 

Sonra yabancı ve yerli tasrih olunmuştur. 
Bu tasrihe ihtiyaç var mıdır? Yabancıları da 
umumî hükümler dahilinde tasarruf salâhiyetini 
haiz tutacaklarına göre böyle istisna imiş gibi 
bir hüküm tasrih etmeğe lüzum var mı idi, bu
nun izah edilmesini rica ediyorum. 

BÜTÇE E. M. M. RAİF KARADENİZ (Trab
zon) — Bizce kanunun koyduğu hükümlerin kıs
men birinci fıkrada, kısmen ikinci fıkrada yazıl
mış olmasının yanlış bir mana çıkarmaya müsa-
id olmayacaktır. Yani bu tertib tamamile mantı
kî ve maksadı güzel ifade eder şekildedir. Aşağı-
dakinin yukarıya ve yukarıdakinin aşağıya ya
zılması, belki maksadı hakikiyi daha vuzuh ile 
ifade edemezdi. Daha mudil olurdu. 

Sonra Yalova arazisi bir harita ile tesbit edil
miştir. Burada şu, şu işler yapılmak üzere mec-
canen arsa verilebilir, diye umumî bir hüküm 
koyduktan sonra, aşağıdaki maddeler üzerinde 
de tayya giderek şöyle, şöyle yapılır diye kaide
ler vazetmektedir. Binaenaleyh hükümlerde bir 
aykırılık yoktur ve başka mana çıkacak bir va
ziyet de bulunmamaktadır. 

İkincisi; arkadaşımın sorduğunun ikincisi: 
Buradaki Yalova işinin idare edilmesini encü
menler doğrudan doğruya Akay idaresine bırak
mışlardır. Bütçe encümeniniz bu işin ayrı bir 
şahsiyeti hükmiye tesisile onun tarafmdan idare 
edilmesini kabul etmiştir. Akay idaresi hem ken
di işini yapsm, hem de bu işle meşgul olsun. 
Ayni memurlarm müteaddid işlerle meşgul 
olması neticesini hâsıl edecektir ki, biz işlerin 
selâmeti namına bunu muvafık görmedik. Bu
nun için kabul buyurmuş olduğunuz birinci 
maddenin son fıkrasında bu maksadımızı ifade 
etmiş bulunuyoruz. Burada binalar bir plân 
dahilinde yaptırılacaktır. Eğer plân dahilinde in

şaat yaptırılmazsa bu binalar yıktırılır. Diğer en
cümenler bunun için umumî hüküm koymuşlar. 
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ÜSfasıl yıktırılır. Bunu yıktırmak için hiç bir şe
kil yoktur. Bütçe encümeniniz, bunun yıktı
rılması için belediyeler kanunu vardır dedi; 
böyle bir bina plâna muvafık görülmiyerek yık
tırılması lâzım gelirse nasıl olacaktır. Belediye 
encümenleri vardır. Alâkadarlara tebligat ya
pılarak, meselâ bir haftaya kadar bunu umu
mî plâna irca veya o müddet zarfında yaptır-
mazsan yıktıracağız, der. Alâkadar bunu ya
parsa yapar, yapmazsa yıktırmağa karar verile
bilir. Alâkadar icab ederse mahallin idare heye
tine müracaat eder, itirazda bulunur. Yalova-
da bir belediye yoktur. Yeniden kurulacak şah
siyeti hükmiye vardır. Belediyenin encümenle
rine aid bu tebligat işini kim yapacaktır. Ora
da dedik ki; kurulacak olan şahsiyeti hükmiye-
nin uzuvları bu tebligat işini yapar. Katî ka
rarı Yalova kazasına tâbi olmasına rağmen 
daha emniyetli olur noktai nazarından işi İs
tanbul İdare heyetine bıraktık, İstanbul İda
re heyeti bunu yapar, dedik. Şahsiyeti hükmi-
yenin uzuvlarından maksad; kanunen o hükmî 
şahsiyeti temsil salâhiyetini haiz olan uzuvlar 

demektir. Tabiî şahsî hükmiyet teessüs ederken 
bir İdare heyeti, bir dirketörü veya bir komi
tesi olur. Kanunen bu salâhiyet hangilerinde ise 

bu işi o yapacak, dedik. Yabancılar için kayid 
koymak mecburiyeti vardır. Çünkü yabancılar 
köylerde arazi, gayrimenkul alamazlar. Fakat 
bu kanunla - Yalova bu gün nihayet bir köy ol
duğu halde - orada yabancılara yer vermek mec
buriyeti vardır. Kanuna bu kaydi koymağa 
zaruret vardı, onun için koyduk. 

ZİYA GEVHER ETİLİ (Çanakkale) — Ben 
Yalovanın daimî müşterilerinden biriyim. Her 
sene Yalovaya gider, oradan şifa alır, gelirim. 
Bu vesile ile hem bu .madde üzerinde, hem de 
bu kanun münasebetile bazı şeyler söyliyeceğim. 

Evvelâ burada iktisadî ve hukukî olmak 
üzere iki mesele vardır. Birincisi; hukukî me
sele. Teşkil ettiğimiz her hangi bir şahsiyeti 
hükmiyeyi belediyenin hak ve salâhilyetleri da
hiline sokmak, ana yasaya mugayirdir. 
Bunun verilebileceğini, içimizde hangi hukuk
çu, bu kabili teliftir derse o zaman bir karar 
alınabilir. Belediyenin hakkmı, Devlet müesse
sesi olan Akaya değil, Akayın teşkil edeceği 
şahsiyeti hükmiyeye mensub adamların eline ve
receğiz. 

İkincisi: sözüm saym İktisad vekiline müte
veccih olacaktır. Kanunda deniyor ki, otel, 
pansiyon ve saire inşaatını ecnebi veya Türke 
bırakalım. Fakat otel pansiyon ve saireyi her 
hangi bir şahsa verdikten sonra Akay müesse
sesi ki bu kadar sermaye koymuştur. Bu yüzden 
onun tesisatı, pansiyon ve sairesi acaba zarar 
etmiyecek mi? Başkalarının bu kadar güzel bir 
yerde elde ettiği ve bu kadar imtiyazla verdiği
miz bu iş üzerinde başka bir rakibi Akaym kar
şısına getirmekle Devletin menafiini baltala

mıyor muyuz? Bu itibarla Akaya zarar yapa
rız. Bu doğru mudur? Bunu izah etsinler. Diğer 
söyliyeceklerimin iktisad vekâleti için çok mü-
fid olacağmı Sildiğimden onu da diğer madde
lerin müzakeresine bırakıyorum. Ben Yalovada 
oturduğum için bu işin içini, dışmı pek iyi 
bilen ve uzunboylu bu hususta arkadaşlarımla 
dertleşen bir arkadaşınız olduğum için bu 
mesele üzerindeki mevzuatımı başka maddeye 
bırakıyorum. 

Yalnız bu işin iktisadî zararı var mıdır, yok 
mudur, evvelâ bunu izah etsinler. 

KEMAL KUSUN (Maraş) — Yapılsm da 
Akay bu zarara razıdır. Yeterki orası imar edil
sin. 

BAŞKAN — Madde hakkında başka mütalea 
var mı? 

B. E. R. MUSTAFA ŞEREF ÖZKAN (Bur
dur) — Akay idaresinin hükmî şahsiyetini dev
retmek lüzumu orada bulunan arkadaşlarımızın 
verdiği izahlardan çıkmıştır. Yalovada çalışırken 
her hangi bir ihtiyaç hâsıl olduğunda Akay ida
resine müracaat ederek o ihtiyacı temin ettir
mek zarureti hâsıl oluyormuş. Bu gibi uzun 
muamelelere meydan vermemek için zaten Akay 
idaresi de işletmekle mükellef olub bu gibi eks-
plüvantasyon işleri üzerinde ihtisası olmadığın
dan bu yolda ihtisası olacak bir heyet teşkil 
etmesini ve onu hükmî şahsiyetle teçhiz edib ve 
o işi görmekle mükellef kılmasını doğru bulduk. 
Bu bakımdan encümenin yapmış olduğu tadil 
her halde faydalı bir tadildir. Arkadaşımızın 
itirazı esasa, yani bu idarenin hükmî şahsiyete 
tevdi edilmesine değildir. Arkadaşımız bu işi 
belediye vazifeleri arasmda gördüğü için onu 
ancak belediyenin yapmasmı doğru bulmakta
dır. Halbuki, buradaki şahsiyeti hükmiye bele
diye vazifesini belediye olarak görmiyecektir, 
burada göreceği vazife belediyenin yalnız yapı 
kanununa taallûk eden hususlarıdır. Çünkü 
yapı kanununa taallûk eden hususları belediyeye 
tevdi edecek olursak işlerin uzayacağını düşün
dük. Esas itibarile belediyeye verilmiş olan bir 
vazifeyi bir hükmî şahsiyete verirken belediye
nin bu vazifeyi kendi vazifeleri gibi göremiye-
ceğini de derpiş ettik. Çünkü Yalova kaplıcaları 
belediye hududu haricindedir. Bu idareyi hük
mî şahsiyet eline tevdi etmekle belediye hudud-
ları haricinde olan bir mahalle aid vazifelerin de 
ona tevdii gibi bir Formaliteyi muhafaza etmek 

istedik. Kaplıca belediye hududları dahilinde olsa 
idi o vakit bu vazifeyi bir hükmî şahsiyete devret
meğe lüzum yoktu. Binaenaleyh belediyenin gör
mesi lâzım gelen bir vazifeyi alıb da hükmî 
şahsa devretmiş olmadık. Belediyenin görmesi 
icab eden vazifeyi bu hükmî şahıs görür, dedik. 
Belediyenin yokluğunu bu hükmî şahsın ikame-
sile itmam etmiş olduk. Bu suretle anayasada 
belediyelere verilmiş olan bir hakkı, mevcud bir 
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belediyeden alarak diğer bir idareye tevdi edil
mek vaziyeti yoktur. 

BAŞKAN — Madde hakkmda başka bir mü-
talea var mı? 

ZIYA GEVHER ETİLİ (Çanakale) — ikinci 
sualimi Iktisad vekâletinden sormuştum. 

Ik. V. ŞAKIR KESEBIR (Tekirdağ) —Ar
kadaşımızın göstermiş olduğu endişeleri esasd-a 
varid görmedik. Bu gün Yalovada istifade edi
len yatak miktarı 200 deh ibarettir. Takdir buy-
rulur ki 200 yataklı bir su şehri, oradan bekle
diğimiz faydayı tamamile yerine getiremez. Eğer 
hususî teşebbüsler bu 200 yatak miktarını, ka
nunda kendilerine gösterilen kolaylıklardan isti
fade ederek, bir kaç misli arttıracak olursa 
bundan ancak fayda görülür. O müessese için 
bir zarar olacakı endişesini varid görmüyoruz. 

ZIYA GEVHER ETlLl (Çanakkale) — Bir 
kere eğer orada belediye mevcud değil 
diye bu veriliyorsa, orada belediye var
dır, 12 kilometre mesafededir. En ni -
hayet yapılacak şey Yalova kazasının 
merkezi olan Yalıyalova kasabasının belediyesi
ne burayı ilhak etmektir. O zaman kanunları
mızla hiç tearuz etmeksizin bu işi görebiliriz. 
Daha olmazsa elimizde köy kanunumuz vardır, 
köy teşkilâtımız vardır. Belediye veya köyden 
alıpta hususî şahıslara böyle hakların verilmesi, 
ana kanunlarımıza tearuz eder kanaatindeyim. 
Bu böyledir. Belediye yoktur diye verilmesinin 
cevabı da köy vardır sözüdür. 

BÜTÇE E. R. MUSTAFA ŞEREF ÖZKAN 
(Burdur) — Orası köy değildir, köy yoktur. 

ZIYA GEVHER ETlLl (Devamla) — Var
dır. Yanıbasında köy vardır. Orasmı karış ka
rış bilirim, Mustafa Şeref. 

ikincisi, Savın bakanım dediler ki, iktisadî 
sarar yoktur. Bir kere Yalovanm bütün tesisa
tını göz önüne alalım. Yeni yaptırdığı 150 ya
taklı otel müstesna olmak üzere elindeki bütün 
oteller ve saire tahtadır. Onlar da gittikten 
sonra Akayın istifadesi 150 yataktan olacak
tır. Bütün yükü alacak, teşkilâtı kuracak, 
eşhası hususiye gidecek, bütün bu imtiyazlar
dan istifade edecek. Eşhasm kazancını, bir de 
Akayın kazancını tasavvur edin. Bana yakin 
gelen fikir şudur ki, Akay binaları yapsm ve 
isletmeye versin. Mal kendisinin olsun, ticarî 
«eraitle ikisi de müştereken istifade etsin, iş
letmeyi başka ellere versin. Bakmız realist 
olarak düşünülen bir şev arzedeyim: Akay bu 
sene oardaki 3 ncü sınıf lokantasını kaldırmış
tır. Her gelen orada ikinci smıf lokanta dan 
yemek yemektedir. Yemeksiz pansiyonu da 
kaldırmıştır. Çünkü Akay bunları işletemiye-
cek bir vaziyete gelmiştir. Ehven bir şey yüzün
den bu dereceye gelmiştir. Bazı kimseler var
dır malûm. Beş on kişi birleşirler. Hattâ gayet 
çabuk birledirler. 10 tanesi bir araya gelir, iç
lerinden bir tanesi her gün sefer taslarile Istan-

buldan yemek getirir, ve böylelikle pek az bir 
para ile her gün banyo, orman safası sürerler. 
Amma Akay batacak, zarar yok, müşteriler ek
silmesin. Müşterilerin ekseriyetini de onlar 
teşkil ediyorlar. Biz bu suretle pansiyonu ele 
alacak olursak, daha istifadeli olur kanaatinde
yim. Belki ben yanlış düşünüyorum? Çünkü ben 
bu işleri pek o kadar bilmem. Yalnız oradaki 
şikâyetlerden ve müşahedelerimden aldığım in
tibaları arzediyorum. Eğer Hükümet bu şekil
de istifade edeceğini düşünüyorsa diyeceğim 
yoktur. Fakat netice yine ayni olacaktır. Eğer 
istifade temini isteniyorsa Akayı kaldıralım. 
Başka bir idare teşkil edelim. Bence bina ve 
saireyi Akay yapmalı, işletmesini de müşterek 
olmak üzere başka bir müesseseye vermelidir. 
O zaman bir faide olabilir. Yoksa bir netice hâ
sıl olmaz. 

Dr. SADÎ KONUK (Bursa) — Ben Su şeh
rinde uzun zaman bulunmuş ve Su şehrinin na
sıl işletilebileceği hakkında kendimce küçük bir 
fikir edinmiş bir arkadaşınızım. 

Yalova başlı başına bu günkü randımanını 
daha çok kaybedecek vaziyettedir. (Zaten zarar 
ediyor sesleri). Çünkü hiç hinterlandı yoktur. 
Kendisini daima besliyecek bir kasabası da yok
tur. Ancak hariçten gelecek ve misafir tarzmda 
orada oturmağa mecbur kalacakların birakacak-
ları kârdan teneffü etmeğe mahkûmdur. Sapa
dır, yolu yoktur. Kendisine çok yakın olan Bur
sa ve Uludağdan izoledir. 

ZtYA GEVHER ETlLİ (Çanakkale) — izo
le ne demektir? 

Dr. SADİ KONUK (Devamla) — Ayrıdır. 
Ziya Gevher arkadaşımızın dediği gibi şayed 
bir hususî idare düşünülüyorsa bu hususî ida
re, Uludağ - Bursa ve Yalova olmak üzere, tek 
etablisman halinde mezcedilerek büyük bir ser
maye ile memleketin hizmetine arzetmek, böy
le küçük sermaye ile görülecek iş ve onlarm 
alacakları küçük tedbirlerden daha iyi olur. 

Ne kadar bina yapsak veyahud konforlu 
oteller tesis etsek, olan rağbeti bugünkünden 
fazlaya çıkaramayız. Ben o kanaattayım. Çün
kü gelen adam en çok bir, hafta kalır ve çok 
güzel olmasma rağmen bir çok vasıtalardan 
mahrum bulunan Yalova nihayet onu sıkar. Çık
mak, gezmek, tarihî abidatı görmek veyahud 
bazı tabiî şeyleri seyretmek te ister. En nihayet 
banyo şehri demek, suyun içine girip çıkmak
tan ve uyumaktan ibaret değildir. Biz burasmı 
bunlarla teçhiz etmezsek, orayı alelade eski sis
tem bir hamam vaziyetinden kurtarmış olama
yız. istediğimiz kadar konfor yapalım. Orada 
ne bir eğlence yerimiz vardır, ne bir sinamamız 
vardır, ne bir tiyatromuz vardır. Hatta İrir ku
marhane bile yapmak lâzımdır, o da yoktur. 

KEMAL KUSUN (Maraş) — Kanunun he
defi de budur işte. 
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Dr. SADÎ KONUK (Devamla) — Şimdi ma

zur görünüz, bu kaplıca işlerile meşgul olmuş 
bir arkadaşrnrzrm. Bu iş üzerinde çok çalıştım. 
Eğer imkân varsa, mütehassıs bir heyet, bn 
memleketin su şehirleri için hakikî ve ciddî 
olarak meşgul olsun. Bu servetlerimizi boş ye
re akıtmryalnıı. Bunları hamam kasabası olmak
tan kurtaralım ve alemi imrendirecek bir vazi
yete sokalım, Muhakkak surette bu iş üzerinde 
bir heyet meşgul olmalıdır. 

BAŞKAN — Hatiplerden rica ederim: Heye
ti umumiye müzakeresi bitmiştir, ikinci madde
yi müzakere etmekteyiz. Usulen maddede ne 
varsa onun hakkmda söz söylensin. Heyeti 
umumiyeye taallûk eden mütalealarını da lütfen 
lâyihanın sonunda söyliyeceklerine bıraksınlar. 
Şimdi madde müzakeresi vardrr. 

MAZHAR MÜFİD KANSU (Denizli) — Ya
lova kaplıcalarının Akay idaresinde bırakılma
sı daima zararlıdır. Şimdiye kadar olduğu gibi 
istediği kadar otel yaptırsın, ne yaprtmrsa yap
tırsın daima zarar edecektir. Evvelce Yalova Iz-
mite merbuttu, ben de orada mutasarrıftım. Şim
di Ankara Palas müdürü olan Reşid Ayad Ya-
lovanın müsteciri idi. Niçin şimdi o vakitki müş
teri bulunmuyor? Çünkü şahsiyeti hükmiyenin 
yalnız banyo hazırlamasile müşteri celbine im
kân yoktur. Oraya gelen, iki dağ arasmda yir
mi gün oturamaz. Eğlence ister. Bütün Avrupa 
kaplıacalarma yalnız banyo için değil, ayni za
manda eğlenmek için de giderler. Şimdi Ankara 
Palas müdürü olan zat o zaman oraya muhtelif 
eğlence vasıtaları getirdi, Akay bunu yapamaz, 
resmî Devlet idaresi bunu yapamaz. Binaena
leyh oranm şahsiyeti hükmiyeye verilmesi, Hü
kümetin yapamadığı bu işleri şahsiyeti hükmi
yenin yapması için olacak. Bendeniz Akaya bir 
menfaat temini için bu kanunun yapıldığını zan
netmiyorum. Akay bundan varidat, kâr alamaz. 
Binaenaleyh hükmiyeti şahsiye bunu düşünsün, 
Akaya, kaplıcaya müşteri celbedecek hususatı 
düşünsün diye yapılıyor. 

Maddede diyor ki, bir takım eşhasa, kime 
isterse verilecek. Çok güzel.. Bu gibi işler eşhas 
tarafından daha iyi idare olunur. Akay idaresi, 
resmî bir müessesedir, otelcilik yapamaz. Bina
enaleyh kanunun maddesi çok yerindedir. 

BAŞKAN — Madde hakkında başka mütalea 
ve tadilname yoktur. Maddeyi aynen reyinize 
arzediyorum. Maddeyi kabul edenler işaret bu
yursunlar . . . Etmeyenler . . . Madde kabul edil
miştir. 

MADDE 3 — Her bina için parasız verilecek 
arsa miktarı (2000) metre murabbaını geçemez. 
Yapılacak binanm şekil ve istimal tarzı bu mik
tardan fazla arsaya ihtiyaç gösterdiği takdirde 
bu gibi arsalarla yabancılara verilecek arşların 
teffizleri İcra Vekilleri Heyeti kararile yapılır. 

BAŞKAN — Madde hakkında mütalea var 

mı?.. Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul eden
ler işaret buyursunlar . . . Etmeyenler . . . Madde 
kabul edilmiştir. 

MADDE 4 — İkinci ve üçüncü maddelerde 
yazılı muameleler bitirildikten sonra A. K. A. Y. 
işletmesi müracaat sırası gözetilmek suretile, ki
me ne miktar arazi teffiz edileceğini krokisi ile 
birlikte Yalova kaymakalığma bildirir. Kayma
kamlıkça bu krokiler esas tutularak gösterilen 
arsaların istekliler adma işbu kanunda yazıl r 
şartlar dairesinde tapuda tescil muamelesi he
men yaptırılır. 

Bu kanunun hükümlerine göre üzerlerinde 
inşaat —^^ılmadan bu arsalar satılamaz ve baş
kasına devrolunamaz. 

NAŞtD ULUG (Kütahya) — Bu 4 noü 
maddeden evvel Maliye, Dahiliye ve îktısad cm 
cümenlerinin bir 4 ncü maddesi vardrr M, Büt
çe encümeni bunu müzakere ettiğimiz proje
den çıkarmıştır. îlk defa bir su şehrini imara 
başlamış bulunuyoruz bu işe hususî sermaye
yi de katmak istiyoruz. Hükümetin bu güzel 
teşebbüsünü inceleyen îktısad, Dahiliye ve Ma
liye encümenleri, böyle bir imar işinin plân
sız yapüamryacağma kani olarak bazı hüküm
ler koymuşlardır. 

îktısad encümeni demiştir ki; (Kaplıcalar
da müstakil belediye teşkilâtı yapılıncaya ka
dar Akay idaresi bu vazife ve salâhiyeti mahallî 
teşkilâtı vasrtasile belediye kanunlarından is
tifade ederek yapar). Ondan sonra Dahiliye 
encümeni M, belediyeler ve imar mesaisine aid 
kanunların İhtisas encümenidir. Onlar da de
mişlerdir ki: «Dördüncü maddede: Kaplıca böl
gesine bitişik arazide ve smırdan 500 metre me
safede ve Yalova iskelesinden kaplıcaya giden 
anayol kenarlarında yapılacak bina ve dükkân
ların plânları da Ekonomi bakanlığına tasdik 
ettirilir. Bakanlık bu plânlan ancak bölge rıin 
çirkinlik vermemesi bakımından tetkik eder ve 
sahihlerinin malî kudretlerini göz önünde bu
lundurur». 

Maliye encümeni bu hükmü; vazifeyi en ya
kın alâkası dolayisile İstanbul vilâyetine ver
mek suretile muhafaza etmiş bulunryor. 

Bütçe encümeninin mazbatası okununca gö
rülür ki (Dördüncü madde ile teyid edilmek 
istenilen hususatm mevcud mevzuat ile teminini 
mümkün gören encümenimiz maddenin lâyiha
dan çıkarılmasına karar vermiştir) diyor. 

Halbuki orada henüz belediye teşkilâtı, köy 
teşkilâtı yoktur. Böyle bir yerde ilk defa mo
dern bir eser yaratmak istediğimiz vakit, ilk 
önce onun ve yakın muhitinin plânlı olması ha 
tıra gelir. Onu plânlarının bir makam ta
rafından tetkik ve tasvibinde fayda mülâhaza 
ediyorum. Dahiliye, Maliye ve Îktısad encümen 
leri de aynı ihtiyacı hissetmişlerdir. Bu mak 
şadla Yüksek Reislikten, Maliye encümeninin 
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4 ncü maddesinin Heyeti umumiyede okutularak 
4 ncü madde olarak reye konulmasını ve kabu
lünü rica ederim. 

H. TARIK US (Giresun) — Efendim, ben
deniz yine bu maddede yazılı, müracaat sırası 
tabirinden istifade ederek birinci maddede ar-
zettiğim noktaya temas etmek isterim, ki bura
ya matuf idi. Bu müracaat sırası başlangıcı ne 
olacaktır? Bendenizce bu ancak yapılacak plâ
nın hazırlanmış olmasından sonra olmak lâzım
dır. Yani alâkadar olacaklar hangi şeyi öğren
dikten sonra müracaat edeceklerdir? Birinci, 
ikinci maddenin yazılışı o şekildedir ki, bu salâ
hiyeti kanuniyeyi aldıktan sonra o idareyi hük
mî şahsiyet dilediğine ferağ edebilir. Ancak bura
da müracaat sırası giderilmek suretile müracaat 
hakkı kaybedilmiş oluyor. Burada encümenin 
maksadı nedir? Yani ilân edildikten sonra vaki 
olacak müracaatların esas olacağı yolunda mı
dır? Maksadım bunun burada tebarüz ettirilme
sidir. 

BÜTÇE E. M. M. RAÎF KARADENİZ (Trab
zon) — Naşid Uluğ ardakaşmıızm bahseylediği 
ve bu kanuna ilâvesini istediği Maliye encüme
ninin dördüncü maddesi, kaplıcaların bulundu
ğu saha dahiline maksur olmayan ve ancak bu 
sahaya bitişik ve onun dışında bulunan bölge
lere aiddir. Bunu, şu mülâhaza ile yapmışlar: 
Sahilden kaplıcalara gidinceye kadar yol üzerin
de 4 - 5 tane köy vardır. Bu köyler yol üzerinde 
çirkinlik arzedecek bir vaziyettedir. Onun için bir 
plân yapılsın, bu köyler de imar edilsin denmiş. 
Orada bulunan köylüleri tazyik edici bir hük
mü, münhasıran Devlete aid olduğunu ifade et
tiğimiz kaplıcaların imarmı ihtiva eden bir ka
nuna koymak istemedik. Orada bulunan köyleri 
imar ve ihya etmek arzu olunuyorsa onu bura
dan salâhiyet alarak değil, köy kanununa ve 
diğer mevzuata bakarak temin etmeliyiz. Ora
da bir kaymakam vardır, köy kanunu vardır. 
îdarei hususiyeden muavenet edilmenin yolları 
vardır. Onlar burasmı istedikleri şekilde imar 
edebilirler. Nitekim Ankaraya civar köyler bu 
şekilde imar edilmektedir. Onun için bu dördün
cü maddeyi Bütçe encümeniniz lâyihadan çıkar
mıştır. 

Hakkı Tarık arkadaşımız da sıradan bahset
tiler. Madde sarihtir. Yukanki maddede; evve
lâ bu plân yapılır, parsellere ayrılır ve ilân edi
lir, diyor. Bu ilândan sonra bu madde ile de 
ilândan sonra sıra ile ilk evvel müracaat edenin 
hakkı mukaddem olmak suretile bir saat evvel 
müracaat eden alır, ayni şerait dahilinde o ar
sayı istiyorsa, Ondan geri kalan alamaz. 

Maddede başkaca izah edilecek, anlaşılmaya
cak bir nokta yoktur. Yukarüri maddede «ilân 
edilir » deniyor. Bu maddede «muameleler biti
rildikten sonra » deniyor ki, tabiî ilândan da 
sonradır. 

NAŞID HAKKI ULUĞ- (Kütahya) — Saym 

mazbata muharriri arkadaşımızın izahatı bende
nizi tatmin etmemiştir. Sebebi; bu dördüncü 
madde Yalova civarındaki köylerin imarmı 
mevzubahs eden bir madde değildir. Gayet sa
rihtir, « Kaplıca bölgesine bitişik arazide ve sı
nırdan 500 metre mesafede » araziyi kasdediyor. 
Şu demektir M, bir harita çizilmiştir, ondan 
yarım kilometre mesafe dahilinde yapılacak in
şaat bir nizama uymalıdır. Bilirsiniz, memleke
tin dört köşesinde kaplıcalar vardır; Sazdan 
bezden, çamurdan bir mevsimlik ikametgâhlar 
yapılır. Bunlarm mecrası yoktur, helası yok
tur, sinek yuvası olur, sular akar, sıtma doğar. 
intihab dairelerinde ılıca ve kaplıca olan arka
daşlarımızın hepsi bu manzaraların karşısında 
acı duyuyorlar. Şimdi Yalova da şifalı bir su 
var, bunun başmda güzel şeyler yapılmıştır. 
500 metre yürüyüb bu hududu aştığımız vakit 
çerden, çöpten, çamurdan, yapılmış barakalar 
görülecektir. Bunun neticesinde yarm belki 
kaplıca muhitinde sıtma mücadelesini icab etti
recek bir vaziyet hâsıl olacaktır. Arkadaşlar 
bunu gezdiğim yerlerde gördüm. Gelirler, çit
ten, çöpten evler yaparak orada üç dört hafta 
orada otururlar. Bütün pis şeyler meydandadır. 
Sonra öyle bırakıb giderler. Kanaatime göre 
Dahiliye, Maliye ve îktısad encümenlerinin koy
duğu hüküm çok yerindedir. Köylerin imarı 
ayn bir iştir, bahsine gelince; lâyiha 
Yalova iskelesinden Yalovaya giden ana 
yol kenarında yapılacak inşaatı kasde
diyor. Eğer bu yol üzerinde yapılacak bi
nalar güzel bir plâna uyularak yapılacak olursa 
köylünün eline bir plân verilirse halk için, 
köylü için ne büyük bir nimet olur 
(Bravo sesleri). Hangi köy kanunu, 
hangi köyün halkı bunu kendiliğinden 
temin edebilir? Bunun halkı tazyik edecek 
bir tarafı da yoktur. Maliye encümeni gayet 
isabetli olarak bu maddeyi koymuştur. « Sa
hihlerinin malî vaziyetini göz önünde bulundu
rulacaktır » deniyor. Bu demektir ki, hiç bir 
köylüye sen şu yolun üzerinde üç katlı bina ya
pacaksın, denilmevecektir. Çok faydalı olan 
maddenin nazarı itibare alınmasını rica ederim. 

DAHİLÎYE E. M. M. ŞÜKRÜ YAŞIN (Ça
nakkale) — Muhterem arkadaşlar, Naşid Uluğ 
hemen hemen Dahiliye encümeni mazbata mu
harririnin söyliyecekleri söylediler. Filhakika 
bu madde encümende tedvin edildiği zaman dü
şünülen şey tamamen Naşid Uluğun fikridir. 
Gerek sıhhat noktasından Gerek imar etmek 
istediğimiz bu güzel yurdun, yeşil Yalovanm 
civarında nazara nahoş görünecek ve sıhhati ih
lâl edecek binalar veya tesisat vücude getirme
mek ve ondan sonra, maalesef meselâ, güzel 
îstanbulun gerek Anadolu cihetinden giriş ye
rinde ve gerek Avrupa cihetinden giriş yerin
de olduğu gibi bir takım teneke bakkal dük-
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kânları ile o güzel asfaltın kirletilmemesidir. 
Yoksa köylerde yapılacak inşaata Hükümetin 
müdahalesini teşvik etmek, encümenin aklmdan 
geçmemiştir. Bendeniz de Dahiliye encümeni
nin bu maddesinin kabulünü rica ediyorum. 

BÜTÇE E. M. M. RAÎF KARADENİZ 
(Trabzon) — Bütçe encümeninden ziyade bu 
işi Dahiliye ve diğer encümenlerin düşünmesi 
lâzımgelir. Bütçe encümeni bu maddeyi niçin 
çıkarmıştı, esbabı mucibesini bendeniz izah et
tim. Heyeti umumiye nasıl isterse öyle yapı
lır. , 

BAŞKAN — Bir takrir var, arzediyorum. 
Yüksek Reisliğe 

Maliye encümeninin 4 ncü maddesinin 4 ncü 
madde olarak kabulünü teklif ederim. 

Kütahya 
Naşid Uluğ 

BAŞKAN — Madde muhteviyatı hatibler 
tarafmdan izah edildi. Takriri reye arzedece-
ğim. Takriri nazarı itibare alanlar ... Almayan
lar ... Takrir nazarı itibare almmıştrr. O halde 
Maliye encümeninin 4 ncü maddesini okutuyo
rum. 

MADDE 4 — Kaplıca bölgesine bitişik ara
zide ve sınırdan 500 metre mesafede ve Yalova 
iskelesinden kaplıcaya giden ana yol kenarla
rında yapılacak bina ve dükkânlar, istanbul 
vilâyetince önceden tesbit veya alâkadarlar ta
rafından yaptırılıp yine istanbul vilâyetince 
tasdik edilecek plânlara göre yapılır, istanbul 
vilâyeti, bu plânları tesbit ve tasdik ederken 
ancak bölgenin ahengine çirkinlik vermemesini 
ve sahihlerinin malî kudretini göz önünde bu
lundurur. 

BAŞKAN — Mjadde hakkında mütalea var 
mı? Reye arzediyorum. Kabul buyuranlar... Et-
miy enler... Kabul edilmiştir. 

Beşinci madde olarak Bütçe encümeninin 
4 ncü maddesini tekrar okutuyorum. 

MİADDE 5 — ikinci ve üçüncü maddelerde 
yazılı muameleler bitirildikten sonra A. K. A. 
Y. işletmesi müracaat sırası gözetilmek suretile, 
kime ne miktar arazi teffiz edileceğini kroki
si ile birlikte Yalova kaymakamlığına bildirir. 
Kaymakamlıkça bu krokiler esas tutularak gös
terilen arsalarm istekliler adma işbu kanunda 
yazılı şartlar dairesinde tapuda tescil muamele
si hemen yaptırılır. 

Bu kanunun hükümlerine göre üzerlerinde 
inşaat yapılmadan bu arsalar satılamaz ve baş
kasına devrolunamaz. 

BAŞKAN — Madde hakkmda müzakere ce
reyan etti. Tadilname de yoktur. Maddeyi reye 
arzediyorum. Kabul buyuranlar... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 6 — Tapuya tescil tarihinden iti
baren iki yıl sonuna kadar ikinci madde hük

müne göre inşaat yapmamış olanların namları
na tecil edilmiş olan arsalarm kayidleri hiç
bir muameleye hacet kalmaksızın Yalova kay
makamlığınca Hazine namma değiştirilir. Bu 
muamele harç ve resme tâbi değildir. 

Ancak bu müddet içinde binanın keşif bede
linin dörtte bir miktarında inşaat yapmış olan
lara arsa ve inşaatı başkasma devretmek veya 
inşaatı bir sene içinde bitirmek müsaadesi ve
rilir. Devir alan veya bir sene daha müsaade 
alan kimse evvelki iki senelik müddetin bittiği 
tarihten itibaren bir yıl içinde inşaatı bitirme
ğe borçludur. Aksi halde birinci fıkra hükmü 
tatbik olunur. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi re
yinize arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 7 — A. K. Y. A. işletmesi bu ka
nunla kendisine verilen hakkı muhafaza ettiği 
müddetçe aşağıda yazılı vergi ve resimlerden 
muaftır: 

1 - Birinci maddede gösterilen smır içinde 
olub A. K. A. Y. işletmesine verilen mevcud bi
nalar ile idare tarafmdan yaptırılacak binaların 
bina ve iktısacfî buhran vergileri, 

2 - Mezkûr smır içinde işletmeğe aid bulunan 
arazi, arsa ve ormanların ve para ile almacak 
arazinin arazi vergileri. 

İkinci madde mucibince parasız verilecek 
arsaların üzerine sahihleri tarafından yaptırı
lan binalardan inşaatm bittiği tarihten itibaren 
on sene sonuna kadar bina vergisi alınmaz. 

BAŞKAN — Mütalea var mı?... Maddeyi re
ye arzediyorum. Kabul edenler . . . Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 8 — Birinci maddedeki elli yıl müd
det bittiği zaman A. K. A. Y. idaresi Yalovada-
ki müesseselerin menkul ve gayrimenkul bütün 
mevcudlarmı olduğu gibi Hazineye parasız ola
rak teslime mecburdur. 

ZIYA GEVHER ETlLÎ (Çanakkale) — A-
kay idaresi 50 sene sonra kendi yapacağı binala
rı Devlete terkedecek. Eşhası hususiyenin yapa
cağı binalar ve saire de verilecek midir? 

BÜTÇE E. M. M. RAİF KARADENİZ (Trab
zon) — Hayır. Onlar verilmiyecek. Yalnız Akay 
idaresine imtiyazı bırakılmış olan arazi ve bi
nalar iade edilecek. Maksud olan budur. Eşha
sı hususiye yaptıklarına ebediyen sahib ve malik 
olarak kalacaklardır. 

ZtYA GEVHER ETÎLÎ (Çanakkale) — A-
kay kendi parasile yamrsa 50 sene sonra Hükü
mete vine verecek midir? 

BÜTÇE E. M. M. RAtF KARADENİZ (Trab
zon) — Akay, nihayet bir Devlet müessesesidir. 
Kendi parasile yapmış olduğu binaları dahi Dev
lete devredecektir. 

ZİYA GEVHER ETlLl (Çanakkale) — Ben 
de eşhas tarafmdan yapılacak ve işletilecek şey
lerin bir kısmmm daha iyi olacağını ve en niha-
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yet mülk sahibinin de ilelebed mülkü olacağmı 
hem bilirim ve hem de arzu ederim. Yalnız bizim 
burada bazı ana prensiplerimiz vardır, işlerimizi 
güden, bizi oraya doğru gönderen ana prensip
ler vardır. Şimdi eşhası hususiyeden, eşhası sa
lisenin farkı nedir ki bu ikisi arasında fark gö
zetiyoruz. Ahmed otel yaptı, o İM yüz sene gide
cek, otel yıkılmcaya kadar malıdır. Şahsiyeti 
hükmiyeyi haiz Akay idaresi yaparsa ondan far
kı yolrtur. Elli sene o şahıs da isaifade etmiştir, 
o da versin. Arsasmı bedava veriyoruz, Akay 
idaresi levazımını taşıyor, o şahıs dünya kadar 
para kazanıyor, tabiatm bütün güzelliklerinden 
istifade ediyor, memleketin serveti ayağma ka
dar geliyor. Sen para kazanacaksın da mukabi
linde bir şey vermiyeceksin, bu nasıl olur? Bi
naenaleyh bu da şahsiyeti hükmiye gibi 50 sene 
sonra Hazineye terketmelidir. Bilmem, Hükü
met nasıl düşünüyor? Benim fikrim budur. 

TAHSİN SAN (Aydm) — Arkadaşlar; biz 
istiyoruz ki bir işe hemen teşebbüs edelim, onu 
meydana getirir getirmez ondan istifade etmek 
ve masrafımızı almak hattâ temettü hanesine bir 
şey ayırmak kabiliyeti hâsıl olsun. 

Bazı şeyler vardır ki halkm temayülü ve iti
yadı artmcaya kadar bu gibi teşebbüslerde bir 
takım fedakârlıklar ve sabur ister. Şimdi ben
deniz zannediyorum ki, Akay idaresinin bu Ya
lova müesseseleri için şimdiye kadar etmiş ol
duğu masraflar henüz halkımızı itiyat halinde 
her sene oraya gitmek için alıştıracak derecede 
bir zaman geçmediğinden dolayı bu kadar acul 
olmamak lâzım gelir. Bu memleketin, bu halkm 
sıhhî ihtiyacını temin etmek ve onu öyle bir ha
le getirmek lâzımdır ki hariçten bile rağbet cel-
bedip istifade husule gelsin. Bu, malûmu âliniz 
halkm refahı ve serveti ile ve bu gibi hayatî iş
ler için vakit ve nakit ayırabilmek meselesine 
dayanır. Bizde refah henüz başlamaktadır. Biz 
başka milletler gibi seyahatlere, eğlencelere va
kit ve nakid ayıracak zamana henüz gelmedik. 
Halkı alıştırmak lâzımdır. Akaym elinde bulu
nan müessesatı, araziyi şahsı hususiyeye vermek 
için acele etmemek lâzımdır. Meselâ biz oraya 
bir takım inşaat yapıyoruz ve bunun için ihtiyar 
ettiğimiz masrafı. .. 

OL KÂZIM SEVÜKTEKİN (Diyarbekir) — 
Bu sözlerin madde ile alâkası yok. 

TAHSİN SAN (Devamla) — Sözümün sonu 
var, acle buyurmayınız. 

Hemen intifa etmek isteriz. Halbuki Akay 
idaresi, vakıa bunlardan sarfiyatı nisbetinde in
tifa etmektedir. Vapurları mütemadiyen dolu 
olarak müşteri taşıyor. Bu da bir faydadır. Son
ra ahali bundan sıhhatçe de istifade ediyor. 
Bu itiyad haline gelince, müşteriler, ziyaretçiler 
çoğalacaktır. Bunun için bu kadar acele etme
mek lâzımdır. Mamafi Yalovanm Akay idare
sinde bulunan müfrez kısanının imarı için bu 
lâzımdır. Eşhası hususiyeye aid binaların geli

şi güzel yapılması rağbeti tenzil edeceği için 
de bilhassa bu kanun lâzımdır. Fakat, Akay 
idaresi derhal masarifini alamadığı için bu ka
dar müteessir olmasında mana yoktur. Halkımız 
bu gibi mesire ve su ihtiyaçlarına ve yerlerine 
yeni alışmaktadır. Binaenaleyh bu kanun doğ
rudur ve yapılsın, zaten Akay idaresi belediye
ye devredilecektir. Bu da doğru bir iştir. Şeh
rin imarı ve güzelliği ve intizamı noktai naza
rından her şey belediye vasrtasile yapılırken bu 
vesaiti nakliyenin de belediyeden ayrı müesse
seler tarafından işletilmesi manasızdır. Bizde 
bu gibi işler hala ecnebi şirketlerin elindedir 
veya Akay gibi şirketlerin elindedir. Belediye 
halkın tenezzüh ve sıhhatile alâkadar olduğu 
için Akay idaresi de ona devredilirse bir taraf
tan edeceği kârı, bir taraftan yapacağı zarara 
karşı tutarak ve muhakkak kâr gözetmiyerek 
halkm ihtiyaçlarım temine çalışır. Mümkünse 
hariçte de rağbeti celbedecek bir hale koymak 
için akibet bu yola gidilecektir. Bu itibarla ka
nun pek doğrudur ve bu işte de acele ve teessü
re kapılmak katiyen doğru değildir. Umuma 
aid şehir işlerinin belediyeden ayrılması hemen 
mümkün olmıyan bir keyfiyettir. 

BAŞKAN — M&dde hakkında başka mütalea 
var mı? Haddeyi kabul edenler... Kabul etmi-
yeıüer... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 9 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

SADETTİN URAZ (İstanbul) — Istanbulun 
imarı hususunda Hükümetin son zamanlarda 
göstermiş olduğu alâka hepimm ve bilhassa is
tanbulluları çok müteşekkir ve memnun bırakı
yor. Bu meyanda Akay idaresinin de İstanbul 
belediyesine devredileceğini gazetelerde oku
duk. Filhakika bu; gerek İstanbul belediyesi
nin teşkilât ve genişliği dolayisile Yalova kap
lıcalarını daha ziyade inkişaf ettirecek bir ha
reket olacaktır. Çünkü İstanbul belediyesi gibi 
daha vasi teşkilâtlı bir idareye rabtedilmiş ola
caktır. Bu kanun noksan olarak çıkacak olursa 
Hükümetin ayrıca hu hususta bir karar ver
mesi lâzım gelecektir. Buna lüzum kalmamak 
için üç İstanbul mebusu arkadaşımla birlikte 
bir madde teklif ediyoruz. Bu maddede diyoruz 
ki, (Bu haklar, bu vazifeler İcra Vekilleri he
yeti kararile jfatanbul belediyesine devroluna-
bilir). Lütfen bu maddenin kabulünü rica edi
yoruz. (Muvafık sesleri). 

DAHİLİYE V. ŞÜKRÜ KAYA (Muğla) — 
İstanbul mebuslarının bu teklifinden istifade 
ederek, Yalova kaplıcaları hakkmda bir kaç söz 
söylemek fırsatını elde etmek istedim. Yalova 
kaplıcaları hepimizin ve cihanm malûmudur. 
Çok eski zamanlardanberi İstanbul ve civan 
halkmm şifa ve sefasmı temin etmiş bir yerdir. 
Son Osmanlı devrinde dahi Yalova, İstanbul 
halkmm meşhur bir eğlence yeri idi. Saltana-
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tm son zamanlarında burası bir şirkete ihale 
olunarak biraz işletilmiştir. O devrin hatırala
rını o devri yaşayanlardan işitmekteyiz. Fa
kat mütareke zamanı burası tamamile terkedil
miş ve istilâ orduları tarafından şirketin sırf 
intifa için kutu tahtalarından adeta mukavva
dan yaptırdığı oteller de tahrib edilmiştir. Çün
kü her yerde olduğu gibi, şirketler böyle yerleri 
daima istifade için elde ederler. Bunun en son 
misali, Yıldız sarayı ve Maryosera davasıdır, 
Onun için bu şirket de burasını imar için de «il, 
sırf istifade bakımından işletmiştir. Son kalan 
çürük binalar da düşman istilâ orduları tara
fından tahrib edilmiştir. Biz Cumhuriyetten iki 
sene sonra bu harebe üzerine gittik, ve gördük. 
Hakikaten otelin merdivenleri çıkılmayacak de
recede çürümüştü. Yalovanın yalnız istanbul 
ve crvarmm değil, Mısrrm, Suriyenin ve Akde
niz memleketlerinin dahi bir sıhhat ve eç-lence 
yeri olacağını düşünen Cumhuriyet Hükümeti o 
vakit en müsaid olarak burayı Seyrisefain ida
resine vermeği muvafık buldu. Seyrisefain ve 
bu idareyi istihlâf eden Akav burayı bir in
tifa için almamıştır. Bir külfet olarak deöii, 
bir vazife olarak almıştır. Akay bir Devlet 
müessesesi olduğu için onun burayı imar işinde 
hiç bir vakit kâr fikri göz önüne alınmamıştır. 
Akay bu güne kadar orada yaptığı teşkilât ve 
tesisatla haylice masraf etmiştir. Fakat niha-
yetülemir Akay, Devlet teşkilâtı haricinde bir 
idarei mahsusa değildir. Devletin bir 
idare şubesidir. Kâr ve zararı Devle
te aiddir. Şayanı şükrandır ki, Akay bu va
zifesini gayet güzel ifa etmiştir. Akayın bu gün 
şikâyet ettiği şey, müşterilerin azlığı değil, müş
terilerini barmdrracak veri bıılundurmamasıdrr. 
Onun içindir ki. son 150 yataklı oteli yapmıştır. 
Bundan sonra da programı iktizası olarak bi
rinci, ikinci ve üçüncü smıf verler' yapacaktır. 
Bilhassa nazarı itibare almacak cihet, yalnız ha-
lü vakti yerinde olanların deeil, orava muhtaç o-
lan bütün Türklerin orada istirahatlerini ve teda
vilerini yapabilmelerini temindir. Hükümetin va
zifesi bu olmak icab eder. Binaenaleyh, Ya-
lovaya Akaym. veyahud Hükümetin, sırf bu 
bakımdan, milletin tedavisi için ve hattâ ta
til günlerinde istirahat ve eğlencesi için 
para sarfetmesini arkadaşlarımızın hiç biri zan
nederim ki cok görmez. Bu kanun bundan 5 -6 
sene evvel ihzar edilmiş ve bu^ün müzakereye 
arzedilmiştir. Bu gününde şartlarına tamamen 
muvafıktır. Filhakika orada bazı yerleri halka 
vererek halk tarafından da istismar ettirmek 
esaslı bir iştir. Bütün bir su şehrini belediyemi! 
veya Devletin bizzat kendisinin yapmasma im
kân yoktur. Avrupanm bilmediğimiz, vaziyet
lerini plânlarından öğrendiğimiz veya gören
lerden işittiğimiz bu gibi su şehirleri de, Yalova 
için düşündüğümüz şekilde imar edilmiştir. 

Buralarda evvelâ belediyenin ve Devletin yap
tırdığı şeyler onun etrafında da halkm istifade 
edebileceği yerler ondan sonra villâlar, pansi
yonlar, evler kurulur bunlar halkındır. Halk 
burada bir, iki, beş ev kurar. Böylece bir muhit 
teşekkül eder ve oraya giderlermiş. Biz de de 
böyle olmak zaruridir. Bir su şehri yalnız has
talar için değildir. Halk hastasını yalnız bırak
mamak için oraya gidebilmelidir; karı ise er
keği, erkek ise karısı, çocukları ve akrabaları 
kendisini takib ederler. Fakat onlarm mütema
diyen hastanm başında olması hem hastayı ta
ciz eyler, hem de onları hasta eder. Binaen
aleyh hasta ile beraber gelenler kendi vaziyet
lerine göre bir istirahat ve zevk temin etmeli
dirler. Yalnız hasta için pansiyon kâfi değildir. 
Bilhassa hususî ev ve pansiyonlar da olmalıdır. 

Yalnız arsa sahibi olmak, demin bir arkada
şın dediği gibi atın bir nalma sahib olmaktır. 
Geriye 3 nal ve at kalır. Bir arsa verilmesi 
derhal orada bina yapılması demek değildir. 
Bunu, Yalovanm zevklerinden istifade etmek 
isteyenler, bazı şirketler belki yapacaklardır. 
Amma bunu vermekle derhal yapılmış olmıya-
caktır. Onu düşünen vazu kanun daha bir ta
kım muafiyetler bahsetmiştir ki onları kabul et
miş bulunuyorsunuz. Yalova ve Bursa rakib iki 
müessese, ayrı iki yer değildir. Bursa, tarihî 
âbideleri ihtiva etmesi ve bilhassa sularının te-
nevvüü, yeşilliği, manzarasmm güzelliği, hava
sının ceyyidliği, Uludağm bulunuşu itibarile 
elbette ki yalnız yurdumuzun değil cihanm 
en güzel yerlerinden biridir. Istanbula 
gelen her yabancının derhal koştuğu bir 
yerdir. Yalova, İstanbul, Marmara denizi, 
Boğaziçi İzmit körfezi, Trakya, Filorya... Bun
lar bir kül halindedir ve bunları böylece bir kül 
halinde mütalea etmek lâzımdır, bunlar birbi
rini itmam eder. Istanbula gelen Bursaya gi
decektir. Bursaya gelen Yalovaya gidecektir. 
Bunu biz Anadolular, Türkler bunu yapmakta 
olduğumuz gibi, hariçten gelen yabancılarda 
böyle yapmaktadırlar. 

Zaten Istanbuldan başlryarak şehirlerimizin 
imarı demekle Atatürkün nutku ve Hükümetin 
programı bunu istihdaf etmektedir. Dediğim 
gibi bunlar yekdiğerini itmam eder. Birinin 
ilerilemesi diğerinin de ilerilemesi demektir, 
bunlar birbirine rakib olamaz. 

Bu gün Yalovanın bu suretle imarı, yarm 
Bursanm da bu şekilde tanzimini icabettirecek-
tir. ve ettirmelidir. Cumhuriyet bu işlere daha 
ilk zamanında başlamış bulunuyor. Şimdi en 
faal devrindedir. Hükümetin programında şe
hirlerimizin imarı keyfiyeti vardır. Bu mü
talea edildiği vakit şirketlerin elinde bu
lunan vesaiti nakliyenin dahi şehirlere 
tevdii düşünülmüştür . Bu husus parti
mizde de müzakere edilmiştir . İleride 
Akaym, Şirketi Hayriyenin, tramvayın dahi be-
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lediyeye devri derpiş olunabilir ve bu müzakere 
olunmakta bulunan bir keyfiyettir. Binaenaleyh 
bu gün yaptığımız bir kanunu altı ay sonra ya
pacağımız bir kanunla tadil etmiş olmamak için, 
istanbul mebuslarının teklif ettiği maddenin ka
bulünü ben de rica edeceğim. Hükümet de bu
na iştirak etmektedir. Hükümet programını yap
tığı vakit altı ay sonra tadil için huzurunuza 
gelmeyerek, Akayı olduğu gibi Yalovayı bele
diyeye devretmek salâhiyetini alacaktır. Maru
zatımın sebebi budur. 

BAŞKAN — İstanbul mebuslarının takririni 
arzedeceğim: 

Yüksek Reisliğe 
Aşağıdaki maddenin kabulünü teklif ederiz: 
Bu kanunla Akaya devrolunan haklar ve va

zifeler İcra Vekilleri Heyeti kararile İstanbul 
belediyesine devrolunabilir. 

İstanbul İstanbul 
Sadettin Uraz Y. Yazıcı 

İstanbul İstanbul 
Ş. Âli Ögel H. Gürsoy 

BAŞKAN — Takriri nazarı itibare alanlar... 
Nazarı itibare almayanlar . . . Takrir nazarı mü-
taleaya alınmıştır. 

9 uncu madde olarak konacak maddeyi arze-
diyorum. 

MADDE 9 — Bu kanunla A. K. A. Y. a dev
rolunan haklar ve vazifeler İcra Vekilleri Heye
ti kararile İstanbul belediyesine devrolunabilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında mütalea var 
mı?... Reye arzediyorum. Kabul edenler . . . Et
meyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 10 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

ZİYA GEVHER ETİLİ (Çanakkale) — Ev
velce söz istemiştim. Heyeti umumiye içinse so
nunda söylersin demiştiniz. 

Saym Dahiliye, İç bakanımızın,... 
Gl. K. SEVÜKTEKİN (Diyarbekir) — Hem 

dahiliye, hem iç diyorsunuz. 
ZİYA GEVHER ETİLİ (Devamla) — Dili

mi fena alıştırmamak için tashih ettim. Genera
lim. Siz de öyle dersiniz! 

. . . . Güzel kafasından çıkan, bize şiir gibi 
Yalovayı tasvir eden sözlerinden sonra, bilhassa 
onun halk hakkındaki düşüncesinden ilham ala
rak bir şey arzetmek isterim. Bir programı
mız vardır. Bu program elbette bir iki sene zar
fında tahassül edecek bir pragram değildir. 
Herde yaşlı zamanlarımızda biz de orada rahat 
edeceğiz. Fakat bahar önümüzde olduğu için 
ve üç dört aylık bir müddet bulunduğu için ve 
Akaym kulağmı çekecek olan Bakanımız bura
da bulunduğu için bu seneki intihalarımdan ba
zı şeyler söyliyeceğim : Evvelâ İç bakanımdan 
aldığım ilham üzerine, gayet güzel tasvir et
tikleri gibi, eğlence olacak, servet gelecek ve 

saire ... Ayni zamanda bütün halk oraya celbe-
dilecek. Arkadaşlar, bu sene Yalovaya halk gel
medi, tam tabirile parasız halk. Bu gelmeyisin 
sebebi; sırf Akay idaresidir. Biliyoruz ki, Ya-
lovada yukarı otel, aşağı otelcikler bir de hal
kın üçüncü sınıf lokantası vardır. Demin ar-
zettiğim gibi, bu kadar hasis bir düşünce kim
senin aklma gelmez. Akay idaresi üçüncü sı
nıf lokantayı kaldırmıştır. Bundan dolayı ora
ya gelen fakir halk yemek bulamıyor, bizde de 
öyle bir düşünce yoktur ki, üç beş kişi topla
nalım, bir adam gönderelim, İstanbuldaki evi
mizden sefertası ile yemek getirtelim. Bu suret
le gelen halkm hepsi aç kalmak korkusu ile 
geri gitmişlerdir. Bütün bu söylediklerim 
Akay idaresinin istatistiklerine istinad eder. 

Orada görüştüğüm doktor, muayeneden şi
kâyet ediyordu. Bu sene kalabalık yok ve şaya
nı hayret bir sukut var. Bu güne kadar 900 tıb
bî muayene oldu, halbuki her sene bu vakte ka
dar tıbbî muayene 2 000 küsuru bulurdu, dedi. 
Sebebi? dedim. Üçüncü smıf lokantanın kapan
ması dediler. Binaenaleyh üçüncü smıf lokanta
yı kapatmakla Akay idaresi hem müşterisini 
kaybetmiştir, hem de halk tabakasmm sıhhati 
üzerinde fena şekilde müessir olmuştur. İktısad 
vekilinden rica ediyorum, ne yapıp yapro halk 
tabakasmm buraya gelmesini temin etsinler; bu 
hususta Akay idaresine emir versinler. 

Sonra arkadaşlar, orası eğlence yeri olmakla 
beraber su şehirleri aşağı yukarı yarım hasta
nedir. Tasavvur ediniz,, hasta olan bir adam sa
bahleyin banyosunu alır. Düşünün bir kere bu 
hastanın uykuya olan şiddetli ihtiyacını. Biz 
Yalovada hiç bir gece rahat uyku uyuyamadık. 
Hele cumartesi ve pazar akşamlan orada uyu
mak imkânsızdır. Dünyanm her tarafmda eğ
lenceye karşı olan ihtiyaç malûmdur, eğlencenin 
envai vardır. Fakat eğlence zamanlarını Hükü
met tahdid etmiştir. Kimi yerde saat 10 a kadar, 
11 kadar uykuyu daha az seven yerlerde de 12 
ye kadar eğlenceye müsaade edilmiştir. Bu sa
atten sonra devam eden, sabaha kadar süren eğ
lenceler izbe yerlerde yapılır, evlerin en alt 
katmda, barlarda yapılır. Gürültü olmasın, isti
rahat etmek isteyenler rahatsız olmasm diye. 
Yalovada ise bunun hududu yoktur. İsterse bir 
adam en yukarı kata çıkar tepinir, tepinir baş
kalarına hiç uyku uyutmaz. 

Halbuki bu gibi yerler eğlence yeri olmak
la beraber sıhhati de düşünmek lâzımdır. Yalnız 
eğlence değil ayni zamanda uyku uyumak ta 
lâzımdır. 

3 ncü bir nokta, bizim için elemli bir vazi
fedir, söylemek mecburiyetindeyim. Orası imar 
edilsin, oraya ecnebiler gelsin, beynelmilel bir 
mahiyet alsm, istenilen lisanlar konuşulsun. 
Fakat oradaki memurlar biz Türklerle maal
esef Türkçe konuşmazlar. Buna şahid arkadaş
larım vardır. Bunu Akaym şiddetle nazan dik-
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katma vazetmek lâzımdır. Orada bulunduraca
ğı memurlar Türk evlâdı olmalıdırlar. Lisan 
bilmek mecburiyeti varsa bu millet çocukları
nın içinde çok iyi lisan bilenler, İngilizce, Fran-
sizca ne isterseniz bilenler vardır. Daha acı söy-
liyeyim. Orayı idare eden adamlar ecnebi ol
madığı halde sizinle Türkçe konuşmaz, sıhhat 
için, romatizma tedavisi için gittiğiniz halde 
bu kepazelik karşısında çüdırarak gelirsiniz. 
Bu nokta üzerinde sayın Bakanın nazarı dikka
tim celbederim. Türk gençleri yetiştirilsin, ec
nebilerle dahi onlar temas etsin. Yoksa şura
dan buradan toplanıp getirilen bu yarım yama
lak insanlarla iş görülmesin. Akaya teşekkür 
için söylenecek söz vardır. Saym Bakan onu 
yaptı. Bu günkü idare Seyrisefain zamanmı 
aratmaktadır. Maalesef Akay idaresini bir gün 
bile aramryacağız. O gündenberi ağaçlar kuru
muş, çayırlar bozulmuştur. Lisan dahi Türkçe-
den çıkmıştır. Devletin oraya verdiği emek boş
tur. iki üç kişinin millî vazifelerini ihmalinden 
dolayıdır ki orası bu sene kötü işlemiştir. (Bra
vo sesleri). 

İSMAİL KEMAL ALPSAR (Çorum) — Be
nim ne kadar romatizmalı olduğumu bilirsiniz. 
Böyle bir kanunun teklifinden dolayı Hüküme
te arzı şükran ederim. Bendeniz 3 - 4 bin lira 

sarfederek Viyanaya gittim, Baden, de kaldım. 
Maalesef hiç bir eseri şifa görmeden avdet ettim. 
Yalovaya geldim, şifa buldum. Atatürkün par
mağını koyduğu yerde memleket için daima fe
yiz, refah inkişaf zuhur eder. Atatürke, burayı 
teşkil edib bu hale getirdiğinden dolayı Heyet 
huzurunda teşekkür ederim. Çünkü çok şifa 
gördüm. (Bravo sesleri). 

BAŞKAN — Madde hakkında mütalea var 
mı? Maddeyi kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

MAjDDE 11 — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Dahiliye, Maliye ve İktısad vekilleri me
murdur. 

BÜTÇE E. İKİNCİ R. MÜKERREM UNSAL 
(İsparta) — Son kabul edilen maddeye göre 
(İcra Vekilleri Heyeti) olmak lâzımdır. 

BAŞKAN — Maddeyi bu suretle tashih et
tik. Kabul edenler... Etmeyenler... Madde bu 
şekilde kabul edilmiştir. 

Lâyihai kanuniyenin birinci müzakeresi 
bitmiştir. 

Ruznamede müzakere edilecek başka bir şey 
yoktur. Pazartesi günü toplanılmak üzere mü
zakereye nihayet veriyorum. 

Kapanma saati : 16,30 

)>9<İ • - < • — 

T. B. M. M. Matbaası 



S. Sayısı: 23 
İspençiyari ve tıbbî müstahzarlar kanununun 16 ncı mad
desinin değiştirilmesi hakkında kanun lâyihası ve Sıhhat 

ve içtimaî muavenet, Maliye ve Bütçe encümenleri 
mazbataları (1/829) 

T. C. 
Başvekâlet 24-Y-1937 

Kararlar Müdürlüğü 
Sayı: 6/1793 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

1262 numaralı ve 14 mayıs 1928 tarihli İspençiyari ve tıbbî müstahzarlar kanununun 16 ncı 
maddesinin tadili hakkında Maliye vekilliğince1 hazırlanan ve icra Vekilleri Heyetince 21 - V -1937 
tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mueibesile birlikte sunulmuştur. 

Başvekâlet vekili 
Dr. R. 8 ay dam 

Esbabı mucibe 

ispençiyari ve tıbbî müstahzarattan alınmakta olan istihlfık resmi 1262 sayılı kanunun 16 ncı 
maddesile; zarfları üzerinde satış fiatı 25 kuruşa kadar olanlarda 1, 50 .kuruşa kadar olanlarda 2, 
100 kuruşa kadar olanlarda 3, 100 kuruştu fazla olanlarda 5 kuruş olarak tayin olunmuştur, B'vı 
hesaba nazaran satış fiatı 20 kuruşa kadar olan müstahzarları satın alanlar - 5 kuruşa kadar sair 
lanları da mevcud olduğuna göre - yüzde beşten yüzde yirmiye kadar resim ödedikleri halde fia't-
lar yükseldikçe resim miktarı azalmakta ve yüz kuruştan yukarı olanlar da azamî yüzde beş olup 
daha yukarı fiatlar için ise daima 5 kuruş ödeneceğine göre bu nisbet gittikçe düşmektedir. 

Yirmi kuruşa satılmakta olan müstahzarlar, daha ziyade fakir halkın hastaları için tedarik et
meğe mecbur oldukları ilâçları kolayca ve kudretleri nisbetinde tedariklerini temin için küçük am
balajlarda hazırlanmışlardır. 

Binaenaleyh üç. beş kuruş ilâç parasını bir araya getirmekte güçlük çeken vatandaşların yukarı
da izah olunduğu üzere daha varlıklı kimselere nisbetle daha fazla bir resim ile mükellef tutulma
ları adalet prensiplerine uygun görülmediğinden ve bu kısım az fiatlı müstahzarlardan senede ta-

> hassül eden resim de ehemmiyetsiz bir miktarda olduğundan üzerinde yazılı satış fiatı yirmi kuru
şa kadar olan müstahzarların resimden istisnası muvafık görülerek 1262 numaralı kanunun 16 ncı 
maddesinin bu veçhile tadili zımnında bağlı kanun projesi tanzim edilmiştir, 
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Sıhhat ve içtimaî muavenet encümeni mazbatası 

T. BM. M. 
8. 1. M. Encümeni 
Esefs No. 1/829 
Karat No. 15 

$8 - v - wm 

Yüksek Reisliğe 

1262 numara ve 14 mayıs 1928 tarihli ispen
çiyari ve tıbbî müstahzarlar kanununun 16 ncı 
maddesinin tadili hakkındaki Maliye vekilliğin
ce hazırlanan ve Başvekâletin 1793 numara ve 
24 - V - 1937 tarihli tezkeresile Yüksek Meclise 
sunulub encümenimize havale buyurulan kanun 
lâyihası esbabı mucibesile birlikte Srhhat ve iç
timaî muavenet vekili hazır olduğu halde okun
du ve konuşuldu. * 

Adı geçen kanunun 16 ncı maddesi hükmüne 
göre ispençiyari ve tıbbî müstahzarların zarfları 
üzerindeki satış fi atı 25 kuruşa kadar olanları 
bir kuruş istihlâk resmine tâbi bulunduğundan 
fiat 5 kuruşta olsa yine bir kuruş ödenmekte 
ve resim yüzde yirmi nisbetine gelmektedir. Bu
na karşı fiat yükseldikçe resim nisbeti düşmek
te ve yüz kuruştan ne kadar ziyade olursa olsun 
yalnız beş kuruş alınmakta olduğundan küçük 
ambalajlarda hazırlanan ve değeri az olan müs
tahzarların, yüksek nisbetinde resim yüzünden, 
imal edilemeyeceği variddir. Halbuki küçük am
balajdaki müstahzarlardan daha ziyade halkın 
fakir kısmı istifade ettikleri cihetle bunların ti

carette kolaylıkla bulunmasını temin etmek fai-
deli olduğundan Hükümetin teklifi yerinde gö
rülerek satış fiatı yirmi kuruşa kadar olan müs
tahzarların resimden istisnası çok muvafık bu
lunmuş ve kanun lâyihasının maddelerinin oldu
ğu gibi kabulüne karar verilmiştir. 

Havalesi mucibince Maliye encümenine veril
mek üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

M, M. 
Bursa 

Dr. Refik Güran 

S. 1. M E. Reisi 
Erzurum 

Dr. A. F. Tuzer , 
Kâ. 

Edirne Ankara Balıkesir 
Dr. Fatma Memik Dr. Taptas Dr. H. V. Somyürek 

Bursa Denizli Kayseri 
Dr. 8. Konuk Dr. II. Berkman S. Turgay 

Konya Kütahya Mardin 
Dr. O. Ş. Uludağ Dr. Şakır Ediz. Dr. R. Levent 

Niğde Ordu Sinob 
Dr. Abravaya Dr. Z. N. Yaltırını Dr. Okan 

Zonguldak Çankırı 
Dr. M. Altıok H. üzgener 

Maliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Maliye encümeni 

Karar No. 68 
Esas No. 1/829 

7-Yi-1937 

Yüksek Reisliğe 

1262 numaralı ve 14 mayıs 1928 tarihli is
pençiyari ve tıbbî müstahzarlar kanununun 16 
ncı maddesinin tadili hakkında Başvekâletin 
6/1793 numaralı ve 24 - V -1937 tarihli tezkere
sile Yüksek Meclise sunulan kanun lâyihası ve 
Sıhhat ve içtimaî muavenet encümeninin maz
batası encümenimize havale edildi. Lâyiha Ma
liye vekâleti Siyasî müsteşarı ve Sıhhat ve içti
maî muavenet vekâleti Hıfzısşıhha umum mü

dürü huzurile müzakere edildi: 
Encümenimiz, Hükümetin ve bilhassa Sıhhat 

ve içtimaî muavenet encümeninin, fakir halkın 
değeri az müstahzarlara muhtaç olduğu ve res
min yüksek olması sebebile bu gibi müstahzar
ların yapılmamakta bulunduğu hakkındaki nok-
tai nazarına tamamen iştirak etmiştir. Ancak 
lâyihada ispençiyari ve tıbbî müstahzarların sa
tış fiati yirmi kuruşa kadar olanların resimden 

( S. Sayısı : 23 ) 
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istisnası,- elliı kuruşa kadar olardardlan M ku
ruş alınması teklif edilmiştir. 

Şimdiye kadar kıymeti yirmi beş kuruşa 
kadar müstahzarlardan, bir kuruş alındığına gö
re lâyiha aynen kabul edildiği takdirde yirmi 
iîe yirmi beş kwuş a^asmdiaki müstahaat?tarın 
vergini iki ka* oîaeafetır. En«üq»«*timiz, bu 
miMarlia* arasnid'îiki mÜHta^aaıitoa' da fakir 
halkın şiddetle muhtaç bulunduğunu; dîüştiîimüş 
ve ıiHK»i.iy«<tİH yi*mi! be» kuvwş»'-(yitııai' beş da

hil) kadar teşmilini muvafık göçmüştür. 
Lâyiha buna göre tadil edilerek Yüksek Reis

liğe sunulur. 
Mal. En. Rs. M. M. 

Bayazıd İsparta 
İhsan Tav Kemui ÜımV 
Malatya Yoagad 

JHF. NeâÜm Zafom Emim Bhramem 
Diyarbekir 

Huriye $tm: 

Kâtib 
Çankırı 

$ftmüş«»e 
Ş. &ndermv 

Diyarbekir 

MDçe enıeüsneni mazbatasr 

T. B. M. M. 

Esas No. 1/829 

1 - MH -19&7 

Yüksek ReM>iığ« 

14 mayıs 1928 tarih ve 1262 sayılı ispençiyari 
ve tıbM müetahzaBİar kAfflAaonpıun 16» ucı•-madde
sinin tadili hakkında olub Başvekâletin 24 - V -
1937 tarih ve 6/1793 sayılı tezkeresile Yüksek 
Meclise sunulan kanun lâyihası sıhhat ve içtimaî 
muavenet ve Maliye encümenleri mazbatalarile 
birlikte encümenimize verilmiş olmakla Sıhhat 
ve içtimaî muavenet vekili Hulusi Alataş hazır ol
duğu halde okundu ve konuşuldu: 

1262 sayılı kanunun 16 ncı maddesine tevfi
kan kıymetleri 25 kuruşa kadar olan ispençiyari 
müstahzarlardan alınmakta olan istihlâk resmi
nin daha yüksek kıymette bulunan müstahzar
lardan alınan resme nisbetle çok olduğu cihetle 
bu nisbetsizliğin izalesi zımnında teklif olunan 
bu lâyiha esbabı mucibesine nazaran Hükümetin 
de mutabık bulunduğu Maliye encümeninin ta
dilâtı dairesinde eneümenimizce de kabul «Sil

miştir. 
Umumi Heyeti** tasvifoiaa» konfulamk 

Yüıküek B e l i ğ e *ıımıkM. 
«Eerfe 

Reis 
Bordur 

M. Şeref Özkan 
' Kâtib 
İstanbul 

F. öymen 
Gümüşane 
D. Sakarya 

Malatya 
0. Taner 

Muş 
Ş. Ataman 

Siird 

Reis V. 
İsparta 

M. M. 
Trabzon 

Mükerrem Unsal R. Karm&eniz 

Çorum 
'M. GanteMn 

îznıir 
K. İnanç 

Maraş 
A. Tiridoğlu 

M. Mayakon 

Çorum 
E. S&bvi Ahgöl 

Kayseri 
N. Kerven 

Muş 
Ş. Çüoğlu 

Seyhan 
İV. Eldeniz 

Yozgad 
S. îçöz 

( » . Sayar : 28 ) 



feÜKÛMETİN TEKLİFİ . 

1262 nmmralı ve 21mayıs1928tarihli isp&ncvya-
rî ve tıbbi müstahzarlar kanununun 16 ncı mad

decimin tadiline dair kanun projesi 

MADDE 1 — 1262 sayılı ve 24 mayıs 1928 
tarihli ispençiyari ve tıbbî -müstahzarlar kanu
nunun 10 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir: 

Türkiye dahilinde imal ve hariçten idhal 
olunan müstahzarlar fiatma göre istihlak res
mine tabidirler. Bu resim müstahzarların zarf
lan üzerinde muharrer satış fiatı 20 kuruştan 
(20 dahil) 50 kuruşa kadar (50 dahil) olanlarda 
İM, yüz kuruşa kadar (yüz dahil) olanlarda üç, 
yüz kuruştan fazla olanlarda 5 kuruştur. 

Zarflan üzerinde muharrer satış fiyatı 20 ku
ruştan aşağı olan müstahzarlar bu resimden mu
aftır.) 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 3 — Bu kanunun ahkâmmı icraya 
Maliye ve Sıhhat ve içtimaî muavenet vekilleri 
memurdur. 

21 - Y -1937 
Bş. V, V. Ad. V. M. M. V. 

Dr. S. Saydam Ş. Saraçoğlu K. Özalp 
Da. V. Ha. V. V. Mal. V. 
Ş. Kaya Ş. Sarmçğlu F. Ağrah 

Mf. V. Na. V. lk. V. 
S. Arılcan A. Çetinkaya C. Boyar 

S.Î.M.V. G Î V . Zr. V, 
Dr. R. Saydam Rana Ta^rhan Muhlis JErkmen 

. , . * > • . 

MALÎYE ENCÜMENİNİN DEĞİŞTİRÎŞİ 

1262 numaralı ve 21 mayıs 1928 tarihti ispençi
yari ve tıbbî müstahzarlar kanununun 16 ncı 

maddesinin tadiline dair kanun lâyihası 

MADDE 1 — 1262 sayılı ve 21 mayıs 1929 
tarihli ispençiyari ve tıbbî müstahzarlar kanu
nunun 16 ncı maddesi aşağıdaki eskilde değiş
tirilmiştir : 

(Türkiye dahilinde imal ve hariçten ithal olu
nan müstahzarlar, fiatine göre istihlâk resmine 
tabidirler. Bu resim müstâhzarlarm zarflan 
üzerinde muharrer satış fiatİ, 26 kuruştan (26 
dahil) 50 kuruşa kadar (50 dahil) olanlarda iki, 
yüz kuruşa kadar (yüz dahil) olanlarda üç, yüz 
kuruştan fazla olanlarda 5 kuruştur. 

Zarflan üzerinde muharrer satış fiati 25 ku
ruştan aşağı olan müstahzarlar bu resimden mu
aftır.) 

MADDE 2 — Hükümetin teklif! aynen 

MADDE 3 — Hükümetin teklifi aynen 

*>m<i 

{& Sayışı; 38) 



S. Sayısı: 24 
Askerî ve mtWkî tekaüd kanuı>atıun 69* rîctı maddesine 
bir fıkra ilâvesine dair kanun lâyihası ve Bütçe encümeni 

mazbatası (1/726) 

r.c. M-m-im 
Kamrl&r Müdmbügü 

Sayı: 6/935 
Büyük.Miüat Meclisi Yüksek Reisliğim 

1683' sayılı askerî ve mülkî tekaüd kanununun 69- nen maddesin» bit f ıkvte ffîne&h&i&tiA Ha-
liye TeMIığince hazırlanan ve icra Vekilleri Heyetince 19-III-1937 tarihinde Yükseft İfi^iise» ar
zı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
'i 1. İnönü 

Bu kanun lâyihasının esbabı mueibesi, 1937 yık muvazenei umumiye kanunu esbabı mucibesi idin
de zikredilmiştir. 

Bütçe encümeni mazbata® 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 
Mazbata No. 14 
Esas No. 1/726 

30: - XI - 1937 

Yüksek Reisliğe 

1683 sayılı askerî ve mülkî tekaüd kanunu
nun 69 ncu maddesine bir fıkra ilâvesi hakkında 
olub Başvekâletin 24 mart 1937 tarih ve 6/935 
sayılı tezkeresile Yüksek Meclise gönderilen ka
nun lâyihası Maliye vekâleti namına Bütçe ve 
malî kontrol ve Muntazam borçlar umum müdür
leri hazır oldukları halde okundu ve konuşuldu. 

Tekaüd kanununun 69 ncu maddesi müteka-
idlerle yetimlere aid maaşların üç aylığını top
tan vermeğe Maliye vekilini mezun kılmıştır. 

Hem malsandıklarının işlerini hafifletmek, 
hem, de maaş sahihlerine bir kolaylık temin ey
lemek gayesi göz Önünde tutularak kanunda yer 
almış olan bu madde hükmü 1932 muvazenei 
umumiye kanununun 19 ncu maddesile vatanî hiz
met maaşlarına da teşmil edilmiştir. 1932* malî 

yılı başından itibaren meriyette bulunan bu 
maddenin 1683 numaralı tekaüd kanununun 69 
ncu maddesine bir fıkra halinde eklenmesi hak
kında olan Hükümetin teklifi encümenimizce ye
rinde görülmüştür. Ancak bu fıkranın asıl 
madde hükmü ile birlikte yazılması muvafık gö
rülmüş ve lâyihanın meriyete aid olan ikinci 
maddesi de tashih edilmek suretile yeni bir ka
nun lâyihası hazırlanmıştır. 

Umumî Heyetin tasvibine konulmak üzere 
Yüksek Reisliğe sunuldu. 

Reis V, M. M. Kâ. 
İsparta Trabzon İstanbul 

Mükerrem Unsal B. Karadeniz F. öymen 
Çorum Çorum Gazianteb 

Ü. öemtekin E. Sabri Akgöl A. H. Ayerdem 



(jrüıuuşjtne - Izöıİr ' Kırklareli 
D. Sakarya K. İnanç Ş. Ödül 
Kırşehir Manisa Muş 
M, S&yfeli 1 :: T. Turkoğlu Ş. Çiloğlu 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

1683 sayılı askerî ve mülkî tekaüd kanununun 
69 ncu maddesine bir fıkra ilâvesine dair kanun 

MADDE 1 '̂ - 1683 sayılı askerî ve mülkî te
kaüd kanununun 69 ncu maddesine aşağıdaki 
fıkra eklenmiştir: 

(Vatanî hizmet tertibinden maaş alanların 
istihkakları bu madde hükmüne tevfikan te
diye olunur.) . 

MADDE 2 — Bu kanun 1 haziran 1937 ta
rihinden muteberdir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini yü
rütmeğe İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

19-III-1937 
Bş. V. Ad. V. M.MJ. V. 

t. înönü Ş. Saraçoğlu K. Özalp 
Da. V. Ha. V. Ma. V. V. 

Drl-T. B. Araş Dr. B. Saydam 
Mf. V. Na. V. îk. V. 

S. Arıkan A. Çetinkaya C. Bayar 
S. 1. M. V. G. 1. V. ZY. V. 

Dr, B. Saydam Banla Tarkan Muhlis Erkmen 

2 — 
Muş Ördü Seyhan 

Ş. Ataman H. Yalman Naci Eldeniz 
Sivas Tokad Yozgad 

R. Basara S. Genca S. Içöz 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN DEĞİŞTİRİŞİ 

Askerî ve mülkî tekaüd kanununun 69 ncu mad
desinin değiştirilmesi hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — 1683 saydı askerî ve müîkî te
kaüd kanununun 69 ncu maddesi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir: 

Mütekaidlerle bunların yetimlerinin ve vata
nî hizmet tertibinden maaş alanların tahsisatı 
fevkalâdelerile beraber üç aylık maaşlarını de
faten peşin olarak vermeğe Maliye vekili me
zundur. 

Bunlardan ölen ve hakkını iskat edenlerin 
fazla aldıkları istirdad edilmez. 

MADDE 2 — Bu kanun 1 haziran 1938 tari
hinden muteberdir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini yü
rütmeğe icra Vekilleri Heyeti memurdur. 

İ §. Sayısı : 2İ ) 



S. Sayısı: 25 
Yarfova arazîsinin istismarı ve parasız arazi dağıtılması 

hakkında kanun lâyihası ve Iktısad,. Dahiliye, Maliye ve 
Bütçe encümenleri; mazbataları (1/138) 

T. C. 
Başvekâlet 21 - XII - 1932 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı : 6/3103 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

Yalova arazisinin istismarı ve meccanen arazi tevzii hakkında Iktısad vekilliğince hazırlanan 
ve îcra Vekilleri Heyetince 18 - XI I - 1932 de Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan kanun 
lâyihası esbabı mucibesile birlikte takdim olunmuştur efendim. 

Başvekil 
ismet 

Esbabı mucibe lâyihası 

Yalova kazası dahilinde mekşuf: madenlerden bulunan dağ hamamlarının haiz bulunduğu ta
rihi1 marufiyet ile mütenasip bir hali ümran ve tekâmüle vazı ve orada asrı şeraid ve kon
forları camr bir kaplıca tesisi mülâhazasile îcra Vekilleıi Heyetince 18 - I I - 1930 tarihinde 
müddehaz bir karar ile merbut haritada yer ve sınırları gösterilen memba ve kaynaklar ile etra
fında Hazineye aid bilumum arazi ve mebani ve tesisat Yalovada vücude getirilecek plaj te-
sisatile birlikte- işledilmek üzere muvakkaten Seyrisefain müdüriyeti umumiyesine devredil
miştir: Bu- kararın ittihaz edildiği sırada- hemen hemen tamamen metruk ve harab bir halde bu
lunan! işbu' kaplıcalar- iki senedenberi sarf edilen müsmir mesaî ve faaliyet neticesinde bu gün is
tismar" edilmeyecek kadar nrazfaarı tfekâimül1 ve inkişaf olmuş ve tarihin karanlıklarında kalan ma-
rafiyeti- sabıkası- yavaş yavaş- avdet etmekte bulunmuştur. 

Binaenaleyh Hükümetçe müttehaz bu karar ile ihdas edilen vazı: muvakkatin artık katı ve 
müstakir bir şekle ifrağı ve bu suretle kaplıcalara mevud daha yüksek kemal ve intizamın temini 
esbabının istikmali mertebei zarurettedir. 

ÎŞte ihzar edilen= işbu layüıai kanuniye berveçhi maruz telhis edilen şu lüzum ve ihtiyacın 
mevlMüdür. 

Lâyihanın birinci maddesi kararı maruzda mevzubahis olan kaynak ve membalar ile et
rafındaki- Hazine malı arazi- ve mebaninin diğer tesisatı müteferria ile birlikte elli sene müddetle 
Seyrisefain idaresine devrini amirdir. Seyrisefainin kaplıcaların manayı hakikisile ihyası uğrun
dan iki senedenberi sarf ettiği'muvaffak mesaî nazara alınırsa kaplıcaların katî işletmesinin ida
reimezkûreye- tevdiindeki isabet ve zaruret tezahür eder. 

Birinci madenin son fıkrası, fıkrai mütekaddime ile idarei umumiyenin devrü temlik edilen kap
lıcaların emri- istismarına' kaplıcalar tesisatı hakkındaki 927 numaralı kanunun hususî esbabı im
tiyaza bahşettiği; hukuk ve imtiyazdan idarei umumiye gibi bir müessesenin Devlete müstefid 
olacağını irae ve tasrih maksadile mevzudur. 

Bu güne kadar kaplıcaların iyi bir şekilde teçhiz ve tezyini için mümkün olabilen tertibat 
ve tesisat yapılmış olmakla beraber orada istihdam edilen gaye lâyikile vusul, tabiri aharla kap
lıcaları mütekâmil su şehri haline ifrağ için; daha; bir: çpkı şeylerin yapılması ve büyük sermaye-



lerin tahsisi icab edeceği gizlenemez. Binaenaleyh bu bapta umumî ve mütenasip ve mütesanid bir 
teşkili mesaiye ihtiyacı mutlak vardır. Bu temin ve hususî erbabı teşebbüs ve şermayei tergib 
etmek üzere lâyihanın ikinci maddesinde kaplıcalar hududu dahilindeki arazide hususî mesken 
otel, pansiyon ve gazino . . ilâ mebani tesis etmek isteyenler azamî iki bin metreye kadar bilâ bedel 
arazi ferağ ve temliki ve bu suretle bilâ bedel verilecek arazi üzerinde inşa edilecek mebaninin 
mevki ve eşkalile gayrimenkul üzerinden Seyrisefain lehine tesis edilecek' mükellefiyetlerin nevi 
ve mahiyetini idarece kaîl ve tesbiti cevaz ve imkânı kurulmuştur. 

Meveddı müteakibe ise kanunun zamanı meriyeti ve tenfizine memur îcra Vekillerinin iraesi 
gibi mutat olan ahkâmı muhtevidir. 

Iktisad encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Ikhsad encümeni 30 -IV - 1935 

Karar No. : 21 
Esas No. : 1/130 

Yüksek Reisliğe 

Yalova arazisinin istismarı ve meccanen arazi 
tevzii hakkmda tktısad vekâletince hazırlanarak 
Başvekâletin 21 - XII - 1932 tarih ve 6/3103 
numaralı tezkeresile Büyük Meclise takdim edi-
lib encümenimize havale buyurulan kanun lâ
yihası 12 - I - 1933 tarihinde encümenimizden 
geçtikten sonra Dahiliye ve Maliye encümen
lerinde de tetkik edildikten sonra devrenin bit
mesi dolayisile hükümsüz kalmıştı. Hükümetçe 
tekrar tetkiki istendiği cihetle lâyiha bu defa 
yeniden encümenimize tevdi edilmiş ve evvel
ce en son olarak tetkikatta bulunmuş olan Maliye 
encümeni şekli esas tutularak îktısad vekâleti 
Deniz müsteşarı Sadullah Güney bulunduğu hal
de müzakere olunmuştur. 

Yalova.da mekşuf madenlerden olan sıcak 
ve soğuk membaların, kaplıcaların ve etrafında
ki arazinin idare, istismarı ve intifa hakkının 
elli sene müddetle A. K. A. Y. idaresine terki ve Ya
lova kaplıca ve sularına rağbeti arttırmak ve 
bunların şifaî hassalarını halkın azamî surette 
istifadesine ve Yal ovanın ümranını l;ira:ı. ev
vel temin için kaplıcalar etrafındaki arazinin 
arzu eden Türk ve ecnebilere meccanen tevzii 
esaslarını düşünen bu kanun projesi es.1:; itiba-
rile bu defa.de encümenim izce kabul edilmiştir. 

Bu esasa uygun olarak 1 nci maddede hu
dudu muayyen tâbiri kaldırılarak bunun yeri

ne «Vekiller heyetince tayin edilecek hudud 
dahilinde» tâbiri konulmuş ve yeni bir hü

küm olarak «bu hududun icabına göre değiştiri
lebileceği de biı fıkra halinde ilâve olunmuştur. 
2 nci madde aynen kabul edilmiştir. Üçüncü 
madde kendilerine arazi verilmiş olanların 
bir an evvel bina yapmalarını göz önünde bu
lundurularak beş sene müddet yerine üç sene 
kabul ve birinci fıkradan sonra tasarruf hakkı
nın daimî olduğunu tebarüz ettirmek üzere 
«bina yaptıktan sonra mutasarrıf mülkiyet 
hakkını başkasına devredebilir» şeklinde bir 
fıkra ilâve edilmiştir. Dördüncü madde kaplıca
larda müstakil belediye teşkilâtı yapılıncaya 

kadar A. K. A. Y. idaresi bu vazife ve salâhiyeti ma
hallî teşkilâtı vasıtasile belediye kanunlarından 
istifade ederek yapar şeklinde tadilen kabul 
edilmiştir. 

Beşinci maddenin birinci fıkrasında yazılı 
vaziyetin tatbikatta düşünülmediği verilen iza
hattan anlaşılmakla lüzumsuzluğuna binaen 
tayyi muvafık görülmüş ve madde buna göre 
tadil edilmiştir. Altıncı madde 1 ve 2 numaralı 
fıkraları kesri munzam tabiri kaldırılarak ay
nen ve üçüncü fıkrasının kaplıcaların tamir, 
tesis ve müceddeden bina inşası veya mevcud-
lannın tamiri için ithali zarurî olan malzeme 
ve bulunması gerekli olan fennî vesait gümrük 

(S . Sayısı : 25 ) 
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resmile muamele vergisinden müafdır şeklinde 
tadilen kabul edilmiştir. 

«B» fıkrası da bina vergisi muafiyetinin 
yeniden yapılacaklara hasrı suretile tadilen ka
bul edilmiştir. 

Yedinci madenin birinci fıkrası bu imtiya
zın devri İcra Vekilleri Heyetinin muvafaka
tinden sonra yapılır şeklinde tadilen ve ikinci 
fıkrası aynen kabul edilmiştir. 

8 ve 9 ncu maddeler aynen kabul edilmiştir. 
Havalesi veçhile Dahiliye, encümenine verilmek 

üzere Yüksek Reisliğe sunulur'. 
Bu M. M. 

Kâtib 
Niğde Afyon IC 

Dr. R. F. Talay Berç Türker 
Gümüşane İzmir 

Edib 8. Tör Benal N. îştar 
Muş Samsun 

Ş. Ataman A. Tunalı 

İktısad En. R. 
Tekirdağ 

Ş. Kesebir 
Edirne 

Mecdi Boysan 
Konya 

C. Tekin 
Sinop 

Y. K. Tenğirşenk 

Dahiliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Dahiliye encümeni 

Karar No. 25 
Esas No. 1/130 

21 - X - 1935 

Yüksek Başkanlığa 

Yalova arazisinin istismarı ve meccamen ara
zi tevzii hakkında olup Başvekâletin 24 birinci 
kânun. 1932 tarih ve 6/ 3103 tezkeresile Ulu Mec
lise sunulan ve geçen devrede encümenlerde mü
zakeresi bitmemesinden ötürü «Kadük» olan ve 
bu devrede tekrar müzakeresi Hükümetçe istenil
miş bulunan kanun lâyihası İktısad encümeninin 
bu yoldaki mazbatasile birlikte encümenimize ve
rilmiş olmakla Ekonomi bakanlığı deniz müste

şarı Sadulkh Güneyin de bulunduğu 14 - X -1935 
deki toplantımızda okundu ve iş görüşüldü: 

Yalova kaplıcalarının moderin bir su şehri, 
tedavi ve hava tebdili yeri haline konulması ama 

çile yapılan işbu kanun lâyihası hakkında Hü
kümetçe ve İktısad encümenince ileri sürülen se-
bebleri yerinde bulan encümenimiz lâyihayı esas 
itibarile kabul etmiştir. Kanun lâyihası bilhassa 
Yalova kazası içindeki kaplıcanın işletilmesini 
ve kaplıcaya civar arazinin ümranını gözettiğin
den başlığının buna uygun olarak yazılması mu-
f ık göürlmüştür. 

İkinci madde bir çok hükümleri bir araya 
toplamış olduğundan hükümlerin sarahatini te
min için üç maddeye ayrılması faydalı sayılmış 
tır. 

Kaplıcalar bölgesinin orman içinde bulunma

sından ötürü bundan böyle yapılacak binaların 
tam kârgir olması şart koşulmuştur. İşbu kanu
nun icablarma uygun olmayarak yaptırılacak 
olan binaların uzun boylu muameleye ve 
hükme lüzum görülmeksizin yıktırılması bu 
yerde bir an evvel vücude getirilmesi arzu 
edilen ahenkli bir plâna dayanan ümranın 
temini bakımından zarurî görülmüştür. 

Kaplıcalar bölgesine bitişik arazide ve is
keleden kaplıcalara giden ana yol kenarlarında 
yapılacak binaların mümkün olduğu kadar göze 
çirkin görünmiyecek biçimde yapılması dü-
şüneesile 4 ncü maddede yazılmıştır.. 

Parasız verilen arsalar üzerinde verilen müd
det içinde hiç inşaat yapmamış olanlardan uh-
delerindeki arsaların geri alınması muvafık 
görülmekle beraber pilâna uygun olarak yap
tırmağa başladıkları binaların keşif bedelinin 
dörtte biri nisbetinde inşaat yapmış olanlara 
bir sene daha mühlet verilmesi yahud bunların 
arsayı başkasına devre mezun kılınması haklı 
addolunmuştur. 

Belediye kanununun A. K. A. Y. idaresi teşki
lâtı tarafından tatbiki bir çok müşkilâtı mueib ola
cağı düşünülmüş ve bölgede tanzifat, tenvirat 
ve sıhhat işlerinin görülmesi idarenin vazifesi 
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icabından olduğu tabiî bulunmuş olduğundan 
lâyihada buna dair bulunan hüküm kaldırıl-
mıştr. 

A. K. A. Y. idaresine verilecek arazi özel emlâk 
ve arazi bulunmadığından ve bu işin mahiyeti is
timlâk kanununun tatbikına gayri müsaid gö
rülmüş olduğundan buna aid maddede kaldırıl
mıştır. 

A. K. iA. Y. idaresine verilen imtiyazın başka
sına devri «menafii umumiyeye müteallik imtiyaz
lar hakkındaki kanun hükümlerine göre ya
pılabileceğinden bu kaydin kaldırılması muvafık 
görülmüştür. Bu değişkelerle yazılan lâyiha
nın Ulu Heyete arzolunmak üzere Yüksek ma

kamlarına sunulmasına karar .veıâlmiştîr. 

E. Vekili SL TSL 
Tekirdağ Çanakkale 
F. öztrak $f. Yaşın 

Dahiliye En. R. 
Tekirdağ 

•C. Vybadın 
Kâtib 
Siird 

M. Mayakon 
Erzurum 

Nahiye Elgün 
Tokad 

A. Galîb Pekel 
Sivas 

Vasfı R. Seviğ 

Çoruh 
Atıf Tüzün 

.Kars 
Esad özoguz 

Sivas 
S. Oörkey 

Urfa 
Behçet Günay 

Çorum 
1. K. Al$sar 
Antalya 

R. Kaplan 

Maliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Maliye encümeni 

Kara rNo. 66 
Esas No. 1/130 

Yüksek Reisliğe 

11 -V - 1936 

Yalova kaplıcalarının istismarı ve bölgesin
deki arazinin idare ve tevzii hakkında geçen iç
tima devresi içinde Hükümetçe hazırlanıp Mec
lise sunulan kanun lâyihası bu içtima devresinde 
Iktısad ve Dahiliye encümenlerince tekrar mü
zakereden sonra encümenimize tevdi kılınmıştır. 

Lâyiha encümenimizde Iktısad vekâleti deniz 
müsteşarı bulunduğu halde tetkik ve müzakere 
olundu: 

Yalovanın tabiî değeri nisbetinde mamurlaş-
anasmı, yurd ve yurddaşlar için kıymet ve sıh
hat kaynağı olmasını temin için tanzim ve sev-
kedilen lâyiha esas itibarile encümenimizce tas-
vib edilmiştir. Ancak kanun tedvininde teferru
ata aid bazı hükümler tadil edilmiştir. 

Şöyle ki: encümenimiz iman düşünülen ara
zinin bir "haritasının lâyihaya eklenmesinde fay
da mülâhaza etmiş ve bu harita Hükümetçe tan
zim ve tevdi kılındığından birinci madde buna 
göre tâdil edilmişti. 

Lâyihaya bağlı haritadaki smrrm âtiyen de
ğiştirilmesi icab edebileceğine göre bu cihetin 
Vekiller Heyeti kararile yapılması zımnında 
maddeye aynca fıkra lâve edilmiştir. 

işbu arazinin talip olan ve şeraiti haiz bulu

nan kimselere Hükümetçe temliki batinde A. K. 
A. Y. aid intifa hakkının sukutu ve temellük edenin 
şarta muvafık yapacağı binalardan -dilediği veç
hile intifda serbest bulunması icab edeceğinden 
ikinci madde nihayetine buna dair bir kayd kon
ması münasip görülmüştür. 

Üçüncü madde dahiliye encümeninin, tadili 
veçhile kabul edilmiştir. 

Dördüncü madde kaplıcalar yakınındaki «ıra* 
zide ve yol kenarlarında yapikacak ibinfllann {ilân
larını Iktısad vekâletinee tasdik -edilmesi «lü
zumu ifad eedikBftŞitir. Encümenimiz JkiMffî bil
hassa köylüler için güçlük doğuracağını ve <esa-
sen yapılacak şeylerin büyük >kıjma>atfce «knajsa-
eağnıı düşünerek bunun Istanfoul <vil̂ y«ti«cce 
yapılmasını muvafık görmüştür. Köylülerimizin 
plân yaptırmakta uğrayacaklara 3M»ıiıik da g&z 
önüne alınaralk istanbul vilâyetinee bu bölge için 
bazı tipler hazırlatılarak köylününÜMtikaitoııa .'bı
rakılması omuvaiak olacağını düşümnraş ve ıadie-
ye bunu ilâve etmiştir. 

'Tefviz edilmiş arazide inşaat için üç yıl mü
saade verilmesine gelince: Encümenimiz bu bi
naların ne kadar büyük olursa olsun iki yıl için-
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4e annÜlafca feprEbbiİeeeğmi düşraımüş ve esa
sen iba^ayaalar için bir yıl daha <maisade irnıkânı 
*v«»iİBİiş loimasına #öre alfcmeı ^maddeyi tadilen 

kabul etmiştir. 
A. 3C. A. Y. idaresine Terilen muafiyetler ara

sında *bina vergisi bulunduğu halde bunlara aid 
buhran vergisinin bulunması yerinde görülmiyerek 
yedia&ci ımaddenin 1 sayılı fıkrasına bu hüküm 
ilâve edilmiştir. 

Sekizinci maddedeki «İmtiyaz» tabiri kaldı
rılarak kanunî vaziyeti izah eden ibare konulmuş-

Yalova arazisinin istismarı ve parasız arazi 
tevzii hakkında olub Başvekâletin 21 - XII -1932 
tarih ve 6/3103 sayılı tezkeresile Yüksek Meclise 
gönderilib İktısad, Dahiliye ve Maliye encümen-, 
leri mazbatalarile birlikte encümenimize havale 
edilen :kanun lâyihası Jîktısad vekâleti Deniz ti
careti müsteşarı üiadullah Güney ve Maliye vekâ
leti namına .Millî emlâk müdürü hazır oldukları 
halde okundu ve konuşuldu. 

Yalova Jsaplıcalarile civarındaki Hazineye aid 
arazi üzerindeki millî emlâkin idaresile imarı ve 
SBiâ ibirsu »şehri vücuda ^getirilmek maksadlarile 
ihu maâ£& ;ewslee Jİcra tekilleri heyeti kararile 
•mülga S&yMseiain .idaresine ir i lmiş ve bu ida
renin ilgasından sonra -224̂ 8 sayılı kanun muoi-
-•itânae YaiovjBsaı >imar ve idaresi A. K. A. Y. iş-
,l^m«siıse ulevrediterek ^ r e k »mülga Seyrisefain 
idaremnee vererek A.3L A. Y. dşletmesince bu ma-
fhıı^njas^îbir ^niAşehriimMneifrağı için malî kül
fetim JMiyar edilmiş <kede ucuzluğun temini, 
eğlenee mahallerinin çoğaltılması suretile Yalova-
wm .ebftmu^ıet veiŞİÜEEetile ımütenasip lair hale 
.ijgd»biliöesi İMI sgüne dsadaır mrÜedilenden daha çok 
sermayelerin vazmı isifizam ettiğinden bu imar 
işine ılaısaBî •«emayelerin de iştirak ettirilmesi 
döşönülerek hazırlanan AHI "lâyiha esas itibarile 
encüımenimizce de kabul edilmiş ve Hükümetin 
mutabık bulunduğu Maliye encümeni metni mü-

tur. 
Lâyiha rbü jfeadilleEİe Yüksek Üeisliğe umulur. 

ta l iye En. Beisi $Ja. M, M. mm> 
Malatya İsparta Çteenfarı 

M.'NedvmZobcı -Kemal ̂ Ümol M.'&may 
Diyarbekir Yozgad İstanbul 

Hıtriye '&niz 'Emm Şframam, ¥. Ya&ıcı 
Bursa GHim'öjaııe İzmir 

Dr. Gr. Kahraman Ş.'&nâetsev K.Thtrsnn 
BrzuTum 

P. Bemithun 

zakereye esas .tutulmuştur. 
Birinci maddedeki (bağlı harita) kaydının 

kanuna harita bağlamak külfetini tahmil etmesi
ne mukabil kanun eebhesinden bir menfaat temin 
etmiyeceğini düşünen encümenimiz bu kaydı 
(lora Vekilleri heyetince musaddak iharifca) sek

iline koymağı kanun tekniğine uygun bulmuş ve 
intifa ve istismarı 50 sene müddetle A. K. A. Y. 
İdaresine verilen arazi dahilinde bususî şahıs
ların da mülkü bulunması ihtimali düşünülerek 
bu intifa hakkının Devlete aid araziye hasru kas
rını temin maksadile maddeye bir kayid ilâve 
eylemiş ve bu kanunum tatbikatının A. K. A. Y. 
iletmesinin murakabesi »altında /hükmî şahsiyeti 
haiz müstakil bir müesreseye verilmesi igerek iş
lerin intizamla cereyanı ve gerek bu hizmetin 
A. 1K. A. Y. teşkilatındaki memurlara sayrıca 
yük olmaması bakmılarmdan lüaumlu igörülerek 
bunu temin -edecek şekilde maddenin nihayetine 
bir fıkra .eklenmiştir. 

Yapilaeak binaların beton olarak da yapila-
'bikceği ve tatbikatta tkârgir -tabirinde 4öton -in
şaatın dahil olamayacağı yolunda bir öj&tale&ya 
meydan verilmiş olacağı düşünülerek ikinci tmaH-
dedeki kârgir tabirinden sonra ibeton MMmesi <de 
ilâve edilmiştir. Bu madde .hükamine ;uygun ol
mayan inşaatın umuanî hükaiıöler .dairesinde ce
reyanını temin için imaddenin >«onundakügtisnaî 

Bütg «encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 80 - %M - 1937 
Mazbata No. 16 
Wsas No. 1/130 

Yüksek Reisliğe 

ç:S.:Sayısr.:,25) 
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hükmü kaldırılmış ve yıktırılma işinin 2795 sayı
lı belediye yapı ve yollar kanununun 13 ncü 
maddesine tevfikan yapılacağına dair sarih hü
kümler maddeye ilâve edilmiştir. 

Dördüncü madde ile teyid edilmek istenilen 
hususatın mevcud mevzuat ile teminini mümkün 
gören encümenimiz maddenin lâyihadan çıkarıl
masına karar vermiştir. 

Dördüncü ve beşinci madde olarak kabul edi
len Maliye encümeninin beşinci ve altıncı mad-
delerile Maliye vekâletince verilen salâhiyetin 
Yalova kaymakamlığınca ifası imar işlerini daha 
süratle tahakkuk ettireceğinden madde o yolda 
değiştirilmiştir. 

Altıncı madde olarak kabul edilen yedinci 
maddeden Hükümetin de muvafakatile üçüncü 
fıkra kaldırılmış ve son fıkra ile bu kanun hü
kümleri dairesinde yapılacak binaların on çene 
müddetle bina vergisinden muafiyeti kasdedildi-
ğimden tatbikatta yanlışlıklara mahal kalmamak 
üzere (Bu sınır içinde para ile alınan arsalar) 
kaydi fazla görülerek çıkarılmıştır. 

Sekizinci ve dokuzuncu maddeler yedinci ve 

sekizinci madde olarak aynen ve onuncu madde
den Gümrük ve inhisarlar vekâleti kaydi çıkarıl
mak suretile dokuzuncu madde halinde kabul 
edilmiştir. 

Bu esaslar dahilinde yeniden hazırlanan ka
nun lâyihası Umumî Heyetin tasvibine konulmak 
üzere Yüksek Reisliğe sunulmuştur. 

Reis 
Burdur 

M. Şeref Özkan 
İstanbul 

F. öymen 
Çorum 

E. Sabrı Akgöl 
îzmir 

K. înanç 
Muş 

Ş. Çiloğlu 
Seyhan 

N. Eldeniz 
Yozgad 
S. Içöz 

R. V. 
İsparta 

Mükerrem Unsal 
Balıkesir 

E. Adakan 
Gazianteb 

A. H. Ayerdem 
Kayseri 

İV. Kerven 
Muş 

Ş. Ataman 
Siird 

M. Mayakon 

M. M. 
Trabzon 

B. Karadeniz 
Çorum 

M. Cantekin 
Gümüşane 
D. Sakarya 
Malatya 
O. Taner 

Ordu 
II. Yalman 

Sivas 
R. Basara 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Yalova arazisinin istismarı ve 
meccanen arazi tevzii hakkında 

kanun lâyihası 

MADDE 1 — Yalova kazası 
dahilinde mekşuf maadinden 
olub merbut haritasından yer 
ve sınırları gösterilen kaynak 
ve membalarla kaplıcalar et
rafında Hazineye aid bilumum 
arazi ve mebani ve kaplıcalar 
tesisatı, Yalova havzası dahilin
de vücude getirilmiş ve getiri
lecek plaj tesisatının idare, 
istismar ve intif aı elli sene müd
detle Türkiye Seyrisefain ida
resine devredilmiştir. 

Seyrisefain idaresi bu bapta 
10 - VI -1926 tarih ve 1927 nu
maralı kamunun nâtık olduğu 
vergi vesair muafiyet ve imti-

İKTISAD ENCÜMENİNİN DE-
ĞÎŞTİRİŞÎ 

Yalova arazisinin istismarı ve 
meccanen arazi tevzii hakkında 

kanun lâyihası 

MADDE 1 — Yalova kazası 
dahilinde mekşuf madenlerden 
olan sıcak ve soğuk su kaynak
ları ile kaplıcalar etrafında ve
killer Heyetince tayin edilecek 
hudud dahilinde, Hazineye aid 
bütün arazi, binalar ve kaplı
calar tesisatının istismarile ida
re ve işletmeleri ve intifa hak
kı elli sene müddetle bedelsiz 
olarak A. K. A. Y. idaresine de
vir ve tahsis edilmiştir. 

DAHİLİYE ENCÜMENİNİN 
DEĞİŞTİRİŞİ 

Yalova kaplıcalarile kaplıcalar 
bölgesinin idaresi hakkında ka

nun lâyihası 

MADDE 1 — Yalova kazası 
dahilinde mekşuf madenlerden 
olan sıcak ve soğuk su kaynak
ları ile kaplıcalar etrafında 
Vekiller Heyetince belli edile
cek smır içinde, Hazineye aid 
bütün arazi, binalar ve kaplıca
lar tesisatının istismarile idare 
ve işletilmesi ve bunlardan fay
dalanma hakkı elli sene müd
detle, bedelsiz olarak, A. K. A. 
Y. idaresine devir ve tahsis 
edilmiştir. 

Bu hudud icabinda değiştiri
lebilir. 
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MALÎYE ENCÜMENİNİN 
DE&tŞTlRlŞt 

Yalova kaphcalarile kaplıcalar 
bölgesinin idaresi hakkında ka

nun lâ/yihas% 

MADDE 1 — Yalova kaza
sında bağlı haritada gösterilen 
smır içindeki sıcak ve soğuk 
su kaynaklarile kaplıcaların ve 
bunlara aid binaların ve kaplı
calar tesisatının istismar ve in
tifa hakkı ile smır içindeki ara
zinin işletme ve idare hakkı 
aşağıda yazık kayidler dahilin
de elli yıl müddetle, bedelsiz 
olarak, A. K. A. Y. idaresine ve
rilir. 

îcabmda bu harita haricinde 
kalan ve Devlete aid bulunan 
araziden lüzum görülecek kısım
lar dahi Vekiller Heyeti kara-
rile buna ilâve edilebilir. 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN 
DEĞİŞTİRİŞİ 

MADDE 1 — Yalova kazası 
dahilinde olub İcra Vekilleri 
Heyetince musaddak haritasın
da gösterilen smır içindeki sı
cak ve soğuk su kaynaklarile 
kaplıcaların ve bunlara aid bi
naların, kaplıcalar tesisatmm 
ve Devlete aid arazinin istis
mar, intifa ve idare hakkı aşa
ğıdaki maddelerde yazılı ka
yidler dahilinde elli yıl müd
detle A. K. A. Y. işletmesine ve
rilmiştir. 
îcabmda harita haricinde ka

lan ve Devlete aid bulunan ara
ziden lüzum görülecek kısımlar 
dahi İcra Vekilleri Heyeti ka-

( S. Sayısı : 25 ) 
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yazdan istifade eder. 

MADDE 2 —• Yalova kaplı
caları hududu dahilindeki ara
zide hususî mesken, otel, pan
siyon, kapalı eğlence mahalleri 
ve üzerinde kârgir bina yapıl
mak şartile dükkân, gazino ve 
lokanta inşa ve tesis etmek is
teyen türk ve ecnebilere mik
tarı kâfi arsa bilâbedel Hazi
nece frrağ ve temlik edilebilir. 
Bu misillû mebaninin mevkii, 
eşkâl ve şeraiti inMşafiyesi ile 
tefrik edilecek arsaların mik
tarı ve Yalova kaplıcaları le
hinde tesis edilecek gayri men
kul mükellefiyetlerin nevi ve 
mahiyeti Seyrisefain meclisi 
idaresi tarafından tayin ve 
tesbit edildikten sonra teffiz 
muamelesi Hazinece intaç edi
lecektir. Şukadar ki beher ar
sanın miktarı azamî iki bin met
reyi geçemez. 

— 8 — 
îk. B. 

MADDE 2 — Yalova kaplı
caları etrafındaki Hazineye aicl 
arazide olmak şartile hususî 
mesken, otel, pansiyon, kapalı 
eğlence mahalleri gazino ve lo
kanta ve dükkân inşa ve tesis 
etmek isteyen Türk ve ecnebi
lere bedelsiz olarak Hazine ta
rafından aşağıdaki kayid ve 
şartlara göre kâfi miktarda ar
sa ferağ ve temlik edilebilir. 
Bu binaların mevkii ve inşa 
şartlan ve tefrik edilecek arsa
ların mievkii ile miktarı ve kro
kileri îktısad vekâletince tesbit 
edilerek ilân edilir. Her bina 
için bedelsiz olarak ferağ ve 
temlik edilecek arsa miktarı 
2000 metre murabbamı geçe
mez. Yapılacak binanın şekil ve 
istimal tarzı, bu mesahadan faz
la arsaya, i&tiy&ç gösterdiği 
takdirde bu gibi arsalarla ec
nebilere verilecek arsaların tef -
fişleri İcra Vekilleri Heyeti ka-
rarile yapılır. 

Yukarıdaki fıkralarda yazılı 
muameleler ikmal edildikten 
sonra;, müracaat, sırası da> göze
tilmek suretile kime ne miktar 
amzi; tefefd̂  edileceği A. K. A. Y. 
idaresine: haEirîanacak cetvel ve 
krokisiifibMaliyıe vekâletine bil. 
dianiir ra1 Maliye vekâletince-bu 
oefcvel vm knoküiBE esasi tutulan 
rafe gösterilen, arsalarm istekli--
leuadma,3fnoü mad&edflki-şart 
ile bta*aber tapuda henıen tes
cil muamelesi icra ettirilir. An-
OBSSL tau amraâaa* üzeıândff- yuka* 
rıki fdflcadar muoibinoe inşaat 
yapılmadan-; sataJamaz: ve baş> 
kofflna» dwrohmamaz. 

Da. E. 

MADDE 2 — Kaplıcalar et
rafındaki Hazineye aid arazi
de olmak şartile hususî mesken, 
otel, pansiyon, kapalı eğlence 
yerleri, gazino ve lokanta ve 
dükkân inşa ve tesis etmek is
teyen Türklere ve yabancılara 
parasız olarak Hazine tarafın
dan aşağıdaki kayid ve şartla
ra göre lüzumu kadar arsa fe
rağ ve temlik edilebilir. 

Kaplıcalar bölgesinin umumî 
plânile bu bölgede yapılacak 
binaların mevkii ve inşa şekil
leri ve ayrılacak arsalarm 
mevMlerile miktarları krokileri 
Ekonomi bakanlığınca tesbit 
edilerek ilân edilir. 

îşbu kanunun neşrinden son
ra yapılacak binaların tam kar
gir olması- şarttır. îşbu hüküm
lere uygun olmayarak yaptırı
lacak olan binalar. A. K. A. Y. 
idaresinin teklifi ve İstanbul vir 
lâyetinin tasvibile başka hiç bir 
hükme ve muameleye lüzum gÖ-
rülmakstein masrafı* alâkadar
lara aid olmak, üzere Yalova. 
kaymakamlığnBea yıktırılır. 

(Si. Sayar.:: 25e). 



Mal. E. 

MADDE 2 — Kaplıcalar et
rafındaki Hazineye aid arazide 
olmak şartile hususî mesken, 
otel, pansiyon, kapalı eğlence 
yerleri, gazina ve lokanta ve 
dükkân inşa ve tesis etmek is-
tiyen Türklere ve yabancılara 
parasız olarak Hazine tarafın
dan aşağıdaki kayid ve şartlara 
göre lüzumu kadar arsa ferağ 
ve temlik edilebilir. 

Temlik edilenler üzerinde A. 
K. A. Y. idaresinin intifa hakkı 
sakıt olur. Kaplıcalar bölgesinin 
umumî plânile bu bölgede ya
pılacak binaların mevkii ve in
şa şekilleri ve ayrılacak arsala
rın mevkilerile miktarları ve 
krokileri Ekonomi bakanlığın
ca tesbit edilerek ilân olunur. 

îşbu kanunun neşrinden son
ra yapılacak binaların tam kâr-
gir olması şarttır. îşbu hüküm
lere uygun olmayarak yaptırı
lacak olan binalar A. K. A. Y. 
idaresinin teklifi ve İstanbul vi
lâyetinin tasvibile başka hiç bir 
hükme ve muameleye lüzum gö-
rülmeksizin masrafı alâkadar
lara aid olmak üzere Yalova 
kaymakamlığınca yıktırılır. 

- 9 — 
B. E. 

rarile buna ilâve edilebilir. 
A. K. A. Y. işletmesi bu işler 

için kendi murakabesi altmda 
hükmî şahsiyeti haiz bir idare 
tesis eder. 

MADDE 2 — Sınırları birinci 
madde ile tesbit olunan sahanm 
tktısad vekâletince tayin edile
cek mmtakalarmda hususî mes
ken, otel, pansiyon, kapalı eğ
lence yerleri, gazino ve lokanta 
ve dükkân inşa ve tesis etmek 
isteyen Türklere ve yabancıla
ra parasız olarak Hazineye aid 
araziden aşağıdaki kayid ve 
şartlara göre lüzumu kadar ar
sa ferağ ve temlik edilebilir. 

Temlik edilen bu yerler üze
rinde A. K. A. Y işletmesinin in
tifa hakkı sakıt olur. Kaplıcalar 
bölgesinin umumî plânı ile bu 
bölgede yapılacak binaların 
mevkii ve inşa şekilleri ve ay
rılacak arsaların mevkilerile 
miktarları ve krokileri tktısad 
vekâletince tesbit edilerek ilân 
olunur. 

İşbu kanunun neşrinden son
ra yapılacak binaların tam kâr-
gir veya beton olması şarttır. 

Bu hükümlere uygun olmaya
rak yaptırılacak olan binalar 
10 - VI -1933 tarih ve 2290 sa
yılı belediye yapı ve yollar ka
nununun 13 ncü maddesindeki 
hükümler dairesinde yıktırılır. 
Mezkûr maddenin belediye en
cümenlerine verdiği vazifeyi 
A. K. A. Y. işletmesinin kuraca
ğı hükmî şahsiyetin uzuvları ve 
idare heyetine verdiği vazifeyi 
de İstanbul vilâyetinin idare 
heyeti görür. 

( S. Sayısı : 25 ) 
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îk. E. 

MADDE 3 — Tapuya tescil 
tarihinde» itibaren üç sene zar
fında ikinci maddedeki hüküm
lere göre inşaat yapmamış olan
ların namlarına tescil edilmiş 
olan arsaların kayidleri hiç bir 
muameleye hacet kalmaksızın 
Maliye vekâletince Hazine na
mına tashih ettirilir. Bu tashih 
muamelesi harç ve resme tâbi 
değildir* 

MADDE 4 — Kaplıcalarda 
müstakil belediye teşkilâtı ya
pılıncaya kadar A. K. A. Y. ida
resi bu vazife ve salâhiyeti ma
hallî teşkilâtı vasrtasile beledi
ye kanunlarından istifade ede
rek yapar. 

MADDE 5 — Kaplıcalar ci
varındaki köylere aid olub ta
yin edilecek hudud içinde kalan 
arazi parçalarını îktısad vekâ
letinin muvafakatile istimlâk 
kanununa tevfikan Hazine na-
mma istimlâke A. K. A. Y. ida
resi salahiyetlidir. 

(S . Sayısı: 25 ) 

Da. E. 

MADDE 3 — Her bina için 
parasız verilecek arsa miktarı 
(2000) metre murabbamı geçe
mez. Yapılacak binanm şekil ve 
istimal tarzı bu miktardan faz
la arsaya ihtiyaç gösterdiği 
takdirde bu gibi arsalarla ya
bancılara verilecek arsalarm 
teffizleri İcra Vekilleri Heyeti 
kararile yapüır. 

MADDE 4 — Kaplıca bölge
sine bitişik arazide ve smırdan 
500 metro mesafede ve Yalova 
iskelesinden kaplıcaya giden a-
na yol kenarlarında yapılacak 
bina ve dükkânların plânları da 
Ekonomi bakanlığma tasdik et
tirilir. Bakanlık bu plânları 
ancak bölgenin çirkinlik ver
memesi bakmımdan tetkik eder 
ve saMblerinin malî kudretleri
ni göz önünde bulundurur. 

MADDE 5 — ikinci ve üçün
cü maddelerde yazılı muame
leler bitirildikten sonra A. K. 
A. Y. idaresi müracaat sı
rası gözetilmek suretile, ki
me ne miktar arazi teffiz 
edileceğini gösterir bir cetvel 
yaparak arsalarm krokile-
rile birlikte Finans bakan
lığına verir, tşbu bakanlık
ça bu cetvel ve krokiler esas 
tutularak gösterilen arsalarm 
istekliler adma 5 nci maddedeki 
şart dairesinde tapuda tescil 
muamelesi hemen yaptırılır. 

Bu kanun hükümlerine göre 
üzerlerinde inşaat yapılmadan 
bu arsalar satılamaz ve başkası
na devrolunamaz. 



Mal. E. 

MADDE 3 — Dahiliye encü
meninin S ne™ maddesi aynen. 

MADDE 4 — Kaplıca bölge
sine bitişik arazide ve smırdan 
500 metre mesafede ve Yalova 
iskelesinden kaplıcaya giden 
ana yol kenarlarında yapıla
cak bina ve dükkânlar, İstanbul 
vilâyetince önceden tesbit veya 
alâkadarlar tarafından yaptı
rılıp yine İstanbul vilâyetince 
tasdik edilecek plânlara göre 
yapılır. İstanbul vilâyeti, bu 
plânları tesbit ve tasdik eder
ken ancak bölgenin ahengine 
çirkinlik vermemesini ve sahih
lerinin malî kudretini göz önün
de bulundurur. 

MADDE 5 — İkinci ve üçüncü 
maddelerde yazılı muameleler 
bitirildikten sonra A. K. A. Y. 
idaresi müracaat sırası gözetil

mek suretile, kime ne miktar ara
zi tef fiz edeceğini gösterir cetvel
ler yaparak arsalarm kroMleri-
le birlikte Pinans bakanlığına 
verir. İşbu Bakanlıkça bu cet
vel ve krokiler esas tutularak 
gösterilen arsalarm istekliler 
adma 5 nci maddedeki şart da
iresinde tapuda tescil muame
lesi hemen yaptırün*. 

Bu kanunun hükümlerine gö
re üzerlerinde inşaat yapılma
dan bu arsalar satılamaz ve baş
kasına devrolunamaz. 

B. E. 

MADDE 3 — Dahiliye encü
meninin üçüncü maddesi aynen 

MADDE 4 — İkinci ve üçün
cü maddelerde yazdı muamele
ler bitirildikten sonra A. K. A. 
Y. işletmesi müracaat sırası göze
tilmek suretile, kime ne mik
tar arazi tef fiz edileceğini kro
kisi ile birlikte Yalova kayma
kamlığına bildirir. Kaymakam
lıkça bu krokiler esas tutula
rak gösterilen arsalarm istek
liler adma işbu kanunda yazılı 
şartlar dairesinde tapuda tes
cil muamelesi hemen yaptırılır. 

Bu kanunun hükümlerine gö
re üzerlerinde inşaat yapılma
dan bu arsalar satılamaz ve baş
kasına devrolunamaz. 

(S. Sayısı: 25 )] 
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îk. E. 

MADDE 6 — (A) A. K. A. Y. 
idaresi bu kanuna göre kaplıca
larla civarmı tesis ve intifa hak
kını muhafaza ettiği müddetçe 
aşağıda yazılı vergi ve renim 
muafiyetlerinden istifade eder: 

1 - Yalova kaplıcaları hudu
du içinde olub A. K. A. Y. idare
sine tahsis edilen mevcud binalar 
ile idare tarafından yaptırıla
cak binaların bina vergileri, 

2 - Mezkûr hudud içinde bu
lunan idareye aid arazi ve or
manlar ile istimlâk tarikile 
ilâve edilecek arazinin arazi 
vergisi, 

3 - Kaplıcaların tamir, tesis 
ve yeniden bina inşası veya 
mevcudlarmm tamiri için ithali 
zarurî olan malzeme ve bulun
ması gerekli olan fennî vesait 
gümrük resmile muamele ver
gisi, 

(B) İkinci madde mucibince 
verilecek arsalara bu hudud da
hilinde bedel mukabilinde alı
nacak binalar inşa tarihinden 
itibaren on sene müddetle bina 
vergisinden muafdırlar. 
MADDE 7 — Bu imtiyazın 

devri İcra Vekilleri Heyetinin 
muvafakatile yapılabilir. 
Imtiyazm hitamında A. K. A. Y. 

idaresi müessesenin menkul ve 
gayrimenkul bilcümle mevcuda
tını olduğu gibi Hazineye be
delsiz olarak iade ve teslime 
mecburdur. 

Da. E. 

MADDE 6 — Tapuya tescil 
tarihinden itibaren üç yıl so
nuna kadar ikinci madde hük
müne göre inşaat yapmamış 
olanların namlarına tescil edil
miş olan arsaların kayidleri 
hiç bir muameleye hacet kal
maksızın Finans bakanlığınca 
Hazine namma değiştirilir. Bu 
muamele harç ve rseme tâbi 
değildir. 

Ancak bu müddet içinde bi
nanın keşif bedelinin dörtte 
bir miktarında inşaat yapmış 
olanlara arsa ve inşaatı başka
sına devretmek veya inşaatı 
bir sene içinde bitirmek müsa
adesi verilir. Devralan kimse 
evvlki üç senelik müddetin 
bittiği tarihten itbaren bir 
yıl içinde nşaatı bitirmeğe borç
ludur. Aksi halde birinci fıkra 
hükmü tatbik olunur. 

MADDE 7 — A. K. A. Y. idare
si bu kanunla kendisine verilen 
hakkı muhafaza ettiği müd
detçe aşağıda yazüı vergi ve re
simlerden bağışıktır: 

1 - Kaplıcalar smırı içinde olub 
A. K. A. Y. idaresince verilen 
mevcud binalar ile idare tara
fından yaptırılacak binaların 
bina vergileri; 

2 - Mezkûr smzr içinde ida
reye aid bulunan arazi, arsa 
ve ormanların ve para ile alı
nacak arazinin arazi vergileri, 

3 - Kaplıcaların, mevcud ve
ya yeniden yapılacak binalarm 
inşa ve tamiri için memleket 
dışmdan getirilmesi mecburî 
olan malzeme ile kaplıcalarda 

(S . Sayısı: 25 ) 



Mal. E. 

MADDE 6 — Tapuya tescil 
tarihinden itibaren iki yü sonu
na kadar ikinci madde hükmü
ne göre inaşat yapmamış olan
ların namlarına tescil edilmiş 
olan arsalarm kayidleri hiç bir 
muameleye hacet kalmaksızın 
Finans bakanlığınca Hazine na
mına değiştirilir. Bu muamele 
harç ve resme tâbi değildir. 

Ancak bu müddet içinde bi
nanın keşif bedelinin dörtte bir 
miktarında inşaat yapmış olan
lara arsa ve inşaatı başkasına 
devretmek veya inşaatı bir se
ne içinde bitirmek müsaadesi 
verilir. Devir alan veya bir 
sene daha müsaade alan kimse 
evvelki iki senelik müddetin 
bittiği tarihten itibaren bir yü 
içinde inşaatı bitirmeğe borçlu
dur. Aksi halde birinci fıkra 
hükmü tatbik olunur. 

MADDE 7 — A. K. A. Y. idare
si bu kanunla kendisine verilen 
hakkı muhafaza ettiği müddetçe 
aşağıda yazılı vergi ve resimler
den bağışıktır: 

1 - Kaplıcalar smrrı içinde 
olub A. K. A. Y. idaresine verilen 
mevcud binalar ile idare tara
fından yaptırılacak binaların 
bina ve buhran vergileri, 

2 - Mezkûr smır içinde ida
reye aid bulunan arazi, arsa ve 
ormanların ve para ile almacak 
arazinin arazi vergileri, 

3 - Kaplıcaların, mevcud ve
ya yeniden yapılacak binaların 
inşa ve tamiri için memleket dı
şından getirilmesi mecburî olan 
malzeme ile kaplıcalarda vebi-
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MADDE 5 — Tapuya tescil 
tarihinden itibaren iki yıl so
nuna kadar ikinci madde hük
müne göre inşaat yapmamış o-
lanlarm namlarına tescil edil. 
miş olan arsalarm kayidleri 
hiç bir muameleye hacet kal
maksızın Yalova kaymakamlı
ğınca Hazine namına değiştiri
lir. Bu muamele harç ve resme 
tâbi değildir. 

Ancak bu müddet içinde bi
nanın keşif bedelinin dörtte bir 
miktarında inşaat yapmış olan
lara arsa ve inşaatı başkasına 
devretmek veya inşaatı bir se
ne içinde bitirmek müsaadesi 
verilir. Devir alan veya bir sene 
daha müsaade alan kimse ev
velki iki senelik müddetin bit
tiği tarihten itibaren bir yıl 
içinde inşaatı bitirmeğe borçlu
dur. Aksi halde birinci fıkra 
hükmü tatbik olunur. 

MADDE 6 — A.K.A.Y.işlet-
mesi bu kanunla kendisine veri
len hakkı muhafaza ettiği müd
detçe aşağıda yazılı vergi ve re
simlerden muaftır: 

1 - Birinci maddede gösteri
len smır içinde olub A. K. A. Y. 
işletmesine verilen mevcud bina
lar ile idare tarafmdan yaptı
rılacak binaların bina ve ikti
sadî buhran vergileri, 

2 - Mezkûr smır içinde işlet
meğe aid bulunan arazi, arsa ve 
ormanların ve para ile almacak 
arazinin arazi vergileri. 

İkinci madde mucibince pa
rasız verilecek arsalarm üzeri
ne sahihleri tarafmdan yaptırı
lan binalardan inşaatm bitti-

(S. Sayısı : 25 J 



— 14 -
HÜ. 

MADDE 3 — Bu kanun neş
ri tarihinden muteberdir. 

MADDE 4 — Bu kanunun 
ahkâmını icraya Dahiliye, Ma
liye ve Uktısad vekilleri memur
dur. 

18 - XII - 1932 
Bş. V. Ad. V. M. M. V. 
İsmet Y. Kemal Zekât 

Da. V. 
Ş. Kaya 
Ma. V. 

M. Abdülhalik 
Na. V. 
Hilmi 

S. I M. V. 
Dr. Refik 

Zr. V. 
Muhlis 

Ha. V. 
Dr. T. Rüştü 

Mf. V. 
Dr. R. Galib 

Ik. V. 
M. Celâl 
G. I. V. 

Ali Rana 

îk. E. 

MADDE 8 — Bu kanun neş
ri tarihinden muteberdir. 

MADDE 9 — Bu kanun hü
kümlerini Dahiliye, Maliye, Ik-
tısad, Gümrük ve İnhisarlar ve
killeri yerine getirir. 

Da. E. 

ve binalarda bulunması gerekli 
olan fennî vesaitin gümrük 
resimleri ile muamele vergileri, 

ikinci madde mucibince para
sız verilecek arsalarla bu smır 
içinde para ile alman arsalar 
üzerine sahibleri tarafından 
yaptırılan binalardan inşaatm 
bittiği tarihten itibaren on se
ne sonuna kadar bina vergisi 
almmaz. 

MADDE 8 — imtiyaz müd
deti bittiği zaman A. K. A. Y. 
idaresi müessesenin menkul ve 
gayrimenkul bütün mevcuda
tını olduğu gibi Hazineye pa
rasız olarak teslime mecbur
dur. 

MADDE 9 — Bu kanun neş
ri tarihinden muteberdir. 

MADDE 10 — Bu kanunun 
hükümlerini iç işleri, Finans, 
Ekonomi, Gümrük ve Tekit ba
kanları yerine getirir. 

( S. Sayısı : 25 ) 
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nalarda bulunması gerekli olan 
fennî vesaitin gümrük resimle-
rile muamele vergileri, 

İkinci madde mucibince para
sız verilecek arsalarla bu smır 
içinde para ile alman arsalar ü-
zerine sahibleri tarafmdan yap
tırılan binalardan inaşatm bit
tiği tarihten itibaren on sene 
sonuna kadar bina vergisi alın
maz. 

MADDE 8 — Birinci madde
deki elli yıl müddet bittiği za
man A. K. A. Y. idaresi Yalova-
daki müesseselerin menkul ve 
gayrimenkul bütün mevcudla-
rmı olduğu gibi Hazineye para
sız olarak teslime mecburdur. 

MADDE 9 — Dahiliye encü
meninin 9 ncu maddesi aynen. 

MADDE 10 — Dahiliye encü
meninin 10 ncu maddesi aynen. 

B. E. 

ği tarihten itibaren on sene so
nuna kadar bina vergisi alın
maz. 

MADDE 7 — Maliye encü
meninin 8 inci maddesi aynen 

MADDE 8 — Dahiliye encü
meninin 9 ncu maddesi aynen 

MADDE 9 — Bu kanunun 
hükümlerini icraya Dahiliye, 
Maliye ve İktısad vekilleri me
murdur. 

> s e « 

( S. Sayısı : 25 \ 
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S. Sayısı: 26 
Askerî ve mülkî tekaüd kanununun 66 ncı maddesine bîr 

fıkra ilâvesi hakkında kanun lâyihası ve Maliye ve Bütçe 
encümenleri mazbataları (1/854) 

T.0. 
BMfV*W$t 27 - V -1937 

Kararlar müdürlüğü 
Uayu 6/18C6 

' Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

M§8 sayıfe kanunun 66 ncı maddesine bir fıkra eklenmesi hakkında Nafıa vekilliğince hazırlanan 
T v« î«ra TOÖfleri îteyetince 26 - Y - 1937 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyi

hası esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur. 
Başvekâlet vekili 

/t Dr. R. Saydam 

Esbabı mucibe 

1688 mumaralı tekaüd kanununun mevkii meriyete girdiği 1 haziran 930 tarihinden sonra 2208 
numaralı kanun mucibince 1 haziran 933 tarihinden itibaren Posta, telgraf ve telefon idaresi mül
hak bütçe üe idare edilmeğe başlanmıştır. 

Tekaâid kanonunun 66 ncı maddesi mülhak bütçelerden maaş alan memurlarım 
bu kanunan meriyetinden evvel tekaüd aidati itası suretile geçen hizmet müddetlerinin 
tekaüd için meşrut olan kanunî müddetin hesabmda sayılmasmı âmir ise de bu kanunun 
mevkii tatbike girildi 1 haziran 930 tarihinden sonra bu idarelere muvazenei umumiyeden nakli 

memuriyet edenlerin hizmet müddetlerinin sayılıb sayılmıyacağına dair sarih bir hüküm de mevcud 
değildir. Tekaüd kanununun 1 nci maddesi, bu kanun hükmünü yalnız umumî bütçeden maaş alan 
memurlara münhasır kılması, mülhak idarelerdeki memurlardan muvazenei umumiye veya muvaze
nei umumiyeden mülhak bütçeli devaire geçenlerin bu memuriyetlerinde tekaüd edildikleri tak
dirde KHİtekftbilen hizmet müddetlerinin kanunî müddete dahil edilmemesi lâzımgeleceği endişesini 

tevlid etmektedir. 
İdarî, Malî mevzuata vakıf tecrübeli ve liyakatli Devlet memurlarından P. T. T. İdaresinin tek

nik olmayan şubelerini mahrum etmemek için Devlet dairelerile bu idare arasındaki memur nakil 
fc> ve tayinlerini tahdid eden tekaüd kanununun salifülarz kaydını bertaraf etmek lüzumu hâsıl ol-

aujior. 
Bmts TP. TT. tdsresinkı mülga 2208 numaralı teşkilât kanununun 5 nci ve 2822 numaralı yeni 

ttigkütt kanununun 25 nci maddeleri mucibince P. T. T. memurları hakkında da 1683 numaralı 
tsksfid kanununun hükümleri cari bulunduğuna göre Evkaf, Hudud ve sahiller sıhhat umum mü-

£6fR&teri memurini için esasen bu endişe ile istihsal edilen 2788 numaralı kanun gibi, muvazenei 
unssnıiyeye dahil daiareleırta> Posta, telgraf ve telefon idaresine ve P. T. T. İdaresinden muvazenei 
mganıiyeye dairil daâaselere nakli memuriyet edenlerin ve edeceklerin hizmet müddetlerinin her iki 
tBaöBea mütekahilen kanunî tekaüd müddetinin hesabında sayılması hakkında 1683 numralı Tekaüd 
kanununun 66 um madriesİBie bir fıkra ilâvesinin teklifi zarurî ve faideli görüldüğünden işbu lâyi
ha! kanuniye tanzim ve takdim kılınmıştır. 
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Maliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Maliye encümeni 
Karar No. 60 
Esas No. 1/854 

3 -VI-1937 

Yüksek Reisliğe 

1683 numaralı askerî ve mülkî tekaüd kanu
nunun 66 neı maddesine bir fıkra eklenmesi 
hakkında Başvekâletin 27 mayıs 1937 tarih ve 
6/1866 sayılı tezkeresile Büyük Meclise sunulan 
kanun lâyihası, encümenimize havale buyurul-
makla, Posta, telgraf ve telefon umum müdürile 
Maliye vekâleti memuru hazır oldukları halde 
tetkik ve müzakere edildi: 

1683 sayılı kanun hükümlerine göre mülhak 
bütçelerden maaş alanlara tahsis edilen tekaüd 
maaşları, kendi bütçelerinden verilmekte ve hu
susî hüküm bulunmadığı takdirde bunların te
kaüd müddetinin hesabında yalnız bu idareler
de geçen hizmet müddeti sayılmaktadır. Posta 
ve telgraf ve telefon umum müdürlüğünün; 
muhasebe ve idare gibi münhasıran teknik ma
hiyette olmayan diğer idarî kısımları için mu-
vazenei umumiyede hizmet etmiş memurlardan 
istifade etmesi zarurî olduğu gibi bunların mu-
vazenei umumiye hizmetlerinde tekrar istihdam
ları da zarurî bulunmaktadır. Evkaf ile Hu-
dud ve sahiller sıhhat umum müdürlüğü için de 

bu zaruret duyularak hususî bir kanun yapıl
mıştır. Posta, telgraf ve telefon idaresi ya
kın zamana kadar umumî muvazeneye dahil 
olup mülhak bütçe ile idare edildiği sön devre
de de maaşları barem esasları dahilinde veril
mektedir. 

Bu itibarla encümenimiz, maaşlarm tevhid 
ve teadülü hakkındaki prensib mahfuz kaldığına 
ve bu idare ile muvazenei umumiye arasında 
bir memur münasebeti tesisi de zarurî olduğuna 
göre lâyihayı tasvib ve maddeleri aynen kabul 
etmiştir. ( 

Yüksek Reisliğe sunulur. 
Mal. En. Rs. 

Bayazıd 
îhsan Tav 
istanbul 

A. Bayındır 
Malatya 

M. M. 
İsparta 

Kemal Ünal 
Yozgad 

E. Draman 

M. Nedim Zdbcı 
Manisa 

T ahir Hitit 

Kâtib 
Çankırı 

M. önsay 
Bursa 

Dr. 0. Kahraman 
Konya 

K. Gürel 
Diyarbekir 
Zülfü Tiğrel 

Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 
Mazbata No. 4 
Esas No. 1/854 

Yüksek Reisliğe 

1 - XII - 1937 

1683 sayılı kanunun 66 ncı maddesine bir fık
ra eklenmesi hakkında olub Başvekâletin 
27 - V - 1937 tarih ve 6/1866 sayılı tezkeresile 
Yüksek Meclise sunulan kanun lâyihası Maliye 
encümeninin mazbatasile birlikte encümenimize 
verilmekle Maliye vekâleti Siyasî müsteşarı Faik 
Baysal ve Posta, telgraf ve telefon umum müdü
rü Nazif Ergin hazır oldukları halde okundu ve 
konuşuldu. 

Evvelce umumî muvazene dahilinde iken 1 
haziran 1933 tarihinden itibaren mülhak bir büt
çe ile idare edilmekte olan Posta, telgraf ve te
lefon idaresi memurları haklarında da 1683 sa
yılı askerî ve mülkî tekaüd kanunu hükümleri, 
tatbik edilmekte olduğundan Hükümetin esbabı 
mucibe lâyihasında izah edilen lüzum ve zaruret 
dolayısile teklif edilen bu lâyiha encümenimizce 
de esas itibarile kabul edilmiştir. Yazıya aid 
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bazı değişiklikle hazırlanan kanun lâyihası Umu
mî Heyetin tasvibine konulmak üzere Yüksek 
Reisliğe sunulmuştur. 

Reis R. V. M. M, 
Burdur İsparta Trabzon 

M. Şeref Özkan Mükerrem Unsal R. Karadeniz 
Kâ. 

İstanbul Balıkesir Çorum 
F. öymen E. Adakan M. Cantekin 

Çorum 
E. Sabri Akgöl 

izmir 
K. İnanç 

Ordu 
H. Yalman 

Tokad 
S. Genca 

Gazianteb 
A. H. Ayerdem 

Muş 
Ş. Ataman 

Seyhan 
N. Eldeniz 

Gümüsane 
D. Sakarya 

Muş 
Ş. Çiloğlu 

Sivas 
B. Basara 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

1683 sayılı askerî ve mülkî tekaûd kanununun 
66 ncı maddesine bir fıkra ilâvesi hakkında 

kanun lâyihası 

MADDE 1 — 1683 sayılı askerî ve mülkî te
kaûd kanununun 66 ncı maddesine aşağıdaki 
fıkra ilâve olunmuştur. 

« Muvazenei umumiyeye dahil dairelerden 
Posta, telgraf ve telefon idaresine ve P. T. T. 
İdaresinden muvazenei umumiyeye dahil daire
lere nakli memuriyet etmiş olanların ve olacak
ların hizmet müddetleri mütekabilen tekaudlük 
için meşrut olan kanunî müddetin hesabmda sa
ydır. » 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 3 — 
Nafıa ve Maliye 

Bş.V.V. 
Dr. R. Saydam 

Da. V. 
Ş. Kaya 
Mf. V. 

S. Arıkan 
S. 1. M. V. 

Dr. B. Saydam 

Bu kanunun hükmünün icraya 
vekilleri memurdur. 

26-V 
Ad.V. 

Ş. Saraçoğlu 
Ha. Vs V. 

Ş. Saraçoğlu 
Na. V. 

A. Çetinkaya 
G. 1. V. 

Bana Tarhan 

• 1937 
M. M. V. 
K. Özalp 
MaLV. 
F. AğraU 

Ik. V. 
C. Bayar 
Zr. V. 

M. Erkmen 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN DEĞİŞTİRİŞİ 

Askerî ve mülkî tekaüd kanununun 66 ncı mad
desine bir fıkra eklenmesine dair kanun lâyihası 

MADDE 1 — 8 haziran 1930 tarih ve 1683 
sayılı askerî ve mülkî tekaüd kanununun 66 ncz 
maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir: 

(Muvazenei umumiyeye dahil dairelerden 
Posta, etlgraf ve telefon idaresine ve bu idare
den muvazenei umumiyeye dahil dairelerden bi
rine geçmiş veya geçecek olan memurların hiz
met müddetleri mütekabilen tekaudlük için 
meşrut olan kanunî müddetin hesabmda sayı
lır). 

MADDE 2 — Aynen 

MADDE 3 — Aynen 

İ>0<İ 
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