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1 — SABIK ZABIT HULÂSASI 

B. M. Meclisi 1935 yılı eylül ayı hesabı hakkında
ki mazbata okunduktan sonra, 

Tahlisiye umum müdürlüğü 1931 malî yılı hesabı 
katisine, 

Tarım satış kooperatifleri ve birliğine, 
Tarım kredi kooperatiflerine, 
Limanlar hakkındaki kanunun 7 nci maddesinin 

değiştirilmesine, 
Hariciye vekâleti tasdik harçları hakkındaki kanu

na bağlı cetvelin değiştirilmesine, 
îzmir Rıhtım şirketinin imtiyazile tesisatının satın 

alınmasına dair kanuna bir madde eklenmesine, 
Kuvvetli tayın hakkındaki kanunun üçüncü madde

sine bir fıkra eklenmesine, 

Millî Müdafaa vekâletile bu vekâlete bağlı teşek
küllerde kullanılacak yabancı devlet tebaasından mü
tehassıs ve ustalarla yapılacak mukavelelere, 

tskân kanununa bir madde eklenmesine dair kanun 
lâyihaları kabul edildi. 

Umumî muvazeneden maaş veya ücret alan bay
tarların mahallî idare ve belediye baytarlık işlerini de 
görebileceklerine dair kanun lâyihasının birinci mü
zakeresi yapıldıktan sonra çarşamba günü toplanıl
mak üzere inikad bitirildi. 

Başkan Vekili 
Hasan Saka 

Kâtib 
Çanakkale 

Ziya Gevher Etili 

Kâtib 
Balıkesir 

Sabiha Gökçül 

HAVALE EDİLEN EVRAK 
Tezkereler 

1 — Tokad saylavı Hürrem Ergunun teşriî masu
niyetinin kaldırılması hakkında Başvekâlet tezkeresi 
(3/154) (Adliye ve Teşkilâtı esasiye encümenlerinden 
mürekkeb Muhtelit encümene) 

Mazbatalar 
2 — 1452 sayılı kanuna bağlı 2 sayılı cetvelin Ma

liye vekâletine aid kısmının değiştirilmesi ve bir kı
sım vazifelerin sureti ifası hakkındaki kanunun 15 nci 
maddesinin tefsirine dair Başvekâlet tezkeresi ve Ma
liye ve Bütçe encümenleri mazbataları (3/75) (Ruzna-
meye) 

3 — Mülga İstanbul darülfünunu 1931 yılı son he
sabına aid mutabakat beyannamesinin sunulduğuna 
dair Divanı muhasebat riyaseti tezkeresile İstanbul 
darülfünunu 1931 yılı son hesabı hakkında kanun lâyi
hası ve Divanı muhasebat encümeni mazbatası (3/112, 
1/244) (Ruznameye) 

4 — Mülga Seyrisefain idaresinin 1931 yılı son 
hesabına aid mutabakat beyannamesinin sunulduğu
na dair Divanı muhasebat riyaseti tezkeresile Seyrise
fain idaresi 1931 yılı son hesabı hakkında kanun lâ

yihası ve Divanı muhasebat encümeni mazbatası (3/121, 
1/151) (Ruznameye) 

B l R Î N C Î C E L S E 
Açılma saati : 15 

BAŞKAN — Tevfik Fikret Sılay 
KÂTİBLER : Ziya Gevher Etili (Çanakkale), Sabiha Gökçül ( Balıkesir ) 

BAŞKAN" — Meclis açılmıştır. 

3 — RİYASET DİVANININ HEYETİ UMUMÎYEYE MARUZATI 

1 — Tayyare resmi hakkındaki 2459 sayılı 
kanunun o nci maddesine bağlı listedeki noter 
evrakı arasında yazılı olmayan (İhtarname) ley
den (Protesto) namelerde olduğu çjibi tayyare 
resmi alınîb alınmayacağının tefsiri hakkındaki 
tezkerenin geri verilmesine dair Başvekâlet tez
keresi 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 
2495 sayılı kanunun 5 nci maddesine bağlı 

listedeki noter kâğıdları arasında yazılı olmayan 
ihtarnamelerden tayyara resmi almıp alınmaya
cağının tefsiri hakkındaki 13 - 1 - 1935 tarih ve 
6/38 sayılı tezkerenin geri gönderilmesine Yük
sek müsaadelerini dilerim. 

Başvekil 
1. İnönü 

BAŞKAN — Alelûsul iade ediyoruz. 

— 128 — 
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4 — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 

1 — Artırma, eksiltme ve ihale kanununun 
22 inci maddesine bir fıkra eklenmesine dair ka
nun lâyihası ve Maliye ve Bütçe encümenleri 

mazbataları (1/268) [1] 

BAŞKAN — ikinci müzakeresidir. Maddeleri 
okuyoruz. 

Artırma ve eksiltme ve ihale hakkındaki 2490 
sayılı kanunun 22 nci maddesine bir fıkra 

eklenmesine dair kanun 
MADDE 1 — 2 haziran 1934 tarih ve 2490 

sayılı artırma ve eksiltme ve ihale kanununun 
22 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir: 

Posta nakliyat müteahhidlerinden yukarıda 
yazılı muvakkat ve katî teminattan başka nak
ledecekleri kıymetlere karşılık olmak üzere ma
hallî idare heyetlerince takdir edilecek miktarda 
ve 17 nci maddedeki esaslar dairesinde bir kefa
let ve teminat almır. 

[1] Birinci müzakeresi 46 nci inikad zaptni
dadır. 

Bu kefalet ve teminatı katî ihale için muay
yen olan müddet zarfında vermeyen müteahhid-
ler hakkmda 25 nci madde hükmü tatbik olunur. 

BAŞKAN — Tadilname yoktur. Maddeyi re
ye arzediyorum. Kabul edneler... Etmeyen
le r . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir . 

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

MADDE 3 — Bu kanunun hükmünü yerine 
getirmeğe îcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

BAŞKAN — Kabul ednler... Etmeyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini kabul eden
ler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

Ruznamede müzakere edilecek başka mevad 
kalmamıştır. 

Cuma günü saat 15 te toplanmak üzere ini
kada nihayet veriyorum. 

Kapanma saati : 15,10 
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T. B. M. M. Matbaası 


