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1 - SABIK ZABIT HÜLÂSASI 

Nurettin Ali Beyin riyasetlerile açılarak 
gümrük tarife kanununun 31 inci ma^ddesinkt 
tadiline dair teklifi kanuni ile muhasebed umu
miye kanununun 48 inci ve memurin kanunu
nun 85 inci maddelerinin tefsirine ve ikd şahsın 
ölüm cezasına çarpılmasına dair mazbatalar TQ 
Karadeniz Boğazı Tahlisiye İdaresinin 1926 se
nesi hesabı kafisine mütedair kannn lâyihası 
müzakere ve kabul edildi. 

Damga resmi kanununun 13 üncü, maaş 
kanununun 8 inci, teşviki sanayi kanununun 26 
ve 42 inci vea hukuk usulü muhakemeleri kanu
nunun 573 üncü maddelerinin tadili hakkındaki 
kanun lâyihalarının birinoi müzakereleri icra ve 
cumartesi günü toplanmak üzere celse tatil 
olundu. 

Reis Vekili Kâtip Kâtip 
Afyon Karahisar Yozgat 

Nurettin Ali Ruşen Eşref Avni 

2 - HAVALE EDİLEN EVRAK 

Lâyihalar 
1 — Askeri usulü muhakemeleri ve askerî 

cezaları hakkında kanun lâyihaları (Milli Müda
faa ve Adliye Encümenlerine )_ 

Tezkereler 
2 — Şeker ve Petrol İnhisar İdaresinin 

1928 senesi hesabı kafisi hakkında Başvekâlet 
tezkeresi ( D i . M. Encümenine ) 

Mazbatalar 
3 - ~ Türkiye Cumhuriyeti ile Uruguay 

Cumhuriyeti arasında aktolunan dostluk muka
velenamesinin tasdiki kakkında 1/528 numaralı 
kanun lâyhiası ve Hariciye Encümeni mazbatası 
( Ruznameye ) 

4 — 3 0 mayıs 1929 tarihinde imza olunan 
Türkiye- İtalya tahkimnamesi hakkında 1/537 
numaralı kanun lâyihası ve Hariciye Encümeni 
mazbatası ( Ruznameye ) 

• . t l -TTT^İB——c-«. 

BİRİNCİ CELSE 
Açılma saati: 3,5 
Reis — Refet B. 

Kâtipler — Süreyya Tevfik B> ( TOKAT ), Avni B. ( YOZGAT ) 

Reis—Celse açılmıştır. 
3 - RİYASET DİVANININ HEYETİ UMUMİYEYE MARUZATI 

/ — Memurin kanununun dördüncü mad
desinin ( ti ) fıkrasının tefsirine dair tezkere
nin iadesi hakkında Başvekâlet tezkeresi: 

BÜYÜK MİLLET MECLİSİ YÜKSEK 
REİSLİĞİNE 

On sekiz yaşım ikmal edenlerin Devlet 
memuriyetine kabul edilip edilmiyecekleri 

hakkında tefsiren bir karar ittihaz buyurulmak 
üzere takdim kılınan 6/1451 numaralı 7-IV-
1929 tarihli tezkerenin iadesi Maliye Vekâleti
nin 2 -XII - 1929 tarih ve 6568 numaralı 
tezkeresi üzerine rica olunur efendim. 

Başvekil 
* İsmet 

Reis — Alelusul iade ediyoruz. 

4 - MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 
J — Müzayede, münakaşa ve ihalât kanu- I nunun bazı madde ve fıkralarının tefsiri hak* 
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kında 3/339 numaralı Başvekâlet tezkeresi ve 
Maliye ve Bütçe Encümenleri mazbataları [1] 

Reis — Heyeti umumiyesi hakkında söz 
isteyen var mı? ( Hayır sesleri ) 

Maddelere geçilmesini kabul edenler . . . 
Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

Müzayede, münakaşa ve ihalât kanununun 
altıncı maddesinin tadiline dair kanun 

BİRİNCİ MADDE — 22 nisan 1341 tarih 
ve 661 numaralı müzayede, münakaşa ve 
ihalât kanununun altıncı maddesinin son fıkra
sı aşağıdaki şekilde tadil edilmiştir: 

« Ancak nafıa inşaat ve tamiratında muvak
kat teminat akçası müteahhide istihkakına 
mahsuben vuku bulacak tediyelerden yüzde 
yedi buçuk kesilmek suretile kat'î teminat 
miktarına peyderpey iblağ olunur.» 

Reis — Söz isteyen var mı efendim? 
Emin B. ( Eskişehir ) — Efendim. Bu 

esasen nafıa işlerinde aynen vaki olıyor. Ancak 
nafıa işlerinden gayri mühim münakaşalara 
bazı küçük sermayedarlar müşkülât gördükle
rinden iştirak edemiyorlar., 

Meselâ: geçenlerde Devlet, memurin apart
manlarını yaptırmak istedi. Bu kanundan 
yalnız büyük müteahhitler istifade ettiği için bu 
işe de bir iki kuvvetli müteahhit giriyor. Diğer 
bir çokları iştirak edemiyor. Onun için Dev
letin lüzum göreceği bu gibi mühim inşaatla 
dahi % 7,5 teminatı muvakkatevi aldıktan 
sonra mütebaki %7,5 ise müteahhidin alacağın
dan mahsup edilirse Devlet iç»'n faydalı olacağı 
kanaatındayım. Bundan dolayı maddeye (Hükü
metin diğer büyük işlerinde de ) gibi bir 
kayıt ilâve buyrulmasını istirham ederim. 

Bütçe Encümeni namına Ahmet 
Remzi B. ( Gazi Ayıntap ) — Efendim, 
Emin Bey arkadaşımızın maksadı esasen hasıl
dır. Nafıa inşaat ve tamiratına müteallik olmak 
üzere müzayede, münakaşa ve ithalât kanununda 
bir madde vardır. Bu maddenin son fıkrasında 
deniliyorki: nafıa inşaat ve tamiratında temi
natı muvakkate akçası %5 kafi suretle peyder
pey teminatı kafiye miktarına iblâğ olunur. 

Biz bir tefsir talebile meseleye muttali 
olduk ve işin tefsirle hal olunamıyacağını 
anladık. Bunun üzerine teminatı kafiye miktarı 

/ / / 17 numaralı matbua zaptın sonuna 
merbuttur, 
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olan 0/0l5 e iblağ için teminatı muvakkateyı 
°/o7,5 göstermek suretile bir tadil ile meseleyi 
hallettik. 

Şimdi Emin Bey arkadaşımız diyor ki: Diğer 
mühim inşaat ve büyük taahhütlerde dahi bu 
miktarı kabul edelim. Zaten Nafıa inşaat ve 
tamiratı ekseriya bu mahiyette işlerdir. Sonra 
prensip olarak müzayede, münakaşa kanununda 
%15 kabul edilmiştir. Bunun % 7,5u muvakkat 
teminat olarak alınır. % 7, 5 u da bilâhare 
peyderpey kesilmek suretile % 15 e iblağ 
olunur. 

Emin B. ( Eskişehir ) — Efendim 
müsaade buyrulursa bir sualxtevcih edeyim. 

Eski kanunda « nafıa » diye kayitlidir. Bu 
kayitten ise yalnız Nafıa Vekâletinin yapacağı 
işler anlaşılmaktadır. Eğer Devletin diğer 
şuabatımn da yapacağı işleri de kastediyorsanız 
bunun tasrihi lâzım gelir. 

Bütçe Encümeni namına Ahmet 
Remzi B. (Gaziantep)— Efendim, esasen 
mevcut olan kanunda bu teshilât nafıa inşaat 
\e tamiratına hasredilmişti. Şimdi burada 
Maliye Vekâleti meseleyi esasından halletmek 
istediği için biz yalnız tefsir mevzuu olan ve 
tereddüdü mucip bulunan bir ciheti tadil ile 
halletmek istiyoruz. 

Emin B. ( Eskişehir ) — Eski kanun
da Nafıa işleri diye musarrahtır. Ve bundan da 
yalnız Nafıa Vekâletinin yapacağı işler anla
şılır. Bu, Devletin yapacağı bütün işlere şa
mil değildir. 

Talat B. ( Ankara ) — Maliye Vekili 
bey izah etsinler. 

Maliye Vekili Saraçoğlu Şükrü B. 
( İzmir ) — Efendim, bazı müşkilâtımızı 
tefsir tarikile hallediyoruz. Bu müşkülü de 
halletmek üzere ayni şekle müracaat ettik. 
bir tadile maruz kaldığına göre, şu maddesini 
tevsi, bu maddesini taksir suretile, yarın 
üzerinde işliyeceğimiz kanunun maddelerini 
şimdiden talil etmiş olmıyalım. 

Bunu arkadaşlarımdan rica ederim. Bu 
kanun lâyihasını bu devrei içtimaiye zarfında 
Hey'eti Celileye takdim ederek Hey'eti Celile-
den memleketimizin ihtiyacını en yeni bir 
şekilde temin edecek bir surette çıkarmağa 
çalışacağız. O vakta kadar sadece bu fıkrai 
tadiliye ile iktifa edilmesini rica edeceğim. 
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Mazhar müfit B. ( Denizli) — O halde 

bunu da tehir edelim. 
Maliye Nekili Saraçoğlu Şükrü B. 

( İzmir) -r Bu şekli tadil, işlerin daha suhu
letle yürümesine sebep olabilir. Onun için bu 
fıkrai kanuniye ile iktifa olunursa, bizim mak
sadımız da hasıl olmuş bulunacaktır. 

Mal. E. M. M. İhsan B. ( Bayazı t) — 
Efendim; Hükümetin müzayede, münakaşa ve 
ihalatına dair bir kanun vardır. Bu kanunun 
altıncı maddesi şu maaldedir : 

Hükümet, bir şeyi müzayede veya münaka
şaya koyduğu zaman bir tüccar gelir ve iştirak 
eder. İştirak etmek için Hükümet ona derki 
yüzde yedi buçuk teminat vereceksiniz. Nafıa 
işleri için - Nafıa işlerinin gayrisini arzediyo-

rûm- O; tüccarda yüzde yedi buçuk teminat kor, 
müzayede veya münakaşaya iştirak eder . 
Hükümet teklifatı tetkik1 eder ve neticede 
teklifini muvafık gördüğü tüccara derki; senin 
teklifini .kabul ettim . Daha yüzde yedi buçuk 
verip tediyatınızı yüzde onbeşe iblağ ediniz; 

. tüccar da bu yüzde yedi buçuğu on beş günde 
vererek yüzde on beşe iblağ eder. 

•Şimdi ikinei bir fikfa daha vardır ki o da: 
Nafıa işlerine aittir. Nafıa Vekâletinin münakaşa 
ve müzayedesine iştirak etmek için tüccar, 
evvela yüzde yedi buçuk teminat akçası verir. 
teklifatı kabul edildikten sonra yüzde yedi buçuk 
daha vererek teminatı yüzde on beşe iblağ eder. 
Ancak ^müteahhide bir suhulet olmak üzere 
teminatı yüzde on beşe iblâğ için vereceği 
yüzde yedi buçuk, diğer münakaşa ve müza
yedelerde olduğu gibi, on beş gün zarfında 
alınmıyarak müteahhit iş yaptığı zaman aldığı 
taksitlerden, .yüzde beş kesilmek suretile, yüzde 
on beşe iblâğ edilsin denilmiştir. İşte yanlışlık 
buradadır. Yüzde yedi buçuk denecek iken 
sehven yüzde beş denilmiştir. Şimdi mesele 
buradadır, rakam meselesidir . Müteahhit 
esasen teminatını yüzde on beşe iblağ etmek 
mecburiyetindedir . Ve peyderpey alacağı 
taksitlerden kesilecektir. Fakat vazıı kanun, 
orada yüzde yedi, buçuk, diyecek iken sehven 
yüzde beş demiştir, 

- *U»^ t/UM. '»t*. _ 

, • . 0r •tf**' -«r ~ 

Şimdi bu mesele berayi tefsir Meclise 
geliyor. Bunu tefsir tarikiIe hal etmenin 
imkânı yok. Çünkü : Esasen kanun yüzde beş 
olarak gösteriyor. Halbuki; biz tahkik ettik. 

• Nafıa Vekâletinden memuru mahsus geldi 
( Nafıa işlerinde ne yapıyorsunuz? ) dedik. 

Evvela yüzde yedi buçuk alıyoruz. Teklifatı 
kabul edildikten sonra iş yapup taksit 
aldığı vakit bundan veya en son taksit 
ten mütebaki yüzde yedi buçuğu katederek, 
teminatı kafiye miktarını yüzde on beşe iblâğ 
ediyoruz; dedi. 

Şimdi burada yapılacak iş; teminatı kafiye 
miktarını yüzde on beşe iblağ için, taksitlerden 
kesilen yüzde beş yerine, yüzde yedi buçuk 
katedilmesini teminden ibarettir. Mesele; esasen 
teminat akçasını yüzde on beşe iblağ olduğu 
için yapılacak şey buradaki yüzde beşi yüzde 
yedi buçuğa çıkarmaktan ibarettir. Buda 
tefsir tarikile olmiyor. Bir madde ile yapıyoruz. 

Maliye Vekili Bey Efendinin buyurduğu 
gibi yeni müzayede ve münakaşa ve ithalât 
kanunu buraya geldiği zaman uzun uzadıya 
tetkik edilerek bu cihet te tashih edilecektir. 

Burada yalnız vazıı kanunun yüzde beş 
dediğini yüzde yedi buçuğa iblâğ ediyoruz. 
Aynen kabulünü istirham ederim. 

Reis — Başka söz istiyen yoktur efendim. 
Maddeyi aynen reyinize arzediyorum. 

Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

İKİNCİ MADDE — Bu kanun neşri tari
hinden muteberdir. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 

ÜÇÜNCÜ MADDE - Bu kanunun hük
münü icraya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

Reis — Kabul edenler ..- Etmiyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

Lâyihanın ikinci müzakeresine geçilmesini 
kabul edenler... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

Başka müzakere edilecek madde yoktur. 
Pazartesi günü saat on beşte toplanılmak 

üzere in'ikada nihayet veriyorum. 
Kapanma saati: 15,20 

T. 11 M- M. Matbaası 
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Müzayede münakaşa ve ihalât kanununun bazı madde ve 
fıkralarının tefsiri hakkında «3/339 numaralı Başvekâlet tez

keresi ve Maliye ve Bütçe Encümenleri mazbataları 

B..Ut. M. Yüksek Reisliğine 
İfşaat ^müteahbitlerinden alınacak teminat bedeli hakkındaki müzayede, münakaşa ve ihalât 

k#ataıııun b$zı madde ve fıkralarının tefsiri hakkında Nafıa Vekâletinden yazılan 9 - XI - 929 
tarihli ve Sular U. M. 473/1552 numaralı tezkere sureti leffen takdim kılınmıştır. 

Muktâzasınm ifasına müsaade buyruİmasını arzederirn efendim. 
Başvekil 

İsmet 

Başvekâleti Gelfttoye 
22 nisan 1341 tarihli ve 661 numaralı müzayede, münakaşa ve ihalât kanununun altıncı 

maddesinin birinci fıkrası mucibince münakaşaya iştirak edeceklerden teminatı muvakkate olarak 
bedeli muhammenin, % 7,5 nisbetinde teminat alınmak lâzım gelmekte olup teminatı kafiyenin 
°/o 15 olmasına nazaran bidayeten alınacak %7,5 ğa son fıkraya tevfikan % 5 ilâve edilmekte 
teminatı kafiye miktarının işin hitamında ancak % 12,5 ğa baliğ olacağından birinci fıkraya 
muhalif olarak bu suretle muamele ifası caiz olup olmadığı Maliye Vekâletinden sorulmuştur. 

Cevaben gelen tezkerede: inşaat ve tamiratı nafıa müteahhitlerinin istihkaklarından teminatı 
katiye akçesine iblâğ için yapılacak % 5 tevkifat filhakika netice itibarile teminatı kafiye 
miktarını %12,5 ğa tenzil etmekte isede, kanun teminatı kafiyeyi % 15 olarak tayin etmiş 
olu# son fıkrada ( % 5 tevkifat yapılmak suretile teminatı kafiye miktarına peyderpey iblâğ 
ohitmr ) denilmekte kanun müteahhitler in teminatı muyakkatelerinin ihaleyi kafiyeyi 
mû1efakİpt on gön zarlîndâ teminatı kafiyeye iblâğ etmeleri hakkında birinci fıkranın koyduğu 
mecburiyette.!! inşaat ve tamiratı nafıa müteahhitlerini istisna ederek bunların ihaleden 
sonra teminâtı kafiyelerinin, defaten değil peyderpey ve istihkaklarından tevkif edilmesi 
suMüe bir teshilâf istihdaf etmiş olduğuna göre bu teshilatın bundan evvelki fıkra ile 
kafî surette tayin olunan % 15 teminatı kafiye miktarını tenzil eder mahiyette olmaması 
icap edeceği ve binaenaleh inşaatı nafıa müteahhitlerinden; ihaleden sonra teminatı muvakkate-
sinin teminatı kafiye akçesine iblağ için yapılacak % 5 tevkifatların netice itibarile teminatı 
kafiyeyi % 15 e iblağ edemediğine göre noksan kalan kısmın müteahhidin son istihkaklarının 
tediyesinde kesilecek % 5 miktara ilâvesi suretile teminatı kafiyenin % 15 e iblağı zarurî 
bulunduğu iş'ar olunmaktadır. 

Halbuki izahtan müstağni olduğu üzere kanunun mevat vefıkaratı sairesinde: müteahhitlerin 
son istihkaklarından tevkifat icrası suretile teminatın % 15 e iblağ edileceğine dair bir kayıt 

T. C. 
Başvekâlet 

Muamelât müdürlüğü 
Sayı 6/4089 



olmadığına ve birinci fıkraya tevfiki muamele olunduğu takdirde berveçlıî maruz teminat miktarının 
% 15 e baliğ olmıyacağına nazaran mes'ele muhtacı tefsir görüldüğünden keyfiyetin tetkikile 
muktazasınm kararlaştırılması için Meclisi Âliye şevkine müsaade buyrulrnasım rica ederim 
efendim. 

Nafıa Vekili 
Recep 

T. B. M. M 
Mal. Encümeni 

Kdrar .1* 8 27 -XI- 1929 
Maliye Encümeni ma/hatası 

YÜKSEK REİSLİĞE 
İnşaat müteahhitlerinden alınacak te'minat bedeli hakkındaki müzayede, münakaşa ve ihale 

kanununun bazı madde ve fıkralarının tefsiri hakkında Nafıa Vekâletinden yazılan 6-XI-929 tarihli 
ve 475/1352 numaralı tezkere suretinin gönderildiğine dair Başvekâletten gelen 6/889 
numaralı tezkere ve merbutu Nafıa Vekâleti tezkeresi encümenimize havale buyrulmakla Maliye 
vekâletinden gelen memuru hazır olduğu halde keyfiyet müzakere ve tetkik olundu. 

Nafıa Vekâleti tezkeresi suretinin hulâsai maali müzayede ve münakaşa ve ihalat kanununun 
altıncı maddesinin birinci fıkrası mucibince münakaşaya iştirak edeceklerden teminatı muvakk
ate olarak bedeli muhammenesinin yüzde yedi buçuğu nisbetinde teminat alınmak lâzım gelme
kte olup teminatı kafiyenin yüzde on beş olmasına nazaran bidayeten alınacak yüzde yedi 
buçuğa son fıkraya tevfikan yüzde beş ilâve edildikte teminatı kafiye işin hitamında ancak yüzde 
oniki buçuğa baliğ olacağından birinci fıkraya muhalif olarak bu suretle muamele caiz olup 
olmadığının Maliye Vekâletinden sorulması üzerine cevaben gelen tezkerede kanun teminatı 
kafiyeyi yüzde on beş olarak tayin etmiş olup inşaat nafıa müteahhitlerinden ihaleden sonra 
teminatı muvakkatelerinin teminatı kafiye akçesine iblağı için yapılacak yüzde beş tevkifatların 
netice itibarile yüzde onbeşe iblağ edemediğine göre müteahhitlerin son istihkaklarından kesi
lmesi suretile yüzde onbeşe iblâğı zarurî bulunduğu iş 'ar olunmakta isede son istihkaklarından 
tevkifat icrası suretile teminatın yüzde onbeşe iblağ edileceğine dair bir kayt olmadığı cihetle 
mesele muhtacı tefsir görüldüğünden keyfiyetin tefsiren halli talebinden ibarettir. 

Mezkûr kanunun altıncı maddesi mütalea ve tetkik edildikte münakaşa ve müzayedeye 
iştirak edeceklerden münakaşa ve müzayedeye girmezden mukaddem bedeli muhammenin yüzde 
yedi buçuğu nisbetinde bir teminatı muvakkate, ve ihalenin icrasını müteakip ve nihayet on 
beş gün zarfında dahi yine bedeli muhammenin yüzde yedi buçuğu nisbetinde teminatı kafiye 
akçası alınır ki bunun mecmuu yüzde onbeşten ibarettir. Ancak vazii kanun inşaat ve tamiratı 
nafıa müteahhitlerine bir kolaylık olmak üzere birinci fıkrada mevzu kaidei umumiye haricinde 
olarak ihalenin icrasını müteakip on beş gün içinde defaten verilecek yüzde yedi buçuk teminat 
akçesini tecil ve müteahhidin istihkakına mahsuben vukubulacak tediyattan tevkif olunmak 
suretile peyderpey teminatı kafiyeye yani yüzde onbeşe iblâğı kastetmiştir. Her ne kadar son 
fıkranın metninde ( vukubulacak tediyattan yüzde beş tevkif suretile ... ) denilmekte isede 
yüzde beş tevkif olunduğu takdirde ancak yüzde on iki buçuğa baliğ olup vazii kanununun 
maksadı haricine çıkılmış olur. 

Mezkûr fıkrada münderiç yüzde beşin yüzde yedi buçuğa iblağı şeklinde tefsir tarikile 
tashihi mümkün görülmediğinden tadili cihetine girilmiş ve fıkrai tadili ye aşağıya yazılmış 
olmakla havale mucibince encümene tevdi kılındı. 

28 nisan 1341 tarih ve 661 numaralı müzayede, münakaşa ve ihalat kanunun altıncı 
maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde tadil olunmuştur. 
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( Teminatı kafiye akçesi bedeli ihale veya taahhüdün yüzde on beşinden ibarettir. Aneak inşaat 

ve tamiratı nafıada teminatı muvakkate akçesi müteahhide istihkakına mahsuben vukubulacak tedi-
yatta yüzde yediJmçuk tevkif olunmak suretile teminatı kafiye miktarına peyderpey iblâğ olunur.) 

Mal. E. Reisi M. M. Kâ. Âza Âza Âza Âza 
Bayazıt Kayseri Malatya 

Ali Rana İhsan A. Hilmi M. Nedim Reşit Saffet Refik Şefik 

T.B.M. M. 
Büuçe Encümeni 
Esas M 3/339 ' 3 - XII - iQ80 

Bütçe Encümeni mazbalas-
YÜKSEK REİSLİĞE 

Müzayede, münakaşa ve ihalât kanununun bazı madde ve fıkralarının tefsin hakkında olup 
Maliye ve Bütçe Encümenlerine havale buyrufam Başvekâlet tezkeresine bağlı Nafıa Vekâleti 
tezkeresi ile Maliye Encümeni mazbatası tetkik olundu . 

Maliye Encümeninin esbabı mucibesinde: Mufassalan izah olunduğu üzere Müzayede müna
kaşa ve ihalât kanununun 6 inci maddesinde [*] muvakkat ve kat'î teminatların yüzdeleri zikr 
olunmakta ve ancak « İnşaat ve tamiratı nafıa » da bir kolaylık olmak üzere son fıkra ile şu 
hüküm konulmaktadır: (Teminatı muvakkate akçesi, müteahhide istihkakına mahsuben vuku 
bulacak tediyattan yüzde beş tevkif suretile teminatı kafiye miktarına peyder pey iblağ olunur). 

Teminatı kafiye yüzde oırbeş olduğuna göre tediyelerden yüzde beş tevkifi suretile bu 
miktarı bulmak veya yüzde onbeşe iblağdan sarfınazar etmek şıklarından her ikisi de mümkün 
görülmemiş ve Maliye Encümeninin, mes'elenin tefsirle halledilmeyüp tadil zarureti bulunduğu 
fikrine iştirak olunmuştur. 

Tadile gelince, yüzde onbeş kat'î teminat, diğer bütün alış ve verişler de esas olarak kabul 
edildiğine göre bu prensipten ayrılmamak hususunda ittifak olunmuştur. Yüzde onbeş mikta
rına iblâğ için tediyelerden ilk veya son taksitlerde kesilmek gibi düşünülebilecek her hangi 
bir diğer tedbirin kendine göre mahzuru olduğundan Maliye Encümeninin kabul ettiği tarzda 
peyder pey yüzde yedi buçuk alıkonularak lâzım gelen miktara iblâğı muvafık bulunmuştur 

Encümenimizce yapılan tadiller şekle ait olup lâyihanın bu tadiller ile Umumî Heyete 
arzına Mrar verilmiştir. 

Bütçe Encümeni Reisi Reis Vekili M. Muharriri Kâtip 
İstanbul Meb'usu Bursa Gazi Antep Giresun 

Fuat Muhlis Ramzi Kâzım 
Âza. Âza Âza Âza Âza Âza 

Burdur Erzurum İsparta Ku*ahya Niğde Samsun 
Vahit ti. Aziz Mûkerrem Niyazi Asım Faik Adil 
Âza Âza Âza 

Sivas Sivas Yozgat 
Rasim M. Remzi S. Sırrı 

1*1 Müzayede Münakaşa ve İhalât kanunu 
Altına Madde — Münakaşa veya müzayedeye iştirak edeceklerden müzayede veya münakaşaya 

mevzu mevadm bedeli muhammininin % 7,5 nisbetinde teminatı muvakkate alınır. İşbu teminatı 
muvakkate ihalenin icrasını müteakip nihayet on gün zarfında teminatı kafiye akçesine iblağ 
olunur. 

Teminatı kafiye akçesi bedeli ihale veya taahhüdün % 15 inden ibarettir. Ancak inşaat ve 
tamiratı nafıada teminatı muvakkate akçesi, müteahhide istihkakına mahsuben vukubulacak 
tediyattan % 5 tevkif suretile teminatı kafiye miktarına peyderpey iblağ olunur* 
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İMiU'o EiM'ümeıuHİıv teklifi 

» • . • 

Müzayede, mûnakam Ve llıalât kanununun altıncı maddesinin tadiline dair kanun İâyihmi 
BİRİNCİ MADDE — 22 nisan 1341 tarih ve 661 numaralı müzaygıie, münakaşa ve ihalirt 

kanununun altıncı maddesinin son fıkrast aşağıdaki şekilde tadil edilmiştör. 
« Ancak Nafıa inşaat ve. tamiratında muvakkat teminat akçesi müteahhide istihkakına 

mahsuben vuku bulacak tediyelerden yüzde yedi buçuk kesilmek suretile kafi teminat miktarına 
peyderpey iblağ olunur » . 

İKİNCİ MADDE — Bu 1<anun neşri tarihinden muteberdir. 
ÜÇÜNCÜ MADDE — Bu kanunun hükmünü icraya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

M^VSSnfiS^jmBggiM 


