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T. B. M. M, Yüksek Reisliğine
Ankara su tesisatı için Maliye vekillerine verilen taahhüd mezuniyetinin uzatılması hakkında
-'•.Maliye'vekilliğince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 29 IV-93 5 te Yüksek Meclise arzı
kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur.
Başvekil
-
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/. İnönü

Ankat-a şehri içme su komisyonu müddetinin uzatılması hakkında esbabı mu
cibe lâyihası
."1712 numaralı kanunla Ankara şehri içme su tesisatının ikmali için 1931, 1932, 1933 seneleri
bütçelerine konacak tahsisattan tediye olunmak üzere taahhüd ierasma Maliye ve Dahiliye vekille
rine mezuniyet verilmiş ve 1779 numaralı kanunla da bu tahsisatın sureti temini tesbit edilmişti.
Bilâhare 2269 numaralı kanunla 933 senesine kadar olan taahhüdat/mezuniyeti 934 senesine
kadar çıkarılmış ve taahhüdat miktarında 300 hin lirası ince su deresinin düzeltilmesine sarfedilmek üzere 2 300 000 liraya iblâğ edilmişti.
Heyeti Vekilenin 11095 numaralı kararnamesüe teşkil edilen Ankara şehri içme su komisyonu
hazrian 1931 tarihinde işe başlamış ve Heyeti Vı kilece tasdik edilen mütehassıs Tübergenin rapo
rundaki programı aynen tatbik ederek Koşunlar, Elmadağ işlerile şehir şebekesinin kısmı azamini
ve şehir dahilindeki depolan ikmal etmiştir.
Programın su miktarını tezyid hakkimi akitaharriyat işlerinde Kayaş ve Bayındır vadilerin
den şehir suyunun temininin gayrikâîi bıılunaeağı görüldüğünden şehir ihtiyacını karşılamak üze
re Çubuk bendinden su alınması programa ilâve edilmiştir, ve bu suretle ilk programın değişmesi
işlerin sıraları üzerinde değişiklikler yapılmasını icab ettirmiş ve şehir suyunu tezyid edecek olan
Çubuk işi öne alınarak takriben mecmuu bedeli 200 bin liraya baliğ bulunan şehrin alçak mıntaka
şebeke işi ile işletme binası inşaatının daha sonraya bırakılması gerekli görülmüştür.
Bundan maada 934 senesi nihayetinde ikmal edilmek üzere mukavele İle bağlanılmış bulunan
işlerden bir kısmının da havaların bozulması gibi esbabı mücbire dolayisile ikmallerinin ve tediyele
rinin 934 malî senesinden sonraya sirayeti gayrikabili içtinaptır. Halbuki bu işlere tahsis edil
diği bildirilen 2269 numaralı kanuna göre taahhüdat ve tediyatm 934 senesinden sonraya teşmiline
imkân bulunamadığı yukarıda arzedilen esbabı mücbire dolayisile işlerin 934 malî senesinden son
raki senelere geçeceği cihetle bu işlerin vüeude getirilmeleri için taahhüdat ve tediyat icrası zım
nında ilişik kanun projesi hazırlanmıştır.
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Yüksek Reisliğe
.Ankara şehri su tesisatının ikmali için ve
rilini;,; olan laahhüd mezuniyetinin uzatılması
na dair olu!) Başvekâletin 4-V-1935 tarih ve
fi/l:>î2l saydı «fezkeresile Yüksek Meclise sunu
lan kanan lâyihası Nafıa vekili Ali Çetinkaya,
hazır olduğu halde okundu ve konuşuldu:
JlükûhujUn esbah'r mueibesinde' dernieyan
olunan miifcaleayı yerinde bulan encümenimiz
teklif edilen kanun lâyihasını şekle a id deği
şiklikle kabul etmiştir.
I rımimi heyetin tasvibine konmak üzere Yük
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Ankara su tesisatı için Maliye re -Dahiliye
vekillerine- verilen taahhüd m ezııniy etinin uzatıl
ması hakkında kanun lâyiham

Ankara şehri su tesisatının ikmali hakkındaki
t'aahhüd mezuniyetinin uzatılmasına dair
kanun lâyihası

MADDE 1 — Ankara şehri içme suları için
2269 numaralı kanunla tahsis eçtflen 2 300 000
liradan 1934 malî senesi nihayetine kadar taahhüd yapılması hakkındaki mezuniyet 1936 malî
senesi nihayetine kadar uzatılmıştır.

MADDE 1 *— Ankara şehri su tesisatının ik
mali için 2269 sayılı kanunla tayin edilen taahhüd müddeti 1936 malî yılı nihayetine kadar
uzatılmıştır.
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Bu kanun nesri tarihinden mu-

MADDE 2 — Aynen kabul.

MADDE 3 — Bu kanunun hükmünü icraya
İcra Vekilleri Heyeti memurdur.

MADDE 3 — Aynen kabul.
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