Sıra NQ 120
Riyaseti Cumhur flârmonik orkestra heyeti şef muavin
liğinde bulunan ecnebi mütehassise ücretinin arttırılması
hakkında I/465 numaralı kanun lâyihası ve
Bütçe encümeni mazbatası

Başvekâlet
Muamelât müdürlüğü
Sayı: 6/3172

26 - XII - 1932
'
B. M. M. Yüksek Reisliğine

Riyaseti Cumhur Flârmonik orkestra heyeti şef muavinliğinde bulunan ecnebi mütehassısı hak
kında Maarif vekilliğince hazırlanan ve icra Vekilleri Heyetinin 19 - XII - 1932 tarihli ictimaında
Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte takdim olunmuş
tur efendim.
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İsmet

Esbabı mucibe lâyihası
2021 numaralı kanun mucibince Maarif vekâletine devrolunan Riyaseti Cumhur Flârmonik or
kestra heyeti şef muavinliğinde istihdam edilen ecnebi mütehassıs ile Millî Müdafaa vekâleti arasın
da iki sene müddetle aktedilmiş olan mukavelenamenin üçüncü maddesine göre bütün tevkifattan sonra
bu mütehassısa ayda safi olarak 250 lira ücret verilmesi icap etmektedir. 1932 malî senesi bütçesine
merbut (D) cetvelinin Maarif vekâletine ait kısmına bu mütehassıs için mevzu 250 lira ücret ka
zanç, buhran ve muvazene vergilerine tâbi tutulduktan sonra mukavelede tesbit edilen miktan
tesviye etmek imkânı bulunmamaktadır.
Bu mütehassısa mukavele mucibince tevkifattan sonra 250 lira verilebilmesi için bu ücretin 333
liraya iblâğı ve bunun temini için de aradaki farkın 12 aylığını teşkil eden 996 liranın; 1932 malî
senesi Maarif vekâleti bütçesinin 556 ncı faslının, kâfi miktarda tasarrufu bulunan 1 inci madde
sinden 3 üncü maddesine münakalesi icap etmekte olduğundan bu kanun lâyihası teklif edilmiştir.

Bütçe encümeni mazbatası
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Yüksek Reisliğe
Riyaseti Cumhur Flârmonik orkestra heyeti şef muavinliğinde bulunan ecnebi mütehassısın ücreti
hakkında olup Başvekâletin 26 - XII - 1932 tarih ve 6/3179 sayılı tezkeresile encümenimize ha
vale buyurulan kanun lâyihası Maarif vekili Beyin huzurile tetkik ve müzakere olundu.
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Esbabı mucibeye ve aynca alman izahata göre kanun lâyihası esas itibarile
ve lâyihanın 1 inci maddesi şekle ait tadilâtla kabul edilmiştir.

muvafık

görülmüş

Muhasebei umumiye kanunu mucibince bir fasıl dahilindeki maddeler arasında münakale icrası
Maliye vekâletinin salâhiyeti dahilinde olduğundan ikinci ıriaMenin tedvinine ltizftm *ğöriOmemiştir.
Üçüncü ve dördüncü maddeler dahi yazılış tarzı değiştirilmek suretile ikinci ve üçüncü maddeler
halinde kabul edilmiştir. Ümümî heyetin tasvibine airzblunur.
Eeis
Gümüşane
H. Fehmi

Rs. V.
Konya
K. Hüsnü

Çorum
Mustafa

Edirne
Faik

Elâziz
H. Tahsin

Giresun
Kâzım

Kayseri
A. Hilmi

Kırklareli
M. Nahit

İstanbul
Sadettin

HÜKÜMETİN TEKLÎFÎ
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Biyaseti Cumhur Flârmonik orkestra heyeti şef
muavinliğinde bulunan ecnebi Mütehassısı üc
retinin 333 liraya çıkarılması hakkında kanun
lâyihası

193â malı senesi muvazenei umumiye kanonunun
beşinci maddesine merbut cetvelde"tâkîlât yapıl
ması hakkında kanun lâyihası

MADDE 1 —1932 malî senesi bütçesine bağ
lı (D) cetveline göre Riyaseti Cumhur Plârmonik
orkestra heyeti şef muavinliğinde bulunan ecne
bi mütehassıs için konulan 250 lira aylık ücret
(333) liraya çıkarılmıştır.

MADDE 1 — 1932 malî senesi muvazenei
umumiye kanununun beşinci maddesine merbut
(D) cetvelinde Riyaseti Cumhur Flârmonik or
kestra heyeti şef muavinliğinde bulunan ecnebi
mütehassısı için konulan 250 lira ücret miktarı
333 liraya Çıkarılmıştır.

MADDE 2 — Bu ücretin 333 liraya çıkarıl
masından dolayı aradaki farkın bir senelik tu
tan olan 996 lira Maarif vekâleti bütçesinin
556 ncı faslının 1 inci maddesinden 3 üncü mad
desine münakale suretile temin olunur.
MADDE 3 — Bu kanunun hükmü 1932 ma
lî senesi başlangıcından başlar.

MAÖÖE 2 ~ B ü kânunun tmlönÜ 1932 malî
senesi iptîdasmdan itibaren tatbik edilmek üze
re neşri târihinden muteberdir.

MADDE 4 — Bu kanunun hükümlerini
yapmağa Maliye ve Maarif vekilleri memurdur.
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MADDE 3 — Bu kanunun hükmünü icraya
Maliye vekili memurdur.

