Sıra No 283
Dahiliye vekâleti merkez x teşkilâtı ve vazifeleri hakkındaki kanuna müzeyyel
1/158, Devlet memurları maaşlarının tevhit ve teadülü hakkındaki kanuna
merbut cetvelde bazı tadilât yapılmasına dair 1 /393, Evkaf umum müdürlü
ğüne abidattan olan asarın tamiri için 4 0 OOO liralık tahsisat verilmesine
dair 1/398, İstanbul darülfünunu 1 9 3 3 senesi bütçesi hakkında 1/511 ve
Seyrisefain idaresinin 1 9 3 3 senesi bütçesi hakkındaki 1/533 numaralı kanun
lâyihalarına dair Bütçe encümeni mazbatası

Bütçe encümeni mazbatası
T. B. M. M.
Bütçe encümeni
M. $• 200
Esas M If 158,393,
398,511,533

4-VI-1933

Yüksek Reisliğe
Hükümet tarafından teklif'edilip muhtelif tarihlerde encümenimize havale.buyurulan ve
bağlı listede esas numaraları ile hülâsaları yazılı bulunan beş parça kanun lâyihası hizalarında
yazılı kanunlar ile halledilmiş olduğu cihetle bu lâyihaların tedvinine lyzum kalmamıştır.
Yüksek Heyetin tasvibine arzeyleriz.
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Hulâsası

Bütçe Encümeninin mütaleası

1/158

Dahiliye vekâleti merkez teşkilâtı
ve vazifeleri hakkındaki kanıma müzeyyel kanun lâyihası

1/393

Devlet memurları maaşatınm tevhit
ve teadülü hakkındaki kanuna merbut
cetvelde bazı tadilât yapılmasına dair
kanun lâyihası
Evkaf umum müdürlüğünce âbidattan olan asarın tamiri için 40 000
liralık tahsisat verilmesine dair ka
nun lâyihası
İstanbul Darülfünunu 1933 senesi
bütçesi hakkında kanun lâyihası

Dahiliye vekâleti merkez teşkilât ve vazife
leri hakkındaki 1624 numaralı kanunun bazı
maddelerinin değiştirilmesine ve dahilî matbu
at işlerinin umum müdürlük halinde Dahiliye
vekâletine bağlanmasına dair olan 2025 nu
maralı kanun ile halledilmiştir.
Posta, telgraf ve telefon idaresi teşkilâtı
hakkındaki kanun ile halledilmiştir

1/398

1/511

1/533

Seyrisefain idaresinin 1933 senesi
bütçesi hakkında kanun lâyihası

1933 malî senesi evkaf bütçe kanununun
9 uncu maddesile halledilmiştir.
İstanbul Darülfünununun lâğvile Maarif vekâ
letince yeni bir Üniversite tesisi hakkındaki
kanunla bu müessesenin 1933 malî senesine
ait maaş, ücret ve diğer bütün masrafları
için yapılacak muameleler tayin edilmiş ol
duğu cihetle bu lâyihanın tedvinine lüzum
kalmamıştır.
Seyrisefain müdüriyeti umumiyesinin ı tem
muz 1933 tarihinden itibaren alacağı vaziyet
2248 numaralı kanunla tayin edilmiş ve
2250 numaralı kanunla da haziran 1933 ayı
içinde yapacağı umumî hizmetler için tahsisat
kabul olunduğu cihetle bu lâyihanın tedvinine
lüzum kalmamıştır.

