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Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine
Maliye bütçesinde münakale yapılması, Düyunu umumiye bütçesine munzam tahsisat ko
nulması ve Vilâyetler evi müteahhidine bono verilmesi hakkında Maliye Vekilliğince hazırlanan
ve İcra VekUI,ert Heyetinin 2-XII- 934 toplantısında Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun
lâyihası esbabı mucibesile birlikte Yüksek huzurlarına sunulmuştur.
Başvekil
ismet inönü

Mucip sebebler lâyihası
1 — 1934 malî senesi Maliye vekâleti bütçesinin 154 ncü faslının 2 nei masarifi muhakeme
maddesine konulmuş olan tahsisatın ihtiyaçlarımıza kifayet etmeyeceği anlaşılmış ve bazı mühim
davaların takib ve intacı için işbu tertibe bir miktar tahsisatın daha ilâvesi zarurî bulunmuş olduğundan
Nafıa vekâleti bütçesinin-640 nei faslının 9 ncu maddesinden tasarrufu kabil görülen 5 000 lira
nın tenzil edilerek işbu tertibe münakalesi tcnsib edilmiştir.
2 — 1885 numaralı istanbul mecburî istimlâk kanunu mucibince istimlâki icab eden binala
rın istimlâk bedeli karşılığı olarak Düyunu umumiye bütçesinin 205 nei faslına konulmuş olan
tahsisat tahakkuk etmiş olan istimlâk bedellerine kifayet etmediği anlaşılmıştır. 2374 numaralı
kanunla tasdik olunan Türk - Rum ahali mübadelesi muhtelit komisyonunun ilgasına mütedair mu
kavelename mucibince Muhtelit mübadele komisyonu emrinde olub Rum etaibli mülk sahiplerine iade
si icab eden emlâkin iadeleri şartile Hükümete tediye edilecek olan 35 000 ingiliz lirasından 4 200
ingiliz lirası mezkûr komisyon tarafından Plükûmet nam ve hesaibına Cumhuriyet Merkez bankasına
tevdi -edilmiş ve bankaca da tevdi tarihindeki kurs üzerinden t u t a n 26 040 lira Hazine hesabına
kaydedilmiştir, işbu meblâğın etabli Rumlara aid emlâkin idaresi şartile
verilmiş olduğuna ve
bütçemizde bu husus için yapılacak istimlâk karşılığı tahsisat ta gayrikâfi bulunduğuna göre ban
kaya tevdi edilmiş olan 26 040 liranın bir taraftan varidat bütçesinde 42 nei müteferrik hasılat
faslına irad ve bunun karşılık ittihazile de Düyunu umumiye bütçesinin 205 nei faslına bu miktar
munzam tahsisat ilâvesi suretile taahhüdümüzün ifası imkânının temini muvafık görülmüştür.
3 — Ankarada yapılan vilâyetler evinin 2562 numaralı kanun mucibince
taahhüd bedelinden
bakiye olan 334 000 lirası tediye edileceği seneler bütçelerine konacak tahsisattan ödenmek üzere
Hazinece deruhde edilmiş ise de müteahhidin bu sene yaptığı işlerden dolayı tahakkuk eden istihkakr için bütçeye tahsisat konulmamış ve bu işlere aid tediyenin ancak gelecek sene bütçesine konula
cak tahsisattan icrası mümkün bulunmuş olduğundan müteahhidin tahakkuk eden istihkaklarına kar
şılık olmak üzere kendisine Hazine bonusu verilmesi zarurî görülmüştür.
Bundan başka vilâyetler evinin tesisat ve mefruşatı için 200 000 liraya kadar taahhüdata giri-
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silmesi ve 1935 - 1936 seneleri "bütçelerine konulacak tahsisattan ödenmek üzere bono çıkarılmasına.
mecburiyet hâsıl olmuştur.
Yukarda sebepleri arzolunan ihtiyaçların temini için ilişik kanun lâyihası tanzim ve takdim kılmmistir.
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Yüksek.Reisliğe
Maliye bütçesinde münakale yapılmasına ve
Düyunu umumiye bütçesine munzam tahsisat ko
nulmasına ve vilâyetler evi müteahhidine bono
verilmesine dair olup Başvekâletin 3 kânunu
evvel 1934 tarih ve 6/3327 sayılı tczkeresile Yük
sek Meclise sunulan kanun lâyihası encümenimi
ze verilmiş olmakla Maliye vekili bulunduğu hal
de okundu ve konuşuldu.
Lâyihanın birinci maddesinde teklif olunan
münakale ile ikinci maddede istenilen tahsisat,
diğer münakale ve munzam tahsisat taleplerile
birleştirilerek bir lâyiha halinde 4 - X I I -1934 ta
rih ve 23 sayılı mazbatamızla sunulmuştur,

ruşatı için 200 000 liraya kadar teahhüde girişil
mesi ve 1935, 1936 seneleri bütçelerine konacak
tahsisattan ödenmek üzere bono çıkarılması için
mezuniyet verilmesine dair olan 3 ve 4 ncü mad
delerin ayrı bir kanun olarak çıkarılması encüme
ni mizce muvafık bulunmuş ve kanun lâyihası bu
esasa göre değiştirilmiştir.
Umumî heyetin tasvibine arzedilmek üze
re Yüksek Reisliğe sunulur.
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Maliye bütçesinde münakale icrası ve Düyunu
umumiye bütçesine munzam tahsisat konulma
sına ve Vilâyetler evi müteahhidi istihkakı için
bono verilmesine dair kanım lâyihası

Vilâyetler evi müt(tahlildi istihkakı için bono ve
rilmesine ve vilâyetler evinin tesisat ve mefruşatı
için 200 000 liraya kadar takıhhüd icrasına ve
1935 ve 1936 seneleri bütçelerine konacak tahsisat
ile ödenmek üzere bono çıkarılmasına mezuniyet
verilmesine dair kanun lâyihası

MADDE 1 — 1934 malî senesi Nafıa vekâleti
bütçesinin 640 noı faslının 9 ncu ( îhaleten veya
emaneten yapılapak her türlü inşaat ilâh)
maddesinden 5 000 lira tenzil edilerek Maliye
vekâleti bütçesinin 154 ncü faslının 2 nci masa
rifi muhakeme maddesine münakalesi • yapıl
mıştır.

MADDE 1 — Ankarada yapılan vilâyetler
evinin 2562 numaralı kanun mucibince Hazinece
ripruhde edilen 334 000 liralık istihkakına 1nukabil müteahhide tediye edileceği seneler bütçe
lerine konacak tahsisattan ödenmek üzere bono
verilir.

MADDE 2 — 1934 malî senesi Düyunuumumiye bütçesinin 205 nci 1885 numaralı kanun
mucibince İstanbul mecburî istimlâk bedeli fas
lına 26 040 lira munzam tahsisat olarak ilâve
edilmiştir.

MADDE 2 — Vilâyetler evinin tesisat ve
mefruşatı için 1935 ve 1936 senelerine sari 200 000
liraya kadar teahhüde girişmeğe ve 1935 vel936
yıllan bütçelerine konulacak tahsisattan öden
mek üzere bono çıkarılmasına mezuniyet veril
miştir.

MA.DDE 3 — Ankarada yapılan vilâyetler
evinin 2562 numaralı kanun mucibince Hazinece
deruhde edilen 334 000 liralık istihkakına mu
kabil müteahhide tediye edileceği seneler büt
çelerine konacak tahsisattan ödenmek üzere bono
verilir.
MADDE 4 — Vilâyetler evinin tesisat ve mef
ruşatı için 200 000 liraya kadar taahhüdat icra
sına ve 1935 ve 1936 seneleri bütçelerine konu
lacak tahsisattan ödenmek üzere bono çıkarıl
masına mezuniyet verilmiştir.
Bu kanun nesri tarihinden mu-

MADDE 3 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir.

MADDE 6 — Bu kanunun hükmünü icraya
Maliye vekili memurdur.
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MADDE 4 — Bu kanunun hükmünü icraya
Maliye vekili memurdur.
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