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İdare Heyetinin, Divanı muhasebat 1938 malî yılı bütçesi
nin bazı taşılları arasında münakale yapılmasına dair 2/81
ve Büyük Millet Meclisi ve Divanı muhasebat I9d8 malî
yılı bütçelerinde münakale yapılması hakkında 2/82 sayılı
kanun teklifleri ve Bütçe encümeni mazbatası

İdare Heyetinin, Divanı muhasebat 1938 malî yılı bütçesinin bazı fasılları arasmda münakale
yapılmasına dair kanun teklifi (2/81)
T. B. M. M.
Muhasebe müdürlüğü
No. 2088/19288

27 - XII - 1938
Yüksek Reisliğe

1938 malî yılı Divanı muhasebat bütçesinin
bazı fasıllarına sene nihayetine kadar yetişecek
tahsisat mevcud olmamasından dolayı tahsisatı
artacağı tahmin edilen fasıllardan tenzilât yapı
larak tahsisatı az olan fasıllara zam ve ilâvesi

için aşağıda yazılı kanun maddelerinin kabulü
nü arz ve teklif eyleriz.
îdare Âmiri
Dr. S. Vzel

İdare Âmiri
/. F. Alpaya

îdar Âmiri
H. Bayrak

Kanun teklifi
MADDE 1 — 1938 malî yılı Divanı muhase
bat bütçesinin 46 ncı faslının 3 ncü kırtasiye
maddesinden (4 000), 48 nci faslın 2 nci defatir,
evrak tab ve teclidi maddesinden (2 950) lira
ve 54 ncü tedavi ücreti faslmdan (750) lira
tenzil edilerek ayni sene bütçesinin 45 nci mef
ruşat ve demirbaş faslına (4 500) lira 51 nci

resmî telefon tesis ve mükâleme faslına (1 500)
lira ve 57 nci meremet faslına (1 700) lira zam
ve ilâve edilmiştir.
MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir.
MADDE 3 — Bu kanun Büyük Millet Mec
lisi tarafından icra olunur.

idare Heyetinin, Büyük Millet Meclisi ve Divanı muhasebat 1938 malî yılı bütçelerinde münakale
yapılması hakkında kanun teklifi (2/82)
T. B. M. M.
M. Mü. No. 2107/19307

31 - XII -1938
Yüksek Reisliğe

31 - V - 1938 tarihinden muteber 3397 sayılı
Divanı muhasebat teşkilât kanununun tatbiki
için 1938 malî yılı bütçesinin 41 nci faslına! bi
rinci maddesine 55 000 ve 44 ncü muvakkat taz
minat tertibine 5 000 lira zam ve ilâvesi icab et

tiğinden aşağıda yazılı kanunun kabulürü arz ve
teklif eyleriz.
îdare âmiri
H. Bayrak

İdare âmiri
/. F. Alpaya

İdare âmiri
Dr. 8. Vzel
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Kanun teklifi
Madde 1 — 1938 malî yılı Büyük Millet Mec
lisi bütçesinin 22 nci faslından 60 000 lira tenzil
edilerek 55 000 lirasının 1938 malî yılı Divanı
muhasebat bütçesinin 41 nci faslının birinci me
murlar maaşı maddesine ve 5 000 lirasının da ay
ni sene bütçesinin 44 ncü muvakkat tazminat fas

lına zam ve ilâve edilmiştir.
Madde 2 — Bu kanun neşft töîöıinden mute
berdir.
Madde 3 — Bu kanun Büyük Millet Meclisi
tarafından icra olunur.

Bütçe encümeni mazbatası
T. B. M. M.
encümeni
Mazbata No. 30
Esas "No. 2/81, 82
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Yüksek Reisliğe
1938 malî yılı Büyük Millet Meclisi ve Divanı
muhasebat bütçelerinin bazı fasıllarile Divanı
muhasebat bütçesinin bazı fasdları arasında mü
nakale yapılmasına dair idare Heyetinin iki kı
ta kanun teklifi Encümenimize havale edilmiş
olmakla Divanı muhasebat reisi hazır olduğu
halde okundu ve konuşuldu :
Yüksek Meclisçe 25 - V - 1938 tarihinde ka
bul buyurulan Divanı muhasebat teşkilât kanu
nunun tatbiki dolayısile bazı tertiblere tahsisat
zammı istenmekle beraber malî yıl nihayetine
kadar mefruşat, demirbaş, resmî telefon tesis ve
mükâlöme masrafı ve meremet gibi diğer tertib
lere de tahsisatı müsaid tertiblerden münakale
yapılması teklif edilmektedir.
Encümenimiz bu tekliflerden zarurî ve sene
içinde yapılması lüzumlu görülenleri kabul et
mişse î e mefruşat ve demirbaş tertibine yapıl
ması istenen münakalelerin kabulünde zaruret
görmemiştir. Bu itibarla Divanı muhasebat büt
çesinde mefruşat ve demirbaş tertibine münaka

lesi istenen 4 500 lira lâyihadan çıkarılmış ve
bu münasebetle Divanı muhasebat reisinin gös
terdiği lüzum üzerine bu cetvelde bazı değişik
likler yapılmıştır. Her iki lâyiha birleştirilmek
ve yeniden yazılmak suretile yeniden hazırlanaöy
kanun lâyihası Umumî Heyetin tasvibine konul-,
mak üzere Yüksek Reisliğe sunulmuştur.

Reis
Reis V.
M, M.
İsparta
Kayseri
Trabzon
Mükerrem Unsal
F. Baysal
R. Karadeniz
Kâtib
İstanbul
Balıkesir
Gazi Anteb
F. öymen
E. Adakan
A. H. Ayerdem
Gümüşane
Kırklareli
Koeaeli
D. Sakarya
Ş. ödül A. Said Akbaytmğmı
Malatya
Maraş
Muş
M. öker
A. Tiridoğlu
Ş. Çiloğlu
Ordu
Sivas
Tokad
8. Genca
H. Yalman
Remzi Çiner
Yozgad
S. îçöz

BÜTÇE ENCÜMENİNİN TEKLİFİ
1938 malî yılı muvazenei umumiye kanununa
hfi,ğlı bazı bütçelerde değişiklik
yapılmasına
dair kanun lâyihası
MADDE 1 — 1938 malî yılı muvazenei umumiyesine dahil bazı daire bütçelerinin ilişik cet
velde yazılı fasılları arasında 63 750 liralık
müııakaJe yapılmıştır.

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir.
MADDE 3 — Bu kanunun hükmünü İcray*
Büyük Millet Meclisi memurdur.
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BÜYÜK MÎLLET
22

Tenzil edilen Zammedilen
Lira
Lira

Muhasşasatın nevi
MECLİSİ

3090 sayılı kanuna müsteniden yeni yapılacak Meclis binası
nın inşaat masrafları, istimlâk ve satın alma bedeli

DİVANI MUHASEBAT
41
44

60 000

REİSLİĞİ

1 Memurlar maaşı

55 000

Muvakkat tazminat

46

3 Kırtasiye

48

3 Melbusat

5 000
3 500
550

51

Resmî telefon tesis ve mükâleme masrafı

54

3335 sayjlı feanun mucibince yapılacak tedavi, yol ve saire
masrafları
Merçmet

250

YEKÛN

63 750

57
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1 500

1 700
63 750

