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Altıncı intihabda aza adedinin artması dolayisile aza tahsisatı, muvakkat tazminat ve aza harcı
rahı tertiplerinde mikdarı kâfi tahsisat mevcud olmadığından 1938 malî yılı Büyük Millet Meclisi
bütçesinin 1 nci faslının 2 nci aza tahsisatı maddesine (17 895) lira ve 1 nci faslın 4 ncü muvakkat
tazminat maddesine (4 600) lira ve 2 nci harcırah faslının 1 nci aza harcırahı maddesine (25 000)
lira ve sene nihayetine kadar kâfi tahsisat mevcud olmayan 8 nci faslın 1 nci müteferrika ve gayri
melhuza maddesine (10 000) lira1 ve vefat eden Bütçe encümeni Büro şefi Nuri Ardanm varislerine
1683 sayılı kanun mucibince verilecek ikramiye için 3 ncü maaş faslına açılacak 3 ncü tekaüd ikra
miyesi maddesine (3 072) lira ve 21 nci inşaat ve tamirat faslma (30 000) lira zam ve ilâvesi ve
bunlara karşılık olmak üzere 22 nci 3090 sayılı kanuna müsteniden yeni yapılacak Meclis binasının
inşaat masrafları istimlâk ve satın alma bedeli faslından (90 567) lira tenzili için aşağıda yazılı ka
nun maddelerinin kabulünü arz ve teklif eyleriz.
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1938 malî yılı Büyük Millet Meclisi bütçe- le aid değişiklik yapılmak suretile olduğu gibi
sinin bazı fasıllarına münakale suretile 90 567 kabul edilmiştir.
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Büyük Millet Meclisinin 1938 malî yık
bütçesinde değişiklik yapılması hak
kında kanun lâyihası
MADDE 1 — 1938 malî yılı Büyük Millet
Meclisi bütçesinin 22 nci 3090 sayılı kanuna müs
teniden yeni yapılacak Meclis binasının inşaat
masrafları istimlâk ve satm alma bedeli faslın,
dan (90 567) lira tenzil edilmiştir.

MADDE 1 — 1938 malî yüı Büyük Millet
Meclisi bütçesinin 22 nci (3090 sayılı kanuna
müsteniden yapılacak Meclis binasının inşaat
masrafları, istimlâk ve satm alma bedeli) faş
ımdan 90 567 lira tenzil edilerek 87 495 lirası
ilişik cetvelde isimleri yazılı tertiblere munzam
tahsisat olarak nakledilmiş ve 3072 lirası da
(1683 numaralı kanunun 58 nci maddesi muci
bince verilecek tekaüd ikramiyesi) başlığı altın
da yeniden açılan 28 nci fasla fevkalâde tahsi
sat olarak konulmuştur.

MADDE 2 — 1938 malî yılı Büyük Millet
Meclisi Bütçesinin 1 nci faslmm 2 nci aza tahsi
satı maddesine (17 895) lira, ayni faslm 4 ncü
muvakkat tazminat maddesine (4 600) lira 2 nci
harcırah faslmm l n a aza harcırahı faslına
(25 000) ve 3 ncü maaş faslma açılacak 3 ncü
tekaüd ikramiyesi maddesine (3 072) lira ve 8
nci faslm 1 nci müteferrika ve gayri melhuza
maddesine (10 000) lira ve 21 nci inşaat ve ta
mirat faslına (30 000) lira zam ve ilâve edil
miştir.
MADDE 3 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir.

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir.

MADDE 4 — Bu kanun Büyük Millet Mec
lisi tarafmdan icra olunur.

MADDE 3 — Bu kanunun hükmünü icraya
Büyük Millet Meclisi memurdur,
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2 Aza tahsisatı
4 Muvakkat tazminat

17 895
4 600

-Fasıl yekûnu
2
8
21

1 Aza harcırahı
1 Müteferrika ve gayrimellmza
İnşaat ve tamirat

22 495
25 000
10 000
30 000
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