S. Sayısı: 83
1938 yılı muvazenei umumiye kanununa bağlı bazı daire
bütçelerinde değişiklik yapılmasına dair kanun lâyihaları
ve Bütçe encümeni mazbatası (1/149,156)
1938 yılı muvazenei umumiye kanununa bağlı bazı daire bütçelerinde değişiklik
kanun layihası (1/149)
T. C.
Başvekâlet
Kararlar müdürlüğü
Sayı : 6/2636

yapılmasına dair

22 - V - 1939

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine
1938 malî yılı muvazenei umumiyesine dahil bazı daire bütçelerinde değişiklik yapılması hakkında
Maliye vekilliğince hazırlanan ve İcra .Vekilleri Heyetince 18 - V - 1939 tarihinde Yüksek Meclise
arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur.
Başvekil
Dr. R. Saydam
Mucib sebebler lâyihası
F.

M.

Lira

Jandarma genel komutanlığı
33 500 Yeniden celbedilen eratın maaşları karşılanacaktır.
Maarif vekâleti
660
3 200 Harf inkılâbının onuncu yıl dönümü dolayısile Maarif vekilliği tarafından
Ankarada Sergievinde açılan (On yıllık Türk neşriyat sergisi) için* kabul edil
miş olan tahsisat ancak serginin ihzar ve tanzimi masraflarına yetmiştir. Ser
ginin bozulması ve eşyanın yerli yerine dağıtılması için bu mikdar tahsisata da
ha lüzum hâsıl olmuştur.
Bu ihtiyaçların karşılıkları münakale cedve linin tenzil sütununda gösterilen tertiblerden te
min edilmiştir.
461

HÜKÜMETİN TEKLİFİ
1938 malî yılı muvazenei umumiyesine dahil bazı daire bütçelerinde değişiklik yapılmasına dair
kanun lâyihası
MADDE 1 — 1938 malî yılı muvazenei umumiyesine dahil bazı daire bütçelerinin ilişik cedvelde
yazılı tertibleri arasında (36 700) liralık münakale yapılmıştır.
MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir.
• MADDE 3 — Bu kanunun hükmünü icraya Maliye vekili memurdur. '
18 - V - 1939

Bş. V.
Ad. V.
M. M. V.
Dr. R. Saydam
T. F. Silay
İV. Tınaz
Mİ V.
Na. V.
Ik. V.
Yücel
A. F. Cebesoy
H. Çakır
Mu. Mü. V.
Tİ.V.
A. Çetinkaya
C. Ercin

Da. V.
Faik öztrak
S. 1. M. V.
Dr. H. Alataş

Ha. V.
Ş. Saraçoğlu
G. 1. V.
Bana Tarkan

Mal. V,,
F. Ağralı
Zr. V.
Muklis Erkmen

2—
F.

CEDVEL
Muhassasatın nevi

M.

JANDARMA
461
479

GENEL

Tenzil edilen
KOMUTANLIĞI

33 500

Maaşatı umumiye
2 300

2 Hayvan yem bedeli

482

25 000

Nakliyat

485

4

1493 sayılı kanun mucibince verilecek ikramiye

1 400

486

2

İsletme

4 800

MAARİF
659

660

Zammedilen

VEKÂLETİ

tJlusal dil ve tarihimizle ilgili eserlerin veya eski yazmalar
ve eski metinlerin satırı alınması, basılması, telif ve tercüme
ettirilmesi için lâzımgelen her türlü masraflar

3 200

Harf inkılâbı onuncu yıl dönümü sergilerinin hazırlık, kur
ma, sevk, nakil, teşhir ve tanzimi için icab eden her türlü
tesisat ve eşya ile sergi için satın alınacak kitab, dergi ve
sair basmaların bedelleri, sergi memur ve müstahdem ücret
leri, seyyar kitab sergisinin her türlü masrafile bu sergide
bulunacak memurların ve harf inkılâbı sergisi işleri için
merkeze getirilecek veya merkezden icab eden yerlere gön
derilecek memurların harcırah ve yevmiyeleri, sergi dolayı- şile neşredilecek kitab, broşür, katalok, afiş ve sairenin ha
zırlama, tabı ve neşir masrafı
Yekûn

3 200
36 700

36 700

1938 malî yılı muvazenei umumiye kanununa bağlı bazı daire bütçelerinde değişiklik yapılmasına
dair kanun lâyihası (1/156)
T. C.
Başvekâlet
Kararlar müdürlüğü
Sayı : 6/2715'

24-- V - 1939

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine
1938 malî yılı muvazenei umumiye kanununa bağlı bazı daire bütçelerinde değişiklik yapılması
hakkında Maliye vekilliğince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 24 - V - 1939 tarihinde Yüksek
Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur.
24 - V - 1939
Başvekil
•'
Dr. R. Saydam
( S. Sayısı : 83 )

— 3—
Mucib sebebler lâyihası
F.

M.

404

Lira

2 400

Dahiliye vekâleti
Dördüncü umumî müfettişlik için tefrik edilen idare masrafı tahsisatı mayıs
sonuna kadar yetişmiyeceği anlaşrlmış olmasından bu mikdar tahsisata ihtiyaç hâ
sıl olmuştur.

Adliye vekâleti
,550 Bu tertibe mevzu tahsisat tam amen sarf edilmiş olduğundan, tahakkuk edecek is
tihkakları karşılamak üzere bu mikdar tahsisatın ilâvesine lüzum hâsıl olmuştur.

608

Ziraat vekâleti
2 668 Vefat eden Vekâlet Teftiş Heyeti Reisi Bekir Şasenin yetimlerinin tahakkuk eden
ikramiyelerine verilecektir.
Yukarıda yazılı ihtiyaçların karşılıkları münakale cedvelinin tenzil sütununda gösterilen tertiblerden temin edilmiştir.
807

HÜKÜMETİN

TEKLİFİ

1938 malî yılı muvazenei umumiye kanununa bağlı bazı daire bütçelerinde değişiklik yapılmasına dair
Kanun lâyihası
MADDE 1 — 1938 malî yılı muvazenei umumiyesine dahil bazı daire bütçelerinin ilişik eedvelde
yazılı tertibleri arasında (5 618) liralık münakale yapılmıştır.
MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir.
MADDE 3 — Bu kanunun hükmünü icraya Maliye vekili memurdur.
_
24 - VI - 1939
Ha. V.
Ma. V.
Bş. V.
Ad. V.
M. M. V.
Da. V.
Ş.
Saraçoğlu
F.
Ağrah
Dr. R. Saydam
T. F. Sılay
N. Tınaz
Fayik 'Öztrah
Ş
G. î. V.
Zr. V.
Mf. • V.
Na. V.
îk. V.
S. î. M. V.
Bana Tarkan
Muhlis Erkmen
Yücel
A. F. Cebesoy
H. Çakır
Dr. H. Alataş Ban

Mu. Mü V.
A. Çetinkaya
F.

M.

Ti. V.'
C. Ercin

CBDVEL
ı Muhassasatın nevi

Tenzil edilen

Zammedilen

DAHİLİYE VEKÂLETİ
2 400

402

İdare masrafları

405

Haroırah

608

AMLİYE
VEKÂLETİ
Tedkik için ecnebi memleketlere gönderilecek memurlar hareırahı

620

3

i

2 400

İdare masrafı

550
550
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F.

807
828

M.

Muhassasatın nevi

Tenzil edilen

ZİRAAT
VEKÂLETİ
1683 numaralı kanunun 58 nci maddesi mucibince verilecek tekaüd ikramiyesi
3335 sayılı kanun mucibince yapılacak tedavi ; yol ve saire
masrafları
Yekûn

Zammedilen

2 668
2 668 .
5 618

5 618

Bütçe encümeni mazbatası
T. B. M. M.
Bütçe encümeni
Mazbata No, 38
Esas No. 1/149,156

25 - V - 1939

Yüksek Reisliğe
1938 malî yılı muvazene i umuıuiyesine dalıil
lise arzile ihtiyacın teinini mümkün iken sene
bazı daire bütçelerinde değişiklik yapılması hak
sonuna kadar bu muamelenin yaptınlmaması ve
kında olub Başvekâletin 22 ve 24 mayıs 1939
malî senenin son günlerinde,bu taleblerin Mec
tarih ve 6/2715, 2636 sayılı tezkerelerile Yüksek
lise şevkini Encümenimiz doğru görmemektedir.
Meclise sunulan iki kıta kanun lâyihası Encüme
Bazı vatandaşların hakları mevzubahs olmak
nimize verilmiş olmakla Maliye vekili Fuad Ağralı itibarile bu münakale talebini de son defa olarak
ve alâkadar dairelerin memurları hazır oldukları
Encümenimiz kabul etmekle beraber önümüzde
halde okundu ve konuşuldu.
ki yıllarda münakale hareketlerini sureti kafi
yede en dar çerçeveye inhisar ettirilmesinin
Her iki lâyiha, ilişik cedvelde gösterilen daire
Hükümetçe
temini lüzumunu ve sene sonlarında
ler bütçelerinin noksan kalan bazı tertibi erini tah
münakale
taleblerini
kabul etmiyeceği yolun
sisatları müsaid olan diğer tertibi erden münaka
daki kararının mazbatamızda tebarüz ettirilme
le yapmak suret ile ihmal maksadile sevkedi.lmiş ve
sini münasib görmüştür.
hizmetlerin ifasını sekteye uğratmamak için bu
Aynen kabul'edilen her iki lâyiha birleştiril
lâyihalar Encümen im izce esas itibarile kabul
mek suretile yeniden hazırlanarak Umumî Heye
edilmiş ise de yapılan tedkiklerin neticesinde En
tin tasvibine konulmak üzere Yüksek Reisliğe
cümenimizde husule gelen kanaate göre vekâ
sunulmuştur.
letlerde münakale mefhumunun çok geniş ölçüde
tabiî bir bütçe muamelesi olarak telâkki edildiği
îsparta
Kayseri
Trabzon
ve tertiblerinde tahsisatın mevcud olub olmadığı
Reis
Reis V.
M. M.
düşünülmeksizin münakale ile temin edilebi Mükerrem Unsal
F. Baysal
R. Karadeniz
leceği zihniyeti]e sarfiyat yapıldığı ve bu halin
Kâtib
ise Bütçe esaslarile kabili telif bulunmadığı
İstanbul
Diyarbakır
Elâzığ
şüphesizdir. İstilzam edeceği masrafların katği
F. Öymen
Rütşü Bekit
F. Altay
surette tayini mümkün olan hizmetlere aid ter
Gümüşane
Kastamonu
Kayseri
fihlere konulacak mikdarların bidayette bütçe
T). S karıt a
Talisin Coşkun
H. Serim
yapılırken iyice hesab edilerek tesbiti ve İm
Kırklareli
Kütahya
Malatya
neviden olmayan hizmetlere müteallik tahsisatın
B. DenJrer
A. Tiridoâlu
M. Ökcr
kâfi gelmeyeceği anlaşıldığı takdirde ise daha
Trabzon
Urfa
Yozgad
hizmetin başlangıcında keyfiyetin Yüksek Mec
Sırrı f)aif
Hami İşbun
A- Hunyur
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BÜT^H

ENCÜMENİNİN

TEKLİFİ

19H8 malî- ydı muvazenei umumiye
kanununa
bağlı bazı daire bütçelerinde değişildik yapılma
sına dair kanun lâyihası
MADDE 1 — 1938 malî yılı muvazenei umumiyesine dahil bazı daire bütçelerinin ilişik
cedvelde yazılı tertibleri arasmda 42 318 lira
lık münakale yapılmıştır.

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden
muteberdir.
MADDE 3 — Bu kanunun hükmünü icraya
Maliye vekili memurdur.

Bütçe encümeninin teklifine bağlı
CEDVEL
F.

DA II t UY E
404

İdare masrafları

405

Harcırah

479

VEKÂLETİ

2 400

GENEL

KOMUTANLIĞI

Maasatı umum i ve
2

482

33 500
2 300

Hayvan yem bedeli
Nakliyat

25 000

485

4

1493 sayılı kanun mucibince verilecek ikramiye

1 400

486

2

İsletme

4 800

ADLİYE
608

620

memurlar

har

İdare masratı

550
550

MAARİF
659

VEKÂLETİ

Tedkik için ecnebi memleketlere »'önderilecek
cırahı
3

Zammedilen

2 400

JANDARMA
461

Tenzil edilen

Muhassasatın nevi

M.

VEKÂLETİ

Ulusal dil ve tarihimizle ilgili eserlerin veya1 eski yazmalar
ve eski metinlerin satın- alınması, basılması, telif ve tercüme
ettirilmesi ic.in lâzım gelen her türlü masraflar
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3 200

Muhassasatın nevi

Tenzil edilen

Harf inkilâbı onuncu yıl dönümü sergilerinin hazırlık, kur
ma, sevk, nakil, teşhir ve trfnzimi için icabeden her türlü te
sisat ve eşya ile sergi için satın alınacak kitab, dergi vesair
basmıaların bedelleri, sergi memur ve müstahdem ücretleri,
seyyar kitab sergisinin her türlü masrafile bu sergide buluna
cak memurların ve harf inkilâbı sergisi işleri için merkeze ge
tirilecek veya merkezden icabeden yerlere gönderilecek me
murların harcırah ve yevmiyeleri, sergi dolayisile neşredilecek
kitab, broşür, katalok, afiş ve sairenin hazırlama, tabı ve neşir
masrafı
1

ZİRAAT

Zammedilen

^ ^^

VEKÂLETİ

1683 numaralı kanunun 58 nci maddesi mucibnce verilecek
tekaüd ikramiyesi
3335 sayılı kanun mucibince yapılacak tedavi, yol ve saire
masrafları
YEKÛN

-*•»-
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2 66S
2 668
42 318

42 318

