S.Sayısı: İSI
2540 numaralı kânunla verilen mütedavil sermayeden
30 000 lirasının inşaat ve istimlâk işlerine sarfına mezu
niyet itasına dair olan kanuna ek kanun lâyihası ve Maliye
ve Bütçe encümenleri mazbataları (1/195)

T. C.
Başvekâlet
Kararlar müdürlüğü
Sayı : 6/3376

'

26 - VI - 1939

Büyük Millet Meclisi Yükse Reisliğine
2918 sayılı kanuna ek olarak Maliye Vekilliğince hazırlanan ve îcra Vekilleri Heyetince 19 - VI 1939 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte sunul
muştur.
Başvekil
Dr. R. Saydam

Esbabı mucibe
Devlet devairi için muktazi kâğıd, karton ve mukavva gibi kırtasiye maddelerinden mühim bir
kTsmmrn İzmit kâğıd fabrikasında yaptırılmakta bulunmasına ve îstanbulda Dolmabahçe binası ye
rinin inşa edilecek stadyoma tahsis edilmesi ve esasen Devlete aid matbaalardan ikisi müstesna
olmak üzere diğer bilumum matbaaların Ankarada toplanması mukarrer olmasına binaen gerek de
miryolu ile deniz yolu sevkiyatmın kolaylığı ve gerek mezkûr fabrikaca imal edilen kâğıd, kar
ton ve mukavvanın Istanbula şevki ücretinin tasarrufu bakımından îzmitte bir umumî kâğıd de
posu inşası zarureti hâsıl olmuştur.
Gerçi 2918 sayılı kanunla îzmitte bir kırtasiye deposu ve atölyesi inşası için 30 000 liralık me
zuniyet istihsal edilmiş ise de bu para ile yapılacak binanın ihtiyacı karşılayamayacağı nazarı itibare
alınarak küçük bir depo inşasından ise ihtiyaca tamamen tekabül edecek bir bina yaptırılması da
ha muvafık görülmüştür.
istanbul ve civarı devair ve müessesatının kırtasiye ihtiyacını temin için de îstanbulda münasib
bir mahalde inşa edilecek küçük bir deponun kifayet edeceği anlaşılmış ve îzmitte halen kira ile
tutulmakta obulunan ve bu günkü kirasile bedelini on küsur senede itfa edebilecek olan deponun
Hazine malı olarak inşasında menfaat mevcud bulunduğundan hususî kanunları ile kırtasiye işleri
için verilmiş bulunan mütedavil sermayeden iki yüz bin liranın tefrikile işbu depo binaları inşası
ve atelyeye muktazi makine ve vesait mubayaası ve lüzumlu arsaların istimlâki bedellerine sarfma
mezuniyet alınmasını teminen ilişik kanun lâyihası tanzim kılınmıştır.

Maliye encümeni mazbatası
T. n. M. M.
Maliye encümeni
Esas No. î/195
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Yüksek Reisliğe
2918 sayılı kanuna ek olarak Maliye vekilli
ğince ha'zırlanıb ve İcra Vekilleri Heyetince ka
bul edilib Başvekâletin 26 - VI - 1939 tarih ve
6/3376 numaralı tezkeresile Riyasete gönderilen
ve encümenimize havale olunan lâyiha Maliye
vekâletinin müsteşar ve salahiyetli müdürlerile
birlikte incelenmiştir.
2918 numaralı kanun ile İzmitte bir kırtasiye
deposu inşası için 30 000 lira verilmiş ise de bu
para ile yapılacak küçük bir depo maksada kâfi
gelemyieceğinden ve depo içerisinde bir de atöl
ye yapılması icab etmektedir ve ayrıca İstanbul
ve İzmirde de birer depo inşası düşünülmüştür.
Bu işler dolayisile bu paranın iki yüz bine iblâ

ğı muvafık görülmüş ve lâyiha aynen kabul edil
miştir.
Havalesi veçhile Bütçe encümenine tevdi buyrulmak üzere Yüksek Reisliğe sunulur.
Meliye En Reisi
Bu M. M.
Kâtib
Ağrı
Afyon K.
Rize
İhsan Tav
Haydar Çerçel
K. Kamu
Bursa
Diyarbakır
Erzurum
Zülfü Tiğrel
M. Göle
Dr. G. Kahraman
Kayseri
İstanbul
İzmir
Ö. Taşctoğlu
A. Bayındır
Kâmil Dursun
Van
Kırklareli
Kırşehir
İbrahim Arvas
1. Özkan
H. Kuleli

Bütçe encümeni mazbatası
T. B. M. M.
Bütçe encümeni
Mazbata No. 83
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Yüksek Reisliğe
2918 sayılı kanuna ek olarak hazırlanıb Baş
vekâletin 26 - VI - 1939 tarih ve 6/3376 sayılı
tezkeresile Yüksek Meclise sunulan kanun lâyihası
Maliye encümeni mazbatasile birlikte Encümeni
mize havale edilmiş olmakla Maliye vekili Fuad
Ağralı hazır olduğu halde okundu ve konuşuldu:
Devlet dairelerine muktazi kırtasiye ihtiyacının
kâğıd ve mukavvaya aid kısımlarının îzmitteki
kâğıd fabrikasında yaptırılmakta olduğu nazarı
itibare alınarak İzmitte umumî bir deponun vücude getirilmesi derpiş edlmiş ve 2918 sayılı ka
nunla 30 000 lira tahsisat verilmişti. Hükümetin
mucib sebeblerinde de izah edildiği üzere bu de
poya bazı ilâvelerin yapılması ve bazı makine ve
vesit tedariki zarurî görülmekle beraber şehir
stadyomu ittihaz edilen îstanbuldaki' kırtasiye
deposu için de ufak bir binanın yapılması iktiza
etmiş ve yine îzmirde bu civarm ihtiyacım temin
edecek şekilde bir depo inşası kiradan da tasar
t(S.

rufu mucib olacağı düşünülerek evvelce verilen
tahsisata daha 200 000 lira ilâvesi maksadüe
işbu lâyihanın sevkedildiği anlaşılmış ve yerinde
görülerek vuzuh için bir kelime ilâve edilmek suretile aynen kabul edilmiştir. Müstacelen müzakere
edilmek dileğile Umumî Heyetin tasvibine arzedilmek üzere Yüksek Reisliğe sunulmuştur.
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2918 sayth kanuna ek kanun lâyihası

Kırtasiye işleri için verilen mütedavü sermaye
den 30 000 lirasının inşaat ve istimlâk işlerine
sarfına mezuniyet veren 2918 sayılı kanuna
ek kanun lâyihası

BÎRÎNCÎ MADDE — Hususî kanunlar ile
kırtasiye işleri için verilen mütedavil sermaye
den tzmitte bir umumî depo ve atelye ile istan
bul ve Izmirde birer depo inşası ve bunlara aid
tesisat, makine ve saire ile vesait mubayaası ve
bu depolar için muktazi arsaların istimlâki işle
rine 200 000 lira daha sarfma mezuniyet veril
miştir.

MADDE 1 — Hususî kanunlar ile kırtasiye
işleri için verilen mütedavil sermayeden Izmitte bir umumî depo ve atölye ile istanbul ve Iz
mirde birer depo inşası ve bunlara aid, tesisat,
makine ve saire ile vesait mubayaası ve depolar
için muktazi arsaların istimlâki işlerine 200 000
lira daha sarfma mezuniyet verilmiştir.

İKİNCİ MADDE — Bu kanun neşri tarihin
den muteberdir.

MADDE 2 — 2 nci madde aynen

ÜÇÜNCÜ MADDE — Bu kanun hükmünü ic
raya Maliye vekili memurdur.
19 - VI - 1939
Bş. V.
Ad. V.
M. M. V.
Dr. B. Saydam
N. Tınaz
Da. V.
Ha. V.
Ma. V.
Fayık öztrak
Ş. Saraçoğlu
F. Ağrah
Mf. V.
' Na. V.
İk. V.
Yücel
A. F. Cebesoy
H. Çakır
S. İ. M. V. G. İ. V. ve Ad. V. V.
Zv. V.
Dr. H. Alataş
R. Karadeniz Muhlis Erkmen
Mü. V.
Ti. V.
A. Çetinkaya
C. Ercin

MADDE 3 — 3 ncü madde aynen
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