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Afckerî Fabrikalar Umum Müdürlüğü 1939 malî yılı bütçesinde değişiklik yapılması hakkında
Millî Müdafaa vekilliğince hazırlanan ve.İcra Vekilleri Heyetince 10 - V - 1940 tarihinde Yük
sek Ijleclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mueibesile birlikte sunulmuştur.

Başvekil
Dr. E. Saydam
\

v

Mucib sebebler

\ 1^ brikalarımıza
denilmiş olan subay
Gerek bunların,
mızda hazırlık stajı
Amıei»: kan kollejine
meîti* dir.

askerî mühendis yetiştirmek maksadile mühendislik tahsili için Avrupaya gönve talebelerimiz siyasî vaziyet dolayısile yurda celbedilmişlerdir
gerek 1940 malî senesinde ayni maksadla gönderilmek üzere fabrikalarıyapmakta olan talebelerin, vjaziyetin inkişafına kadar lisan tahsili için İstanbul
ve staj görmeleri için muhtelif sanat mekteblerine devamları zarurî gorili

Bütçe encümeni mazbatası
l T. B. M. M.
Bütçe encümeni
Mazbata No. 85
Esas No. 1/412

24 - V - 1940

Yüksek Reisliğe
Askerî fabrikalar umum müdürlüğü 1939
malîj yek bütçesinde değişiklik yapılması hak
kında Millî Müdafaa vekilliğince hazırlanıb
Başvekâletin 1 7 - V - 1 9 4 0 tarih ve 6/2163 sa
yılı teskeremle Yüksek Meclise sunulan kanun
lâyihası encümenimize havale buyurulmakla
alâkalı dairenin memuru huzurile okundu ve
konuşuldu-:
Askerî fabrikalar için askerî mühendis yetiştiıtaıfk makssadile evvelce Avrupaya gönde\

rilmiş iken harb vaziyeti dolayısile memlekete
avdet etmiş olanların tahsillerine devamlarını
teğmin edebilmek için gönderilecekken başka
memleketlerin lisanını öğrenmeleri zımnında
memleketimizde yabancı mekteblerde yatılı ve
yatısız olarak okutturulmaya başlanmış ise de
1939 yılı masraf bütçesinin 1082 nci faslının
birinci maddesi unvanı bu suretle muamele ya
pılmasına müsaid bulunmadığı anlaşıldığından
madde unvanının tashihine lüzum hâsıl olmuş

2 ve bu maksadla bu lâyihanın hazırlandığı ve
rilen izahattan anlaşılmıştır.
Encümenim izce lâyiha kabule şayan görül
müş ise de ikinci madde kanunu makable teş
mil eder mahiyette bulunduğundan kaldırıl
mıştır. : Ancak lisan tahsil etmek üzere mekteblerde 'bulunan talebe için geçen şubat ipti
dasından beri tahakkuk edib verilmesi muktazî paranın ödenmesini teğmin zımnında ikin
ci madde yeniden kaleme alınmıştır.
Bu değişiklikle yeniden yazılan lâyiha Umumî

lige sunulur.
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Askerî fabrikalar umum müdürlüğü
yılı bütçesinde değişiklik yapılması
kanun lâyihası

1939 malî
hakkında

MADDE 1 — Askerî fabrikalar umum mü
dürlüğü 1939 mali yılı bütçesinin 1082 nci - fas
lının 1 nci maddesi unvanı (Askerî mühendislik
tahsili için Avrupaya gönderilecek Subaylarla
talebenin tahsisat, harcırah, masarifi zaruriye,
okul ücretleri ve tedavi masrafları ile bunların
memleket dahilinde ilim, lisan tahsili ve stajları
için yapılacak masraflar) şeklinde değiştirilmiş
tir :

ENCÜMENİNİN

DUĞİŞTİRİŞİ

Askerî fabrikalar umum müdürlüğü 1939 nailî
yılı bütçesinde değişiklik yaptlamsı
hakkında
kanun lâyihası
MADDE 1 — Aynen kabul edilmiştir.

MADDE 2 — 1 şubat 1940 tarihinden itiba
ren yapılacak tahakkuklar hakkında da bu ka
nun hükmü tatbik edilir.
MADDE 2 — Bu kanun 1 şubat 1940 tari
hinden muteberdir.
MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Maliye vekili memurdur.
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MADDE 3 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir.
MADDE 4 — Üçüncü madde aynen
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