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İdare Heyetinin , Büyük Millet Meclisi 1940 malî yılı bütçe
sinde değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi ve Bütçe
encümeni mazbatası (2/25)
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No. 1084/22306

2-VII-1940

Yüksek Keisliğe
15 - V -1940 tarihinde îstanbulda vefat eden Ankara mebusu Şakir Kınaeınm maaşa müstahak
ailesine itası icab eden (4 200) lira tazminatın 1939 malî yılı bütçesinde tahsisat meveud bulun
mamasından tediye edilememiş olduğu için 1940 malî yılı bütçesinde yeniden açılacak 1939 malî
yılma aid tahsisatsız borçlar faslına (4 200) lira tahsisat itası hususunda aşağıda yazılı kanun
maddelerinin kabulünü arz ve teklif eyleriz.
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Bütçe encümeni mazbatası
T. Ü. M. M.
Bütçe encümeni
Mazbata No. 115
Esas No. 2/25

16 - Vlt -1940

Yüksek Reisliğe
öüyük Millet Meclisi 1940 malî yılı bütçesin
de değişiklik yapılmasına dair İdare Heyetinin
kanun teklifi encümenimize havale buyurulmakla
idare Âmiri Dr. Saim Uzel (Manisa) hazır ol
duğu halde okundu ve konuşuldu.

dan münakale yapılmak suretile karşılığının
teğmin edilmesi muvafık görülmüş ve bu suret'
le lâyihada tadilât yapılmıştır.
Umumî Heyetin tasvibine arzedilmek üzere
Yüksek Reisliğe sunulmuştur.

1939 malî yılmm son ayı içinde vefat etmiş
onlan Ankara mebusu Şakir Kınacmm maaşa
müstahak
ailesine itası icab eden tazminatın
1939 malî yılında tahsisat bulunamaması ve se
ne sonuna tesadüf etmesi itibarile tahsisat veri
lememesi yüzünden tediye edilemediği cihetle
1940 malî yılı bütçesinde yeniden açılacak bir
fasla munzam tahsisat verilmek suretile tediye
nin teğmin edilmek istenildiği mucib sebeblerin
tedkikmdan ve alman izahlardan anlaşılmakla
teklif esas itibarile encümenimizce de kabul edil
miştir. Ancak istenilen tahsisatın bütçe dahilin
den karşılanması zarurî olduğundan 22 nci fasıl
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İDARE HEYETİNÎN TEKLİFİ

BÜTÇE ENCÜMENİNİN DEĞİŞTİRİŞİ
1940 malî yılı Büyük Millet Meclisi bütçesine
munzam tahsisat verilmesi hakkında kanun
lâyihası

MADDE 1 — 1940 malî yılı Büyük Millet
Meclisi bütçesine 1939 mali yılına aid tahsisatsız borçlar namile bir fasıl açılarak (4 200) lira
tahsisat konrautur.

MADDE 1 — 1940 malî yılı Büyük Millet
Meclisi bütçesinin 22 nci [3090 sayılı kanuna
müsteniden yeni yapılacak Meclis binasının in
şaat masrafları ve istimlâk bedeli] faslından
4 200 lira tenzil edilerek [1939 malî yılına aid
tahsisatsız borçlar] namile yeniden açılacak
otuzuncu fasla munzam tahsisat olarak konulmutur.

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir.

MADDE 2 — Aynen

MADDE 3 -— Bu kanun Büyük Millet Mec
lisi tarafından icra olunur.

MADDE 3 — Aynen

\>*<i

