S. Sayısı: 98
1942 malî yılı Muvazenei umumiye kanununa bağlı (A)
işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında 1 925,
1942 malî yılı Muvazenei umumiye kanununa bağlı (D)
cetvelinde değişiklik yapılması hakkında 1/926, 1942
malî yılı Muvazenei umumiye kanununa bağlı (A) işa
retli catvelde değişiklik yapılması hakkında 1/928 sa
yılı kanun lâyihalariyle İdare Heyetinin, Büyük Millet
Meclisi 1942 malî yılı Bütçesinde değişiklik yapılma
sına dair 2 75 sayılı kanun teklifi ve Bütçe encümeni
mazbatası
1942 malî yılı Muvazenei umumiye kanununa bağlı A işaretli cetvelde değişiklik yapılması
hakkında kanun lâyihası (1/925)
T.C.
Başvekalet
Kararlar dairesi müdürlüğü
Sayı : 6/85
Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine

13 . i" . 1943

1942 malî yılı Muvazenei umumiye kanununa bağlı «A» işaretli cetvelin Maliye vekâleti kıs
mına munzam tahsisat verilmesi hakkında Maliye vekilliğince hazırlanan ve İcra Vekilleri He
yetince 12 . I . 1943 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı înucibesiyle birlikte sunulmuştur.
Başvekil
Ş. Saraçoğlu

Mucip sebeb 1er lâyihası
İkinci teşrin 1942 den muteber olmak üzere Orman muhafaza genel komutanlığı fiili kadro
suna ilâvesi teklif olunan 1750 erin yedi aylık taymat, mahrukat, melbusat, sıhhi malzeme ih
tiyacı ile nakil işleri için 500 000 liranın Umumî muvazeneden tahsisine lüzum hâsıl olmuş ve
ilişik kanun lâyihası bu maksatla tanzim ve takdim kılınmıştır.
,

HÜKÜMETİN TEKLİFİ
1942 malî yılı Muvazenei umumiye kanununa
bağlı (A) işaretli cetvelin Maliye vekâleti kıs
mına munzam tahsisat verilmesi hakkında kanun lâyihası
^^Wm
1. — 1042 maK yıl* Muvasençi
umumije kanunun^ bağlı (A) işaretli cetvelin
Maliye vekâleti kısmındaki 275 nci « Orman
bütçeline yardım » faslına (500 000) lira. mun
zam tahsisat verilmiştir.
f
MADDE 2, — Bu kanun neşri
mer'i(|ir,.

tarihinden

MADDÎÎ 3, — Bu kannnun hötaiiaüi ibraya

Maliye vej^li mem»rdur>.
*% . I . 104Ş
MAM^V.
Adr V.
Bş. V.
.
Ş. Saraçoğlu H. Menemencioğlu A R. Artunkal
B&,%
Da, V.
M|.^t
R, Peker
F, Ağf^li
Mf. V.
Na. V.
Ik. T.
A, F, Cûbesoy,
Süm Bmh
Q. 1. V.
S..1-. M. V.
^r,y.
Dr. II. Alataş R. Karadeniz Ş- R. Hatipoğlu
T4¥.
MİUV.
F. Engin
Dr. B. Uz

1942 mali yılı Muvazene! umumiye kanununa bağlı D cetvelinde değişiklik yapılması hakkın
da kanun lâyihası (1/926)
T. C.
Başvekâlet
Kararlar dairesi müdürlüğü
Sayı : 6/83

U , / . 1943

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine
1942 malî yılı muvazenei umumiye kanununa bağlı (D) cetvelinde değişiklik yapılması hakkında
Ticaret vekilliğince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 12... 1.1943 tarihinde Yüksek M^ejise
arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesi ve ilişiği cetvelle birlikte sunulmuştur*
Başvekil
Ş.MaraeoglUt

Mucip sebepler lâiyihası
Toprak mahsulleri ofisinin hububat alım merkezlerinden mühim bir kısmi iskele ve istasyonlar
dan uzakta bulunduğundan bu alım merkezlerinde yapılan mübayaat hususi nakil vasıtalariyle iskele
ve istasyonlara nakil edilmektedir.
Halihazır vaziyet, bu işde Ofisi, benzin,,ve lâstik temini hususunda gösterilmekte •: olan âzamiKmüzaharete rağmen, iktihamı hemen heme^ kabil olacak derecede mühim müşküllere maraz bır^ı$pj?i ta$kff
hüt suretiyle işin temini ekseriyetle, mümkün olamadığı gibi imkân bulunabüen haUefıde^ de^yük^; v
ücret tediyesi zorunda kalınmaktadır^.
Diğer taraftan alım faaliyetinin tanzim ve kontrolünde de, hat güzergâhında bulunmıyan yerlerde
Ofis aynı müşküllerle karşı karşıyadır.
Bu müşkülleri izale maksadiyle, mezkûr teşekkülün iştigal mevzuuna dahil maddeleri ve inşaat
malzemesini nakil hususunda taşıt kollan teşkil etmesi lüzumlu görülmüş kendisine ilişik proje ile
45 kamyon ve 5 kamyonet tahsisi cihetine gildimiştir.
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ
1942 malî yılı Muvazenei umumiye kanununa
bağlı D cetvelinde değişiklik yapılması hakkında
kanun Wytltas%
MADDE 1. —1942 malî yılı Muvazenei umu
miye kanununa bağlı D cetvelindeki nakil va«rta&n kadrölannm Ticaret vekâletine ait kıs
mına, ilişik cetvelde yazılı nakil vasıtaları ilâ
ve edilmiştir.
MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinden
muteberdir.
MADDE 3. — Bu kanunun hükmünü icraya

Maliye vekili memurdur.
12.1.1943
Bş. V.
Ad. V.
M. M. V.
Ş. Saraçoğlu B, Menemencioğtu A. B. Artunkal
Ha.V.
Ma. V.
Da. V.
İV. Menemencioğlu F. Ağralı
B. Peker
Na. V.
Ik. V.
Mf. V.
A. F. Cebesoy
Sırrı Bay
Yücel
G. I. V.
Zr. V.
S. t. M. V.
Dr. H. Alaiaş B. Karadeniz S. B. Hatipoğlu
Ti. V.
Mü. V.
Dr. B. Uz

İ9İ2 malî yıh Muvazenei umumiye kanununa bağlı A işaretli cetvelde değişiklik yapılması
hakkında kanun lâyihası (1/928)
T. V.
Başvekâlet
Kararlar dairesi müdürlüğü
Sayı : 6/87
Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine
1942 malî yılı Muvazenei umumiye kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik yapıl
ması hakkında Maliye vekilliğince hazırlanan ve icra Vekilleri Heyetince 13 .1.1943 tarihinde
Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı ihucibesiyle birlikte sunulmuştur.
Başvekil
Ş. Saraçoğlu

Mucip sebepler lâyihası
Madde 1
F. M.

Lira
Başvekâlet
350 000 Tahsisatı mesture tertibine bü miktar munzam tahsisat verilmesine lüzum
hâsıl olmuştur.

85

m

2

Maliye veMteti
1 500 Vekâlet otomobilinin müstacel ve zaruri bazı tamiratı temin oİunâcaktir.
3 000 Satın alınmasına lüzum hâsıl ölâri yöfii bazı kitap ve mecmuaların bedel
leri ödenecektir.

m

3

Maarif vekâleti
100 000 Fen fakültesinin yatak, kitap ve dei-s âletlerinin kısmen temin ve ikmali ve
ders levazımı fiyatlarındaki yükselmenin karşılanması için teklif edilmekte
dir.

m
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F. M.

Lira

Madde 2 :
325
120 000 Millî Müdafaa istikrazı tahvillerine ait ikramiyej komisyon ve sair mas
rafları karşılanacaktır.
Madde 3 :
Millî Müdafaa hizmetleri için şimdiye kadar verilenlere ilâveten 64 000 000 lira daha tah
sisine lüzum hâsıl olmuştur.
İlişik kanun lâyihası bu maksatlarla hazırlanarak takdim edilmiştir.
HÜKÜMETİN TEKLİFİ
1942 malî yılı Muvazenei umumiye kanununa
bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik yapılması
hakkında kanun lâyihası
MADDE 1. — 1942 malî yılı Muvazenei
umumiye kanununa bağlı (A) işaretli cetvelin
ilişik cetvelde yazılı tertiplerine (454 500) li
ra munzam tahsisat verilmiştir.

lira munzam tahsisat verilmiştir.

MADDE 2. — 1942 malî yılı Muvazenei
umumiye kanununa bağlı (A) işaretli cetvelin
Düyunu umumiye kısmındaki 316 ncı faslın 2
nci (25 milyon sterlinlik kredinin faiz ve itfa
mürettebatı) maddesinden 120 000 lira tenzil
edilerek aynı kısımda (Millî Müdafaa istikrazı
ikramiye, komisyon ve sair masrafları) adiyle
yeniden açılan 325 nci fasla fevkalâde tahsisat
olarak konulmuştur.

MADDE 5. — Bu kanunun
icraya Maliye vekili memurdur.

MADDE 3. — 4228 sayılı kanunun 1 nci
maddesiyle Millî Müdafaa vekâleti kara kısmı
1942 malî yılı bütçesinde (Muhtelif müdafaa
hizmetleri) adiyle açılan fasla (64 000 000)

MADDE 4. — Bu kanun neşri tarihinden
mer'idir.
hükümlerini

13 . I

1943

M. M. V.
Bş. V.
Ad. V.
Ş. Saraçoğlu H- Menemencioğlu
Ma. V.
Da. V.
Ha. V.
F.
Ağralt
R. Peker
Na. V.
Ik. V.
Mf. V.
A. F. Cebesoy
Sırrı Vay
Yücel
Zr. V.
G. t V.
S. t M. V.
Dr. H. Alataş R. Karadeniz Ş.R. Hatipoğlu
Ti. V.
Mü. V.
Dr. B. Uz
F. Engin

CETVEL
P.

M.

Muhassasatm ncv'i

Tenzil edilen Zammedilen

Başvekâlet
85

350 000

Tahsisatı mesture
Maliye vekâleti

225
248

2 Tamir
Kitap, mecmua bedeli ve Maliye mecmuası masrafı

719

Maarif vekâleti
3 Üniversitenin merkez masrafları ile fakültelerin ve
bağlı bütün müessese ve teşekküllerin masrafları

1 500
3 000
bunlara
100 000
Yekûn
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454 500
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îdare Heyetinin, Büyük Millet Meclisi 1942 malî yıjı bütçesinde değişiklik yapılmasına dair kanun
teklifi (2/75)
14.1.1943
Yüksek Reisliğe
Büyük Millet Meclisinin yenilenmesi kararlaştırılmış olmasından dolayı yedinci seçim Devresi
nin birinci fevkalâde toplantısmda kullanılmak üzere lüzumu olan mebaliğ ve yeni Meclis binası
inşaatı için Büyük Millet Meclisi bütçesinin bazı fasıl ve maddelerine zam ve ilâvesi icabeden
tahsisata ait aşağıda yazılı kanun maddelerinin kabulünü arz ve teklif eyleriz.
idare Âmiri
İdare Âmiri
idare Âmiri
İrfan Ferid Alpaya
Avni Doğan

İDARE HEYETININ TEKLIFI
MADDE 1. — 1943 malî yılı Büyük Millet
Meclisi bütçesinin birinci faslının birinci Riya
set tahsisatı maddesine 2 415, ikinci âza tahsisatı
maddesine 516 810, üçüncü Divanı Riyaset âzası
tazminatı maddesine 6 210, dördüncü muvakkat
tazminat maddesine 128 400, beşinci murakıp
hakkı huzuru maddesine 518, ikinci harcırah
faslının birinci âza harcırahı maddesine 429 000

lira ve 24 ncü 4090 sayılı kanuna müsteniden
yeni yapılacak Meclis binası inşaat masrafları
ve istimlâk bedeli faslma 150 000 lira tahsisat
zam ve ilâve olunmuştur.
MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir.
MADDE 3. — Bu kanunun hükmü Büyük
Millet Meclisi tarafından icra olunur.

T. C.
Başvekâlet
Kararlar dairesi müdürlüğü
Sayı : 6/4603

14. XII. 1942

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine
Mebus seçimi masrafı karşılığı olarak Dahiliye vekâleti bütçesinde yeniden açılacak bir tertibe
250 000 lira fevkalâde tahsisat konulması Maliye vekilliğinden istenilmektedir.
Mevzuubahis tahsisatın 1 1 . XII . 1942 tarihli ve 6/4591 sayılı tezkere ile arzedilmiş olan kanun
lâyihasının müzakeresinde nazarı dikkate alınmasını rica ederim.
Paşvekîl^
Ş. Saraçoğlu
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Bütçe encüm

i mazbatası

T. B. M. M.
Bütçe encümeni
Mazbata No. 57
E&as No. 1/925, 926, 928,
2/75

14 .1 . 1943

Yüksek Reisliğe
1942 malî yılı Muvazenei umumiye kanunu
na bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik yapıl
ması hakkında Maliye vekilliğince ve (D) işa
retli cetvelde değişiklik yapılması hakkında da
Ticaret vekilliğince hazırlanan ve Başvekâletin
13 . I . 1943 tarih ve 6/83, 6/85, 6/87 sayıh
tezkereleriyle Yüksek Meclise sunulan kanun
lâyihalariyle, mebus seçimi
masrafı karşılığı
olarak Dahiliye vekâleti bütçesinde yeniden
açılacak bir tertibe (250 000) lira fevkalâde
tahsisat
konulmasına dair,
14 ikincikânun
1942 tarih ve 6/4603 sayılı Başvekâlet tezke
resi ve İdare Heyetinin, Büyük Millet Meclisi
1942 malî yılı bütçesinde değişiklik yapılması
na dair olan kanun teklifi Encümenimize tevdi
buyurulmakla Maliye vekili Fuad Ağralı ve Mil
lî Müdafaa vekili Ali Rıza Artunkal hazır ol
dukları halde tetkik ve müzakere olundu.
Bütün bu lâyihalarla tezkerenin 1942 malî
yılı Muvazenei umumiye kanununa müteallik bu
lundukları görülmekle tevhiden müzakeresi karar
laştırılmış ve yapılan tetkiklere göre Muvazenei
umumiye kanununa bağlı (A) işaretli cetvelin
muhtelif masraf tertiplerine munzam
tahsisat
olarak ayrı ayrı lâyihalarla (2 211 853) ve fev
kalâde tahsisat olarak (250 000) lira ve aynea
Millî Müdafaa vekâleti bütçesinin kara kısmı
(muhtelif müdafaa hizmetleri) tertibine yine mun
zam tahsisat olarak (64 000 000) lira verilmesi
ve aynı kanuna bağlı (D) işaretli cetvelin Tica
ret vekâleti kısmına, Toprak mahsulleri ofisinin
ihtiyaçları için 45 kamyonla 5 kamyonet ilâvesi
teklif olunmaktadır.
Cereyan eden müzakereler neticesinde encü
menimiz; fevkalâde hallerin doğurduğu pahalılığı
ve eşya, erzak ve malzeme tedarikinde karşılaşı
lan güçlükleri nazarı itibara almış ve muhtelif
Millî Müdafaa hizmetleri için (64 000 000), yeni
seçim dolayısiyle Büyük Millet Meclisi Riyaset
Divanı ve âza tahsisatlariyle harcırahı ve yeni
Meclis binası inşaat ve istimlâk bedeli ile diğer
masraf tertiplerine (1 233 353), Başvekâlet büt( S . Say

çesinin tahsisatı mesture tertibine (950 000), Ma
liye vekâleti bütçesinde (Orman umum müdür
lüğü bütçesine yardım)
faslına (500 000) lira
munzam tahsisat konulması ve müzakere sıra
sında vâki olan teklif veçhile mebus seçimi mas
rafları karşılığının (350 000) liraya iblâğı ve yi
ne müzakere sırasında
yapılan teklif
veçhile
Çocuk esirgeme
kurumuna yardım faslına
(25 000) lira munzam tahsisat verilmesi teklif
lerini ve Maliye vekâleti bütçesinin iki masraf
tertibine yekûnu (3 500) liradan ibaret bir ilâve
yapılmasını ve Maarif vekâleti bütçesinin Üni
versite merkez masrafları faslına (ÎÖ0 ÖGÖ) lira
munzam tahsisat konulmasını yerinde görmüş ve
aynen kabul eylemiştir.
Toprak mahsulleri ofisi için «D» cetvelinin
Ticaret vekâleti kısmına ilâve olunan kamyon ve
kamyonetler ayrıca tahsisat ilâvesini icabettirmemekte ve bu tahsisat Millî korunma kanunu
nun verdiği salâhiyete istinaden teşkilâtın mütedavil sermayesinden temin olunmaktadır.
Birleştirilmek suretiyle yeniden kaleme alman
lâyiha ile merbutu cetveller Umumî Heyetin tas
vibine arzolunmak üzere Yüksek Reisliğe sunulur.

Reis
Çorum
/. Eker
Kâtip
İstanbul
F. öymen
Bursa
A. Nevzat Ayaş
İsparta
M. Karaağaç
Kayseri
F. Baysal
Mardin
B. Erten
Sivas
Remzi Çiner

Rs. V.
Kastamonu
Tahsin Coşkan

Antalya
Bursa
N. E. Sümer Dr. Sadi Konuk
Diyarbakır
Giresun
Rüştü Bekit
M. Akkaya
İsparta
İstanbul
H. Ülkmen
R. Ünlü
Kırklareli
Maraş
B. Denker
M. Bozdoğan
Muş
Samsun
Ş. Ataman
M. Ali Yörüker
Tokad
Yozgad
H. N. Keşmir
A. Sungur

Zonguldak
Emin ErişirgÜ
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M. M.
Muğla
H. Kitaba
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BÜTÇE ENCÜMENİNİMBE&IŞTÎRÎŞÎ
1942 malî yılı Muvazenei umumiye kanunu
na bağlı (A) ve (D) işaretM cetvellerde de
ğişiklik yapılması hakkında kanun lâyihası
MADDEİ. — 1942 malî yılı Muvazenei
umumiye kanununa bağlı (A) işaretli cetvelin
ilişik cetvelde yazılı tertiplerine 2 211 853 lirş* munzam tahsisat verilmiştir.
MADDE 2. — 1942 malî yılı Muvazenei
umumiye kanununa bağlı (A) işaretli cetvelin
Düyunu umumiye kısmındaki 316 ncı faslm
2"nci (25 milyon sterlinlik kredinin faiz ve it
fa mürettebatı) maddesinden 120 000 lira tenzil^edHerek aynı kısımda (Millî Müdafaa istik
razı, ikramiye, komisyon ve sair masrafları)
adiyle yeniden açılan 325 nci fasla fevkalâ
de tahsisat olarak konulmuştur.
M^PPJZ 3. —' 1942 malî yılı Muvazenei
umumiye kanununa bağlı (A) işaretli cetvelin
Daiu^e„ v e k â ] ^ kısmında (Mebus seçimi mas
rafları) adiyle yeniden açılan 428 nci fasla

300 000 lira fevkalâde tahsisat konulmuştur.
MADDE 4. — 4228 sayılı kanunun 1 nci
maddesiyle Millî Müdafaa vekâleti kara kıs
mı 1942 malî yılı bütçesinde (muhtelif müda
faa hizmetleri) adiyle açılan fasla 64 000 000
lira munzam tahsisat verilmiştir.
MADDE 5. — 1942 malî yılı Muvazenei
umumiye kanununa bağlı (D) cetvelindeki na
kil vasıtaları kadrolarmm. Ticaret vekâletine?
ait kısmma, ilişik cetvelde yazılı nakil vasıta
ları ilâve edilmiştir.
MADDE 6. — Bu kanun neşri tarihinden
menidir,
MADDE 7. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Maliye vekili memurdur.
(Nakil vasıtaları hakkındaki D cetveli aynen)

Sütçe ençümenmin değijstirişine bağlı

emsim**
F.

M.

Li^a

Muhassasatm nev'i
B&mmJ^ÛLET

MEGMSt

Tahsisat
Riyaset tahsisatı
ÂzaT tahsisatı
Divanı Riyaset âzası tazminatı
Muvakkat tazminat
Murakıp huzur ücreti

2 415
51Ö 810
0 210
128 400
518
Fasıl yekûnu

2
24

m 353
429 000

1 Âza harcırahı
inşaat mas3090 sayılı kanuna mösfeefiidftnıyenk yapılacak Meclis binasınını inşaat
mas
rafları ve istimlâk bedeli

(S^Sayıstt: 98^

150 000

— 8->
F.

M.

Muhassasatın nev'i

Lira

BAŞVEKÂLET
85

350 000

Tahsisatı mesture
MALİYE

225

VEKÂLETİ
500

2 Tamir

248

Kitap, mecmua bedeli ve Maliye mecmuası masrafı

260

Çocuk esirgeme kurumuna yardım

275

Orman bütçesine yardım

25 000
500 000

MAARİF
719

3 000

VEKÂLETİ

3 Üniversitenin merkez masrafları ile Fakültelerin ve bunlara bağh bütün
müessese ve teşekküllerin masrafları

100 000

YEKÛN

2 211 853

Hükümetin teklifine bağlı
CETVEL

Aded

Nev'i

Markası

Tahsis edilen
işin mahiyeti

Motor No.

Miadı

Mubayaa
bedeli
Mubayaa
Lira
tarihi

Toprak mahsulleri ofisi
45 Kamyon

5 Kamyonet

••*•

Ofise ait nakil işle
rinde kullanılmak
üzere

4

6 500
beheri
takribi

Kamyonlardan mü
teşekkil nakliye kollariyle alım merkez
leri faaliyetlerinin
tanzim ve kontro
lünde kullanılmak
üzere

4

6 500
beheri
takribi

mmm
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