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Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine
Devlet Denizyolları işletme umum müdürlüğü 1942 malî yılı bütçesinde değişiklik yapılması hak
kında Münakalât vekilliğince hazırlanan ve tera Vekilleri Heyetince 27. IV. 1943 tarihinde Yüksek
Meclise ara kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mueibesiylc birlikte sunulmuştur,
Başvekil

Ş, Saraçoğlu

Devlet Denizyolları işletme umum müdürlüğü 1942 malî yılı bütçesinde değişiklik yapılmasına
olan kanun esbabı mucibe lâyihası

dair

Madde 1 :1940 ve 1941 malî yılları bütçelerinin 7 nci işletme masrafları faslının 3 ncü gemi iaşe
ınasraflariylc otel, lokanta ve büfe levazımı vesair bilûmum işletme masrafları maddesindeki tahsisat
gıda maddelerinde hissolunur derecede hâsıl olan fiyat farkları dolayısiyle İhtiyaca kâfi gelmemiş, bu
sebeple mezkûr tertipte (113 880) lira borç tahakkuk etmiştir.
Ticari eşya tahmil ve tahliye, aınbar hizmetleri ve aktarma masrafları ' maddesindeki tahsisat da
ahvali fevkalâde dolayısiyle yükleme ve boşaltmada ameleye verilen ücretler yük miktarına bağlı ol
makla beraber gerek yükleme ve gerek boşaltına yerlerinde çalışan amele ücretlerinin hayat pahalılığı
karşısında zaman, zaman arttırılmış olması ve Devlet limanlan işletmesinin teşkilâtı bulunan
yerlerde dahi bu amelo ücretleri tarifelerinin çoğaltılmış bulunması yüzünden gerek bu tertipte
ve gerek diğer sefer masrafları tertibinde (67 120) lira borç tahakkuk etmiş olduğu gibi fabrika ve
havuzların tenvir vo teshini için yapılan sarfiyattan da (1 000) lira mahsup olunamadığmdan 1942
varidat fazlasıından karşılanması mümkün görülmüş ve ilişik kanun lâyihası mezkûr borçların te
diyesini temin maksadiyle tanzim edilmiştir.
Madde 2 ve 3 : Kanunun mer'iyet tarihim ve icraya salâhiyettar vekilleri göstermek üzere kon
muştur.
••
'

Bütçe encümeni mazbatası
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Yüksek Reisliğe
Devlet denizyolları işletme umum müdür
lüğü 1942 malî yılı bütçesinde değişildik ya
pılması hakkında Münakalât vekilliğince hazır
lanan ve Başvekâletin 4 mayıs 1943 tarih ve
6/1382 sayılı tezkeresiyle Yüksele Meclise sunu
lan kanun lâyihası Encümenimize tevdi buyurulmakla Münakalât vekili Ali Fuad Cebesoy
ve Maliye vekâleti namına Bütçe ve Malî kon
trol ümuin müdürü hazır oldukları halde tet
kik ve müzakere olundu.
1940 ve 1941 malî yıllarında gıda maddele
ri fiyatlariyle amele ücretlerinin tahminin fevfcma çıkması yüzünden iaşe ve tahmil ve tahli
ye masraf tertiplerine konmuş olan tahsisat
haricinde taahhütler yapılmasına mecburiyet
hissedildiği ve bu suretle tahakkuk eden 182 bin
lira borcun tediyesi gerektiği cihetle bunu tcminen lâyihanın Yüksek Meclise sunulduğu an
laşılmıştır.
Yapılan müzakere neticesinde 2518 sayılı
kanun hükümlerinin mahfuz bulunduğunu na
zarı dikkate alan Encümen istihkak sahibi va
tandaşların biraııcvvcl alacaklarını almalarına
imkân vermek üzere lâyihayı aynen kabul et

miş yalnız ikinci maddede ibare değişikliği yap
mıştır,
Umumî Heyetin tasvibine arzolunmak üze
re Yüksek Reisliğe sunulur.
Bcia V.
Kastamonu
2'. Coşlcan
Amasya
A. K..Yİğİtoğlu
Balıkesir
8, örgeevren
Diyarbakır
Ş. Vluğ
İsparta
M. Karaağaç
İzmir
M. Birsel
Kütahya
A. Tiridoğlu
Tokad
II. N, Keşmir
Yozgad
. S. İçöz
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M. M.
Kâtip
Muğla
İstanbul
//. Kitabet
.. F, Öymen
Antalya
Aydın
N. K. Sümer
E, Alpman
Bursa
Diyarbakır
Dr. S. Konuk
E. Bekti
Edirne
Giresun
A. Sapar
N. Günâüzalp
İstanbul
istanbul ,
H.
Ülkmen
JI. Kortel
Kayseri
Kütahya
F. Baysal
II. PcJîcan
Manisa
Samsun
F. Kurdoğlu
M, A, YprüJccr
Tokad
Trabzon
R. A. Sevcngİl M. S. Anamur
Yozğad
Zonguldak
A. Sungur
E. Erisirgü
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ

BÜTÇE ENCÜMENİNİN DEÖİŞTİKİŞl

Devlet Denizyolları işletme umum müdürlüğünün
1942 malî yılı bütçesinde değişiklik yapılmasına
dair kanun lâyihası,

Devlet Denizyolları işletme umum müdürlüğünün
1942 malî yılı bütçesinde değişiklik yapılmasına
dâir kanun lâyihası

MADDE 1. — Devlet Denizyolları işletme
umum müdürlüğünün 1942 malî yılı bütçe ka
nununa bağlı (A) işaretli cetvelin sonunda (1940
ve 1941 malî yılları karşılıksız borçlan) adiyle
açılan 11 nci fasla (182 000) Ura fevkalade tah
sisat konulmuştur.

MADDE 1. — Hükümetin teklifinin birinci
Maddesi aynen,

MADDE 2.
teberdir.

• Bu kanun neşri tarihinden mu-

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini icraya
Maliye ve Münakalat vekilleri memurdur,
27 . I V . 1943
Ad. V.
M. M. V.
Bg.V.
A. R. Artunlcal
Ş. Saraçoğlu
Da. V. •
Ha. V.
Mal. V.
R. PeJter N. Menemencioğlu
F. Ağrah
Mi. V.
Na. V.
lk. V.
8. Day
F. Sirmen
Yücel
S. t M. V.
G. İ. V.
Zr. V.
Dr. II. Alataş S. II. Ürgüblü Ş. R. Ilatipoğlu
Ti. V.
Mü V
A, F. Cebesoy
C. S. Siren

MADDE 2.
mer'idir.

Bu kanun nesri tarihinden

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Malîye ve Münakalât vekilleri memurdur.
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