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Maarif vekâleti 1935 malî yılı bütçesinde değişiklik yapılmasına dair kanun
(Resmî Gazete üe neşir ve ilânı : 21/111/1936 - Sayı : 3259)
Uo.
2920

Kabul tarihi
16 - III -1936

BÎRÎrTCt MADDE — 1935 malî yılı Maarif vekâleti bütçesinin bağlı cetvelde
yazılı fasıllarından (14 716) lira indirilmiştir.
ÎKÎİSTCÎ MADDE — Birinci madde mucibince indirilen paralardan (11 096) li
rası 585 nci faslın ikinci maddesine nakledilmiş ve (3 000) lirası (Maarif vekâleti
emrinde bulunan Kırz ertik okulları mütedavil sermayesi) adile yeniden açılan
602 nci fasla ve (620) lirası da (1934 malî yılında tahakkuk edip senesi bütçesin
de tahsisat bakiyesi olmadığından ödenemeyen borçlar karşılığı) adile yeniden açı
lan 603 ncü fasla fevkalâde tahsisat olarak konulmuştur.
ÜÇÜNCÜ MADDE — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir.
DÖRDÜNCÜ MADDE — Bu kanunun hükmünü icraya Maliye vekili memur
dur.
18 mart 1936

CETVEL
M.
583

587

Lira

Ticaret, kız sanat ve diğer meslek mektebleri ve enstitüler masrafı
1 Mahrukat, tenvirat, tathirat, mualeeat
2 Masarifi idare, laboratuar, atelye ve temrin masrafı, matbu evrak ve defa<tir, meslekî kitab, mecmua ve gazeteler mubayaa ve abone beleli, bina kira
bedeli
3

584

Tahsisatın nevi

Telefon tesisatı ve ımükâleme bedeli

6 29!

50i
10<

Fasıl yekûnu

6 89

4 Hamam, tras, meccani talebe harçlığı ve yol masrafı, telefon tesisatı ve mükâleme bedeli

1 00

Meslek mektebleri ecnebi mütehassısı ve mütehassıs muavinleri
manlarile ecnebi muallim ve usta ücuratı ve bunların memleket
gidiş geliş ve seyahat harcırah ve yevmiyeleri

ve tercüdahilinde
6 20

No. 2920
F
598

M
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21 - III -1936

Muhassasatın nevi

Lira

1 1933 senesi 'borçlan karşılığı

620
YEKÛN

Cumhuriyet Reisliğine yazılan tezkerenin tarih ve
numarası
:
Bu kanunun neşir ve ilânının Başvekilliğe bildi
rildiğine dair Cumhur Reisliğinden gelen tezkere
nin tarih ve numarası
:
Bu kanunun müzakerelerini gösteren zabıtların
züd ve sayıfa numaraları
:

17 - III -1936 ve 1/458
18 - III -1936 ve 4/232
Cild
Sayıfa
9
2,8:9,10,11:14

14 716

