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BİRİNCİ MADDE — Münhasıran Ankara Yüksek Ziraat ve Baytar mekteplerile enstitülerin inşaat ve tesisatı ve bilûmum alât ve tedris vesaitinin ikmal ve itma
mı için sarfedilmek .üzere Maliye vekâletine bir buçuk milyon liraya kadar istik
raz aktine mezuniyet verilmiştir.
Î K Î N C Î MADDE — Birinci madde ile aktine mezuniyet verilen istikraz hâsılı
bir taraftan 1932 malî senesi varidat bütçesinin nâzım hesaplan meyanında açıla
cak bir hesaba irat ve diğer taraftan mezkûr sene Ziraat vekâleti bütçesinde açıla
cak faslı mahsusa tahsisat kaydolunur. Bu tahsisattan 1932 malî senesi zarfında
sarfedilenıiyen kısmı 1933 ve müteakip seneler zarfında devren sarfolımnr. Bu
tahsisata istinaden her sene sarfolunan mokadır o senenin hesabı katisinde göste
rilir.
ÜÇÜNCÜ MADDE — ikinci maddede muharrer tahsisata istinaden ati sene
lere sari bu miktar taahhüdat icrasına Ziraat vekili mezundur.
DÖRDÜNCÜ MADDE — Ankara Yüksek Ziraat \ e Baytar mekteplerde ensti
tülerde ve bunlara merbut olarak idare edilen lâburatuar ve çiftlik ve varidat ge
tiren sair şubelerde her sene nihayetindeki temettü ile birlikte ertesi seneye dev
ren kullanılmak salâlıiyetilo elli bin liralık mütedavil sermaye tahsis olunmuştur.
Sermaye miktarı yüz bin liraya vâsıl oluııcıya katlar bu muamele bu şekilde ce
reyan eder. Bu sermaye birinci maddede yazılı istikraz hâsılından tefrik olunur.
BEŞİNCİ MADDE — Birinci maddede yazılı hizmetlerin istilzam eylediği sar
fiyat ile dördüncü maddede yazılı mütedavil sermayenin muamelâtı hesabiyesi
Maliye vekâletince müstakillen tayin edilecek bir muhasibi mesul tarafından tedv ir olunur.
ALTINCI MADDE — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir.
YEDİNCİ MADDE — Bu kanunun icrasına Maliye ve Ziraat vekilleri memur
dur.
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