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Askerî fabrikalar umum müdürlüğüne mütedavil sermaye verilmesine dair kanun
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BİRİNCİ MADDE — ttsas büiçesile Millî Müdafaa vekaletinin kemakfuı sipa
rişlerini yapmakla beraber mezkûr vekâletin tayin edeceği esaslar dairesinde diğer
Devlet dairelerinden veya hariçten sipariş olarak ticarî muamelâta girişmek ve bun
dan mütevellit taahhüdat ve ukudatta bulunmak için Askerî fabrikalar umum
müdürlüğüne salâhiyet verilmiş ve bu iş için şimdilik elli bin lira mütedavil ser
maye tahsis olunmuştur. İşbu sermaye
mezkûr Umum müdürlüğün 1932 malî se
nesi bütçesinde açılacak faslı mahsustan tesviye olunur.
İKİNCİ MADDE — Birinci maddede yazılı müteda\ il sermaye ile tedvir olu
nan muameleler Divanı muhasebatın vizesine ve müzayede ve münakaşa ve muhasebei umumiye kanunları hükümlerine tâbi değildir.
Ancak mütedavil sermaye ile tedvir olunan muamelelerden mütevellit irat ve
masraflar için malî senenin hitamından itibaren nihayet dört ay zarfında bir
kıta blânço tanzim olunarak Divanı muhasebata ve Maliye vekâletine bildirilir.
Divanı muhasebat ile Maliye vekâletince muvakkaten tayin olunacak mütehassıs
birer murakıp marifetile işbu blânçolar nihayet dört av zarfında tetkik olunduk
tan sonra birer sureti umum müdürlüğün âti sene bütçe lâyihasına raptedilir. Mil
lî Müdafaa ve Maliye vekâletleri lüzum gördükleıi takdirde daimî bir murakıp ta
yinine de salahiyetlidirler.
ÜÇÜNCÜ MADDE — Mütedavil sermayenin devrinden hâsıl olan kazanç her
sene nihayetinde sermayeye ilâve edilmek suretile ve sermaye ile beraber ertesi se
neye devrolunur.
DÖRDÜNCÜ MADDE — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir.
BEŞİNCİ MADDE — Bu kanunun hükümlerini icraya Millî Müdafaa ve Maliye
vekilleri memurdur.
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