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BİRİNCİ MADDE — "1928 ve 1929 seneleri zarfında dairelerce tahsisat harici
yapılan taahhüt ve mubayaalardan mütevellit borçlar, taallûk ettiği dairenin cari
sene bütçesi masraf tahsisatından karşılığı mevkuf tutulmak şartile. Maliye vekâ
letince tediye olunur.
İ K İ N C İ MADDE — 1927 ve daha evvelki senelere ait millî Hükümet borçların
dan, 1513 numaralı kanun mucibince tesbit olunupta bütçelerinde tahsisatı bulun
madığından dolayı tesviye edilemiyenler, birinci maddede yazıldığı veçhile tediye
olunur.
ÜÇÜNCÜ MADDE — Birinci ve ikinci maddeler mucibince mevkuf tutulacak
tahsisat ( tahsisatsız borçlar ) namile Maliye bütçesinde açılacak bir fasla naklo
lunur.
DÖRDÜNCÜ MADDE — Birinci ve ikinci maddelerde yazılı borçlar ödenme
den bu borçların taallûk ettiği fasıllardan ve bu fasıllar dahilindeki maddelerden
münakale yapılamaz.
BEŞİNCİ MADDE — Maliye vekâletince, yukariki şartlar dairesinde borçlar
ödendikten sonra, tahsisat harici taahhüt ve mubayaalarda bulunanlar aleyhine
kanunî takibat yapılır.
ALTINCI MADDE — Bu kanun mucibince Ödenen borçların müfredatı ile taki
bata tabi tutulanların miktarı birer cetvel halinde ve 1931 ve 1932 seneleri bütçe
leri le birlikte meclise arzolunur.
YEDİNCİ MADDE — Devlet menfaati veya zaruret icabı bu gibi taahhütle
re girmiş veya hizmet ifa ettirmiş olan ita âmirleri hakkındaki takibat İcra Vekille
ri kararile tevkif olunabilir.
Böylece takibatı tevkif edilenlerin bir cetveli yukariki maddede gösterilen cet
vellerle birlikte Büyük Meclisin tasvibine arzolunur.
SEKİZİNCİ MADDE — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir.
DOKUZUNCU MADDE — Bu kanunun hükmünü icraya İcra Vekilleri Heyeti
memurdur.
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