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BİRİNCİ MADDE — 1944 Bütçe yılı genel giderleri, ilişik (A)
de gösterildiği üzere (591 386 623) lira (09) kuruşu âdi, (423 967
kuruşu fevkalâde, (61 074 157) lira (18) kuruşu özel kanunlara ve
ra (03) kuruşu nâzım giderlere ait olmak üzere (1 082 964 913) lira

işaretli cetvel
491) lira (30)
(6 536 642) li
(60) kuruştur.

İKİNCİ MADDE— 1944 Bütçe yılı Genel gelirleri, ilişik (B) işaretli cetvelde
gösterildiği üzere (616 320 711) lira (72) kuruşu âdi, (344 835 118) lira (54) kuruşu
fevkalâde, (35 038 342) lira (70) kuruşu özel kanunlara, (7 505 050) lira (70) ku
ruşu nâzım gelirlere ve (75 542 013) lira (19) kurusu istikrazlar hasılatına ait ol
mak üzere (1 079 241 236) lira (85) kuruştur.
ÜÇÜNCÜ MADDE — Nâzım gelirlerle giderler arasındaki fark olan (968 408)
lira (67) kuruş, gelir ve ödenek kaydedilmek üzere 1945 yılma devredilmiştir.
DÖRDÜNCÜ MADDE — Birinci, ikinci ve üçüncü maddelere göre tebeyyün
eden (4 692 085) lira (42 kuruş) açık, 1944 yılı Hazine mevcudu ile karşılanmış
tır.
BEŞİNCİ MADDE — 1944 Bütçe yılı içinde ödenek dışında harcanan ve ilişik
(A) cetvelinde ayrı bir sütunda gösterilen (66 474) lira (83) kuruş, tamamlayıcı öde
nek olarak kabul edilmiştir.
ALTINCI MADDE — Gelecek yıllarda mahsubu yapılmak üzere 3010 sayılı
Kanun gereğince avans olarak verilen ve (A) cetvelinde ayrı bir sütunda gösteri
len (353 928) lira (28) kuruş ödenekten mevkuf tutulmuştur.
YEDİNCİ MADDE — Ödenekten 1944 Bütçe yılı içinde sarfolunmıyan ve (A)
cetvelinin -ayrı bir sütununda gösterilen (70 264 859) lira (45) kuruş yokedilmiştir.
SEKİZİNCİ MADDE — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
DOKUZUNCU MADDE — Bu kanunun hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.
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