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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Sayın Üyelerden bazılarına izin verilmesi 
hakkındaki Başkanlık tezkeresi kabul olundu. 

Bingöl Milletvekili Feridun Fikri Düşün
sel'in, Dilekçe Komisyonunun Haftalık Karar 
cetvelindeki 2024 sayılı kararın Kamutayda 
görüşülmesi hakkındaki önergesi ile; 

İdareci Üyeler Kurulunun 3135 ve 4440 sa
yılı kanunlara ek kanun teklifi, istekleri üze
rine geri verildi. 

Eskişehir Milletvekili İsmail Hakkı Çevik'-
in, Eskişehir Elektrik santrali hakkındaki söz
lü sorusu, İçişleri Bakanının teklifi üzerine baş
ka Birleşime bırakıldı. 

1. — Burdur Milletvekili Ahmet Ali Çinar'-
ın, Seyhan Irmağının taşması ile husule gelen 

Tasanlar 
1. — İstanbul Üniversitesi 1947 yılı Bütçe 

Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde değişik
lik yapılması hakkında kanun tasarısı (1/280) 
(Bütçe Komisyonuna); 

2. _ Tekel Genel Müdürlüğü 1947 yılı Büt
çe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde deği
şiklik yapılması hakkında kanun tasarısı 
(1/281) (Bütçe Komisyonuna); 

3. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1947 
yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvel
de değişiklik yapılması hakkında kanun tasa
rısı (1/282) (Bütçe Komisyonuna); 

4.. — Devlet Denizyolları ve Limanları İş
letme Genel Müdürlüğü 1947 yılı Bütçe Kanu
nuna bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik ya
pılması hakkında kanun tasarısı (1/283) (Büt
çe Komisyonuna); 

Tklifler 
5. *— Trabzon Milletvekili Mustafa Reşit 

Tarakçıoğlu'nun, yavla ve meraların köylerin 
tüzel kişiliklerine tahsis kılınmaları veya ka
mulaştırılmaları hakkında kanun teklifi (2/82) 
(İçişleri, Tarım, Adalet, Maliye ve Bütçe Ko
misyonlarına) ; 

6. — Manisa Milletvekili Rıdvan Nafiz Ed-
güer ve iki arkadaşının, Üniversiteler Kanunu-

Maraş Milletvekili Emin Soysal'in, Bursa 
İlk okul öğretmenlerinin alamadıkları aylık
lar hakkındaki sözlü sorusuna Millî Eğitim 
Bakanı Reşat Şemsettin Sirer cevap verdi. 

17. . XII . 1947 Çarşamba günü saat 15 te 
toplanılmak üzere Birleşime son verildi. 

Başkanvekili Kâtip 
Trabzon Milletvekili Tunceli Milletvekili 

R. Karadeniz Necmeddin S ahir Sılan 

Kâtip 
Ur fa Milletvekili 

A. Akan 

zarar ve hasara dair olan sözlü sorusu, Bayın
dırlık Bakanlığına gönderilmiştir. 

na ek kanun teklifi (2/81) (Millî Eğitim Ko
misyonuna) . 

Raporlar 
7. — Ankara Üniversitesi 1948 yılı Bütçe 

Kanunu tasarısı ve Bütçe Komisyonu raporu 
(1/248) (Gündeme). 

8. — Ankara Üniversitesi 1947 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde değişik
lik yapılması hakkında kanun tasarısı ve Bütçe 
Komisyonu raporu (1/245) (Gündeme). 

9. — Devlet Havayolları Genel Müdürlüğü 
1947 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli 
cetvelde değişiklik yapılması hakkında kanun 
tasarıları ve Bütçe Komisyonu raporu (1/260, 
278) (Gündeme). 

10. — İdareci Üyeler Kurulunun, 1757 sayılı 
Kanuna ek kanun teklifi ve Bütçe Komisyonu 
raporu (2/79) (Gündeme). 

11. — idareci Üyeler Kurulunun, 3135 ve 
4440 sayılı kanunlara ek kanun teklifi ve Bütçe 
Komisyonu raporu (2/80) (Gündeme). 

12. — Orman Genel Müdürlüğü 1947 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde 
değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı ve 
Bütçe Komisyonu raporu (1/273) (Gündeme). 

13. — Posta, Telgraf ve Telefon İşletme 
Genel Müdürlüğü 1947 yılı Bütçe Kanununa 
bağl (A) işaretli cetvelde değişiklik yapılması 

2. — SORULAR 

3. — HAVALE EDÎLEN KAĞITLAR 
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hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Komisyonu 
raporu (1/274) (Gündeme). 

14. — Seyhan Milletvekili Sinan Tekelioğlu'-
nun, çalışmaya kudretleri müsait olan bilûmum 
askerî ve mülki emeklilerin ilkokullarla köy 
enstitülerinde, ortaokullarla liselerde öğret
menlik yapabilmelerine dair kanun teklifi ve 
Millî Eğitim Komisyonu raporu (2(64) (Gün
deme). 

15. _ Vakıflar Genel Müdürlüğü 1947 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde de
ğişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı ve 
Millî Eğitini Komisyonu raporu (2/64) (Gün-

1. — İstanbul Üniversitesi 1948 yılı Bütçe 
Kanunu tasarısı ve Bütçe Komisyonu raporu 
(1/245) 

2. — İstanbul Teknik Üniversitesi 1948 yılı 
Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Komisyonu ra
poru (1/255) 

BÜTÇE KO. SÖZCÜSÜ MUAMMER ERİŞ 
(Ankara) — Gündemin birinci maddesi tstan-

,1te Ö : İ 
16. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 1947 yılı 

Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde de
ğişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı ve 
Bütçe Komisyonu raporu (1/276) (Gündeme). 

17. — Akçaabad'ın Güzari köyünden Hür* 
şitoğlu Ahmet Sevim'in ölüm ©ezasına- çarptı
rılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Ada
let Komisyonu raporu (3/146) (Gündeme). 

18. — Beyşehir'in Balkanda köyünden Mus-
tafaoğlu Mustafa Metlek'in ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi 
ve Adalet Komisyonu raporu (3/147) (Gün
deme) . 

• m 

bul Üniversitesi 1948 yılı Bütçe Kanunu tasa
rısı ve ikinci maddesi de İstanbul Teknik. Üni
versitesi 1948 yılı Bütçe Kanunu tasarısıdır. 
Bütçe Komisyonumuz genel bütçe müzakeresini 
bitirmek üzeredir. Eğer mahzur görmeyip te bu 
iki tasarının pazartesi gündemine alınmasını 
lütuf buyurursanız komisyonun mesaisini ko
laylaştırmış olursunuz. 

BAŞKAN — Komisyon sözcüsü bu iki ta-

B İ R İ N C İ OTURUM 
Açılma saati: 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Feridun Fikri Düşünsel (Tunceli) 

KÂTİPLER : Sait Koksal (İsparta), Atalay Akan (Urfa) 

mmm 

BAŞKAN — Oturum açılmıştır 

4. — SEÇİMLER 

1. — Açık bulunan bir* Meclis Başkanvekilliği 
İle, bir Divan kâtipliği için seçim. 

BAŞKAN — Açık bulunan bir Meclis Baş
kanvekilliği ve bir de kâtiplik için seçim yapa
cağız. 

Oyları ayırma komisyonunu kura ile çekiyo
ruz. 

Başkanvekilliği için: 
Ali Kemal Yiğitoğlu (Amasya), Mustafa Lâ

tif oğlu (Tokad), Fikri Apaydın (Kayseri), 
Kâtiplik için: 
Hilmi Atlıoğlu (Ankara), Hayrullah Ürkün 

(Kayseri), Osman Nuri Koni (İstanbul). 
Bu arkadaşlar ayırma komisyonuna ayrıl

mışlardır. 
(Sivas seçim çevresinden oylar toplanma

ğa başlandı.) 
BAŞKAN — Oy vermiy.en arkadaş var mı? 

Oy toplama muamelesi bitmiştir. e 

5. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 
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Sârinin görüşülmesinin pazartesi gündemine , 
alınmasının komisyonun mesaisini kolaylaştıra- | 
cağı için ogüne bırakılmasını teklif ediyor. Bu 
teklifi kabul buyuranlar... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. Bu iki tasarının görüşülmesi önümüz
deki pazartesine bırakılmıştır. 

3. — 1947 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) 
işaretti cetvelde değişiklik yapılması hakkında 
kanun tasarısiyle İdareci Üyeler Kurulunun, Bü
yük MiUet Meclisi 1947 yılı Bütçesinden Millî 
Savunma Bakanlığı 1947 yılı bütçesine aktarma 
ve Büyük Millet Meclisi ve Sayt§tay 1947 yılı 
bütçesinde değişiklik yapılması hakkında kanun 
teklifleri ve Bütçe Komisyonu raporu (1/271, 

2/75, 76, 77) [1] 

BAŞKAN — Tasarının tümü hakkında söz 
istiyen var mı? 

AHMET OĞUZ (Eskişehir) — Muhterem 
arkadaşlar, 1947 yılı Bütçesine ilâveten bugünkü 
ile beraber iki ek ödenek ve münakale tasarısı 
yüksek huzurunuza sunulmuş oluyor. Bir mil
yar yüz otuz milyonluk gider muvacehesinde 
bu iki tasarının yekûnu, yüz yetmiş milyonu ek 
ve 55 milyon lirası da münakale olmak suretiyle 
ceman 225 milyon liralık bir ödenek ilâve edil
miş oluyor. Bu takriben 1947 Bütçesinin % 20 
sine tekabül eder. Bütçedeki sabit karekterli 
masrafların (evvelden tesbiti mümkün ve ma
lûmdur) enaz % 50 nispetinde olduğunu ka
bul eder isek bu bütçe ilâvelerinin tesir dere
cesini takriben % 35 - 40 raddesinde kabul et
mek mümkündür. Vaziyeti bu şekilde kısaca 
belirttikten sonra başka bir yönden şunu arzet-
mek istiyorum. 

Acaba 1947 yılında bu bütçenin tanzimi sı
rasında düşünülmiyen veya düşünülemiyen bir 
çok hâdiseler vuku buldu da mı biz onları bu 
şekilde kabul etmek zorunda kalıyoruz? 

Arkadaşlar, bu vesile ile hatırlatmak iste-
terim ki biz 1947 yılı bütçesi, Yüksek Mecliste ı 
konuşulurken esasen evvelden derpiş edilmesi 
lâzımgelen bir çok masrafları kendi bünye
sine almadığını belirtmiştik. Bunun doğurdu
ğu neticeleri Yüksek Huzurunuzda tekrar 
arzetmek istemem. O günden bugüne kadar mem
leketin iç ve dış siyasasında, bir bütçenin oynak 
kısmına taalluk eden % 40 nispetinde, böyle 

[1] 19 sayûf oasmaazı tutanağın sonundadır. \ 

1047 6 : 1 
bir hareketi icabettiren hiç bir hareket olmamış
tır. Bu ek ödeneğin en büyük kısmını alan 
Millî Savunma, dünkü kadrosu ile, yani 1947 ba
şındaki kadrosu ile 1948 durumunda da bir deği
şiklik olmamıştır. Şu halde ortada bir yıl evvel
ki bütçenin mahiyeti hakkında fikir verebilecek 
sarih bir tablo mevcut demektir. 

Diğer bakımdan ilgili bir arkadaş diyebilir 
ki, efendim bu gibi bütçelerde yapılacak aktar
ma ve ek ödenekleri gayet tabiî bulmak lâzım
dır, bu, başka memleketlerde de vardır. 

Derhal arzedeyim ki, arkadaşlar, böyle aktar
ma ve ek ödeneklere taalluk eden nispetler ve 
miktarlar bu arzettiğim miktara hiçbir zaman 
yanaşmaz. 

Yine kısaca şu noktayı arzetmek isterim ki, 
tam 12 nci ayda getirilen bu ek ödeneklerde, 
münakalalârda demirbaş eşyalar için, taşıt gi
derleri için, konferanslar için ve yardımlar için 
muazzam mikdarlara da rastlıyoruz. Bir bütçe 
ki, norm şekline girmesi icabeden bu gibi masraf
ların evvelden bilinmemesine mâni olamıyor ve 
bu gibi masraflar içinde münakale ve ek ödenek 
talebiyle Yüksek Huzurunuza sunuluyor. Şu hal
de büçenin tümünün samimiyeti hakkında insa
na en ufak bir kanaat ve emniyet veremez. 

Sayın arkadaşlarım, bakınız bu nasıl bir man
zara doğuruyor; bütçe tetkikini emanet ettiğiniz 
Bütçe. Komisyonunuzda üç haftadanberi 1048 
yılı rakamları üzerinde çalışmalar var. Her ar
kadaş elinden geldiği kadar realiteye uymak için 
masraflardan kısmaya çalışıyor. Bu bazı hal
lerde 1000 - 500 liraya kadar düşüyor. Bir me
kanizma tasavvur ediniz ki, bir hükümet serisi 
tasavvur ediniz ki, o nasıl olsa yıl içinde iki defa 
da ek ödenek ve münakale almak suretiyle bü
tün bu uğraşmamızı yok etmeye muktedirdir. Mi
sali meydandadır. 225 milyon liralık ek ödenek 
için biz, bir defasında bir saat, bir defasında da 
45 dakika konuştuk. Şu halde Yüksek Meclis na
mına yapılan bütün bu gayretlerden istenilen ga
ye; bütçe kontrolü, bütçe murakabesi ve demok
ratik hayatın icabı olan bu gayretler bir hiç me
sabesine inmektedir. 

Bütçe Komisyonu geceli gündüzlü çalışabilir, 
masraflardan: tenzilât yapabilir. Fakat ben bir 
vekil olarak bundan niçin endişe edeyim. Ne ya
pıp yapar bir biçimine getirir ve işte o demir
baş, taşıt giderleri, büro marafları, konferans 
masrafları olarak kaldırılan miktarları 150 mil-
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yonİuk bir ek ödenek kanuniyle, münakale ile ı 
ödenekler arasına sokuştururum. Ve 45 dakika
lık bir konuşma ve müzakereden sonra bu gaye-
yo ulaşabilirim. 

Sayın arkadaşlar; bu tabloyu çizmekten mak
sadım, mevcut olan bir gidişi, mcveut olan bir 
zihniyeti tebarüz ettirmiş olmakla beraber size, 
Büyük Meclise sunulan ve yarın sunulacak olan 
bütçenin mahiyeti hakkında kısa bir fikir ver
mek arzusundan ileri gelmektedir. 

HASAN POEATKAN (Eskişehir) — Muh
terem arkadaşlar; bir bütçe yapılırken gerek ge
lir kısmı, gerek masraf kısmı elbetteki tahmin
lere istinat edecektir. Fakat bütçe tekniğinde, 
o bütçenin iyi olması demek, bu yapılan tahmin
lerin hakikate yakın olmasiyle ölçülebilir. Biz, 
uzun uğraşmalarla bir bütçe yapıyoruz. Ondan 
sonra sene içinde, muhtelif tarihlerde yüzlerce 
milyon liralık aktarma ek ödenek, olağanüstü 

ödenek kanunları getiriyoruz. Ozanı an bizim bütçe 
tahminimizin sıhhati, samimiyeti ne olabilir? Allı 
ay evvel kabul edilen bir kanunla şimdi getirilen 
bu kanunun kabulü neticesinde 55 milyon 103 
bin liralık, ki küsuru da vardır, bir aktarma, 
lf>7 milyon 285 bin liralık, yine küsuratı ile, 
ek Ödenek, 2 milyon 319 bin, küsuratı ile bera
ber, olağanüstü ödenek verilmiş olacaktır. 

Arkadaşlar, bunlar çok büyük rakamlardır. 
Bu vaziyet iki sebepten ileri gelebilir. Ya tah
minimiz hakikaten yanlıştır yahutta tanzim et
tiğimiz bütçelerde samimiyet yoktur. Bu hali 
başka türlü izah etmeye imkân yoktur. Çünkü 
uzun görüşmelerden, bütçeyi meydana getirdik
ten sonra bütçe komisyonundaki çalışmaları 
bu kadar ileri götürerek uğraştıktan sonra bu
raya yüzlerce milyon liralık aktarma, ek öde
nek ve olağanüstü zam için gelmek bütçenin 
samimiyeti ile kabili telif değildir. Onun için 
Hükümetin bu sakat yoldan ayrılması lâzımdır. 
Bütçeleri yıl başında Hükümetin esaslı tahmin
lere ve bütçe samimiyetine müstenit olarak ge
tirmesi lâzımdır. Bu sakat yol Meclis çalışma
larını da, komisyon çalışmalarını da aksatan bir 
şeydir. 

MALÎYE BAKANI IIALÎD NAZMÎ KEŞ
MİR (Tokad) -'*— Arkadaşlar 1947 senesi içinde 
görülen lüzuiflh biriken ek ve aktarma suretiyle 
istihsal edilen • ve alınmak istenen ödenekler 
dolayısiyla arkadaşlarımız tenkitte bulundular 
ve bütçenin samimiyetsizliğini iddia ettiler. | 

1947 0 : 1 
Teklif edilen rakamların biraz yüksek ol

ması belki bu iddia yek nazarda haklı gibi gö
rünürse de, işin içyüzü ve hakiki mahiyeti bu 
değildir. Bir kere şunu arzetmek isterim ki, 
normal zamanlarda da dünyanın neresinde olur
sa olsun, ııekadar samimi yapılırsa yapılsın ek 
ödenek ve aktarma normal olarak kabul edil
miş bir usuldür. Ve hattâ ileri demokratik mem
leketlerin bir kısmında ödenekler için doğru
dan doğruya kararname ile Hükümete ödenek 
alma salâhiyeti de verilmiştir. Bazı memleket
lerde bütçe muvakkat mahiyette yapılır ve sene 
içinde (Reetifijatif) bütçe denilen katı bütçe 
yapılır. Binaenaleyh ne kadar dikkat edilirse 
edilsin, ne kadar samimiyet kaidelerine riayet 
edilirse edilsin bütçenin bazı ödenekleri mütc-
havvil vaziyette ister istemez Hükümeti Mec
listen ek ödenek istemek yoluna sevkeder. Kal-
dıki arkadaşlar, bugün hâlâ olağanüstü şartlar 
içerisinde bir devir geçiriyoruz. Ve bütçemiz 
bu şartların akislerini taşımaktadır. Bu yapı
lan aktarma ve ek ödeneklerin kısmı âzaını 
Millî Savunmyaa aittir. Millî Savunma dola-
yısiyle olan vaziyeti herkes gayet iyi biliyor. 
1947 yılı bütçesi yapılırken Ordumuzun ihtiyaç
ları ve miktarı hakkında katî bir rakam ver
meye imkân yoktu. Bu bizim kabahatimiz de
ğildir. Olağanüstü şartlardan doğmuştur. 

ADNAN MENDERES (Kütahya) — Vak
tinde söyledik. 

MALİYE BAKANI HALLİ) NAZMİ KEŞ
MİR (Devamla) — Siz kehanet sahibisiniz, ga
yet iyi bilirsiniz. (Soldan gülüşmeler) Biz de 
söyledik, biz de biliyoruz. Bütçe Komisyonunda 
ve icabettiği vakit Yüksek Meclis huzurunuzda 
açıkladık, gizlemedik. Fakat nihayet bu işler 
katiyetle ifade edilecek vaziyette değildi, sene 
başında ihtiyacın fevkinde ödenekle girmek 
israf oylu açmak demektir. Katî vaziyet belli 
olmadan ihtiyacın fevkinde ödenekle girmek
tense daha ihtiyatlı davranarak, daha mâkul 
ödenek doğru değil midir? (Soldan doğru 
sesleri) Nihayet biz bu ödenekleri isterken hak
lı olarak bir tenkitle karşımıza .sıkılabilirdi 

ADNAN MENDERES (Kütahya) — Ek 
ödenek istemenin fazileti babında..... 

MALÎYE BAKANİ HALİD NAZMİ KEŞ
MİR (Devamla) — Ek ödenek istemenin -ne fa
zileti, ne faziletsizliği vardır. Gayet realist bil
iştir. 
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Eğer hakikaten biz sizden ek ödenek ister

ken karşılık göstermeden isteseydik o vakit 
yerden göğe kadar hakkınız olurdu. Bu ödenek
lerin tediyesini ne ile yapacaksınız, eğer bir 
karşılığı yoksa bu sizi Merkez Bankasından 
avans istemeğe binnetice enflâsyona sevk et
mez mi Şu veya İm avakipi nazarı itibara al
madınız mı diye. (Jok haklı olarak bir tenkitle 
karşımıza çıkabilirlerdi. Fakat arkadaşlar biz 
aktarmaları, yapılan tasarruflarla ve ek öde
neği de doğrudan doğruya varidatımızın geliş
mesinden mütevellit hakiki vergi gelirleriyle 
santimi santimine karşılamış bulunuyoruz. (Bra
vo sesleri alkışlar). 

ADNAN MENDERES (Kütahya) — Va
ridat fazlasiyle bütçe açığını kapatsaydmız. 

BAŞKAN — Adnan bey söz istiyorsanız ve
reyi m. (Oülüşmeler) 

MALİYK BAKANİ HALİL) NAZMİ KEŞ
MİR (Devamla) — 1947 gelir bütçesi tahmin
leri Bütçe Komisyonunda uzun ıızadıya, kalem. 
kalem tetkik edilmiştir. Ve hattâ bazı tahmin
lerde çok nikbin olduğumuz iddia edilmiştir. 
Biz nikbin, değiliz, hakikat belki bunun fev
kinde tecelli edecektir iddiasında bulunduk ve 
gelir bütçesi de Yüksek Kamutayda tetkik edil
di. Bu bakımdan bize düşen vazifeyi tamamiy-
le yapmış bulunuyoruz. Binaenaleyh bütçenin 
%40 ı diye iddia edilen ve hakikaten ek ve ak
tarma %20 olan miktar çok dahi olsa âzami or
dumuz ihtiyaçlarına tahsis edilen bu ödenekle
ri tarnamiyle hakiki vergi geliri ile karşıla
mış bulunuyoruz. Bu bakımdan vaziyeti tavzih 
etmiş oluyorum zannederim. Başkaca mâruzâ
tım yoktur. 

BAŞKAN — Ahmet Oğuz. 
AHMET OĞUZ (Eskişehir) — Muhterem 

arkadaşlar, bugüne kadar Yüksek Mecliste 
bu kadar isteksiz ve arzumun hilâfına Yüksek 
Huzurunuza çıkmamıştım. Sebebi çok aşikâr. 
Bir bütçe tetikkmda, bir bütçenin seyri esna
sındaki hâdiselerle olan münasebetini terkipte 
okadar basit, okadar iptidaî kaideler içinde 
konuşuyoruz ki, bu bana hakikaten üzüntü 
vermiştir. (Allah, allah sesleri.) Bir bütçe-

'nin tenkidinde söylenilenleri ve yahut bir büt
çe için alman ek ödenek ve münakalalarm nis
petleri gözönünde tutulursa hakikaten bidayet
te yüksek huzurunuza sunulan bu bütçenin ne 
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dereceye kadar isabetli ve samimi olduğu ken
diliğinden tebarüz eder. Kaldı ki, arzettim, 
eğer yıl içinde fevkalâde hâdiseler tahaddüs et
miş olsaydı ve bunun icabı olan bazı ek öde
nekler; manakaleler gerekseydi bu konu üze
rinde durmak zait olurdu. Fakat böyle bir hâ
dise ile karşı karşıya değiliz arkadaşlar. Millî 
Savunma ki, verilen ek ödeneklerin 160 mil
yona yakımın bel'etmiştir; onun bütçesinde 
bir fevkalâdelik yoktur. Bunun zaten yetişin i-
yecek olduğunu da vaktiyle arzetmiş bulunu
yorduk. Binaenaleyh ortada gayet, tabiî haller 
gibi telâkki edilecek bir şey yoktur. Acaba 
Sayın Bakan bir memleket idaresinde büro gi
derleri için tam 12 nci ayda münakale, yolluk
lar için, demirbaş için, taşıt giderleri için, hi
maye giderleri için; geçici yolluklar İçin; 
kongre, konferanslar için, propaganda ve ya
yın için, yakacak zammı için, eserler satnıal-
mak, yazdırmak, tercüme gibi gayet tabiî, 
basit masrafları vaktiyle derpiş etmemiş midir:, 
Bunlar için ek bir münakale, ek bir ödenek 
tasarısı yüksek huzurunuza getirmiş değil mi
dir? Arzettiğim gibi bütçenin bir kısmı vardır 
ki, bunlar sabit karakterlidir. Bunlar uzun 
yıllar için normlaşmış vaziyettedirler. Bun
lar için ek ödenek, münakale vaziyeti bahis 
mevzuu olamaz. Demin bu hususu bir parça 
inikas ettirmiştim. Evet Bütçe Komisyonunda 
bazı ödenekleri kesersiniz. Bir Hükümet, bir 
Bakan olarak yıl içinde gelir ek bir ödenekle, 
munzam bir münakale ile ödenek ihtiyacı yine 
giderilebilir. Arzettiğim gibi bu ek ödenek ve 
münakalelere dair tetkikler bir saat veya 45 
dakikalık bir zaman almaktadır. Arkadaşlar, 
bu itibarla bendeniz bütçemizin durumunu ve 
gelecek bütçeler muvacehesinde sayın heyetin 
dikkat nazarını çekmek istedim. Fakat diğer 
taraftan denilecek ki, efendim, biz açık ver
dik mi? Biz gelir temin ettik, kaynaklarımızı 
artırdık, işimizi görüyoruz. Bu, tamamen ay
rı br iştir. Bu gelir neticesi memlekette 7 Ey
lül âfetinin doğurduğu bir gayritabiî farktır. 
Bununla hiçbir alâkası yoktur. Eğer bütçeniz
de kaynaklarınız artmışsa açıklarınızı kapatı
nız, borçlarınızı ödeyiniz. Binaenaleyh bu işte 
gelir mevzuunun hiçbir alâkası yoktur. 

Yine şimdiden arzetmek istiyorum ki; 1948 
yılı bütçesi de aynı ruh, aynı görüş muvacehe
sinde Yüksek Heyetinize gelecektir. Bütçe Ko-
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misyonu Yüksek Meclis namına çalışıyor, yoru
luyor. Fakat bütün bu gayretleri aynı ruhun 
ve görüşün devamı altında yok olacağı muhak
kaktır. 

BAŞKAN — Ahmet Tahtakıhç. 
AHMET TAHT AK ILIÇ (Kütahya) —Muh

terem arkadaşlar; bütçelerde münakaleler yap
mak, ek ödenekler almak, bunlar teknik bakım
dan, akademik münakaşa mevzuu olmak bakı
mından, sağa ve sola ne kadar çekilirse çekilsin, 
Türkiye'deki Devlet Bütçesi karakterini, mem
leketin hakikî ihtiyaçlarına tevcih bakımından, 
gerek münakaleler yapmanın, gerek ödenekler 
almanın nasıl tasarruf fikrini yıktığını bu ek 
ödeneklerle birtakım evvelden bilinen masraf
ların nıahza bir tahsisat temin etmek zihniyeti 
içinde Meclisi emrivakilerle karşı karşıya ge
tirdiğini geçmiş seneler bütçeleri de gözden ge
çirilirse, gayet iyi olarak anlamak ve Meclisçe 
bunu tesbit etmek mümkündür. 

Muhterem arkadaşlar; tek bir kalemde bu
günkü müzakerelerin hedefine ulaşmak için şu 
noktayı tesbit edebiliriz. Türkiye'de; bir inşa
at silsilesi vardır. Bu inşaat silsilesinin tahsi
satları daima yıldan yıla ve sene içinde ek 
ödenekler almak suretiyle emrivaki haline gel
miş ve milyonlara malolınuştur. Bunların için
de büyük mikyasta sulama işlerine girişmek dâ
vası Meclisi nasıl bu işler için mütemadi masraflar 
yapmak mevkiine düşürdüğünü hepiniz lıatırlıyabi-
lirsiniz. Binaenaleyh, Türkiye'de bütçe mevzu
unda görüşürken ek ödenekler ve olağanüstü 
ödenekler almanın bizi tasarruf fikrinden, Dev
let hizmetlerini birbiriyle mukayese ederek 
ehemmiyetli işler yerine birtakım emrivakilere 
tâbi olarak daha ziyade süse, gösterişe yarayan, 
birinci derecede olnııyan işlere milyonlar ayır
mak vaziyetine düşüldüğünü hatırlatmak ye
rinde olur. 

Muhterem arkadaşlar; tasarruf mevzuunda 
ısrarımız memleketin iktisadi bünyesini tetkik 
ederken o derecede şiddet kesbetmiştir ki, eğer 
hâlâ yersiz masraflarda mutlaka ve mutlaka 
katı bir tasarruf zihniyeti içerisinde şu iş 
için şu kadara mal olacak ve buna Meclis sağ
lam bir irade göstermiyecek, bu ek ödenekler 
sistemine yine gidilecek olursa gelecek yıllara, 
istikbale israfedilmiş milyonlarca borçla çık
mış olacağız. 

Maliye Bakanı dediler ki; bu bir bakımdan 
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da bizi tasarrufa alıştıracaktır. 

Arkadaşlar; 12 nci ayın içerisindeyiz. Bugü
ne adar çok rica ederim, bunlar yapılmamış da 
şimdi Mecliste kanunu kabul ve tasdik edildik
ten sonra mı yapılacaktır? Ahmet Oğuz arkada
şımın gayet açık olarak belirttiği gibi Meclisten 
munzam tahsisat almak ve münakaleler yapmak 
işi gereği gibi tetkik edilmemek yüzünden bü
tün Vekâletler ve daire mesul eri işi bu tarzda 
yürütmeyi kolaylarına almışlar ve âdet edin
mişlerdir. 

Muhterem arkadaşlar, fasılları tetkik edecek 
olursanız Halkevlerine yardım diye birşey göre
ceksiniz. İşin içtimai, kanuni ve siyasi tarafı
na dokunmıyacağım. Fakat bu yardım ne de
mektir? 1947 yılı içinde bir milyar altı yüz bin 
liraya yaklaşan Devlet Bütçesi, sene sonunda 
bir açıkla kapanıyor, buna rağmen Meclis o gün 
Halkevlerine - iki milyon değil - 1 950 000 lira 
tahsisat kabul ediyor. Bunun adı da yardım
dır. 

Arkadaşlar, tekrar ediyorum, işin siyasi ve iç
timai münakaşasına girmiyorum. Hattâ Kanun 
bakımından yardımın hiç bir suretle Halkevleri
ne tevdi edilmemesi gerektiği noktasına da temas 
etmiyeceğim. Fakat Meclis, sanki bu memleket 
bir yatağında iki hasta yatmıyan memleketmiş 
gibi, sanki zirai mücadelesinin en iptidai nokta
dan bir adım öteye ilerlemesini sağlamış gibi bu 
yardımı Halkevlerine bir seferinde 250 000, bir 
seferinde 250 000 küsur bin olmak üzere ve 
tekrar yarım milyon lira tahsisat kabul etmek 
emrivaki ile karşı karşıya getiriyor. Sayın Ma
liye Bakanı gerçi izah ettiler: Masrafları 
evvelden mümkün olduğu kadar dar bir ölçü
de kabul etmekle sonradan tahsisat kabul et
mek bir bakıma tasarrufu temin eder dediler. 
Bu da bir görüş olabilir. Hattâ evvelden ihti
yaçları kati olarak hesap etmek zihniyetinde 
daha faydalıdır, gibi bir noktaya götürdüler 
bu söylediklerini hakikatlerle karşılaştırırsa-
nız, vaziyet tamamen tersinedir. Bu münakale 

ve munzam tahsisatlarla ilerdenberi Meclis; 
emrivakilerle karşı karşıya getirilmiş bulun
maktadır. Hükümet idaresini böyle emrivaki
lerle yürütmek zihniyetinden doğmuştur. Bu 
noktayı tesbitetmek bizim için çok ehemmiyet
li bir hâdisedir. Çünkü, geçmiş senelerin zira
at bütçesi gibi yarın, yarım ziraat bütçesi kar
şınıza geldiği zaman bu memlekette, bastığı 
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dalı kesercesine Türkiye ziraatinin nasıl ihmal 
edildiğini göreceğiz. Eğer Sayın Maliye Baka
nı bize Türkiye ziraatini kalkındıracak birta
kım masraflarla gelseydi, büro masrafları, de
mirbaş masrafları, yolluklar gibi, bir noktada 
tutulması lfızımgelen, masraflar silsilesinden 
başka verimli bir iş için, fevkalâde memlekete 
yararlı bir iş için tahsisat istemiye gelmiş ol
saydı muhakkak ki, biz de bu zarureti memle
ketin iktisadi ölçüsü içinde tesbitedip muhak
kak surette kabul yoluna gidecektik. 

Fakat arkadaşlar, ne olursa olsun, bu ek 
ödenekler ve münakaleler sistemi Türkiy'de 
Devlet masraflarını bir noktada tutmak yolun
daki zarureti yıkan, baltalıyan bir hâdisedir. 
Eğer Meclis bugün bu hâdiseyi ele alıp da buna 
bir noktada dur demezse memleketin yarınki 
iktisadi vaziyeti bugünkünden daha karanlık 
olacaktır. 

BAŞKAN — Nuri özsan. 
NURÎ ÖZSAN (Muğla) — Arkadaşlar ta

sarruf fikrini yıkan bu gibi işlerin ne kadar 
lâubalilik içinde cereyan ettiğini arzetmek mak-
sadiyle bendeniz usul hakkında mâruzâtta bu
lunmak çin huzurunuza geldim. 

Esas hakkında mâruzâtta bulunmak imkâ
nını bulamadım. Çünkü kanun tasarısı henüz 
yarım saat evvel elime geçmiş bulunuyor. Hal
buki jçtüzük'ün 101 nci maddesine göre. «Ka
mutay başka türlü karar vermedikçe hiçbir 
kanun tasarısı veya teklifi bastırılıp üyelere 
dağıtıldıktan sonra en az 48 saat geçmeden gö
rüşülemez» diyor. 

Vakaa gündemde dün dağıtılmış gibi göste
rilmiş ise de, dün akşam saat 10 da giderken 
kullunda bu tasarıyı bulmadım. Bugün öğleyin 
geldiğim zaman bulabildim. 

BAŞKAN — Dün akşam bütçe dağılmıştır 
efendim, arkadaşların da bir itirazı yoktur. 

NURİ ÖZSAN (Muğla) — Bir arkadaşım 
bunu dün aldıklarını söylerlerse mesele yoktur. 

BAŞKAN — Bir itirazınız varsa heyeti umu
mi yeye arzederim. 

NURÎ ÖZSAN (Muğla) — Başkanlığın na
zarı dikkatini celbediyoruın ve tasarının bugün 
konuşulmamasını rica ediyorum. 

BAŞKAN — Bir arkadaşımız tarafmdan ta
sarının bugün görüşülmemesi hakmda bir itiraz 
vâki olmaktadır.... 
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ADNAN MENDERES (Kütahya) — Efen

dim evvelâ, 48 saat evvel dağıtıldı mı, dağıtıl
madı mı? hususunun tesbiti, ondan sonra da 
haklı olmadığı halde bugün görüşülüp görüşül
memesinin reye konması lâzımdır. 

BAŞKAN — Arkadaşımızın izah ettiği gibi 
bugün bu işin görüşülmesine devam olunmasını 
kabul edenler... Etmiyenler.. Bugün görüşülme
sine devam olunması kabul olunmuştur. 

Tereddüt hâsıl oldu ise tekrar oya arzede-
yim; bugün görüşülmesine devam olunmasını 
kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Usul hakkındaki sözünüzden başka bîr sö
zünüz var mı? 

NURÎ ÖZSAN (Muğla) — Bizlerden kaçı
rılıyor. Yetmiş sayfalık bir kanun tasarısı böyle 
yarım saat içinde tetkik edilebilir mi? Tetkik 
etmek fırsatı verilmiyen bir kanun hakkında 
nasıl konuşabilirim? 

BAŞKAN — Kaçırılan bir şey yoktur. Di
ğer arkadaşlarımız da böyle bir mütalâa beyan 
etmediler. 

Söz Maliye Bakanmındır. 
MALÎYE BAKANI HALÎT NAZMİ KEŞ

MİR (Tokad) — Sayın Ahmet Oğuz'un yeniden 
vâki beyanatı ilk beyanatına yeni bir şey ilâve 
etmediği için, ben de tekrar eski beyanatıma 
avdet etmiyecegim. 

Esasa ait mütalâalarımı söyliyeceğ^m. Yal
nız şu kadar ilâve edeyim ki, ek ödeneğin kısmı 
âzami Millî Savunmaya aittir ve onun yanında 
mühimce bir miktarda yer alan, özel idarelere 
ve belediyelere yardımdır. Bunun dışında, ar
kadaşımın misal olarak gösterdiği şeyler, aktar
ma mevzuudur. Yani bir bakanlık herhangi bîr 
fasıl ve maddesinden tasarruf etmiş diğer bir 
fasıl ve maddeye nakletmiştir. Çocuk zammı, ya
kacak zammı gibi şeylerin bazan evvelden ke
sin olarak tahmini mümkün olmuyor. îster iste
mez bu gibi ahvalde aktarmaya gitmek zaruret 
hâsıl olduğu için münakale yapılıyor, hattâ kar
şılık münakale ile bulunmazsa ek ödeneğe git
mek t e kanuni bir zarurettir. 

Bunun dışında şunu arzetmek isterim ki ; es
kiden yapılan ek ödenekler, aktarmalar hemen 
senenin her ayında Meclise gelirdi. Fakat Büt
çe Komisyonu bir kaç senedenberi bu işi bir in
tizam altına almış bulunuyor. Senede iki defa
dan fazla getirilmesini istemiyor ve Hükümet 
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de buna âzami dikkatini sarfediyor. Nitekim bu 
sene ortasında bir ve sene sonuna doğru da bir 
olmak üzere ancak iki tasarı getirdik. 

Başkaca maruzatım yoktur. 
BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUAM

MER ERÎŞ (Ankara) — Efendim yüksek heye
tinizin nazarına arzetmek mecburiyetindeyim ki 
iki sene evvel Bütçe Komisyonunuz, Sayın Ma
liye Bakanının ifade buyurdukları "gibi, senede 
iki defadan başka aktarmayı kabul etmemekte
dir Yüksek tetkikınıza arzedilmiş olan tasarı 
ile 8 300 000 liralık aktarma, 72 487 bin küsur 
liralık ek ödenek ve 1 922 500 liralıkta olağa
nüstü ödenek istenmektedir. 

Aktarma, fasıllarda mevcut ödeneklerden na
kil edildiği için ek ödenek mevzuu teşkil etmez. 
Ek ödenek ve olağanüstü talısisatki 73 410 158 li
radan ibarettir. Bundan evvel yüksek heyetin ka
bul buyurduğu olağanüstü ve ek ödenek miktarı 
102 milyon 969 bin küsur liradır. 

Bu defa tasvibinize iktiran ettiği takdirde 73 
milyon 410 bin lira ile 176 milyon 380 bin lira
lık ek ödenek kabul edilmiş olacaktır. 

Bütçe Komisyonuzun raporunda tebarüz et
tirilmiş olduğu gibi on birinci ay sonunda 166 
milyon liradan biraz fazla, fazlai varidat vardır. 

On ikinci ay için tahminen 10 milyon liralık 
fazlalığı kabul ettiğimiz takdirde 176 milyon kü
sur lira fazlalıkla demin arzetiğim ek ödene
ğin temamen karşılanacağını arzederim. 

BAŞKAN — Başka söz stiyen yoktur... Mad
delere geçilmesini kabul edenler... Etmiyenler,.. 
Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 

1947 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaret
li cetvelde değişiklik yapılması hakkında kanun 

MADDE 1. — 1947 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A) şaretli cetvelin ilişik (1) sayılı cetvelde 
yazılı tertipleri arasında 8 334 280 liralık aktar
ma yapılmıştır. 

22 Koruyucu asker müf
rezesi giderleri 
BAŞKAN — Kabul 
edilmiştir. 

108 ÜOO 
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Başbakanlık 
61 Geçici hizmetliler üc

reti 4 700 
BAŞKAN — Kabul 
edilmiştir. 

67 Posta, telgraf ve tele
fon ücret ve giderleri 11 000 
BAŞKAN — Kabul 
edilmiştir. 

68 Taşıt giderleri 11 500 
BAŞKAN — Kabul 
edilmiştir. 

69 Yolluklar 1 500 
BAŞKAN — Kabul 
edilmiştir. 

Danıştay Başkanlığı * 
83 Merkez büro giderleri 1 000 

BAŞKAN — Kabul 
edilmiştir. 

85 Posta, telgraf ve tele
fon ücret ve giderleri 2 500 
BAŞKAN — Kabul 
edilmiştir. 

86 Başkanlık otomobilleri 
giderleri 500 
BAŞKAN —•• Kabul 
edilmiştir. 

89 4598 sayılı Kanun ge
reğince yapılacak te
davi giderleri ve yol-
hıkları 1 000 
BAŞKAN — Kabul 
edilmiştir. 

92 Geçen yıl borçları 1 519 
BAŞKAN — Kabul 
edilmiştir. 

Basın, yajnn Genel Müdürlüğü 
94 Aylıklar 30 000 

BAŞKAN — Kabul 
edilmiştir. 

113 Kongre ve konferans
lar 24 000 
BAŞKAN — Kabul 
edilmiştir. 

İstatistik Genel Müdürlüğü 
124 İller büro giderleri 25 

BAŞKAN — Kabul 
edilmiştir. 
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B. Eklenen Düşülen 
128 Yolluklar 25 

BAŞKAN — Kabul 
edilmiştir. 

13iî Makina ve nıakina 
fişi satmalma karşılığı 12 000 
BAŞKAN — Kabul 
edilmiştir. 

DevJet Meteoroloji işleri Genel 
Müdürlüğü 

140 Aylıklar 150 000 
BAŞKAN — Kabul 
edilmiştir. 

148 Posta, telgraf ve tele
fon ücret ve giderleri 4 000 
BAŞKAN — Kabul 
edilmiştir. 

157 Yayın, baskı, kitap, 
dergi ve abone karşı
lıkları ve giderleri 1 000 
BAŞKAN — Kabul 
edilmiştir. 

158 Milletlerarası mete
oroloji giderleri 2 500 
BAŞKAN — Kabul 
edilmiştir. 

Diyanet İşleri Başkanlığı 
163 Aylıklar ,500 

BAŞKAN — Kabul 
edilmiştir. 

166 4178 ve 4598 sayılı 
kanunlar gereğince 
yapılacak zamlar ve 
yardımlar 500 
BAŞKAN — Kabul 
edilmiştir. 

169 Basılı kâğıt ve defter
ler 596 
BAŞKAN — Kabul 
edilmiştir. 

171 Kira karşılığı 950 
BAŞKAN — Kabul 
edilmiştir. 

173 Giyecekler 904 
BAŞKAN — Kabul 
edilmiştir. , 

174 4598 sayılı Kanun 
gereğince yapılacak 
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tedavi giderleri ve 
yollukları 177 
BAŞKAN — Kabul 
edilmiştir. 

175 Dinî eserleri .satmal
ma, yazdırma, tercü
me, bastırma ücret ve 
giderleri 2 627 
BAŞKAN — Kabul 
edilmiştir. 

Adalet Bakanlığı 
180 Aylıklar 70 000 

BAŞKAN — Kabul 
edilmiştir. 

182 Geçici tazminat 10 000 
BAŞKAN — Kabul 
edilmiştir. 

183 4178 ve 4598 sayılı 
kanunlar gereğince 
yapılacak zamlar ve 
yardımlar 85 000 
BAŞKAN — Kabul 
edilmiştir. 

193 Güdüm giderleri 100 000 
BAŞKAN — Kabul 
edilmiştir. 

196 Ankara Hukuk Fa
kültesi talebe yurdu 
genel giderleri 7 000 
BAŞKAN — Kabul 
edilmiştir. 

197 Ceza ve tevkif evleri 55 000 
BAŞKAN — Kabul 
edilmiştir. 

200 Adalet dergisi ve yar-
gıtay kararları der
gisi, yazı, tercüme 
ve baskı giderleriyle 
hukuk eserleri satm
alma karşılığı 15 000 
BAŞKAN — Kabul 
edilmiştir. 

206 Ceza ve tevkifevleri 
ve hükümlü çocuklar 
ıslahevleri döner ser- , • 
mayesi » 1 5 000 
BAŞKAN — Kabul 
edilmiştir. > i i 
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B. 

207 

213 

217 

219 

220 

221 

224 

B : 18 17 .12 .1947 
Eklenen Düşülen | B. 

O : 1 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 
Aylıklar 280 000 
BAŞKAN — Kabul 
edilmiştir. 
İller büro giderleri 7 000 
BAŞKAN — Kabul 
edilmiştir. 
Yolluklar 6 500 
BAŞKAN — Kabul 
edilmiştir. 
4598 sayılı Kanun 
gereğince-; yapılacak 
tedavi giderleri ve 
yollukları 5 000 
BAŞKAN — Kabul' 
edilmiştir. 
Kadastro, tapu yazma 
heyetleri giderleri 1 500 
BAŞKAN — Kabul' 
edilmiştir. 
Kurs ve mektep gi
derleri 20 000 
BAŞKAN — Kabul 
edilmiştir. 
4644 ve 4805 sayılı 
kanunlar gereğince • 
ödenecek emekli ke
seneği karşılığı 14 000 
BAŞKAN — Kabul 
edilmiştir. 

Millî Savunma Bakanlığı 
228 Aylıklar 613 075 

BAŞKAN — Kabul 
edilmiştir.' 

229 Temsil ödeneği 23 790 
BAŞKAN — Kabul 
edilmiştir.' 

230 Hizmetliler ücreti 17 364 
BAŞKAN — Kabul 
edilmiştir. 

231 Geçici hizmetliler üc
reti (Kara, Hava, 
Deniz, Askerî fabrika- ( l 

lar, Harita) ' 57 359 
BAŞKAN — Kabul 
edilmiştir. ; 

232 Yabancı uzman ve 

Eklenen Düşülen 

hizmetlilerle tercü
manların ücretleri 
BAŞKAN — Kabul 
edilmiştir. 

233 Geçi tazminat 
BAŞKAN — Kabul 
edilmiştir. 

234 4598 sayılı Kanun 
gereğince verilecek 
çocuk zammı 
BAŞKAN — Kabul 
edilmiştir. 

235 4598 sayılı Kanun 
gereğince verilecek 
doğum yardımı 
BAŞKAN — Kabul 
edilmiştir. 

236 4598 sayılı Kanun 
gereğince verilecek 
ölüm yardımı 
BAŞKAN — Kabul 
edilmiştir. 

237 Ataşeler temsil öde
neği (Kara, Hava, 
Deniz) 
BAŞKAN — Kabul 
edilmiştir. 

238 3779 sayılı Kanunun 
10, 11 ve 1059 sayılı 
kanunun 5 nci mad
deleri gereğince ge
dikli erbaşlara veri
lecek ikramiye ve 
mükâfat 
BAŞKAN — Kabul 
edilmiştir. 

240 4335 ve 4688 sayılı 
kanunlar gereğince 
verilecek uzmanlık 
ücret ve gündelikleri 
BAŞKAN — Kabul 
edilmiştir. 

241 1144 ve 4145 sayılı 
kanunlar gereğince 
denizaltı ve dalgıç 
ödeneği 
BAŞKAN — Kabul 
edilmiştir. 

57 000 

78 700 

9 000 

6 000 

000 

524 262 

15 500 

1 000 

17 000 
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B. 
247 

248 

B : 18 
Eklenen 

17 .12 .1947 
B. 

O : 1 

252 

253 

onn 

256 

260 

201 

271 

272 

273 

285 

Posta ve telgraf üc
retleri 
BAŞKAN — Kabul 
edilmiştir. 
Telefon ve başka 
haberleşme ücret ve 
giderleri 
BAŞKAN — Kabul 
edilmiştir. 
Geçici görev yolluğu 
BAŞKAN — Kabul 
edilmiştir. 
Müfettişler yolluğu 
BAŞKAN — Kabul 
edilmiştir. 
Yabancı uzman ve 
hizmetlilerle tercü
manların yolluk ve 
başka gerekli gider
leri 
BAŞKAN — Kabul 
edilmiştir. 
Tayınat 
BAŞKAN — Kabul 
edilmiştir. 
Yakacak, aydınlat
ma, ısıtma 
BAŞKAN — Kabul 
edilmiştir. 
Giyecekler 
BAŞKAN -- Kabul 
edilmiştir. 
Hayvan satmalına ve 
tazmini (kara, hava, 
deniz, Askerî fabri
kalar, harita) 
BAŞKAN — Kaimi 
edilmiştir. 
Gaz ve gazdan ko
runma giderleri 
BAŞKAN — Kabul 
edilmiştir. 
Taşıma giderleri 
BAŞKAN — Kabul 
edilmiştir. 
Askerlik müzeleri gi
zlerleri 
BAŞKAN — Kabul 
edilmiştir. 

Düşülen 

272 000 

3 000 

34 000 

Eklenen Düşülen 

2 500 

46 250 

263 250 

68 000 

40 000 

000 

2 000 

63 000 

2 000 

287 Sınırlama Komisyo
nu giderleri 1 000 
BAŞKAN —- Kabul 
edilmiştir. 

içişleri Bakanlığı 
298 Aylıklar 350 000 

BAŞKAN — Kabul 
edilmiştir. 

302 4178 ve 4598 sayılı 
kanunlar gereğince 
yaplacak zamlar ve 
yardımlar 90 000 
BAŞKAN — Kabul 
edilmiştir. 

303 Merkez büro giderleri 7 500 
BAŞKAN — Kabul 
edilmiştir. 

304 İller büro giderleri 55 000 
BAŞKAN — Kabul 
edilmiştir. 

305 Basılı kâğıt ve defterler 3 000 
BAŞKAN — Kabul 
edilmiştir. 

306 Posta, telgraf ve tele
fon ücret ve giderleri 30 000 
BAŞKAN — Kabul 
edilmiştir. 

307 Kira karşılığı 20 000 
BAŞKAN — Kabul 
edilmiştir. 

310 Yolluklar 57 000 
BAŞKAN — Kabul 
edilmiştir. 

31.1 Giyecekler 4 000 
BAŞKAN — Kabul 
edilmiştir. 

316 Devir yollukları 35 000 
BAŞKAN — Kabul 
edilmiştir. 

316/A Seçim giderleri 75 000 
BAŞKAN — Kabul 
edilmiştir. 

320 Kongre staj ve öğre
tim giderleri . $ 540 
BAŞKAN — Kabul 
edilmiştir. 
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B. Eklenen 

322 Yabancı uzmanlar 
BAŞKAN — Kabul 
edilmiştir. 

Emniyet Genel Müdürlüğü 
330 4178 ve 4598 sayılı 

kanunlar gereğince 
yapılacak zamlar ve 
yardımlar 215 000 
BAŞKAN — Kabul 
edilmiştir. 

333 İller büro giderleri 3 250 
BAŞKAN — Kabul 
edilmiştir. 

336 Kira karşılığı 10 000 
BAŞKAN — Kabul 
edilmiştir. 

338 Yolluklar 15 000 , 
BAŞKAN — Kabul 
edilmiştir. 

341 Teknik giderler 3 000 
BAŞKAN — Kabul 
edilmiştir. 

342 Giyecek ve teçhizat 50 000 
BAŞKAN — Kabul 
edilmiştir. 

344 Onarma işleri 
BAŞKAN — Kabul 
edilmiştir. 

34G 4367 sayılı Kanun ge
reğince verilecek er 
tayını karşılığı 
BAŞKAN — Kabul 
edilmiştir. 

349 Polis dergisi giderleri 500 
BAŞKAN — Kabul 
edilmiştir. 

352 Kongre, staj, tahsil 
giderleri 1 250 
BAŞKAN — Kabul 
edilmiştir. 

353 Polis okulları giderleri 10 000 
BAŞKAN — Kabul 
edilmiştir. 

354 Prevantoryum ve sa
natoryum giderleri 
BAŞKAN — Kabul 
edilmiştir. 

17.12.1947 
Düşülen 

20 000 

85 000 

40 000 

48 000 

B. 

İ58 

361 

370 

371 

376 

380 

388 

391 

392 

393 

397 

O : 1 
Eklenen Düşülen 

Jandarma Genel Komutanlığı 
Aylıklar 702 000 
BAŞKAN — Kabul 
edilmiştir. 
4178 ve 4598 sayılı 
kanunlar gereğince 
verilecek zamlar ve 
yardımlar 102 000 
BAŞKAN — Kabul 
edilmiştir. 
Muayyenat; 123 540 
BAŞKAN — Kabul 
edilmiştir. 
Askerî gereçler 133 000 
BAŞKAN — Kabul 
edilmiştir. 
Taşıma giderleri 213 000 
BAŞKAN — Kabul 
edilmiştir. 
4644 ve 4805 sayılı 
kanunlar gereğince öde
necek emekli kesene
ği karşılığı 125 000 
BAŞKAN — Kabul 
edilmiştir. 

Dışişleri Bakanlığı 
Aylıklar 100 000 
BAŞKAN — Kabul 
edilmiştir. 
4178 ve 4598 sayılı ka
nunlar gereğince yapı
lacak zamlar ve yar
dımlar 4 000 
BAŞKAN — Kabul 
edilmiştir. 
Merkez büro giderle
ri 5 300 
BAŞKAN — Kabul x . 
edilmiştir. 
Elçilik ve konsolos
luklar giderleri 20 000 
BAŞKAN — Kabul 
edilmiştir. 
Posta, telgraf ve tele
fon ücret ve giderleri 50 000 
BAŞKAN — Kabul 
edilmiştir. 
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B. Eklenen Düşülen 

404 Yabancı elçler konuk
ların ağırlanma • gider
leri. 130 273 
BAŞKAN — Kabul 
edilmiştir. 

407 Telif, tercüme, yazı, 
yayım ve abone ücret 
ve giderleri 1 500 
BAŞKAN — Kabul 
edilmiştir. 

412 Geçen yıl borçları 120 000 
BAŞKAN — Kabul 
edilmiştir. 

Maliye Bakanlığı 
415 Aylıklar ve temsil öde

neği 400 000 
BAŞKAN — Kabul 
edilmiştir. 

420 4178 ve 4598 sayılı 
kanunlar gereğince ya
pılacak zamlar ve yar
dımlar 80 000 
BAŞKAN — Kabul, 
edilmiştir. 

427 Yolluklar 20 000 
BAŞKAN — Kabul 
edilmiştir. 

429 4598 sayılı Kanun ge
reğince yapılacak te
davi giderleri ve yol
lukları 20 000 
BAŞKAN — Kabul 
edilmiştir. 

447 Yazı ve tercüme üc
retleri, kitap ve dergi 
karşılığı ve Maliye 
dergisi yollukları 3 500 

.BAŞKAN — Kabul 
edilmiştir. 

450 1351 sayılı Kanun ge
reğince îmar Müdür
lüğüne 50 000 
BAŞKAN — Kabul 
edilmiştir. 

451 Eski yıllar borçları 66 000 
BAŞKAN — Kabul 
edilmiştir. 

B. Eklenen 
460 Beden Terbiyesi Ge

nel Müdürlüğüne 50 000 
BAŞKAN — Kabul 
edilmiştir. 

475 Yeşilay Derneğine 5 000 
BAŞKAN — Kabul 
edilmiştir. 

481 Türk Hukuk Kuru
muna 10 000 
BAŞKAN — Kabul 
edilmiştir. 

Devlet Borçları 
501 2463, 2614 sayılı Ka

nunlar gereğince ya
pılan istikrazın faiz ve 
itfa karşılıklarîyle ko-
müsyon, sigorta ve 
başka her türlü gider
leri 4 000 
BAŞKAN — Kabul 
edilmiştir. 

504/A 4938 sayılı Kanun 
gereğince yapılan is
tikrazın faiz ve itfa 
karşılıkları ile komüs-
yon, sgorta ve başka 
her türlü giderleri 1 885 000 
BAŞKAN — Kabul 
edilmiştir. 

511 Türkiye Cumhuriyet 
Merkez Bankasına ya
pılan ödemeler 23 000 

518 3525, 3738 ve 4171 
sayılı Kanunlar gere
ğince temin olunan kre
di ve istikrazlar 
BAŞKAN — Kabul 
edilmiştir. 

519 Vatanî hizmet karşı
lığı bağlanan aylık ve 
ödenekler 2 600 
BAŞKAN — Kabul 
edilmiştir. 

Millî Eğitim Bakanlığı 
526 Aylıklar 

BAŞKAN — Kabul 
edilmiştir. 

Düşülen 

2 304 000 

,290 000 

5 4 -
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B. 
530 

531 

535 

537 

540 

541 

543 

544 

546 

575 

Eklenen Düşülen 
Geçici tazminat 110 000 
BAŞKAN — Kabul 
edilmiştir. 
4178 ve 4598 sayılı 
Kanunlar gereğince ya
pılacak zamlar ve yar
dımlar 180 000 
BAŞKAN — Kabul 
edilmiştir. 
Posta, telgraf ve tele
fon ücret ve giderleri 37 000 
BAŞKAN — Kabul 
edilmiştir. 
Bakanlık otomobili gi
derleri 1 250 
BAŞKAN — Kabul 
edilmiştir. 
4598 sayılı Kanun ge
reğince yapılacak te
davi giderleri ve yol
lukları 20 000 
BAŞKAN — Kabul 
edilmiştir. 
inceleme, kitaplıklar, 
derleme ve yayın gi
derleri 83 000 
BAŞKAN — Kabul 
edilmiştir. 
Yüksek okullar genel 
giderleri 65 000 
BAŞKAN — Kabul 
edilmiştir. 
Lise, ortaokullar ile 
öğretmen okulları ve 
eğitim enstitüleri ge
nel giderleri 35 000 
BAŞKAN — Kabul 
edilmiştir. 
3238, 3704, 3803, 4274, 
4357 ve 4459 sayılı 
kanunlar gereğince öde
necek köy okulları 
ile : enstitüleri ve köy 
eğitmenleri ücret ve 
giderleri 1 009 250 
BAŞKAN — Kabul 

i , ' . ' I i . • " 

edilmiştir.l!! 

2153 sayılı Kanun ge
reğince Devlet kitap-

B. Eklenen Düşülen 

579 

580 

lan döner sermaye
sine yardım 125 000 
BAŞKAN — Kabul 
edilmiştir. 
özelokullardaki Türk 
dili ve Türkçe kültür 
dersleri öğretmenleri
nin aylıkları için yar
dım 28 000 
BAŞKAN — Kabul 
edilmiştir. 
Çeşitli hizmetler 180 000 
BAŞKAN — Kabul 
edilmiştir. 

Bayındırlık Bakanlığı 
582 Bakan ödeneği 145 

BAŞKAN — Kabul 
edilmiştir. 

583 Aylıklar 
BAŞKAN — Kabul 
edilmiştir. 

585 Geçici hizmetliler üc
reti 
BAŞKAN — Kabul 
edilmiştir. 

587 4178 ve 4598 sayılı 
kanunlar gereğince 
yapılacak zamlar ve 
yardımlar 
BAŞKAN — Kabul 
edilmiştir. 

588 Merkez büro giderleri 10 000 
BAŞKAN •— Kabul 
edilmiştir. 

591 Posta, telgraf ve tele
fon ücret ve giderleri 7 500 
BAŞKAN — Kabul 
edilmiştir. 

592 Kira karşılığı 366 
BAŞKAN — Kabul ' 
edilmiştir. 

597 Ankara gençlik par
kı giderleri 
BAŞKAN — Kabul 
edilmiştir. 

602 Yabancı uzman, mü
hendis ve tercüman
ları 
BAŞKAN — Kabul 

79 337 

40 000 

30 000 

100 000 

17 866 
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13. 
edilmiştir. 

(ilO/A Zelzele ve sair âfet 
bölgelerine yardım 
(gider şekli Bakanlar 
Kurulunca belirtilir.) 
BAŞKAN — Kabul 
edilmiştir. 

fil2 Yapı ve imar işleri 
yapma, kamulaştırma 
ve esaslı onarma gi
derleri 
BAŞKAN — Kabul 
edilmiştir. 

(İİ2/A Türkiye Büyük Mil
let Meclisi binası ve 
eklentileri yapı, tesis 
ve kamulaştırma ve 
her türlü giderleri 
BAŞKAN — Kabul 
edilmiştir. 

filo Yollar ve köprüler 
Kabul 

B : 18 17.12 
Eklenen Düşülen 

1947 O : 1 

;]50 ooo 

22 000 

»14 

ti 15 

028 

(İ2Î) 

0:>5 

(İ55 

50 000 

400 000 
I i AŞ KAN 
edilmiştir. 
Su işleri 150 000 
BAŞKAN — Kabul 
edilmiştir. 
Ankara lâğımlarının 
yapma giderleri 550 000 
BAŞKAN - - Kabul 
edilmiştir. 

Ekonomi Bakanlığı 
Posta, telgraf ve tele
fon ücret ve giderleri 5 000 
B AŞK AN - - Kabul 
edilmiştir. 
Kira karşılığı 250 
BAŞKAN — Kabul 
edilmiştir. 
Sanat modelleri sa-
tınalmması giderleri 
BAŞKAN — Kabul 
edilmiştir. 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
Posta, telgraf ve tele
fon ücret ve giderleri 35 000 
BAŞKAN — Kabul 
edilmiştir. 

5 250 

B. 
000 

(i 88 

092 

Okullar, 
yurtlar 
BAŞKAN 
edilmiştir. 
Aylıklar 
BAŞKAN 
edilmiştir. 
4178 ve 
kanunlar 

Eklenen 
kurumlar, 

— Kabul 

100 000 
— Kabul 

4598 sayılı 
gereğince 

Düşülen 

50 000 

1 500 

yapılacak zamlar ve 
yardımlar 'MI ."»00 
BAŞKAN - - Kabul 
edilmiştir. 

090 Posta, telgraf ve tele
fon ücret ve giderleri 
BAŞKAN — Kabul 
edilmiştir. 

(598 Taşıt giderleri 1 500 
BAŞKAN — Kabul 
edilmiştir. 

69i) Yolluklar ;">;{ 400 
BAŞKAN — Kabul 
edilmiştir. 

701 4598 sayılı Kanun 
gereğince yapılacak 
tedavi giderleri ve 
yollukları ' 2 000 
BAŞKAN —- Kabul 
edilmiştir. 

707 Kurs giderleri 4 000 
P» AŞK AN — Kabul 
edilmiştir. 

709 Kitap ve dergi karşı
lıkları ve yazma ve 
tercüme ücretleri 000 
BAŞKAN — Kabul 
edilmiştir. 

710 Staj giderleri 7 000 
BAŞKAN — Kabul 
edilmiştir. 

(lüııırük Muhafaza Genel Komutanlığı 
715 Aylıklar 50 000 

BAŞKAN —- Kabul 
edilmiştir. 

710 Hizmetliler ücreti IM) 200 
BAŞKAN — Kabul 
edilmiştir. 

§6 



B. 
717 

718 

719 

720 

725 

729 

r33 

734 

738 

740 

Geçici hizmetliler 
ücreti 
BAŞKAN — Kabul 
edilmiştir. 
Geçici tazminat 
BAŞKAN — Kabul 
edilmiştir. 
4178 ve 4598 sayılı 
kanunlar gereğince 
yapılacak zamlar ve 
yardımlar 
BAŞKAN — Kabul 
edilmiştir. 
3779 sayılı Kanun 
gereğince erbaşlara 
verilecek para mü
kâfatı 
BAŞKAN — Kabul 
edilmiştir. 
Yolluklar 
BAŞKAN — Kabul 
edilmiştir. 
Harb gereçleri ve 
teçhizat giderleri 
BAŞKAN — Kabul 
edilmiştir. 
Taşıma giderleri 
BAŞKAN — Kabul 
edilmiştir. 
Kara taşıtları ve de
niz muhafaza vası
taları giderleri 
BAŞKAN — Kabul 
edilmiştir. 
Vazife esnasında ö-
len subay, er, me
mur ve hizmetlilerin 
teçhiz ve tekfin ve 
kabir yapma gider
leri 
BAŞKAN — Kabul 
edilmiştir. 
3944 sayılı Kanun 
gereğince verilecek 
hayvan yem karşılığı 
BAŞKAN — Kabul 
edilmiştir. 

B : 18 

Eklenen 

1 300 

3 000 

İ7 .12 .1947 O : 1 
Düşülen 

14 000 

900 

9 000 

49 500 

46 500 

40 000 

500 

3 000 

B. Eklenen Düşülen 

Tarım Bakanlığı 
747 Aylıklar 2 100 

BAŞKAN — Kabul 
edilmiştir. 

748 Ücretler 170 000 
BAŞKAN — Kabul 
edilmiştir. 

751 Geçici tazminat 10 000 
BAŞKAN — Kabul 
edilmiştir. 

752 4178 ve 4598 sayılı 
kanunlar gereğince 
yapılack zamlar ve 
yardımlar 61 000 
BAŞKAN — Kabul 
edilmiştir. 

753 Merkez büro giderleri 16 000 
BAŞKAN — Kabul 
edilmiştir. 

755 Basılı kâğıt ve defter
ler - 2 000 
BAŞKAN — Kabul 
edilmiştir. 

756 Posta, telgraf ve tele
fon ücret ve giderleri 3 000 
BAŞKAN — Kabul 
edilmiştir. 

757 Kira karşılığı 10 000 
BAŞKAN — Kabul 
edilmiştir. 

761 4598 sayılı Kanun ge
reğince yapılacak te
davi giderleri ve yol
lukları 3 500 
BAŞKAN — Kabul 
edilmiştir. 

762 Tarımsal savaş işleri 500 
BAŞKAN — Kabul 
edilmiştir. 

763 Tarla tarımı, ıslah, 
deneme, üretme, te
mizleme ve tecrübe 
işleri 2 000 
BAŞKAN — Kabul 
edilmiştir. 

766 Kauçuk bitkileri ıs
lah, tecrübe, deneme, 
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767 

768 

769 

770 

72 

( ı'i> 

776 

777 

785 

788 

üretme ve imal işleri 
BAŞKAN — Kabul 
edilmiştir. 
Pamuk işleri 
BAŞKAN — Kabul 
edilmiştir. 
Tohum temizleme ev
leri 
BAŞKAN — Kabul 
edilmiştir. 
Veteriner savaş, ta
haffuz evleri, hastane
ler bakteriyoloji evi 
ve serum, kurumları 
ve lâboratuvar kurma 
ve yönetim işleri gi
derleri 
BAŞKAN — Kabul 
edilmiştir. 
Veteriner zootekni 
ıslah ve üretme işleri 
giderleri 
BAŞKAN — Kabul 
edilmiştir. 
Okullar ve kurslar ge
nel giderleri 
BAŞKAN — Kabul 
edilmiştir. 
Yazı, tercüme, yayım, 
filim, etüd ve propa
ganda işleri giderleri 
BAŞKAN — Kabul 
edilmiştir. 
Yüksek Tarım Ensti
tüsü giderleri 
BAŞKAN — Kabul 
edilmiştir. 
1682 sayılı Kanun ge
reğince Ziraat Banka
sına ödenecek zarar 
karşılığı 
BAŞKAN — Kaimi 
edilmiştir. 
Hayvan sergileri ve 
teşvik ikramiyeleri 
BAŞKAN — Kabul 
edilmiştir. 
Staj için yabancı mem-
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Eklenen Düşülen B. 

O 

2 500 

500' 

500 

11 500 

3 000 

5 360 

360 

46 000 

4 400 

3 000 

797 

"98 

808 

Eklenen Düşülen 

leketlere gönderilecek
lerin yolluk ve başka 
gerekli giderleriyle 
aylıkları tutarı öğ
renci ödeneğinden az 
olanlara verilecek fark 
BAŞKAN 
edilmiştir. 
Krediler 
BAŞKAN 
edilmiştir. 
Tesisler 
BAŞKAN 
edilmiştir. 

Kabul 

Kabul 

— Kabul 

1 500 

7 000 

158 000 

l'Tl aştırın a Bakanlığı 
İller büro giderleri 4 000 
BAŞKAN 
edilmiştir. 
Yolluklar 
BAŞKAN 
edilmiştir. 

Kabul 

— Kabul 
4 000 

Çalışına Bakanlığı 
855 Aylıklar 

BAŞKAN — Kabul 
edilmiştir. 

856 Hizmetliler ücreti 
BAŞKAN — Kabul 
edilmiştir. 

861 Tiler büro giderleri 
BAŞKAN — Kabul 
edilmiştir. 

862 Basılı kâğıt ve defterler 
BAŞKAN — Kabul 
edilmiştir. 

86.") Posta, telgraf ve te
lefon ücret ve giderleri 7 000 
BAŞKAN — Kabul 
edilmiştir. 

864 Kira karşılığı 
BAŞKAN — Kabul 
edilmiştir. 

865 Taşıt giderleri 1 000 
BAŞKAN — Kabul 
edilmiştir. 

8(56 Yolluklar 
BAŞKAN — Kabul 
edilmiştir. 

48 000 

12 000 

1 000 

1 000 

6 000 

34 000 
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B. Eklenen Düşülen 

868 4598 sayılı Kanun 
gereğince yapılacak te
davi giderleri ve yol
lukları 2 000 
BAŞKAN — Kabul 
edilmiştir. 

871 Basın, yaym, tercü
me, telif, kitap, dergi 
ve propaganda gi
derleri 2 000 
BAŞKAN — Kabul 
edilmiştir. 

873 Yabancı uzmanlar, 
tercümanlar ve me
murlar ücreti 15 000 
BAŞKAN — Kabul 
edilmiştir. 

875 4644 ve 4805 sayılı 
kanunlar gereğince 
ödenecek emekli ke
seneği karşılığı * 7 000 
BAŞKAN — Kabul 
edilmiştir. 

(Birinci madde tekrar okundu) 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yoktur. Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... 
Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — 1947 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A) işaretli cetvelin ilişik (2) sayılı cet
velde yazılı tertiplerine 72 847 658 lira ek öde

nek verilmiştir. 

CETVEL [2] 

B. 

Büyük Millet Meclisi 
1 ödenekler 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
15 Giyecekler 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

Sayıştay Başkanlığı 
42 4178 ve 4598 sayılı kanunlar ge

reğince yapılacak zamlar ve yar
dımlar 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

Lira 

18 000 

5 000 

2 150 

.1947 O : 1 
B. Lira 

Basın ve Yayın Genel Müdürlüğü 
107 Ajans ödeneği ve ajans dış mu

habirleri her türlü ücret ve gi
derleri 145 508 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü 
148 Posta, telgraf ve telefon ücret 

ve giderleri 225 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

Millî Savunma Bakanlığı 
Özel Çeşitli savunma hizmetleri 53 000 000 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

Emniyet Genel Müdürlüğü 
• 326 Aylıklar 932 000 

B AŞK AN — Kabul edilmiştir. 

Dışişleri Bakanlığı 
402 Kongre, konferans ve komisyon

lar genel giderleri 150 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

Maliye Bakanlığı 
420 4178 ve 4598 sayılı kanunlar ge

reğince yapılacak zamlar ve yar
dımlar 600 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

424 Posta, telgraf ve telefon ücret ve 
giderleri 100 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

458 Devlet Havayolları Genel Mü
dürlüğüne 3 500 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

468 özel idareler ve belediyelere 
yardım 4 000 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

478 Halkevlerine 250 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

491 Ereğli Kömür Şirketinin satm
alına taksitlerine karşılık olmak 
üzere Etibank'a 1 350 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

493 Sermayesine mahsuben Türki
ye Emlâk Kredi Bankasına 5 000 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

Millî Eğitim Bakanlığı 
559 Birleşmiş Milletler Eğitim, Bi

lim ve Kültür Kurumuna katıl
ma payı ile Milletlerarası her 
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B. Lira 

türlü eğitim, bilim ve kültür 
münasebetlerinin gerektirdiği 
giderlerle yollukları 250 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

573 İllere yardım 200 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

57(i Prevantoryum ve sanatoryum 
pansiyonuna yardım 30 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

Bayındırlık Bakanlığı 
614 Su işleri 300 000 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

Ekonomi Bakanlığı 
645 Kurumlara yardım 2 000 000 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
661 Bulaşıcı ve salgın hastalıklarla 

savaş 280 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

067 Refik Saydam Merkez Hıfzıssıh-
ha Kurulu ve Hıfzıssıhha Okulu 150 000 
BAŞKAN - - Kabul edilmiştir. 

(İkinci madde tekrar okundu). 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen var 
mı? Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Mad
de kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — 1947 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A) işaretli cetvelde yeniden açılan ilişik 
(3) sayılı cetvelde yazılı tertiplere 1 922 500 
lira olağanüstü ödenek konulmuştur. 

CETVEL [3] 

B. 

Dışişleri Bakanlığı 
413/A Milletlerarası Kızılharç Der

neğine yardım 
BAŞKAN — Kabul edilmiş
tir. 

Maliye Bakanlığı 
477/B Yedikule Türk - Ermeni Has

tanesine 
BAŞKAN — Kabul edilmiş
tir. 

Lira 

75 000 

30 000 

B. Lira 

477/C Kayseri Veremle savaş Der
neğine 25 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiş
tir. 

Millî Eğitim Bakanlığı 
580/A Devlet Tiyatro ve Opera bi

nası yapma, esaslı değiştirme 
ve her çeşit ücret ve giderleri 
(Harcama şekli Bakanlar 
Kurulu karariyle belirtilir) 1 750 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiş
tir. 

Çalışına Bakanlığı 
875/B İstanbul'da toplanacak Millet

lerarası Çalışma Konferansı 
her çeşit ücret ve giderleriyle 
katılma payı karşılığı 43 500 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

(Üçüncü madde tekrar okundu). 

BALKAN - - Madde hakkında söz istiyen yok
tur. Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 4. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen yok
tur. Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Madde 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Bu kanun hükümlerini Mali
ye Bakanı yürütür. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen yok
tur. Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Madde 
Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümünü açık oyunuza sunuyorum: 
Oyunu kullanmamış arkadaş var mı? 
Oy toplama muamelesi bitmiştir. 
1947 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli 

cetvelde değişiklik yapılması hakkındaki kanun 
tasarısına (338) arkadaş oy vermiştir. Kabul 
(303), i'cd (35) dir. Muamele tamamdır. Tasarı
nın kanunlıığu (303) oyla kabul edilmiştir. 

Yapılan seçim sonuçlarını arzediyorum : 
Büyük Millet Meclisi Başkanvekilliği için ya

pılan seçime (246) arkadaş katılmıştır, (243) ka
dar oyla Sinob Milletvekili Cevdet Kerim înce-
dayı yeter sayı almak suretiyle Başkanvekilliğine 
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seçilmiştir. (Alkışlar). Bu seçimde (1) çekiııser 
oyu verilmiştir, (2) oy da kâtiplik için çıktığın
dan dolayı iptal edilmiştir. 

Başkanlık Divanı Kâtipliği için yapılan se
çimde (246) oy verilmiştir. Bir çekiııser vardır. 
(245) oyla Mardin Milletvekili Dr. Aziz Uras 

Kâtipliğe seçilmiştir. Muamele tamamdır. 
Arkadaşlarımıza muvaffakiyetler dilerim. 
Gündemde görüşülecek başka birşey yoktur. 

Onma günü saat 15 te toplanmak üzere Oturuma 
son veriyorum. 

Kapanma saati : 16,50 

1947 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkındaki kanun 
tasarısına verilen oyların sonucu 

(Kanun kabul edilmiştir) 

AĞRI 
Müştak Aktan 
Halid Bayrak 

AMASYA 
Ahmet Eymir 
Zeki Tarlıan 
Ali Kemal Yiğit oğlu 

ANKARA 
Naki Cevad Akkerman 
Mebrure Aksoley 
Hilmi Atlıoğlu 
İbrahim Raruf A yaşlı 
Avni Refik Bekman 
Raşit Börekçi 
Arif Çubukçu 
Emin Halim Ergun 
Muammer Eriş 
İhsan Ezğü 
Cevdet Gölet 
Mümtaz Ökmen 
Fakihe Öymen 
Gl. Naci Tınaz 

ANTALYA 
Nunıan Aksoy 
Niyazi Aksu 
Dr. Galip Kahraman 

Üye sayısı : 465 
Oy verenler : 338 

Kabul edenler : 304 
Oya katılmıyanlar : 123 

Reddedenler : 3 5 
Çekinserlcr : 0 

Açık Milletvekillikleri : 3 

[Kabul edenler] 
Rasih Kaplan 
Mustafa Korkut 
Nurullah Esat Sümer 

AYDIN 
Neşet Akkor 
Gl. Refet, Alpın an 
Mitat Aydın 
Emin Bilgen 
Dr. Mazlmr Germen 
Nuri Göktepo 

BALIKESİR 
Abdi Ağabeyoğlu 
Muzaffer Akpınaı* 
Esat Altan 
Fuat Bilal 
Osman Niyazı Burcu 
Orgl. lzzeddin (Çalışlar 
Eminittin Çeliköz 
Süreyya ()r^eevreı ••. 
Gl. Kâzım. Özalp 
Hilmi Şereıuetli 
Fehrettin Tirit oğlu 
îsmail Hakkı Uzunca LŞIII 

BİLECİK 
Reşit Bozüyük 
Memduh Şevket Esendal 

Dr. Muhsin Suner 
BİNGÖL 

Feridun Fikri Düşünsel 
BİTLİS 

Muhtar Ertau 
Arif Özdemir 

BOLU 
Lûtfi Gören 
(Vınil Özçağlar 
Gel âl Sait Siren 
İhsan Yalçın 

BURDUR 
Orgl. Fahrettin Altay 
Dr. M. Şerif Korkut 

BURSA 
Sadık Tahsin Arsal 
Zehra Budunç 
Fehri Bük 
Aziz Duru 
Mehnıcd Münir Erhan 

Mustafa Fehmi Gerçeker 
Gemi! Oz 
Dr. M. Talât Simer 
Faik Yılmazipek 

ÇANAKKALE 
Niyazi Çıtakoğlu 

Nurettin Ünen 
ÇANKIRI 

Dr. Akif Arkan 
Rifat Dolunay 
Mustafa Abdülhalik 
Renda 
Gl. Zeki Soy demir 
Ahmet İhsan Zeynel-
oğlu 

ÇORUH 
Ali Çoruh 
Dr. Cemal Kazancıoğlu 
Atıf Tüzüıı 
Asını Us 

ÇORUM 
i'klip Alpsar 
Naim Atalay 
Dr. Mustafa Oantekin 
Münir Çağıl 
İsmet Eker 
Iİaşene İlgaz 
Sulıeyp Karafakıoğlu 

DENİZLİ 
Dr. Ilamdi Berkman 
('emil Çalgüner 
Abidin Ego 
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Naili Küçüka 
Kemal Cemal Öncel 
Dr. Behçet Uz 

DİYARBAKIR 
Cavit Ekin 
Osman Ocak 
İhsan Hânı id Tigrel 
Şeref Uluğ 

EDİRNE 
Mehmet E. Ağaoğulları 
Mehmet Öktem 

ELAZIĞ 
Mustafa Arpacı 
Fahri Karakaya 
Hasan Kişioğlu 

ERZİNCAN 
Ziya Ağca 
Behçet Kemal Çağlar 
Abdülhak Frat 

ERZURUM 
Eyüp Sabri Akgöl 
Salim Altuğ 
Mesut Çankaya 
Raif Dine 
Nafiz Dumlu 
Cevat Dıırsunoğlu 
Kemalettin Kamu 
Gl. Vehbi Koeagüney 
Şükrü Koçak 

GAZİANTEB 
Ömer Asım Aksoy 
Gl. Aşir Atlı 
Cemil Saki Barlas 
Dr. Muzaffer Canbolat 
Bekir Kaleli 
Dr. Abdurrahman Melek 

GİRESUN 
Celâl Esad Arseven 
Eşref Dizdar 
İsmail Sabuncu 
Ahmed Ulus 
Fikret Yüzatlı 
Dr. Galip Kenen Zaim 
oğlu 

GÜMÜŞANE 
Hasan Fehmi Ataç 
Şevket Erdoğan 
Şükrü Eökmensüer 
Tahsin Tüzün 
Ahmet Kemal Varınca 
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HATAY 

61. Eyüp Durukan 
Suphi Bedir Uluç 

İSPARTA 
Kâzım Aydar 
Rıfat Güllü 
Sait Koksal 
Kemal Turan 
Şevki Yalvaç 

İSTANBUL 
Ali Rıza Arı 
Dr. Nikola Fakaçelli 
Dr. Mim Kemal öke 
Orgl. Cemil Cahit Toy-
demir 

İZMİR 
Benal Nevzat Anman 
Münir Birsel 
Lâtif o Bekir Ceyrekbaşı 
Esat Çınar 
Sedat Dikmen 
Atıf İnan 
Rahmi Köken 
Ekrem Oran 
Haydar Rüştü öktem 
Şükrü Soraeoğlu 

KARS 
Mehmet Bahadır 
.Akif Eyidoğan 
Aziz Samih llter 
Şerafettin Karacan 
Dr. Esad Oktay 
Zihni Orhon 
Tezer Taşkıran 
Hüsamettin Tugaç 

KASTAMONU 
Gl. Abdullah Alptoğan 
Tahsin Çoskan 
Hamdı Çelen 
Dr. Fahri Ecevit 
Fethi Mağara 
Ziya Orbay 
Baki Tümtürk 

KAYSERİ 
Gl. Salih Avgın 
Reşid özsoy 
Faik Seler 
Ömer Taşçıoglu 
Hayrulîah Ürkün 

. 1947 O : 1 
KIRKLARELİ 

Zühtü Akın 
Nafi Atuf Kansu 
Şevket Ödül 

KIRŞEHİR 
Sahir Kurutluoğlu 
Şevket Torgut 

KOCAELİ 
Alı met Faik Abasıyanık 
Cenap Aksu 
Fnad Balkan 
Dr. F. Şerefettin Bürge 
Amiral Şükür Okan 

KONYA 
Ih: Hulusi Alataş 
Mitat Şakir Altan 
Muhsin Adil Binal 
Sedad Çumralı 
Dr. Muhsin Faik Dün
dar 
Rasim Erel 
Dr. Sadi Irmak 
Ihıl ki Karagülle 
Şevki Ergim 
Naim Hazim Onat 
Dr. Aziz Perkün 
Tevfik Fikret Sılay 
Ali Rıza Türel 
Halis Ulusan 

KÜTAHYA 
Halil Benli 
Orgl. Asım Gündüz 
Memdulı Ispartalıgil 

MALATYA 
Abdurrahmıan Ulvi Bey-
dağı 
Atıf Esenbel 
Mehmet Sadık Eti 
Dr. Hikmet Fırat 
Mustafa Naim Kara-
köylü 

MANİSA 
Yunus Muammer Ala-
kant 
Korgl. Ali Rıza Artun-
kal 
Rıdvan Nafiz Edgüer 
Şevket Raşit Hatipoğlu 
Faik Kurdoğlu 

Dr. Memduh Necdet 
Otaman 
Yaşar Özey 
Hilmi Öztai'han 

MARAŞ 
Rıza Çuhadar 
Emin Soysal 
Abdullah Yayeıoğlu 

MARDİN 
(»1. Seyfi Düzgören 
Rıza Erten 
Abdülkadir Kalav 
Dr. Aziz Uras 

MUĞLA 
Abidin Çakır 

MUŞ 
Bari Dedeoğlu 

NİĞDE 
Ferit Ecer 
Rıfat Gürsoy 
.ITalid Mengi 
Vehbi Sarıdal 
11 üseyin Ulusoy 

ORDU 
Dr. Vehbi Demir 
Mehmet Furtun 
Amiral Hulusi Gökda-
lay 
Dr. Zeki Mesut Sezer 
Hamdı Şarlan 
İlamdı Yalman 

RİZE 
Tahsin Bekir Balta 
Dr. Saim Ali Dilem re 
Fuad Sirmen 
Ali Zırh 

SAMSUN 
Hüseyin Berk 
Cemil Bilsel 
Hüsnü Çakır 
Naşit Fırat 
Rıza Isıtan 
Yakup Kalgay 
Ömer Karataş 
Ih: Sadi Konuk 
Muin Köprülü 
Mehmed Ali Yöi'üker 

SEYHAN 
Dr. Makbule Dibi an 
Sinan Tekelioğlu 
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TEKİRDAĞ 

Emin Ataç 
Fayık öztrak 
Ekrem Pekel 
Cemil Uybadm 

TOKAD 
Feyzi Eken 
Recai Güreli 
Halid Nazmi Keşmir 
Cemal Kovalı 
Mustafa Lâtifoğlu 
Galip Pekel 
Nazım Poroy 
Refik Ahmet Sevengil 

TRABZON 
Faik Ahmed Barutçu 
Sırrı Day 
Daniş Eyiboğlu 

[Reddedenler] 

Ahmet Remzi Yüregir 
StİRD 

Ali Rıza Esen 
SİNOB 

Lûtfi Aksoy 
Cevdet Kerim İncedayı 

SİVAS 
Mitat Şükrü Bleda 
Nazif Ergin 
Şemsettin Ci ünaltay 
Hikmet Işık 
Muttalip Öker 
Necmettin Sadak 
Reşat Şemsettin Sirer 
Gl. Fikri Tirkseş 
İsmail Mehmed Uğur 
Şakir Uma 
Abidin Yurdakul 

AFYON KARAHİSAR 
Gl. Sadık Aldoğan 
Şahin Lâçin 
Dr. Cemal Tunca 

BURDUR 
Ahmet Ali Çınar 

ÇANAKKALE 
Hüseyin Bingül 
Behçet Gökçen 
İhsan Karasioğlu 
Ali Rıza Kırsever 

AFYON KARAHİSAR 
Mehmet Aşkar 
Hazim Bozca 
Hasan Dinçer 
Kemal özooban 
Ahmed Veziroğlu 

AĞRI 
Ahmet Alpaslan (1.) 

AMASYA 
Esad Uras 

ANKARA 
Falih Rıfkı Atay 
Hıfzı OğuzBekata (1.) 

EDİRNE 
Dr. Bahattin Öğütmen 

ESKİŞEHİR 
İsmail Hakkı Çevik 
Ahmet Oğuz 
Hasan Polatkan 
Abidin Potuoğlu 
Kemal Zeytinoğlu 

İÇEL 
Haydar Aslan 
Halil Atalay 
Salih înankur 

İsmet İnönü (Cumhur
başkanı) 

ANTALYA 
Tayfur Sökmen (İ.) 

AYDIN 
Emin Arkayın (1.) 

BALIKESİR 
Hacim Çarıklı 

BİNGÖL 
Tahsin Banguoğlu 

BOLU 
Hasan Şükrü Adal 
Hasan Cemil Çambel 
Dr. Zihni Ülgeri (t. Ü.) 
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Temel Göksel 
Ali Rıza Işıl 
Raif Karadeniz 
Zekiye Molaoğhı 
Ham di Orhon 
Hasan Saka 
Ali Sarıalioğhı 
Mustafa Reşit Tarakçı-
oğlu 
Muammer Yarımbıyık 

TUNCELİ 
Necmeddin Sahir Sılan 
Mahmut Tan 

URFA 
Osman Ağan 
Atalay Akan 
Razi Soyer 
Esat Tekeli 

I Dr. Aziz Koksal 
Dr. Celâl Ramazanoğlu 

İSTANBUL 
Salamon Adato 
Faruk Nafiz Çamtıbel 
Fuad Hulusi Demirelli 
Osman Nuri Koni 
Ahmet Kemal Silivrili 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
Kâmil Gündeş 

] Reşit Turgut 

BURSA 
Atıf Ak güç 
Abdürrahman Konuk 
Muhittin Baha Pars 

ÇORUH 
Ali Rıza Erem 

ÇORUM 
Necdet Yücer 

DENİZLİ 
Reşad Aydınlı 
Hulusi Oral (1.) 

DİYARBAKIR 
Fazıl Ahmet Aykaç (1.) 
Vedat Dicleli 

Suut Kemal Yetkin 
VAN 

İbrahim Arvas 
Muzaffer Koçak 
Rüştü Oktar 

YOZGAD 
Ziya Arkant 
Dr. Kemal fî. Berksoy 
Kâmil Erbek 
Ahmet Sungur 

ZONGULDAK 
Şinasi Devrin 
Ahmet Gürel 
Ali Rıza lucealemdaroğlu 
Naim Kromer 
Orhan Seyfi Orhon 
Nuri Tarhan 

KÜTAHYA 
Dr. Ahmet İhsan Gür-
soy 
Adnan Menderes 
Ahmet Tahtakılıç 

MUĞLA 
Necati Erdem 
Nuri özsan 
Dr. Mitat Sakaroğlu 

SİNOB 
Suphi Batur 
Enver Kök 

Feyzi Kalfagil 
EDİRNE 

Fethi Erimçağ 
Mahmut N. Gündüzalp 
(Bakan) 

ELAZIĞ 
Fuad Ağralı (1.) 
Dr. İbrahim Tali Ön
gören (1.) 

ERZİNCAN 
Sabit Sağıroğlu 

ERZURUM 
Münir Hüsrov Göle (Ba
kan) 

[Oya katıl mıy anlar] 
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ESKİŞEHİR 
Emin Sazak 

GAZlANTEB 
Cemi] Alevli 

GİRESUN 
Kâzım Okay 

GÜMÜŞANE 
Edip Tör (I.) 

HAKKÂRİ 
Selim Seven (I.) 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Hasan Mursaloğlu 
Abdülgani Türkmen 
a.) 
Rasim Yurdman 

ÎÇEL 
Saim Ergenekon 
Refik Koraltan 

İSTANBUL 
Dr. Adnan Adıvar 
Enis Akaygen 
Cihad Baban 
Celâl Bayar 
01. Refet Bele 
Maraşa1 Fevzi Çakmak 
01. Kâzım Karabekir 
(Başkan) 
Fuad Köprülü 
Dr. Mim Kemal öke 
(İ.) 
Dr. Akil Muhtar özden 
(t) 
Recep Peker 

B : 18 17.12 
Hamdullah Suphi Tan-
rıöver 
Hüseyin Cahit Yalçıu 
Senihi Yürüten 

İZMİR 
Şevket A da lan (Bakan) 
Dr. Hüseyin Hulki Cura 
Sami Gülcüoğlu 
Sait Odyak 
Di*. Kâmrau Örs 
Hasan Âli Yücel. 

KARS 
Abdurralıman Sürmen 

KASTAMONU 
Muzaffer Akalın 
Hilmi Çorak 

KAYSERİ 
Sait Azmi Feyzioğlu 

KIRKLARELİ 
Korgl. Kemal Doğan 
Dr. Fuad' Um ay 

KIRŞEHİR 
İsmail Hakkı Baltacıoğlu 
Nihat Erdem 

KOCAELİ 
ismail Iîüştü Aksal 
Ali Dikmen 
Nihat Erim 
Sedad Pek 
ibrahim Süreyya Yiğit 

KONYA 
Gl. Ali Fuad Oebesoy 
Fatin Gökmen 

. 1947 0 : 1 
KÜTAHYA 

Ahmet Buzbay 
Hakkı dedik 
Ömer Özdek 
İhsan Şerit' Özgen 

MALATYA 
Dr. Cafer özelçi (1.) 
Osman Taner 
Abdülkadir Taşangil " 
Tevfik Temelli (I.) 
Şefik Tugay 
Mahmud Nedim Zabcı 

MANİSA 
Kâmil Coşkunoğlu 
ismail Eıi e m (1.) 
Feyzullah Uslu 

MARAŞ 
Dr. Kemali Bayizit 
Hasan Reşid Tankut 

MARDİN 
irfan Ferid AI paya 
Gl. Kiazım Sevüktekin 
(t) 
Abdürrezak Satana (t.) 

MUĞLA 
Asım Gürsu 

MUŞ 
Halid Onaran 

NİĞDE 
ibrahim Refik Soyer 
Şükrü Süer 

ORDU 
Yusuf Ziya Ortaç 

RİZE 
Hasan Cavid Belûl (t.) 
Dr. Fahri Kurtuluş 

SEYHAN 
Kemal Çelik 
Kasım Ener 
Kasım Gül ek (Bakan) 
Cavid OraL 
Dr. Kemal Satır 
Hilmi Uran 
Ali Müniü Yeğen a 

SİİRD 
Etem izzet Benice (I.) 
Sabri Çeliktuğ (t.) 
Lûtfi Yavuz 

SINOB 
Yusuf Kemal Tengir-
şenk 

SİVAS 
Kâmil Kitapçı (İ.) 

TEKİRDAĞ 
Ziya Ersin Cezaroğlu 

URPA 
Vasfi Gerger 

YOZGAD 
Celâl Arat 
Sırrı Içöz 
îhsan Olgun 

ZONGULDAK 
ismail Ergen er 
Emin Erişirgil (T.) 
Sabri Koçer 

[Açık Milletvekillikleri] 
Erzincan 
Giresun 
Ordu 

1 
1 
1 
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S. Sayısı: 19 
1947 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde 
değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısiyle İda
reci Üyeler Kurulunun, Büyük Millet Meclisi 1947 yılı 
Bütçesinden Millî Savunma Bakanlığı 1947 yılı Bütçe
sine aktarma ve Büyük Millet Meclisi ve Sayıştay 
1947 yılı Bütçesinde değişiklik yapılması hakkında ka
nun teklifleri ve Bütçe Komisyonu raporu (1/271, 2/75, 

76,77) 

1947 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında kanun tasa
rısı (1/271) 

T. C. 
Başbakanlık 

Muamelât Genel Müdürlüğü 25 . XZ . 1947 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayt : 71 - 951/6 - 3014 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

1947 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında Maliye 
Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 22 . XI . 1947 tarihinde Yüksek Meclise sunul
ması kararlaştırılan kanun tasarısının gerekçe ve ilişikleriyle birlikte sunulduğunu saygılarımla 
arzederim. 

Başbakan 
Hasan Saka 

B. M. Eklenen Düşülen î z a lı a t 

Başbakanlık 

61 4 700 Arşivin tasnif işlerinde çalıştırılan eçici hizmetliler 
için alınacak kadroların bütçeye konulan ödenek 
dâhilinde kalması zarureti karşısında 10 ay iş gö
rülmesi esası kararlaştırılmış ve kadrolar bu süre 
ile alınmış ise de işlerin durdurulması muvafık 
olmıyacağı düşünülerek ek ödenek istenilmesi 
cihetine gidilmiştir. 

57 1 3 000 Bütçeye konulan ödenek posta ve telgraf ücretle
rinin istatistiklere % 50 nispetinde ödeneceği esa
sına dayanmaktadır. Yıl içinde çıkan 5008 ve 



Düşülen i z a h a t 

500!) saydı kanunlar resmî dairelere ait posta ve 
telgraf ücretlerini de tam tarifeye tâbi tuttuğu 
cihetle, ödeneği bütün tasarruflara rağmen kâfi 
gelmemiştir. Maahaza istenilen miktar % 50 fark
tan çok az bulunmaktadır. 

000 Şehirlerarası telefon mükâlemelerinin fazla ya
pılmasına lüzum hâsıl olmuştur. 

000 Devlet grajmda çalıştırılmakta olan hizmetlilerle 
500 işçilerin ücret ve gündeliklerinin artırılmış ol-
000 ması yüzünden burada tamir ettirilen otomobiller 

için yüksek ücretler ödenmesi zarureti karşısında 
kalınmış olduğu gibi yabancı misafirlere tahsis 
olunan arabalar için de tahminden fazla masraf 
ihtiyar olunmuştur. 

500 Başbakan ve bakanların Ankara'dan ayrıldıkları 
süreler içinde kendilerine acele olarak imza etti
rilmesine zaruret hâsıl olan ve posta ile gönde
rilmeleri mahzurlu görülen evrakı götürüp getir
meye memur edilenlerle sair işler için başka yer
lere gönderilmesi icabeden memurlara verilen yol
luklar dolayısiyle bu tertipteki ödenek yetişnıi-
yecektir. 

Danıştay Başkanlığı 

1 000 Yılbaşından itibaren bu tertibe taallûk eden hiz
metler sıkı bir kontrola tâbi tutulmuş ve bu su
retle tasarruf sağlanmıştır. 

000 5008 ve 5009 sayılı kanunlarla posta ve telgraf 
ücretlerinin •% 50 yerine % 100 tarife üzerinden 
ödenmesi dolayısiyle bütçedeki ödenek ihtiyaca 
kâfi gelmemiştir. 

500 fdareye ait binada iç telefon tesisatı yaptırıla
caktır. 

500 Bugüne kadar yapılan sarfiyata göre yıl sonuna 
1 000 kadar bu miktarın tsarruf edilebileceği tesbit 

edilmiştir. 
519 1940 yılında Kırtasiye Müdürlüğü adına açılan 

krediden harcanan ve yılı içinde mahsubu yapı
lamaması dolayısiyle bu yıl bütçesinin geçen yıl 
borçları bölümünden mahsubu icabeden para kar
şılanacaktır. 

•Basın ve Yayın Grene! Müdürlüğü 

:>0 000 Yıl içinde açılan kadrolara tâyin yapılmaması 
dolayısiyle tasarruf sağlanmıştır. 

( S. Sayısı : 19 ) 



— 3 — 
Eklenen Düşülen İ z a h a t 

24 000 Basın ve Yayın Genel Müdürlüğünün iştigal 
mevzuları dâhilinde bulunan Milletlerarası top
lantılara katılmamızı temin için istenilmektedir. 

İstatistik Genel Müdürlüğü 

25 Bugüne kadar yapılan harcamlara göre yıl so
nuna kadar bu miktar ödeneğin artacağı tesbit 
edilmiştir. 

25 Trakya İstatistik Enstitüsü Şefine verilmiş olan 
harcırahın mahsubunu temin için bu miktar öde
neğe ihtiyaç hasıl olmuştur. 

12 000 Amerika'dan satınalınan istatistik makine fiş
lerinin gümrük resmi bütçedeki ödeneğinden bu 
miktar fazla tahakkuk etmiştir. 

Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü 

150 000 Üst derece aylıklarını karşılamak üzere bütçeye 
konulan ödenekten bir miktarı arttığı gibi yıl için
de açılan kadrolara memur tâyin edilmemesi su
retiyle bu miktar ödeneğin tasarrufu sağlan
mıştır. 
5009 sayılı Kanunla telgraf ücretleri artırılmış 
olduğu cihetle telefon bulunan mahallerden rasat 
haberlerinin telefonla alınması usulü ittihaz edil
miş ve bu yüzden tertibindeki ödenek ihtiyacı 
karşılıyamamıştır. 

315 000 Rasat istasyonları için alınması düşünülen alet 
ve cihazlardan bir kısmımın tedarikine imkân 
bulunamamıştır. 
Meteoroloji bilimlerine ait yeni yayınlanan bir 
kısım kitap satmalmacak ve dergilere abone olu
nacaktır. 
Bu yıl içinde yapılan toplantılara gönderilenlerin 
verdikleri beyannamelere göre tahakkuk eden 
yollukları bütçedeki ödenek üstüne çıkmıştır. 
Bunların düyuna kalmaması için bu miktar öde
neğe lüzum hâsıl olmuştur. 
Milletlerarası meteoroloji kurumlarından katılmış 
bulunduklarımıza maktuan ödenmesi gereken 
para bütçede mevcut ödeneğin üstüne çıkarıl
mıştır. 

Diyanet İşleri Başkanlığı 

500 Kadroda bulunan açıklar dolayısiyle bu miktar 
tasarruf edilmiştir. 

( S. Sayısı : 19 ) 
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enen Düşülen î z a h a t 

500 5070 sayılı Kanunda vaizlere de yakaeak zammı 
verilmesi kabul edilmiş olduğundan tertibindeki 
ödenek yetişmemiştir. 

596 Büteenin meriyete girdiği tarihten itibaren bü-
950 tün tertipler üzerinde tasarruf temini gayesiyle 
904 tedbirler alınmış ve bunun neticesi olarak bu 
177 tertiplerden hizalarında gösterilen miktarlarda 

ödeneğin artması sağlanmıştır. 
2 627 Hazırlanmış olan bir kısım dinî eserler bastırıla

caktır. 

Adalet Bakanlığı 

67 500 1947 yılı bütçe tasarısına yargıç ödeneği kanunu 
tasarısiyle tesbit edilen miktarlara göre ödenek 
konulmuş şada Yargıç Ödeneği Kanunu, tasarıya 
nazaran daha az miktarlar üzerinden kabul edil
miş olduğu cihetle tasarruf sağlanmıştır. Esasen 
bu tertipten evvelce de başka tertiplere ödenek 
aktarılmış bulunmaktadır. 

7 500 459S sayılı Kanun gereğince üst dereceye terfi 
edenlerin muvakkat tazminat farklarını karşıla
mak zarureti hâsıl olmuştur. 

H5 000 459cS sayılı Kanunun 7 nci maddesi gereğince ma
aşlı ve ücretli memurlardan çocuğu düı^aya ge
lenlere son maaş veya ücretlerinin bir aylığı tu
tarı üzerinden verilmesi lâzımgelen ve muhasip-
lerce ödeme emri beklemeden tediye edilmekte 
olan doğum yardımları, tahminin çok üstünde ta
hakkuk etmiş ve senenin ilk altı ayında bütçedeki 
ödenek tamamen harcanmıştır. Bu tarihten son
raki ihtiyaçlar için bu tertibe ödenek aktarılma
sına zaruret hâsıl olmuştur. 

100 000 Posta ve telgraf ücretleri karşılığı olarak 1947 
yılı Bütçe kanunu tasarısına, kanununa göre bir 
yıl evvelki istatistiklere nazaran % 50 nispetin
de konulan ödenek yıl içinde çıkan 5008 ve 5009 
sayılı kanunlarla resmî dairelere ait pasta ve tel
graf ücretlerinin de tam tarifeye tâbi tutulması 
esas kabul edilmiş olduğu ve ayrıca adlî tebligata 
ait tarifede de yükseltmeler yapıldığı eihetle mev
cut ödenek kâfi gelmemiş ve esasen yine bu za
ruretle evvelce 1 000 000 lira daha alınmıştır. 

7 000 Ankara Hukuk Fakültesi Talebe Yurdu gıda 
maddeleri fiyatlarının ehemmiyetli surette yük
selmiş olması dolayısiyle, ihtiyaçlarından yalnız 
yiyeceklerine ait kısmı karşılıyabilmiş ve 60 öğ
renci ile müstahdemlere verilmesi lâzımgelen pal-

( S. Sayısı : 19 ) 
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to, yatak ve yorgan çarşafları gibi mühim ve 
mübrem ihtiyaçlarım karşılıyamamıştır. Mevsim 
icabı bu ihtiyaçların acele temini zaruri görül
düğünden bu miktar ödenek istenilmiştir. 

397' 1 40 000 Hükümlü ve mevkuf adedinin arzu edilmiyecek 
bir şekilde artmakta olması bu tertipteki ödene
ğin ihtiyacı temine kifayet etmemesine sebep ol
muştur. ' 

197 4 10 000 îş esası üzerine kurulu cezaevlerinin talimatina 
tevfikan tanzim edilen fişleri mucibince her ay 
yüzlerce hükümlünün bir taraftan diğer tarafa, 
hasta hükümlülerin hastanelere veya mütehassıs 
bulunan merkezlere, idari sebepler ve mahkeme 
kararlarına göre veya bir hükmün infazı zaru
reti dolayısiyle başka mahallere şevkleri icabe-
denlerle nakillerde istihdam edilen jandarmaların 
gidiş ve geliş yol paraları yıl başında tahmin 
edilen miktarın çok fevkine çıkmıştır. 

197 5 5 000 Son zamanlarda yurt dışında görülen tasarruf
lara karşı ceza ve tevkif evleriyle hükümlü ço
cuk ıslahevlerinde daha esaslı bir surette sağlık 
tedbirleri alınması zaruri görülmüştür. 

200 15 000 Yedi aylık Adalet Dergisi, tercüme ettirilmiş olan 
Zürih şerhi, giriş ve şahsın hukuku ve Vidal Mn 
ceza hukuku kitaplarının bastırılarak merkez 
ve iller teşkilâtına dağıtılması lüzumlu 
görülmüştür. 

206 15 000 Ceza ve tevkifevleri hükümlü çocuklar ıslahev
lerine bu yıl ilâveten döner sermaye verilme
sinden vazgeçilmiştir. 

Tapu ye Kadastro Genel Müdürlüğü 

207 1 265 000 4598 sayılı Kanun gereğince bulundukları kad
roda terfi edeceklere verilecek maaş farklarım 
karşılamak üzere 1947 yılı bütçesine tahmini ola
rak konulan ödenek ihtiyaca kâfi gelmemiştir. 

2 15 000 idari sebeplerle açığa çıkarılmalarına zaruret gö
rülen memurların aylıkları karşılığıdır. 

21*» 4 '<] 500 Bütçenin darlığı ve ek ödenek istihsalinin mü-
5 :> 500 saadesizliği gözönünde tutularak yıl başında bü-

217 2 6 500 tün dairelere ödeneklerinin âzami tasarrufa ria-
219 5 000 yet edilmek suretiyle harcanması ve olağanüstü 
220 4 1 500 zaruret olmadıkça harcamalardan kaçınılması 

tamim edilmiş ve bunun neticesi olarak bu ter
tiplerden yıl sonuna kadar gösterilen miktarlar
da ödeneğin artması sağlanmıştır. 

( S. Sayısı : 19 ) 
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Eklenen Düşülen İ z a h a t 

20 000 iaşe maddeleri bedellerinin yükselmesi ve Millî 
Korunma Kanununda yapılan değişikliğe daya
nılarak Kadastro Okulu binasına ait kira bede
linin % 50 nispetinde artırılması neticesi olarak 
bu tertipteki ödenek yetişmemiştir. 

14 000 Emekli kesenekleri tertiplerine, aylık ve hizmet
liler ücreti bölümlerine konulan ödeneğin % 5 
nispetinden ödenek konulmaktadır. 4598 sayılı 
Kanun gereğince bulundukları kadrolarda üst 
dereceye terfi edenler için bütçede derpiş edil
memiş olan aylık farklarına tekabül eden c/r 5 
nispetindeki emekli kesenekleri için de ödenek 
konulmamış olduğundan, bu tertipteki ödenek de 
ihtiyacı karşılıya m a mışt ir. 

İçişleri Bakanlığı 

4598 sayılı Kanun gereğince bulundukları kad
rolarda üst derece terfi farkına müstahak me
mur adedi tahminin üstünde çıkmıştır. 
Görülen lüzum üzerine açığa çıkarılanların aylık
ları karşılığıdır. 
4598 sayılı Kanım gereğince çocuğu dünyaya ge
lenlerle ölenlerin ailelerine ve ailesi ölenlere bi
rer veya iki aylıkları nispetinde, ödeme emri bek-
lenilmeksizin, yapılan yardımlar tahminin çok 
üstünde çıkmış ve bu tertipteki ödenek senenin 
ilk aylarında bitmiş olduğu halde ödeme emri 
haricinde tediyesi yapılmış birçok istihkak öde
neksizlik yüzünden mahsup edilememiştir. 
Emniyet Genel Müdürlüğü ile -Jandarma Genel Ko
mutanlığı dairelerinin aydınlatılmasını da içine 
alan giderlere bütçedeki ödenek kâfi gelmemiştir. 
Şark bölgelerindeki bazı illerimizde senelerdenberi 
kullanılmakta olan sobaların artık onarılmak su
retiyle daha bir müddet kullanılmalarına da im
kân kalmamış olduğundan bu iller için soba satın 
alınacaktır. 
Bütçedeki ödenek tamamen sarf edilmiş olduğu 
halde Şark bölgelerindeki bir kısım illerimizin 
yakacak ihtiyaçları karşılanamamıştır. Bunların 
ihtiyacı olan yakacak maddeleri satınalınacaktır. 
Yeniden bir kısım evrakı matbua ve fişlerin tabı
na lüzum hâsıl olmuştur. 
Meccani telefonların kaldırılması ve yeniden bir
çok illerde telefon tesis edilmiş bulunması dolayı-
siyle ücrete tâbi telefon konuşması çoğalmış ve 
bu sebeple ödeneği yetişmemiştir. 

( S. Sayısı : 19 ) 
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B. M. Eklenen Düşülen İ z a h a t 

307 20 600 Millî Korunma Kanununda yapılan değişiklik do
lay isiyle kiralara % 50 nispetinde artmış bulun
duğu cihetle bu fark karşılanacaktır. 

310 2 45 000 Açılan idare makamlarının boş bırakılması mah
zurlu görüldüğünden buralara diğer yerlerden 
ikamet yevmiyesi verilmek suretiyle vekâleten 
memur gönderilmesine zaruret hâsıl olduğu gibi 
bu yıl merkezde toplanan idareciler kongresince 
illerden çağırılan memurlara yolluk verilmesi ica-
betmiş ve bu yüzden ödenek, ihtiyaçları karşılı-
yamamıştır. 

3^0 3 12 000 Jîu yıl teftiş işlerine önem verilmiş ve faaliyete 
bütün yıl ara vermeden devam etmek zaruretinde 
kalınmıştır. 

311 4 000 Bu yıl hizmetlilere palto yaptırılacaktır. 
316 3 35 000 Bucak müdürlerine 4465 sayılı Kanun gereğince 

verilmekte olan 15 şer lira devir, teftiş gideri 
5005 sayılı Kanunla 40 liraya çıkarılmış ve yapı
lan hesaba göre senelik 255 000 lira bir fark tesbit 
edilmiş ise de açılacak yerlere gönderileceklerin 
derhal vazifelerine başlıyamıyacakları mülâhaza-
siyie 35 000 liranın tasarruf edilebileceği düşü
nülmüş ve 5090 sayılı Kanunla bu tertibe 200 000 
lira ödenek verilmiş idi. Bugünkü vaziyete göre 
aradaki farkın da verilmesinin lüzumlu olduğu 
anlaşılmıştır. 

316/A 75 000 Yapılan kısmî seçim giderleri tamamen kacşüan-
mış ve yıl sonuna kadar yeniden seçim yapılması 
düşünülmemekte olduğundan bu miktarın tasar
rufu mümkün görülmektedir. 

322 1 15 000 özel idare ve belediyelerin durumlarını incele-
2 5 000 m ek üzere getirilmesi düşünülen uzman buluna

mamıştır. 

Emniyet Genel Müdürlüğü 

330 1 75 000 Bu yıl doğumlar tahminin çok üstünde olmuş 
ve 4598 sayılı Kanun gereğince çocuğu dünyaya 
gelen memurlara bir aylık nispetinde yapılması 
lâzımgelen yardımları bütçedeki ödenek karşıla
yamamıştır. 

333 2 3 250 llarb yılları içinde değiştirilmelerine imkân bu-
lunmıyan yazı makineleri senelerce onarılmak 
suretiyle kullannılmış ve bundan böyle onarıl
maları suretiyle kullanılamıyacakları tesbit edi-

1 1 enlerin yerine yenileri tedarik edilmiş ise de bu 
yüzden tertibindeki Ödenek tamamen harcan
mıştır. Halbuki Doğu bölgelerimizdeki illerin mü-

• ( S . Sayısı : 19) 
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racaatJ arından bu illerdeki soba ve teferruatının 
artık kullanılmalarına imkân olmadığı ve yeni
lerinin alınmasına zaruret bulunduğu anlaşılmak 
tadır. 

10 000 Millî Korunma Kanununda yapılan değişikliklere 
göre ödenmesi lâzımgelen % 50 lira zamları kar
şılanacaktır. 

15 000 Şark ödevlerini ikmal etmiş olanların nakilleri 
ile kadroya yeniden alınmasına zaruret görülen 
326 memurdan bir kısmının, bu tertipte ödenek 
bulunmadığından, tâyinleri yapılamamış, tâyin
leri yapılmış olanlara da tebligat yapılması müm
kün olamamıştır. 

3 000 10 ilimizde tesis edilecek fotoğraf ve daktilosko
pi Kurumu, teknik büro makine ve gereçleri ile 
mevcut tesislerden bazılarının zaruri tamirlerine 
ve çok azalmış olan fotoğraf malzemesinden bir 
kısmının tedarikine bütçedeki ödenek yetişme
miştir. 

50 000 Yazlık caket kumaşı, muşamba, eldiven ve lâs
tik çizme gibi bir kısım giyecek eşyasının alın
masından sarfınazar edilmiş olmasına rağmen, ge
çen yıl fiyatlarına göre bütçeye konulmuş olan 
ödenek, tehiri kabil olmıyan giyecek eşyasının 
fiyatlarda husule gelen artışlar dolayısiyle satın 
alınmasına yetişmemiştir. 

85 000 Mevsim icabı inşaata devam edilmesine imkân 
olmadığı cihetle bu tertipte kalmış olan ödenek, 
diğer zaruri ihtiyaçlarımıza karşılık tutulmuştur. 

40 000 4367 s ayıiı Kanun gereğince verilmekte olan bir 
tayın bedeli, bir kısım vazifelerin münhal bulun
ması dolayısiyle, tasarruf edilmiştir. 
Bu yıl içinde çıkarılacak daha iki parti polis 
dergisinin yazı ve klişe ücretleri karşılanacaktır. 

•*• 2 5 0 Cenevre'de toplanan Uluslararası hudut forma
liteleri ve pasaport işleri konferansına Hüküme
timiz adına iştirak ve 1933 yılındanberi üyesi 
bulunduğumuz Uluslararası kıriminal kolluk top
lantısına çağrılmamız üzerine Paris'e gönderilen 
delegelerin tahakkuk eden yolluklarının noksan
ları tamamlanacaktır. 

10 000 Okulların iaşe maddeleri dışında kalan çeşitli 
ihtiyaçları bu tertipten karşılanmakta olduğu ci
hetle tertibindeki ödenek daha şimdiden tüken
miş bulunmaktadır. Bu itibarla kış mevsimi için 
Polis Enstitüsü ile İstanbul Polis Okuluna alın
ması gereken kömür bedelleri için ödenek kalma
mıştır. 

500 

( S. Sayısı : 19 ) * 
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48 000 Pravantoryum ve sanatoryum-için bir bina alın
mak üzere bütçeye konulmuş olan ödenek, elve
rişli bir binanın bulunmaması dolayısiyle art
mıştır. 

Jandarma Genel Kumul arı lığı 

702 000 

50 000 
40 000 

3 000 

9 000 

120 000 

133 000 

213 000 

125 000 

Millî Savunmadan ihtiyaç nispetinde subay alı
namamıştır. 
4598 sayılı Kanun gereğince verilmesi lâzımge-
len çocuk zammı, doğum ve ölüm yardımlarının 
vakaların tahminin çok üstünde olması dolayı
siyle, mevcut ödenekle karşılanmasına imkân ol
mamıştır.. , 
4178 sayılı Kanun gereğince, 1500 rakımlı bu
lunan yerlerde çalışan memur ve subaylara, ve
rilmesi lâzımgelen yakacak zamları karşılanacak
tır. 
Millî Savunmadan mürettep olan miktarda hay
van verilmemiştir. 
Geçen yıllardan devreden stoklar ihtiyacın mü
him bir kısmını karşıladığından bu miktar öde
neğin sarfına ihtiyaç kalmamıştır. 
Bu yıl bir kısım birliklerin takviyesine lüzum 
hâsıl olmuş ve bu yüzden bu tertipteki ödenek 
ihtiyaca kâfi gelmemiştir. 
Millî Savunmadan subay verilmemesi yüzünden 
açık kalan kadrolara ait emekli kesenekleri de 
artmıştır. 

Dışişleri Bakanlığı 

100 000 

3 000 
1 000 

1 500 

Yeni ihdas edilmiş bulunan Birleşmiş Milletler 
nezdindeki daimi Delegelik teşkilâtı ile, yeni ku
rulan Frankfurt Konsolosluğu, Meksiko Elçiliği 
memurlarının aylıkları ve 4991 sayılı Kanunun 
tatbikine kadar geçen zaman zarfında ödenmiş 
olan temisl tahsisatları karşılanacaktır. 
4598 sayılı Kanun gereğince çocuğu dünyaya ge
lenlerle, ölenlerin ailelerine ve ailesi ölenlere ve
rilmesi lâzımgelen birer veya ikişer aylık nispe
tindeki yardımları bu tertiplerdeki ödenekler kar-
karşıl ıyama mıştı r. 
Bakanlığın şifre, protokol dairelerinin mühim 
ve mübrem ihtiyaçları için dolap yaptırılacak, 
kortaniye vesair eşya satmalı nacaktır. 

( S. Sayısı : 19 ) 
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2 200 Bakanlığın aylık elektrik sarfiyatı vasati olarak 
650 lira tutmakta olduğu gibi, Millî Bayramlar
da yapılan olağanüstü aydınlatmada buna ilâve 
edilince, bu tertipteki ödeneğin yetişmiyeeeği 
açıkça görülür. 

1 (500 Temizlik işlerinde kullanılan cila, viıu gibi mal
zemesiyle elektrik ampulü ve Bakanlık demirbaş 
eşyasının onarılması ihtiyacı bütçe tahminlerini 
aşmış bulunmaktadır. 

20 000 Mevcut ödenek yetişmiyecektir. 
f)0 000 Merkez ve dış teşkilâtta telefon konuşmaları tah

dide tâbi tutulmuş olmasından ileri gelmiştir. 
VM) 21A Memleketimizi ziyaret etmiş olan Arjantin Mek

tep Gemisi ile İngiliz Hava Filosu, İngiltere ve 
Amerika'dan gelen müteaddit Parlemento Heyet
leri, Cumhuriyet Bayramı münasebetiyle Ürdün'
den gelen Heyete, memleketimizle münasebet tesis-
etmek üzere gelen Pakistan Mümessilinin ağır
lanmaları için yapılan sarfiyat karşılanacaktır. 

i ;>00 Dışişleri Bakanlığını sıkı surette ilgilendiren yeni 
neşriyat ve gazetelere abone olunacaktır. 

120 000 Hariç memleketlerden posta nakliyatının geç ve 
intizamsız olması sebebiyle birçok elçi ve konso
losluklarımızdan sarf evrakı mahsup süresi içinde 
yetişmiyerek bütçe hesapları kapandıktan sonra 
gelmektedir. Bu yüzden her yıldan diğer yıla mü
him miktarlarda mahsubu gereken borç devret
mektedir . Bu sebeplerle 1946 yılına ait olup ta 
henüz mahsubu yapılamamış borçlar karşılana
caktır. Fiilî bir tediye olmıyacaktır. 

Maliye Bakanlığı 

400 000 4598 sayılı Kanun gereğince bulundukları kadro
larda bir üst dereceye terfi edenlerin miktarı tah
minin üstünde çıkmıştır. 

20 000 4178 sayılı Kanun gereğince 1500 rakımlı yerler
de bulunan memurlara verilmesi icabeden yaka
cak zamlarının, ikinci üç aylıkları karşılanacaktır. 

60 000 4598 sayılı Kanun gereğince çocuğu dünyaya ge
lenlere verilmesi lâzımgelen bir aylık tutarları 
nispetindeki yardım doğum vakalarının taliminin 
üstünde çıkması ve tertibiudeki ödeneğin tamamı 
sari'edilmiş olması dolayısiyle. karşılanamamâk-
ladır. Tahakkuk v<\e\ı yardımlar için ödenek is
tenilmesine zaruret hâsıl olmuştur. 

( S. Sayısı : 19 ) 
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20 000 Hastalık izin ve sair sebeplerle vazifelerinden 
ayrılanlardan açılan memuriyetlere mahallinde 
ehil memur bulunmaması dolayısiyle il merkez
lerinden vekil memur gönderilmesi zarureti kar
şısında kalınmakta olduğu gibi yeni Devlet Mu
hasebesi Genel Yönetmeliğinin bu yıl içinde bir 
çok il ve ilçelerde yapılan tecrübe tatbikatı mü
nasebetiyle bütçeye konulan ödenek tamamen 
harcanmış bulunmaktadır. Yıl sonuna kadar ge
rek yukarda yazılı sebeplerle gerek 4858 sayılı 
Kanun gereğince yılda enaz bir defa bölgelerini 
teftiş etmekle görevli olan Muhakemat ve Bölge 
Muhakeınat Müdürlerinin, Hazine avukatı bulun-
mıyan ilçelerdeki önemli dâvaların takibi için 
illerden gönderilecek Hazine avukatlarının, mah
kemelerce yapılacak keşiflere iştirak edecek Ha
zine avukat veya mümessillerinin yollukları kar
şılanacaktır. 

-0 000 Hastalanan memurların tedavileri karşılığıdır. 
8 500 Maliye dergisinin son iki aya ait giderleri ile ye

niden satmalmmasına ve dış memleketlere sipa
riş edilmesine lüzum hâsıl olan kitaplar ve yap
tırılan tercümeler karşılığıdır. 

50 000 Ankara Şehri tmar Müdürlüğü bütçesinde husu
le gelen açık karşılığı olarak bu miktar 
fazla yardım yapılmasına zaruret hâsıl olmuştur. 
îmar Müdürlüğünce inşaat yapılmasını kolaylaş
tırıcı bir tedbir olmak üzere henüz parsellasyo-
nıı yapılmamış sahaların süratle parsellenmesi sağ
lanacaktır. 

(îti 000 1948 yılında Millî Savunma Bakanlığından Zirai 
Donatını Kurumuna devrolunan ve Kurumdan 
Tarım Bakanlığı için satmalımın 10 aded kamyo
nun bedeli ödenecektir. 

50 000 1948 yılında İngiltere'de yapılacak olan Olim
piyatlara memleketimizin de katılması kararlaş
tırılmış olduğu cihetle bu yıl içinde yapılması 
lâzımgelen ihzari hazırlıklar için Beden Terbiyesi 
Oenel Müdürlüğüne bu miktar yardım yapılması 
zarureti hâsıl olmuştur. 

5 000 Bu kurumlara yardım yapılması, işlerini daha iyi 
W 000 bir surette yapmaları için, faydalı görülmüştür. 

Devlet Borçları 

4 000 Sivas - Erzurum demiryolu 1934 istikraz tahvil
lerinin Cumhuriyet Merkez Bankasınca yapılan 
keşide masrafları tahminden fazla olmuştur. 

( S. Sayısı : 19 ) 
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1 885 000 4938 sayılı Kanunla verilen yetkiye müsteniden 
çıkarılan % 6 faizli Kalkınma İstikrazı ikinci 
tertip tahvilleri düşünülen tarihten daha önce 
2 . VI . 1947 tarihinde tedavüle çıkarılmış oldu
ğu cihetle ilk altı aylık taksit vâdesi bu yıl için
de 1.4 . XII . 1947 tarihinde hulul edeceğinden 
bütçede derpiş edilmiş olan bu taksit ile komüs-
yon ve sair masraflar için ödenek istenilmesi mec
buriyetinde kalınmıştır. 

25 000 Kâğıt para karşılığı olarak verilen bonoların fa
izleri tamamen önlenmiş olduğu halde bu tertip
teki ödenek artmştır. 

1 804 000 liu yıl zarfında yapılan ve yapılacak olan fiilî 
500 000 tediyeler tesbit edilmiş ve bu miktarın artacağı 

anlaşılmıştır. 
2 (500 4992 sayılı Kanun gereğince, vatani hizmet kar

şılığı bağlanan aylık ve ödenekler bölümün
den maaş alanlara, aile efradı kaç kişi olursa 
olsun her maaş sahibine ayrı ayrı 15 şer lira 
verilmesi icabettiğinden ödenek kâfi gelmemiştir. 

Millî Eğitim Hakanlığı 

290 000 Olağanüstü zaruretler olmadıkça yıl içinde açı
lan kadrolara tâyin yapılmamış ve bu sebeple 
ödenek fazla kalmıştır. 

110 000 liu yıl içinde Ankara'da bulunan okullarda ye
niden açılan şubelere tâyin edilen öğretmenlerle 
4598 sayılı Kanun gereğince bulundukları kad
rolarda bir üst dereceye terfi edenlere verilmesi 
gereken geçici tazminatlar karşılanacaktır. 

120 000 Yılın altıncı ayında yapılan hesaplara göre vasati 
aylık tediye miktarı tesbit edilmiş ve bu hesap
lara göre bütçedeki ödeneğin yıl sonuna kadar 
tediyesi lâzımgelen miktardan 120 000 lira noksan 
bulunduğu anlaşılmıştır. 

60 000 . Bu tertibe konulan ödenek doğumların tahminin 
çok üstünde olması yüzünden, senenin ilk ayla
rında tamamen harcanmış olduğu gibi 4598 sa
yılı Kanuna dayanılarak ödenek üstünde yapılmış 
ve mahsup edilememiş birçok tediyeler elde mev
cut bulunmaktadır. Bunların yıl sonuna kadar 
tahakkuk edecek alacakların karşılanması için 
ödenek istenilmesi zarureti karşısında kalınmıştır. 

-^ M° 1947 yılı bütçesine istatistiklerin gösterdiği mik
tarın c/c 50 nispetinde ödenek kbnulmuş ise de yıl 
içinde çıkan 5008 ve 5009 sayılı kanunlar, resmî 
dairelerden alınacak posta ve telgraf ücretlerinin. 

( S. Sayısı : 19 ) 
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de tam tarifeye tâbi tutulması esasını kabul etmiş; 
olduğundan, bu tertipteki ödenek yetişmemiştir. 
Şehirlerarasında yapılan telefon konuşmalarına 
olağanüstü zaruretler bulunmadıkça yapılmama
sına itina edilmiş olmasına rağmen, şehir dahili 
ve şehirlerarası konuşma ücretleri olarak telefon 
idarelerinden alman faturalara göre tahakkuk 
eden ücretler bütçedeki ödeneğin tamamen har
canmasını mecburi kılmış ve yıl sonuna kadar 
olan ihtiyaçlar için ödenek kalmamıştır. 
Miadını çoktan doldurmuş olan Bakanlık otomo
bilinin sık sık onarılması icabetmiş ve onarma 
bedelleri geçen senelere nispetle yüksek bulun
duğundan ödenek kâfi gelmemiştir 
Okul adedinin artması dolayısiyle öğretmen ve 
memur sayısı da çoğalmış binnetice hasta öğretmen 
ve memur adedleri de artmış bulunmaktadır. Diğer 
taraftan hasta ücretleri de geçen senekine kıyas 
edilmiyecek derecede artırılmış olduğundan bu 
tertipteki ödenek tamamen sarfedildiği gibi bir 
miktar da borç fiilen tahakkuk etmiş bulunmak
tadır. Bu borçların ödenmesi ve yıl sonuna ka
dar daha fazla bir borç tahakkukunu önlemek 
üzere ödenek istenilmesi gerekmiştir. 
Okullarımıza parasız yatılı olarak alınacak öğren
cilerin sınav kâğıtlarını inceleyeceklerin ücretle
rine verilecektir. 
Bu tertipteki ödeneğe 500 liranın ilâvesi lüzum
lu görülmüştür. 
Lise ve Ortaokullarla Sanat Enstitüleri için Millî 
Eğitim Basımevinden ısmarlanmış olan basılı kâ
ğıtlara bütçedeki ödenek kâfi gelmemiştir. 
Gazi Eğitim Enstitüsüne bu yıl yeniden ve fazla 
miktarda alman öğrencilerin yiyecek, yakacak, 
aydınlatma, tesisat gibi mübrem ihtiyaçları kar
şılığıdır. 
5129 sayılı Kanun gereğince Köy öğretmenleri
ne çalışma vasıtaları verilmesinden vazgeçilerek 
ücretleri 100 liraya çıkarılmış ve bu sebeple bu 
tertipteki ödeneğin harcanmasına lüzum kalma
mıştır. 
Yurdumuzun çeşitli bölgelerinde ressamlarımı
zın yaptıkları kıymetli tablolardan seçilen 200 
adedinin satınalınarak resim galerisine maledilme-
si faydalı görülmüştür. 
4895 sayılı Kanunla katıldığımız Birleşmiş Millet
ler Eğitim, Bilim ve Kültür Kuruluna katılma 
payı karşılanacaktır, 

( S. Sayısı : 19 ) 
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Bir kısım köy İhtiyar Heyetlerinin, köylüden 
toplanacak parayı karşılık göstermek suretiyle, 
köy okulları inşası için yüklenmelere girdikleri 
halde umdukları parayı sağlıyamamış olmaları 
yüzünden tahakkuk eden borçlar ödenecektir. 
Devlet kitapları döner sermayesi idaresince-bas
tırılmakta olan okul kitaplarının satış fiyatlarını 
artırmamak gayesiyle bu kitapların mal oluşları 
ile satışları arasındaki fark her yıl bu idareye 
250 şer bin lira olarak verilmekte iken 1947 yılın
da bütçede tasarruf mülâhazasiyle bu miktar 125 
bin liraya iudirilnıişse de nıaloluşlarda indirme 
yapmaya imkân hâsıl olmadığından aradaki far
kın tamamlanması zaruri olmuştur. 
Prevantoyonı ve Sanatöyomda tedavi edilen
lerden talimatına göre alman paralarla bütçeden 
yapılan yardım, hastaların ihtiyacı olan gıda mad
delerini teinin çimeğe kâfi gelmemektedir. Has
talardan alınan ücretlerin artırılması hemen he
men imkânsız bulunduğu cihetle ihtiyacın bütçe
deki yardımı bir miktar daha artırmak suretiyle 
karşılanması icabetmemiştir. 
Malî durumu yeter dereeede olmadığı anlaşılan 
Türk Eğitim Derneği, Uşak Lisesine, öğretime de
vam edebilmesini sağlamak maksadiyle 20 000, 
açılmasına ait işleri tamamlamağa çalışan Bulan-
cık özel Ortaokuluna 5 000 ve Safranbolu Özel 
Ortaokuluna da 3 000 lira yardım yapılması 
faydalı görülmüştür. 
Yeni açılan ve genişletilen "Erkek Sanat Enstitü
leri, Ticaret okulları. Kız Enstitüleri ve Akşam 
Kız Sanat okulları için lüzumlu ve çeşitli tesisat 
"şyası, alet ve avadanlıklar satınalmacaktır. 

Bayındırlık Bakanlığı 

Eski Bakan Cevdet Kerim lucedayı'nın askerî 
malûl olması ve malûllerden buhran vergisi kesil
memesi dolayısiyle, 4178 sayılı Kanuna göre ita 
miktarlarının r/< lf> i nispetinde verilmesi lâzını-
gelen fevkalâde zammın fazla olarak tediyesi ica-
betmiştir. 

79 337 Yıl içinde açılan kadrolardan açık bulundurul
ması mümkün görülenlerin yerine tâyin yapıl
mamış ve bu suretle tasarruf temin edilmiştir. 

40 000 Geçici hizmetlere ait kadrolar yıl başında yeni
den gözden geçirilmiş ve alınmasında zaruret ol-

( S. Sayısı : 19 ) 



- 15 -
Eklenen Düşülen i z a h a t 

mıyanlar için kadro alınmamak suretiyle tasar
ruf yapılmıştı*. 

80 000 Bugünkü fiili tediyelere ve yapılan hesaplara gö
re yıl sonuna kadar tediyesi lâzımgelen miktar 
çıktıktan sonra geriye 30 000 lira kalacağı tesbit 
edilmiştir. 

5 000 Yurdumuza gelen ve gelecek olan Amerikan tem-
5 000 silcilerinin çalışmalarını temin için açılacak bü

rolara lüzumlu eşya satmalınacaktır. 
7 500 Amerikan yardımından yurdumuza gelen ve gel-

- mekte devam eden malzemenin mürettep mahalle
rine şevki hususunda sık sık telefonla muhabere 
edilmesine zaruret hâsıl olmuştur. 

:>(î6 Millî Korunma Kanununda yapılan değişiklik 
dolayısiyle kira bedellerinin % 50 nispetinde art
masından ileri gelmiştir. 

100 000 Çimento tedarik edilememesi yüzünden mütaah-
hidiıv bir kısım taahhüdü yerine getirememesin
den tasarruf edilmiştir. 

17 8B(İ Yabancı uzmanlardan mukavelesi bitip memleke
tine giden olmamıştır. 

100 000 Son günlerde yurdumuzun bazı mıntakalarında 
vukuagelen âfetlerden zarar görenlerle bilhassa 
Seyhan su baskınından zarar görenlere yardım
da bulunulacaktır. 

22 000 Ankara'da yaptırılacak Hukuk Fakültesi öğrenci 
yurdunun arsa bedeli için bütçeye 50 000 lira 
ödenek konulmuşsa da bu arsanın 35 000 lira
ya satmalmmış olması dolayısiyle 15 000 lira ve 
diğer bir kısım yapılardan da 7 000 lira tasar
ruf sağlanmıştır. 

400 000 Amerikan yardımı ile yapılacak olan stratejik 
yollar için gelmiş olan 5 milyon dolarlık yol ma
kinelerinin çalıştırılmaları temin edilecektir. 

150 000 B u tertibe konulan ödenek pekaz kalmış ve iş
lerinin münhasıran bono verilmek suretiyle de 
karşılanması müşkülâtı mucip olduğu cihetle 
bu durumu biraz olsun önlemek üzere ödenek 
istenilmesi gerekmiştir. 

550 000 Lâğım inşaatında kullanılmakta olan beton boru
ların hazırlanması için gereken kompresür. ye 
gibratör gibi dış memleketlerden getirilmesi 
icabeden makineler henüz gelmemiş olduğundan 
evvelce tasarlanmış olan programın tahakkuku 
gecikmiştir. 

( S. Sayısı : 19 ) 



_ İ 6 _ 
B. M. Eklenen Düşülen i z a h a t 

Ekonomi Bakanlığı 

628 2 5 000 Bugünkü durum karşısında sanayi ve maden ida
releriyle bunlara bağlı teşekküller ve bölge E-
konomi Müdürlükleri ve maden irtibat memur-
luklariyle sık sık telefon muhaberesi yapılması 
gerekmiştir. 

629 250 5020 sayılı Kanunla kira bedellerine yapılan % 50 
zamlar dolayısiyle yıl başında bölgelere dağıtı
lan kira karşılığı ödeneklerin yetişmediği bildiril
mekte ve ödenek talep edilmektedir. 

685 5 250 Yıl başmdanberi yapılan harcamalara ve yıl so
nuna kadar tahakkuk edeceği umulan ödenek 
ihtiyacına göre bu miktarın artacağı anlaşıl
mıştır. 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 

655 1 35 000 5008 ve 5009 sayılı kanunlarla, resmî dairelerden 
istatistiklere göre % 50 nispetinde alınmakta 
olan, ücretler, % 100 çıkarılmış olduğundan bu 
miktar ödeneğe lüzum hâsıl olmuştur. 

666 6 50 000 Köy enstitülerinden çıkan sağlık memurlarının 
ücretleri 5129 sayılı Kanunla 100 liraya çıkarıl
mış ve bunlara verilmekte olan cihazlandırma 
giderleri kaldırılmış olduğu cihetle bu tertipteki 
ödenekten tasarruf yapmak imkân dahiline gir
miştir. 

(lümrük ve Tekel Bakanlığı 

688 1 100 000 4598 sayılı Kanunun 4 ncü maddesi esasları da
hilinde terfie hak kazananların mümkün olduğu 
kadar kadro dahilinde terfilerinin yapılmasına 
itina edilmiş olmasına rağmen kadroda açık yer 
bulunmaması veya bulundukları memuriyetlerde 
kalanlar idarece lüzumlu görülenler zaruri olarak 
bulundukları kadrolarda üst dereceye terfi etti
rilmişler ve bunların miktarı tahminin üstünde 
çıkmış olmasından bu tertipteki ödenek kâfi gel-
'memiştir. 

6 9 2 1 20 800 Bugüne kadar lülen tediye edildiği tesbit edilen 
ve yapılan hesaplara göre yıl sonuna kadar tedi
yesi gereken miktarın bütçeye mevzu ödeneğin 
fevkinde bulunduğu anlaşılmıştır. 

692 3 12 500 Çocuk doğumu bu yıl tahmin edilen miktarın üs
tünde olmuştur. 

( S. Sayısı : 19 ) 
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1 500 Yıliuı^ında alınan sıkı tedbirler neticesi telefon 
t il uha beresi aza 1 mışt ı r. 
Devlet nakil vasıtaları tamir atelyesinde çalıştırı
lan hizmetlilerin ücretleri artırılması yüzünden 
onarım maliyetleri de yükselmiştir. 
Yılbaşında esaslı tedbirler alınarak zaruret olma
dıkça memurların yerleri değiştirilmemiş, geçici 
görevle başka yerlere memur gönderilmemiş, mü
fettişlerin turne gezileri düzenlenmiş ve yabancı 
memleketlere mümkün olduğu kadar az memur 
gönderilmiştir. 
Tasarrufu mümkün olacağı anlaşılmıştır. 

Bu yıl kursa daha az öğrenci alınmıştır. 

Gümrüklerle ilgili yayınlar satınalmacaktır. 
Kadro tamamen doldurulmamıştır. 
Kadroda açılan yerlere olağanüstü zaruret olma
dıkça hizmetli tâyin edilmemek suretiyle tasar
ruf edilmiştir. 
Gümrük Muhafaza Kursu öğretmen ücretleri 
haftada 4 saati geçmemek üzere saati 5 lira üze
rinden hesap edilmiş ise de 4988 sayılı Kanunla 
asgari aylık tutarı tesbit edilmiş olduğundan Ba
kanlar Kurulundan alınan kadroların da bu mik
tar üzerinden tesbiti zarureti hâsıl olmuş ve Ge
nel Muhasebe Kanunu gereğince yıl başında top
tan ve kadro tutarlarına göre tevkif olunan ver
giler yüzünden bütçede ödenek ihtiyacı karşıla
yamamıştır. 
İller teşkilâtına dâhil kadrolarda çalışmakta 
iken Harb Okuluna tahsil için gönderilenlerin 
kadroları bu yıl Bütçe Komisyonunca merkeze 
aktarılmış olduğundan bunlara ait geçici tazmi
nat karşılanacaktır. 
4598 sayılı Kanun gereğince çocuğu dünyaya ge
lenlere aylıkları nispetinde yapılmış olan yar
dımlar dolayısiyle bütçedeki ödenek tükenmiş ol
duğu gibi birçok yerlerde ödenek olmadan tediye 
yapmış bulunmaktadır. Bunlarla yıl sonuna kadar 
tahakkuk edecek yardımlar karşılanacaktır. 
5779 sayılı Kanunun 11 nci maddesi gereğince 
50 yaşını ikmal etmiş iki erbaşa ikramiye verile
cektir. 
1841 sayılı Kanun gereğince ordudan verilecek 
subayların yollukları ile terfi eden üsteğmenlerin 
yerlerinin değiştirilmesi zarureti dolayısiyle bu 
tertipteki ödenek ihtiyacı karşılıyamamıştır. 

( S. Sayısı : 19 ) 
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49 500 Bu tertibe taallûk eden malzeme ve teçhizatın bir 
kısmı, geçen yıllara ait stokların kullanılması 
suretiyle, temin edilmiştir. 

500 Bu yıl içinde fazla er celp ve terhisi yapılmış ve 
eşya nakliyatı yapılmıştır. 

000 Mısır'da çıkan kolera salgınının yurdumuza girme
sini önlemek maksadiyle 17 . X . 1947 tarihli 
ve 3/6508 sayılı Bakanlar Kurulu karariyle 
ordudan alınan takviye erlerinden de faydalan
mak suretiyle güney birliklerinde bulunan mo
torlu araçlar hududun emniyet ve muhafazasiyle 
geceli gündüzlü görevlendirilmişlerdir. Motorlu 
vasıtaların 25 kilometreye göre tesbit edilmiş olan 
vasati yörüyüşlerinin alman bu olağanüstü ted
birler dolayısiyle 100 kilometreye çıkarılması 
temin edilmiş ve bu sebeple benzin, yağ ve bun
lara ait taşıma giderleri artmıştır. -

500 Bütçeye konulan ödenek ancak 7 Aralık harca
maları karşıhyabilmiştir. 

3 000 Ölen ve sakatlanan hayvanların yerlerine, fiyat
ları yüksek olması dolayısiyle, hayvan alınama
mışı ir. 

Tarım Bakanlığı 
(500 1947 yılı bütçesine bu miktar ödenek noksan ko

nulmuştur. 
140 000 Yıl içinde açılan kadrolara olağanüstü zaruret

ler bulunmadıkça tayin yapılmamıştır. 
30 000 Bugüne kadar yapılan fiilî harcamalara göre bu 

miktarın artacağı anlaşılmıştır. 
000 Ankra'da bulunan memurlara kanunu gereğin

ce verilmekte olan geçici tazminat tahminin üs
tünde çıkmıştır. 

000 .10 aylık fiilî tediyeler gözönünde bulundurula
rak yapılan hesaplara göre bu tertibe yıl sonuna 
kadarki ihtiyaçlar için ödenek istenmesi gerek
tiği tespit edilmiştir. 

500 4178 sayılı Kanun gereğnce 1500 ve daha yuka
rı rakımlı yerlerde çalıştırılan memurların sayı
sı tahminden fazla olmuştur. 

500 4598 sayılı Kanun gereğince çocuğu dünyaya ge
lenlere birer aylık maaş nispetinde yapılmakta 
olan yardımlar, bu yıl doğumun fazla olması yü
zünden, senenin daha ilk aylarında bütçedeki 
ödeneğin tamamen sarfına sebep olmuş ve kanu
nu gereğince ödeme emri beklemeden ödenmiş 
bulunup karşılanması lâzımgelen birçok istihkak
lar tahakkuk etmiş bulunmaktadır. 

( S. Sayısı : 19 ) 
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Alınan tasarruf tedbirlerine rağmen kâğıt fiyat
larının artış arzetnıesi yüzünden bu tertipteki ö-
denek yetişmemiştir. Merkezdeki işlerin çoğal
ması dolayısiyle yeniden kurulması zaruri görü
len büroların çeşitli ihtiyaçları karşılanacaktır. 
Kâğıt ve baskı ücretleri yükselmiştir. 10 ay zar
fında tahakkuk eden giderler gözönünde bulun
durulmak suretiyle yapılan hesaplara göre bu 
miktar ödeneğe ihtiyaç bulunduğu tesbit edil
miştir. 

757 10 000 Millî Korunma Kanununda yapılan değişiklik
ler dolayısiyle kira bedellerine zam edilen % 50 
ler karşılanacaktır. 

761 3 500 Bu tertipteki ödenek hasta memurların tedavile
rine yetişmemiştir 

762 1 500 11 aylık fiilî harcamalara göre bu miktarın arta
cağı tesbit edilmiştir. 

763 5 2 000 Yıllardanberi kullanılarak tamamen yıpranmış 
olan bir kısım taşıtlar, yedek parçalarla tadili su
retiyle, tamirleri yaptırılarak işler bir hale getiri
lecektir. 

766 2 2 500 Yılbaşında alınan sıkı tasarruf tedbirleri netice-
767 1 500 sinde bu tertiplerden yıl sonuna kadar hizala-
768 1 5 500 rmda gösterilen miktarların artabileceği, 11 nci 
769 5 11 500 ayın sonunda geri kalan bütün ihtiyaçlar için ge

rekli ödenekler de gözönünde bulundurulmak su
retiyle, yapılan hesaplardan anlaşılmıştır. 

770 1 3 000 Bu yıl depolara ait meralardaki otun geçen yılla
ra nazaran az olması ve depolara müracaat eden 
at sahiplerinin çok fazla oluşlı yüzünden damızlık 
hayvanlara daha kuvvetli ve daha fazhı yem ver
mek zarureti karşısında kalınmış ve bu yüzden 
tertibindeki ödenek ihtiyacı karşılıyamamıştır. 

5 360 Bu miktar tasarruf sağlanmıştır. 
Bu yıl yayınlanan bir kısım tarım dergilerinin de 
satmalmması faydalı görülmüştür. 
Ankara Belediyesince elektrik ücretlerine zam 
yapıldığı gibi şimdiye kadar tenzilâtlı ücretle ve
rilmekte olan cereyanlar da tam tarifeye tâbi 
tutulmuştur. 

2 000 Enstitüde yapılmasına zaruret hâsıl olan toplantı
ya Orman Fakültesinden de bir kısım profesörlerin 
iştirakleri icabedenlerin yollukları ile öğrencile
rin yurt içinde yaptıkları inceleme gezileri do
layısiyle tahakkuk eden yolluklara bütçedeki öde
nek yetişmemiştir. 
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Yıllardanberi kullanılmakta olan iç telefonlarda 
sık sık arızalar görüldüğünden bu telefon tesis
leri onarılacaktır. 
Son yağan yağmurlardan bir kısım binaların ak
tığı görülmüş ve bunların onarılmasına başlanıl-
mışsa da bütçedeki ödeneğin bu onarıma kâfi 
ge 1 miyeeeği görülmüştür. 
1947 yılı bütçesine tasarruf mülâha/.asiyle 11)40 ya 
nazaran, (E) cetveli kadrolarının karşılıkları ha
riç. 9.5 000 lira noksan ödenek konulmuştur. 
Yıl başındanberi alınan sıkı tedbirlere rağmen 
bu tertipten 93 000 lira yerine ancak (>(i 000 
liralık tasarruf temin edilebileceği anlaşılmış 
olduğundan 27 000 liranın aktarma suretiyle 
temini zarureti karşısında kalınmıştır. 
Harp yılları ile onu takibeden ilk yıllar içimle 
ihtiyaç nispetinde temin edilememiş olan tıbbi ve 
veteriner ecza ve malzeme satınalınaeaktır. 
Nakil Vasıtaları Devlet tamir atelyesi, mal olu
şun yükselişi dolayısiyle, onarma bedellerini ar
tırmıştır. 
Nİ82 sayılı Kanun gereğince Ziraat Bankasına 
ödenmesi gereken zarar olmamıştır. 
Yurt cinde açılan sergilerde ikramiye kazanan 
hayvan sahiplerine tahakkuk eden ikramiyeler 
tamamen ödenmiş ve programımıza göre yıl so
nuna kadar hiç bir yerde yeniden sergi açılmıya-
cağı cihetle bu miktar ödenek artmıştır. 
14.'57 sayılı Kanun gereğince, yüksek okulu bi
tirenlerden avans istiyeıılerin adedi tahmin edi 
len miktarda olmamıştır. 
Tarım öğretmenlerine kanunu gereğince verilme
si lâzımgelen hayvan ve binek takımı avansını 
almak üzere müracaat vâki olmamıştır. 
1947 yılı içinde yapılacak inşaat karşılıkları büt
çeye % 20 fazlasiyle konulmuştur. Mukavelelerin 
tatbikatı neticesinde yapılardaki fazlalık % 8 ile 
% 12 arasında tahalüf etmiş ve bu sebeple öden 
nek artmıştır. 

808 2 

813 3 4 000 

Ulaştırma Bakanlığı 

4 000 Elde mevcut döşemeler tamir edilmek suretiyle 
kutlanılmıştır, yenilerin alınmasından sarfınazar 
edilmiştir. 
BIT kısım teşkilâtta program harici teftiş yaptı
rılması gerekmiştir. 

( S. Sayısı : 19 ) 
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Çalşşma Bakanlığı 

Yıl iyinde açılan ve açık bulundurulmaları zarar
lı görülmiyen görevlere memur ve hizmetli tâ
yin edilmemiştir. 
Vıl başında alman tedbirler neticesinde bu ter
tiplerden tasarruf temin edilmiştir. 

2 500 5008 ve 5009 sayılı kanunlar, posta ve telgrraf 
ücretlerinin resmî daireler için de % 100 esas 
üzerinden ücrete tâbi tutulmasını kabul etmiş ol
duğundan ödenek kâfi gelmemiştir. 

4 500 liir kısım dairelere daha telefon tesisatı yaptırıl
ması icabetmiştir. 

6 000 Mukaveleleri gereğince kira karşılıkları tamamen 
ödenmiş olduğu halde tertipte bu miktar ödenek 
kalmıştır. 

1 000 Bütçe ile verilen ödenek kâfi gelmemiştir. 
4 000 Olağanüstü zaruretler olmadıkça geçici görevle 

30 000 memur gönderilmemiş ve teftiş işleri için daha 
esaslı bir surette düzene konulmuştur. 

2 000 Tahminden az memur hastalanmıştır. 
2 000 Tasarruf edilmek gayesiyle, alınmamasından Ba

kanlığın işleri müteessir olmıyacak dergilerin 
abone kayıtları silinmiş ve bu şekildeki kitapla
rın alınmasından sarfınazar edilmiştir. 

10 000 Bakanlık teşkilâtına dâhil işleri tetkik etmekte 
5 000 olan uzmanın bir yıl tamam çalıştırılacağı esa

sına göre 1947 yılı bütçesine ödenek konulmuş 
ise de bu uzmanın 10 neu aydan sonra çalıştırıl
masında fayda görülmemiş ve görevine nihayet 
verilmiştir. Bu sebeple bu tertipteki ödenek art
mıştır. 

7 000 Açık bulunan vazifelere memur ve hizmetli tâyin 
edilmemek suretiyle tasarruf temin edilmiştir. 

Lira İ z a h a t 

Basın ve Yayın Genel Müdürlüğü 

145 508 Anadolu Ajansı memurlarına verilecek aylık zamların dış hizmetler için 
yapılan masrafların kur farkları, gazetelerden tahsil edilemiyen abone 
zammı olarak tahakkuk eden 295 508 lira dış hizmetlere ait kur farkları 
olan 118 525 lira ile gazetelerden tahsil edilemiyen 26 983 lira hariç ol
mak üzere 5090 sayılı Kanunla 150 000 lira verilmiş olduğundan geri ka
lan hizmetleri karşılamak üzere daha 145 508 liranın istenilmesine zaruret 
hâftil olmuştur. 

('&• Sayısı : 19) 
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148 1 225 000 5008 ve 5009 sayılı kanunlar gereğince resmî dairelere ait posta ve telgraf 
ücretleri de % 100 tarifeye tâbi tutulmuş olduğu gibi Milletlerarası tay
yare uçuşlarının aldığı ehemmiyete binaen idaremizin hava durumunu 
daha yakından takip etmek zaruretinde kalınmış olduğu cihetle rasat mer
kezleri ile fazla telgraf teati edilmiştir. 

Millî Savunma Bakanlığı 

' .el .18 000 000 Hâsıl olan ihtiyaçlar karşılanacaktır. 

Dışişleri Bakanığı 

402 150 000 Milletlerarası münasebetlerin artması dolayısiyle iktisadi, ticari, zirai ve sıh
hi kalkınma konferanslarının sık sık akdedilmeleri yüzünden bütçedeki 
ödenek tamamen sarfedlidiği gibi 5090 sayılı Kanunla ek olarak alınan 
80 000 lira da tükenmiştir. Halbuki Paris Kanferansı ile Birleşmiş Mil
letler Genel Kuruluna iştirak eden delegelerimizin yollukları 50 000 li
rayı bulmuş 21 Kasım 1947 tarihinde Havana'da toplanacak olan Milletler
arası ticaret ve iş bulma konferansına katılmaları kararlaştırılmış bulu
nan o delege ile 8 müşavirin yollukları da 80 000, mübrenı büro masraf
ları ise 10 000, ayrıca Paris'te toplanmış olan Hububat Konferansına işti
rak eden Ziraat İşletmeleri Kurumu Başkanlığının yolluğu ile Yoguslavya 
Kredi ve Ticaret Anlaşmasına giden Heyetin ve halen Birleşmiş Milletlerde 
bulunan delege ile müşavirin ve yıl sonuna kadar yeniden çıkabilecek ihti
yaçları karşılamak üzere bu tertibe ceman 150 000 liranın eklenmesi za
ruri olmuştur. 

Maliye Bakanlığı 

420 1 600 000 Bugüne kadar yapılan ödemelerin aylık vasatilerine göre yıl sonuna ka
dar olan ihtiyaçlarını karşılamak üzere bu miktar ödeneğin istenilmesi ica-
bedeceği anlaşılmıştır. 

424 1 100 000 5008 ve 5009 sayılı kanunlarla posta ve tegraf ücretleri %50 den % 100 e 
çıkarılmış olduğundan bu tertipteki ödenek yetişmemiştir. 

458 3 500 000 Hava meydanları yapımı için gelecek yıllara geçici yüklenmelere yetki 
veren kanun gereğince girişilen taahhütlerin Devlet Havayolları İdaresin
ce karşılanmasına imkân görülememiş olduğu cihetle Hazineden yardım 
yapılması icabetmiştir. 

468 4 000 000 4988 sayılı Kanunla aylık tutarlarının değiştirilmesi dolayısiyle özel İdare 
ve Belediye bütçelerinde husule gelen açıkları bütçe ile verilen, 5090 ve 
5125 sayılı kanunlarla verilen ek ödenekler karşıhyamanıış olduğundan bu 
miktarın daha Özel İdare ve belediyelere yardım olarak verilmesi zaruri 
olmuştur. 

478 250 000 Bu miktarın ilâveten verilmesi lüzumlu görülmüştür. 
491 1 350 000 Hazine adına Etibankça satmalman Ereğli Kömür Şirketinin sözleşmesi ge 

reğince ödenmesi lâzım gel en taksitleri karşılığıdır. 
493 5 000 000 Türkiye Emlâk ve Kredi Bankası sermayesinin kanuni haddine çıkarılması 

için Hazinece her yıl 5 milyondan aşağı olmamak üzere özel kanunu ge
reğince, sermaye verilmesi lâzımgelmekte olduğu cihetle 1947 yılı bütcesi-
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ne bu miktar ödenek konulmuştur. Ancak Banka bugünkü sermayesi ile 
üzerine aldığı işleri iyi bir şekilde karşılamak ve halkımızın.yapı ihtiyaç
larına bir miktar daha geniş imkânlarla gayesi dâhilinde yardımda bulun
mak için bu yıl Hazinece verilecek olan sermaye miktarının 10 000 liraya 
çıkarılması muvafık ve faydalı görülmüştür. 

614 8 300 000 Kanunları gereğince giri şilen taahhütler dolayısiyle verilen borçlara müta-
ahhitler rağbet göstermemekte ve hiç olmazsa taahhüdün % mühim bir 
miktarının nakit olarak verilmesini istemekte olduklarından bu tertibe öde
nek istenmesine zaruret hâsıl olmuştur. 

645 1 1 000 000 1946 yılı bütçesi ile bu idareye 6 013 487 lira yardnn yapılmıştır. 1947 
yılı bütçesi hazırlanırken bu idareye ait işlerin bir kısmının geri bırakıl
ması ve geri kalacak işlerin de daha tasarruflu hareket edilerek 3 800 000 
lira dâhilinde yapılması kararlaştırılmış idi. Bu idareye ait işlerde yıl başın-
danberi mühim tasarruflar sağlanmakla beraber bugüne kadar yapılan 
harcamalara göre daha bu miktar ödeneğe ihtiyaç bulunduğu tespit edil
miştir. 

661 1 250 000 Mısır'da çıkan kolera salgını dolayısiyle memleketimizde alınması lâzım-
2 -°>0 000 gelen sıkı savaş tedbirleri ile bu işlere memur edilenlerin yolukları ve bu 

667 1 150 000 maksatla Refik Saydam H ıfzıssıhha Enstitüsünde yaptırılmasına lüzum hâsıl 
olan aşılar içindir. 

Adalet Bakanlığı 

Madde : 3 
199/A 70 000 Kurulmasına karar verile n Yüce Divanda çalıştırılacak stenografi uzmanla

rının ücretleri ile tanıkların zaruri masrafları ve Yüce Divanın çeşitli yö
netim giderleri karşılığıdır. 

Dışişleri Bakanlığı 

413/A 75 000 Milletlerarası Kızılhaç Komitesi bütçe açığında Türkiye Hükümeti hissesine 
isabet eden 105 263 İsviçre frangı mukabili olarak konulmuştur. 

477/B 30 000 özel ve ekalliyet hastanelerine yapılmakta olan yardımların bir kısmı 
bütçemizde yer almakta ise de Yedikule Türk Ermeni Hastanesi bunla
rın meyanında bulunmamakta ve bu hastaneye her yıl olağanüstü öde
nek alınmak suretiyle yardım yapılmaktadır. Bu cihet gözönünde bulun
durularak 1948 yılı Bütçesine bu hastaneye de yardım yapılmak üzere 
ödenek konulmuş bulunmaktadır. Bu teklifimizde 1947 yılı içinde yapı
lacak yardım içindir. 

477/C 25 000 Kayseri'de kurulmuş olan veremle savaş derneği tarafından yaptırılmakta 
olan hastane ve dispanser binası inşaatına yardım maksadiyledir. 

487/B 10 000 Okumuşu çoğaltma ve okuyanı koruma maksadiyle kurulmuş olup mem
leketimizde birçok gencin okumasını temin etmekte bulunan derneğe Hazi
nece bu miktar yardım yapılması faydalı görülmüştür. 

Millî Eğitim Bakanlığı 

557/A 70 000 Ankara ve İstanbul gibi yüksek öğretim merkezlerinde okuyan yardı
ma muhtaç öğrencilerin sağlık şartları içinde barınma ve ucuz yeme ihti-

( S. Sayısı : 19 ) 
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Lira İ z a h a t 

yaçlarını karşılamak maksadiyle bir Devlet öğrenci yurdu kuruluncaya 
kadar, Ankara ve İstanbul'da münasip görülecek yerlerin alınması ve 
muvakkaten Haydarpaşa Lisesinin onarılmak ve tesisat yapılmak suretiy
le barınılabileeek bir hale sokulması içindir. 

1 750 000 Teknik malzeme fiyatlarının yükselmesi ve gümrük tarifelerinin artırıl
ması sebebiyle Devlet Tiyatro ve Opera binası yapımı ve tesisatı karşılığı 
olarak verilen ödenek yetişmemiştir. 

Çalışma Bakanlığı 

80 000 Kahire'de çıkan kolera salgını sebebiyle İstanbul'da toplanması kararlaş
tırılan Yakın ve Orta Doğu Milletlerarası çalışma Konferansının büro gi
derlerinden Hükümetimizhısesi olarak büroya toptan ödenmesi gereken pa
ra ile bu konferansa ait Bakanlıkça yapılan hazırlıklar ve konferansa ge
lecek murahhasların ağırlanmaları için yapılacak her çeşit gider karşılı
ğıdır. 

kanım tasarısı yukarda vazıh maksatla hazırlanmıştır. 

( S . Sayısı : 19 ) 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

1947 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cet
velde değişiklik yapılması hakkında kanun ta

sarısı 

MADDE 1. — 1947 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A) işaretli cetvelin ilişik (1) sayılı cet
velde yazılı tertipleri arasında 7 215 715 liralık 
aktarma yapılmıştır. 

MADDE 2. — 1947 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A) işaretli cetvelin ilişik (2) sayılı cet
velde yazılı tertiplerine 35 050 508 lira ek öde
nek verilmiştir. 

MADDE 3. — 1947 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A) işaretli cetvelde yeniden açılan ilişik 
(3) sayılı cetvelde yazılı tertiplere 2 110 000 
lira olağanüstü ödenek konulmuştur. • 

MADDE 4. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 5. — Bu kanun hükümlerini Mali
ye Bakanı yürütür. 

Başbakan 
H. Saka 

Devlet Bakanı 
M. A. Renda 

Millî Savunma Bakanı 
Münir Birsel 

Dışişleri Bakanı 

Millî Eğitim Bakam 
Reşat Ş. Birer 

Ekonomi Bakanı 
C. Ekin 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
Ş. Adatan 

Ulaştırma Bakanı 
Ş. Koçak 

Çalışma 

Devlet Bakanı 
Başb. Yardımcısı 

Barutçu 
Adalet Bakanı 

§. Devrin 
İçişleri Bakanı 

M. H. Göle 
Maliye Bakanı 
H. N. Keşmir 

Bayındırlık Bakanı 
Gülek 

Sa. ve So. Y. Bakanı 
Dr. B. Uz 

Tarım Bakanı 
T. Coşkan 

Ticaret Bakanı 
M. N. Gündüzalp 

Bakanı 

( S. Sayısı : 19 ) 



HiifâffliûMn teklifine b&ğk c$tveler 

[1] SAYILI CETVEL 

B. M. ödeneğin çeşidi Eklenen Düşülen 

Başbakanlık 

61 Geçici hizmetliler ücreti & 700 
67 Pasta, telgraf ve telefon ücret ve giderleri 

1 Posta ve telgraf ücretleri 
2 Telefon ve başka haberleşme ücret ve giderleri •leri 

Bölüm toplamı 

Bölüm toplamı 

3 .000 
8 000 

11 000 

4 000 
3 500 
4 000 

11 500 

Bölüm toplamı 2 500 

68 Taşıt giderleri 
1 Başbakanlık otomobilleri 
2 Başka taşıtlar 
• 3 Devlet Bakanları otomobilleri 

69 YoMufcter 
2 Geçici görev yolluğu 1 500 

Danıştay Başkanlığı 

83 Merkez büro giderleri 
4 öteberi giderleri 1 000 

85 Posta, telgraf ve telefon ücret ve giderleri ' > 
1 Posta ve telgraf ücretleri 1 000 
2 Telefon ve başka haberleşme ücret ve giderleri 1 500 

86 Başkanlık otomobilleri giderleri 500 
89 4598 sayılı Kanun gereğince yapılaca tedavi giderleri v« 

yollukları 1 000 
92 Geçen yıl borçları 1 519 

Basın ve Yayın Genel Müdürlüğü 

94 

113 

124 

1 

3 

Aylıklar 
Memurlar aylığı ve temsil ödeneği 
Kongre ve konferanslar 

Istatist 

tiler Büro giderleri 
Aydınlatma 

24 000 

istatistik Genel Müdürlüğü 

C-& $mm : 19) 

30 000 

25 
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B ; M. ödeneğin çeşidi Eklenen Düşülen 

128 Yolluklar 
1 Sürekli görev yolluğu 25 

133 Makimt ve makina fişi satınalma karşılığı 12 000 

Devlet. Meteoroloji işleri Genel Müdürlüğü 

140 Aylıklar 
1 Memurlar aylığı - 150 000 

148 Posta, telgraf ve telefon ücret ve giderleri 
2 Telefon ve başka haberleşme ücret ve giderleri 4 000 

155 Her türlü rasat", telli ve telsiz haberleşme ve dinleme a lâ t ve 
cihazları, gereçleri satınalma, kurma, denetleme, onarma ve 
işletme giderleri, gemici istasyonların işletmesi, nakil vasıta
larının işletme ve onarmaları ve karoserlerinin yaptırılmaları 
giderleri - 315 000 

157 Yayın, baskı, kitap, derg-i ve abone karşılıkları ve giderleri 1 000 
158 Milletlerarası Meteoroloji giderleri 

1 Toplantı ve sergilere gönderileceklerin yolluk ve başka gider
leri 1 500 

2 Milletlerarası Meteoroloji kurumlarına ödenecek katılma kar
şılıkları 1 000 

Bölüm Toplamı 2 500 

Diyanet îşleri Başkanlığı 

1S3~ Aylıklar 
1 Memurlar aylığı 500 

lfifi 4178 ve 4598 sayılı kanunlar gereğince yapılacak zamlar ve 
yardımlar 

2 Yakacak zammı 500 
169 Basılı kâğıt ve defterler 596 
OT Kira karşılığı 950 
173 Giyecekler 904 
ICF4 4598 sayılı Kanun gereğince yapılacak tedavi giderleri ve 

y o l l u k t a 177 
175 Dinî eserleri satmalma, yazdırma, tercüme, bastırma üc

ret v» giderleri % 627 

Adalet Bakanlığı 

180 Aylıklar 
3 Yargıç ödeneği 67 500 

182 Geçici tazminat 7 800 
183 4178 ve 4598 sayılı kanunlar gereğince yapılacak zamlar ve 

yardinüar 
3 Doğum yardımı 85 000 

187 Posta, telgraf ve telefon ücret ve giderleri 
1 Posta ve telgraf ücretleri 100 000 

( B. Sayı» : 19) 
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ödeneğin çeşidi Eklenen Düşülen 

Ankara Hukuk Fakültesi Talebe yurdu genel giderleri 7 000 
Ceza ve tevkif evleri 
Yiyecek giderleri 40 000 
Hükümlü, mücrim ve mevkufların gönderme ve geri gön
derme giderleri ile götürmeğe memur edilenlerin yollukları 10 000 
Ceza ve tevkif evleri ile hükümlü çocuk ıslah evlerinde 
alınacak sağlık tedbirlerine ilişkin genel giderleri 5 000 

Bölüm toplamı 55 000 
Adalet Dergisi ve Yargıtay Kararları Dergisi, yazı, tercüme ve 
baskı giderleriyle hukuk eserleri satın alma karşılığı 15 000 
Ceza ve tevkif evleri ve hükümlü çocuklar ıslâhevleri döner 
sermayesi 15 000 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 

Aylıklar 
Memurlar aylığı 265 000 
Açık aylığı 15 000 

Bölüm toplamı 280 000 

İller büro giderleri 
Isıtma 3 500 
öteberi giderleri 3 500 

Bölüm toplamı 7 00 

Yolluklar 
Geçici görev yolluğu 6 500 
4598 sayılı Kanun gereğince yapılacak tedavi giderleri ve 
yollukları 5 000 
Kadastro, Tapu yazma heyetleri giderleri 
Taşıt giderleri 1 500 
Kurs ve mektep giderleri 20 000 
4644 ve 4805 sayılı Kanunlar gereğince ödenecek emekli ke
seneği karşılığı 14 000 

içişleri Bakanlığı 

Aylıklar 
Memurlar aylığı 150 000 
Aık aylığı 200 000 

Bölüm toplamı 350 000 

( S. Sayısı : 19 ) 
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B. M. ödeneğin çeşidi Eklenen Düşülen 

302 4178 ve 4598 sayılı kanunlar gereğince yapılacak zamlar ve 
yardımlar 

3 Doğum yardımı 225 000 
4 ölüm yardımı 5 000 

Bölüm toplamı 

ri 

Bbölüm toplamı 

25 000 
30 000 

55 000 

3 000 

30 000 
20 000 

45 000 
12 000 

57 000 

Emniyet Genel Müdürlüğü 

330 4178 ve 4598 sayılı kanunlar gereğince yapılacak zamlar ve 
yardımlar 

1 Çocuk zammı 75 000 
333 İller büro giderleri 

2 Döşeme ve demirbaş 3 250 
336 Kira karşılığı 10 000 

Bölüm toplamı 230 000 

303 Merkez büro giderleri 
3 Aydınlatma 7 500 

304 iller büro giderleri 
2 Döşeme ve demiri 
4 Isıtma 

305 Basılı kâğıt ve defterler 
306 Posta, telgraf ve telefon ücret ve giderleri 

2 Telefon ve başka haberleşme ücret ve giderleri 
307 Kira karşılığı 
310 Yolluklar 

2 Geçici görev yolluğu 
3 Müfettişler yolluğu 

311 Giyecekler 4 000 
316 Devir yollukları 

3 4465 sayılı Kanun gereğince bucak müdürlerine verilecek de
vir ve teftiş giderleri 35 000 

A 
316 Seçim giderleri 75 000 
322 Yabancı uzmanlar 

1 Ücretler 15 000 
2 Yolluklar ve başka gerekli giderler 5 000 

Bölüm toplamı 20 000 

(S . Sayısı : 19) 
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B. M. ödeneğin çeşidi Eklenen Dügülen 

388 Yolluklar 
1 Sürekli görev yolluğu 15̂  Oöö 

341 Teknik giderler 
2 Fotoğraf ve daktiloskopi kurumu makine ve gereç gider

leri 3 000 
342 Giyecek ve teçhizat 

1 Giyecek 50. 00d 
344 Onarma işleri 85 000 
346 4367 sayılı Kanun gereğince verilecek er taym karşılığı 40 000 
349 PolİH dergisi giderleri 500. 
352 Kongre, staj, tahsil giderleri 

2 Uluslararası kongre ve konferanslara gidecek ve inceleme 
için yabancı memleketlere gönderilecek memurların yol
lukları 1'250 

353 Polis-okulları giderleri 
2 Yönetim ve sınav giderleri 1Q> 000 

354 Prevantoryum ve sanatoryum gidenleri 48 000 

Jandarma Genel Komutanlığı 

358 Aylıklar 
1 Aylıklar '" ' - 702 000 

861 4178. ve 4598 sayılı- katmalar gereğince verilecek zamlar r* 
yardımlar 

1 Çocuk, zammı 50ÖÛÛ 
2 Yakacak zammı 9 000 
3 Doğum yardımı 40 000 
4 ölüm yardımı • a 000 

x ~ Bölüm toplamı 102 000 

370 Muayyenat 
2 Yem 120 000 

371 Askerî gereçler l
 i ' / ' " ' . 

1 Giyecekler \ •-<•. >• 133 000 
376 Taşıma giderleri 213 000 
380 4644 ve 4805 sayılı kanunlar gereğince ödenecek emekli 

keseneği karşılığı 125 000 

Dışişleri Bakanlığı 

388 Aylıklar 
T Memurlar aylığı ve temsil ödeneği 100 0Û0 

(S; Sayı**: lft) 
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B. M. ödeneğin çeşidi Eklenen Diaşülen 

391 4178 ve 4598 sayılı Kanunlar {şepeğînce yıkılacak 
ve yardımlar 

2 Doğum yardımı 
3 ölüm yardımı 

acak zamlar 

Bölüm Toplamı 

Bölüm Toplamı 

3 0D0 
1 000 

4 000 
= = = = = 

1 500 
2 200 
1 000 

S 80® 

392 Merkez büro giderleri 
2 Döşeme ve demirbaş 
3 Aydınlatma 
5 öteberi giderleri 

393 Elçilik ve Konsolosluklar giderleri 
*4 Taşıtlar satmalına karşılığı ve onarma, işletme giderleri 20 000 

397 Posta, telgraf ve'telefon ücret ve giderleri 
1> Telefon ve başka haberleşme ücret ve giderleri 50 000 

404 Yabancı elçilerle konukların ağırlanma giderleri 130 273 
407 Telif, tercüme, yazı, yayım ve ..abone üerat v* «giderleri 1 500 
412 Geçen yıl borçlan 120 000 

Maliye Bakanlığı 

415 Aylıklar ve temsil sdeoeği 
1 Memurlar aylığı ve temsil ödeneği 400 .000 

420 417)8 we ^598 sayılı Kanunlar gereğince yapıacak zamlar ve 
yarâmüar 

zammı 20 000 
3 D^am'^ardımı 60 000 

Bolüm Sapkımı 80 000 

427 YfldBöfcfer 
2 Geçici .görev yolluğu . 20 000 

429 45® «sayılı Kamım jgeroğinm yapılacak tedavi giderleri v« 
yollukları 20 000 

447 Yazı ve tercüme ücretleri, kitap ve dergi karşıhğı ve Maliye 
dergisi giderleri 5 500 

450 1361 sayılı Kanun gereğince İmar Müdürlüğüne :50 0QD 
457 Eski yıllar borçları 

1 19*2 -1&45 yılları borçları 66 000 
460 Be&en Terbiyesi Genel Müdürlüğüne S© W® 
475 Yeşilköy Derneğine 55 Ü00 
481 Türk Hukuk Kurumuna 10 000 

(B. âaymı : 19 ) 
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B. M. ödeneğin çeşidi Eklenen Düşülen 

Devlet Borçları 

501 2463, 2614 sayılı kanunlar gereğince yapılan istikrazın fa
iz ve itfa karsılıklariyle komüsyon, sigorta ve başka her 
türlü giderleri 4 000 

504/A 4938 sayılı Kanun gereğince yapılan istikrazın faiz ve ita 
karşılıkları ile, komüsyon, sigorta ve başka her türlü giderleri 1 885 000 

511 Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasına yapılan ödemeler 
2 Kâğıt para karşılığı verilmiş olan bonoların faizi 23 000 

518 3525, 3738 ve 4171 sayılı Kanunlar gereğince temin olunan 
kredi ve istikrazlar 

2 25 milyon sterlinlik kredinin faiz ve itfa karsılıklariyle başka 
giderleri 1 804 000 

3 15 milyon sterlinlik istikrazın faiz ve itfa karsılıklariyle baş- . . . 
ka giderleri 500 000 

Bölüm toplamı 2 304 000 

519 Vatani hizmet karşılığı bağlanan aylık ve ödenekler 2 600 

Millî Eğitim Bakanlığı 

290 000 
526 

530 
531 

1 

1 
3 

Aylıklar 
Memurlar aylığı ve temsil ödeneği 
Geçici tazminat 
4178 ve 4598 sayılı Kanunlar gereğince yapılacak zamlar ve 
yardımlar 
Çocuk zammı 
Doğum yardımı 

110 000 

120 000 
60 000 

Bölüm toplamı 180 000 

535 Posta, telgraf ve telefon ücret ve giderleri 
1 Posta ve telgraf ücretleri 25 000 
2 Telefon ve başka haberleşme ücret ve giderleri 12 000 

Bölüm toplamı 37 000 

537 Bakanlık otomobili giderleri 1 250 
540 4598 sayılı Kanun gereğince yapılacak tedavi giderleri v* 

yollukları 10 000 
541 İnceleme, kitaplıklar, derleme ve yayın giderleri 

1 İnceleme ve bakanlık kitaplıkları 25 000 
2 Derleme giderleri 500 
3 Yayın giderleri 57 500 

Bölüm toplamı 83 000 

( S. Sayısı : 19 ) 
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B. M. ödeneğin çeşidi Eklenen Düşülen 

543 Yüksek okullar genel giderleri 
2 Gazi Orta öğretmen Okulu ve Eğitim Enstitüsü 65 000 

546 3238, 3704, 3803, 4274, 4357, 4459 sayılı kanunlar gereğince 
ödenecek köy okulları ile enstitüleri ve köy eğitmenleri üc
ret ve giderleri 

5 Köy öğretmenleri gerekli yol paraları, donatım ve çalışma 
vasıtaları karşılıkları ve tazminat 1 009 250 

558 Resim ve heykel sergilerinin açılış giderlerine yardım ile 
mükâfat ve satınalmacak eserler karşılığı 20 000 

559 Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumuna katıl
ma payı ile Milletlerarası her türlü eğitim, bilim ve kültür • 
münasebetlerinin gerektirdiği giderlerle yolluklar 110 000 

573 İllere yardım 
3 İlkokul yapıları için 200 000 ! 

575 2133 sayılı Kanun gereğince Devlet kitapları döner sermaye
sine yardım 125 000 

576 Pravantoryum ve sanatoryum pansiyonuna yardım 30 000 
579 özel okullardaki Türk dili ve Tükçe kültür dersleri öğret

menlerinin aylıkları için yardım 28 000 
580 Çeşitli hizmetler 

2 Meslek ve Teknik okulları açılması ve eldekilerin büyütül
mesi hakkındaki 4304 sayılı Kanun gereğince yapılacak hiz
metler 180 000 

Bayındırlık Bakanlığı 

582 
583 

585 
587 

588 

1 

1 

2 
5 

Bakan ödeneği 
Aylıklar 
Memurlar aylığı 
Geçici hizmetliler ücreti 
4178 ve 4598 sayılı kanunlar gereğince yapılacak zamlar ve 
yardımlar 
Çocuk zammı 
Merkez büro giderleri 
Döşeme ve demirbaş 
öteberi giderleri 

145 

79 337 
40 000 

30 000 

5 000 
5 000 

Bölüm toplamı 10 000 

591 Posta, telgraf ve telefon ücret ve giderleri 
2 Telefon ve başka haberleşme ücret ve giderleri 7 500 

592 Kira karşılığı 366 
597 Ankara Gençlik Parkı giderleri 

2 Elektrik tesisatı, idare binası ve depo, hela, kaskatlar, gazi
no ve diğer yol ve yapım her türlü giderleri 100 000 

602 Yabancı uzman, mühendis ve tercümanları 
2 Yolluk ve başka giderleri , 17 866 

( S. Sayısı : 19 ) 
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B. M. ödeneğin çeşidi Eklenen Düşülen 

610/A Zelzele ve sair âfet bölgelerine yardım (Gider şekli Bakan
lar Kurulunca belirtilir) 

2 Yangın, sel, yerkaynıa ve çökmeleri gibi âfetlerden zarar 
gören yerlere yardım 100 000 

612 Yapı ve imar işleri yapma, kamulaştırma ve esaslı onarma 
giderleri 

2 Adalet Bakanlığı 22 000 
613 Yollar ve köprüler 

2 Şose ve köprüler yapma karşılık ve giderleriyle her tür
lü, makine aletler, gereçler karşılık ve giderleri 400 000 

614 Su işleri 
8 3132, 4100 ve 4649 sayılı kanunlar gereğince yapılacak su 

işleri giderleri 150 000 
615 Ankara lâğımlarının yapma giderleri 550 000 

Ekonomi Bakanlığı 

628 Posta, telgraf ve telefon ücret ve giderleri 
2 Telefon ve başka haberleşme ücret ve giderleri 5 000 

629 Kira karşılığı 250 
635 Sanat modelleri satmahnması, dağıtılması giderleri 5 250 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 

655 Posta, telgraf ve telefon ücret ve giderleri 
1 Posta ve telgraf ücretleri 35 000 

666 Okullar, Kurumlar, Yurtlar 
6 Köy Enstitülerindeki sağlık memurları yetiştirme ve ei-

hazlandırma giderleri 50 000 

Gümrük ve Tekel Bakanlığı 

688 Aylıklar 
1 Memurlar aylığı 100 000 

692 4178 ve 4598 sayılı kanunlar gereğince yapılacak zamlar ve 
yardımlar 

1 Çocuk zammı 20 800 
3 Doğum yardımı •:H^*-*"i>~;.- """ 12 500 

Bölüm toplamı 33 300 

696 Posta, telgraf ve t lef on ücret ve giderleri 
2 Telefon ve başka haberleşme ücret ve giderleri 1 500 

698 Taşıt giderleri 
1 Bakanlık otomobili 1 500 

699 Yolluklar , " 
1 Sürekli görev yolluğu 15 800 
2 Geçici görev yolluğu 2 000 
3 Müfettişler yolluğu 30 000 

( S. Sayısı : 19 ) 
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4 Yabancı memleketler yoluğu 5 000 

Bölüm Toplamı 53 400 

701 4598 sayılı Kanun gereğince yapılacak tedavi giderleri ve 
yollukları 2 000 

707 Kura giderleri 
1 öğrenici yevmiyeleri 3 000 
2 öğrenici yolluğu "'"'" 1 000 

Bölüm Toplamı 4 000 

709 Kitap ve dergi karşılıkları ve yazma ve tercüme ücretleri 600 

t
 11 * f **} r Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı 

715 Aylıklar , 7 000 
1 Subay ve memurlar aylığı _, •;£'^ı^0^ 50 000 

716 Hikmetliler ücreti 30. 200 
717 Geçici hizmetliler ücreti 1 3Q0 
718 Geçici tazminat 3 000 
719 4178 ve 4598 sayılı Kanunlar gereğiuce yapılacak zamlar 

ve yardımlar 
3 Doğum yardımı 14 000 

720 3779 sayılı Kanun gereğince erbaşlara verilecek para mukâfa.-
tı 900 

725 Yolluklar 
1 Sürekli görev yolluğu 2 000 

729 Harb gereçleri ve teçhizat giderleri 49 500 
733 Taşıma giderleri 46 500 
734 Kara taşıtları ve deniz muhafaza vasıtaları giderleri 

2 îşletme ve onarma giderleri ve kira karşılıkları 40 000 
738 Vazife esnasında ölen subay, er, memur ve hizmetlilerin 

teçhiz ve tekfin ve kabir yapma giderleri 500 
740 3944 sayılı Kanun gereğince verilecek hayvan yem karşılığı 3 000 

Tarım, Bakanlığı 

747 Aylıklar 
3 Temsil ödeneği 600 

748 Ücretler 
1 Hizmetliler ücreti İ40 000 
2 Ek görev tazminatı 30 000 

Bölüm toplamı 170 000 

751 Geçici tazminat " 10 000 
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752 4178 ve 4598 sayılı Kanunlar gereğince yapılacak zamlar ve 
yardımlar 

1 Çocuk zammı 28 000 
2 Yakacak zammı 2 500 
3 Doğum yardımı 30 500 

735 
1 
2 
3 
4 
5 

Merkez büro giderleri 
Kırtasiye 
Döşeme ve demirbaş 
Aydınlatma 
Isıtma 
öteberi giderleri 

Bölüm toplamı 61 000 

5 000 
5 000 
1 000 
1 000 
4 000 

Bölüm toplamı 16 000 

755 Basılı kâğıt ve defterler 2 000 
756 Posta, telgraf ve telefon ücret ve giderleri 

2 Telefon ve başka haberleşme ücret ve giderleri 3 000 
757 Kira karşılığı 10 000 
761 4598 sayılı Kanun gereğince yapılacak tedavi giderleri ve 

yollukları . . . . . . 3 500 
762 Tarımsal savaş isleri 

1 Savaş genel giderleri 500 
763 Tarla /tarımı, ıslah, deneme, üretme, temizleme ve tecrübe 

işleri 
5 Taşıt giderleri 2 000 

766 Kauçuk bitkileri ıslah, tecrübe, deneme, üretme ve imal işleri 
2 Geçici görev yolluğu 2 500 

767 Pamuk işleri 
1 Genel giderler 500 

768 Tohum temizleme evleri 
1 Tohum temizleme evleri genel giderleri 5 500 

769 Veteriner savaş, tahaffuz evleri, hastaneler bakteriyoloji evi 
ve serum kurumları ve lâboratuvar kurma ve yönetim iş
leri giderleri 

5 Geçici görev yolluğu A 11 500 
770 Veteriner zooteknik ıslah ve üretme işleri giderleri 

1 Aygır depoları 3 000 
772 Okullar ve kurslar genel giderleri 

12 Teknik tarım ve teknik bahçıvanlık okuUarindan mezun o-
,., lacak öğrencilere 4486 sayılı Kanun gereğince yapılacak yar

dım 5 360 
775 Yazı, tercüme, yayın, film, etüd ve propaganda işleri giderleri 

1 Yazı, tercüme, yayın, film ve propaganda genel giderleri 360 
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776 

777 

785 
797 

798 

3 
5 
6 
9 

10 

12 
13 

Yüksek Tarım Enstitüsü giderleri 
Yönetim giderleri 
Memur ve hizmetlilerle öğrenci ve tedris heyeti yollukları 
Telefon ve başka haberleşme ücret ve giderleri 
Onarma ve su kurmaları 
Enstitü lâboratuvarlan ve tatbikat bahçeleri malzeme ve iş
letme giderleri 
Başkan giderleri 
Taşıt girerleri 

Bölüm toplamı 

1682 sayılı Kanun gereğince Ziraat Bankasına ödenecek 
zarar karşılığı 
Hayvan sergileri ve teşvik ikramiyeleri 
Krediler 
1437 sayılı Kanun gereğince verilecek avans 
Tarım öğretmenleri hayvan ve binek takım avansı 

Bölüm toplamı 

7 000 
2 000 
2 000 
4 000 

27 000 
2 300 
1 700 

46 000 

Tesisler 
1 Teknik Tarım Okulları yapımı 

Ulaştırma Bakanlığı 

864 Kira karşılığı 
865 Taşıt giderleri 

1 Bakanlık otomobili 

4 400 
3 000 

2 000 
5 000 

7 000 

158 000 

808 

813 

855 

856 
861 

862 
863 

İller büro giderleri 
2 Döşeme ve demirbaş 

Yolluklar 
3 Müfettişler yolluğu 

Çalışma Bakanlığı 

Aylıklar 
1 Memurlar aylığı 

Hizmetliler ücreti 
iller büro giderleri 

5 öteberi giderleri 
Basılı kâğıt ve defterler 
Posta, telgraf ve telefon ücret ve giderleri 

1 Posta ve telgraf ücretleri 
2 Telefon ve başka haberleşme ücret ve giderleri 

ı ! ' . . ' • • Bölüm toplamı 

4 000 

2 500 
4 500 

7 000 

4 000 

50 000 
10 000 

1 000 
1 000 

6 000 

1 000 
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B. M, Ödeneğin çeşidi Eklenen Düşülen 

866 Yolluklar 
1 Sürekli görev yolluğu 
0 Bakanlık müfcettisleri ve iş müfettişleri yolluğu 

v t Bölüm toplaou 

868 4598 sayılı Kanun gereğince yapılacak tedavi giderleri ve 
yollukları 

871 Basın, yayın, tercüme, telif, kitap, dergi ve propaganda gi
derleri 

87.:> Yabancı uzmanlar, tercümanlar Ve memurlar ücreti 
1 Ücretler 
2 Yolluk ve başka giderleri 

' " "**' Bölüm toplamı 

875 4644 ve 4805 sayılı kanunlar gereğince ödenecek emekli ke
seneği karşılığı 

4 000 
30 000 

34 000 

2 000 

2 000 

10 000 
5 000 

15 000 

7 000 

7 215 715 

[2] »AYIM CBTVEL 

Basın ve Yayın Genel Müdürlüğü 

107 Ajans ödeneği ve ajans dış muhabirleri her türlü ücret ve giderleri 145 508 

Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü 

148 Posta, telgraf ve telefon ücret ve giderleri 
1 Posta ve telgraf ücretleri %. 225 000 

Millî Savunma Bakanlığı 

Özel Çeşitli savunma hizmetleri 18 000 000 

Dışişleri Bakanlığı 

402 Kongre, konferans ve komisyonlar genel giderleri 150 000 

Maliye Bakanlığı 

420 4178 ve 4598 sayılı kanunlar gereğince yapılacak zamlar ve yardımlar 
1 Çocuk zammı 600 000 

424 Posta, telgraf ve telefon ücret ve giderleri 
1 Posta ve telgraf ücretleri 100 000 
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458 
468 
478 
491 

493 
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ödeneğin çeşidi Eklenen 

614 

645 

661 

667 

Devlet Havayolları öenel Müdürlüğüne 
özel idarelere ve belediyelere yardım 
Halkevlerine 
Ereğli Kömür Şirketinin satmalma taksitlerine karşılık olmak üzere 
Etibank'a 
Sermayesine mahsuben Türkiye Emlâk Kredi Bankasına 

Bayındırlık Bakanlığı * 

Su işleri 
8 3132, 4100 ve 4649 sayılı Kanunlar gereğince yapılacak su 

işleri giderleri 

Ekonomi Bakanlığı 

Kurumlara yardım 
1 2804 sayılı Kanun gereğince Maden Tetkik ve Arama Ens

titüsüne yardım 

* " * Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 

Bulaşıcı ve salgın hastalıklarla savaş 
1 Genel giderler 
2 Geçici görev yolluğu 

Bölüm Toplamı 

Refik Saydam Merkez Hıfzıssıhha Kurulu ve Hıfzıshha Okulu 
1 Genel giderler 

Düşülen 

3 500 000 
4 000 000 

250 000 

1 350 000 
5 000 0Q0 

300 0"D 

1 000 000 

TOPLAM 

250 000 
30 000 

280 000 

150 000 

35 050 508 

199/A 

413/A 

477/B 
477/C 
487/B 

557/A 

Adalet Bakanlığı 

Yüee Divanın her türlü ücret ve gidereri 

Dışişleri Bakanlığı 

Milletlerarası Kızılhaç derneğine yardım 

Maliye Bakanlığı 

Yedikule Türk - Ermeni hastanesine 
Kayseri veremle savaş derneğine 
Okumuşu çoğaltma, okuyanı koruma derneğine 

Millî Eğitim Bakanlığı 

Yüksek öğrenim öğrencileri yurtlarının onarma ve tesisat 
ve başka-her çeşit giderleri 
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75 000 

30 000 
25 000 
10 000 

70 000 
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B. M. ödeneğin çeşidi Eklenen Düşülen 

580/A Devlet Tiyatro ve Opera binası yapma, esaslı değiştirme 
ve her çeşit ücret ve giderleri 1 750 000 

^ Çalışma Bakanlığı 

875/B istanbul'da toplanacak Milletlerarası çalışma konferansı 
her çeşit ücret ve giderleriyle katılma payı karşılığı 80 000 

TOPLAM 2 110 000 

T c . . . . . . . ..^.... . . . . . . . . . . ... 
Başbakanlık 

Muamelât Genel Müdürlüğü 27 . XI . 1947 
Kararlar Müdürlüğü 
8ay%:71 - 951, 6/3050 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

İvedili 
25 . XI . 1947 tarihli ve 71 - 951/6 - 3014 sayılı yazımızla sunulmuş olan 1947 yılı Bütçe Ka

nununa bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkındaki kanun tasarısına bağlı (1) 
sayılı cetvelin Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı kısmının 725 nci bölümünün 1 nci «Sürekli 
görev yolluğu» maddesine eklenmesi teklif olunan 2 000 liraya ilâveten 7 000 lira daha eklenmesine 
ve karşılığının 710 ncu «Staj giderleri» tertibinden düşülmesine zaruret görüldüğünden bu ak
tarmanın da kanun tasarısına konulmasının sağlanmasını saygılarımla rica ederim. 

Başbakan 
1 ' • H a s a n S a k a 

, . T. C. ' . . . ' • ' . 
Ba§bakanlth 

Muamelât Genel Müdürlüğü 8 . XII . 1947 
Tetkik Müdürlüğü 

8ay%: 71 - 951, 6/3114 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

1. — 25 . XII . 1947 tarihli ve 71 - 951/6 - 3014 sayılı yazımızla sunulmuş olan «1947 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkındaki kanun tasarısı» na 
ekli bulunan 1 sayılı cetvele, sonradan eklenmesine lüzum hâsıl olan 1 318 565 liralık aktarmaya 
ait cetvel ile gerekçesi ilişik olarak sunulmuştur. 

Kanun tasarısiyle birleştirilmesine, 
2. — îşgal ettikleri kadrolarda 4598 sayılı Kanun gereğince yükseltilen Emniyet Genel Müdür

lüğü kuruluşuna dâhil memurların tahmin olunan miktarın çok üstüne çıkmış olması dolayısiyle 
1947 yılı bütçesine konulan ödenek ihtiyaca kâfi gelmediği için 932 000 liralık ek ödenek veril' 
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meşine İüJtum hâsıl olmuştur. Bu itibarla, yukarda tarih ve sayısı arzolunan yazımıza bağlı olarak 
stmtthmrçf bttttötaa kamm tsartsıtıa iüşrk (2) sayılı cetvele, Kmmyet Genel Müdürlüğü 1947 yılı 
bütçesinin 326 ncı bölümünün 1 nci «Memurlar aylığı» maddesine 932 000 lira ek ödenek komıl-
masmın sağlanmasına, 

Müsaadelerini saygılarımla rica ederim. 
Başbakan 

Hasan Saka, 

G'&rekçe 

B. M. Eft4fr»ett Ö&jfİttfcö i z a h a t 

Adalet Bakanlığı 

%m 3 2 5Ö0 
182 2 500 

228 1 613 Ö75 

229 1 21900 

2 ı m 
230 1 1 864 
230 2 15 5Ö0 
2SI; 5735£ 
m- 2 &ı oee 
2 & 1. 78 1W 

234 3 9 000 

235 3 6 000 

Bu miktarın tasarruf edilebileceği anlaşılmıştır. 
Bakanlık ve Ankara tli Merkez Adalet teşkilâtı kad
rolardın yapılan tâyinler dolayısiyle Aralık aylıkla
rı ile liîrlikte verilmesi gereken geçici tazminatı 
karşıh&hSafc üzere bu miktar eklenmiştir. 

4991 sayılı Kanun gereğince sürekli görevle yaban
cı memleketlerde bulunan ataşelerin aylık ihtiyaç
larının emsali artırılmış ve temsil ödeneği veril
mesine dair olan hükümlerde ilga edilmiş oldu
ğundan ateşelerin aylıklarını karşılamak üzere 
bu ödeneğin eklenmesi lüzumlu görülmüştür 

Bu ödeneklerin yıl sonuna kadar sarfedilemiyeceği 
anlaşılmıştır. 

3656 sayılı Kanunun 10 ncu maddesi gereğince 
verilmekte olan geçici tazminat ödeneğinin ihti
yaca kâfi gelmiyeceği anlaşıldığından bu tertibe 
78 709 liranın eklenmesi lüzumlu görülmüştür. 
Bu ödeneğin yıl sonuna kadar sarfedilemiyeceği 
anlaşıMiğindan ait olduğu tertipten düşülmesi 
uygun görülmüştür. 
4598 sayılı Kanun gereğince verilmekte olan do
ğum yardımı ödeneğinin kâfi gelmemesi hasebiy
le 6 000 liranın eklenmesi icabetmiştir. 

MÜt SavüfcMa Bakanlığı 

(Mf. Sa jn*- : ' İ$) 
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236 
237 
238 

240 
241 
247 
248 

3 

1 
2 
3 
2 

1 
3 3 000 

8 000 
524 262 
13 000 
1 000 
1 500 
1 000 
17 000 
272 000 

Bu tertiplerden karşılarında gösterilen miktarlar
da tasarruf sağlanabileceği tesbit olunmuştur. 

Telefon idaresine tahakkuk etmiş ve edecek olan 
telefon ücretlerinin tediyesi için bu tertibe 3 000 
liranın eklenmesi zaruri görülmüştür. 

34 000 Torpido ve denizaltı telsiz ve radar kurslarına 
gönderilen subay ve gediklilerin tahakkuk etmiş 
ve edecek gündelikleriyle yollukları karşılığı ola
rak 34 000 liranın eklenmesi lüzumlu görülmüş-

•' 'tür. • *•'•. 
2 500 Bu tertiplerden karşılarında gösterilen miktarla-

11 250 i'in yıl sonuna kadar sarfedilemiyeceği anlaşıl-
25 000 mıştır. 
10 000 

263 250 Bu tertipteki ödenek yıl sonuna kadar ihtiyaca 
. kâfi gelemiyeceği cihetle 263 250 liranın eklen* 

mesi zaruri görülmüştür. 
5 000 Yıl sonuna kadar bu miktarın tasarruf edileceği 
2.000 , anlaşılmıştır. 

63 000 Bütçe ile alman ödeneğin kâfi gelmemesi hasebiy
le bu miktarın eklenmesi lüzumlu görülmüştür. 

2 000 Yıl sonuna kadar bu miktarların tasarruf edileceği 
1 000 anlaşılmıştır. 

İçişleri Bakanlığı 

320 1 3 540 İsviçre'nin Bern şehrinde toplanan Milletlerarası 
idarî İlimler Kongresine Hükümetimizi temsifeh 
gönderilen Süheyp Derbil'ih yolluğunu kârşılâıhı-
ya mevcut ödenek kifayet etmemiştir. 

Jandarma Genel Komutanlığı 

370 1 3. 540 Bu miktarın tasarrufu mümkün görülmüştür 

253 
255 

256 

271 
272 
273 

285 
287 

2 
1 
2 
3 
1 

2 

^ • ' Bayındırlık Bakanlığı 
»»t. 

610/A 250 000 Son defa Seyhan Bölgesinde vukua gelen su taşım
larından zarar görenlere yapılacak âcil yardım 
karşılanacaktır. r 

612/A ' / • i,250 000 Bu miktarın tasaruf.edileceği tesbit olunmuştur. 
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747 2 

. '788 

1 500 

Tarım, Bakanlığı 

Çeşitli sebeplerle açık aylığı verilmesi icabcden 
memurların istihkakına mevcut ödenek kâfi gelme
miştir. 

1 500 Bu miktarın tasarrufu mümkün «örülmüştür. 

B. M. Öder eğin çeşidi Eklenen Düşülen 

180 

182 

228 

229 

O 

1 

1 
2 

Aylıklar 
Yargıç ödeneği 
Geçici tazminat 

Aylıklar 
Kara 
Temsil ödeneği 
Kara 
Hava 

Adalet Bakanlığı 

Millî Savunma Bakanlığı 

Bölüm toplamı 

2 500 

613 075 

2 500 

21 900 
1 890 

23 790 

:.230,y Hizmetliler ücreti 
1 Kara 
2 Hava 

;fcfc;'f *':-!$•£.*••** 

Bölüm toplamı 

1 864 
15 500 

17 364 

231 Geçici hizmetliler ücreti (kara, hava, deniz, Askerî Fabrika, 
.• Harita) 
232 Yabancı uzman ve hizmetlilerle tercümanların ücretleri 

2 Haya: : 
233 Geçici tazminat 

1 Kara 
234 4598 sayılı Kanun gereğince verilecek çocuk zammı. 

3 Deniz 
235 4598 sayılı Kanun gereğince verilecek doğum yardımı 

3 Deniz 
236 ' 45Ö& sayılı Karluh gereğince verilecek ölüm yardtmı 

3 Deniz 
237 Ateşeler temsil ödeneği (Kara, Hava, deniz) 

i« 700 

6 000 

57 359 

57 000 

9 000 

8 000 
524 262 
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238 '5779 sayılı Kanunun 10, 11 ve 1059 sayılı Kanunun 5 nci 
maddeleri gereğince Gedikli ve Erbaşlara verilecek ikrami
ye ve mükâfat 

1 Kara 13 000 
2 Hava 1 500 
3 Deniz, 1 OCK.) 

: * * • ' 

' ? * ; ' '** ""', ; " Bölüm toplamı 15 500 

240 4335 ve 4688 sayılı kanunlar gereğince verilecek uzmanlık 
ücret ve gündelikleri 

2 Hava 
241 1144 ve 414") saydı kanunlar gereğine denizaltı ve dalgıç 

ödeneği 
247 Posta ve telgraf ücretleri 

1 K a ra 
248 TeleJ'on.ve başka haberleşme ücret ve giderleri 

3 Deniz 
2.12 Geçici görev yolluğu 

3 Deniz 
25-'! Müfettişler yolluğu 

2 Hava , 2 500 
255 Yabancı uzman ve hizmetlilerle tercümanların yolluk ve, 

başka gerekli giderleri 
1 Kara . U 250 
2 Hava 25 000 
3 Deniz lm>'h: 10 000 

3 000 

.'54 000 

1 000 

17 000 

272 000 

Bölüme toplamı 4&960 

256 Tayına t 
1 Kara 263 250 

.27.1 Hayvan satnıalma ve tazmini (Kara, hava. deniz, As. Fab
rika, harita) f> 000 

272 (iaz ve gazdan korunma, giderleri 
2 Deniz 2 000 

273 Taşıma giderleri 
2 Hava 63 000-. 

285 Askerlik müzeleri giderleri 
1 Kaıa 2 000 

287 Sınırlama komisyonu giderleri 1>0G0 

lçişlerif'Bakanlığı 

320 Kongere, staj ve öğretim giderleri 
1 içenle ve d işarda açılacak kongre giderleri ve bunlara gön

derilecek memurlar yolluklcarı 3 540 

( S. Sayısı : .19 ) 
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B. M. ödeneğin çeşidi Eklenen Dttşülen. 

Jandarma Genel Komutanlığı 

370 Muayyenat 
: . «1 rT*yiRfrt ; •• ....... ..,.v.,. -.,.-.. 3i&*0 

Bayındrırlık Bakanlığı 

610/A Zelzele ve sair âfet bölgelerine yardım 
2 Yangın, sel;, yerkayma ve çökmeleri gibi âfetlerden zarar 

gpreiLyenlem yivdim 250 000 

612/A Türkiye Büyük Millet Meclisi binası ve eklentileri yapı; te
sis ve kamulaştırma ve her türlü giderleri 250 000 

Tarım Bakanlığı 

747 Aylıklar 
2 Açak.aylığiî . . . 1» 500. 

788 Staj için yabancı memleketlere gönderileceklerin yolluk ve 
başka. gerekli giderleri ile aylıkları tu tan ögrenei ödene
ğinden az. olanlara verilecektir 1 500 

GENEL TOPLAM 1 318 565 1 318 565 

T.C. 
Başbakanlık 

Muamelât Genel Müdürlüğü 9 . XII . 1947 
Kararlar Müdürlüğü 

Sayı: 0/3116 

Büyük Millet' Meclisi Yüksek Başkanlığına 

25 .:U>. 19$7ftarifeli ve 71 - 951 - 6/3014 sayılı yazımızla sunulmuş ol&û J947 yılı Bütçe Kanu
nuna bağlı A işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkındaki kanun tasarısına bağlı (2) sayılı 
cetvelin Millî Savunma Bakanlığı k ı smam <<;Çeşitli Savanına hizmetleri» özel bölümüne eklen* 
mesi arz olunan (18 000 000) liraya ilâveten (35 000 000) lira daha eklenmesine zaruret hâsıl ol-
düğimdan bu eklemenin de 'sağlanmadım saygılarımla rica ederim. 

Başbakan 

(&• Sayısı-: 19) 
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T. B. M. M. 

Saymanlık Müdürlüğü 9 . XII . 1947 
33500/1364 

İdareci Üyeler Kurulunun, Büyük Millet Meclisi 1947 yılı Bütçesinden Millî Savunma Bakanlı
ğı 1947 yılı Bütçesine aktarma yapılması hakkında kanun teklifi (2/75) 

Yüksek Başkanlığa 

1947 yılı zarfında Büyük Millet Meclisi koruyucu asker müfrezesinin yiyecek ve giyecekleri
ni karşılamak üzere Millî Savunma Bakanlığı tarafından ödenen 115 000 liranın mezkûr Bakan
lık bütçesine Büyük Millet Meclisi Bütçesinden aktarılması için aşağıda yazılı kanun maddeleri
nin kabulünü arz ve teklif eyleriz. 

İdareci üye İdareci üye idareci üye 
.1/. Öker Dr. Z. Ülgen II. Bayrak 

Büyük Millet Meclisi ve Millî Savunma Bakanlığı Bütçelerinde değişiklik yapılması lıakkıuda 
kanun teklifi 

Madde : 1. — 1947 yılı Büyük Millet Meclisi Bütçesinin 22 nci bölümünün 3 ncü genel gi
derler maddesinden 115 000 lira.Millî Savunma Bakanlığının bağlı cetvelde yazılı bölüm ve mad
delerine aktarılmıştır. 

Madde : 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Madde : o. — Bu kanun Büyük Millet Meclisi tarafından yürütülür. 
22 3 Koruyucu asker müfrezesi genel giderleri 115 0(K) 

260 1 Millî Savunma Bakanlığı yakacak, aydınlatma, ısıtma (Kara) 75 000 
261 1 Giyecekler 40 000 

115 000 115 000 

İdareci Üyeler Kurulunun Büyük Millet MeelisÜ947 yılı Bütçesinde değişiklik yapılması hak
kında kanun teklifi (2/76) 

T. B. M. M. 
Saymanlık Müdürlüğü 10 . XII . 1947 

Na, 33502 - 1366 . 
Yüksek Başkanlığa 

1947 yılı Büyük Millet Meclisi Bütçesinin 1 nci ödenekler bölümünün ikinci Üye ödeneği mad
desine vefat eden Ordu Milletvekili Şevket Akyazı ve Malatya Milletvekili Tevfik Temelli'nin 
ailelerine verilmesi icabeden tazminat için 12 000 ve 15 nci giyecekler bölümüne konan ödenek 
yetmediğinden bu bölüme de 5 000 lira eklenmesi için aşağıda yazılı kanun maddelerinin kabulü
nü arz ve teklif eyleriz. 

idareci Üüe İdareci üye İdareci Üye 
II. Bayrak M. Öker 

( S. Sayısı : 19 ) 



- it -
İ947 yılı Büyük Millet Meclisi Bütçesinde değişiklik yapılması hakkında kanun teklifi 

MADDE 1. — 1947 yılı Büyük Millet Meclisi bütçesinin 1 nci ödenekler bölümünün 2 nci Üye 
ödeneği maddesine 12 000 ve 15 nci giyecekler bölümüne 5 000 lira eklenmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe gider. 

MADDE o. — Bu kanun Büyük Millet Meclisi tarafından yürütülür. 

T.B.M.M. 
' tfayrnanhk Müdürlüğü 9 . XII. 1947 . . 

No. 33501/1365 

İdareci Üyeler Kurulunun, Sayıştay 1947 yılı Bütçesinde değişiklik yapılması hakkında kanun tek
lifi (2/77) 

Yüksek Başkanlığ 

1947 yılı Sayıştay Bütçesinin 42 nci bölümünün 2 nci doğum yardımı maddesine konan 3 000 lira 
ödenek yetmediğinden mezkûr maddeye aynı bölümün 1 nci çocuk yardımı maddesinden 2 000 lira 
indirilerek bu maddeye eklenmiş olmasına rağmen ödenek kâfi gelmemiş ve 4598 sayılı Kanunun 7 
nci maddesine dayanılarak 1150 lira tediye edilmişti. Yıl sonuna kadar vukuu melhuz olan doğum 
yardımları da göz önünde bulundurularak 1150 liraya 1 000 lira daha ilâvesiyle 2 150 liranın adı ge
çen 42 nci maddenin 2 nci doğum yardımı maddesine eklenmesi için aşağıda yazılı kanun maddeleri
nin kabulünü arz ve teklif eyleriz. 

İdareci Üye İdareci Üye İdareei üye 
M. öker Dr. Z. Ülgen H. Bayrak 

• 1947 yılı Sayıştay Bütçesinde değişiklik yapılması hakkında kanun teklifi 

MADDE 1. — 1947 yılı Sayıştay Bütçesinin 42 nci yapılacak zamlar ve yardımlar bölümünün 2 
nci doğum yardımı maddesine 2150 lira munzam ödenek eklenmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı gününde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanun Büyük Millet Meclisi taraf mdan yürütülür. 

( S. Sayısı : 19 ) 
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Eütçe Komisyonu Raporu 

P.BiM. M. 
Bütçe Komisyonu 1$ . KTİ . 1947 

Esas No. 1/271,2/75,2/76,2/77 . • ' - - ': 

Karar No. S 
Yüksek Başkanlığa 

1947 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli 
cetvelde değişiklik yapılması hakkında Başba
kanlığın 25 . XI . 1947 tarihli ve 6/3014 sayılı 
tezkeresiyle Yüksek Meclise sunulan Kanun 
tasarısı ve bu tasarıda bazı değişiklikler yapıl
ması hakkında yine Başbakanlığın 27 . XI . 1947 
tarihli ve 6/3050, 8, 9 . X I I . 1947 tarihli ve 
6/3114, 6/3116 sayılı tezkereleri ve îdareci Üye
ler K^rtthırmm Büyük Millet Meclisi ve Sayıştay 
Başkanlığı 1947 yılı bütçelerinde değişiklik ya
pılması hakkında 3 kanun teklifi Komisyonumu
za havale buyurulmakla ilgili Bakanlık ve Daire* 
leyin.yetkili temsilcileriyle Maliye Bakanı Ha-
lit Nj8wmâ Keşmir ve idareci Üye Sivas Milletvo-
ki}i Ab4ölmuttalip C&er hazır oldukları halde 
ineslenip; g£rü§ül4ü. 

Tasan ve buna ek olarak gönderilen tezkere-
lesr ve kanutn teftliflıeriyle muhtelif Bakanlık ve 
daireler hizmetleri için 1947 yılında verilmiş olan 
ödeneklerden bir kısmının yetmemesi dolayısiyle 
bu hizmetler ödeneklerine Hükümet gerekçesinde 
açıklanmış olan sebeplere dayanılarak bütçenin 
diğer bazı tertiplerinde hâsıl olan artıklardan 
bu yıl içinde harcanması mümkün görülmiyen-
lerinden 8 334 280 liranın aktarılması ve bir kı
sım bölümler için 72 487 658 lira ek ödenek ve
rilmesi ve yıl içinde meydana çıkan bazı hizmet
ler için 1 922 500 lira olağanüstü ödenek veril
mesi istenmektedir. 

Aktarma yapılan bölümler arasmda en bariz 
hizmetleri geçici tazminat, çocuk zammı, doğum 
ve ölüm yardımları, emekli keseneği karşılığı, 
posta, telgraf, yolluklar, merkez ve illerin bazı 
büro giderleri, tedavi giderleri, kongre ve kon
feranslar, borçlar gibi esasen muham
men olarak konulan ve ödeneklerin bu 
sebeple yetmiyen bölümlerle kiralar ve 
emekli keseneği gibi kanunen tahakkuka 
göre konması gereken tertipler ve yine daire 
hizmetlerinden güdüm giderleri, meşhut suçlar 
giderleri, yabancı elçilerle konukların ağır

lanması giderleri, yangın, sel, yev kayması gibi 
âfetlere mâruz kalanlara yardım giderleri gibi 
yine tahmine müstenit bölümler altında topla
mak mümkündür. Bunlar drşmda en mühim 
rakam 4938 sayılı Kanım gereğince 2.V.1.H947 
tarihinde çıkarılan bonoların evvelce derpiş 
edilemiyen altı aylık taksit vâdesine göre kon
muş olan 1 885 000 lira görülmektedir. 

Ek ödeneklere gerince : Bunun da en mü
him rakamları Millî Savunma ihtiyaçlarının 
yıl sonuna kadar gerektirdiği giderler karşılığı 
olarak 53 000 000 lira, Devlet Havayollarının 
4860 ve 5076 «ayılı kanunlar gerekince yaptır
makta olduğu hava meydan ve limanlarının,ya
pım ve tesİK giderlerine bu yıl ekienaaesi gere
ken 3 500 00O lira, evveloe yapılan yarduaiasa 
ilâve olarak ö<zel îdare ve Belediyelere ya*du» 
olmak üzere 4 000 000 lira, EreğüKömür Şirke
tinin satmalma taksitlerine karşılık.-ofernkr Eti? 
banka verilmesi gereken 1. 350 000 lira, serma
yesine mahsuben Türkiye Emlâk Kredi Banka
sına 5 000 000 lira, Mâliye Bakanlığı çocuk 
zammı ödeneğine 600 000 lira ve diğer bazı ter
tiplere yapılan ekler teşkil etmektedir. 

Olağanüstü hizmetleri de Yüce Divanm gi
derleri, Milletlerarası Kızılhaç Derneğine, Ye-
dikule Türk Ermeni Hastanesine, Kayseri; Ve
remle Savaş Derneğine yapılması uygtm görü
len yardımlarla Devlet Tiyatro ve Opera bina
sının bitmesi için gereken 1 750 000 liralık 
ödenek ve istanbul'da toplanmış olan Millet
lerarası Çalışma Konferansının giderleri teş
kil etmektedir. Yüce bina için Büyük Millet 
meclisi bütçesinde kâfi ödenek olduğu anlaşıl
dığından bu tasarı ile istenen ödenek çıkarıl
mıştır. 

Her üç kısımda da yapılan aktarmalar ve 
istenen ek ve olağanüstü ödenekler hakkında 
alman izahlar Komisyonumuzca uygun görül
müş, ek ve olağanüstü ödeneklerin 1947 yılı 
on bir aylık gelir gidişine göre hâsıl ol an gelir 
fazlasiyle karşılanacağı ve bu suretle 1948 yılı 

( S. Sayısı : 19) 
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bütçe hizmetlerinden mühim bir kısmının 1947 
yılı gelirleriyle ödeneceği anlaşılmış bulundu
ğundan 1947 Bütçe Kanununa bağlı (A) işa
retli cetvelde bu değişikliklerin yapılması kabul 
edilmiştir. 

Tasarının Komisyonda görüşülmesi sırasın
da Hükümetçe yapılan bazı değişiklik teklif
leri kabul edilerek gerekli değişmeler yapılmış 
ve tasarı ile İdareci Üyelerin teklifleri de bir
leştirilmek suretiyle tasarı ve cetveller yeniden 
düzenlenerek Kamutayın onayına arzedilmek 
üzere Yüksek Başkanlığa sunulmuştur. 

Başkan Başkanvekili Sözcü 
Mardin Diyarbakır Ankara 

R. Erten t. E. Tiğrel M. Eriş 

. Kâtip 
Ankara Amasya 

/'. öynien A. K. Yiğitoğlu 
Ankara 

('. Gölet N 
Bursa 
F. Bük Dr. 

Eskişehir 

Antalya 
. E. Sümer 

Bursa 
ili. T. Sime 
Eskişehir 

Muhalifim Muhalifim 
A. Oğuz H 
Kırşehir ^ 

S. Tor gut Dr. 
Kütahya 

Muhalifim 
//. Gedik 

. Polatkan 
Kocaeli . 

F. S. Bürgc 

Ankara 
A7. C. Akkerman 

Aydın 
Gl. /?. AÎpmaii 

Diyarbakır 
r S. Huğ 

Kastamonu 
:i/. Akalın 

Konya 
S. Çumralı 

Niğde 
R. Gürsoy 

BÜTÇE KOMİSYONUNUN DEĞİŞTİRİCİ 

1947 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli 
cetvelde değişiklik yapılması hakkında kanun 

tasarısı 

MADDE 1. -r- 1947 yüı Bütçe Kanununa 
bağlı (A) işaretli cetvelin (1) sayılı cetvelde ya
zılı tertipleri arasında 8 334 280 liralık aktar
ma yapılmıştır. 

MADDE 2. — 1947 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A) işaretli cetvelin ilişik (2) sayılı cet
velde yazılı tertiplerine 72 487 658 lira ek öde
nek verilmiştir. 

MADDP] 3. — 1947 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A) işaretli cetvelde yeniden acılan ili
şik (3) sayılı cetvelde yazılı tertiplere 
1 922 500 lira olağanüstü ödenek konulmuştur. 

MADDE 4. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

( S. Bayisi : 19 ) J 



B. M. 

22 

— 50 — 

CETVEL [1] 

Bütçe Komisyonunun değiştiricine bağlı cetveller 

Ödeneğin çeşidi Eklenen 

61 

67 

69 

83 

85 

86 

89 

BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ 

Koruyucu asker müfrezesi giderleri 

Genel giderler "- - -

BAŞBAKANLİK 

Geçici hizmetliler ücre.ti 

Posta, telgraf ve telefon ücret ve giderleri 
Posta ve telgraf ücretleri 
Telefon ve başka haberleşme ücret ve giderleri 

'» , M . /"• ) 

4 700 

68 Taşıt giderleri 
1 Başbakanlık otomobilleri 
2 Başka taşıtlar 
3 Devlet Bakanları otomobilleri 

•i 

Bölüm toplamı 

Bölüm toplamı 

3 000 
8 000 

11 000 

4 000 
3 500 
4 000 

11 500 

Yolluklar 
Geçici görev yolluğu 

Merkez büro giderleri 
4 öteberi giderleri 

1 500 

DANIŞTAY BAŞKANLIĞI 

Posta, telgraf ve telefon ücret ve gideeleri 
1 Posta ve telgraf ücretleri 
2 Telefon ve başka haberleşme ücret ve giderleri 

1 000 
1 500 

Bölüm toplamı 2 500 

Başkanlık otomobilleri giderleri 

4598 sayılı Kanun gereğince yapılacaktedavi giderleri ve yol 
hıkları 

Düşülen 

108 000 

1 000 

500 

1 000 

92 Geçen yıl borçları 1 519 

(Ş . . Sayısı.: 19) 
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M. ödeneğin çeşidi Mklenen Düşülen 

BASIN, YAYIN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Aylıklar 
1 Memurlar aylığı ve temsil ödeneği * 30 000 

Kongre ve konferanslar s ' ^ 24 000 

İSTATİSTİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

tiler büro giderleri 
:5 Aydınlatma ^ 25 

Yolluklar 
1 Sürekli görev yolluğu 25 

Makine ve makine fişi satmalına karşılığı 12 000 

DEVLET METEOROLOJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Aylıklar 
1 Memurlar aylığı .150 000 

Posta, telgraf ve telefon ücret ve giderleri 
2 Telefon ye başka haberleşme ücret ve giderleri 4 ÖÖ0 

Yayın, baskı, kitap, dergi ve abone karşılıkları ve giderleri l 000 

Milletlerarası meteoroloji giderleri 
1 Toplantı ve sergilere gönderileceklerin yolluk ve başka gi

derleri 1 300 

2 Milletlerarası meteoroloji kurumlarına ödenecek katılma 
karşılıkları 1 000 

Bölüm toplamı 2 500 

DİYANET İŞLERİ BAŞKAN Mi 

Aylıklar 
1 Memurlar aylığı <">00 

4178 ve 4598 sayılı kanunlar gereğince yapılacak zamlar ve 
yardımlar 

2 Yakacak zam m i 500 

( S ; Sayısı : 19) 
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Fİ. M. Ödeneğin çeşidi . Eklenen Düşülen 

169 Basılı kâğıt ve defterler 596 

171 Kira karşılığı , 950 

173 tüyecekler »04 

174 4f>98 sayılı Kanun gereğince yapılacak tedavi giderleri ve 
yollukları 177 

175 Dinî eserleri satmalına, yazdırma, tercüme, bastırma ücret 
ve giderleri 2 627 

ADALET BAKANLIĞI 

180 Aylıklar 
'"> Yargıç ödeneği 70 000 

182 (Jeçiei tazminat 10 000 

IS'.! 4178 ve 4598 sayılı kanunlar gereğince yapılacak zamlar ve 
yardı m la er 

•'} Doğum yardımı 85 000 

HK! Güdüm giderler i 
1 Meşhut suçlar giderleri 100 000 

196 Ankara Hukuk Fakültesi talebe yurdu genel giderleri 

197 Ceza ve tevkif evleri 
1 Yiyecek giderleri 
4 Hükümlü, mücrim ve mevkufların gönderme ve geri gön

derme giderleriyle götürmeye memur edilenlerin yollukları 
5 (.'eza ve tevkifevleriyle hükümlü çocuk ıslah evlerinde alı

nacak sağlık tedbirlerine ilişkin genel giderleri 

Bölüm toplamı 

200 Adalet dergisi ve yargıtay kararları dergsi, yazı ve tercü
me ve baskı giderleriyle hukuk eserleri satmalına karşı
lığı 15 000 

7 

40 

10 

5 

000 

000 

000 

000 

55 000 

206 Ceza ve tevkifevleri ve hükümlü çocuklar ıslah evleri dö
ner sermayesi 15 000 

> -.' ^ 

( S. Sayısı : 19 ) 
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ödeneğin yeşidi Eklenen Düşülen 

TAPU VE KADASTR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

207 
265 000 

15 000 

Bölüm toplamı 280 000 

213 

217 

219 

220 

221 

224 

Aylıklar 
1 Memurlar aylığı 
2 Açık aylığı 

İller büro giderleri 
4 İsıtma 
5 öteberi giderleri 

Bölüm toplamı 

Yolluklar 
2 Geçici görev yolluğu 

4598 sayılı Kanun gereğince yapılacak tedavi giderleri ve yol
lukları 

Kadastro, tapu yazma heyetleri giderleri 
4 Taşıt giderleri '•-•••••• • 

Kurs ve mektep giderleri 

4644 ve 4805 sayılı Kanunlar gereğine? ödenecek emekli kevse-
neği karşılığı 

3 500 
.'5 500 

7 000 

20 000 

6 500 

5 000 

1 500 

14 000 

228 Aylıklar 
1 Kara 

229 Temsil ödeneği 
1 Kara 
2 Hava 

"MİLLÎ SAVUNMA KARANLIĞI 

613 075 

Bölüm toplamı 

21 900 
1 890 

23 790 

230 Hizmetliler ücreti 
1 Kara 
2 Hava 

1 864 
15 500 

Bölüm toplamı 17 364 

( S. Sayısı, r 19 ) 
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•WL. ödeneğin çeşidi Eklenen Düşülen 

Geçici hizmetliler ücreti (Kara, Hava, Deniz, Askrî fabrika
lar, Harita) 57 359 

Yabancı uzman -ve hizmetlilerle tercümanları ücretleri 
2 Hava 57 000 

Geçici tazminat 
1 Kara 78 700 

4598 sayılı Kanun greğinçe verilecek çocuk zammı 
3 Deniz 9 000 

4598 sayılı Kanun gereğince verilecek doğum yardımı 
3 Deniz 6 000 

4598 sayılı Kanun gereğince verilecek ölüm yardımı 
3 Deniz 8 000 

Ataşeler temsil ödeneği (kara, hava, deniz) 524 262 

3779 sayılı Kanunun 10, 11 ve 1059 sayılı Kanunun 5 nci 
maddeleri gereğince gedikli erbaşlara verilecek ikramiye ve 
mükâfat 

1 Kara 
2 Hava 
3 Deniz 

Bölüm toplamı 15 500 

4335 ve 4688 sayılı kanunlar .gereğince verilecek uzmanlık 
ücret ve gündelikleri 

2 Hava 1 000 

13 000 
1 500 
.1 000 

1144 ve 4145 sayılı kanunlar gereğince denizaltı ve dalgıç 
ödeneği 17.000 

Posta ve telgraf ücretleri 
Kara 272 000 

Telefon ve başka haberleşme ücret ve giderleri 
3 Deniz 3 000 

Geçici görev yolluğu 
3 Deniz 34 000 

Müfettişler yolluğu ! 

2 Hava ' 2 500 

( S . Sayını : \9) 
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ödeneğin çeşidi Eklenen Düşülen. 

260 

261 

271 

272 

273 

285 

1 

Yabancı uzman ve hizmetlilerle tercümanların yolluk ve 
baş^gerekli giderleri 
Kara 
Hava,, 

Bölüm toplamı 

Tayn^t 
Kara 

Yakacak,, aydınlatma, ısıtma 
Kara 

Giyecekler 
Kara 

Hayyan ,şatınalma ve tazmini (kara, hava, deniz, askerî 
fabrikalar, harita) 

Gaz ve gazden korunma giderleri 

Denk 
Taşıma giderleri 
Hava 

Askerlik müzeleri giderleri 

Kara 

263 250 

68 000 

40 000 

63 000 

287 Sınırlama Komisyonu giderleri 

İÇİŞLERİ BAKANLÎ&T 

298 Aylıklar 
1 Memurlar aylığı 
2 Açık aylığı 

150,00ü 
200 0Û0 

Bölüm toplamı 360 000 

302 4178 ve 4598 sayılı Kanunlar gereğince yapılacak zamlar ve 
yardımlar 

îî Doğum yardımı 
4 ölüm yardımı 

85 000 
5 000 

11 250 
25 000 
10*000 

46 250 

5 000 

2 000 

2 000 

1 000 

Bölüm Toplamı 90 000 

( SH Sayı^; 19.-) 
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303 

Ödeneğin çeşidi 

304 

305 

306 

307 

310 

Merkez büro giderleri 
Aydınlatma 

Eklenen 

7 500 

V V V 
;.'(S?Î 

311 

316 

316/A 

320 

322 

İller büro giderleri 
Döşeme ve demirabş 
Isıtma 

Basılı kâğıt ve defterler 

Fosta, telgraf ve telefon ücret ve giderleri 
Telefon ve başka haberleşme ücret ve giderleri 

Kira karşılığı 

Yolluklar 
Geçici görev yolluğu 
Müfettişler yolluğu 

Yiyecekler 

Devir yollukları 
4465 sayılı Kanun gereğince bucak müdürlerine verilecek de
vir ve teftiş giderleri 

Seçim giderleri 

Kongre staj ve öğretim giderleri 
İçerde ve dışarda açılacak kongre giderleri ve bunlara gön
derilecek memurlar yollukları 

Yabancı uzmanlar 
Ücretler ; 
Yolluklar ve başka gerekli giderler 

Bolüm toplamı 

Bölüm toplamı 

İYİ 

A. . *4 

Bölüm toplamı 

25 000 
30 000 

55 000 
-TT 

3 000 

30 000 

20 600 

45 000 
. 12 000 

57 000 
— r-7T— 

4 000 

35 000 

3 540 

Düşülen 

75 000 

15 000 
5 000 

20 000 

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

330 4178 ve 4598 sayılı kanunlar gereğince yapılacak zamlar ve 
yardımlar 

1 Çocuk zammı . . . . 75 000 

(S". Sayısı-:"19") 
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3 

333 
2 

336 

338 

- W -
ödeneğin çeşidi 

Doğum yardımı 

iller büro giderleri 
Döşeme ve demirbaş 

Kira karşılığı 

Yolluklar *.. 

Eklenen Düşülen 

Bölüm toplamı 

1 Sürekli görev yolluğu 

341 Teknik giderler 
2 Fotoğraf ve •' daktiloskopi kurumu makine ve gereç giderleri 

342 Giyecek ve teçhizat 
1 Giyecek 

344 Onarma işleri 85 000 

346 4367 sayılı Kanun gereğince verilecek er tayını karşılığı 40 000 

349 Polis dergisi giderleri 500 

140 000 

215 000 

3 250 

10 000 

15 000 

3 000 

50 000 

352 Kongre, staj, tahsil giderleri 
2 Uluslararası kongre ve konferanslara gidecek ve inceleme 

için yabancı memleketlere gönderilecek memurların yolcrluk-
ları 1 250 

353 Polis okulları giderleri 
2 Yönetim ve sınav giderleri 10 000 

354 Prevantoryum ve sanatoryum giderleri 48 000 

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 
358 Aylıklar 

1 Aylıklar 702 000 

361 4178 ve 4598 sayılı kanunlar gereğince verilecek zamlar ve 
yardımlar 

1 Çocuk zammı 
2 Yakacak zammı 
3 Doğum yardımı 
4 ölüm yardımı 

ecek zamlar ve 

Bölüm toplamı 

50 000 
9 000 

40 000 
3 000 

102 000 

,• / 

(S . Sayısı : 19) 
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370 Muayyenat 
1 Tayınat 
2 Yem 

371 

376 

380 

Ödeneğin çeşidi 

M-

Eklenen Düşülen 

Bölüm toplamı 

Askerî gereçler 
1 Giyecekler 

Tasıma giderleri 

4644 ve 4805 sayılı kanunlar gereğince ödenecek emekli ke 
seneği karşılığı 

213! 000 

3 540 
120 000 

123 540 

133 000 

125 000 

388 

391 

392 

393 

397 

404 

407 

412 

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI 

Aylıklar 
1 Memurlar aylığı Ve temsil ödeneği 

4178 ve 4598 sayılı kanunlar gereğince yakılacak zamlar ve 
yardımlar 

2 Doğum yardımı 
3 ölüm yardımcı 

Bölüme toplamı 

Merkez büro giderleri 
2 Döşeme ve demirbaş 
3 Aydınlatma 
5 Öteberi giderleri 

Bölüm toplamı 

Elçilik ve konsolosluklar giderleri 
4 Taşıtlar satınalma karşılığı ve oaat'iaa istetme giderLeri 

Posta, telgraf ve telefon ücret ve giderleri 
2 Telefon ve başka haberleşme ücret ve giderleri 

Yabancı elçilerle konukların ağırlanma giderleri 

Telif,, tercüme, yazı, yayım ve anobe ücret ve giderleri 

Gecen yıl borçları " 

100 000 

3 000 
1 000 

4000 

1 500 
2 200 
1 600 

5 3.Ö0 

20 000 

130 273 

1.500 

120 000 

50 000 

( S. Sayısı •• 19 ) 



Ö. M. ödeneğin çeşidi Eklenen 

MALÎYE BAKANLIĞI 

415 Aylıklar ve temsil ödeneği 
1 Memurlar aylığı ve temsil ödeneği 400 §00 

420 4178 ve 4598 sayılı kanunlar gereğince yapılacak zamlar ve 
yardımlar 

2 Yakacak zammı 20 000 
3 Doğum yardımı 60 000 

/ Bölüm toplamı 80 000 
.....< vi «-i*•*).« • = = = = = 

427 Yolluklar 
2 Geçici görev yolluğu 20 000 

429 4598 sayılı Kanun gereğince yapılacak tedavi giderleri 
ve yollukları 

447 Yazı ve tercüme ücretleri, 'kitap ve dergi karşılığı ve Maliye 
dergisi giderleri 

450 1351 sayilı Kanun gereğince İmar Müdürlüğün* 

457 Eski yillar borçları •?• - . ' - , • - . * ; 

1 1942 - 1945 yılları borçları 

460 Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğüne 

475 Yeşilay Derneğine 

481 Türk Hukuk Kurumuna 

DEVLET BORÇLARI 

501 2463, .26-14 sayılı Kanunlar gereğince yapılan istikrazın faiz ve 
itfa karşılıklariyle komüsyon, sigorta ve başka her "türlü gider
leri 4;0ÖO 

20 000 

3 500 

50 00O 

66 000 

50 000 

5 000 

10 000 

504/A 4938 «ayılı Kanun gergince yapılan istikrazın faiz ve itfa 
karşılıkları ile komüsyon, sigorta ve başka her türlü giderleri 1 885 000 

511 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına yapılan ödemeler 
2 Kâğıt para karşılığı verilmiş olan bonoların faizi 

• • _ . , , . . . „ . : . J L ; ! •• W. 

(S'. Sayan Î 19) 



fe. M. Ödeneğin çeşidi Eklenen Düşülen 

518 

519 

526 

530 

>31 

535 

537 

540 

541 

3525, 3738 ve 4171 sayılı Knunlar gereğince temin olunan kre
di ve istikrazlar 

2 25 milyon Sterlinlik kredinin faiz ve itfa karşılıklariyle baş
ka giderleri 

3 15 milyon Sterlinlik istikrazın faiz ve itfa karşılıklariyle. baş
ka giderleri 

Bölüm toplamı 

Vatanî hizmet karşılığı bağlanan aylık ve ödenekler 

MÎLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Aylıklar 
1 Memurlar aylığı ve temsil ödeneği 

Geçici tazminat 

4178 ve 4598 sayılı Kanunlar gereğince yapılacak zamlar ve 
yardımlar 

1 Çocuk zammı 
3 Doğum yardımı 

Posta, telgraf ve telefon ücret ve giderleri 
1 Posta ve telgraf ücretleri 
2 Telefon ve başka haberleşme ücret ve giderleri 

2 600 

110 000 

»ak zamlar ve 

Bölüm toplamı 

120 000 
60 000 

180 000 
= £ = = = = 

25 000 
12 000 

Bölüm toplamı 

Bakanlık otomobili giderleri 

37 000 

1 250 

4598 sayılı Kanun gereğince yapılacak tedavi giderleri ve yol
lukları 20 000 

İnceleme, kitaplıklar, derleme ve yayın giderleri 
1 İnceleme ve bakanlık kitaplıkları 

r;.f 1 Derleme giderleri 
3 Yayın giderleri 

25 000 
500 

57 500 

Bölüm toplamı 83 000 

543 Yüksek okullar genel giderleri 
2 Gazi Orta öğretmen Okulu ve Eğitim Enstitüsü 

1 804 000 

500 000 

2 304 000 

290 000 

85 000 

( S. Sayısı : 19 ) 
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544 Lise, orta okullar ile öğretmen okulları ve eğitim enstitüle
ri genel giderleri 35 000 

575 2133 sayılı Kanun gereğince Devlet kitapları döner sermaye
sine yardım 125 000 

579 özel okullardaki Türk dili ve Türkçe kültür dersleri öğret
menlerinin aylıkları için yardım 28 000 

580 Çeşitli hizmetler 
2 Meslek ve Teknik okulları açılması ve eldekilerin büyütül* 

mesi hakkındaki 4304 sayılı Kanun greğince yapılacak hizmetler 180 000 

BAYINDIRLIK BAKANLIĞI 

582 Bakan Ödeneği 145 

546 3238, 3704, 3803, 4274, 4357 ve 4459 sayılı kanunlar gereğin
ce ödenecek köy okulları ile enstitüleri ve köy eğitmen
leri ücret ve giderleri 

5 Köy öğretmenleri gerekli yol paraları, donatım ve çalışma 
vasıtaları karşılıkları ve tazminat 1 009 250 

583 Aylıklar 
1 Memurlar aylığı 79 337 

585 Geçici hizmetliler ücreti 40 000 

587 4178 ve 4598 sayılı kanunlar gereğince yapılacak zamlar v« 
yardımlar 

1 Çocuk zammı 30 000 

588 Merkez ücret giderleri 
2 Döşeme ve demirbaş 
5 öteberi giderleri 

591 Posta, telgraf ve telefon ücret ve giderleri 
2 Telefon ve başka haberleşme ücret ve giderleri 

592 Kira karşılığı 

597 Ankara gençlik parkı giderleri 
2 Elektrik tesisatı, idare binası ve depo, hela, kaskatlar, gazi

no ve diğer yol ve yapım her türlü giderleri 100 000 

> 

Bölüm toplamı 

*i 

5 000 
5 000 

10 000 

7 500 

366 

\ . 5 

/ i • 

'"; 

( S. Sayısı : 19 ) 



B. M. ödeneğin çeşidi Eklenen 

(i 10/A Zelzele vesair afet bölgelerime yai'dım (gid€r şekli- Bakan
lar Kurulunca belirtilir.) 

2 Yangın, sel, yerkayma ve çökmeleri gibi afetlerden zarar 
gören yerlere yaddım 350 000 

613 Yollar ve köprüler 
2 Şose ve köprüler yapma karşılık ve giderleriyle her türlü, 

makine aletler, gereçler karşılık ve giderleri 400 000 

614 Su işleri 
S 3132, 4100 ve 4649 sayılı kanunlar gereğince yapılacak su 

işleri giderleri 150 0Û0 

EKONOMİ BAKANLIĞI 

628 Posta, telgraf ve telefon ücret ve giderleri 
2 Telefon ve başka haberleşme ücret ve giderleri 5 000 

629 Kira karşılığı , * v ^ , 250 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANLIĞI 

655 Posta» telgraf ve 'töleton moıret ve giderleri 
1 Posta ve telgraf ücretleri 35 000 

>üsüİen 

602 Yabancı uzman, ıwü'h©T!iâİ8 ve tercümanları 
2 Yofltâk ve başka giderleri 17 866 

612 Yapı ve imar işleri yapma, kamulaştırma ve esaslı onarma 
giderleri 

2 Adalet Bakanlığı 22 000 

612/A Türkiye Büyük Millet Meölisi binam ve eklentileri yapı, 
tesis ve kamulaştırma ve her türlü giderleri 250 000 

615 Ankara lâğımlarının yapma giderleri 550 000 

635 Sanat modelleri satmalmması, dağıtılması giderleri • 5 250 

666 Okullar,'«kurumlar, yurtlar 
6 Köy enstitülerindeki Sağlık memurları yetiştirme ve cihaz-

landırma giderleri 50 600 

( S. Sayı» * 19 ) 



- «3 -
R. Ü. ödeneğin çeşidi Eklenen Düşülen 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANLIĞI 

688 Ayhklar 
1 Memtırlar aylığı .̂ J P f c l L 1 0° 0 0 ° 

492 4178 ve 4598 sayılı kanunlar gereğince yapılacak zamlar ve 
yardımlar 

1 Çocuk zammı .fy&^^-.^r- 20 800 
3 Doğum yardımı ^^ ••#*;f#** 12 500 

* •' ' • - Bölüm toplamı 33 300 

696 Posta, telgraf ve telefon ücret ve giderleri 
2 Telefon ve başka haberleşme ücret ve giderleri 1. 500 

698 ' Taşıt giderleri 
1 Bakanlık otomobili 

699 Yolluklar 
1 Sürekli görev yolluğu ^ > ^ ^ %• p,:. 
2 Geçici görev yolluğu > ^; 
3 Müfettişler yolluğu 
4 Yabancı memleketler yolluğu 

-*""•• Bölüm toplamı 53 400 

701 4598 sayılı Kanun gereğince yapılacak tedavi giderleri ve 
yollukları 2 000 

1 500 

15 800 
2 000 
30 600 
5 000 

707 Kurs giderleri ^ *r ~ v* » * • . - , • T . ; * » - -
1 öğrenci yevmiyeleri ../' -*, - ^^^^#1*1^; 3 000 
2 öğrenci yolluğu *" -'-^^'^•••^m^-"'' 1 000 

•" " Bölüm toplamı 4 000 

W9: Kitap ve dergi karşılıkları ve yazma ve tercüme ücretleri 4Ö0 

710 Staj giderleri 7 000 

* "" GÜMRÜK MUHAFAZA GENEL KOMUTANLIĞI 

715 Aylıklar 
1 Subay ve memurlar aylığı 50 000 

716 Hizmetliler ücreti * ^ * * W 000 

£"" .('& SW»;:»') 



B. M. 

717 

718 

719 

720 

725 

729 

733 

734 

738 

740 

ödeneğin çeşidi 

Geçici hizmetliler ücreti 

Geçici tazminat 

4178 ve 4598 sayılı kanunlar gereğince yapılacak zamlar 
ve yardımlar 

3 Doğum yardımı 

Eklenen 

1 300 

3 000 

14 000 

3779 sayılı Kanun gereğince erbaşlara verilecek para mükâ
fatı 900 

Yolluklar 

1 Sürekli görev yolluğu 

Harb gereçleri ve teçhizat giderleri 

Taşıma giderleri 

Kara taşıtları ve deniz muhafaza vasıtaları giderleri 
2 işletme ve onarma giderleri ve kira karşılıkları 

3944 sayılı Kanun gereğince verilecek hayvan yem karşılığı 

TARIM BAKANLIĞI 

747 Aylıklar 
2 Açık aylığı 
3 Temsil ödeneği 

9 000 

46 500 

40 000 

Vazife esnasında ölen subay, er, memur ve hizmetlilerin 
teçhiz ve tekfin ve kabir yapma giderleri 500 

748 
1 
2 

Ücretler 
Hizmetliler ücreti 
Ek görev tazminatı 

751 Geçici tazminat 
752 4178 ve 4598 sayılı Kanunlar gereğince yapılacak zamlar ve 

yardımlar 
1 Çocuk zammı 
2 Yakacak zammı 

10 000 

28 000 
2 500 

Düşülen 

49 500 

000 

Bölüm toplamı 
= = 

- - ; • : • ; ; ; • - , . . - • \ 

• * f:' *" " û V t . "s l - . -, ' 

Bölüm toplamı 

2 100 
= 

1 500 
600 

140 000 
30 000 

170 000 

( 8. Sayısı : 19 ) 
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3 Doğum yardımı 30 000 

Bölüm toplamı 

• • 

Bölüm toplamı 

61 000 
= = = = = 

5 000 
5 000 
1 000 
1 000 
4 000 

16 000 
—— — 

2 000 

3 000 

10 0Ö0 

3 500 

763 Tarla tarımı, ıslah, deneme, üretme, temizleme ve tecrübe 
işleri 

5 Taşıt giderleri 2 000 

770 Veteriner zooteknik ıslah ve üretme işleri giderleri 
1 Aygır depoları 3 000 

753 Merkez büro giderleri: 
1 Kırtasiye 
2 Döşeme ve demirbaş 
3 Aydınlatma 
4 Isıtma 
5 öteberi giderleri 

755 Basılı kâğıt ve defterler 

756 Posta, telgraf ve telefon ücret ve giderleri 
2 Telefon ve başka haberleşme ücret ve giderleri 

757 Kira karşılığı 

761 4598 sayılı Kanun gereğince yapılacak tedavi giderleri ve 
yollukları 

762 Tarımsal savaş işleri 
1 Savaş genel giderleri 500 

766' Kauçuk bitkileri ıslah, tecrübe, deneme, üretme ve imal işleri 
2 Geçici görev yolluğu 2 500 

767 Pamuk işleri 
1 Genel giderler 500 

f | * I * 4 , < 
768 Tohum temizleme evleri 

1 Tohum temizleme evleri genel giderleri 5 500 

769 Veteriner savaş, tahaffuz evleri, hastaneler bakteriyoloji evi 
ve serum kurumları ve lâboratuvar kurma ve yönetim işleri 
giderleri 

5 Geçici görev yolluğu 11 500 

( S . Sayısı : 19 ) 
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Okullar ve kurslar genel giderleri 
Teknik tarım ve teknik bahçıvanlık okullarından mezun 
olacak öğrencilere 4486 sayılı Kanun gereğince yapılacak 
yardım 

Yazı, tercüme, yayım, filim, etüd ve propaganda işleri gi
derleri 
Yazı, tercüme, yayım, filim ve propaganda genel giderleri 

Yüksek Tarım Enstitüsü giderleri 
Yönetim giderleri 
Memur ve hizmetlilerle öğrenci ve tedris heyeti yollukları 
Telefon ve başka haberleşme ücret ve giderleri 
Onarma ve su kurumları 
Enstitü lâboratuvarları ve tatbikat bahçeleri malzeme ve işlet-
letme giderleri 
Başka giderler 
Taşıt giderleri 

1682 sayılı Kanun gereğince Zfraat Bankasına ödenecek 
zarar karşılığı 

Hayvan sergileri ve teşvik ikramiyeleri 

Staj için yabancı memleketlere gönderileceklerin yolluk ve 
başka gerekli giderleriyle aylıkları tutarı öğrenci öde
neğinden az olanlara verilecek fark 

Krediler 
1437 sayılı Kanun gereğince verilecek avans 
Tarım öğretmenleri hayvan ve binek takım avansı 

360 

i yollukları 
i 

alzeme ve işlet-

Bölüm toplamı 

7 000 
2 000 
2 000 
4 000 

27 000 
2 300 
1 700 

46 000 

Düşülen 

5 360 

Bölüm toplamı 

4 400 

3 000 

1 500 

2 000 
5 000 

7 000 

Tesisler 
Teknik tarım okulları yapımı 158 000 

ULAŞTIRMA BAKANLIĞI 

tiler büro giderleri 
Döşeme ve demirbaş 

Yolluklar 
Müfcettişler yolluğu 4 000 

4 000 

( S. Sayısı : 19 ) 
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ödeneğin çeşidi Eklenen Düşülen 

ÇALIŞMA BAKANLIĞI 

855 Aylıklar 
1 Memurlar aylığı 

856 Hizmetliler ücreti 

861 îller büro giderleri 
5 öteberi giderleri 

862 Basılı kâğıt ve defterler 

863 Posta, telgraf ve telefon ücret ve giderleri 
1 Posta ve telgraf ücretleri 
2 Telefon ve başka haberleşme ücret ve giderleri 

864 Kira karşılığı 

865 Taşıt giderleri 
1 Bakanlık otomobili 

866 Yolluklar 
1 Sürekli görev yolluğu 
3 Bakanlık müfettişleri ve iş müfettişleri yolluğu 

Bölüm toplamı 

868 4598 sayılı Kanun gereğince yapılacak tedavi giderleri ve yol
lukları 

871 Basın, yayın, tercüme, telif, kitap, dergi ve propaganda gi
derleri 

873 Yabancı uzmanlar, tercümanlar ve memurlar ücreti 
1 ücretler 
2 Yolluk ve başka giderler 

Bölüm toplamı 

875 4644 ve 4805 sayılı kanunlar gereğince ödenecek emekli ke
seneği karşılığı 

48 000 

ri 

Bölüm toplamı 

?u 

2 500 -
4 500 

7 000 

1 000 

12 000 

1 000 

1 000 

6 000 

4 000 
30 000 

34 000 

2 000 

2 000 

10 000 
5 000 

GENEL TOPLAM 8 334 280 

15 000 

7 000 

8 334 280 

( S. .Sayısı : 19 ) 
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Üye ödeneği 

Giyecekler 
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CETVEL [2] 

ödeneğin çeşidi 

BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 

" ' ' ' SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 

4178 ve 4598 sayılı kanunlar gereğince yapılacak zamlar ve yardımlar 
Doğum yardımı 

Lira 

18 000 

5 000 

2 150 

BASIN VE YAYIN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Ajans ödeneği ve ajans dış muhabirleri her türlü ücret ve giderleri 145 508 

DEVLET METEOROLOJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Posta, telgraf ve telefon ücret ve giderleri 
Posta ve telgraf ücretleri 225 000 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI 

Çeşitli savunma hizmetleri 53 000 000 

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Aylıklar 
Memurlar aylığı 932 000 

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI 

Kongre, konferans ve komisyonlar genel gidreleri 

MALİYE BAKANLIĞI 

4178 ve 4598 sayılı kanunlar gereğince yapılacak zamlar ve yardımlar 
Çocuk zammı 

Posta, telgraf ve telefon ücret ve giderleri 
Posta ve telgraf ücretleri 

( S. Sayısı : 19 ) 
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600 000 
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458 Devet Havayolları Genel Müdürlüğüne 

468 özel idareler ve belediyelere yardım 

Halkevlerine 478 

491 

493 

559 

573 

576 

Ereğli Kömür Şirketinin satmalma taksitlerine karşılık olmak üzere 
Etibank'a 

Sermayesine mahsuben Türkiye Emlâk Kredi Bankası'na 

MÎLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve kültür Kurumuna katılma payı ile Millet
lerarası her türlü eğitim, bilim ve kültür münasebetlerinin gerektirdiği gi
derlerle yolluklar 
İllere yardım 

3 İlkokul yapıları için 

Prevantoryum ve sanatoryum pansiyonuna yardım 

3 500 000 

4 000 000 

250 000 

1 350 000 

5 000 000 

250 000 

200 000 

30 000 

BAYINDIRLIK BAKANLIĞI 

614 Su işleri 
8 3132, 4100 ve 4649 sayılı kanunlar gereğince yapılacak su işleri giderleri 300 000 

EKONOMİ BAKANLIĞI 

645 Kurumlara yardım 
1 2804 sayılı Kanun gereğince Maden Tetkik ve Arama Ensti

tüsüne yardım 2 000 000 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANLIĞI 

661 Bulaşıcı ve salgın hastalıklarla savaş 
1 Genel giderler 

2 Geçici görev yolluğu 

667 Refik Saydam Merkez Hıfzıssıhha Kurulu ve Hıfzıssıhha okulu 
1 Genel giderler 

250 000 

30 000 

Bölüm toplamı 280 000 

150 000 

GENEL TOPLAM 72 487 658 
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DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI 

413/A Milletlerarası Kızılharç Derneğine yardım 75 000 

MALÎYE BAKANLIĞI 

477/B Yedikule Türk - Ermeni Hastanesine 30 000 

477/C Kayseri Veremle savaş Derneğine 25 000 

• - MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

580/A Devlet Tiyatro ve Opera binası yapma, esaslı değiştirme ve her çeşit ücret ve 
giderleri (Harcama şekli Bakanlar Kurulu karariyle belirtilir) 1 750 000 

ÇALIŞMA BAKANLIĞI 

875/B istanbul'da toplanacak Milletlerarası Çalışma Konferansı her çeşit ücret ve 
giderleriyle katılma payı karşılığı 42 500 

TOPLAM 1 022 500 

••>»• • S » - Q - « 
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