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1513 ve 459 sayılı kanunlara göre tahakkuk etmiş borçlar
la 1931 malî senesi nihayetine kadar olan tahsisatsız borç
ların sureti tediyesi hakkında kanun lâyihası ve Bütçe en
cümeni mazbatası (1/727)
T.C.
Başvekâlet
Kararlar müdürlüğü
Sayı : 6/936

24 -V - 1937

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine
1513 ve 459 numaralı kanunlara göre tahakkuk etmiş borçlarla 1931 malî senesi nihayetine kadar
olan tahsisatsız borçların sureti tediyesi hakkında Maliye vekilliğince hazırlanan ve îera Vekilleri
Heyetince 19 - III - 1937 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı muci<
beşik birlikte sunulmuştur.
Başvekil
1. İnönü

Bu kanun lâyihasının esbabı mucibesi, 1937 yılı ınuvazenei umumiye kanununun esbabı mucibesi
içinde zikredilmiştir.

Bütçe encümeni mazbatası
T. B. M. M.
Bütçe encümeni
Mazbata No. 189
Esas No. 1/727

21 -VI-1938

Yüksek Reisliğe
1513 ve 459 sayılı kanunlara göre tahakkuk
etmiş borçlarla 1931 malî yılı nihayetine kadar
olan tahsisatsız borçların sureti tediyesi hakkın
da olub Başvekâletin 24 mart 1937 tarih ve 6/936
sayılı tezkeresile Yüksek Meclise sunulan kanun
lâyihası Encümenimize havale edilmiş olmakla
Maliye vekâleti namına Bütçe ve malî kontrol
umum müdürü hazır olduğu halde okundu ve ko
nuşuldu:
Lâyiha, 1932 bütçe kanununun 11 ve 16 ncı
maddelerile 1937 bütçe kanununun 17 nci mad
desinin son kısmını ihtiva etmekte olub muhte
lif kanunlara tevfikan çıkarılmış ve çıkarılacak

olan tahvillerin tediye ve mahsub suretlerini gös
teren ve her sene bütçe kanunlarında tekrar edi
len bu maddelerin daimî hükümler arasına
konulması maksadile sevkedilmiştir.
Yapılan müzakere neticesinde birinci maddede
zikredilen tahvillerin ve kesirlerinin tediye su
retine aid hükümlerin 1938 malî yılı bütçe kanu
nunun 14 ncü maddesine alındığı, ancak, bu tah
villerin Devlet alacaklarına, emval satışlarına
mahsubuna ve teminat mukabili olarak kabul
edileceğine dair olan hükümlerin hariç kaldığı
anlaşılmış ve bu hükümlerin önümüzdeki sene
zarfında dahi devamının alacaklılar lehine olacağı

düşûnüîperek kanuniyet kesbetmiş esas itibarile
kabul edilmiş ise de bunların müstakil bir ka
nun mevzuundan ziyade muvakkat mahiyette bu
lundukları neticesine varılmış 'olduğundan bu hü
kümlerin 1938 bütçe kanununa eklenmeleri ka
rarlaştırılmış ve birinci maddenin mahsuba aid
hükümlerile ikinci madde birleştirilerek arzedilen lâyihanın birinci maddesi olarak yeniden ya
zılmıştır,
İnhisarlar bütçe kanununun 10 ncu maddesine
tevfikan çıkarılacak bonolara, Maliyenin kefalet
edeceğine dair mezkûr bütçe kanununda bir MU
küm konmamış olduğundan bahsedilerek Hükü
metçe bunu temin eder şekilde bu lâyihaya bir
madde konulması taleb edilmiş ve Encümenimize e
de yerinde görülen bu taleb kabul edilerek lâyiha

bu maksadı temin eder şekilde ikinci bir madde
eklenmiştir.
Bu suretle hazırlanan kanun lâyihası müstaçelen müzakere edilmek dileğile Umumî Heyetin
tasvibine konulmak üzere Yüksek Reisliğe sunulmuştur.
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İ513 ve 459 numaralı kanunlara göre tahakkuk
etmiş borçlarla 1931 malı senesi nihayetine ka
dar olan tahsisatsız borçların sureti tediyesi
hakkında kanun lâyihası

1938 malî yılı muvazenei umumiye kanununu
ek kanun lâyihası

MADDE 1 — 1513 numaralı kanuna tâbi
borçlar ile 1931 malî yılı senesi nihayetine ka
dar millî Hükümet bütçelerinden mütevellid tah
sisatsız borçlara mukabil hak sahihlerine yedi
senede itfa edilmek ve senevi % 5 faize tâbi tu
tulmak üzere tahvil verilir. Bu tahviller 1 ağus
tos 1932 tarihinden sonra Maliyece Hazineye aid
olarak satılacak emval bedellerine mukabil başabaş nakid ve umumiyetle teminat mukabilinde
kabul olunur. Ancak 1513 numaralı kanuna
tâbi olan borçların mikdan yüz liraya kadar
olanlarile yüz lirayı geçmiyen kesirleri ve tah
sisatsız borçlarla 459 numaralı mahsubu umumî
kanununa tevfikan tahvil ile ödenecek borçla
rın 10 liradan noksan olan kesirleri nakden
ödenir.

MADDE 1 — 1513 sayılı kanuna tâbi borç
larla 1931 malî yılı nihayetine kadar Millî Hü
kümet bütçelerinden mütevellid tahsisatsız borç
lara mukabil verilen tahviller, 1 ağustos 1932 ta
rihinden sonra Maliyece Hazineye aid olarak sa
tılan emval bedellerine mukabil başabaş nakid
ve umumiyetle teminat mukabilinde kabul olu
nur.
Gerek birinci fıkrada yazılı olan, gerek 459
sayılı mahsubu umumî kanununa tevfikan veri
len tahviller Hazinenin 1927 malî yılı nihayetine
kadar eşhası hakikiye zimmetinde tahakkuk
eden alacaklarile mahsub edilebilir.
Bu mahsubat, nâzmı varidat ve masraf he
sablarmda açılacak maddelerde gösterilir.

MADDE 2 — 459 numaralı mahsubu umumî
kanununa tevfikan verilecek tasfiyei
düyun
tahvili ile birinci madde mucibince ' verilecek
tahviller Hazinenin 1927 malî senesi nihayetine
kadar eşhası hakikiye zimmetinde
tahakkuk
eden alacaklarile mahsub olunabilir. Bu mahsubat nâzmı varidat ve masraf hesablarmda açı
lacak maddelerde gösterilir.

MADDE 2 — 3384 sayılı İnhisarlar umum
müdürlüğü 1938 malî yılı bütçe kanununun, 10
ncu maddesine tevfikan çıkarılacak bonolara
kefalete Maliye vekili mezundur.

MADDE 3 — Bu kanun 1 haziran 1937 tari
hinden muteberdir.

MADDE 3 — Bu kanun 1 haziran 1938 tarihinden muteberdir.

MADDE 4 — Bu kanun hükümlerini icraya
icra Vekilleri Heyeti memurdur.
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MADDE 4 — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Maliye vekili memurdur.
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