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3136, 3248 ve 3322 sayılı kanunlarla amortisman sandığına
verilen avansın tezyidi hakkında kanun lâyihası ve Malîye
ve Bütçe encümenleri mazbataları (I/II85)
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313J5, 3248

ve 3322 sayılı kanunlarla ,amartiş»an &a^gE&a wtü)m (4,5) dört buguk müyşn fealık
avansın iOİtı buçuk »İyon toya iMâ^c Jitakkıj^a Malice veMl^noe kanlan*» ye tcra Yekjtei JJeyetince 4 -1 -193.9 tarilwmçle ¥$k«ek Meclise arzı kararlaştırılan kanujo. lâyüaası esbabı mucibeşjle binlik
te sunulmuştur.
Bjgyekjl
C, Bayanr

Esbabı mucibe lâyihası
Dahilî ve haricî Devlet borçlarına aid tahvilleri mubayaa ve bunların piyasasını tanzim eylemek
maksadile teşkil edilmiş olan amortisman sandığına 8181 nurrmrah kanunla Aandota. demiryolu ve
Haydarpaşa Mmanı şirketleri esham ve tahvil miimesstt senlerinin, Sivas - Erzurum veya Ergani
tahvilleri ile mübadelesi işi tahmil edilmiş ve muahharan alman 8322 numaralı kanunla da 1983
Türk boiKîu tahvillerisin dahilî istikraz tahvilleri ile iafifeadelesi işi yine km «andığa tevdi olunmuştur.
Müesseseye bu muamelelerin ifası içm muhtaç oldağu sermaye veya tedvir afcgesöni t;emin eylemek
üzere tahsis olunan *net>lâğ meyanmda sandığm portföy feKrleri fie kapanması şdrtfle Hazinece veri
lecek avanslar da mevoud bulunmaktadır. Bu suretle sand^a şimdiye kadar verilmiş olan avaas
mikdarı (4,5) milyon ükaya baliğ •öîmuştor.
Şirketler ^enedatmaa, Sivas - Erzuısan *«ya Ergani «iâhvfterile ssiibadelesi için 8*86 uamaralı feanurfk tayin edilmiş oiaa müddet 26 şiîbat 1987 tarihinde nihayete erecektir.
Binaenaleyh gerek mevzubahs senedatm gerek 1933 Türk borcu tahvillerinin mübadelesi için san
dığın iki milyon liralık avansla takviyesine katği zaruret hissedilmiş ve merbut kanun lâyihası bu
maksadla tanzim kılınmıştır.
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Maliye encün

i mazbatası

T. B.
M.M.Maliye encümeni
Esas No. 1/1185
Karar No. 24

23 - Z - 1939

Yüksek Reisliğe
Amortisman sandığına şimdiye kadar muhte
lif kanunlarla verilmiş olan 4 buçuk milyon lira
lık avansın 6 buçuk milyona iblâğı hakkında Ma
liye vekâletince hazırlanıb 4 - I - 1939 tarihli
İcra Vekilleri Heyeti içtimaında Yüksek Meclise
arzı kararlaştırılan kanun lâyihası ve mucib sebebleri Encümenimize havale buyurulmakla Ma
liye vekâleti namına gelen salahiyetli memurun
huzurile Encümenimizde okundu ve görüşüldü
Verilen izahattan ve bu hususdaki kanunlar
üzerinde yapılan tedkikattan anlaşıldığına naza
ran 2794 numaralı kanunla tesis edilmiş olan
amortisman sandığına, dahilî ve haricî borçları
mıza aid istikraz tahvilâtı fiatlannın matlûb se
viyede tutulmasının tanzimi işi esas vazife ola
rak verildiği gibi bilâhara Anadolu demiryolu ve
Haydarpaşa limanı şirketlerinin esham, tahvil ve
mümessil senedlerini dahi mübadele etmek vazi
fesi 3136 numaralı kanunla tahmil edilerek bu
maksadla sandığa bir buçuk milyon liralık avans
itasına ve müteakiben 3248 numaralı kanunla iş
bu avans mikdarmm iki buçuk milyon liraya çı
karılmasına karar verilmiş ise de muahharan
3322 numaralı diğer bir kanunla sandığın işbu
vezaifi tevsi edilerek gerek 1918 dahilî istikraz
tahvillerinin ve gerek 1933 Türk borcu tahville
rinin mübadele edilmesi vazifesi dahi verilmesi
üzerine işbu kanunla avans mikdarı dört buçuk
milyon liraya iblâğ olunmuş bulunmaktadır.

Sandığa tahmil edilen işbu vazifelerden bir
kısmı, yani Anadolu demiryolu ve Haydarpaşa li
manı şirketlerinin esham ve tahvil ve mümessil senedlerile 1933 Türk borcu tahvillerinin müba
delesi hakkındaki vazife bu husustaki 3136 ve
3322 numaralı kanunlar hükmünce zaman ile
mukayyed yani bu kanunların meriyetinden iti
baren iki sene zarfında ifası muktazi bulunma
sına ve bu müddetler ise Anadolu ve Haydarpaşa
limanı senedatı hakkında 26 şubat 1939 tarihin
de ve 1933 Türk borcu tahvilleri hakkında ise
26 kânunusani 1940 tarihinde hitam bulacağına
binaen sandık vezaifinin işbu muayyen müddet
ler zarfında ifasını temin için şimdiye kadar san
dığa verilen dört buçuk milyon liralık avansm tez
yidi suretile sandığın takviyesine lüzum ve za
ruret olduğuna Encümenimizce dahi kanaat ge
tirilmiştir. Bu sebeble kanun lâyihası esas itibarile kabul edilmekle beraber yalnız tahrir
noktasından birinci maddede cüzî tadilât ya
pılmıştır. Havalesi mucibince Bütçe encümenine
verilmek üzere Yüksek Reisliğe sunulur.
Maliye E. Reisi
M. M.
Kâtib
Bayazıd
îhsan Tav
Bursa
Dr. G. Kahraman
İstanbul
A. Bayındır
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Yozgad
Seyhan
E. Dıraman
Diyarbakır
Diyarbakır
H. öniz
Z. Tiğrel
Manisa
Zonguldak
T. Hitit
8. Necati

Bütçe encümeni mazbatası
T. B. M. M.
Bütçe ecümeni
Mazbata No. 51
Esas No. 1/1185

25 -I - 1939

Yüksek Reisliğe
3136, 3248 ve 3322 sayılı kanunlarla amortis bu maksadla lâyihanm sevkedilmiş olduğu anlaşıl
man sandığına verilen 4,5 milyon liralık avansm maktadır.
6,5 milyon liraya iblâğı hakkında olub Başvekâ
Encümenimiz Maliye encümeninin tadili dai
letin 16 - I - 1939 tarih ve 6/282 sayılı tezkere- resinde lâyihayı aynen kabul eylemiş, yalnız baş
sile Yüksek Meclise sunulan kanun lâyihası Mali lığında. ufak bir değişiklik yapmıştır.
ye encümeni mazbatasile birlikte Encümenimize
Umumî Heyetin tasvibine konulmak üzere
verilmiş olmakla Maliye vekili Fuad Ağralı hazır Yüksek Reisliğe sunuldu.
olduğu halde okundu ve konuşuldu:
Reis
Reis V.
M. M.
Hükümetin esbabı mucibesinde ve Maliye en
İsparta
Kayseri
Trabzon
cümeninin mazbatasmda izah edildiği veçhile Mükerrem Unsal
F. Baysal
R. Karadeniz
Devletin dahilî ve haricî borçlarına aid tahviller
Kâtib
üzerinde spekülâsyon yapılmasına mâni olmak ve
istanbul
Balıkesir
Çorum
tahvilât piyasasında nâzımlık yapmak üzere ku
F. öymen
E. Adakan
E. Sabri Akgöl
rulmuş olan amortisman sandığının muhtelif ka
Diyarbakır
G-azi Anteb
Kayseri
nunlarla kendisine tevdi edilmiş olan vazifeleri
R. Bekit A. Hikmet Ayerd&rrt N. Kerven
ifa edebilmesi ve bu meyanda muayyen bir müd
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
det zarfında mübadele mecburiyetine tâbi tutu
Ş. ödül
M. Seyfeli A. Said Akbaytuğan
lan Anadolu demiryolları ve Haydarpaşa limanı
Malatya
Malatya
Maraş
şirketi esham ve tahvillerile 1933 Türk borcu tah
M. öker
O. Taner
A. Tiridoğlu
villerinin bu müddet zarfındaki arzlarını karşı
Mardin
Muş
Muş
layabilmesi için sandığa evvelce temin edilmişi
R. Erten
Ş. Çüoğlu
Ş. Ataman
bulunan 4,5 milyon liralık avansa daha iki mil
Ordu
Tokad
Yozgad
yon lira ilâvesi suretile takviyesi istenmekte ve
H. Yalman
S. Oenca
8. Içöz
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ

MALÎYE ENCÜMENİNİN D E Ğ İ Ş T I R I Ş I

3136, 3248 ve 3322 numaralı kanunlarla amor
tisman sandığına verilen 4,5 milyon liralık avan
sın tezyidi hakkında kanun lâyihası

3136, 3248 ve 3322 numaralı kanunlarla Amortis
man sandığına verilen 4,5 milyon liralık avansın
tezyidi hakkında kanun lâyihası

MADDE 1 — 3136, 3248 ve 3322 numaralı
kanunlarla Hazinece amortisman sandığına ve
rilmiş olan avans mikdarı altı buçuk milyon
liraya iblâğ olunmuştur.

MADDE 1 — 3136, 3248 ve 3322 numaralı
kanunlarla Hazinece Amortisman sandığına ve
rilmiş olan 4,5 milyon liralık avans mikdarı 6,5
milyon liraya iblâğ olunmuştur.

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden
muteberdir.

MADDE 2 — Hükümetin ikinci maddesi ay
nen.

MADDE 3 — Bu kanunun icrasma Maliye
vekili memurdur.
4-1-1939
Bş. W.
Ad. V.
M. M. V.
C. Boyar
T. F. Stlay
K. Özalp
Da. V.
Ha. V.
MaL V.
Dr. R. Saydam Ş. Saraçoğlu
F. Ağralı
Mf. V.
Na. V.
îk. V.
Yücel
A. Çetinkaya
H. Çakır
S.Î.M.V.
G. î. V.
ZT.Y.
Dr. H. Alataş Rana Tarhan
F. Kurdoğlu

MADDE 3 — Hükümetin
aynen
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üçüncü maddesi
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BÜTÇE ENCÜMENİNİN DEĞÎŞTÎRÎŞÎ
Amortisman sandığına verilen 4,5 milyon liralık
avansın tezyidi hakkında kanun lâyihası
MADDE 1 — Maliye encümeninin 1 nci mad
desi aynen

MADDE 2 — Aynen
MADDE 3 — Aynen
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