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Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine
Tasarruf Bonoları ihracına dair 4058 sayılı kanuna ek. olarak Maliye Vekilliğince hazırlanan
ve icra Vekilleri Heyetince 13 - IX - 1941 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâ
yihası esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur.
Başvekil
Dr. B. Saydam

Esbabı mucibe lâyihası
4058 sayılı ve 2 - VI - 1941 tarihli kanunla verilen mezuniyete istinaden Amortisman sandığı
tarafından Hazinenin kefaleti altında çıkarılmış olan 25 milyon liralık tasarruf; bonoları halkı
mızın rağbetile tamamen satılmış ve bu husustaki* talepler eksilmemiş olduğundan daha 25 milyon
liralık tasarruf bonosu çıkarılmasile bu taleplerin karşılanması icabetmiş ve Devlete ait bazı tah
vilât hâmillerinin haiz olduğu hakların tasarruf bonolarr hâmillerine de verilmesi suretile arala
rındaki farkın kaldırılması ve piyango biletleri ikramiye ve amortilerinin karşılığı olarak 3670
sayılı kanunun T nci maddesi mucibince Merkez Bankasınca bloke edilen paralar yerine tasarruf
bonolarının ikamesi suretile bu paranın tenmiyesinin de temin olunması derpiş ve bu maksatla
ilişik.kanun lâyihası tanzim ve takdim olunmuştur.

Maliye encümeni mazbatası
T. B.M.M.
Maliye encümeni
Esas No. 1/682
Karar No. 6S

İS - I X - 194i

Yüksek Eeisîiğe
Tasaramf* boaolarr ihretema dair olan 405& nu
maralı kanuna ek olarak;.Maliye vekilliğince ha
zırlanıp icra Vekilleri Heyetinin 13 - IX -1941
tarihli? toplantısında Büyük Millet Meclisina arzedilîttesiııiİL kararlaştırdığı: Başvekâletini 6/4336
numaralı ve 15 eylül 1941 tarihli tezkeresile bil
dirilen kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte

havale edilmiş-olduğu Encümenimizde, Maliye
vekilliği müsteşarı ve Varidat umum müdür
muavini haza* bulundukları halde müzakere
olundu*
Yukarıda, zikredilen 405S, numaralı .• kananla,.
Maliye vekilliğinin kefaleti tahtında Amortisman
sandığı tarafından ihracına izin verilmiş olan 25

- â milyoıp liralık tasarruf bonosunun piyasaya arzolurıduğu temmuz 1941 ayı ortalarından son
günlere kadar satılmış olduğu ve bankalara
tevdi edilmeyip Halk elinde nemasız duran pa
raların Millî Müdafaa fevkalâde ihtiyaçlarına
karşılık tutulmak üzere bu bonolara yatırılması
nın teminini istihdaf eden maksadın da hemen
hiç bir malî müesseseye verilmeyip halkın rağ
betine arzedilmesi suretile istihsal edildiği an
laşılmış olduğundan 25 milyonluk haddin 50 mil
yona iblâğı ile vaki alakadan istifadeye devam
olunması ve Hazinece ihraç edilmemiş olmasına
rağmen onun kefaletini haiz bulunmak itibarile
Devlet tahvilleri mahiyetini haiz bulunan bu bo
noların umumî ve mülhak bütçelerle idare olu
nan daire ve müesseselerce, vilâyet hususî idare
leri ve belediyelerce yapılacak müzayede, müna-

kasa ve mukavelelerde teminat olarak ihraç kıy
metleri üzerinden kabulü ve Millî piyangonun
Cumhuriyet merkez bankası nezdindeki hesabın
da bloke edilen mebaliğ mukabilinde tevdii En
etin lenimizee de muvafık görülmüş ve aynen ka
bul edilen lâyiha dahi, ikinci maddesinde yazılışa
ait bir iki ufak tashihle aynen kabul olunmuştur.
Bütçe encümenine tevdii ricasile Yüksek Re
isliğe takdim kılındı.
Mal. En. Rs. N.
Malatya
M. N. Zabcı
Afyon
II. Çerçel
Manisa
F. Kurdoğlu

M. M.
Malatya
N. Bay dar

Kâ.
Kastamonu
H. Dicle

Kırklareli
H. Kuleli

Kırşehir
M. Seyfeli

Rize
K. Kamu

Tokad
C. Kovalı

Bütçe encümeni mazbatası
T. B. M. M.
Bütçe encümeni
Mazbata No. 161
Esas No. 1/682

18 - IX - 1941

Yüksek Reisliğe
Tasarruf bonoları ihracına dair 4058 sayılı
kanuna ek olarak Maliye vekilliğince hazırlanıp
Başvekâletin 15 - I X - 1941 tarih ve 6/4336 sa
yılı tezkeresile Yüksek Meclise sunulan kanun lâ
yihası Maliye encümeni mazbatasile birlikte En
cümenimize havale buyuruimakla Maliye vekâle
ti müsteşarı Cemal Yeşil hazır olduğu halde tet
kik ve müzakere olundu :
Yukarıda adı geçen kanunla ihraç edilen bo
noların kısa bir zamanda tamamile satıldığı ve
halen bir çok mahallerden taleplerin tevali ettiği
verilen izahattaan memnuniyetle anlaşılmıştır.
Ayrıca mucibi şükran olan bir cihet te tasarruf
bonolarına
yatırılan
paraların
malî mü
esseselerdeki
tevdiata
dokunmaksızın teinin
edilmiş ve binaenaleyh halkımızın faydasız bir
şekilde elinde bulundurduğu servetin müsmir bir
hale gelmesine imkân verilmiş olmasıdır. İşte
bir taraftan halkın talep ve rağbetini ve diğer
taraftan Millî Müdafaa ihtiyaçlarından bir kıs
mını karşılamak üzere, bono miktarının 50 mil-

yon liraya çıkarılması ve Devlet tahvilleri hâ
millerinin haiz oldukları hakların tasarruf bono
larına da verilmesi ve 3670 sayılı kanunun 7 nci maddesi mucibince Merkez
bankasınca bloke
edilen paralar yerine tasarruf bonolarının ikame
si ile bu paranın da tenmiyesi gayelerini istihdaf
eden kanun lâyihasının
umumî müzakeresinde
Encümenimiz fevkalâde ahvalin istilzam ettiği
Millî Müdafaa hizmetlerini karşılamak üzere mü
racaat olunan bu tedbiri esas itibarile muvafık
görmekle beraber bütçe varidatında görülen in
kişafı nazarı itibare alarak tahakkuku muhtemel
varidat fazlasının tahsisinde bu bonoların ilk ev
vel nazara alınmasının yerinde olacağını mütalea
eylemiş ve maddelerin müzakeresinde Maliye en
cümeninin metnini aynen kabul eylemiştir.
Umumî Heyetin tasvibine arzedilmek üzere
Yüksek Reisliğe sunulmuştur.
Reis
Çorum
İsmet Eker
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ

MALÎYE ENCÜMENİNİN DEĞİŞTİRİŞİ

Tasarruf bonoları ihracına dair 4058 numaralı
kanuna ek kanun lâyihası

Tasarruf bonoları ihracına dair 4058 numaralı
Kanuna ek kanun lâyihası
MADDE 1 — Hükümetin birinci maddesi
aynen kabul edilmiştir.

MADDE 1 — 4058 numaralı ve 2 - VI -1941
tarihli kanunun birinci maddesile tasarruf bo
nosu ihracı için kabul edilmiş olan 25 milyon li
ralık had, 50 milyon liraya iblâğ edilmiştir.
MADDE 2 — 4058 numaralı kanunun 3 ncü
maddesinie aşağıki fıkra ilâve edilmiştir:
Tasarruf bonoları, umumî, mülhak bütçeler
le idare edilen daire ve müesseseler ve vilayet
hususî idareleri ve belediyelerce yapılan arttır
ma, eksiltme ve mukavelelerde satış kıymetleri
üzerinden teminat kabul edilir. 3670 sayılı ve
5 - VII -1939 tarihli Millî piyango teşkiline dair
kanunun 7 nci maddesi mucibince piyango hesa
bından Cumhuriyet Merkez bankasınca bloke
edilen mebaliğ tasarruf bonosu da olabilir.

MADDE 2 — 4058 numaralı kanunun üçün
cü maddesine aşağıdaki fıkra ilâve edilmiştir:
Tasarruf bonoları, umumî, mülhak bütçe
lerle idare edilen daire ve müesseseler ve vilâ
yet hususî idareleri ve belediyelerce yapılan
arttırma, eksiltme ve mukavelelerde satış kıy
metleri üzerinden teminat kabul edilir. 3670
sayılı ve 5 - VII - 1939 tarihli Millî piyango
teşkiline dair kanunun 7 nci maddesi mucibince
Millî piyango hesabından Cumhuriyet Merkez
bankasınca bloke edilen mebaliğ tasarruf bo
nosu da olabilir.

MADDE 3 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir.

HADDE 3 — Hükümetin 3 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir.

MADDE 4 — Bu kanun hükümlerini yürüt
meğe Maliye vekili memurdur.
13-IX-1941
Bş. V.
Ad. V.
M. M. V.
Dr. B. Saydam H. Menemencioğlu S. Arikan
Da. V.
Ha. V.
Mal. V.
Fayîk öztrak
Ş. Saraçoğlu
F. Ağralı
Mf. V.
Na. V.
Ik. V.
Yücel
A. F. Cebesoy
Sırrı Day
S. 1. M. V.
G. 1. V.
Zr. V.
Dr. H. Alataş
B. Karadeniz Muhlis Erkmen
Mü. V.
Ti. V.
C. K. Incedayı
M. ökmen

MADDE 4 — Hükümetin 4 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir.
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