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B İ R İ N C İ MADDE — Hasılatı Millî Müdafaa vekâletinin fevkalâde masraf
larına karşılık tutulmak üzere 150 milyon, liraya kadar dahilî istikraz akdine
Maliye vekili mezundur.
İ K İ N C İ MADDE — Bu kanun mucibince yapılacak istikraz için müteaddit
tertiplerde hâmiline muharrer tahvil ihraç olunur. Her tertibe ait tahvillerin
itibari kıymetiyle ihraç fiyatı arasındaki fark % 5 den fazla olamaz. Her ter
tipte çıkarılacak tahviller yalnız faizli veya faiziyle birlikte ikramiyeli olabi
lir. Tahvillerin senelik faizi veya faizle ikramiye tutarı itibari kıymetinin % 7
sini geçemez.
İkramiyeli tahvillerin ikramiyeleri kura keşidesi suretiyle tevzi olunur.
ÜÇÜNCÜ MADDE •— Her tertipte çıkarılacak tahviller yirmi senede itfa
olunur. Hem faiz, hem de ikramiyeli olan tahviller kura keşidesi suretiyle, yal
nız faizli tahviller borsada itibari kıymetlerinden aşağı fiyatla satıldığı müd
detçe buradan satın alma yoluyla, 'aksi takdirde kura keşidesi suretiyle itfa olu
nur.
Her tertibe ait tahviller fevkalâde hallerin hitamı ilân olunduğu tarihten
itibaren ancak iki sene geçtikten sonra itibari kıymetleri başabaş tediye edil
mek şartiyle tedavülden kaldırılabilir.
DÖRDÜNCÜ MADDE -— Tahvillerin faiz ve ikramiyeleri, muvakkat ve katı
tahviller ve bunların kuponlariyle tediyelerine ait evrak ve senetler, ilân ve
istikraza müteallik diğer muameleler istikrazın tamamen itfasına kadar her
türlü vergi ve resimden muaftır.
BEŞİNCİ MADDE — Bu kanun mucibince çıkarılacak tahviller umumî ve
mülhak bütçe ile idare olunan daire ve .müesseselerce, vilâyet hususi idareleri
ve belediyelerce yapılacak arttırma, eksiltme ve mukavelelerde teminat olarak
itibari kıymetleri üzerinden başabaş kabul olunur.
Teminatın irat kaydına karar verildiği takdirde karar tarihinden evvel bu
tahvillere isabet eden ikramiyeler ve vadesi hulul etmiş faiz kupon bedelleri tah
vil sahiplerine ve ancak ikramiye meyanmda tahvilin itfa bedeli varsa yalnız
o miktar tahvili teminat olarak alan daire ve müesseselere ait olur. Bu tahvil
ler Hazinece satılmış ve satılacak olan millî emlâk bedellerinin ödenmesinde
dahi başabaş kabul olunur.
ALTINCI MADDE — Bu istikraza ait faiz kupon bedelleri ve ikramiyeler,
tediyesi iktiza ettiği tarihten beş sene ve tahvil bedelleri tediyesi lâzımgeldiğ'
tarihten on sene sonra Hazine lehine müruruzamana uğrar.
YEDİNCİ MADDE — 4058 sayılı kanun ile ekleri mucibince ihraç edilen ta
sarruf bonoları bu istikrazın her tertibinde çıkarılan tahvillerin satın alınma
sında nakit makamında kabul edilebilir. Ancak, mubayaanın tahvil ihraç müd-
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deti içinde olması ve tasarruf bonolarının iştira bedeline işlemiş faiz zammedil
mek suretiyle iktisap edeceği kıymet üzerinden yapılması şarttır.
SEKİZİNCİ MADDE — Her tertipte ihraç, satış ve ödeme şartları, ikrami
ye ve itfa plânları ve 7 nci maddenin tatbik şekli Maliye vekâletiyle Türkiye
Cumhuriyet Merkez bankasınca yapılacak bir mukavele ile tesbit olunur.
DOKUZUNCU MADDE — Bu kanun mucibince yapılacak istikrazın her ter
tibinde ihraç masrafları Düyunu umumiye bütçesinde açılacak ayrı bir fasıldan
ödenir. Tasarruf bonoları mukabilinde elde edilen miktar bütçede bu bonoların
itfa ve faiz karşılığını ihtiva eden fasla tahsisat kaydiyle malı sup edilir ve mu
kabilleri varidat kaydolunur.
Hasılattan geri kalan miktar birinci maddede yazılı fevkalâde masraflara
karşılık olarak fevkalâde varidat kaydedilir. Maliye vekâleti . her tertipte ih
raç masrafları için 20 bin liraya kadar muvakkat sarfiyata mezundur.
ONUNCU MADDE — Bu kanunun akdine mezuniyet verdiği istikrazın her
tertibine ait senelik faiz, ikramiye ve itfa akçesini karşılıyabilecek tahsisat
her sene Düyunu umumiye bütçesinde açılacak ayrı bir fasla konulur.
ON B İ R İ N C İ MADDE — Bu kanun neşri tarihinden itibaren mer'idir.
ON İ K İ N C İ MADDE — Bu kanunun hükümlerini
murdur.
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