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İkinci avans kanunu
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BlRÎNCÎ MADDE — 28 şubat 1339 tarihli Avans kanuniyle sarfına mezuni
yet verilmiş olan otuz milyon yüz on dört bin iki yüz elli beş liraya zamimeten
Bahriye, Müdafaai Milliye ve Askerî fabrikalar için yirmi iki milyon ve devairi
saire için on beş milyon beş yüz bin ki ceman otuz yedi milyon beş yüz bin
liranın daha avans olarak sarfına mezuniyet verilmiştir.
ÎKlNCl MADDE — işbu tahsisat devairi mülkiye ve askeriye için 1338 sene
sinde Muvazenei maliye encümenince tesbit edilmiş olan fusul ve mevadda tev
fikan sarfolunur. Ancak Büyük Millet Meclisi bütçesi için 1339 senesinde Mu
vazenei maliye encümeninin tesbit ettiği fusul ve mevat muteberdir.
ÜÇÜNCÜ MADDE — 1339 senesi Hariciye bütçesinin [A] 211 nci «Sulh mü
zakeresine memur heyet masarifi umumiyesi» faslına iki yüz elli bin lira tahsisat
vazolunmuştur.
işbu tahsisatın sureti sarfı 3 teşrinisani 1338 tarihli kanun ahkâmına tabidir.
DÖRDÜNCÜ MADDE — 1339 senesi Dahiliye bütçesinde «Mebusan intihabı
masarifi» namiyle yeniden açılacak B/163 faslına yüz bin lira tahsisat vazolun
muştur.
BEŞİNCİ MADDE — 1339 senesi Seriye bütçesinin 218 nci «Masarifi mütenevvia» faslında «Ramazan vaızlan» nemiyle mevcut tahsisatın tamamına kadar
sarfiyat ierası caizdir.
ALTINCI MADDE — Darülrmıallimm ve Darülmuallİmatlarla idadi mektep leri tesisatına muktazi masarif Maarif bütçesinin (B/252) nci «Vilâyat mekâtibine muavenet» faslmdaki tahsisattan tesviye olunur.
YEDİNCİ MADDE — 1339 senesi Maliye bütçesinde «Yanan şehirler beledi
yelerine ikrazat» namiyle açılacak T/99 faslına iki yüz bin lira tahsisat vazolun
muştur. işbu tahsisat harp veya harik sebebiyle sülüsünden fazlası harap olan
şehirler belediyelerine on sene müddetle ve beledi varidatı karşılık olmak üze
re ikraz edilir, tkrazatın miktarı Maliye ve Dahiliye vekilleri tarafından tâyin
olunur.
SEKlZÎNCt MADDE — Türkiye'den ihraç olunan eşya ve mevaddan Türk
gümrük tarifeleriyle mübeyyin mekadirden fazla resim istifa eyliyen Hükümet
lerin mevaridatına karşı gümrük tarifei asliyesinin yirmi misline kadar tezyi
dine icra Vekilleri Heyeti mezundur.
DOKUZUNCU MADDE — 28 şubat 1339 tarihli Avans kanununun beşinci
maddesi mucibince tarifei asliyenin beş misli resmine tabi olan un ve buğday
larla bunlardan mamul bilûmum mevaddm istanbul'dan memleketin aksamı sairesine hini ithalinde, evvelce alman resim halen mer'i olan umumî tarifede mu
ayyen miktara iblâğ olunur.
ONUNCU MADDE — Fenerler idaresi tarafından tarifei mahsusasına tevfi
kan istîfa edilmekte olan rüsum ve tabiiyet harçları beş misline iblâğ edilmiştir.
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ON BtRtNCİ MADDE — Posta nakliyatını meccanen deruhd* eden müteah
hitlerle bunların mutemet ve sürücüleri müecceliyeti askeriye yergisinden mu
aftırlar.
ON İKlNCt MADDE — Osmanlı ve İtibarı millî bankaları memurininden Zi
raat bankası memurları derecesinde müecceliyeti askeriye vergisi istifa olunur.
ON ÜÇÜNCÜ MADDE — Kavanini mevcudenin işbu kanuna mugayir bilû
mum mevat ve ahkâmı mülgadır.
ON DÖRDÜNCÜ MADDE — tşbu kanun tarihi neşrinden itibaren meriyülicradır.
ON BEŞÎNCÎ MADDE — işbu kanunun icrayı ahkâmına icra Vekilleri He
yeti memurdur.
MADDEl MÜZEYYELE — Nafia vekâleti bütçesinin 264 ncü fashna mevzu
turııku umumiye tahsisatının bir seneliğinin tamamii sarfına Nafia ve Maliye
vekilleri mezundur.
15 nisan 1339 ve 28 şaban 1341
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