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B İ R Î N C Î MADDE — 1513 sayılı kanuna tâbi borçlarla 1931 malî yılı nihaye
tine kadar Millî Hükümet bütçelerinden mütevellid tahsisatsız borçlara mukabil
verilen tahviller, 1 ağustos 1932 tarihinden sonra Maliyece Hazineye aid olarak
satılan emval bedellerine mukabil başabaş nakid ve umumiyetle teminat mukabilin
de kabul olunur.
Grerek birinci fıkrada yazılı olan, gerek 459 sayılı mahsubu umumî kanunu
na tevfikan verilen tahviller Hazinenin 1927 malî yılı nihayetine kadar eşhası ha
kikiye zimmetinde tahakkuk eden alacaklarile mahsub edilebilir.
Bu mahsubat, nâzım varidat ve masraf hesablarmda açılacak maddelerde gös
terilir.
I K Î N C Î MADDE — 3384 sayılı tnhisarlar umum müdürlüğü 1938 malî yılı büt
çe kanununun 10 ncu maddesine tevfikan çıkarılacak bonolara kefalete Maliye ve
kili mezundur.
ÜÇÜNCÜ MADDE — 1938 malî yılı îktısad vekâleti bütçesinin 775 nci faslının
3 ncu maddesine mevzu tahsisattan 500 000 liraya kadarı, Nevyork sergisine işti
rak masrafı karşılığı olarak Etibanka verilir.
DÖRDÜNCÜ MADDE — Adliye vekâleti ile Gümrük ve inhisarlar vekâleti bi
nalarının inşası için 3097 numaralı kanunla verilen 1937,1938 ve 1939 senelerine aid
taahhüd mezuniyeti 1940 senesine de teşmil edilmiştir.
B E Ş Î N C Î MADDE — Bu kanun 1 haziran 1938 tarihinden muteberdir.
ALTINCI MADDE — Bu kanunun hükümlerini icraya Maliye ve Nafıa vekil
leri memurdur.
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