
— 132 — 
(1334 - 1918) dahilî istikraz tahvillerinin (1938) ikramiyeli tahvillerile ve 

(1933) Türk borcu tahvillerinin de dahilî istikraz tahvillerile müba
delesine dair kanun 

(Besini Gazete ile neşir ve ilânı : 27/1/1938 - Sayı : 3819) 

No. Kabul tarihi 
3322 14 -1 -1938 

B İ R İ N C İ MADDE — Halen tedavülde bulunan (1334 - 1918) dahilî istikraz 
tahvillerini faiz, ikramiye, itfa, konversiyon, müruru zaman, muafiyet, imtiyaz ve 
servis itibarile 2094 numaralı kanuna müsteniden ihraç edilen Ergani tahvilleri
nin ayni olmak üzere yeniden çıkarılacak hâmiline muharrer tahvillerle mübadele
ye Maliye vekili mezundur. 

(1334 - 1918) Dahilî istikraz tahvillerinin 1 mayıs 1938 tarihli kuponları tedi
yeye vazedilmeyecek ve buna mukabil bu tarihten itibaren bu tahvillerin yeni tah
villerle mübadelesi icra kılınacaktır. 

İ K İ N C İ MADDE — Yeni tahviller ikramiyeli (1938) tahvilleri unvanını taşı
yacak ve mikdarı 1918 tahvillerinin tedavülde bulunan mikdarmı geçmeyecektir. 

ÜÇÜNCÜ MADDE —• Bu kanunun neşri tarihinden itibaren iki sene zarfında 
1933 Türk'borcu tahvilleri hâmilleri, diledikleri takdirde, bunların Devletin dahi
lî istikraz tahvilleri ile mübadelesini taleb edebilirler. Mübadelede 500 frank itibarî 
kıymette bir aded 1933 Türk borcu tahvili mukabilinde yirmi lira itibarî kıymet
te bir aded dahilî istikraz tahvli verilir.Mübadeleye arzedilecek Türk borcu tah
villeri ile bunlar mukabilinde verilecek Devlet tahvillerinin mübadele tarihinde 
vadeleri hulul etmeyen kuponları muhtevi olması lâzımdır. 

DÖRDÜNCÜ MADDE — Bu mübadeleyi 2794 numaralı kanun ile kurulmuş 
olan amortisman sandığı mevcudile yapar. Sandık mübadele yolile verilecek dahilî 
istikraz tahvillerinden hangilerinin verilmesi lâzımgeldiğini mevcuduna göre tayin 
etmek salâhiyetini haizdir. 

B E Ş İ N C İ MADDE —• Halen Hazinede mevcud olub bir cihete tahsis edilme
miş olan Hazine malı 1918 dahilî istikraz tahvilleri Amortisman sandığına devro-
lunur. 

Bu tahvilerin bütçeden ödenecek mayıs taksiti de yine bu sandığa verilir. An
cak 1938 tahvillerinin tabı ve iharç masrafları da bu paradan tefrik edilir. 

Gerek 1933 Türk borcu tahvillerinin gerek Anadolu demiryolu esham ve tahvi
lâtının mübadelesini kolaylaştırmak maksadile Amortisman sandığına yeniden 
iki milyon liraya kadar Hazinece avans verilir. Sandık bu avansları bilâha
re portföy geliıierile kapatır. 

ALTINCI MADDE — Bu kanun, neşri tarihinden muteberdir. 



No. 3322 — İ33 — 21-1-1938 
YEDtNCÎ MADDE — Bu kanunun icrasına Maliye vekili memurdur. 

22 kânunusani 1938 
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