
DEVRE : 4 CİLT : 15 ÎÇTÎMA : 2 

T. B. M. M. 

ZABIT CERİDESİ 
- • » J ' I ' C C C ' -

Altmış birinci inikat 

2 8 - V - 1 9 3 3 Pazar 

Mündericat 
Sayıfa 

1 — Sabık zabıt hulâsası 384 
2 — Havale edilen evrak 384 
3 — Müzakere edilen maddeler 384 
1 — Bursa mebusu Rüştü Beyin, Arzuhal en

cümeninin 4 - III - 1933 tarih ve 252 numaralı 
kararının Umumî heyette müzakeresine dair 
4/47 numaralı takriri ve mezkûr encümen maz
batası 384:386 

2 — Seyrisefain idaresinin 1932 senesi bütçe
sinde 34 900 liralık tahsisat konulmasına dair 
1/685 numaralı kanun lâyihası ve Bütçe encü
meni mazbatası 386,387,401,405:407 

3 — Askerî fabrikalar umum müdürlüğüne 
mütedavil sermaye verilmesine dair olan kanuna 
müzeyyel 1/519 numaralı kanun lâyihası ve 
Millî Müdafaa ve iktisat encümenleri mazbata-
larile Askerî fabrikalar umum müdürlüğüne mü-
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1 — SABIK AZBIT HUI.ÂSASI 

Memurin muhakemat kanununun 4 üncü maddesi
nin tefsirine mütedair mazbata ile, 

1932 senesi muvazenei umumiye kanununa merbut 
bütçelerde bazı tadilât icrasına, 

Tütün inhisarı idaresinin 1932 bütçesinde münaka
le yapılmasına, 

Maaşatm tevhit ve teadülü kanununa merbut cet
velde tadilât yapılmasına, 

İstanbul belediyesine bağlı sular idaresi teşkiline, 
Jandarma kanununa müzeyyel muvakkat madde

ye, 
tcra ve iflâs kanununun bazı maddelerine birer fık

ra ilâvesine, 
Seyrîsefain bütçelerine ait hizmetler için yapılmış 

tediyatrft tasfiye ve mahsubuna, 
Felemenk kırallığı ile aktedilen uzlaşma, adlî tes

viye ve hakem muahedenamesinin tasdikma mütedair 
kanun lâyihaları müzakere ve kabul edildi. 

Madenî ufaklık para basılmasına dair kanun lâyi
hasının dahi birinci müzakeresi yapıldıktan sonra pa
zar günü toplanılmak üzere inikada nihayet verildi. 

Reis Tekili Kâtip Kâtip 
Refet Mersin Rize 

Hamdi Ali 

HAVALE EDİLEN BVRAK 

Mazbatalar 
1 — Askerî ve mülkî tekaüt kanununun bazı mad

delerinin tefsiri hakkında 3/107 numaralı Başvekâlet 
tezkeresi ve Maliye ve Bütçe encümenleri mazbataları 
(Ruznameye) 

2 — tdare heyetinin, Devlet memurları maaşları
nın tevhit ve teadülü hakkındaki kanunun 18 inci mad
desinin son fıkrasının tefsirine dair 4/50 numaralı 
takriri ve Adliye encümeni mazbatası (Ruznameye) 

3 — İhtiyat zabitleri ve ihtiyat askerî memur
ları kanununun 3 üncü maddesinin tadiline dair kanun 
lâyihasile alâkadar diğer kanunlarda yapılacak ilâve 
ve tadiller hakkında 1/408 numaralı kanun lâyihaları 
ve Millî Müdafaa ve Bütçe encümenleri mazbataları 
« Lâyihaların ikisi Hükümet tarafından geri alınmış

tır » (Ruznameye) 
4 — Muntazam posta seferleri hakkında 1/600 nu

maralı kanun lâyihası ve İktisat ve Bütçe encümen
leri mazbataları (Ruznameye) 

5 — Tapu harçlarına dair olan kanunun bazı mad
delerinin değiştirilmesi hakkında 1/456 numaralı ka
nun lâyihası ve Maliye ve Bütçe encümenleri mazba
taları (Ruznameye) 

6 — Türkiye Cümhuriyetile İtalya Hükümeti ara
sında aktedilmiş olan bitaraflık, uzlaşma ve adlî tes
viye muahedenamesinin temdidine dair protokolün tas
diki hakkında 1/429 numaralı kanun lâyihası ve Ha
riciye ve Adliye encümenleri mazbataları (Ruzna
meye) 

B Î R Î N C Î C E L S E 
Açılma saati: 14, 10 

REİS — Esat B. i 
KÂTİPLER: Ali B. (Rize), Haydar Rüsitü B. (Denizli). 

REİS — Celse açılmıştır. 

3 — MÜZAKERE EDİLEN 3YIADDELER 

1 — Bursa mebusu Rüştü Beyin, Arzuhal en
cümeninin -i - UT - 1933 tarih ve 252 numaralı 
kararının Umumî hey eli e müzakeresine dair 
4/17 mim aralı takriri ve mezkûr eneünun maz
batası [1] 

RÜŞTÜ B. (Bursa) — Arzuhal encümenimizin 
verd iğ i mazba tadan da anlaşı ldığı üzere bunla r 

[İl 227 numaralı matbua zaptın sonundadır. 

ihtiyar ,85 yaşında bir baba ve 75 yaşında bir 
anne Borsada Türk vatandaşı olarak bulun
maktadırlar. Şehadet hâdiselerinin olduğu za
man bu anne baba üç tane evlâdını bu memle
ket için ikisini umumî harpte birini millî müca
delede : şehit olarak kaybettikleri zaman Bul
gar tabiiyetinde oldukları için kanunî mevzua
tımız kendilerine maaş tahsisine müsait değildi. 
Şimdi ıbizim tabiiyetimize girdikleri halde hâdi
senin cereyanı esnasında kendileri Türk vatan-
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daşı olmadıklarından Arzuhal encümeninin ta
leplerini reddettiğini kararda okudum. Nazarı 
dikkatimi celbetti. Memleket için üç tane evla
dını kaybeden ihtiyar anne, baba için Heyeti 
Celilenin atıfet ve merhametini celbe karar ver
dim. Bu hususta bir takrir veriyorum. Kabulü
nü rica ederim. (Çok doğru sesleri). 

ARZUHAL ENCÜMENİ MAZBATA Mü-
HRRlRt ZÎYAETTİN KARAMUSAL B. 
(istanbul) — Rüştü Beyin ifadatmdan ve encü
men mazbatasından anlaşıldığı üzere Buigaris-
tanda bulunan bir aile üç çocuğunu Türk har-
sile yetiştirmek üzere Türkiyeye gönderiyor, Bu 
yolda yetiştiriyorlar. Bunlar asker oluyorlar. 
Sonra da şehit oluyorlar. Türk vatanını müda
faa ederken şehit olan bu çocukların anne ve 
babaları son ümitlerinin söndüğünü görünce pe
rişan bir surette Türkiyeye iltica ediyorlar. 
Bursaya yerleşiyorlar. Türk tabiiyetine giri
yorlar. Bunlar aç kalıyorlar ve Türkiye Büyük 
Millet Meclisine müracaat ederek ekmek parası 
istiyorlar. Encümenimiz kendisine tevdi edi
len arzuhalleri kanunî talep ve şikâyetlere 
müstenitse bittabi müsbet bir şekilde intaç eder. 
Hatta vatandaşların dileklerini mümkün mer
tebe kanun çerçevesi dahiline sığdırmaya çalı
şır. Fakat mazbatada arzettiğimiz esbap dola-
yısile biz bunun kanunî bir şekilde intacına 
muvaffak olamıyoruz ve bu baptaki mazbata
yı yazarken bendeniz şahsî bir ıstırap duy
dum. Kanunun çerçevesi dahiline encümenin 
sığdrramadığı bu talep bendenize kalırsa bir 
atıfet, merhamet ve şefkat mevzuudur. Bina
enaleyh bu biçare ana ve babanın açlıktan kur
tarılmaları ancak Büyük Millet Meclisinin 
vereceği yüksek karara bağlıdır. 

BÜTÇE E. Rs. HASAN FEHMİ B. (Gümü-
şane) — Müsaade buyurulur mu efendim? Usul 
hakkında bir şey arzedeceğim. 

RElS — Söz Ali Saip Beyindir. 
BÜTÇE E. Rs. HASAN FEHMÎ B. (Gümü-

şane) — Arkadaşımdan sonra arzedeyim efen
dim. 

ALI SAlP B. ( Urfa ) — Muhterem arka
daşlar, bir haktan bahsediliyor. Hak mı ka
nun doğurur, kanun mu hak doğurur? Her 
halde kanun haktan doğar. Ben Rüştü Bey ar
kadaşımın tamamen mütaleasma iştirak edi
yorum. Ölmüş üç şehidin babası anası değil 
Bursada isterse Bulgaristanda olsun onlara 
yardım etmek ve o şehitlerin hatrn için onlara 
bakmak bizim için bir borçtur (Bravo sesleri). 

Aziz arkadaşlar, biz yakın bir mazide bü
yük imtihanlar geçirdik. Bu imtihanlar içeri
sinde bu memleket ve vatanm istiklâli için öl
müş vatandaşlanmızm ailesini, babasını, ana
sını unutmak bizim için imkânsızdır, olamaz, 
unutamayız. 

Aziz arkadaşlar, kanun yardım etmezse mil

let bakar, biz bakarız, dişimizden tırnağımız
dan keser onlara veririz. Binaenaleyh Rüştü 
Beyin teklifinin kabulünü bendeniz de istirham 
ediyorum ( Yasa sesleri ). 

BÜTÇE E. Rs. HASAN FEHMİ B. (Gümü-
şane) — Müsaade buyurursanız usul hakkında 
arzedeceğim. 

Efendim, mesele hakikaten nazan dikkati 
celbedecek bir mevzudur. Bir baba, bir ana 
yetiştirdiği üç evlâdını bu vatan uğrunda 
versin, fakat tabiiyeti dolayısile tekaüt ka
nununun ahkâmı umumiyesinin haricinde 
kalsın. Tekaüt kanununun ahkâmı umumi-
yesine hiç bir diyecek yok. O ahkâm umum 
hakkında yine ayni suretle masun ve mah
fuz kalsın. Heyeti celile tensip buyurursa 
Rüştü Bey arkadaşımız bu aileye mahsus olmak 
üzere hususî bir kanun teklif etsin, kabul ede
lim, bu mesele de bitsin (Doğru sesleri). Bu 
suretle hem kaidei umumiye mahfuz kalır, ve 
o aile tatmin edilmiş olur ve hem de esaslarımız 
bozulmamış olur (Doğru sesleri). Meselenin en 
tabiî sekli budur. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgat) — Bende
niz de ayni mütaleadayım efendim. 

ÎBRAHtM B. (İsparta) — Efendim, adale
tin tecellisi umumî olmak lâzımdır. Yoksa bir 
fert için yapılan bir kanun ayni vaziyette olan 
diğerlerine şamil olmazsa adalet tevzi edilmiş 
olmaz (Gürültüler). 

HASAN FEHMt B. (Gümüşane) — Efendim, 
ecnebi tabiiyetinde bulunan bu emsalde, böyle 
Türk vatanı için bir kaç oğlunu şehit vermiş 
bir kimse çıkarsa onlar için de hususî kanun 
yaparız. Fakat tekaüt kanununun mutlak su
rette hükümlerini değiştirmeğe lüzum yoktur 
(Doğru sesleri, müzakere kâfi sesleri). 

REŞİT B. (Gazi Antep) — Efendim, muhte
rem Hasan Bey zaten söylemiştir. Bu, hakikaten 
doğrudur. Mademki ecnebi tabiiyetinde bulun
duğundan dolayı ahkâmı kanuniye kendisine bir 
hak vermiyor, hususî kanunla bunu telâfi et
mek doğru olur. 

Bu hususta encümen verdiği kararda haklı
dır. Çünkü 339 tarihli bir kanun vardır ki; o, 
şu müddet zarfında ecnebi memleketlere gidipte 
geri dönmeyenlere dahi bu hakkı vermiyor, ya
ni maaş tahsis etmiyor. 

ibrahim Bey buyurdular ki bu umumî olsun. 
Halbuki arkadaşlar; hidematı vataniye tertibin
den müteaddit hususî kanunlarla bir çok kim
selere maaş tahsis edilmiştir. Mademki bu aile 
de üç oğlunu bu memleket oğruna şehit vermiş
tir, şayanı merhamettir, buna da maaş bağla
mak lâzımdır. 

RÜŞTÜ B. (Bursa) — Yüksek saygılarımı 
sunduğum Büyük Meclis arkadaşları; gösterdi
ğiniz derin hassasiyete karşı yurdumuzun uzak 
balkanlarında yıllarca yüz yıllarca memleket 
için bekçilik yapmış Türk evlatlanna karşı Türk 
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milletinin gösterdiği necabet ve hassasiyete en de
rin heyecanlarımla müteşekkir ve Büyük Mecli
sin gösterdiği hassasiyetten mütehassisim. 

Hasan Fehmi Beyin teklifi üzerine aynca bir 
kanun lâyihası teklif edeceğim. Binaenaleyh tak
ririmi geri alıyorum. 

BEİS — Şu halde mazbatayı reye koymaya
cağım. 

MÜKEBBEM B. (İsparta) — Mazbata reye 
konsun. Çüakü encümen mazbatasında umumî 
ahkâma nazaran maaş tahsis edilemez diyor. 

BEİS — Mazbatanın reye konması arzu edi
liyor. 

BÜTÇE ENCÜMENİ REİSİ HASAN FEHMİ 
B. (Gümüsane) — Mazbata diyor ki, ahkâmı u-
mumiye müsait değildir. Ahkâmı hususiye yapa
cağız. 

REİS — Mazbatayı reyinize arzediyorum. Ka
bul edenler . . . Etmeyenler . .. Kabul edilmiştir. 

2 — Seyrisefain idaresinin 1932 senesi bütçe
sine 34 900 liralık tahsisat konulmasına dair 
1/685 numaralı kanun lâyihası ve Bütçe encü
meni mazbatası [1] 

REİS — Heyeti umumiyesi hakkında söz is
teyen var mı? (Hayır sesleri) maddelere geçilme
sini kabul edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul edil
miştir. 

Seyrisefain idaresinin 1932 malî senesi bütçesine 
34 900 liralık fevkalâde tahsisat ilâvesine 

dair kanun 
MADDE 1 — Seyrisefain idaresi 1932 malî 

senesi bütçesinde ( alacak mukabilinde satm 
alınan emlâk bedeli karşılığı) adı altında yeni
den açılan 13 üncü fasla fevkalâde tahsisat ola
rak 34 900 lira konulmuştur. 

REİS — Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Birinci madde mucibince idare
ye intikal edecek emlâk müzayede ile satılarak 
bedeli irat kaydedilir. 

REİS — Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

REİS — Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 4 — Bu kanunun hükmünü icraya 
İktisat vekili memurdur. 

REİS — Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini açık reyle reyi
nize arzediyorum. 

[11 228 numaralı matbua zaptın sonundadır. 
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3 — Askerî fabrikalar umum müdürlüğüne: 

m üt eda vü sermaye verilmesine dair olan kamuna 
müzeyyel 1/519 numaralı kanun lâyihası ve Mil
lî Müdafaa ve İktisat encümenleri mazbatalarile 
Askerîı fabrikalar umum müdürlüğüne mütedavil 
sermaye verilmesine dair olan kanuna müzeyyel 
1/692 numaralı kanun lâyihası ve Bütçe encü
meni mazbatası fil 

MîtLl MÜDAFAA VEKİLİ ZEKÂ! B. — 
Bu kanunun müstacelen müzakeresini rica ede
rim. 

REİS — Hükümet, kanunun müstaceliyetle 
müzakeresini teklif ediyor. Müstaceliyet tekli
fini kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Kanunun heyeti umumiyesi hakkında söz is -
teyen var mı? Madellere geçilmesini kabul eden
ler . . . İîtmeyenler... Maddelere geçilmesi kabul 
edilmiştir. 

Askefî fabrikalar umum müdürlüğüne müte
davil sermaye verilmesine dair 2013 numaralı 

kanuna müzeyyel kanun 
MADDE 1 — Mütedavil sermaye işlerinin 

tedviri için millî banka ve müesseseler nezdinde 
Askerîl fabrikalar umum müdürlüğü namına Ha
zinece 500 000 liraya kadar kredi açtrnlmasma 
mezuniyet verilmiştir. 

REİS — Maddeyi kabul edenler... Etme
yenler i,.. Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Askerî fabrikalarda mütedavil 
sermaye hesabma yapılacak işlerde aşağıda ya
zılı esaslar tatbik olunur: 

A) İşçilik ücret ve yevmiyeleri mütedavil ser
mayeden ödenir. Ancak fennî sebepler ile der
hal fabrikanın diğer işlerinden tefriki kabil ola
mayacak hallerde işçilik ücret ve yevmiyeleri 
muvakkaten askerî fabrikalar bütçesinden veril
mek caizdir. Bu takdirde mütedavil sermaye he
sabına ; yapılan sarfiyat bilâhare hesap ve tefrik 
edilerek sene nihayetinde mütedavil sermaye he
sabından Maliyeye iade olunur. 

B) İMütedavil sermaye işlerinde kullanılacak 
iptidaî; maddeler mütedavil sermaye hesabından 
tedarik olunur. Ancak Millî Müdafaa vekâletin
ce esasen mütedavil sermaye işlerinde kullanıl
masına! müsaade edilen iptidaî maddelerle müs
tacel vjeya fennî sebepler dolayısile umumî büt
çe işlekle bir arada yapılması zarurî mütedavil 
sermaye işlerinde kullanılacak iptidaî maddele
rin askerî fabrikalar ambarlarından muvakkaten 
verilmesi caizdir. Şu kadar ki bu suretle müte
davil sermaye işlerinde kullanılacak iptidaî mad
deler bilâhare ya aynen veya Millî Müdafaa 

fil 220 numaralı matbua zaptın sonuna 
bağlıdır. 
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vekâletinin kabul edeceği muadil kıymette diğer < 
iptidaî maddeler mütedavil sermaye hesabından I 
ticarî şekilde tedarik olunarak askerî fabrikalar 
ambarına iade olunur. 

C) Mütedavil sermaye işleri askerî fabrika
ların mevcut tesisat, alât ve edevatile yapılır. 
Yapılan işe ve bu iş için kullanılan alât ve ede
vata göre fabrikaların umumî amortismanın
dan nisbî bir hisse tefrik ve mütedavil sermaye 
işlerinin maliyet fiatine ilâve olunur. Bu su
retle hesap olunacak amortisman hisseleri sene 
nihayetinde mütedavil sermaye hesabından Ma
liyeye verilir. 

Ç) Mütedavil sermaye işlerine ait olup yu
karıdaki fıkralarda yazılı olmayan işletme mas
rafları umumî bütçe işlerinden ayrılmak kabil 
olduğu takdirde mütedavil sermaye hesabından 
ödenir. Ancak ayrılmak kabil olamayacak hal
lerde bu nevi işletme masrafları bidayeten umu
mî bütçeden verilmekle beraber bilâhare müte
davil sermaye hesabına yapılan işlere mukabil 
masraflardan bir hisse hesap ve tahakkuk etti
rilerek mütedavil sermayeden Maliyeye verilir. 

D) Mütedavil sermaye işleri için Askerî fab
rikalar umum müdürlüğü merkez teşkilâtına ait 
maaşat, ücurat ve idare masarifinden hisse ay
rılmaz. Yalnız muhtelif fabrikalardan yapılan 
mütedavil sermaye isleri için yalnız işin yapıl
dığı fabrikaya ait teşkilât maaş ve ücretlerile 
idare masrafından nisbî bir hisse hesap ve müte
davil sermaye işlerinin maliyet fiatine ilâve 
edilir ve bu hisselerin tutan sene nihayetinde 
mütedavil sermaye hesabından Maliyeye verilir. 

REÎS — Maddeyi kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Askerî fabrikalar ambarların
da mevcut mamul, yan mamul ve ham malzeme 
ve eşyadan ordu için lüzumu olmadığı usulen 
kararlaştırılmış olup piyasada satılması müm
kün bulunanlanmn aşağıdaki yazılı maliyet fiati 
üzerinden mütedavil sermaye hesabına devro-
lunması ve bu hesaptan ticarî şekilde satılması 
caizdir. Şu kadar ki bu kabîl malzeme ve eşya 
yerine vekâletçe kabul edilecek muadil kıymette 
diğer bir malzeme mütedavil sermaye hesabın
dan satın alınarak Askerî fabrikalar ambarlan-
na iade olunur. 

Birinci fıkra mucibince ordu ihtiyacına el
verişli olmadığı kararlaştırılan mamul, yan ma
mul ve ham malzeme ve eşyadan haricî sipariş
lere de kullanılacak maddelerin maliyet fiatleri 
Millî Müdafaa ve Maliye vekâletlerile Askerî 
fabrikalar umum müdürlüğüne mensup ve piya
saya vâkıf birer memurdan teşkil edilecek bir 
komisyon marifetile 1933 senesi rayicine göre 
yeniden kıymetlendirilerek bir maliyet defteri 
tanzim edilir. 

Ordu işlerine elverişli maddelerden birinci 
fıkra mucibince ticarî siparişlerde kullanılması 

• icap edenlerin maliyet fiatleri de sipariş alm-
I dığı zamanın rayicine göre Askerî fabrikalar 

umum müdürlüğünce tayin olunur. 
REİS — Kabul edenler... Etmeyenler... 

Kabul edilmiştir. 
MADDE 4 — Askerî fabrikalar senede en 

Çok 50 000 lira gümrük resmi ve muamele ver
gisi miktarını tecavüz etmeyecek derecede İcra 
Vekilleri Heyetince tanzim olunacak bir iptidaî 
maddeler muafiyet cetveli mucibince teşviki sa
nayi kanunundan istifade ederler. 

REÎS — Maddeyi kabul edenler... Etme
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 5 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

REÎS — Madeyyi kabul edenler... Etme
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE — 1932 malî senesi 
zarfmda askerî fabrikalarda yapılan mütedavil 
sermaye işleri bu kanunun ikinci maddesinde 
gösterilen esaslara göre hesap edilir. 

REİS — Maddeyi kabul edenler... Etmeyen
le r . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 6 — Bu kanunun hükümlerini ic
raya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

REİS — Maddeyi kabul edenler... Etme
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini açık reye ar-
zediyorum. 

Seyrisefain hakkındaki kanun lâyihasına rey 
vermeyenler varsa lütfen reylerini versinler. 

1 — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Os
manlı umum borçlan hâmilleri arasında imza 
edilen itilâf name ve ilişiklerinin tasdikına dair 
1/703 numaralı kanun lâyihası ve Bütçe encü
meni mazbatası fil 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHA-
LİK B. (Çankm) — Müstacelen müzakeresini 
rica ederim. 

REİS — Müstacelen müzakeresi teklif edili
yor. Bu teklifi kabul edenler... Etmeyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 

Lâyihanın heyeti umumiyesi hakkmda söz 
isteyen var mı? 

EMİN ASLAN B. (Denizli) — İzahat veril
sin, sonra söyleyeceğim. 

BÜTÇE ENCÜMENİ REİSİ HASAN FEH
Mİ B. (Gümüşane) — Muhterem arkadaşlar; 

I Cumhuriyetimize maziden miras kalan kötü ve 
fena işlerden, kanşık ve en ağır muamelelerden 
biri de bu haricî borçlar işi idi. Bunun ölçü
sünü tayin edebilmek için Düyunu umumiye ne 
idi, bu gün ne oldu. Bunun üzerinde biraz te-

[1] 226 numaralı matbua zaptın sonunda-
dır. 
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vakkuf etmek lâzımgelir. Eğer maruzatım bi
raz uzun olursa haddi zatinde bendenizin uzat
mak arzumdan değil, işin kendisinin uzun olma
sından, muğlâk ve karışık bulunmasından neşet 
edecektir. 

Türkiyede Düyunu umumiye meselesi ne idi 
ve ne oldu? 

Türkiyeyi takriben seksen sene müddetle 
tazyik altında tutarak mevcudiyeti maliyesini 
iktisadiyatını tahrip eden bu istismar 
müessesesinin ana hatlarını anlamak ve Türk 
maliyesini çemberi içine nasıl aldığını tayin 
edebilmek için ayrıldığı dört devre üzerinde 
ayrı ayrı tevakkuf etmek icabeder. 

Birinci devre: 
Abdülmecidin devrinde başlayıp 299 haricî 

senesinde neşredilen muharrem kararnamesine 
kadar olan kısım. 

İkinci devre: 
Muharrem kararnamesinin neşrinden 1324 

senesinde meşrutiyet inkilâbına kadar olan kısım. 
Üçüncü devre: 
Meşrutiyetten umumî harbin zuhuruna ka

dar olan kısım. 
Dördüncü devre : 
Harbi umumiden Mondros mütarekesine ve 

Cumhuriyetin Istanbula hâkim olduğu güne ka
dar olan zaman, tabiri diğerle saltanatın ilga
sına kadardır. 

Birinci devre: Abdülmecit devrinde hariç
ten ve Galata bangerlerinden başlayan istikraz
lar Abdülazizin zamanında vüsat ve şümulünü 
artırmış 93 muharebesine kadar takriben 35 se
ne zarfında yapılmış istikrazların yekûnu 300 
milyon altını tecavüz eylemiş idi. O zamanlar 
Devletin varidatı borçların faizlerine dahi kifa
yet etmediğinden kupon bedellerini ödemek için 
yeni yeni istikrazlar aktile hâsılını evelki 
borçlara tahsis eylemek en tabiî işten addedi
lirdi. 

İstikraz yapılamadığı zaman bir kaç sene 
sonraki vergiler Galata bangerlerine iltizama 
verilmek suretile para alınırdı. 

Bu istikrazların itibarî kıymetlerine nazaran 
ihraç kıymetleri yüzde 46 ya satılmış olanlar da 
mevcuttur. Açık ifade ile yüz lira borçlanıp mu
kabilinde 46 lira para almak ve ayrıca da komüs-
yon ve ihraç masrafını vermektir. Bu tarihe ka
dar yapılmış istikrazların üstüste vasati hesapla 
Hazineye gelen para borçların nısfı derecesini 
tecavüz etmez. 

1293 tarihine kadar tediye edilmiş olan mik
tarlardan bakiye kalan borçların bir kısmı üze
rinde faiz ve ikramiye cihetlerinden cüzî bir tecil 
yapılmış ve buna ramazan kararnamesi unvanı 
verilmişti. 

1296 tarihinde sultanlık hazinesi ne borçlara 
ve ne de maaşat ve masarifata verecek para bu
lamadığından tediyatı tatil eylemesi üzerine hâ
millerin vekillerile Istanbulda iki sene devam e-

den: müzakereden sonra 1288 - 1299 senesinin 
muharrem ayında (muharrem kararnamesi) neş
redildi. 

Muharrem kararnamesi neşri tarihine kadar 
verijmiş olan miktarlardan başka 159 489 980 li
ralık istikrazatı umumiye ve 31 500 000 Rumeli 
demiryolu tahvilâtı olarak ceman 191 milyon 
îngijjiz lirası yahut 210 milyon türk lirası borç 
bakiresi tayin ederek (Mısır vergisi karşılığile 
yapışmış istikrazlar bu yekûndan hariç), bundan 
istikrazatı umumiye kısmından müterakim faiz
lerdin, ikramiyelerden ve bir miktar da resül-
mal(|en tenzilât yaparak 82 225 827 liraya ve 
Şarl| demiryolları kısmını da 14 milyon 211 bin 

407 ljraya indirerek yekûnunu 96 milyon 437 bin 
234 jira olarak tayin etmiştir. 

istikrazatı umumiye kısmını, a, b, c, d, nam-
larilf dört tertibe tefrik etmiş ve srrasÜe her 
tertifci ödemek üzere faiz ve amortismanlarını, 
tedibe şartlarını lehlerine tanzim ve emniyet al
tına almışlardı. 

Ilışır vergisile aktedilmiş istikrazlar 1855 ta-
rihiıide (beş buçuk milyon) ve onu müteakip 3 
milyfm 300 bin ki ceman 8 milyon 800 bin 
liraljk istikrazı olduğu gibi ibka ederek ve kar
şılığımı Mısır vergisinden başka gümrükler üze
rine i havale keşidesi suretile de tefrik ederek 
idaresini ellerine almışlardı. 

îMfuharrem kararnamesinin çok mühim bazı 
noktilan: 

A - Hâmiller tarafından müntahap yedide 
altısı ecnebi olmak üzere bir düyunu umumiye 
meclisi idaresi vücude getirmiştir Salâhiyeti 
mutlak, idaresi müstakildir. 

B |- Türkiye İmparatorluğu şu varidatı hâmil
ler etnrine düyunu umumiye müessesesine katı 
ve lâjyetegayyer olmak kaydile terketmiştir. Va
ridat) şunlardır: 

11— Tütün, tuz inhisarları, (İmal, ihraç, 
hakkı da dahil), 

2 — Damga resmi ve ruhsatiye harçları ile 
tstanjbul ve tekmil Marmara havzası ve Man
yas âjölü balık rüsumu; Edirne, Bursa, Samsun, 
Tokat, Kavala, Yenice, Eskice, Saruhan, Sile 
tzmitj, Kartal, Gebze, Danca ipek aşan, 

3 ı— Ticaret muahedelerinin tetkikinda güm
rük resminin artmasından hâsıl olacak fazlalar, 

4 j — Patente nizamnamesi mevkii icraya vaz
edildiği takdirde temettü vergisinin o tarihteki 
gelirline nazaran hâsıl olan fazla varidat, 

5 — Bulgaristan emareti maktu vergisi. Bu 
vergiı tahsil edilinceye kadar her sene tütün 
aşarıidan 100 bin altın aynca verilecektir. 

6 i— Kıbrıs vergisi, bu vergiyi Hükümet tah
sil eİip düyunu umumiyeye teslim edemezse 
her s^ne maliye ayrıca 130 bin altın hazineden 
vereöfektir. Ve tütün aşarının Bulgaristan ver
gisi hjarşılığından bakiye kalacak kısmı da dü
yunu i umumiye emrine rehin kalacaktır. 

7 — Şarkî Rumeli maktu vergisi, 
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8 — Tömbeki rüsumundan senede 50 bin 

altm. 
9 — Berlin muahedesi mucibince Sırbistan, 

Karadağ, Bulgaristan, Yunanistana 93 harbile 
geçen yerlerin imparatorluk borcundan isabet 
edecek hisselerden tahsil olunabilecek meblâğ 
«Ekseriya tahsil edilmiştir.» 

D. Muharrem kararnamesi zahiren borç mik
tarını tenzil etmişse de memlekette dev ağızlı 
bir ejder yaratmıştır, ki bu da ahalinin Devlete 
vereceği vergi ve resimleri doğrudan doğruya 
hâmiller hesabına cibayet yani tarh, tahakkuk, 
tahsil, kambiyoya tahvil, alacaklılara irsal ve 
tevzide tamamen serbest olduğu gibi bu işler için 
istediği teşkilâtı arzu eylediği maaş miktarlari-
le yapmakta müstakil bir Düyunu umumiye mec
lis ve müessesesi de doğurmuştur. 

Terkolunan varidatın kanunlarını tadilde 
Devlet serbest değildi. Düyunu umumiyenin mu
vafakatini almaksızın bu vergi ve resim nisbet-
lerini artırıp eksiltemezdi. Fazla varidat daima 
onun elinde ve emrinde kalır, Hazineye iade edi
lecek kısım da daha evvelden yüksek faizlerle 
avans edilirdi. 

Masraflarına ve maaşlarına hiç müdahale o-
lunamazdı, hatta 1324 meşrutiyet inkılâbı üzeri
ne millet meclisinde dahi Düyunu umumiye 
bütçesinin umumî bütçeye ithali bir şekilden iba
ret idi. Düyunu umumiyenin yalnız maaş ve ida
re masrafları senesine göre bir milyon ile 700 bin 
altın arasında cereyan ederdi. Düyunu umumiye 
memurları Devlet memurlarının haiz oldukları 
bilcümle hukuk, imtiyazı aynen haiz ve maliye
den tekaüdiye maaşı almak hakları temin edil
miş olmakla beraber fazla olarak ta Düyunu u-
mumiye müessesesi dahilinde açılan müteaddit 
sandıklardan da müstefit olurlardı. Bu sandık
ların büyük sermayesi metruk varidattan veya
hut aşar cibayet masrafı namile her sene Hazine
den aynca verilen 50 bin altından idare meclisi 
kararüe tefrik edilen hisselerden terekküp eder
di. 

Gerek muharrem kararnamesine ve gerek ter
kolunan varidata yani Düyunu umumiye müesse
sesinin imtiyaz ve istiklâline en ufak bir mu
halefet edildiği takdirde 1299 tarihinde borcun 
esası olan 210 milyon altını tenzilâtsız olarak ta
lep etmek salâhiyetlerinin mahfuz bulunduğu 
tehdit silâhmı kararnameye dercetmeği de unut
mamıştı. 

Türk hâkimlerini temsilen idare meclisinde 
bulunacak bir aza intihabı hakkım da ellerine 
almak için Düyunu umumiyenin ihtiyat para-
sile ve muhtelif namlarla açılan sandıkların 
paralarile borsalardan satın aldıkları Türk tah
vilâtım Düyunu umumiye meclisi elinde tuta
rak dört senede bir defa şehremanetinde ya
pılan intihapta istediği zata reyini vermek su-
retile mutlak bir ekseriyet temin ederek Türk 

hâkimlerinin bir aza intihap hakkım da bu su
retle eline almıştı. 

Düyunu umumiyeye terkedilen varidata mü* 
teallik mühim noktaları da arzedeyim: 

Muharrem kararnamesinde 3 numara ile gös
terilen gümrük resminin artırılması halinde 
hâsıl olacak fazla varidat. 

Esasen kapitülâsyonlar dolâyisile Türkiye 
gümrük resmini arzusu gibi tezyit edemiyece-
ğinden ve şayet her hangi bir taviz mukabi
linde tezyide muvaffak olsa varidat fazlası
nın Düyunu umumiyeye daha evvelden terke
dilmiş olması, Devlet için bu hususta ivaz ola
rak fedakârlığı icap etmeyeceğinden yüzde 8 
den ibaret olan gümrük resmi halile kalarak 
Türkiye, Avrupa fabrikalarının açık pazan ha
linde muhafaza edilmiştir. Makedonya ıslahatı 
gibi siyasî sebepler zuhurunda muvafakat et
tikleri yüzde 3 zam doğruca Düyunu umumiye 
kasalarına gider ve oradan üç vilâyetin ıslaha
tına sarfedilirdi. Bu vilâyetler Türkiyeden ay
rıldıktan sonra bu resmi munzam Düyunu umu
miyenin varidatı esasiyesi meyanma girdi, 
gene bu cümleden olarak muharrem kararna
mesinde 4 numara ile ifade olunan temettü 
vergisinin tezyidi halinde fazla olacak varida
tın düyunu umumiyeye ait olması hükmile de 
Maliye nezaretini temettü vergisinin ıslah ve 
tezyidi hususlarında teşebbüs ve enerjisini tak
yit ederek zaten kapitülâsyonlar dolâyisile o 
zaman bu vergiden muaf olan ecnebi ticarethane
ler meyanında ticareti ellerinde bulunduran ekal
liyetlerin de yarım asrr bir müddet Devlete pek 
cüzî bir temettü vergisi vermelerini ve bu suretle 
bu ekalliyetlerin servetlerini Hazine aleyhine 
takviyeyi temin etmişlerdir. 

«5» numaradaki Bulgaristan emareti vergi
sine yukarıda işaret etmiştim. Hiç alınmamış, 
mukabilini bizim vergiler ödemiştir. 

Rumelii şarkî vergisi kısmen alınmış, kısmen 
gene bizim, vergilerle ödenmiştir. 
Muharrem kararnamesinin 9 numara ile ifade-

eylediği Sırbistan, Karadağ, Bulgaristan, Yuna
nistan Düyunu umumiye hisseleri, bunlar borç
ların taksiminde kullanılan sistemin yanlışlığı 
dolâyisile borcun resülmali Türkiye uhdesinde 
lamış, yalnız senelik mürettebat hisseleri tefrik 
edildiğinden bu memleketler borç hisselerini ek
seriya vermediklerinden Türk Hazinesi bunlan 
da ödemekte devam etmiştir. 

Balkan harbinden sonra da Londra muahede
sinde de ayni hataya düşülmüş ise de istiklâl har
binden sonra Lozanda borç taksimi için kullanı
lan yeni sistemle bunların da nasıl ıslah edildi
ği aşağıda izah olunacaktır. 

Garp sermayedarlarının Türkiyeyi kapitülâs
yonların yanmda ikinci ve birincisinde daha ge
niş bir usulle istismar esaslarını muharrem karar
namesi proğramlaştrrmıştrr. 

Maliye nezaretleri kendilerinden daha kud-
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reÜi ve nüfuzu malisini her cephede müessir 
gördüğü Düyunu umumiye idaresini para için 
bir melce telâkki ederek onun vesayeti altında 
para tedarik edebilmek için kayitsiz ve şartsız 
teslim olduğundan (meşrutiyet maliyesi de da
hil) kırk küsur sene Düyunu umumiyede aza, ek
seriya reis olan bir ecnebi İstanbul tahtı malisi
nin hakikî bir kiralı olmuştu. 

Bu şerait hâsıl olduktan sonra henüz Türkle
rin elinde kalmış olan sair varidat membalarını 
rehin alarak saltanat idaresine para vermek ec
nebiler için çok kârlı ve emin bir iş olmuştu. 
Saltanatın da doymak bilmeyen ihtiyacı karşısın
da tarafeyn istikraz işlerine devam ettiler. 

İkinci istikraz devresine geçmeden evvel im
paratorluğun dahilde iki büyük malî teşeb
büsüne kısaca işaret edeyim: 

Bunlardan biri Kırım muharebesinde çıka
rılan kaimeler ile muharebeden sonra dahilî 
borçlar için ittihaz olunan kararda yüzde el
lisi Hazine hesabma kayitleri terkin edilecek, 
diğer yüzde 50 için de alacaklıların vergi borç
larına mahsup olunmaktan ibarettir. Bu for
müle « Darülfünun kaidesi » denilmekte idi. 

Diğeri, 1293 muharebesinde çıkardan kaime 
ile nakliyattan, iaşeden ahaliye olan borçlar
dır. Bu borçlara bir şey verilmemiş, kaime
ler de bir tertibe tâbi tutulmadığından kıy
metleri sıfıra inmiş, ahali ellerindeki kâğıt
ları yaktılar, iki sene sonra yalnız yüzde 25 
inin vergi borçlarına mahsubu için bir karar
name çıkmışsa da bu % 25 lerden elde kalan kı
sım için de Istanbuldaki sarraflar ile ortakla
rı istifade etmiştir. Hakikî alacaklılar her şey
den mahrum kaldılar. 

Dikkate şayandır ki haricî borçlarına karşı 
en mühim vergilerini ecnebilere terkeden o ida
re kendi halkının alacakları için hiç bir sureti 
tesviye düşünmeyerek haklarını iptal etmiştir. 
Cumhuriyet idaresinin dahilî borçlar ile haricî 
borçlar üzerinde ne yaptığım da neticede gö
receğiz. 

İkinci devre: 1299 dan meşrutiyete kadar 
olan Abdülhamit zamanı istikrazları: 

Bunların 62 173 090 lirası hariçten uzun va
deli istikraz ve 6 452 335 lirası da dahildeki 
müessesattan avans şeklinde olarak ceman 
68 625 425 türk altınına baliğ olmuştur. Bu 
devre müddet itibarile kendisinden evvelki 
devre ve sonraki meşrutiyet zamanma nisbe-
ten miktar itibarile daha az istikraz yaptığı 
anlaşılırsa da bu istikrazların şeraiti meşru
tiyet istikrazları şartlarından daha ağırdır. 
Teminatları daha kuvvetli olmasına rağmen ih
raç kıymetleri daha eksiktir. 

Müfredatı şunlardır: 
1 — 1890 senesi tahvilâtı Osmaniye 4 999 500 

türk altım itibarî kıymet karşılığı düyunu 
umumiyeye tahsis suretile devredilen varidat, 
Bursa, Karahisar, Kırşehir, Yozgat , Kayseri 

sancakları aşan, bunlardan başka gümrüklerden 
senede 80 bin altın. 

2 j — 1896 istikrazı 3 272 720 Türk altım iti
barî jaymet karşılıklan: Aydın, Hüdavendigâr, 
Selanik vilâyetleri ağnamile Bursa, Karahisar, 
Kareli, sancaklan hububatının öşrü, müteferri
ka â|an, İzmir, Saruhan, Menteşe, Denizli, Biga 
sancakları palamut, afyon ve zeytin yağı aşan. 

31— 1891 istikrazı 6 948 612 itibarî kıymet 
karşşığı: Mısır vergisinin bakiyesinden. 

4 ̂ __ 1894 istikrazı - 9 033 574 - itibarî kıymet 
karş^ıgy: Mısır Zeylâ vergisi bakiyesinden, 

51— 1903 saydi manî istikrazı 2 640 000 itiba
rî krjrmet karşılığı. 

Bşuharrem kararnamesile Düyunu umumiye
ye tef-kolunan yerlerden maada mahallerin balık 
rüsu^ıu ve posteki resimleri, tömbeki beyiyeleri, 
ipek jâşanndan Düyunu umumiyeye terkedilme-
miş olan mahallerin koza aşan ve İzmir sancağı 
hububat âşanndan senede 30 bin altın damga 
resm$ne tâbi evrakın tevsi edilmesinden hâsıl 
olacajk tezayüdü rüsumdan Hükümet hissesi Dü
yunu; umumiyeye tahsis edilmiştir. 

6 İ— 1904 istikrazı 2 950 000 itibarî kıymet 
karşşığı, Konya ve Halep vilâyetlerinden ve ür-
f a saiıcağı âşanndan kısmen mürettep mahaller, 

7!— Bağdat demiryollan 3 tertipte istikraz-
lan İ3 064 000 itibarî kıymet karşılıklan, 

lif08 senesine kadar yapılmış istikraz için ci-
baye^i Düyunu umumiyeye terk veya tahsisen 
tevdt edilmiş olan karşılıklann ait oldukları 
borçljann senelik mürettebatında fazla kalacak 
Hükimet hisseleri, 

8 -j— 1905 teçhizatı askeriye istikrazı 2 640 000 
itibarî kıymet, karşılığı vasıtasız vergiler üzeri
ne ilive edilen teçhizatı askeriye kesri munzam
ları ile gümrüklerden mürettep bir kısım, 

91— 1901 - 1905 istikrazı - 5 306 664 - Türk 
lirası1 itibarî kıymet karşılığı Menteşe, Antep 
sancaklan ile Cuma, Serfice, Ünye, Terme kaza-
lan | şan ve Düyunu umumiyece cibayet edilen 
aşar i üzerine mevzu yüzde yarım zamdan hâsıl 
olacak farklar. 

Yukanda söylenen istikrazlann idaresi ve 
karşıjıklan Düyunu umumiyeye verilmiştir. 

İQ — 1893 tömbeki istikrazı; 1 000 000 
itibarî kıymet. Karşılığı, Bağdat, Yemen, vilâ
yetlerine ithal olunacak tömbekilerin resimleri, 

1% — 1894 şark demiryollan istikrazı; 
1 76p 000 itibarî kıymet. Karşılığı, şark de
miryolları işletme hâsılatından Hükümet his
sesi, \ 

12 — 1902 gümrük istikrazı; 3 600 020 iti
barî [kıymet. Karşılığı Aydın, Hüdavendigâr, 
Beyrut, Selanik, Edirne gümrük başmüdüriyet-
leri Çasılatile gümrük emaneti varidatı umumi-
yesinide ayrıca senede 390 bin altın, 

13 — Konya ovası irva ve İska istikrazı 
- 858İ 000 - aslı, ikinci defa bir miktar daha 
zamniedilmiştir. Karşılığı demiryollan kilo-
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metre teminatile istikrazlar için tahsis edilmiş 
olan aşarlardan mürettebat fazlaları ve son beş 
sene aşar hasılatı vasatisinden irva ve İska do-
layısile bu sabada hâsıl olacak aşar fazlası ve 
bu civarda satılacak arazi esmanı. 

Bu son dört kalem istikraz ecnebi müesse-
satı maliyesile yapılmıştır. 

Bu devre ait belli başlı avanslar: 
1 —Fenerler idaresinden iki dafada 350 000 

türk altını, karşılığı fenerler hasılatından Hazi
ne hissesi, 

2 — Burath maden şirketinden 80 bin al-
tm, 

3 — Köstence kablo şirketinden 17 335 al-
tm, karşılığı, .posta telgraf hasılatından, 

4 — Eytam sandıklarile mülkiye tekaüt san-
dığudan muhtelif tarihlerde 2 000 000 u mü
tecavizdir karşılığı yoktur, 

5 — Ziraat bankasından muhtelif tarihler
de beş milyonu mütecaviz iken 1340 senesine 
kadar muhtelif hesaplardan mahsuptan sonra 
kalan bakiyeyi Bütçe encümeni 1340 senesinde 
dört milyon lira olarak tespit etmiştir. Cum
huriyet Hazinesi de tamamen ödemiştir. 

Gene Abdülhamit devrine ait demiryolları 
işletme kilometre teminatı: 

işletme kilometre teminatlarının senelik 
mürettebatı azamî 890 000 türk altınıdır. Dü
yunu umumiyeye cibayeti devredilen karşılık
lar şanlardır: 

1 — Haydarpaşa - Ankara hattı, karşılığı 
İzmit, Ertuğrul, Kütahya, Ankara sancak
ları aşan, 

2 — Selanik - Manastır hattı, karşılığı Sela
nik, Manasta- sancakları aşan, 

3 — Dedeağacı - Selanik hattı, bu hattın 
geçtiği yererdeki sancakların aşan. Bunlar da 
Dedeağacı, Gömüknine, Dırama, Serez sancakla-
n atarıdır, 

4 — Eskişehir - Konya hattı. Karşılığı Trab
zon, Gümüşane sancaklarının her nevi varidatı 
öşriyesi ve hattın geçeceği yerlerin aşar fazlala
rından mürettep hisse, 

5 — tamir - Kasaba hattı. Karşılığı, Saruhan, 
Denizli, Aydın sancakları aşan, 

6 — Alaşehir • Afyon Karahisar hattı. Karşı
lığı isletme hasılatından Hükümet hissesile o ta
rihe kadar imtiyaz verilmiş olan hatlara teminat 
olarak tahsis edilen aşar mürettebat fazlaların
dan, 

7 — Konya - Ereğli hattı. Karşılığı hattm 
hasılatından Hükümet hissesile yüzde dört faiz
li bir istikraz aktedilerek bu istikraz hâsılı kar
şılık olacaktır, 

8 — Hama - Reyak hattı. Karşılığı Şam, Akâ, 
Hama sancakları asan, 

9 — Bağdat ikinci ve üçüncü kısımlar. Kar-
şılığı Katıya ve Adana vilâyetleri ağnam rüsumu 
ile Halep vilâyeti ağnam rüsumundan tazminatı 
karşılığından bakiye kalacak miktar, 

10 — Alpullu, Kırkkilise hattı ile Haydar
paşa - Ankara - Eskişehir - Konya hatlarında 
seyrüseri katarları tahkimatı için Düyunu umu
miye varidatı üzerine açılan avanslardan temin 
olunmuştur. 

Kilometre teminatı karşılıkları da senede aza
mî 890 bin altın olmasına göre bu hatların işlet
meğe açıldığı tarihten itibaren otuz seneden ev
vel istimlâk veya işletmeğe vazıyet hakkı da 
mevcut olmadığına göre bu teminatm asgarî otuz 
sene devam mecburiyeti nazarı dikkate alınırsa 
o zamanın cari faizine göre yüzde beş faizli ve 
otuz senede itfa edilecek 13 700 000 altmın se
nelik mürettebatı olur. Bu sermayeyi de Abdül
hamit devrinin istikrazlarına ilâve etmek icap 
eder. 

Gene bu devrin mühim muamelâtı maliyesin
den biri de tevhidi düyun meselesidir. 

1903 tarihinde muharrem kararnamesine tâbi 
borçlardan (A) tertibi hitam bulmuş, (B) terti
binden de bir miktar ödenmişti. 

(B) tertibinden kalan bakiye ile (C. D.) ter
tipleri aşağıda söyleyeceğim şekilde birleştirile
rek düyunu muvahhide namı altmda yeniden çıka
rılan yüzde dört faiz ve yüzde 0, 45 amortisman-
lı tahvil ile mübadele edilmiştir. Bu mübadele 
ameliyesi (B) tertibi yüzü 70, (C) tertibi yüzü 42, 
(D) tertibi yüzü 37 hesabile yeni tahvil ile değiş
tirilmiştir. Tevhit ve tebdil işi, düyunu umumi-
yenin talep ve muvafakatinden doğmuş borç 
yekûnunu üzerinden rakamen tenezzül vaki ol
muşsa da tediye cihetinden Hazine için kârlı bir 
iş olmamıştır. 

Tevhidi düyundan evvel bu tertiplerin sıra-
sile borsalardaki kıymetleri daha çok aşağı ol
duğundan kolayca itfa ediliyordu, faizleri 299 
tarihindeki tasfiyede yüzde 1 - 3 (yüzde birden 
üçe) kadar oldukları halde tevhit muamelesi her 
tertipte müsavi yüzde 4 faiz kabul etmiştir. Çok 
sonra itfasına başlanacak olan O. D. tertipleri 
daha evvel B. tertibi! e beraber muavyen miktar
lar üzerine itfa esası kabul edildiğinden mühim 
bir spekülâsyon zemini hazırlanmıştır. 

Bu tevhit muamelesi ipin 1 460 000 Türk 
altını masrafT Hazine deruhte etmiş ve başkaca 
düyunu umumiyenin ihtiyat akçesine 300 bin 
i7âveten vermiştir. 

Bu mukavelede tevhit harici bırakılan Şark 
demiryolları tahvillerinin senelik mürettebatı 
^270 000) altın tespit edildikten sonra tahvilâtı 
mümtaze karşılığı olan ( 430 500 ) lirasmı da 
mürettebatın tahvilâtı mümtazenin tamamen 

I imhasında düyunu muvahhideye tahsis edilmesi 
de ilâve olunmuştur. 

i 1908 tarihinde tahvilâtı mümtaznrin düyunu 
muvahhide evsafındalri tahvil ile mübadelesi 
basta düvunu umumiye olmak üzere alâkadar
ların 'teklifi üzerine (1 367 970) liralık fazla 
tahvil çıkararak bedelini Hazine vermek şartile 
mübadele kararnamesinde ağır kayitleri dü-
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şünmeksizin kabul edilmiştir. İstikrazlarda 
olduğu gibi tevhit ve mübadelelerde de komus-
yonlar, sair masraflar Hazineye tahmil edilmiş -
tir. 

1209 tarihinden evvelki borçlardan (Mısır 
vergisile aktedilmiş olanlar hariç olmak üzere) 
bakiye kalanlar için kırk küsur milyonluk yeni 
tahvil verilmiştir. 299 senesinden sonraki borç
lar bunun haricindedir. 

Üçüncü devre: Meşrutiyetin ilânından har
bi umumiye girdiğimiz tarihe kadar: 

1908 senesi meşrutiyet, arz ve izah olunan 
ağır şerait altında devir aldığı maliyeyi dü
yunu umumiye cephesinden en ufak bir deği
şikliği dahi düşünmeksizin, düşünse de hiç 
bir şeye muvaffak olamaksızm zaten Hazine
nin elinden çıkarak düyunu umumiyeye inti
kal eden belli başlı varidat membalarından 
mahrum kaldığından gene istikraz siyasetine 
daha ziyade vüsat ve revaç vermiştir: 

Meşrutiyetin ilânından harbi umumiye gir
diğimin tarihe kadar yedi sene zarfmda 
(48 633 442) liralık usun vadeli haricî istikraz 
ve (8,5) sekiz buçuk milyon hazine tahvilâtı 
ihracı ve dahil ve hariçteki müesseselerden 
(19 731 286) liralık uzun ve kısa vadeli avans 
muamelesi yapmıştır. Yekûn (76 864 728) li
raya baliğdir. 

Bunların miktarlarile karşılıklarını arzediyo 
rum: 

1 — 1908 istikrazı 4 411 212 türk altını iti
barî kıymet. Karşılığı, rüsumat emaneti hasılatı 
umumiyesinden ve idaresi düyunu umumiyeye 
muhavvel kilometre teminatı, aşar hasılat faz
laları, 

2 — 1909 istikrazı (7 000 004) itibarî kıy
met türk altını. Karşılığı kısmen Sivas, Kon
ya, Kar'amonu, Adana vilâyetleri aşarların
dan ve Kalecik kazası aşarından, Halep vilâ
yeti ağnam fazlalarından, 

3 — 1911 istikrazı iki tertip (11 000 000) 
itibarî kıymet türk altını. Karşılığı istanbul vi
lâyeti gümrükler hasılatından senede (550) bin 
altın, 

4 — 1914 istikrazı (22 000 000) itibarî kıy
met türk altını. Karşılığı 1914 senesine kadar 
aktedilmiş bilcümle istikrazların karşılıkları 
olan varidatın mukaveleleri mucibince kendi 
tertipleri ayrıldıktan sonra artacak mebaliğden 
ve aşar -"•serine mevzu hissei iane ( iptidaî 
mektepler için zammedilmiş idarei hususiye-
lere ait hissedir ) hissei ianenin düyunu umu
miyeye tahsisinden ve Reji şirketinin maliyeye 
art temettü hissesinden Reji avansları karşılığı 
tefrik olunduktan sonra kalacak bakiyelerden, 

5 — Hudeyde - Sana demiryolu istikrazı 
(1 000 010) itibarî kıymet, karşılığı Hudeyde 
ve Cidde gümrükleri hasılatı, 

6 — Havuzlar ve doklar istikrazı (1 210 000) 
itibarî kıymet, karşılı Sivas vilâyeti aşarından, 

i 7 -s- 1908 Bandırma - Soma hattı istikrazı 
(l,712j304) itibarî kıymet, karşılığı izmir - Ka-

I saba demiryolları hasılatından hükümet hisse-
I leri ve demiryolları işletme kilometre teminatı 

karşılıklarından artacak miktarlardır. 
8 — Hazine tahvillerei: 
1 -r- Yüzde altı faizli tahvilât 3,000,000, 

I 2 — Yüzde beş faizli tahvilât 5,500,000, 
I Karşılıkları vasıtasız diğer vergilerden mali-
| yece ödenecektir. 
i Bu tahvillerin beş buçuk milyonluğu Alman 

bangerleri ve 3 milyonluğu da Periye bankası 
j yüzde vasati seksen, seksen beş hesabile satm 

almışlardır. 
Bunlardan, başka Balkan haubi nihayetlerin

de dahilde de iki buçuk milyon liralık ayrıca 
Hazine tahvili satılmıştır. Bu son kısım yukarı
daki yekûna dahil değildir. 

Meşrutiyet devrinde uzun ve kısa vadelerle 
aîmmrş avanslar ve karşılıkları şunlardır: 

1 — Bank dö Fransez 1911 - İ912 - 1913 se
nelerinde üç defada (1,320,000) Türk lirası. Kar
şılığı Trabzon vilâyeti gümrükleri, 

2 — Bağdat demiryolu şirketinden 1913 te 
(510,059) Türk lirası. Karşılığı Düyunu umumiye 
fazlalarından ve hattın Hükümet hissesinden ev
velki taahhütlerinden kalacak kısımlardan ve-
sair ıriahsubattan, 

3 — Türkiye Millî ve Selanik bankalarından 
1912 de (1.650,000) Türk lirası. Karşılığı Edir
ne, Selanik, Aydın, Hüdavendigâr, Beyrut vilâ
yetleri gümrükleri hasılatından evvelce Düyunu 
umumiyeye mürettep miktardan artacak bakiye
ler, 

4 — Türkiye Millî bankasından 1911 de 
(2,054,860) Reşadiye zırhlısı için. Karşılığı Ha
zinece varidatı umumiyeden ve Donanma cemi-

ı 7'ctt hasılatından ödenmek üzere, 
5 — Selanik bankasından 1914 te (60,000) 

lira. Karşılığı hazine tahvili rehin etmek muka
bilinde, 

! 6 — Osmanlı bankasından 1912 - 1913 - 1914 
senelerinde meşrut hesabı cari haricinde olarak 
altı defada (5,622,200) Türk altını. Karşılığı Dü
yunu ümumiyece cibayet edilmekte olan ağnam 

! ve aşar fazlalarından ve tütün öşürü ile Bağdat, 
| îskenderon, Haydarpaşa da dahil olduğu halde 

gümrük varidatından bu tarihe kadar Düyunu 
umumijyeye muhassas mürettep mebaliğin teminin
den sepra kalacak miktarı ve harp vergisinden 

; Hazineye ait kısım ve Sivas aşarından Düyunu 
i umumiyeye mürettep kısımdan bakiye kalacak 

miktar ve Diyarbekir, Sivas, Trabzon, Kastamo-
I nu, Şam, Musul, Karesi, Bolu, Hüdavendigâr, Er-
| zurum! vilâyetleri ağnamından, 
I 7 _i_ Tütün reji şirketinden iki senede ve beş 
I defada ( 1 860 000') Türk altını. Karşılığı Reji 
j şirketinin temettüünden Hazine hissesi ile izmir 
| aşarından bu tarihe kadar Düyunu umumiyeye 

gösterilmiş karşılıklardan bakiye kalacak kısım, 
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8 — Anadolu demiryolu şirketinden 1914 te 

(200 000) altın. Karşılığı gümrükler hasılatı u-
mumiyesinden, 

9 — Düyunu umumiye meclisinden 1913 ve 
1914 senelerinde on beş defa da (2 951167) lira. 
Karşılığı gümrük resmi zammı, Düyunu umumi-
yeye mevdu müteferrika aşarının hissei ianeleri, 
Aydın, Hüdavendigâr ağnam bakiyesi, Sivas aşar 
bakiyesi, kısmen de evvelki istikrazlardan satı-
lamayıp Hazinede kalan tahvillerin terhini ve 
sair karşılıkların fazlaları, 

10 — Doyçe banktan 1911 - 1912 senelerinde 
iki defada ( 3 003 000 ) lira. Karşılığı, kısmen 
gümrükler varidatından evvelki karşılıklar te
min edildikten sonra bakiyesi de bir sene sonra 
tadat edilecek olan ağnam hasılatından Hazine 
tavhili rehin mukabilinde, 

11 — Fenerler idaresinden 1913 senesinde 
(500 000) altın. Karşılığı, fenerler idaresi hası
latından Hükümet hissesi. Bu hisse 16 da yedisi 
Hükümete ait olduğundan bu hisse fenerler a-
vanslannm yalnız faizlerine kifayet etmediği ve 
resülmali imha için karşılık kalmadığı hesaben 
anlaşıldığı halde fenerler işletme imtiyazının bu 
avanslar Hükümet hisselerile itfa edilinceye ka
dar - ki ebediyet ifade eder - temdit edildiği bu 

mukavelede münderiçtir. Mukaveleyi meclis encü
menleri senelerce tetkik etmediğinden tasdiksiz 
kalmıştır. 

Bu suretle meşrutiyetin yedi senelik istikraz 
işleri 76 milyon 864 bin küsur liraya baliğ olmuş
tur. 

Avansların bir kısmı uzun vadeli istikrazlarla 
kapatılmışsa da bir kısmı kendi karşılıklarile de
vam ederek Cumhuriyet idaresine devredilmiştir. 
Bu avansların almmasma başlıca sebep istik
raz karşılıkları geniş mikyasta Düyunu umu
miye idaresine tahsis edildiğinden sene niha
yetinde karşılık fazlalarını istirdada kadar 
tahammül edilemeyerek daha evvel yüksek fa
izlerle Devlete ait parayı avans şeklinde alarak 
sene nihayetinde mahsup edilen düyunu umumi
ye avansları bu mahiyettedir. Diğeri kısa va
deli istikrazdır. 

Gerek Abdülhamit ve gerek meşrutiyet is
tikrazları yüzde yetmişten başlayarak yüzde 
seksen beşe kadar muhtelif kıymetlerle ihraç 
edildiği, komusyon, tabı ücreti, acyo ve sa
ir masraflar da nazan dikkate alınırsa bu iki 
devrin yaptığı istikrazların hâsılı yüzde 30 
noksanile hesap edilebilir. 

Bazı mukavelelerde istikraz hâsılından eşya 
mubayaa etmek, ve o memleketin fabrikalarına 
siparişler vermek, ve istikraz dahilde yapıla
cak bir iş için ise o işi behemehal toptan ve 
götürü bir bedel mukabilinde parayı ikraz eden 
memleketin müteahhitlerine vermek, şartları 
vardır. 

Grene bir kısım istikrazlarda imtiyazlı şir
ketlerin haksız taleplerim lehlerine olarak ka 

bul ederek hemen halletmek, veya yeniden im
tiyaz vermek, ve yahut mevcut imtiyazları 
lehlerine olarak genişlettirmek, tarifelerini art
tırmak kayit ve şartlarına ve teati edilen 
mektuplara ve karara istikraz mukavelelerin
de çokça tesadüf edilir. 

Bu devreye ait olan mülâhazama şu iki nok
tayı da ilâve etmekte fayda görürüm: 

1914 istikrazından harbi umuminin zuhuru 
üzerine Paris müessesatı maliyesinden henüz 
alınamayan bakiyelerin araştırılması, 

Harbi umumî içinde Bağdat inşaat şirketine 
Toros kısmının tesrii inşası için maliyeden veri
len (3) milyon liralık avans hesabı. 

Gerek Berlin muahedesile ve gerek Balkan 
harbinden sonra Londra muahedesile başka 
memleketlere tefrik edilen düyunu umumiye 
mürettebat hisselerini tamam vermediklerinden 
bizim vergi membalarımızın ödemiş olduğu me-
baliği de alâkadar Devletlerden istemek icap 
eder. Bunları imkân ve zaman ile araştırmak 
maliye ve hariciyemizin işidir. 

Dördüncü devre 
Harbi umumiye dahil olduktan Mondros mü

tarekesine kadar yapılan muameleler ile Cumhu
riyet idaresinin îstanbula hâkim olduğu güne 
kadar İstanbul idaresinin marifetleri; 

1 — 1915 senesinde Avusturya - Macaristan 
bankalarının verdiği avans (5) milyon altın, 
harp içerisinde Almanların harp masrafına ve 
bilhassa Irak, Filistin cephelerine yardım olarak 
verdiği altınlar, muahedelerle ibra edildiğinden 
bunlardan fazla bahsetmeyeceğim. 

1 — Dahilî muameleler ve neticeleri: 
1 — 1914 - 1917 senelerinde muhtelif tertip

lerle çıkarılmış evrakı naktiye (158,000,000). 
Bu evrakı natiye harp masrafı için müttefikler
den bir yardım taahhüdü almaksızın harbe gi
rildiği için kâğıt çıkarmak zarureti dolayısile 
Almanlarla aktedilen malî mukavelelere göre 
birinci tertibin karşılığı olan (5) milyon altmı 
sulhun aktinden altı ay sonra bu evrakı nakti
ye hâmillerile mübadele etmek üzere îstanbulda 
Düyunu umumiye idaresine teslim edilmiş, diğer 
tertiplerin karşılığı da sulhun aktinden sonra 
muhtelif tarihlerde bedeli ödenmek üzere Al
man hazine tahvilâtı gene düyunu umumiye em
rine verilmiştir. 

Neticede gerek bu altınların ve gerek Alman 
hazine tahvillerinin mukabilini uzun vadeli is
tikraza kalbederek Türklerin bunları asırlarca 
ödemesi mukadderdi. Versailles muahedesi Al
manları bu teahhütlerinden ibra ve hazine tah
villerini hükümsüz bırakmıştır. 

îstanbulun işgalinde muhasım devletler Dü
yunu umumiyede Türk evrakı naktiyesi birinci 
tertibi hâmillerinin hesabma emanet bulunan 
altınları Londraya nakletmiş ve Düyunu umu
miye de bu işe seyirci kalmıştır. 

Bu suretle evrakı naktiye karşılıksız olarak 
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yalnız Türklerin omuzlarında bırakıldı. 

2 — Harbi umuminin üçüncü muamelesi va
tandaşlardan aldığı tekalifi harbiye, vesaiti nak
liye, aşar, iaşe, emsalleri ve taahhüdat bedelleri 
ile maaş, masraf terakümleri bu meblağ mül
ga Maliye nezaretinin hesabına göre (45) milyon 
lirayı mütecaviz idi. Bu hesabı Ankara idareleri 
1336 senesinden itibaren ashabı istihkakının 
veya köylerinin vergi borçlarına mahsup 
suretile ve sonra da mahsubu umumî kanunile 
geniş mikyasta mahsup yaparak kalan cüzî ba
kiyeyi de tasfiyei düyun tahviline raptederek 
mehmaemken vatandaşların matlûplarına ce
vap vermiştir. 

3 — Dördüncü muamelesi (18 000 000) istik
razı dahilî aktetmiş. Bundan yalnız bir buçuk 
senelik fai^i vermiş, resülmal ile diğer faizlerini 
olduğu gibi bırakmıştır. Bu istikrazın faizi 
altın ve karşılığı da ağnam hasılatının Hazineye 
kalan kısmından olacak idi. 

4 — Damadın düyunu umumiyeden aldığı 
avans takriben (2) milyon lira, bu para ile ku-
vayi inzibatiye teşkil edeceğinden işgal kuman
danlarının muvafakat ve yardımlarile alınmış. 

Karşılığı askerî demiryolları ambarları da 
dahil olmak üzere tstanbuldaki ambarlarda 
Devlet malı olan eşyanın satış muamelâtı. 

Satılmış ve para verilmiştir. 
5 — Osmanlı bankasından meşrut hesabi ca

riden başka iki defa da (2,5) milyon liralık 
avans. 

Bunların karşılığı kısmen satılacak eşya be
delinden ve mühim kısmı da istikrazi dahilî 
kuponları için bırakılmış olan altınları rehin 
vermek suretile, 

6 — İstikrazı dahilî kuponları bedeli için 
Osmanlı Bankasına bırakılmış olan (460) bin 
altından 80 000 altının rehin fazlası addedile
rek işgal kumandanlarının talebi ve Düyunu 
umumiyenin delâletile satılarak tutan Damat 
hükümetine verilmiştir. 

Kalan (380) bin altını elden kaçırmamak 
için Ankara hükümeti îstanbula vazıyet etme
den evvel rehin bedellerini vermek altınları be

del mukabilinde almış ve Ankaraya hafiyen nak-
letmiştir. 

7 — Damat Feridin îstanbulda bulunan Zi
raat bankası merkez veznesinden aldığı 1 500 000 
lira. 

Karşılığı yoktur ve İstanbul idaresi bu pa
radan birini vermemiştir. 

Bu dahilî muamelelerin yekûnu Alman ve 
Avusturyalılardan alınan altınlar hariç olmak 
üzere (227 000 000) liradır, satılan altın bedelle
ri hariçtir. 

istiklâl muharebeleri büyük zaferle bittiği za
man Büyük Gazinin yeni kuracağı Türkiye, Dü
yunu umumiye cephesinden şimdiye kadar izah 
eylediğim bulaşıklığın içinde idi. Haricî borçlar
dan o tarihe kadar ödenmiş olanlardan gayri 
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Mısır vergisile alınmış paralar da gene dışarıda 
olmak üzere (161 303 833) lira baş paradan mü
terakim faizlerden ibaret Düyun» umumiye işi 
ile karşılaştı. 

Son altm bütçe olan 1330 - 1914 senesi Dü
yunu (umumiye bütçesindeki bir senelik mürette
bat faiz ve amortismanlarla idare masrafı 
(11 400 000) altındır. Bu sene Devletin umum 
varidirtı (32 600 000) altmdır. 

Sulh kongresinin halledeceği bin bir işler ara
sında bir de bu dev cüsse Düyunu umumiye işle
ri mevcuttu. 

Bi meselenin üç büyük yüzü vardı: 
1 -j— Borcun aslı ve nasıl taksim edileceği, 
2 — Düyunu umumiye müessesesi ve onun 

haiz olduğu imtiyazlar ile hâmiller emrine bu 
idareye terk veya tahsisen tevdi edilmiş vergi ve 
resim membalan( Bunları hariç rehinler kelime-
sile itade ediyorlardı). 

3 — Üçüncüsü de senelik mürettebatın hangi 
cins para ile hesap olunacağı meselesi, diğer bir 
ifade jile kuponlar meselesi idi. 

Uiun muharebelerde gençliğini şehit vermiş 
bir millet, istilâlar altında mamureleri harap ol
muş kir vatan için bundan daha fena bir miras 
tasavvur olunur mu? 

îşte Cumhuriyet bu berbat mirası ister iste
mez eline alarak halletmek çarelerini aradı. 

Duyunu umumiye imtiyazatma dokunmak 
Türkiye için harabiyi mucip olacağını söyleyen
ler dş eksik değildi. 

Fakat o büyük Gazinin saçtığı istiklâl nu
rundan istidatları derecesinde hisse alanlar ge
ne eoı başta o büyük mürşit olduğu halde bu 
muğlak ve çetin meselenin dahi diğer işler gibi 
hallini mukaddes emel addettiler. Senelerce çalış
tılar, uğraştılar, bu günkü hale getirdiler. 

Nasıl hâllettiler? 
1 — Birinci mesele düyunu umumiyenin tak

simi : 
Bu taksim işi Berlin muahedesile Balkan har

bi üaerine Londra muahedelerinde Türkiyeden 
ayrılmış yerler için imparatorluk borçlarına 
isabet eden senelik mürettebattan hisse tefriki 
seklinde olmadı. Çünkü bu taksim şeklinde 
borçlu olan Türk devletinin resülmale ait tah
vili hâmilin yedinde kalacağından senelik mü
rettebattan hisse ayrılan diğer devlet hissesini 
vermediği takdirde Türk hazinesi hatta hazine
ye sormaksızın düyunu umumiye müessesesi ken
disine mevdu Türk vergi membalarından bunları 
da ödemekte devam ediyordu. 

Gfenç Türkiye idaresi mazinin düştüğü hata
lara düşmedi. Borcun asimin yani resülmalin 
taksî nile hisse ayrılan diğer devletlere isabet 
edecek miktar için Türkiyenin sureti katiyede 
ve mutlakada ibrasını istedi. 

Bü tabiî talebin gayesini sezen düyunu umu
miye müessesesi kürei arz yerinden kopmuş gibi 
vaveyla kopardı. Hariçte ve dahilde dedikodu-
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lar başladı. Bu nevi sermaye f ermen kabili tak
sim değildir deyenler oldu. 

Bin bir müşkülât içerisinde kabili taksim 
olsa bile Türkiyeye mahsus yeni tahviller ile 
mübadele masrafı sekiz on milyon lira olacağını 
ve buna ne lüzum olduğunu iddia edenler de bu
lundu, Bunlara rağmen salahiyetli makamst ser
mayenin taksiminde ısrar etti. 

Sarsılmaz kaya gibi metin olan baş murahha
sımız İsmet Paşa Hazretleri bu talebini ısrarla 
tekrarladı. Muvaffak oldu. Resülmal şu suretle 
taksim edildi (Alkışlar). 

Mısır . Zeylâ vergisi karşılığı ile aktedilmiş 
istikrazlar tamamen Mısır hissesine tefrik edil
dikten sonra bakiye kalan baş para ve faiz 
(161,5) milyon lira muharebelerin başladığı bir 
evvelki sene varidatına göre hisseler tefrik edil* 
di. Taksim tarihine kadar teraküm etmiş faiz
ler de nazarı dikkate alındı. Bu suretle - faiz
ler de dahil - (107) milyon lira Türkiye Cumhu
riyetine ve (54,5) milyon lira d» Balkan devlet-
lerile Suriye, Irak, Arabistan devletlerine ay
rıldı. 

Türkiye hissesi diğerlerine nisbeten çok gö
rülürse de bunun sebebi gene idarei sabıkadır. 
Çünkü vergileri sakin ve muti olan Anadolu 
halimim üzerine yüklenmesinden dolayı ayrıl
mış olan memleketler az vergi verdikleri için 
borçtan da az hisse isabet etmiş oldu. 

Gene tekrar ediyorum; Berlin muahedesin
de ve Balkan harbinden sonra olduğu gibi Lo-
zanda da yalnız senelik mürettebatın tefrikile 
iktifa edilmiş olsaydı bu gün Türk vergi mü
kellefleri aleyhine Mısır vergisi istikrazları da 
dahil olmak üzere (161,5) küsur milyon borç 
senedi ecnebilerin elinde mahfuz bulunacağın
dan şimdiki mesut neticeler daha çok müşkül 
ve belki de daha ağır olacaktı. 

İkinci mühim mesele: Düyunu umumiye mü
essesesinin haiz olduğu imtiyaz adedi sayılma
yacak kadar çok olan mukavelenameler, terk 
veya tahsâsen tevdi edilmiş olan karşılıklar. 
Bunu» en mühimmi muharrem kararnamesi me
seleleri. 

Ankara idaresi kendi emrinde bulunan vi-
lâyetlerdeki düyunu umumiye teşkilâtını bir 
müdürü umumî ile Maliye vekâletine raptede
rek bütün hasılatını eline almak suretile kıs
men emrivaki ihdas eylemişti. Düyunu umu
miye meclisi bunu geçici zannetmekle baraber 
müteaddit protestolar etmekten de geri dur
madı. 

Gerek muharrem kararnamesi ve gerek di
ğer mukavelenamelerin mahfuziyeti hakkında 
Lozan muahedesine bir şey dercedilmemesine 
çok dikkat edildiğinden bu mühim mesele hâ
millerle Türkiye arasmda muallel bir vaizyet-
te kalmış olması temin edilmişti. 

Cumhuriyet Hükümeti her sene emrivakileri 
biraz daha tevsi ederek bir kaç sene içerisin

de düyunu umunüyenin elinde ve emrinde hiç 
bir varidat bırakmadı. 1928 itilâfnamesi de 
bu mukavelât ve imtiyazatı hukukan iptal et
miş oldu. 

Üçüncü cephesi: Türkiyeye ayrılmış olan 
(107) milyon liranın hangi para ile hesap edi
leceği meselesi idi ki buna kuponlar meselesi 
deniliyordu. 

Türkiye bunun Türk evrakı naktiyesüe he-
sap edilmesini istiyor, alacaklılar namma 
hareket edenler de o zaman altm veya altına ya-
km olan İngiliz lirasile hesap edilmesinde ısrar 
ediyorlardı. Lozan müzakeratmm başladığı gün
den son dakikasına kada en çetin müzakere ve 
münakaşalar bu mesele etraf mda oldu. 

Nihayet müzakereyi bitirebilmek için o za
man on altısı bir Türk evrakı naktiyesi olan 
fransız frangı ile hesap edilmesine temayül eyle
diğimizi şimdi arzedebilirim. Bunun tutan se
nede dokuz, on milyon Türk evrakı naktiyesi 
idi. Alâkadarlar asla yanaşmadılar. 

Nihayet tarafeyn ayrıca anlaşmak üzere me
sele müzakere harici bırakıldı. Hemen arzede
bilirim ki faiz nisbeti ne olursa olsun şimdi ka
bul edilen senelik mürettebat (700) bin altın o 
zaman isteyip te kabul ettirmediğimiz frank he
sabından daha çok aşağıdır. 

Bu meseleyi altın veya ingiliz lirası hesabın
dan çıkarmak için idaresi düyunu umumiye ha
ricinde kalan bazı muameleler üzerimde fırsat 
düştükçe emri vaküer ihdas etmekten geri ka
lınmadı. 

Meselâ tütün reji şirketi avansları faiz ve 
amortismanları için îstanbula hâkim olmadan 
evvel İngiliz lirası hesabile tevzi edilmiş üç se
nelik mürettebatın Ankara itilâf namesi muci
bince hesabı frank esasına tebdil edilerek terzi 
edilmiş olan para farkını işleyecek seneler faiz 
ve amortismanlarına mahsup edilmişti. 

Gene bu cümleden olarak: 
Tevziine Osmanlı bankasının mutavassıt bul

duğu bir kısım istikrazlara* löl4rsenes4ndeoberi 
mütedahil kupon ver tahvil bedellerin* banka 
emrinde bulunan mebaiiğin tevziinde Fraatız 
frangı ile hesap edilmesi ve atiyen" bu. hâmille
rin bu hesap için hiç bir fark iddiaf etmeyeoekle» 
rinin taahhüt ettirildikten sonra tevzi edilmesi 
hususundaki İsrarlarımız muvacehesinde istedi
ğimiz taahhüdü mübeyyin üç krta itilâfname ban
ka umum müdürlüğünün l ö temmu» 138* tartiöi 
tezkeresile hazineye gönderilmişti Fakat dü
yunu umumiye müessesesi bu* kabfl muamelelere 
asla yaklaşmadı. O mütemadiyen" hariçte; da
hilde gürültü çıkardı. 

Düyunu umumiye müessesesinin imtiyaalarr. 
na güvenerek yaptığı muameielerden' bir üd 
misal zikretmekle memleketimiz için bu mü
essesenin nasıl hareket ettiğini efkârı umunsdye-
nin takdirine bırakmış olaosğnn. 

1337 senesine ait olmak üzere düyunu umu-
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miye meclisinin o zaman neşreylediği senelik 
raporda ellerinde kalan istanbul ve civarından 
düyunu umumiye idaresince cibayet edilen (12) 
milyon küsur lira varidata mukabil (3) milyon 
yüz küsur bin liralık masraf yaptıklarını ve bu 
da varidatın % 25 nisbetinde olduğunu neş
rediyorlardı. 

Halbuki bu varidattan ( 6 803 000) lirayı 
gümrük resmi munzamlarile tütün reji şirketi 
varidatından ve tütün aşarından ve tömbeki 
resmi olarak diğer teşekküllerin yani rüsumat 
idarelerile reji şirketinin toplayarak nakten 
düyunu umumiyeye teslim eyledikleri meblağ 
için düyunu umumiye hiç bir masraf ihtiyar 
etmediğine ve bakiye kalan beş milyon üç yüz 
küsur bin liranın da mühim kısmı damga ha
sılatı olup bu da yalnız % 5 beyiye ücretile ko
layca elde edilir para olduğu nazarı dikkate alı
nırsa düyunu umumiyenin masrafı topladığı pa
ranın % altmış beşini tecavüz etmektedir. 

Trakyadan topladığı paralan ecnebi parası
na tahvil etmek için her sene istanbul borsası 
kambiyo fiatınm en yükseği üzerinden bir se
nelik muamele hesap olunduğu cetvellerin tet
kikinden anlaşılıyor, acaba bu azîm meblâğ 
senenin ıbir gününde ve fiatlerin en yüksek bul
duğu günleremi tesadüf etmiştir? 

Harbi umumî senelerinde düyunu umumiye 
kasalarında toplanmış olan paralan Versailles 
muahedesi aktolunduktan Almanyanın talihi ve 
markın mukadderatı'anlaşıldıktan sonra (150) 
milyonluk mark satın alarak Alman bankalann-
da depo etmek suretile az bir zaman sonra mark 
kıymeti sıfıra düşmesinden Düyunu umumiye 
müessesesi hem müvekkilleri olan hâmillere ve 
hem de Türklere hizmet mi etti, yoksa vazife
mi yaptı? ... 

Hatta bu (150) milyon mark henüz kiymetini 
muhafaza ederken tevziatta bu parayı kullan-
mayıpta o devirde üç sene zarfında istanbul pi
yasasından (3) milyon ingiliz ve (54,5) milyon 
frank mubayaa etmeleri Türk parasına ve piya
sasına kast değil midir? Bizim vergi ve resimle
rimizden topladığı paralardan ve henüz hâmil
lere tevzi edilmeden evvel istanbul işgal kuvvetle
ri kumandanlığı emrine yüzde iki faizle bir de
fada (7) milyon, ikinci defada (3) milyon Türk 
lirasını ikraz ettirmek salâhiyetini nereden al
mıştı?. Türk Hükümetinden mi yahut adedi 
(250 000) i tecavüz eden ve bütün Avrupaya ya
yılmış olan hâmillerden mi müsaade almıştı? 
Bu misaller sayılmayacak kadar çoktur. 

Esasa avdet ediyorum. 
1928 mukavelesi yapılmazdan evvel bize ay

rılmış olan borç müterakim faizlerile beraber 
(107) milyonu tecavüz ediyordu. 

Esas istikraz mukavelelerine ve muharrem 
kararnamesine göre senelik mürettebat düyunu 
umumiye maaş ve masraflan hariç olarak 
(5 300 000) lirayı geçiyordu ve bu esasa göre 86 

sene müddetle ve 210 220 000) lira Ödemek üze
re tedfcicen azalmak suretile borç kapanmış ola
caktı.' 

19$8 mukavelesi ilk senelerde ( 2 ) milyon 
mürettebattan başkyarak tedricen yükselmek 
suretime en çok (3,5) milyona baliğ oluyor ve it
fa edilen miktarlarına göre azalmağa başlayor-
du. B£ mukaveleye göre de takriben (120) mil
yon ajtın ödenmiş olacaktır. 

Müzakere edilmekte olan yeni mukaveleye 
göre senelik mürettebat (700) bin altın hesabüe 
ve azamî 50 senede hesaben en çok (35 000 000) 
altındır ve bundan evvelce verilip te henüz tevzi 
edilmeyen takriben yanm milyon altın çıkanldı-
ğı halde memleket (34,5) milyon verecektir. Bu 
dahi lşatî değildir. Kambiyo farklan, baş para 
amortismanlara tahsis edileceğinden 50 seneden 
daha <jok evvel borç hitam bulacağı ve bu suret
le bir sülüsün kazanılmak ihtimali mevcut bu
lunduğundan kaydederim. 

1928 mukavelesi iki mühim netice ifade eder. 
Biıi emrivaki haline gelen düyunu umu

miye müessesesile vergi ve resim membaları
nın Hazineye intikalini hukukan da tesbit ede
rek düyunu umumiye müessesesinin ebediyen 
defnedilmiş olması. 

Diğeride borç miktannı vasatî hesapla yarıya 
indirmesidir. 

Hajrikatte bizim idaalist Fırka ve Hüküme
timiz için de bir konak başı olmuştur. Bu ko
nak başmdan sonra ikinci müzakere Hükümet 
reisimiz bizzat düşünmek ve açmak ıstırarında 
kalmış ve bunu çok büyük muvaffakiyetle 
idare etmiştir. Tafsilâtını evvelce salahiyetli 
zevat defatla izah ettiler . Burada en çok ala
caklılarımız olan kadim Fransız dostlanmızm da 
gösterdikleri hüsnü niyet ve samimiyeti kaydet
mek isjterim. 

Yuİanda işaret eylediğim umumî harbin 
dahilî borçlanna gelince 18 milyon olan dahilî 
istikrahı vaktinden evvel tam faizile başabaş 
ödedik; Hazine alacaklannı da nakit gibi ka
bul etmekle bugün piyasada takriben iki mil
yon kadarı kalmıştır. Ziraat bankasma ve 
diğer müessesata olan muhtelif borçlan tamamen 
vermiş I bulunuyoruz. 

Halk ile olan intizamsız borçlardan tekâlifi 
harbiye, vesaiti nakliye, iaşe, maaş, mas
raftan I takriben (45) milyon liralık eski idare 
borçlarını tasfiye ederek tediye, mensup ve 
nihayet (1,5) milyonluk tasfiyeyi düyun tah
vili vermekle bitirdik. Karşılıksız aldığımız ev
rakı naktiyeyi de tedricî dahi olsa sağlam 
esaslara bağlayacak tedbirleri ve teşkilâtı yap
tık. 

Büyjük reisimiz ve Gazimizin kurduğu Cum
huriyet Halk Fırkası ve Meclisi ve Hükümeti 
açık anlımızla ve iftihanmızla millete ve tarihe 
diyebiliriz ki çok fena miraslan dahilde ve ha
riçte tamamen hallettik ve azamî menfaatinizi 
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de temine muvaffak olduk. Bütün varidat mem- I 
balarınız hiç bir kayit ve şarta bağlı olmayarak 
elinize ve emrinize hazırdır. I 

Borç işlerinde hiç bir imtiyaz kalmamıştır. j 
Alacaklılar yalnız (8) milyon altmı sizin j 

mert sözünüze ve dürüst harekâtınıza bıraktılar. ; 
Vatan sağ olsun, bunu da ödemeğe çalışacağız, j 

(Bravo sesleri, alkışlar). | 
EMİN B. (Eskişehir) — Efendim, Hasan 

Fehmi Beyefendinin çok bilgili ve tetkikli mü- i 
taleatrndan sonra burada söz söylemeği zait ; 
addederim. Yalnız bir şey vardır ki bunu ale- i 
nen ifade etmezsem vazifemi yapmamış olurum, j 
Efendim, ecdadımızdan bize gelinceye kadar he- j 
saplaşma işinde adeta dededen miras alır gibi ! 
aldanagelmişiz. Bendeniz huzurunuzda ve on-
lann karşısında hakikaten böyle usanmaz bir ci- j 
dalle Türkün yeni bir Türk olduğunu, Gazi ve | 
Cumhuriyet Türkü olduğunu ve hesaplaşma işle- i 
rinde aldanmaz bir mevcudiyet olduğunu ispat I 
eden Saraçoğlu Şükrü Beye alenen teşekkürü bir 
vazife addettim. Hakikaten bendeniz şahsen 
çok alâkadar olduğum halde vaziyeti böyle de- j 
rin tetkik etmedim. Hasan Fehmi Beyefendi- i 
nin izahatile anlıyorum ki bu borçların faizleri j 
falan şöyle dursun, yalnız masarifi idaresi %60 
tutuyor. Biz böyle bir tehlike karşısında değiliz. 
Milletimizin en parlak devirlerinde dahi görül
meyen bir emniyetle istikbale doğru yürüyo
ruz. Bendeniz bütün millet karşısında sevinç 
ve gurur duyuyorum ve Hasan Fehmi Beyefen
dinin bu tetkiklerini ve sözlerini her Türkün bil
mesi lâzımdır. Eskiden ne idik, şimdi ne olduk? I 
Bunu huzurunuzda söylemek için çıktım. 

REİS — Askerî fabrikalara mütedavil ser
maye verilmesi hakkındaki kanuna rey verme
yen varsa lütfen reylerini versinler. 

SARAÇOĞLU ŞÜKRÜ B. (İzmir) — Muhte
rem arkadaşlarım, Osmanlı borçlan meselesi hak- ! 
kmda daha bir iki kelime söylememe müsaade j 
buyurmanızı rica edeceğim. 

Hasan Beyefendi, bu borçlar meselesinin, E-
min Beyefendi tarafından ifade edildiği veçhile, 
tarihî mahiyetini, memlekete yaptığı fenalıkları 
derin ve ciddî bir tetebbua istinaden anlattılar. ı 
Bendeniz bu mevzu üzerine yeniden avdet ede
cek değilim ve Hasan Beyefendi tarafından söy
lenmiş olan kelimelere ilâve edecek sözüm yok
tur. Yalnız o sözlerin bir kere daha sizler tara
fından hatırlanmasını rica edeceğim. O sözler 
hatırlanınca görülüyor ki bu memlekette yarım . 
asn tecavüz eden bir müddet zarfında yan yana | 
iki Devlet yaşamış, Türk milletinin içinde ve \ 
Türk topraklarının üstünde yan yana yaşamakta I 
devam eden bu iki Devlet her sene geçtikçe birisi 
ihtiyacına binaen, diğeri parasına istinaden ara- ı 
larmdaki varlığı, hukuku, mevcudiyeti, serveti j 
birbirine nakletmeğe başlamışlar ve her geçen 
sene bunlardan birisi mütemadiyen kuvvetini 
artırmış, diğeri de mütemadiyen zâfa giriftar ol

muştur. öyle ki bu iki kuvvetten, bu iki salta
nattan, bu iki Devletten hangisinin hayatmın 
daha kuvvetli olduğunu son zamanlarda bulmak 
için çok düşünmeğe ihtiyaç kalmamıştı. Fakat 
istiklâl zevkini tatmış olan, hayat hakkmm bü
tün hakların üstünde bulunduğuna iman etmiş 
bulunan ve şuurlu, vicdanlı, maksatlı Şeflerin 
idaresinde memleketi kurtarmağa azmetmiş ve 
buna muvaffak olmuş bulunan Türk milleti na
sıl Osmanlı saltanatını yıkmışsa Osmanlı borç
lan saltanatım da o günden bu güne kadar öbü
rünün gittiği yere göndermiştir (Alkışlar). Bu 
mesele hakkmda muhtelif vesilelerle sizlere arzı 
malûmat etmiştim. O meseleler üzerine yeni baş
tan avdet edecek değilim. Ancak son verdiğim 
izahatla bu günkü kabulünü rica ettiğimiz iti-
lâfname arasmda mevcut olan ufak tefek fark
ları arzetmeğe çalışmakla iktifa edeceğim. Bili
yorsunuz ki daha bundan dört, beş ay evvel 
sizlere malûmat arzettiğim zaman borcumuzun 
yekûnunun 962 milyon franka indiğini ve bunun 
8,5 milyon altın lira ettiğini ilâve etmiştim. Bu 
meblâğ yine mukavelenamenin son defa tetkik 
edildiği zaman söylediğim gibi takriben 107 mil
yon altın liralık eski bir borcun 8,5 milyon lira
lık bir borca istihalesi demek idi. Bu borcun te
diye akçesi Fransız frangı veyahut intihap edi
lecek diğer bir paradır ve bundan evvelki istik
razlarda olduğu gibi hâmillerin hiyarma 
hâmillerin intihabına bırakılmış, arzu ettikleri 
zaman her iki akçeden birile tediye ettirecekleri 
bir para değildir. Yani mukavelenin iki nevi 
tediye akçesi yoktur. Her tediye için bir nevi, bir 
tek tediye akçesi vardır. 

Mukaveledeki iki tediye nevi, tediye akçesi 
şu şekilde tatbik olunacaktır. 

Bu tediye akçesi altı aylık taksitlerin hulu
lünden mukaddem Maliye vekâletine tebliğ 
edilmek suretile sureti katiye ve nihaiyede o sö-
mestir yani altı ay için tesbit edilmiş buluna
caktır. Eğer ikinci bir para intihabı onlar tara
fından - bir tek paradır, yani diğer üçüncü bir 
para yoktur - tek olan ikinci para intihap edile
cek olursa bu da vaktinden evvel haber verile
cek, provizyon bununla yapılacak; tediyat bu
nunla olacaktır. Yani her taksit için bir tek 
para vardır ve bu zaman zarfmda başka cins 
para istemeyecektir. 

Son 4 - 5 ay zarfmda mukavelede en çok na
zarı dikkati celbedecek ilâve, mesuliyet madde
sidir. Muhtelif vesilelerle neticenin ve hesap
ların tahmin edildiği veya görüldüğü gibi çık
maması ihtimaline karşı derpiş edilmesi icap 
eden mesuliyetler bulunuyordu. 

Birincisi şu idi. Şayet eski tahviller yeni 
tahvillerle tebdil edilirken defterlerde yazılmış 
olan yekûndan fazla bir yekûn filen çıkarsa ve
yahut üzerlerinde 30, 40, 50, 60 sene gibi mühim 
zamanlar geçmiş bulunan ve hatta bir kısmı 
makbuz halinde bulunan -1914 istikrazı bu cüm-
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ladendir - tahvillerin doğrusundan eğrisini tef
rik etmek mümkün olmazsa ne olacak? Bu va
ziyetlerde dahi istedik ki Devletin üzerine bir 
mesuliyet terettüp etmesin. Yeni mukaveleye 
göre eski tahvilleri yenilerile tebdil edilirken 
her hangi bir şekilde hatalar vaki olacak olursa 
bunların mesuliyeti katiyen Türkiye Hüküme
tine ve Türkiye milletine ait değildir. 

Bu münasebetle şurasmı da arzedeyim ki es
ki tahviller yenilerile değişirse çok ümit ettiği
miz gibi eski tahvillerin yanması, yakılması, 
mahvolması *ibi ihtimallerin verdiği nisbet ve 
yekûn ne olursa olsun bunların kâffesi sağ tah
vil olarak mukabili Hazineye verilecektir. 

Müruru zaman müddeti tahviller için on se
ne tayin edilmiş bulunduğu için on senenin hi
tamında tebdil davetine icabet etmemiş olanla
rın yekûnu mukabili üzerinden berhayat ku
ponlarla beraber Maliye vekâletine tevdi edile
cektir. Binaenaleyh burada yazılmış olan 962 
milyon franklık borcun kâffesi behemehal hâ
millere gidecek değildir. Üzerlerinden bir çok 
seneler, bir çok harp seneleri ve bir çok vekayi 
seneleri geçmiş olan bu tahvillerin tahmin 
edilebilir ki yüzde oldukça nazan dikkati cel-
bedeoek kadar bir miktarı noksan çıksın. 

Bir kere yeni tahviller verildikten sonra di
ğer iki çeşit mesuliyet mevzubahs olmak icap 
ediyordu. Bunlardan birisi, biz parayı banka
lara, hâmillere tevzi edilmek üzere, tevdi et
tikten sonra her hangi bir halü kâr, her hangi 
bir vaka, her hangi bir hâdise neticesi hâmilin 
bu parayı almaması veya alamaması ihtimali var. 
Bu ihtimal hem kupon için hem de imha edile-
oek amortisman miktarına tekabül eden tahvil 
miktarı için mevzubahstir. Bu gibi ihtimaller 
karşısında da memleketi - çünkü bir kaç misali 
vardı. Bu misaller parasını verdiğimiz halde 
borcumuzun ödenmemiş olmasile bizi karşı kar-
ışya bırakıyordu. - Bu acı tecrübelerden ciddî 
olarak sıyanet etmek icap ediyordu. Onun için 
olarak sıyanet etmek icap ediyordu - onun için 
isabet eden müddet zarfında Türk Devleti tama
men borçtan ibra edilmiş telâkki edilecekti ki 
bunu da kabul ettiler. 

Eski mukavelenamede bir de ajan maddesi 
vardı. Samimiyetle huzurunuzda itiraf etmeli
yim ki hakikaten Büyük Meclisin bu milletin 
istiklal ve haysiyetine ve izzeti nefsine taallûk 
eden mesailde gösterdiği büyük hassasiyet, 
artık hudutlar haricinde de lâyik olduğu 
ehemmiyetle takdir edilmeğe başlanmıştır. Bu 
ajan meyzu üzerinde uzun münakaşaya lüzum 
hâsıl olmaksızın Türk milletinin haysiyetine 
hürmet göstermek zarureti teslim edildiği için 
ajanm artık mukaveleden tayyedilmesi esası 
kabul edildi (Alkışlar). 

Mukavelenamede Hasan Fehmi Beyefendinin 
ufak bir münasebetle işaret buyurdukları mev
zua bendeniz bir kere daha avdet edeceğim. Te-

ı diye akçesi denilen para, elyevm mevcut olan 
| Fransız frangıdır, veya onun yerine ikame edi

lecek olan her hangi bir tek paradır. Mukavele 
sarahaten derpiş ediyor ki eğer Fransız frankı 
sukut ederse veya resmen kıymeti kaybettirilirse 
hâsıl olacak menfaatin yekûnu umumisi tama
men borcun imhasına, borcun anasını ödemeğe 
tahsis edilecektir. Bilâkis yukan çıkar veya çı
kartılırsa bundan bize hiç bir mesuliyet isabet 
etmeyecektir, verilecek olan frank miktarı 
tenzil edilecektir. Binaenaleyh iki çeşit tediye 
akçesinin yukarıya doğru çıkmasından bu mem
leket için hiç bir mahzur yoktur, aşağı doğru 
inmesi ise bu memleket için borcun süratle öden
mesi yolunun tutulması demektir. En son bir 
nokta; 928 mukavelesine göre tanzim edilmiş 
olan banka komisyon ve masraflarının bu muka
vele ile tertip ve tanzim edilen miktar ve yüzde
leri arasmda Hükümet lehine büyük bir fark 
vardır. Bizim paramızla eskisinden yüzde ya
rım daha fazla faiz verecekler , sonra adeziyon 
yani iltihak kuponu veriyoruz. Onu da çok 
daha az masrafla yapmağı kabul etmşilerdir. 

Yalnız bütün bu rakamlar arasında Heyeti 
celilenin büyük bir fark üzerine nazarı dikkat
lerini celbetmek istiyorum. Hasan Beyefendi 
vaktile yapılmış olan tevhidi düyun muamelesi, 
bu devlet hazinesine 1,460,000 altına mal oldu
ğunu ifade buyurdular. Bu rakam doğrudur. 
Bendeniz de bir kaç yerde rast gelmiştim. Bu 
defa bizim borcumuzun eski osmanlı borçların
dan ayrılarak yeni bir Türk borcu olarak tev
hidi ve tahvili için bütün masraf yekûnu, o za
man kaimi edilmiş olan masraf yekûnunun 15 
te 1 idir, bizimki takriben bir milyon Türk li
rası, onlarınki 15 milyondur. 

BÜTÇE ENCÜMENİ REİSİ HASAN FEH
Mİ B. (Gümüşane) — Yani on beşte biridir. 

SAjRACOĞLU ŞÜKRÜ B. (Devamla) — Son 
bir nokta olmak üzere müzakerenin muhtelif 
safhalarında tabiatile zevk duyduğum, ıstırap 
duyduğum anlar olduğunu söylemeliyim. Yalnız 
maddî bir kıymeti olmamakla beraber neşemi 
mucipi olan bir mevzu üzerine nazarı dikkatinizi 

I celbetmek isterim. 1928 mukavelesi borçlar 
I için iki meclis derpiş ediyordu. Biri borçlar 

meclisi, diğeri hâmiller meclisi. Borçlar mec
lisi beş kişiden mürekkep bulunuyordu. Bunlar 
arasmda bir tane de Türk aza vardı. Hâmiller 
meclisi altı kişiden terekküp ediyordu, araların
da Türk yoktu. Bu defa, muharrem kararna-

I mesi 4&hüî ve haricî diye istikraz kalmamıştı. 
! Bu iki meclisin bir tek meclise tahvili kabul edil-
I misti. Fakat aza yekûnunun 11 mi, 5 mi olması 
| lâzımcjı?... Bu mesele münakaşa mevzuu oldu. 
j Kendi aralannda daha ziyade münakaşayı mucip 
! olan mesele, bazı memleket mümessillerinin o 

meclise almması iktiza etmesi idi. Nihayet se
kiz sandalye ve dokuz azalı bir mevcutla gel
diler. 
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Sekiamci sandalye bir Fransız, bir Belçikalı 

taralından birer sene münavebe ile işgal edile
cekti. Demekki yeni meclis bu şekilde sekiz 
sandalye ve dokuz azadan terekküp etmişti. 
Bu meclise bir yarım azalık hakkımız olduğu
na inanarak müdafaa ettik. Bu müdafaamın 
verdiği netice , biae her sene bin altm liralık 
bir mebîağm orada okuyacak Türk gençle
rine tahsisi suretile bankaya tevdi edilmesini 
bize tanıyan bir mektupla neticelendirdik. Bu 
hâdise beni memnun etmiştir. Sizi de memnun 
edeceğini umduğundan bu küçük havadisi şu, 
büyülfkürsüden vevrmek cesaretinde bulundum. 
(Alteggar) . 

EÎİÖN1 ASLAN B. (benizli ) — Arkadaşlar; 
Devletimizin haricî borçlarının miktarrnı 
tarzı tesviyesini tesbit eden itilâf nameyi oku
dum. Bütçe Encümeni Reisi Beyefendinin iza
hatım kemali ehemmiyetle dinledim . Hakika
ten bizi bu günkü müşkül vaziyete düşürdü
ğünden ddayi ecdadımıza burada gücenmemek 
kabil değildir . Maatteessüf bu itilâfnameyi ka
bul ve tasdik etmek temayülündeyim. Bu tema
yülümü izhar etmekle Osmanlı saltanatlarının sa
ray sefahatine, yabancı madrabazların sarraflık 
dalaverelerine, mantıksız ve şuursuz harplere 
sarf edilen memleketin imarı için bir santimi bile 
sarf edilmeyen bu borçlan kabul etmek ve ensali 
atiyenin omuzlarına yükletmeye muvafakat 
etmekle, ağır ve tarihî bir mesuliyet altma gir
diğimi müdrikim. Fakat bundan evvelki itilâf
nameyi kabul ederken vicdanımın duyduğu 
ıstırap, bu günkünden daha pek çok ağırdı. 
Binaenaleyh hiç olmazsa vicdanımın üzerine çö
ken bu menhus kâbusun' tazyikini hafiflettiği 
için Hükümete ve onun mümessili olan Şükrü 
Kaya Beyefendiye arzı şükran ederim. 

Bazı arkadaşlarım bu borçlann verilmemesine 
taraftardır. Hakikaten bu cazip fikre iştirak 
etmemek kabil değildir. Fakat bizim gibi pek 
pahalıya dahi olsa ahde vefakâr, sözüne sadık 

kalmak- şiarmda bulunan büyük bir milletin 
ahfadı olan bu millet elbette medenî bir insan 
ve namuslu bir borçlu sıfatile bu borçlan ka
bul etmek ıstırarında idi. Şu griz senelerinde 
yakin harplerin ve imar tazminatının bile borç
larım vermemek hususunda ısrar eden büyük 
ve zengin hükümetlerin bu ısrarlan karşı
sında Türklerin geçmiş zamana ait borçlan ka
bul etmek suretile gösterdiği âlicenaplık, ümit 
ederim ki cihan efkânumumiyesinde biraz izan 
ve insaf uyandırır. Her halde nesli âti bizim 
bu borçlan kabul etmek için reylerimizi verir
ken duyduğumuz acı istirahatı bilseler her hal
de bize acırlardı. 

Bu borçlann biraz memleketin imarına, sarfe-
dümiş olmasrm görmekle istirahatımız bu kadar 
kuvvetli olamazdı. Arzettiğim gibi bütün bu 
borçlar umumiyetle sultanlann keyif ve zevkine, 
saray sefahetme, tahsis edilmiştir. Bundan do

layı bu kürsüden ecdadıma acı söz söylemek is
temiyorum. (îdare edenlere sesleri). Nesli âti 
bu borcu, bu ağır yükü kendilerine bıraktığı
mız için, bizim ecdadımıza gücendiğimiz gibi 
onlar da bize güceneceklerdir. Fakat buna mu
kabil ecdadımızın bize bırakmadığı bir çok ni
metleri ahfada bırakmış oluyoruz. Bu da şim
diye kadar memlekette yapılmayan şimendifer 
gibi, İska gibi, yol gibi, mektep gibi bir çok 
asırlar yaşayacak olan eserler bırakmak suretile 
bu ağır yükü kendilerine vermekten mütevellit 
azabımızı ancak bu suretle karşılıyor ve teselli 
buluyoruz. 

SARAÇOĞLU* ŞÜKRÜ B. (İzmir) — Efen
dim, küçük bir notum vardı, maruzatım me-
yanında onu arzetmeği unutmuşum. Şimdi söy-
liyeceğim: 

1928 mukavelesile Osmanlı borçlanndan bi
ze isabet eden borçların yekûnu umumisi halle
dilirken bir borç bunların içinden hariç kalmış 
bulunuyordu. Bununla ayrıca bir itilâf zarureti 
vardı: Fenerler borcu, avansı denilen avans. 
Lozan muahedesinde geri kalan ve behemehal 
bir müzakere neticesinde bir şekli halle rapte-
dilmesi iktiza eden bu borç dahi bu defa yeni 
mukavelenin içinde yer almıştır. Ve sizlere ar-
zedilen mukavelenin içinde bu meseleyi halle
den yekûna da dahildir. Bunlar alacaklılarla 
teati edilen vesaikte mevcuttur. 

Bunu böylece arzettikten sonra müsaade 
buyurursanız Emin Aslan Bey arkadaşıma ce
vap sadedinde değil, hasbihal sadedinde bir iki 
kelimecik söyleyeceğim. 

Filvaki biz, bizden evvel bize yük bırakmış 
olanlara karşı kalbimizde bir infial duyduk. Yal
nız Emin Aslan Beyefendi korkuyor ki istikbal
de bizim çocuklarımız ve çocuklanmızın çocukla-
n da bizim için ayni hissi duymasınlar. Ben ken
dilerini temin ederim ki böyle bir his onlara gel
meyecek ve belki de makûsu bir his gelecektir. 
Emin Aslan Beyin söylemekte hakkı vardır. Ha
san Bey tarafından nasıl almdığı söylenen bu 
paraların nereye ve ne şekilde sarfedildiğini bu 
gün düşünmek bile hakikaten büyük bir ıstırap 
verir ve kafalan döndürecek bir mahiyettedir. 
Fakat bizim üzerimize aldığımız borç yekûnu 72 
milyon Türk kâğıt lirasıdır ki buna mukabil eli
mize geçen yalnız Bağdat demiryolunun bu gün
kü kıymeti - bin kilometre olduğuna göre - 100 
milyon liraya çok yakındır. 
demiryollarının mubayaası münasebetile bize ge-

Bir de Konya ovası istikrazı denilen bir istik
raz vardı ki bir milyon allın liraya malolmuş 
bulunan bu işi alacak senedini gösterir. Anadolu 
çen bu senet mütedahil bonolan ile beraber 
elyevm Cumhuriyet merkez bankasının çanta
sında bulunuyor. Merkez bankası, buna mu
kabil alacağı yeni tahvillerden maada geçmiş 
hesaplar için 60 000 altım ayrıca tahsile başlrya-
caktrr. 
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Bunun haricînde meclisin elinde Lot Türkle

rin (0) serisinde almış oldukları mütedavil bo
nolar mukabilinde isabet edecek miktar kezalik 
Maliye vekâletine ve Hazineye titri olarak veri
lecektir. * 

Bütün bunlara bizim müruru zaman münase-
betile veya kaybolması, yanması, yakılması iti-
barile vermeyeceğimiz miktar da göz önüne geti
rilecek olursa görürüz ki artık bu işin istirap 
cephesinde değiliz, mutedil ve iyi bir cephesin
de bulunuyoruz ve öyle bir mukaveleye işimizi 
raptetmiş bulunuyoruz ki Devlet için de, ala
caklılar için de saadetin başlanacağı telâkki edi
lebilir (Alkışlar). 

İSMAİL KEMAL B. (Çorum) — Rumeli şi
mendiferi meselesi itilâfa dahil midir? 

SARAÇOĞLU ŞÜKRÜ B. (İzmir) — Dahil
dir efendim . 

İSMAİL KEMAL B. — Çünkü gazetelerde 
dahil değildir diye yazıldı da... 

SARAÇOĞLU ŞÜKRÜ B. — Arzu buyuru-
lursa o mevzu hakkında da izahat arzedeyim 
(Hayır, hayır sesleri). 

EMİN B. (Eskişehir) — Mazbata var. 
REİS — Takrirler var, okutuyorum. 

Yüksek Reisliğe 
Bütçe encümeni reisi Hasan Beyin, Osmanlı 

borçlan hakkındaki beyanatının basılarak vilâ
yetlere kadar tevzi edilmesini arze ve teklif ede
riz. 

Erzincan Diyarbekir 
Abdülhak Kâzım 

CELAL NURİ B. (Tekirdağ) — Zabıtname 
kâfidir. 

REİS — Efendim, takriri reye arzediyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler . . . Kabul edil
miştir. 

Yüksek Reisliğe 
Borçlar işindeki Yüksek faaliyetlerile Türk 

milleti ve Türk memleketi faydasına, büyük hiz
met görmeğe muvaffak olan Muhterem İsmet 
Paşa Hükümetine ve onu bu meselede muvaffa
kiyetle temsil eden Adliye vekili Saraçoğlu Şük
rü Beyefendiye B. M. M. nin takdirlerinin izhar 
buyurulmasmı teklif ederiz. 

Konya İzmir 
* Refik Mahmut Esat 

REİS — Takriri kabul edenler... Etme
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesinin müzakeresi
nin kifayetini reye arzediyorum. Kabul eden
le r . . . Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Maddelere geçilmesini kabul edenler... Et
meyenler . . . Kabul edilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Osmanlı 
düyuniu umumiyesi hâmillerinin mümessilleri 
arasmda 22 nisan 1933 tarihinde imza edilen 
itilâfnûme ve merbutlarının tasdikma dair 

kanun 
MAİ)DE 1 — Osmanlı düyunu umumiyesin-

den Tüjkiyeye isabet eden borçların heyeti mec-
muasm^ı tesviyesine dair Türkiye Cumhuriyeti 
Hükümeti ile mezkûr borçlar hâmillerinin mü
messilleri arasmda 22 nisan 1933 tarihinde akte-
dilmiş ye bir mukavelename ile bir müzeyyel 
mukavelenameden mürekkep bulunmuş olan iti-
lâfnamel ve bunun merbutları olup itilâfnamenin 
mütemmim cüzünü teşkil eden 22 nisan 1933 ta
rihli irn^a zabıtnamesi ve tediye akçesine müte
dair 22(nisan 1933 tarihli ve 1/1736 numaralı 
mektup jile bunun istihdaf ettiği 14 kânunuevvel 
1932 tarihli prensip itilâfının 2 nci maddesi ve 
« Fenerjer avansları » denilen borçlardaki Tür
kiye hissesinin tamammın katî surette tesviye
sine dair olarak 22 nisan 1933 tarihinde Hükü
metle mezkûr avansların alacaklıları arasmda 
imza edilmiş olan mukavelename ve buna mer
but aynji tarihli bir mektup tasdik edilmiştir. 

REİS — Mütalea var mı efendim? Maddeyi 
kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. I 

MAQDE 2 — Bu kanun 1 haziran 1933 tari
hinden İtibaren meridir. 

REÎS — Maddeyi kabul edenler... Etme
yenler . J. Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanunun icrasına İcra 
Vekiller^ Heyeti memurdur. 

REİSİ — Maddeyi kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Kanupnun heyeti umumiyesini açık reye arze
diyorum] 

SARAÇOĞLU ŞÜKRÜ B. (İzmir) — Büyük 
Meclisin İve Büyük Meclisteki arkadaşların hak
kımda ikinci defa olarak izhar buyurdukları bü
yük lûtf* nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum. 
Yalnız sşzlere arzetmeliyim ki bu büyük arma
ğanı çocjuklanm için yadigâr olarak, kendim 
için de liir çok mesaide yardımlarınızla muvaf
fâkiyete tteşvik eseri olarak kabul eder ve hepi
nizin huturunuzda hürmetle eğilirim (Lâyiksm 
sesleri, alkışlar). 

5 — Türkiye Cümhuriyetile Polonya Hüküme
ti arasında münakit ticaret ve seyrisefain muka
velenamesinin tasdiki hakkında 1/281 numaralı 
kanun lâj/ihası ve Hariciye ve İktisat encümenleri 
mazbataları [1] 

MÜKERREM B. (İsparta) — Müstaceliyetle 
müzakeresini teklif ediyoruz. 

flj 22 numaralı matbua zaptın sonundadır. 
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REİS — Müstaceliyetle müzakeresi teklif 
ediliyor. Müstaceliyetle müzakeresini kabul eden
ler ..... Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

Heyeti umumiyesi hakkmda söz isteyen var 
mı? (Yok sesleri) Maddelere geçilmesini kabul 
edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

Türkiye ve Polonya Hükümetleri arasında Anka
rada imzalanan ticaret ve seyrisefain mukavele

namesinin tasdikma dair kanun 
MADDE 1 — Türkiye Hükûmetile Polonya 

Hükümeti arasmda 1931 senesi ağustosunun 29 
uncu günü Ankarada akit ve imza edilen ticaret 
ve seyrisefain mukavelenamesi tasdik edilmiştir. 

BEİS — Madde hakkmda söz isteyen var mı? 
(Yok sesleri) Maddeyi kabul edenler . . . Etme
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

BEİS — Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanunun ahkâmını icraya, 
İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

BEİS — Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini açık reye arze-
diyorum efendim. 

6 — Askerlik dersleri muallimlerinin ücret
leri Juıkkında 1/541 numaralı kanun lâyihası ve 
Maarif ve Bütçe encümenleri mazbataları pj 

BEFET B. (Urfa) — Kanunun müstaceliyet
le müzakeresini teklif ediyoruz. 

BEİS — Kanunun müstaceliyetle müzakere
sini kabul edenler ... içmeyenler ... Kabul edil
miştir 

Kanunun heyeti umumiyesi hakkmda söz-
isteyen var mı efendim? (Yoktur sesleri). Mad
delere geçilmesini kabul edenler ... Etmeyen
ler ... Kabul edilmiştir. 

Askerlik dersleri muallimlerinin ücretleri 
hakkmda kanun 

MADDE 1 — Maarif vekâletine merbut orta 
mekteplerle meslek mekteplerinde ve diğer ve
kâletlere merbut bu derece mekteplerde askerlik 
dersleri verecek zabit muallimlere haftada gös
terecekleri her ders saati basma ayda maktuan 
dört lira ücret verilir. 

BEİS — Maddeyi kabul edenler ... Etmeyen
ler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Maarif vekâletine merbut yük
sek mekteplerle lise ve muallim mekteplerinde 

Fi] 176 numaralı matbuaya ilâve zaptın so-
nundadır. 

ve diğer vekâletlere merbut bu derece mektep
lerde askerlik dersleri verecek zabit muallimlere 
haftada gösterecekleri her ders saati başına ay
da maktuan altı lira ücret verilir. 

BEİS — Kabul edenler ... Etmeyenler ... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu ücretler münhasıran tedri
sat ve kamp zamanlarında ve devam ettikleri 
müddetler için verilir. 

BEİS — Kabul edenler ... Etmeyenler ... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 4 — Hususî Türk lise ve orta mek
teplerinde de askerlik dersleri mecburidir. Bu 
mekteplerde askerlik dersleri veren zabit mual
limlere birinci ve ikinci maddeler mucibince bu 
mekteplerin kendi bütçelerinden ücret verilir. 

BEİS — Kabul edenler ... Etmeyenler ... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 5 — Birinci ve ikinci maddelerde 
yazılı ücretlerin karşılığı mekteplerin merbut 
bulundukları vekâlet veya daire bütçelerine ko
nulur. 

BEİS — Kabul edenler ... Etmeyenler ... Ka
bul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE — Askerlik ders
leri muallimlerine verilecek ücret için 1933 ma
lî senesi bütçelerinde tahsisatı mevcut olmayan 
vekâlet veya daireler bu ücretleri mekteplerin 
masraf tertiplerinden verirler. 

BEİS — Maddeyi kabul edenler ... Etmeyen
ler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 6 — Bu kanun 1 haziran 1933 tari
hinden muteberdir. 

BEİS — Maddeyi kabul edenler ... Etmeyen
ler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 7 — Bu kanunun hükümlerini ic
raya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

BEİS — Maddeyi kabul edenler ... Etmeyen
ler ... Kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini reyinize arzedi-
yorum. Kabul edenler ... Etmeyenler ... Kanun 
kabul edilmiştir efendim. 

Osmanlı borçlan hakkındaki kanuna rey ver
meyen varsa lütfen reylerini versinler... Bey top
lama muamelesi bitmiştir. 

Polonya Hükûmetile ticaret mukavelesi hak
kındaki kanuna rey vermeyen varsa lütfen rey
lerini versinler... Bey toplama muamelesi bit
miştir. 

Beylerin neticesini arzediyorum: 
Türkiye Cumhuriyeti Hükûmetile Osmanlı 

düyunu umumiyesi hâmillerinin mümessilleri ara
smda imza edilen itilâfname ve merbutatmm 
tasdikma dair kanuna (188) aza rey vermiştir. 
Kanun (188) reyle kabul edilmiştir. 

Seyrisefain idaresi 1932 malî senesi bütçesini 
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34 900 liralık fevkalâde tahsisat konulmasına 
dair kanuna (190) aza rey vermiştir . Kanun 
(190) reyle kabul olunmuştur. 

Askerî fabrikalar umum müdürlüğüne mü-
tedavil sermaye verilmesine dair kanuna bazı 
maddeler tezyili hakkındaki kanuna (193) 
aza rey vermiştir. Kanun (193) reyle kabul 
olunmuştur. 

Türkiye Cumhuriyeti ile Polanya Hükümeti 

arasında münakit tiwtret ve «ytisefatn^muka-
velensesinin tasdikma dair kamuna (172) ̂ a«a 
rey vermiştir. Kanun (172) T»yie tekul ohm-
muçtuT. 

R*namemizde müzakere e&tooelt başka Mad
de yoktur. Yarın saat 14 te topliHiılnaak 4l»re 
celseyjl tatil ediyorum. 

Kapanma saati : 10,15 

T ü r k i y e C u m h u r i y e t i H ü k û m e t i l e osnıaı ı l ı .{düyunu unu ı ı a iye s i hanıHler inİ ı ı 
mı ımess i l l e r i a r a s ı n d a imza edi len iü lâ fna tne ve ı ı terbutlarir t i ı ı 

t a s d i k m a da i r k a n ı m a verilen; r e y l e r i n net ices i 
( Kanun kabul edilmiştir.) 

Aza adedi : ^17 
Reye iştirak edenler : | 8 8 

Kabul edenler : 188 
Reddedenler : 0 

Müstenkifler : j 0 
Reye iştirak etmeyenler : J28 

Münhaller : ] 1 

/ Kabul edenler] 

Adana 
Ali Münif B. 
Ömer Besul B. 

Afyon Karahisar 
Ali B. 
İzzet B. 
Mollaoğlu Cemal B. 
Ruşen Eşref B. 

Aksaray 
Besim Atalay B. 
Hıza Nisari B. 
Yaşar B. 

Amasya 
ismail Hakkı B. 
Nafiz B. 

Ankara 
Eşref B. 
Hasan Yakup B. 
Muslihittin Abdullah B. 
Rifat B. 

Antalya 
Haydar B. 
Numan B. 

Artvin 
Memet Ali B 

Aydın 
Dr. Reşit Galip B. 
Fuat Şahin B. 
Tahsin B. 

Balıkesir 
Enver B. 
İbrahim Yürük B. 
İsmail Hakkı B. 
Muzaffer B. 
Pertev Etçi B. 
Vasfi Memet B. 

Bayazıt 
Bayraktaroğlu Hali t B. 
thsan B. 
Übeydullah B. 

Bilecik 
Hayrettin B. 

Bolu 
Dr. Emin Cemal B. 
İsmail Hakkı B. 
Şükrü B. 

Burdur 
Halit 3-
Mustafa Şeref B. 

Bursa 
Asaf Bj, 
Bakterijyolok Refik B. 
Dr. Raîim Ferit B. 
Esat B. 
Müstafi Fehmi B. 

Cebelibereket 
Hasan flBasri B. 
Ibrahiı^ B. 

j Çankırı 
Mustafa Abdülhalik B. 
Rifat 9. 
Talât Ş. 
Ziya B| 

Çorum 
Dr. Mustafa B. 
İsmail İKemal B. 
Münir B. 
Nabi Bjıza B. 

i Denizli 
Emin Aslan B. 

Haydar Rüştü B, 
Yusuf B. 

Diyarbekir 
Kazım Pş. 

i Zeki Meıut B. 
Zülfü B. 

Edirne 
Faik B. 
Hasan Hayri B. 
Şakir B. 
Şeref B. 

Elâzi» 
Ahmet Saffet B. 
Hasan Tahsin B. 
Hüseyin B. 

Etzincan 
Abdülhak B. 
Aziz Samih B. 

JSrtntTum 
Asım B. 
Aziz B. 
Dr. Ahmet Fikri B. 
Dr. Hakkı Şinasi Pş. 
Nafiz B. 

4 0 2 -
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Eskişehir 

Alioğlu Ahmet B. 
Cafer B. 
Emin B. 
Yusuf Ziya B. 

Gazi Anttp 
Nuri B. 
Reşit B. 
Şahin B. 

criPttuft 
İhsan Pş. 
Kâzım B. 
Münir B. 
Şevket B. 

Oümüsane 
Edip Servet JB. 
Hasan Fehmi B. 
Şevket B. 

îç$l 
Emin B. 
Hakkı B. 

tstanbul 
Ali^Rteı&B. 
tbrahim Tali B. 
Hamdı Mustafa B. 
Hasan Vasıf B. 
Hayrullah B. v 

Mitat B. 
Sadettin Rıza B. 
Salâh Cimcoz B. 
Yaşar B. 
Ziyaettin KJararonrsal B. 

izmir 
Kâmil B. 
Kâzım Fş. 
Kitapçı Hüsnü B. 
Mahmut Esat B. 
Memet Sadettin B. 

Mustafa Rahmi B. 
Osmanzade Hamdi B. 
Saraçoğlu ^tikrii B. 

İsparta 
Hüseyin Hüsnü B. 
Kemal Turan B. 
Mükentem B. 

Kars 
Memet Nazif B. 
Ömer Kâmil B. 

Kastamonu 
Ali Rıza B. 
Halil B. 
Refik B. 
Tahsin B. 

Kayseri 
Ahmet Hilmi B. 
Ahmet Tevfik B. 
Sait Azmi B. 

Koomli 
Ali B. 
Kemalettin B. 
Ragrp B. 
Reşit Saffet B. 
SalâhattinB. 
Sırn B. 

Kimya 
Kâzım B. 
Kâzım Hüsnü B. 
Mustafa B. 
Mustafa Iıfctfi B. 
Naim Hazim B. 
Refik B. 
Tevfik Fikret B. 

Kütahya 
Hakkı B. 
tbrahim B. 
Memet B. 

Ömer Davut B. 
Malatya 

Abdülmuttaüp B. 
Manisa 

Dr.ıSadaı B. 
Osman B. 
Tahir B. 

Mardin 
Ali Rıza B. 

Pjerit CeMU B. 
Hamdi B. 
Süleyman Fikri B. 

Dr. Hüseyin Avni B. 
Mut 

Hasan Reşit B. 
Niğd» 

Galip B. 
Ordu 

Hamdi B. 
tsmail B. 
Recai B. 
Şevket B. 

« İ M 
Ali B. 
Atıf B. 
Fuat B. 

Samsmn 
Dr. Asım B. 
Etem B. 
Ruşeni B. 
Zühtü B. 

Siirt 
Halil Huiki B. 
tbrahim Alâettin B. 

Sinop 
Hulusi B. 

Stvas 
İsmail/Memet B. 
Rahmi B. 
Şemsettin ıB. 
Ziyaettin ,B. 

restin Karshimr 
tsmail B. 
Sadri Maksudi B. 

Tekirdağ 
Celâl Nuri B. 
CemU B. 
Faik B. 
Mahmut Rasim B. 

Tokat 
Hüsnü B. 
Nazım B. 
Resai B. 

Trabton 
Daniş B, 
Halil Nihat B. 
Nebizade Hamdi B. 
Raif B. 
Süleyman Sun B. 

Vrfa 
Ali Saip B. 
Behçet B. 
Refet B. 

Van 
(Münip B. 

Yozgat 
Ahmet Avni B. 
Ahmet Cevdet B. 

! Hamdi B. 
Süleyman Sırn B. 

Zonguldak 
Esat B. 
Hasan B. 
Rifat B. 

Adana 
Arukoğlu Damar B. 
Hilmi B. (V.) 

Afyon Karahisar 
Haydar B. 
İzzet Ulvi B. 

Aksaray 
Ahmet Süreyya B. 

/ Reye iştirak etmeyenler / 

Amasya 
Esat B. 

Ankara 
Aka Gündüz B. 
Gazi Mustafa Kemal Fş. 
(R. C.) 
Halit Ferit B. 
Şakir B. 
Yahya Galip B. 

Antalya 
Dr. Cemal B. 
Dr. Nazifi Şerif F 
Rasıh B. 

Artvin 
Asım B. 

Aydtn 
Adnan B. 
Dr. Mazhar B. 

Baltktsir 
Ali Şuuri B. (Mezun ) 
Hacim Muhittin B. (Me
zun) 
Kâzım Pş. (Reis) 
Memet Cavit B. 

Bilecik 
tbrahim B. 
Salih B. (Mezun) 

- 4 0 3 -
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Botu 

Cerat Abbas B. (Mezun) 
Falih Rıfkr B. 
Hasan Cemil B. 

Bursa 
Dr, Galip B. (Meran) 
Emin Fikri B. 
Refet B. 
Rüştü B. 

Cebelibereket 
Naci Pş. 

Çanakkale 
Ahmet Cevat B. 
Osman Niyazi B. 
Şükrü B. 
Ziya Gevher B. 

Çorum 
Bekir Karamemet B. 
lomet B. (Mezun) 

Denizli 
Dr. Kâzım B. 
Mazhar Müfit B. 
Necip Ali B. 

Diyarbekir 
Zekâi B. (V.) 

EWiz 
Faal Ahmet B. ' *"•• >*~% 

Memduh Şevket B. 
Erzincan 

Saffet B. 
Erzurum 

Nafi Atuf B. 
Necip Asım B. 

Gazi Antep 
Kılıç Ali B. 

Giresun 
Hakkı Tank B. 

Hakûri 
İbrahim B. 

İstanbul 
Abdülhak Hâmit B. 
Akçuraoğlu Yusuf B. 
Ahmet Hamdi B. 
Alâettin Cemil B. ı 
Dr. Refik B. (V.) 
Halil Etem B. 

İzmir 
Dr. Tevfik Rüştü B. (V. 
Halil B. 
Mahmut Celâl B. (V.) 

İsparta 
İbrahim B. 

Kars 
Baha Tali B. 
Faik B. 
Muhittin Pş. 

Kastamonu 
Dr. Suat B. 
Hasan Fehmi B. 
Velet B. 

Kayseri 
Coşkun Osman B. 
Reşit B. 

Kırklareli 
Dr. Fuat B. 
Memet Nahit Bt 
Şevket B. 

Kırşehir 
Hâzim B. 
Lûtfi Müfit B. 
Serdar Ahmet B. 

Kocaeli 
İbrahim Süreyya B. 

Konya 
Ahmet Hamdi B. 

Sırn B. 
Tahsin B. 

Kütahya 
Muhlis B. (V.) 
Rasim B. (Mezun) 
Recep B. 

Malatya 
Dr. Hilmi B. (Mezun) 
ismet Pş. (Bş. V.) 
Mahmut Nedim B. 
Talât Haşim B.. 
Vasıf B. (Mezun) 

Manisa 
Kani B. 
Memet Sabri B. (Mezun) 
Mustafa Fevzi B. fc 
Refik Şevket B. 
Turgut B. 
Yakup Kadri B. 

Maraş 
Abdülkadir B. 
Memet B. 
Mitat B. 
Nuri B. 

Mardin 
Abdürrezzak B. 
İrfan Ferit B. (T. A.) 

Muğla 
Nuri B, 
Şükrü Kaya B. (V.) 
Yunus Nadi B. 

Muş 
Kılıcoğlu Hakkı B. 
Naki B. -~-«n 

Niğde 
Ahmet Vefik B, 
Faik B. 

Halit B. 
Ordu 

Ahmet İhsan B. 
Rize 

Akif B. 
Esat B. 
Hasan Cavit B. c • 

Samsun 
Emin B. 
Memet Hacıyunus B. 

Siirt 
Mahmut B. 

Sinop 
Recep Zühtü B. 
Yusuf Kemal B. 

Sivas 
Necmettin Sadık B. 
Rasim B, 
Remzi B. 

Şebin Karalıisar 
Vasfi Raşit B. 

Tokat 
Mustafa Vasfi B. (Mezun) 
Süreyya Tevfik B. ( Me
zun) 

Trabzon 
Ali Şeydi B. 
Hasan B. (Rs. V.) 

Vrfa 
Üktemet Emin B. 

Van 
Hakkı B. 

Yozgat 
Avni Doğan B. 

Zonguldak 
Celâl Sahir B, 
Halil B. JT" 
Ragrp B. ^ :, F 
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Seyrisefain idaresinin 1932 mali senesi bütçesine 

tahsisat konulmasına dair kanuna verilen 
34 900 liralık fevkalade 
reylerin neticesi 

(Kanun kabul edilmiştir) 

Adana 
Ali Münif B. 
Ömer Resul B. 

Afyon Karahisar 
İzzet B. 
îzzet Ulvi B. 
Mollaoğlu Cemal B. 

Aksaray 
Ahmet Süreyya B. 
Besim Atalay B. 
Rıza Nisari B. 
Yaşar B. 

Amasya 
ismail Hakkı B. 
Nafiz B. 

Ankara 
Eşref B. 
Hasan Yakup B. 
Rifat B. 

Antalya 
Haydar B. 
Numan B. 

Aydın 
Tahsin B. 

Balıkesir 
Enver B. 
İbrahim Yürük B. 
İsmail Hakkı B. 
Memet Cavit B. 
Muzaffer B. 
Pertev Etçi B. 
Vasfi Memet B. 

Bay azıt 
Bayraktaroğlu Halit B. 
İhsan B. 
Übeydullah B. 

Aza adedi : 317 
Reye iştirak edenler : 190 

Kabul edenler : 190 
Reddedenler : 0 
Müstenkifler : 0 

Reye iştirak etmeyenler : 126 
Münhaller : 1 

/ Kabul edenler J 

1 Bolu 
Dr. Emin Cemal B. 
Hasan Cemil B. 
İsmail Hakkı B. 
[Şükrü B. 

Burdur 
Halit B. 
Mustafa Şeref B. 

Bursa 
ksaf B. 
feakteriyolok Refik B. 
Dr. Rasim Ferit B. 
Esat B. 
Mustafa Fehmi B. 
Refet B. 

Cebelibereket 
Hasan Baeri B. 
İbrahim B. 

Çanakkale 
Ahmet Cevat B. 
Osman Niyazi B. 

Çankırı 
Mustafa Abdülhalik B. 
Rifat B. 
Ziya B. 

Çorum 
ÖBekir Karamemet B. 
Dr. Mustafa B. 
ismail Kemal B. 
Münir B. 
Nabi Rıza B. 

Benizli 
pDr. Kâzım B. 
Emin Aslan B. 
Haydar Rüştü B. 
Yusuf B. 

Diyarbekir 
Kâzım Pş. 
Zeki Mesut B. 
Zülfü B. 

Edirne 
Hasan Hayri B. 

Elâeis 
Ahmet Saffet B. 
Fazıl Ahmet B. 
Hasan Tahsin B. 
Hüseyin B. 

Erzincan 
Abdülhak B. 

Erzurum 
Asım B. 
Aziz B. 
Dr. Hakkı Şinasi Pş. 
Nafiz B. 

Eskişehir 
Al i oğlu Ahmet B. 
Cafer B. 
Emin B. 

Gazi Antep 
Reşit B. 
Şahin B. 

Giresun 
ihsan Pş. 
Kâzım B. 
Münir B. 
Şevket B. 

Güm&sane 
Edip Servet B. *<***•*-
Hasan Fehmi B. 
Şevket B. 

Öakâri 
İbrahim B. 

I U* 
Emin B. 
Hakkı B. 

İstanbul 
Ali Rana B 
ibrahim Tali B, " • .* 
Hamdi Mustafa B. 
Hayrullah B. 
Mitat B. 
Sadettin Rıza B. 
Yaşar B. 
Ziyaettin Karamurial B. 

izmir 
Kâmil B. 
lâzım Pş. 
Kitapçı Hüsnü B. 
Memet Sadettin B. 
Mustafa Rahmi B. 
Osmanzade Hamdi B. 
Saraçoğlu Şükrü B. 

işporta 
Hüseyin Hüsnü B. 
İbrahim B. 
Kemal Turan B. 
Mükerrem B. 

Kars 
Faik B. 
Memet Nazif B. 

Kastamonu 
Ali Rıza B. 
Halü B. 
Refik B. 
Tahsin B. 
Velet B. 

Kayseri 
Ahmet Hilmi B. 
Ahmet Terfik B. 

4 0 5 -
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Ktrklareli 

Memet Nahit B. 
Şevket B. 

Kırşehir 
Hazim B. 
Lûtfi Müfit B. 
Serdar Ahmet B. 

Kocaeli 
Ali B. 
İbrahim Süreyya B. 
Kemalettin B. 
Ragıp B. 
Reşit Saffet B. 
Salâhattin B. 

Konya 
Kâzım B. 
Kâzım Hüsnü- B; 
Mustafa B. 
Mustafa Lûtfi B. 
Naim Hazım B. 
Refik B. 
Sırrı B. 
Tevfik Fikret B. 

Kütahya 
Hakkı B. 
İbrahim B. 

Ömer Davut B. 
Malatya 

Abdülmuttalip B. 
Manisa 

Kani B. 
Osman B. 
Tahir B. 

Mardin 
Ali Rıza B. 

Mersin 
(Ferit Celâl B. 
İHamdi B. 
Süleyman Fikri B. 

Muğla 
jDr. Hüseyin Avni B. 
Nuri B. 
lYunus Nadi B. 

Muş 
Naki B. 

Niğd* 
Faik B. 
Galip B. 

Ordu 
İHamdi B. 
îsmail B. 
İRecai B. 

|Şevket B. 
Rize 

[Ali B. 
Atıf B. 
[Fuat B. 

Samsun 
ıDr. Aşım B. 
lEtem p . 
Ruşeni B. 
IZühtü B. 

Siirt 
İHalil Hulki B. 

Sinop 
İHulûsi B. 
|îbrahim Alâettin B. 

Sivas 
İsmail Memet B. 
Rahmi B. 
Remzi B. 
Şemsettin B. 
|Ziyaettin B. 

Şfibin Karahisar 
İsmail B. 
ISadrilMaksudi B. 

Tekirdağ 
[Celâl Nuri B. 
Mahmut Rasim B. 

Tokat 
[Hüsnü B. 
İNazım B. 
Resai B. 

Trabzon 
Daniş B. 
Halil Nihat B. 
İNebizade Hamdi B. 
İRaif B. 
Süleyman Sırrı B. 

Urfa 
Behçet B. 
İRefet B. 

Van< 
[Münip B. 

Yozgat 
[Ahmet Avni B. 
Ahmet Cevdet B. 
İHamdi B. 
Süleyman! Sırrı B; 

Zonguldak 
[Esat B. 
Halil B. 
Hasan B. 
[Ragıp B. 
Rifat B. 

/ Reye iştirak etmeyenler J 

Adana 
Arukoğhı Damat B. 
Hilmi B. (VO 

Afyon • Karahisar 
Ali B. 
Haydar B. 
Ruşen Eşref B. 

Amasya 
Esat B. 

Ankara 
Aka Gündüz B. 
Gazi Mustafa, Kemal Pş. 
(R. C.) 
Halit Ferit B. 
Muslihittin Abdullah^ B. 
Şakir B. 
Yahya Galip B. 

Antalya 
Dr. Cemal i B. 
Dr. Nazifî Şerif B. 

Rasıh B. 
Artvin 

Asım B. 
Memet Ali B. 

Aydın 
Adnan R.-
Dr. Reşit Galip B. (V.) 
Dr. Mazhar B. 
Fuat Şahin B. 

Balıkesir 
Ali Şuuri B. (Mezun ) 
Haoim muhittin B. (Mezı 
7A\n) 
Kâzım Pş. (Rs.) 

Bilecik 
[Hayrettin B. 
İbrahim B. 
[Salih B. (Mezun) 

Bolu 
[Cevat Abbas B. (Mezun) 

Falih Rıfkı B. 
Bursa 

Dr. Galip: B. (Mezun) 
Emin Fikîi B. 
[Rüştü B. 

Cebelibereket 
Naci Pş. 

Çanakkale 
Şükrü B. 
[Ziya Gevher B. 

Çankırı 
İTalât B. 

Çorum. 
İsmet B. (Mezun) 

Denizli 
Mazhar Müfit B. 
[Necip Ali B. 

Diyarbskir 
Zekai B. (V.) 

Edirnt 
İFaik B. 
Şakir B. 
Şeref B. 

Elâziz 
|Memduh Şevket B. 

Erzincan -> 
|Aziz Samih B; 
Saffet B. 

Erzurum 
Dr. Ahmet Fikri B. 
Kafi Atuf B. 
Necip Asım B. 

Eskişehir 
Yusuf Ziya? B. 

Gazi Aniep 
[Kılıç Ali B. 
İNuri B. 

Giresun 
Hakkı Tank B. 
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istanbul 
Abdülhak Hâmit B. 
Akçuraoğlu Yusuf B 
Ahmet Hamdi B. 
Alâettin Cemil B. 
Dr. Refik B. (V.) 
Halil Etem B. 
Hasan Vasıf B. 
Salâh Cimcoz B. 

İzmir 
Dr. Tevfik Rüştü B. 
Halil B. 
Mahmut Celâl B. (V. 
Mahmut Esat B. 

Kars 
Baha Tali B. 
Muhittin Pş. 
Ömer Kâmil B. 

Kastamonu 
Dr. Suat B. 
Hasan Fehmi B. 

Kayseri 
Coşkun Osman B. 
Reşit B. 
Sait Azmi B. 

(V.) 

w * 

Kırklareli 
Dr. Fuat B. 

Kocaeli 
ISırn B. 

Konya 
İAhmet Hamdi B. 
Tahsin B. 

Kütahya 
İMemet B. 
[Muhlis B. (V.) 
Rasim B. (Mezun) 
|Recep B. 

Malatya 
Dr. Hilmi B. (Mezun) 
tsmet Pş. (Bş. V.) 
[Mahmut Nedim B. 
Talât Haşim B. 
[Vasıf B. (Mezun) 

Manisa 
[Dr. Saim B. 
Memet Sabri B. (Mezun) 
İMustafa Fevzi B. 
Refik Şevket B. 
Turgut B. 
jYakup Kadri B. 

Maraş 
lAbdülkadir B. 

ptemet B. 
İMitat B. 
Nuri B. 

Mardin 
lAbdürrezzak B. 
trfan Ferit B. (t. Â.) 

Muğla 
Şükrü Kaya B. (V.) 

Muş 
Hasan Reşit B. 
|Kılıcoğlu Hakkı B. 

Niğde 
İAhmet Vefik B. 
Halit B. 

Ordu 
İAhmet îhsan B. 

Bize 
|Akif B. 
Esat B. 
Hasan Cavit B. 

Samsun 
jEmin B. 
İMemet Hacıyunus B. 

Siirt 
İMahmut B. 

Sinop 
|Recep Zühtü B. 
Yusuf Kemal B. 

Sivas 
İNecmettin Sadık B. 
IRasim B. 

Şebin Kardhisar 
[Vasfi Raşit B. 

Tekirdağ 
Cemil B. 
İFaik B. 

Tokat 
(Mustafa Vasfi B. (Mezun) 
Süreyya Tevfik B. (Me-
zun) 

Trabzon 
|Ali Şeydi B. 
Sasan B. (Rs. V.) 

Urfa 
lAli Saip B. 
İMemet Emin B. 

Van 
[Hakkı B. 

Yozgat 
Avni Doğan B. i 

Zonguldak 
Celâl Sahir B, 

Askeri fabrikalara mütedavil sermaye veri lmesine dair olan kanuna 
veri len reylerin neticesi 

Aza adedi 
Reye iştirak edenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Müstenkifler 

Reye iştirak etmeyenler 
Münhaller 

317 
193 
193 

0 
0 

123 
1 

( Kanun kabul edilmiştir ) 

/ Kabul edenler / 
Adana 

Ali Münif B. 
Halit B. 
Ömer Resul B. 

Afyon Karahisar 
îzzetB. -*•* 

îzzet Ulvi B. 
Mollaoğlu Cemal B. 

Aksaray 
Besim Atalay B. 
Rıza Nisari B. 
Yaşar B. 

Amasya 
İsmail Hakkı B. 
Nafiz B. 

Ankara 
Eşref B. 
Halit Ferit B. 

Hasan Yakup B. 
Rifat B. 

Antalya 
Haydar B. 
Numan B. 
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Artvin 
Memet Ali B 

Aydın 
Tahsin B. 

Balıkesir 
Enver B. 
İbrahim Yürük B. 
İsmail Hakkı B. 
Memet Cavit B. 
Muzaffer B. 
Pertev Etçi B. 
Vasfi Memet B. 

Bayaztt 
Bayraktaroğiu Halil 
İhsan B. 
Übeydullah B. 

Bolu 
Dr. Emin Cemal B. 
İsmail Hakkı B. 
Şükrü B. 

Burdur 
Halit B. 

Bursa 
Asaf B. 
Bakteriyolok Kefik B. 
Dr. Rasim Ferit B. 
Esat B. 
Mustafa Fehmi B. 
Eefet B. 

Cebelibereket 
Hasan Basri B, 
İbrahim B. 

Çanakkale 
Ahmet Cevat B. 

Çankırı 
Mustafa Abdülhalik B. 
Rifat B. 
Ziya B. 

Çorum 
Dr. Mustafa B. 
İsmail Kemal B. 
Münir B. •'-" ''_ 
Nabi Rıza B. 

Denizli 
Emin Aslan B. 
Haydar Rüştü B. 
Yusuf B. 

Diyarbekir 
Kâzım Pş. 
Zekâi B. 

B. 

Zeki Mesut B. 
Zülfü B. 

Edirne 
Hasan Hayri B. 

Elâziz 
Ahmet Saffet B. 
Fazıl Ahmet B. 
Hasan Tahsin B. 

Erzincan 
Abdülhak B. 
Aziz Samih B. 

Erzurum 
Asım B. 
Dr. Hakkı Şinasi Pş. 
Nafiz B. 

Eskişehir 
Alioğlu Ahmet B. 
Cafer B. 
Emin B. 

Gazi Antep 
Nuri B. 
Reşit B. 
Şahin B. 

Giresun 
İhsan Pş. 
Kâzrm B. 
Münir B. 
Şevket B, 

Giimüşane 
Edip Servet B. 
Hasan Fehmi B. 
Şevket B. 

Hakâri 
İbrahim B. 

îçel 
Emin B. 
Hakla B. 

İstanbul 
Ali Rana B. ' 
Dr. İbrahim Tali B. 
Hamdi Mustafa B. 
Hayrullah B. 
Mitat B. 
Sadettin Rıza B. 
Yaşar B. 
Ziynettin Karamnrsal 

îzmir 
Kâmil B: 
Kâzım Pş. 
Kitapçı Hüsnü B. 

B 

Memet Sadettin B. 
Mustafa tlahmi B. 
Osmanzade Hamdi B. 
Saraçoğlu Şükrü B. 

İsparta 
Hüseyin Hüsnü B. 
İbrahim B. 
Kemal Turan B. 
Mükerrem B. 

Kars 
Faik B. 
Memet Nazif B. 
Muhittin Pş. 

Kastamonu 
Ali Rıza B. 
Halil B. * 
Refik B. 
Tahsin B. 
Velet B. 

Kayseri 
Ahmet Hilmi B. 
Ahmet Tevfik B. 

Kırklareli 
Memet Nahit B. 
Şevket B. 

Kırşehir 
Hazim B. 
Lûtfi Müfit B. 
Serdar Ahmet B. 

Kocaeli 
Ali B. 
İbrahim Süreyya B. 
Kemalettjn B. 
Ragıp B. 
Reşit Sa|fet B. 
Salâhattiiı B. 
Sırrı B. 

Konya 
Kâzım B. 
Kâzrm Hjüsnü B. 
Mustafa B. 
Mustafa Lûtfi B. 
Naim Hazim B. 
Refik B. 
Sırrı B. 
Tevfik Fikret B. 

Kütahya 
Hakkı B. 
İbrahim !B. 
Memet B. 

Ömer Davut B. 
Malatya 

Abdülmuttalip B. 
Manisa 

Dr. Saim B. 
Kani B. 
Osman B. 
Tahir B. 

Mardin 
Ali Rıza B. 

Mersin 
Ferit Celâl B. 
Hamdi B. 
Süleyman Fikri B. 

Muğla 
Dr. Hüseyin Avni B 
Nuri B. 
Yunus Nadi B. 

Muş 
Hasan Reşit B. 
Naki B. 

Niğde 
Galip B. 

Ordu 
Hamdi B. 
İsmail B.« 
Recai B. 
Şevket B. 

Rize 
Ali B. 
Atıf B. 
Esat B. 
Fuat B. 

Samsun 
Dr. Asım B. 
Etem B. 
Ruşeni B. I -,*' 
Zühtü B. 

Siirt 
Halil Hulki B. 

Sinop 
Hulusi B. 
İbrahim Alâettin B. 

Sivas 
İsmail Memet B. 
Rahmi B. 
Remzi B. 
Şemsettin B. 
Ziyaettin B. 
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Şebin Karahisdr 
ismail B. 
Sadri Maksudi B. 

Tekirdağ 
Celâl Nuri B. 
Mahmut Rasim B. 

Tokat 
Hüsnü B. 

İ : « 1 2 8 - 5 - 1 9 3 j * i: : 1 
Refet B. INazım B. 

Resai P». 
Trabzon 

İDaniş B. 
Nebizade Hamdi B. 
fRaif B. 
[Süleyman Sırrı B. 

Urfa 
İBehçet B. 

Van 
İHakkı B. 
|Münip B. 

Yozgat 
I Ahmet Avni B. 
(Ahmet Cevdet B. 
Hamdı B. 

Süleyman Sırrı B. 
Zonguldak 

|Esat B. 
Halil B. 
İHasan B. 
Ragrp B. 
feifat B. 

/ Reye iştirak etmeyenler ] 

Adana 
Arukoğlu Damar B. 

Afyon Kardhisar 
AliB. 
Haydar B. 
Ruşen Eşref B. 

Aksaray 
Ahmet Süreyya B. 

Amasya 
Esat B. 

Ankara 
Aka Gündüz B. 
Gazi Mustafa Kemal Pş. 
(Rs. C.) 
Muslihittin Abdullah B. 
Şakir B. 
Yahya Galip B. 

Antalya 
Dr. Cemal B. 
Dr. Nazifi Şerif B. 
Rasih B. 

Artvin 
Asım B. 

Aydın 
Adnan B. 
Dr. Reşit Galip Bs . 
Dr. Mazhar B. 
Fuat Şahin B. 

Balıkesir 
Ali Şuuri B. (Mezun ) 
Hacim Muhittin B. (Me-j 
zum) 
Kâzrm Pş. (M. R.) 

Bilecik 
Hayrettin B. 
İbrahim B. 
Salih B. (Mezun) 

Bolu 
Cevat Abbas B. (Mezun) 
Falih Rıfkı B. 
Hasan Cemil B. 

Burdur 
Mustafa Şeref B. 

Bursa 
Dr. Galip B. (Mezun) 
Emin Fikri B. 
Rüştü B. 

Cebelibereket 
Naci Pş. 

Çanakkale 
Osman Niyazi B. 
Şükrü B. 
Ziya Gevher B. 

Çankırı 
Talât B. 

Çorum 
Bekir Karamemet B. 
ismet B. (Mezun) 

Denizli 
Dr. Kâzım B. 
Mazhar Müfit B. 
Necip Ali B. 

Edirne 
Faik B. 
Şakir B. 
Şeref B. 

Elâziz 
Hüseyin B. 
|Memduh Şevket B. 

Erzincan 
Saffet B. 

Erzurum 
[Aziz B. 
Dr. Ahmet Fikri B. 
Nafi Atuf B. 

Necip Asım B. 
Eskişehir 

Yusuf Ziya B. 
Gazi Antep 

|Kıhç. Ali B. 
Giresun 

Hakkı Tarık B. 
İstanbul 

lAbdülhak Hâmit B. 
Akçuraoğlu Yusuf B. 
Ahmet Hamdi B. 
Alâettin Cemil B. 
Dr. Refik B. (V.) 
Halil Etem B. 
Hasan Vasıf B. 
Salâh Cimcoz B. 

îzmir 
Dr. Tevfik Rüştü B. (V. 
Halil B. 
Mahmut Celâl B. (V.) 
Mahmut Esat B. 

Kars 
Baha Tali B. 
Ömer Kâmil B. 

Kastamonu 
Dr. Suat B. 
[Hasan Fehmi B. 

Kayseri 
Coşkun Osman B. 
|Reşit B. 
Sait Azmi B. 

Kırklareli 
Dr. Fuat B. 

Konya 
[Ahmet Hamdi B. 
Tahsin B. 

Kütahya 
Muhlis B. (V.) 

Rasim B. (Mezun) 
[Recep B. 

Malatya 
Dr. Hilmi B. (Mezun) 
tsmet Pş. (Bş. V.) 
[Mahmut Nedim B. 
Talât Haşim B, 
VTasıf B. (Mezun) 

Manisa 
Memet Sabri B. (Mezun) 
[Mustafa Fevzi B, 
[Refik Şevket B. 
Turgut B. 
[Yakup Kadri B. 

Maraş 
Abdülkadir B. *., 
[Memet B. 

)İMitat B. 
Nuri B. 

Mardin 
lAbdürrezzak B. 
trfan Ferit B. (1. A.) 

Muğla 
Şükrü Kaya B. (V.) 

Muş 
Kılıcoğlu Hakkı B. 

Niğde 
Ahmet Vefik B, 
[Faik B. 
İHalit B. 

Ordu 
Ahmet İhsan B. 

Rize 
[Akif B. 
Hasan Cavit B. 

Samsun 
Emin B. 

(Memet Hacıyunus B. 
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&iirt 
Mahmut B. 

Sinop 
Becep Zühtü B. 
Yusuf Kemal B. 

Swas 
Necmettin Sadık B. 

I : 6 1 
Rasim B. 

Ş. Kardhisar 
Vasfi Raşit B. 

Tekirdağ 
Cemil B. 
Faik B. 

Tokat 
Mustafa Vasfi B. (Mezun) 

28-5-4938 C 

Süreyya Tevfik B. 
eun) 

I Trabzon 
Ali SeyÖi B. 
Halil Nihat B. 
Hasan İ . (Rs. V.) 

(Me-
ürfd 

Ali Saip B. 
Memet Emin B. 

Yozgat 
Avni Doğan B. 

Zonguldak 
Celâl Sahir B. 

Türkiye Cümhuriy etile Polonya Hükümet arasımla ıııünakit ticaret ve seyri-
sefain mukavelenamesinin tasdikına dair kanuna verilen reylerin neticesi 

[ Kanun kabul edilmiştir ] 

* 

#.'. 

Adana 
Ali Münif B. 
Ömer Resul B. 

Afyon Karahisar 
İzzet B. 
îzzet Ulvi B. 
Mollaoğlu Cemal B. 
Ruşen Eşref B. 

Aksaray 
Ahmet Süreyya B. 
Yaşar B. 

Amasya 
îsmail Hakkı B. 

Ankara 
Eşref B. 
Hasan Yakup B. 
Muslihittin Abdullah B. 
Rifat B. 

Antalya 
Haydar B. 
Numan B. 

Aydın 
Dr. Reşit Galip B. 
Fuat Şahin B. 

Aza adedi : 317 
Reye iştirak edenler : 172 

Kabul edenler : 172 
Reddedenler : o 
Müstenkifler : o 

Reye iştirak etmeyenler :: 144 
Münhaller : l 

/ Kabul edenler J 

Tahsin B. 
Balıkesir 

Enver B. 
ibrahim Yürük B. 
îsmail Hakkı B. 
Memet Cavit B. 
Muzaffer B. 
Pertev Etçi B. 
Vasfi Memet B. 

Bayaatt 
İhsan B. 
Übeydullah B. 

Bilecik 
Hayrettin B. 

Bolu 
Dr. Emin Cemal B. 
ismail Hakkı B. 

Burdur 
Mustafa Şeref B. 

Bursa 
Asaf B. 
Bakteriyolok Refik B. 
Dr. Rasim Ferit B. 
Esat B. 

Mustafa Fehmi B. 
Rüştü B. 

Cebelibereket 
Hasan Basri B. 
ibrahim! B. 

Çankırı 
Mustafa Abdülhalik B. 
Rifat BL 
Talât B> 
Ziya B. 

Çorum 
Dr. Mustafa B. 
tsmail Kemal B. 
Münir % 
Nabi Rİa B. 

Denizli 
Haydar Rüştü B. 
Yusuf İ . 

piyarbekir 
Kâzım Pş. 
Zeki Mesut B. 
Zülfü B. 

Edime 
Faik B. 

Hasan Hayri B. 
Şeref B. 

Elâzvs 
Ahmet Saffet B. 
Hasan Tahsin B. 
Hüseyin B. 

Erzincan 
Abdülhak B. 
Aziz Samih B. 

Erzurum 
Aziz B. 
Dr. Hakkı Şinasi Pş 
Nafiz B. 

Eskişehir 
Alioğlu Ahmet B. 
Cafer B, 
Emin B. 
Vusuf Ziya B. 

Gazi Antep 
Reşit B. 
Şahin B. 

Giresun 
ihsan Pş. 
Kâzım B. 
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Münir B. 
Şevket B. 

Oümüsane 
Edip Servet B. 
Hasan Fehmi B. 
Şevket B, 

îçü 
Emin B. 
Hakkı B. 

İstanbul 
Ali Rana B. 
İbrahim Tali B. *""--
Hamdi Mustafa B. 
Hasan Vâsıf. B. 
Hayrullah B. 
Mitat B. 
Sadettin Rıza B, 
Yaşar B. 
Ziyaettin Karamürsel B; 

îsmir 
Kâzım Pş. 
Kitapçı Hüsnü B. 
Memet Sadettin B. 
Saraçoğlu Şükrü B. 

İsparta 
Kemal Turan B. 
Mükerrem B; 

Kars 
Faik B. ^ * *. 
Memet Nazif B; 
Ömer Kâmil B. 

Kastamonu 
Halil B. 

Adana 
Aruıkoğlu Damar B. 
Hilmi B. (V.) 

Afyon Karahisar 
Ali B. 
Haydar B. 

Aksaray 
Besim Atalay B. 
Rıza Nisari B. 

Amasya 
Esat B. 
Nafia B. 

ı ; ü a ^t»*»-!»*.» \H.t iî 
Refik B. **** 
Tahsin B. 
Velet B. 

Kayseri 
Ahmet Hilmi B. 
Ahmet Tevfik B. 
Sait Azmi B. 

Kırklareli 
Memet Nahit B, 
Şevket B. 

Kırşehir 
Serdar Ahmet B. 

Kocaeli < 
Ali B. 
Kemalettin B. 
Ragıp B. 
Reşit Saffet. B. 
SalâhattinB, 

Konya 
Kâzım B. 
Mustafa B. 
Mustafa Lûtfi B. 
tfaim Hazim BJ 
Refik B. 
Tevfik Fikret B. 

Kütahya 
Hakkı B. 
İbrahim B. 
Ömer Davut B. 

Malatya 
Abdülmuttalip B. 

Manisa 
Kani B. 
Memet Sahri B. .. •*& 

Reye iştiark 

Ankara 
Aka GündüiîB. 
Gazi Mustafa Kemal Pş* 
(R. C.) 
Halit Ferit B. 
Şakir B. 
Yahya Galip B. 

Antalya 
Dr. Cemal B. 
Dr. Nazifi Şerif B. 
Rasih B. 

Artvin 
Asım B. 

Osman B; 
Tahir B. 

Mardin 
Ali Rıza B. 

Mersin 
Hamdi B. 
Süleyman Fikri B, 

Muğla 
Dr. Hüseyin Avni Bv 
Nuri B. 

Muş 
Hasan Reşit B. 
Naki B. 

Niğde 
Galip B. 

Ordu 
Hamdi B. 
İsmail B. 
Recai B. 
Şevket B. r 

Rke 
AH B. 
Atıf B. 
Fuat B. 

Samsun 
Dr. Asrını B* 
Etem B. 
Ruşeni Bi 
Zühtü B. 

Şiiri 
Halil Hulki B. 

Sinop 
Hulusi Bt 
ibrahim Alâettin B. 

etmeyenler 

Memet AU B. (t. Â.) 
Ay dm 

Adnan B. 
Dr. Mazhar B. 

Balıkesir 
Ali Şuuri B. (Mezun ) 
Hacim Muhittin B. (Me
zun) 
Kâzım Pş. (Rs.) 

Bayazıt 
Bayraktaroğlu Halit B. 
(î. A.) 

SW&; '%r 

İsmail Memet B; 
Rahmi B. 
Remzi B. 
Şemsettin B. 
Ziyaettin B. 

Şebin Karahisar 
Ismuil B. 

Tekirdağ 
Celâl Nuri B; 

Tokat j; 
Hüsnü B. Sp] 
Nazım B. ? ; _, *,; 
Resai B. 

• Trabzon 
Daniş B. 
Halil Nihat B. 
Nebizade Hamdi B. 
Raif B. 
Süleyman Sırrı R; 

Urfa ;î 
Ali Saip B. ;• ^n 
Behçet B. 
Refet B. ^ ' 

Van 
Münip B. 

Yozgat 
Ahmet.Cevdet B< 
Hamdi B. 

Zonguldak 
Esat B. 
Halil B. " 
Hasan B. 
Rifat B. ;j \ 

Büeeik :^ 
İbrahim B.. 
Salih B. (Mezun) 

Bolu 
Cevat Abbas B. (Mezun) 
Falih Rıfkı B. (Mezun) 
Hasan Cemil B. 
Şükrü B. i 

Burdur 
Halit B. 

Bursa 
Dr. Galip B. (Mezuu) 
Emin Fikri B. 

- 4 1 1 -
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Refet B. (Rs. V.) 
Cebelibereket 

Naci Pş. 
Çanakkale 

Ahmet Cevat B. 
Osman Niyazi B. 
Şükrü B. 
Ziya Gevher B. 

.Çorum 
Bekir Karamemet B. 
İsmet B. (Mezun) 

Denizli 
Dr. Kâzım B. 
Emin Aslan B. 
Mazhar Müfit B. 
Necip Ali B. 

Diyarbekir 
Zekâi B. (V.) 

Edirne 
Şakir B. 

Elâziz 
Fazıl Ahmet B. 
Memduh Şevket B. 

Erzincan 
Saffet B. 

Erzurum 
Asım B. 
Dr. Ahmet Fikri B. 
Nafi Atuf B. 
Necip Asım B. 

Gazi Antep 
Kılıç Ali B. 
Nuri B. 

Giresun 
Hakkı Tank B. 

Hakâri 
İbrahim B. 

İstanbul 
Abdülhak Hâmit B. 

Akçuraoğlu Yusuf B. 
Ahmet-Hamdi B. 
Alâettin Cemil B. 
Dr. Refik B. (V.) 
Halil Etem B. 
Salâh Cimcoz B, 

îzmir 
Dr. Tevfik Rüştü B. (V. 
Halil B. 
Kâmil B. 
Mahmut Celâl B. (V.) 
Mahmut Esat B. 
Mustafa Rahmi B. 
Osmanzade Hamdi B. 

İsparta 
Hüseyin Hüsnü B. 
İbrahim B. 

Kars 
Baha Tali B. 
Muhittin Pş. 

Kastamonu 
Ali Rıza B. 
Dr. Suat B. 
Hasan Fehmi B. ; / 

Kayseri 
Coşkun Osman B. 
Reşit B. 

Kırklareli 
Dr. Fuat B. 

Kırşehir 
Hazım B. 
Lûtfi Müfit B. 

Kocaeli 
İbrahim Süreyya B. 
Sırrı B. 

Konya 
Ahmet Hamdi B. 
Kâzım Hüsnü B. 
Sırrı B. 
Tahsin B. 

Kütahya 
Memet B. 
Muhlis B. (V.) 
Rasim B. (Mezun) 
Recep B. 

Malatya 
Dr. Hilmi B. (Mezun) 
İsmet Eş. (Bş. V.) 
Mahmut Nedim B. 
Talât Haşim B. 
Vasıf B. ( Mezun ) 

Manisa 
Dr. Saim B. 
Mustafa Fevzi B. 
Refik Şevket B. 
Turgut B. 
Yakup Kadri B. 

Maraş 
Abdülkadir B. 
Memet B. 
Mitat B. 
Nuri B. 

Mardin 
Abdürrezzak B. 
İrfan Ferit B. (İ. Â.) 

Mersin 
Ferit Celâl B. 

Muğla 
Şükrü Kaya B. & 
Yunus Nadi B. 

Muş 
Kılıcoğlu Hakkı B. 

Niğde 
Ahmet Vefik B, 
Faik B. 
Halit B; 

Ordu 
Ahmet İhsan B. 

Rize 
Akif B. 

Esat B. ; ; - . ' . - - i 
Hasan Cavit B. 

Samsun 
Emin B. 
Memet Hacıyunus B. 

Siirt 
Mahmut B. 

Sinop 
Recep Zühtü B. 
Yusuf Kemal B. (V.) 

Sivas 
Necmettin Sadık B. 
Rasim B. 

Şebin Karahisar 
Sadri Maksudi B. 
Vasfi Raşit B. 

Tekirdağ 
Cemil B. 
Faik B. 
Mahmut Rasim B. 

Tokat 
Mustafa Vasfi B. ( Me-
zun ) 
Süreyya Tevfik B. (Me
zun) 

Trabzon 
Ali Şeydi B. 
Hasan B. (Rs. V.) 

Urfa 
Memet Emin B. 1 

Van 
Hakkı B. 

Yozgat 
Ahmet Avni B. 
Avni Doğan B. 
Süleyman Sırrı B. 

Zonguldak 
Celâl Sahir B? ^ 
Ragıp B. 

• O • 4EC-C*» — 

T. B. M. M. Matbaası 



Sıra No 227 
Bursa mebusu Rüştü Beyin, Arzuhal encümeninin 4-III-I933 
tarih ve 252 numaralı kararının Umumî heyette müzakere-

sine dair 4/47 numaralı takriri ve mezkûr encümen 
mazbatası 

29 - III - 1933 
Yüksek Reisliğe 

Arzuhal encümeninin No. 252 ve 4-III-933 tarihli kararının Heyeti Umumiyede tetkik ve 
müzakeresine müsaadenizi rica ederim efendim. 

Bursa mebusu 
Rüştü 

Arzuhal encümeni mazbatası 
T. B. M. M. 

Arzuhal Encümeni 
No. 131/969 25-V'1933 

Esas No. 4\47 
Yüksek Reisliğe 

Arzuhal encümeninin 252 numaralı ve 4-M-933 tarihli kararının Heyeti Umumiyede tetkik 
ve müzakere edilmesi Bursa mebusu Rüştü Bey tarafından Yüksek Reisliğe varilip encümene 
tevdi buyurulan takrirde talep edilmektedir. 

Meselenin şekil ve mahiyeti şundan ibarettir: 
Bülgaristânın Lofça karyesi ahalisinden İsmail Efendi üç çocuğunu Türkiyeye göndererek 

Türk ordusuna intisap ettirmiş ve üçü de muharebede şehit düşmüştür. Bunun üzerine muma
ileyh zevcesile birlikte Türkiyeye gelerek Bursada yerleşmiş ve bilâhare Türk vatandaşlığına 
girmiştir. Kendileri muhtaç bir halde olduklarından bahsile şehit çocukları meyanında bulunan 
Zabit Vaşar Efendiden dolayı maaş tahsisini mumaileyh İsmail Efendi Yüksek Reisliğe gön
derdiği arzuhalde talep etmiştir. 

Arzuhalin encümenimize havale edilmesi üzerine keyfiyet M. M. vekâletinden sorulmuştun 
Oelen karşılıkta: Mumaileyh Yaşar Efendinin şehit olduğu tarihte müstedinirt Bulgaristanda 

Ve ÎBulgar tabiiyetinde bulunduğundan bilâhare Türkiyeye gelerek Türk vatandaşlığına girme^ 
si de kendisine böyle bir hak veremeyeceğinden dolayı maaş tahsisine imkân olmadığı 
bildirilmiştir. Bunun üzerine keyfiyet encümenimizce de tetkik edilmiş ve tekaüt kanunu 
ahkâmının Türklere münhasır olmasına ve ecnebilerin bu gibi haklardan istifadesine imkân 
bulunmamasına ve şehadet hâdisesinin zamanı vukuunda ise mumaileyh İsmail Efendinin Türk 
tabiiyetinde bulunmasına mebni encümenimizce de müstedinin talebini isafa imkân görülemez 
mistir. 

Dahilî nizamnamemizin 57 inci maddesine tevfikan işbu mazbatamız tanzim ve Heyeti 
Celileye arzolunmak üzere Yüksek Reisliğe takdim olunur. 

Arzuhal Encümeni Reisi M.M. Kâ. Aza Aza 
Rize İstanbul Muğla Kayseri Hakâri 
Atıf Ziyaettin A. Tevfik ibrahim 

Aza Aza Aza Aza 
Sivas Gazi Antep Yozgat Amasya 
Ziya Şahin A. Cevdet Nafiz 





Sıra No 228 
Seyrisefain idaresinin i 932 senesi bütçesinde 34 900 liralık 
tahsisat konulmasına dair I 585 numaralı kanun lâyihası 

ve bütçe encümeni mazbatası 

T. C. 
Başvekâlet 

Muamelât müdürlüğü 14-V-1Ç33 
Sayı 6/147$ 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Seyrisefain bütçesine 34 900 liralık munzam tahsisat konulması hakkında hazırlanan ve 
İcra Vekilleri Heyetince 13-V-933 te Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı 
mucibeşile birlikte Yüksek huzurlarına sunulmuştur efendim, 

Başvekil 
İsmet 

Esbabı mucibe " •* . - . . - . . -

Türkiye Seyrisefain idaresinin, esbak bahriye nazırlarından Mahmut Muhtar Paşadan Divanı 
Alî kararile matlubu olan mebaliğin temini tahsili için dairei icra vasıtasile Paşanın müzayedeye 
çıkarılan emlâkinin müzayedesinde ahar talip zuhur etmemesi nazarı dikkate alınarak müzayedeye 
vazolunan bir kısım emlâkin idarece müzayedelerine iştirak edilmiş ve Paşaya ait emlâkten 
Sultanhamamında Yarım han namile maruf handaki hisse ile Şehzade başında 27 bap dukanın 
dörtte bir hisseleri ve Bahçekapıda Şeyh Geylâni mahallesindeki ecza deposu 34 900 lira 
bedel mukabilinde seyrisefain uhdesine ihale olunmuş ve mezkûr emlâk paşanın borcuna 
mahsuben Seyrisefain idaresi uhdesine intikal etmiş olup işbu emlâkin bedeli müzayedesi 
olan marülarz 34 900 liranın Mahmut Muhtar paşanın Seyrisefain idaresine eşhas zimemi 
hesabında mukayyet borcuna mahsup edilmek iktiza eylediğine binaen bedeli müzayedenin bir 
taraftan masraf kaydile mukabilinin eşhas zimemi hesabına irat edilmesi iktiza eylediği ve 
Seyrisefain idaresinin bütçesinde emlâk mubayası hakkında bir tahsisat mevcut olmadığı cihetle 
bu işin kanuni şekle ircaı için tanzim kılınan lâyihai kanuniye merbuten arz ve takdim 
kılınmıştır efendim. 

Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 

M.j X° 161 24-V-1933 
Esas X6 685 

Yüksek Reisliğe 

Seyrisefain bütçesine 34 900 liralık munzam tahsisat konulması hakkında olup Başvekâletin 
14 mayıs 1933 tarih ve 6/1475 numaralı tezkeresile Yüksek Meclise gönderilerek encümeni-



mize havale buyuruları kanun lâyihası İktisat vekili Celâl Beyle Seyrisefain Umum müdürü 
Sadullah Bey hazır oldukları halde tetkik ve mütalea olundu: 

Teklif olunan lâyiha esbabı mucibesine nazaran şekle ve yazılış tarzına ait bazı tadilâtla 
kabul edilmiştir. 

Umumî Heyetin Yüksek tasvibine arzolunur. 

B. E. R. vekili 
Konya 

K- hüsnü. 

İstanbul 
Sadettin 

Çorum 
Mustafa 

Kırklareli 
Şevket 

Edirne 
Faik 

Kayseri 
A Hilmi 

Elâziz 
H, Talisin 

Sivas 
M. Remsi 

Erzurum 
Asım 

Giresun 
Kâzım 

İsparta 
Mükerrem 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Seyrisefain bütçesine (34 900) liralık munzam 
tahsisat konulması hakkında kanun lâyihası 

1 — Seyrisefain idaresince eşhas zimemin
deki matlubunun tahsili için icra marifetile 
müzayedeye çıkarttırılan veya bilmüzayede 
Seyrisefain uhdesine ihale edilmiş olan emlâ
kin bedeli olan (34 900) lira bir taraftan ida
renin masraf bütçesinin beşinci sermaye işleri 
faslında (Alacak mukabilinde satın alınan em
lâk bedeli) namile yeniden açılan dördüncü 
maddeye masraf ve diğer taraftan borçlu eş
hasın borcuna mahsuben irat kaydolunur. 

2 — Birinci madde mucibince seyrisefain 
idaresi uhdesine intikal eden emlâki idare bil
müzayede ahara satmağa ve bedelini varidat 
bütçesinin beşinci faslının üçüncü maddesine 
irat kayde mezundur. 

dir. 
Bu kanun neşri tarihinden muteber-

Bu kanunun hükmünü icraya İktisat 
vekili memurdur. 

13 - V - 1933 
Başvekil 
İsmet 

Da. V. 
£. Kaya 
Mf V. 

Dr. Reşit Galip 
S. İ. M. V. 
Dr. Refik 

Ad. V. 
Yusuf Kemal 

Ha. V. V. 
Ş. Kaya 

. Na. V. 
Hilmi 

G. İ. V. 

M. M. V. 
Zekâi 

Mal. V. 
M. Abdülhalik 

İk. V. V. 
Muhlis 
Zr. V. 
Muhlis 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN TADİLİ 
Seyrisefain idaresinin 1932 mali senesi bütçe

sine 34 900 liralık fevkalâde tahsisat 
ilâvesine dair kanun lâyihası 

MADDE 1 — Seyrisefain idaresi 1932 
malî senesi bütçesinde ( alacak mukabilinde 
satın alınan emlâk bedeli karşılığı) adı altında 
yeniden açılan 13 üncü fasla fevkalâde tahsi
sat olarak 34 900 lira konulmuştur. 

MADDE 2 — Birinci madde mucibince 
idareye intikal edecek emlâk müzayede ile 
satılarak biedeli irat kaydedilir. 

MADDE 3 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

MADD|ı 4 — Bu kanunun hükmünü icraya 
İktisat Vekili memurdur. 



Sıra No 220 
Askerî fabrikalar umum müdürlüğüne mütedavil sermaye 
verilmesine dair olan kanuna müzeyyel 1/519 numaralı 
kanun lâyihası ve Millî müdafaa ve İktisat encümenleri 
mazbatalarile Askerî fabrikalar umum müdürlüğüne müte
davil sermaye verilmesine dair olan kanuna müzeyyel 1/692 
numaralı kanun lâyihası ve Bütçe encümeni mazbatası 

Askerî fabrikalar umum müdürlüğüne mütedavil sermaye verilmesine dair olan kanuna müzeyyel 
1, 519 numaralı kanun lâyihası M. M. ve Bütçe encümenleri mazbataları 

T. C. 
Başvekâlet 

Muamelât müdürlüyü 15-1-1033 
Sayı: 6/168 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Askerî fabrikaların mütedavil sermaye ile ticarî iş yapmaları hakkındaki 2013 sayılı kanuna 
zeylen hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetinin 14 -1 -1933 toplantısında Yüksek Meclise arzı karar
laştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte yüksek huzurlarına sunulmuştur efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Esbabı mucibe 

Askerî fabrikaların ticarî şekilde iş yapmaları hakkında 2013 numaralı kanunun bahşeylediği sa
lâhiyet dahilinde altı aydanberi yapılan tecrübe ve tatbikat esnasında bazı müşkülâta tesadüf edilmiş 
ve muamelâtın daha seri ve piyasada ecnebi memleketler sanayiine karşı rekabeti temin edecek bazı 
tedabir ile salâhiyetler alınması mecburiyetinde kalınmıştır; bu sebepten 2013 numaralı kanuna ze-
ylolmak üzere tanzim olunan sekiz maddelik kanun lâyihası ilişik olarak arz ve takdim kılınmıştır; 
bu lâyiha berveçhi ati izah olunur: 

1 — Askerî fabrikalar ticarî muamelâta başladıktan sonra bazı mühim sipariş ve teklifler karşı
sında kalmış ve hatta sermayeden yapılacak tesisat ve alınacak makine ve tezgâhların ayni sipariş 
bedelile itfasından sonra mühimce bir kâr da bırakacak işler tesbit edildiği halde sermayenin 50 bin 
lira gibi cüzî olmasından dolayı bu fırsatlar kaçırılmıştır; binaenaleyh kanunun birinci maddesile 
mütedavil sermaye işlerinin tedviri için millî bankalar ve müesseseler nezdinde Askerî fabrikalar 
umum müdürlüğü namına Hazineden 500 bin liraya kadar kredi açtırılması mezuniyeti istenilmiştir. 

2 — Askerî fabrikalar bir taraftan kendine verilen bütçeye göre orduya ait ihtiyacatı yaparken 
diğer taraftan da ayni fabrikalar ve müesseseler mütedavil sermaye siparişlerini de yapmağa mec
burdur. Bu sebepten bütçe ile sermaye arasında bazı girift vaziyetler çıkmıştır. Bütün teşkilât ve 
tahsisat her iki vazifeyi de birlikte yapmak mecburiyetinde olduğundan her zabit, memur ve müs
tahdemin resmî siparişlerle mütedavil sermaye siparişlerinde ne kadar çalıştıklarının tesbiti ve çalış
ma istihkaklarının bir kısmının bütçeden ve bir kısmının da mütedavil sermayeden itasına maddeten 
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imkân yoktur. Bunun için teşkilât maaşat ve ücuratının kemakân bütçeden verilerek bu paraların 
masarifi umumiye meyanında bir nisbet dahilinde hem resmî ve hem de mütedavil sermaye sipariş
lerine ilâve edilmek suretile imhasında mecburiyet vardırl Mütedavil sermaye siparişlerinin işletme 
masarifi olarak almış olduğu mebaliğ sene nihayetinde mütedavil sermayeden Hazineye iade etmek 
suretile muamele ifası lâzımdır. Mütedavil sermaye siparişlerinde bilfiil çalışanların işçilik ücura
tının sermayeden verilmesi şarttır. Ancak bazı esbabı mücbire dolayısile bütçeden verilmesi de lâ-
zımgelmektedir. Ezcümle orduya ait büyük mikyasta çelik, pirinç dökümlerinden mütedavil sermaye
ye ait ve ocak için bir döküm teşkil etmeyecek küçük aksam için bu büyük dökmelerden istifade et
mek lâzrmgeldiği gibi bu yolda çalışan işçilerin resmî ve mütedavil sermaye siparişlerinde çalıştıkları 
müddetin tefrikine de imkân olamaz. 

Bu gibi hâdiseler zuhurunda işçilik istihkaklarının tamamen bütçeden verilerek işçilik miktarı
na göre mütedavil sermayeden verilmesi icap eden işçilik masrafları sene nihayetinde Hazineye 
teslim edilmek üzere tevazün ettirilmesine lüzum vardır. Nitekim işletme masraflarında ayni hâ
dise mevcuttur. Fabrikalar bütçeden işletilmekte olduğundan işletme masrafı olarak kömür, elek
trik, tathirat, teshinat, kırtasiye, telefon, su, kuvvei muharrike gibi masrafların da ancak masa
rif atı umumiye meyanında imhası kabil olup mütedavil sermayede kendi payı kadar bu masraf
lardan bir kısmını üzerine sene nihayetinde toplanan bu paraların da Hazineye ret ve iadesi icap 
etmektedir. 

3 — Âlemi ticaret zaman ve müddete büyük ehemmiyet vermektedir. Müşteri siparişini muayyen 
bir zaman zarfında yapılıp teslim edilmesini arzu ediyor. Çok ve mütenevvi olan ticarî sipariş
lerin malzemesinin piyasadan hemen mubayaası müşkül olduğu gibi bunları vaktile alıp depo 
etmek imkânı da yoktur. Bilhassa madeniyatın lâzım olduğu kadar kestirilip satın alınmasına da 
hiç bir zaman imkân mevcut değildir. Esasen ekser malzemenin piyasada mevcudu olmadığın
dan ecnebi memleketlerden getirtmek uzun zamana mütevakkıftır. Halbuki askerî fabrikalar 
ambarlarında sabık Osmanlı Hükümetinden, umumî harp ve istiklâl muharebeleri metrukâtından 
kalma ve bilâhare satın alınmış muhtelifülcins malzeme mevcuttur. Bunların bir kısmı da bu 
günkü ihtiyacatı askeriyeden fazladır ve uzun zaman elde tutulmaları ile evsafından bittabi za
yiat yapmaktadır. Bu kabil malzemeyi ticarî siparişlere sarf etmek suretile istifade etmek iyi bir 
fırsat zuhur etmiştir. Miktaren fazla ve bazıları evsafım makasıdı askeriye için kısmen zayi etmiş 
istok malzemeyi bu suretle sarfederek yerine ihtiyacatı hatbiye için lâzım olan evsafı yüksek yeni ve 
temiz malzeme tedarikile ambarlara iadesi hem Hazine menafii ve hem de mütedavil sermaye sipa
rişlerinin zamanında imalini teshil ve temin noktasından mühimdir. . 

4 — Mütedavil sermayenin ayrıca fabrikaları ve teşkilâtı olmadığından ve bu sermaye yeniden 
fabrika yapılması da istihdaf edilmemiş olduğundan ticarî siparişlerin mevcut fabrika ve müesse
selerin tesisat, âlât ve edevatile yapılacağı tabiidir. Bu;sebeple bunun mütedavil sermayeyi tezyit 
mahiyetinde telâkki edilmemesi lâzımgelir. 

5 — Askerî fabrikalar ambarlarında ordu ihtiyacına lüzumu olmayan bir çok malzeme ve eşya 
olmakla beraber ordu siparişlerinin imalinde zuhura gelen talî hasılat ta bulunmaktadır. Bun
lar bir yersizlik veya kapsızlık dolayısile bilmecburiye satılmakta ise de mütevassıtlar bunları ucuz 
olarak piyasada perakende olmak üzere pahalıya satmaktadırlar. Buna mâni olmak ve piyasa 
fiati üzerinden ihtiyaç hâsıl oldukça, talip ve fırsat zuhur ettikçe hakikî kıymeti üzerinden 
perakende veya toptan satılabilmesi için bu kabîl malzeme ve eşyanın maliyet fiatleri üzerin
den mütedavil sermayeye mal edilerek ticarî şekilde satılması ve maliyet fiatlerinin de sene 
soranda Hazineye ret veya bedel mukabilinde ihtiyacatıharbiyeye vefa edecek malzeme mubayaası 
suretile Hazine menfaati siyanet edilmiş olacaktır. 

6 — Askerî fabrikaların, askerî teşkilâta dahil buluşması hasebile her türlü malzeme ve eşya ve 
mamulâtı demiryollarında sülüs ücretle nakledilmektedir. Halbuki fabrikaların mevkii; iktisa
dî mülâhazalara binaen düşünülmüş olmayıp daha ziyade harp mülâhazaları nazarı dikkate alın
mış olduğundan bunlara tam ücretle yapılan nakliyat çok pahalı oluyor. 

Mütedavil sermayenin siparişlerini piyasa fiatine yapabilmek için sermaye namına alınacak mal-
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zeme ile kanunun üçüncü maddesile ambarlara iade edilecek malzemenin nakli ücretlerinin % 30 
tenzilâtlı olmasında da zaruret vardır. 

7 — 2013 numaralı kanunun tatbikmdan sonra salifülârz hâdiselerin zuhuru dolayısile işbu ka
nunun sene iptidasından itibaren tatbiki büyük suhuleti mucip olacaktır. Salifülârz maruzat ve 
esbabı mucibeye nazaran mezkûr sekiz maddelik kanun lâyihasının tasdik ve mevkii meriyete va-
zına müsaadeleri arzolunur efendim. 

Millî Müdafaa encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
M. M. Encümeni 18 - ITT -1933 
Karar No. 19 
Esas No. 1/519 

Yüksek Reisliğe 

15 -1 -1933 tarih ve 6/168 numara ile Başvekâletten gelip askerî fabrikalann mütedavil serma
ye ile ticarî iş yapmaları hakkındaki 2013 sayılı kanuna zeyledilecek olan kanun lâyihası 
1 - III -1933 tarih ve 1/519 numara ile encümenimize havale buyurulmuş ve encümenimizce de 
M. M. Vekili Beyefendi ve Askerî fabrikalar umum müdürü Eyüp Paşanın huzurlarile incelen
miştir: 

Askerî fabrikalar yüksek fedakârlıklarla meydana getirilmiştir. Bu sebeple bu fabrikaların 
her zaman işler bir halde bulundurulmasında zaruret vardır. 

Askerî işlerle birlikte ticarî işler de yapabilmesi için askerî fabrikalara 2013 numaralı kanunla 
izin verilmiştir. Bu kanunun tatbikmda askerî fabrikalar çok zorluklara uğradığından 2013 sa
yılı kanuna zeylolmak üzere bu kanun lâyihası hazırlanmıştır. 

Encümenimiz bu lâyihanın esbabı mucibesinde yazılı sebepleri çok yerinde görmüş ve 1 - 5 
inci maddeleri olduğu gibi kabul etmiştir. 

Devlet demiryolları hususî iş sahiplerine icabında yüksek tenzilâtlı nakilye tarifeleri tatbik 
ederken sırf kanunî bağlar dolayısile askerî fabrikalara bu kolaylıkla yapılamadığı ve halbuki 
askerî fabrikaların bulunduklan yerler nakliye işlerinde daha ziyade yardım edilmesini gerekli 
gösterdiğinden muhtelif tarife ve hesaplarla işi karıştırmamak için askerî tarifenin askerî fabri
kaların her türlü nakliye işlerinde tatbik edilmesini encümenimiz daha doğru bulmuş 6 ncı mad
deyi buna göre değiştirmiştir. 

Lâyihanın uzun ve derin konuşulması sırasında encümenimiz bir noktaya dokunmuştur: Hu
susî iş ve sanat sahipleri teşviki sanayi kanunundan ve gümrük kolaylıklarından faydalandı
rılmaca olduğundan bu faydaların askerî fabrikalann mütedavil sermaye işlerine de teşmili çok 
gerek görüldü ve M. M. Vekili Beyefendinin muvafakatile de 7 inci madde olarak yeni bir madde 
konuldu. 

Devlet alım, satımlarında müzayede ve münakaşa kanunları hükümlerinin yerine getirilmesi 
gerektir. Şu kadar var ki kâr ve zaran Devlete ait olan askerî fabrikaların işsiz kalmak tehli
keleri karşısında işbu fabrikaların yapabilecekleri işlerden başkalarına ihale edilmişler olursa hiç 
olmazsa bu gibi işlerin dörtte birinin talepleri halinde askerî fabrikalara ihale fiatı üzerinden ve
rilmesi münasip görülmüş ve yine M. M. Vekili Beyefendinin muvafakatile 8 inci madde yazıl
mıştır. 

Hükümetin 7 inci madde olarak teklif ettiği maddedeki (imtiyazlı şirketler) kaydinin kaldın 
larak bu maddenin dokuzuncu madde olması ve 1932 senesi haziranında tatbika başlanan 2013 
sayılı kanun hükümlerine göre askerî fabrikalar bir takım taahhütlere girmiş olduğundan bu ze
yil kanununda 1932 senesi haziranının birinci rükünden muteber tutulması zarurî görülmüş ve bu 
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şekilde lâyihanın Yüksek Reisliğe sunulması encümenimizin söz birliği ile kabul olunmuştur. 

Kâtip Aza Aza Aza, 
Malatya Rlâziz Kırşehir Kars 

M. Nedim Ahmet Saffel L. Müfit Muhittin 

. M. E. Reisi 
Cıiresvm 
İhsan 
Aza 

Kars 
Faik 

M. M. 
Diyarberi 

Kâzım 
Aza 

Tokat 
Hüsnü 

İktisat encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
iktisat encümeni 25 - / V - 7 #.7,7 

Karar No. 22 
Esas No. 1/51 ff 

Yüksek Reisliğe 

Askerî fabrikalann mütedavil sermaye ile ticarî iş yapması hakkındaki 2013 numaralı kanuna 
zeylen hazırlanıp Başvekâletten gönderilen kanun lâyihası M. M. encümenince tetkik ve müzakere
den sonra bütçe encümenine tevdi edilmişti. 

Bütçe encümeni mezkûr lâyihayi müzakereden evvel İktisat encümeninin mütaleasını almağa 
lüzum görmüş ve bu maksatla lâyiha encümenimize havale buyurulmuş olmakla M. M. vekili Zekâi 
Beyefendi ve Askerî fabrikalar müdürü Eyüp Paşanın huzurlarile tetkik ve müzakere olundu. Lâyi
ha başlıca iki esası ihtiva etmektedir. Biri 2013 numaralı kanun ile mütedavil sermaye işleri için As
kerî fabrikalar müdüriyetine verilen 50 000 lira sermayenin kifayetsizliğine mebni icabında kredi 
açtırılmak suretile faaliyetin teminine, diğeri dahilî muamelâttan mütevellit hesap işlerinin sureti 
tanzimi ile bazı salâhiyetler itasına mtealliktir. 

Encümenimiz askerî fabrikaların ticarî mahiyette yaptıkları işleri tetkika lüzum görmüş ve ev
velemirde meselenin bu cepheden mütaleasını faideli bulmuştur. 

Bu fabrikalar memleketin yüksek müdafaası düşünülerek esas faaliyet mevzuları harp malze
mesi olmak üzere kurulmuş ise de fabrikaları yalnız bu malzeme üezrinden vereceği bir randımanla 
yaşatabilmek için her sene bütçe hesabından bu günkü fedakârlığın beş altı misli yüksek bir iş ile 
Çalıştırmak mecburiyeti vardır. Çünkü mezkûr fabrikalar memleketimizin mazide geçirdiği bir çok 
acı tecrübeler nazarı dikkate alınarak her ihtimale karşı icabında avtan müdafaasını lâyık olduğu 
kuvvet ve kudrette muhafaza edebilmek için geniş bir tesisatla meydana getirilmiştir. İşte bu 
noktai nazardan arzedilen bu yüksek makina kuvvet ve kudretini daima işler bir vaziyette tutmak 
ve bu suretle her hangi bir harp zamanında elde bulunması icap eden teknik kudreti haiz müte
hassıslardan mahrum kalmamak için fabrikaların ticarî sahada iş yapmak zarureti encümenimizce 
de kuvvetle varit görülmüştür. Fabrikalarda yapılan işlerin mahiyetine gelince; bunların başlıca-
lan ray travers ve sair demiryol malzemesile inşaat demir malzemesi ince hadde haneler mamulâtı 
gibi madenî aksam olup memleketimizde mevcut diğer emsali sınaî müesseselerde halen yapılama
yan bu mamulât dolayısile de rakipsiz bir vaziyette bulunmajktadır. 

Lâyihanın birinci maddesi Askerî fabrikalar müdürlüğü namına mütedavil sermaye işleri için 
Hazinece banka ve müesseselerden 500 000 liraya kadar kredi açtırılmasına ait olup encümenimiz
ce Askerî fabrikalar umum müdürlüğünce M. M. vekâletinin mezuniyetile 500 000 liraya kadar ak-
tedilecek istikraza Maliye vekilinin kefaleti suretile hüküm muhafaza edilerek kabul edilmiş
tir. Lâyihanın ikinci, üçüncü ve dördüncü maddeleri mütedavil sermaye işlerinin müstakillen su
reti hesabı ve zaruret halinde bütçe işlerile müştereken yapıldığı hallerde bu hesaplardan tefrik 
şekillerini göstermekte olup encümenimiz bu üç maddenin ihtiva ettiği hükümleri işin takip ede-
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oeği safhalara ve zaruretlere göre muhtelif fıkralara ayırarak bir maddede daha açık ve vazih bir 
surette toplamağa çalışmış ve bu madde ile Askerî fabrikalarda yapılacak ticarî işlerin maliyet 
hesabını tayin için esasları göstermek istemiştir. 

Lâyihanın beşinci maddesi üçüncü madde olarak bazı ilâve ve tavzihatla aynen kabul edilmiştir. 
Lâyihanın altıncı maddesile Hükümet mütedavil sermaye işlerini iptidaî malzemesile bu hesap

tan istibdalen yapılmış olup Askerî ambarlara iadesi icap eden malzemenin nakliyatında yüzde 
otuz tenzilât yapılmasını teklif etmekte idi. M. M. encümeni ise mütedavil sermaye hesabma ya
pılacak bütün nakliyatın askerî tarifeye tâbi olmsaı mütaleasında bulunmuştur. 

Encümenimiz yaptığı tahkikat neticesinde mezkûr fabrikaların ticarî işlerde diğer millî müesse-
sat ile müsavi muameleye tâbi olmasını daha muvafık telâkki etmiş ve M. M. Vekili Beyefendinin 
de muvafakatile M. M. Encümeni tarafından tanzim edilen altı ve 7 nci maddelerdeki hükümlerin 
encümenimizin yazdığı dördüncü maddede Askerî fabrikaların mütedavil sermaye işlerinde teşviki 
sanayi hükümlerinden istifade edebileceği suretinde tesbit edilerek bununla gerek nakliyat, gerek 
teşviki sanayi kanununun diğer ahkâmından istifade hususunda Askerî fabrikaları mütedavil ser
maye işleri dolayısile diğer mümasili sınaî müesseselerle hem ahenk bir hale koymuştur. 

Hükümet teklifine göre lâyihanın altıncı maddesinin son fıkrası ordu ihtiyacı için kullanılacak 
malzemenin naklinde sülüs tarife tatbik edilmesine dair bir kaydi ihtiva etmekte ise de Vekil Bey 
tarafından verilen izahata nazaran esasen bu gün dahi bu kabîl eşya hakkında ayni suretle mua
mele yapıldığı anlaşıldığından bu fıkraya lüzum görülmemiş ve tayyedilmiştir. 

Encümenimiz tarafından lâyihaya ilâve edilen beşinci madde M. M. Encümeni tarafından tek
lif edilen sekiz ve dokuzuncu maddelere mütenazır olarak yazılmış olup encümenimizin bu husus
ta kabul ettiği esas bu fabrikalardan yapılacak mecburî mubayaanın yalnız Devlet daire ve 
müesseselerine ve ecnebî memleketlerden ithal mecburiyeti olup ta Askerî fabrikalarda imali kabil 
olan mevadda inhisar ettirilmesidir ki bunda da iki vaziyet nazarı itibare alınmıştır. Biri bu me-
vaddın memleket dahilinde diğer millî fabrikalar tarafından yapılamamasıdır. Bu takdirde fennî 
evsafı muvafık olmak şartile Devvlet daire ve müesseseleri bu gibi malzemeyi Askerî fabrika
lar müdüriyeti tarafından teklif ve deruhde edilince behemehal bu fabrikalardan tedarike mec
bur tutulmuş ve hariç fiatlara bakılmaksızın bu mubayaalarda maliyet fiatının esas olarak kabul 
edileceği tasrih edilmiştir. Diğer esasa gelince: Mubayaa edilecek bu nevi malzemeden emsalini 
memleket dahilinde yapan millî müesseseler de bulunduğu takdirde bunlar arasında usulen mü
nakaşa açılmasıdır ki millî müessesat arasında müsavat esasının tatbikinden mütevellit zarurî 
bir netice addedilmiştir. Ancak yapılması zamana mütevakkıf fakat kullanılması hemen za
rurî olan bu kabîl eşya ve malzemenin hariçten alınmasına zaruret hâsıl olduğu hallerde icra 
Vekilleri Heyetinin kararile bu mecburiyetin muvakkaten kaldırılmasını encümenimiz Devlet iş
lerinin sekteye uğramaması noktai nazarından muvafık bulmuş ve bu maksatla birinci fıkranın 
sonuna istisnaî bir hüküm konmuştur. 

Lâyihanın yedi ve sekizinci maddeleri şekle ait maddeler olup aynen kabul edilmiştir. 
1932 senesi zarfında mütedavil sermaye hesabından yapılan işlerin sureti hesap ve netayicini 

2013 numaralı kanunla halletmek imkânı bulunamıyacağından Maliye ile fabrikalar müdüriyeti 
arasında bazı noktai nazar ihtilâfları çıkmak ihtimalini düşünerek encümenimiz mezkûr işlere ait 
hesabatın dahi bu kanunun ikinci maddesinde yazılı hükümler dairesinde hallini muvafık bul
muş ve bu maksatla lâyihanın sonuna muvakkat bir madde ilâve etmiştir. Bu maruzat dairesin
de yeniden hazırlanmış olan kanun lâyihası Bütçe encümenine havale buyurulmak üzere Yüksek 
Reisliğe takdim olunur. 

iktisat E. Rs. M. M. Kâ. Aza Aza Aza 
Edirne Şebiıı Karalı işar İzmir İstanbul tstajnbul 
Şakir ismail M. Sadettin * Yaşar Alâettİ7i 
Aza Aza Aza 

İstanbul (lazi Autep Bolu 
//. Vasıf M. Nuri Şükrü 
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Askerî fabrikalar umum müdürlüğüne mütedavil sermaye verilmesine dair olan kanuna müzey-

yel 1/622 numaralı kanuıj lâyihası 

T. C. 
Başvekâlet ' 16 -V - İ.9.Î.V 

Muamelât müdürlüğü 
Sayı: 6/JS07 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Askerî fabrikalar umum müdürlüğüne mütedavil sermaye verilmesine dair 2013 numaralı kanu
na zeylen Millî Müdafaa vekilliğince hazırlanan ve icra IVekilleri Heyetinin 13 - V -1933 toplanı
şında Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası i 
zurlanna sunulmuştur efendim. 

esbabı mucibesile birlikte yüksek hu-

B aş vekil 
İsmet 

Esbabı mucibe 

Askerî fabrikalarımızın hariçten celp zaruretinde bulunduğu iptidaî maddelerin teşviki sanayi 
kanununa göre tanzim edilen gümrük muafiyeti listesinden istifade etmemesi Maliye vekâleti ta
rafından iktisat vekâletine işar buyurulduğu iktisat vekâletince memurlarımıza bildirilmiştir. As
kerî fabrikalar umum müdürlüğü malûm olduğu üzere bütçesile Millî Müdafaa vekâleti kara 
ordusu için harp malzemesi imal ve tamir eder. Bundan ibaşka bir de mütedavil sermayesile pi
yasa işlerini ve devairden alacağı siparişleri yapar. Burnunla askerî fabrikaların yüksek olan 
kudret ve istitaatlerinin istismar edilmesine ve mevcut usta ve amelesinin dağıtılmamasına 
çalışılır. 

A - Askerî fabrikalar umum müdürlüğünün bu iki nevi ikinden birincisini; Devlet bütçesinden 
kara ordusu için imal ve tamir ettiği harp malzemesi teşkil eder ki bu malzemeyi top, tüfek, 
barut, fişek ve saire halinde mamul olarak hariçten ithal ejttiği takdirde gümrüksüz getirir. Fakat 
bunları mamul olarak ithal etmeyip te kendi fabrikalarında i imal etmek üzere yalnız iptidaî mad
delerini ithal etmek istediği zaman bu maddelere gümrük (resmi vermeğe mecbur ediliyor. Bunun 
müeddası memleket haricindeki fabrikalar mamulatının ithalini terviç etmek ve dahilde askerî 
fabrikalarımızda yapılacak imalâtı gümrük resimlerile tazyik eylemek olur ki bittabi makul bir 
sistem olmaz ve Hükümetin himayecilik siyasetine uymaz. Buna binaen geçen 1927 ve 1929 sene
lerinde askerî fabrikalanna İktisat vekâletince merbut muafiyet ruhsatnameleri de verilmiştir. Bu 
ruhsatnameler teşviki sanayi kanunu ahkâmından istifad^ hakkını bahşetmekte ve kanun mevcut 
oldukça, fabrikalar da çalıştıkça hukukan gayri kabili iptal ve istirdat görülmektedir. Maliye 
vekâleti bu fabrikalann inhisar altında çalıştığını ve rekabet sahasında yerli ve ecnebi mamulâ-
tile fiat mukayesesine tâbi olmadıklarım ileri sürmekte üse de bu mülâhaza varit değildir. Onla
rın mamulâtını hususî fabrikalar da yapabilir. Kezalik hajriçten de celbolunur ve yukanda arzo-
lunduğu üzere bilâkis hariçten celbolunan mamul askerî hjırp eşyası gümrükten de muaftır. Bu 
hal onların iptidaî madde ve yedek ihtiyaçlarının gümrüktjen muaf olmasmı kuvvetle istilzam 
etmektedir. 

B - Askerî fabrikalar umum müdürlüğü mütedavil sermaye işlerine gelince; bu hu
susta askerî fabrikalar lâakal diğer millî fabrikaları derecesinde himayeye mazhar ol
malıdır. Aksi takdirde çalışmaları ve rekabet etineleri imkânı olmaz. Bu ise mak
sadı tesise mugayirdir. Maliye vekâletinin yukarıda arzolftnan mülâhazası bu kısım zaten müna
kaşaya bile mahal bırakmamaktadır. Buna binaen hususî ifabrikalann istifade ettiği hukuktan 
fabrikalarımızın istifade etmesi bir hakkı tabiidir. Bu lsanunla fabrikalanmızın istifade edeceği 
gümrük muafiyeti yekûnu 50 000 lirayı geçmeyeceği için şayanı istiksar da değildir. Binaenaleyh 
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20 - VII - 1932 tarih ve 13193 sayılı muafiyet kararnamesi mucibince yerli sanayie bahşedilen 
kuktan fabrikalarımızın da istifadesini temin için merbut kanun lâyihası hazırlanmıştır. 

hu-

Askerî fabrikalar umanı tnüdürlüğüne mütedavil sermaye verilmesine elair ,2013 sa
yılı kanuna müzeyyel kanun lâyihası 

— Alelûmum askerî fabrikalar teşviki sanayi knunundan istifade ederler. 
— Bu fabrikaların gümrük muafiyeti senede ceman 50 000 lirayı geçemez. 
— Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
— Bu kanunun hükümlerini icraya Millî Müdafaa, Maliye ve İktisat vekilleri me-

MADDE 1 
MADDE 2 
MADDE 3 
MADDE 4 

murdur. 

Bş. V. 
İsmet 

Mf. V 
Dr. Reşit 

Ad. V. 
Yusuf Kemal 

Na. V. 
Hilmi 

M. M. V. 
Zekâi 

lk. V. 

Da. V. Ha. V. V. 
S. Kaya S. Kaya 
' S. î. M. V. * G. t. V. 
Dr. Refik Ali Rand 

13- V-1933 
Mal. V. 

M. Abdülhalik 
Zr. V. 

Muhlis 

Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Biltee eneümeui 

M. No. 156 
Esas No 1/519, 602 

23 - V -1033 

Yüksek Reisliğe 

Askerî fabrikalar umum müdürlüğüne mütedavil sermaye verilmesi hakkındaki 2013 numaralı 
kanuna bazı maddeler tezyili hakkında olup millî Müdafaa ve İktisat encümenleri mazbatalarile 
birlikte encümenimize tevdi olunan kanun lâyihası ile yine bu kanuna tezyil edilmek 
üzere Başvekâletin 16 mayıs 1933 tarih ve 6/1507 numaralı tezkeresile gönderilerek en
cümenimize havale buyurulan kanun lâyihası birleştirilerek Millî Müdafaa ve Maliye vekilleri 
Beylerle Askerî fabrikalar umum müdürü hazır oldukları halde tetkik ve mütalea edildi. 

2013 numaralı kanun ile ticarî sahada dahi çalışmak salâhiyetini haiz olan askerî fabrikaların 
bu sahadaki faaliyetlerinin ticarî şartlara uygun olabilmesi için lüzumlu görülen bazı hükümlerin 
tedvini zımnında teklif olunan bu iki lâyiha encümenimizce de esas itibarile tasvip edilmiştir. 

Yalnız harbi umumiden beri almarak elyevm askerî fabrikalar idaresi elinde bulunan iptidaî 
maddelerin envanteri pek yüksek fiatlar ifade etmektedir. Bu gün alınacak siparişlerin diğer ticarî 
fabrikaların fiatlan derecesinde bir fiatla yapılabilmesi için evvel emirde uzun senelerden beri 
gayritabiî rakamlar ifade eden envanterin tashihi lüzumlu görülmüş ve bu ameliye yapılmadıkça 
sipariş alınmaklığı da encümenimiz maddeten imkânsız görmüştür. 

Bu maksatla İktisat encümeninin 3 üncü maddesine bazı fıkralar ilâve edilmiştir. 

İktisat encümeninin dördüncü maddesi Hükümetin ikinci teklifi dairesinde bazı tadilâtla kabul 
edilmiştir. 

Devlet dairelerinin ve bilhassa Devlet demiryolları idaresinin Askerî fabrikalar mamulâtını mu
bayaa mecburiyeti hakkmda lâyihanın mutlak hükmü, yine yukarıda izah edildiği veçhile ipti
daî maddelerin rayice göre yeniden kıymetlendirilmesi ve Teşviki sanayi muafiyetleri temin edil
dikten sonra yerli malların yüzde on fazlası ile dahi olsa mubayaa mecburiyeti hakkındaki 
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umumî hüküm kâfi görülerek beşinci madde tayyedilmiştir. 

Arzedilen esaslar dahilinde hazırlanan kanun lâyihası Umumî heyetin yüksek tasvibine arzo-
lunur. 

Reis 
(îümüşane 
11. Felimi 

(Giresun 
Kâzım, 

Reis vekili 
Konya Edirne Oorıım 

K. Hüsnü Faik Mustafa 
Ki rkl a rel i Manisa 

M. Ndhit M. Turgut 

Elâziz 
11. Tahsin 

Niğde 
Faik 

K mirimi 
A sim 

Sivas 
M. Remzi 

İsparta 
Miikerrem 

Yozgat 
S. Sırrı, 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Askerî fabrikaların mütedavil sermaye ile ticarî 
iş yapması hakkındaki 2013 numaralı kanuna 

müzeyyel kanım lâyihası 

MADDE 1 — Mütedavil sermaye işlerinin 
tedviri için millî banka ve müesseseler nezdinde 
Askerî fabrikalar umum müdürlüğü namına Ha
zinece 500 000 liraya kadar kredi açtırılmasına 
mezuniyet verilmiştir. 

MADDE 2 — Askerî fabrikalar teşkilatın
daki zabitan, memurin ve müstahdemin maaşat 
ve ücuratı bütçeden verilir. Yalnız mütedavil 
sermaye siparişlerinde işçilik ücretleri müteda
vil sermayeden tesviye olunur. Esbabı mücbire 
ve zaruriye dolayısile işçilik ücretlerinin ve iş
letme masraflarının bütçeden itası da caizdir. 
Ancak bütçeden verilen ücret veya yevmiye ile 
işletme masrafları Hazine matlubuna kaydolu
narak sene nihayetinde Hazineye teslim olunur. 

MİLLÎ MÜDAFAA ENCÜMENİNİN TADİLİ 

Askerî fabrikalar umum müdürlüğüne 
mütedavil sermaye verilmesine dair 
18-VI-1932 tarih ve 2013 sayılı ka

nuna zeyil kanun lâyihası 
MADDE 1 — Hükümetin teklifi olduğu gibi 

MADDE 2 — Hükümetin teklifi olduğu gibi 



İKTISAT ENCÜMENININ TADİLÎ 

Askerî fabrikalar umum müdürlüğüne müte
davil sermaye verilmesine dair 2013 numaralı 

kanuna müzeyyel kanun lâyihası 

MADDE 1 — Askerî fabrikaların mütedavil 
sermaye işlerini tedvir için Millî Müdafaa ve
kâletinin mezuniyetile millî banka ve müesse
selerden beş yüz bin liraya kadar aktedilecek is
tikraza kefalet etmeğe Maliye vekili mezundur. 

MADDE 2 — Askerî fabrikalarda mütedavil 
sermaye hesabına yapılacak işlerde aşağıda ya
zılı esaslar tatbik olunur: 

A) İşçilik ücret ve yevmiyeleri mütedavil ser
mayeden ödenir. Ancak fennî sebepler ile der
hal fabrikanın diğer işlerinden tefriki kabil ola
mayacak hallerde işçilik ücret ve yevmiyeleri 
muvakkaten askerî fabrikalar bütçesinden veril
mek caizdir. Bu takdirde mütedavil sermaye he
sabına yapılan sarfiyat bilâhare hesap ve tefrik 
edilerek sene nihayetinde mütedavil sermaye he
sabından Maliyeye iade olunur. 

B) Mütedavil sermaye işlerinde kullanılacak 
iptidaî maddeler mütedavil sermaye hesabından 
tedarik olunur. Ancak Millî Müdafaa vekâletin
ce esasen mütedavil sermaye işlerinde kullanıl
masına müsaade edilen iptidaî maddelerle müs
tacel veya fennî sebepler dolayısile umumî büt
çe işlerile bir arada yapılması zarurî mütedavil 
sermaye işlerinde kullanılacak iptidaî maddele
rin askerî fabrikalar ambarlanndan muvakkaten 
verilmesi caizdir. Şu kadar ki bu suretle müte
davil sermaye işlerinde kullanılacak iptidaî mad
deler bilâhare ya aynen veya Millî Müdafaa 
vekâletinin kabul edeceği muadil kıymette diğer 
iptidaî maddeler mütedavil sermaye hesabından 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

MADDE 1 — Hükümetin teklifi veçhile ka
bul edilmiştir. 

MADDE 2 — İktisat encümeninin 2 inci mad
desi aynen kabul edilmiştir. 



MADDE 3 — Askerî fabrikalar ambarların
da mevcut malzemenin mütedavil sermaye sipa
rişlerine sarfı caizdir. Ancak sarfolunan bu 
malzeme ya aynen veya ihtiyacatı askeriye için 
lüzumu olan muadil bedel de diğer malzeme ha
linde mütedavil sermayeden ticarî şekilde mu
bayaa edilerek ambarlara iade olunur. 

MADDE Hükümetin teklifi olduğu gibi 



ticarî şekilde tedarik olunarak askerî fabrikalar 
ambanna iade olunur. 

MADDE 3 — Askerî fabrikalar ambarla
rında mevcut mamul, yan mamul ve ham mal
zeme ve eşyadan ordu için lüzumu olmadığı 
usulen kararlaştınlmış olup piyasada satılması 
mümkün bulunanlarının maliyet fiatı üzerin
den mütedavil sermaye hesabına devrolunması 
ve bu hesaptan ticarî şekilde satılması caizdir. 
Şu kadar ki bu kabil malzeme ve eşya yerine ve
kâletçe kabul edilecek muadil kıymette diğer 
bir malzeme mütedavil sermaye hesabından sa
tın alınarak askerî fabrikalar ambarlarına iade 
olunur. 

MADDE 3 — Askerî fabrikalar ambarların-
da mevcut mamul, yarı mamul ve ham malzeme 
ve eşyadan ordu için lüzumu olmadığı usulen 
kararlaştınlmış olup piyasada satılması müm
kün bulunanlarının aşağıda yazılı maliyet fiatı 
üzerinden mütedavil sermaye hesabına devro
lunması ve bu hesaptan ticarî şekilde satılması 
caizdir. Şu kadar ki bu kabil malzeme ve eşya 
yerine vekâletçe kabul edilecek muadil kıymette 
diğer bir malzeme mütedavil sermaye hesabın
dan satın alınarak Askerî fabrikalar ambarları
na iade olunur. 

Birinci fıkra mucibince ordu ihtiyacına el
verişli olmadığı kararlaştırılan mamul, yarı ma
mul ve ham malzeme ve eşyadan haricî sipariş
lere de kullanılacak maddelerin maliyet fiatları 
Millî Müdafaa ve Maliye vekâletlerile Askerî 

C) Mütedavil sermaye işleri asken fabrika
ların mevcut tesisat, alât ve edevatile yapılır. 
Yapılan işe ve bu iş için kullanılan alât ve ede
vata göre fabrikaların umumî amortismanın- ı 
dan nisbî bir hisse tefrik ve mütedavil sermaye 
işlerinin maliyet fiatine ilâve olunur. Bu su
retle hesap olunacak amortisman hisseleri sene 
nihayetinde mütedavil sermaye hesabından Ma
liyeye verilir. 

Ç) Mütedavil sermaye işlerine ait olup yu
karıdaki fıkralarda yazılı olmayan işletme mas
rafları umumî bütçe işlerinden ayrılmak kabil 
olduğu takdirde mütedavil sermaye hesabından 
ödenir. Ancak ayrılmak kabil olamayacak hal
lerde bu nevi işletme masrafları bidayeten umu
mî bütçeden verilmekle beraber bilâhare müte
davil sermaye hesabına yapılan işlere mukabil 
masraflardan bir hisse hesap ve tahakkuk etti
rilerek mütedavil sermayeden Maliyeye verilir. 

D) Mütedavil sermaye işleri için Askerî fab
rikalar umum müdürlüğü merkez teşkilâtına ait 
maaşat, ücurat ve idare masarifinden hisse ay
rılmaz. Yalnız muhtelif fabrikalardan yapılan 
mütedavil sermaye işleri için yalnız işin yapıl
dığı fabrikaya ait teşkilât maaş ve ücretlerile 
idare masrafından nisbî bir hisse hesap ve müte
davil sermaye işlerinin maliyet fiatine ilâve 
edilir ve bu hisselerin tutarı sene nihayetinde 
mütedavil sermaye hesabından Maliyeye verilir. 
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MADDE 4 — Mütedavil sermaye siparişleri, 
mevcut fabrika ve müesseselerin tesisat, alât ve 
edevatile yapılır. Maliyet fiatlerine yapılan işe 
ve bu iş için kullanılan alât ve edevata göre nis-
bî bir amortisman ilâve ve sene sonunda bundan 
hâsıl olan paranın tutarı umumî bütçeye irat 
olunur. 

MADDE 5 — Askerî fabrikalar ambarlarında 
mevcut mamul, nim mamul, g-ayrimamul malzeme 
ve eşyadan ordu ihtiyacına lüzum olmayan ve pi
yasada satılması mümkün olanların Hazineye mal 
olduğu fiat üzerinden mütedavil sermayeye mal 
edilerek ticarî şekilde satılması caizdir. Şu kadar 
var ki Hazineye mal olduğu fiatin tutan kadar 
malzemenin üçüncü madde mucibince ambarlara 
iadesi şarttır. 

MADDE 4 — Hükümetin teklifi olduğu gibi 

MADDE 6 — Fabrikalara getirilecek iptidaî 
malzeme ile üçüncü madde mucibince ambar
lara iade olunacak eşya Devlet demiryollarında 
umumî tarife üzerinden % 30 tenzilâtla ve bu 
fabrikalardan çıkarılacak eşyadan ordu ihtiyacı 
için kullanılacaklar sülüs ücretle naklolunur. 

MADDE 5 — Hükümetin teklifi olduğu gibi 

MADDE 6 — Mütedavil sermaye hesabına ya
pılacak bütün nakliyat askerî tarifeye tâbidir. 

MADDE 7 — Askerî fabrikalar iptidaî mad
deler ve alât ve edevat getirme ve alım satımın
da hususî fabrikaların faydalandığı kanun hü
kümlerinden onlar gibi faydalanır. 

MADDE 8 — Devlet alım satımında eşya ve 
malzemeden ihtiyacın en aşağı dörtte bir mikta
rının, talip oldukları takdirde münakaşa fiatı 
üzerinden veya pazarlıkla askerî fabrikalara si
parişi mecburidir. 
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MADDE 4 — Askerî fabrikalar mütedavil 
sermaye işlerinde teşviki sanayi kanununun 
hükümlerinden istifade ederler. 

MADDE 5 — Fennî evsafı muvafık bulun
mak şartile askerî fabrikalarda imal edilebile
cek ray ve sair demiryolu malzemesile demir 
inşaat malzemesinin mezkûr fabrikalarca tek
lif ve deruhde edildiği takdirde Devlet daire ve 
müesseseleri tarafından maliyet fiatile bu fabri
kalardan tedariki mecburidir. Ancak müstacel 
ve hususî hallerde tcra Vekilleri Heyetince bu 
mecburiyetin muvakkaten tatbik olunmaması
na karar verilebilir. Yukarıda mezkûr malze
menin askerî fabrikalardan başka diğer millî 
fabrikalar tarafından yapılması ve teklif vukuu 
halinde bu malzemeye ihtiyaç gösteren daire
lerce müzayede ve münakaşa kanunu ahkâmı 
tatbik olunur. 

fabrikalar umum müdürlüğüne mensup ve piya
saya vâkıf birer memurdan teşkil edilecek bir 
komisyon marifetile 1933 senesi rayicine göre 
yeniden kıymetlendirilerek bir maliyet defteri 
tanzim edilir. 

Ordu işlerine elverişli maddelerden birinci 
fıkra mucibince ticarî siparişlerde kullanılması 
icap edenlerin maliyet fiatları da sipariş alındı
ğı zamanın rayicine göre Askerî fabrikalar umum 
müdürlüğünce tayin olunur. 

MADDE 4 — Askerî fabrikalar senede en 
çok 50 000 lira gümrük resmi ve muamele ver
gisi miktarını tecavüz etmeyecek derecede îcra 

Vekilleri Heyetince tanzim olunacak bir iptidaî 
maddeler muafiyet cetveli mucibince teşviki sa
nayi kanunundan istifade ederler. 
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MADDE 7 
teberdir. 

Bu kanun nesri tarihinden mu-

MADDE 8 — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Millî Müdafaa ve Maliye vekilleri memur
dur. 

1 4 - 1 
Bş. V. Ad. V. 
îsmet Yusuf Kemal 
Da. V. Ha. V. 

S. Kaifa Dr. T. Rüştü 
Mf. V. Na. V. 

Dr. Reşit.Calip IIilmi 
S. İ. M. V. ( î . l . V. 
Dr. Refik Ali Bana 

- 1933 

M. 

M. M. V. 
Zekâi 

Mal. V. 
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îk. V. 
M. Celâl 

7A: V. 
Muhlis 

MADDE 9 — Muvazenei umumiyeye dahil 
mülhak ve hususî bütçelerle idare olunan daire 
ve müesseselerin her türlü alım ve satım işlerine 
Askerî fabrikalar umum müdürlüğü teminat ver
meksizin girebilir. 

MADDE 10 — Bu kanun 1 haziran 1932 sene
sinden muteberdir. 

MADDE 11 — Bu kanunun hükümlerini icra
ya Millî Müdafaa ve Maliye vekilleri memurdur. 
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MADDE 6 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

MUVAKKAT MADDE — 1932 malî senesi 
zarfında askerî fabrikalarda yapılan mütedavil 
sermaye işleri bu kanunun ikinci maddesinde 
gösterilen esaslara göre hesap edilir. 

MADDE 7 — Bu kanunun hükümlerini ic
raya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

MADDE 5 — İktisat encümeninin 6 inci mad
desi 5 inci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE — İktisat encümeni
nin muvakkat maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 6 — İktisat encümeninin 7 inci mad
desi 6 inci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 





Sıra No 226 
Türkiye Cumhuriyeti Hükûmetile Osmanlı umum borçları 
hâmilleri arasında imza edilen itilafname ve ilişiklerinin 

tasdikine dair I 703 numaralı kanun lâyihası ve Bütçe 
encümeni mazbatası 

T. C. 
Başvekâlet 

Muamelât müdürlüğü J8-V-1933 
Sayı : 6J1543 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Osmanlı Düyunu Umumiyesi hâmillerinin mümessilleri 
arasında 22 nisan 933 tarihinde imza edilen itilafname ve ilişiklerinin tasdiki hakkında Maliye 
Vekilliğince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetinin 17-V-1933 tarihli içtimaında Yüksek 
Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte yüksek huzurlarına sunul
muştur efendim, Başvekil 

İsmet 

Esbabı mucibe lâyihası 
A - Müzakerat tarihçesi: 
Lozan ahitnamesi, Osmanlı borçlarının, İmperatorluktan toprak almış vâris Devletler arasında 

taksim olunması esasım vazetmiştir. 
Osmanlı borçları Meclisi, ahitnamenin hükümlerini tatbikan borçlu Devletlere terettüp eden yıl 

taksitlerini tesbit ederek 6 teşrinisani 1924 tarihinde Devletlere tebliğ etmiştir. 
Alâkadar Devletlerin, uhdelerine verilen yıl taksitlerini kabul etmemeleri neticesinde keyfiyet, 

Cemiyeti Akvam Meclisinin tayin ettiği, bir hakeme sevkedilmis ve hakem 18 nisan 1925 tarihli bir 
kararile borçlu Devletlerin hisselerini aşağıdaki yüzdelerle tesbit etmişti. 

17 teşrinievvel 1912 17 teşrinievvel 1912 
den evvelki istikrazlar den sonraki istikrazlar 

Devletler 
Türkiye 
Yunanistan 
Suriye ve Büyük 
Yugoslavya 
Irak 
Filistin 
Bulgaristan 
Arnavutluk 
I ticaz 
Yemen 
Maveraüşşeria 
İtalya 
Necit 
Maan 
Asir 

I..Ü1 

Y 

bnan 

o k n n 

"/ 
MI 

62,25 
10,57 

8,17 
5,2 5 
5,09 
2,46 
1,62 
1,57 
1,13 
0,89 
0,55 
0,23 
0,10 
0,10 
0,02 

1 0 0 , -

/o 

76,54 
0,55 

10,05 
— 

6,2 5 
3,03 
0,16 

— 
1,39 
1,09 
0,68 

— 
0,12 
0,12 
0,02 

1 0 0 , -
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Lozan ahitnamesinin 49 uncu maddesine tevfikan 1 temmuz 1925 tarihinde Fransa Hariciye ne

zaretinde toplanan bir komisyan, yukarıdaki yüzdeler esası dairesinde, osmanlı borçlarının itibarî 
resülmalini borçlu devletler arasında taksim etmiştir. 

Osmanlı İmparatorluğunun, bazı avanslardan mütevellit teahhüdatı haricinde, borçlarının, Lozan 
ahitnamesinin meriyete girdiği tarih olan 6 ağustos 1924 teki miktar ve mikyası, Mısır vergisi ile 
tenlin edilmiş olan istikrazlar hariç bırakıldıktan ve mütedahil senevi taksitlere mukabil verilmesi 
mukarrer bonoların şartlarında bazı tadilât icra edildikten ve nihayet düyunu muvahhide faizleri 
ile ikramiyeli demiryolları tahvilâtının amortismanlarından takriben altı milyon liralık bir tenzilât 
yapıldıktan sonra 161 303 833 nominal lira olarak tesbit edilmiş ve bunda Türkiye hissesine: 

Uzun vadeli istikrazlardan 82 456 337 
Hazine bonolarından 3 521 936 
Mütedahülerden de 21 550 188 lira ki 

Ceman . . . . 107 528 461 
Lira tefrik olunmuştur. 
Bu borç nominali, 1928 mukavelesi ile, istikrazların tediye akçelerine göre, sterlin, Holanda 

florini ve frank olarak muhtelif kategorilere taksim olunmuş ve istikrazların tediye akçeleri meya-
nında sterlin bulunduğuna veya bulunmadığına nazaran, muhtelif tediye palyeleri ve bunlara göre 
de muhtelif tediye yüzdeleri kabul edilmişti. Yukarıda gösterilen borç hissesine nazaran Türkiyenin 
ilk seneden itibaren faiz ve amortisman olarak 5 219 693 altın lira ödemesi lâzımgelirken kabul edi
len tediye palyelerine ve tediye yüzdelerine göre yıl taksiti olarak aşağıdaki miktarları ödemesi mu
karrerdi : 
:, ' Altın türk lirası 

Haziran 1929 dan mayıs 1936 tarihine kadar yedi sene 2 000 000 
» 1936 » » 1942 » » altı » 2 380 000 
» 1942 » » 1947 » » beş » 2 780 000 
» 1947 » » 1952 » » beş » 3 180 000 
» 1952 den itibaren itfaya kadar 3 400 000 

Hükümet, 13 haziran 1928 tarihli mukavelenin 13 üncü maddesinin 10 uncu paragrafının ilk iki 
sene için bahşettiği ihtiyarı istimal ederek amortismandan sarfı nazar etmiş ve birinci tatbikat sene
si zarfında borç servisi karşılığı olarak Borçlar meclisine yalnız 1 435 000 sterlin tediye etmiştir. 

Türkiyenin, ayni sene zarfında, millî paranın mukadderatını tehdit eden had bir kambiyo buh
ranı ile karşılaştığı hatırlardadır. Hükümet bir taraftan şiddetli bir seyir takip eden buhranı önle
mek için tedbirler alırken, diğer taraftan da memleketin haricî taahhütlerini daralan malî siası ve 
millî paranın masuniyet ve mahfuziyeti ile telif etmek çarelerini gözden ayırmamıştır. 

Devlet Hazinesi ve memleketin kambiyo siası ancak hayatî ihtiyaçlara cevap verebildiği bir sı
rada mahdut olan bit imkânları kullanmakta hassas ve kıskanç olduk. Bu çetin mukavemet ve mü
cadele günlerinde idi ki Taymis» gazetesi Türkiyenin haricî borçlerını tediye etmemeğe karar 
vermiş olduğunu bildiren bir haber neşretti. 

Londra gazetesinin verdiği bu haber Türkiyenin haricî! taahhütlerinin kâffesine şamil bir mora-
tuar ilânına karar verilmiş olduğunu bildirmek itibarile hakikate uygun değildi. Bu neşriyat üzerine
dir ki Borçler meclisi telgrafla Hükümete müracaat ederek vahim neticeler tevlit edebilmek isti
dadında olan bu haberin tekzibini istedi. 

Bu telgrafa verdiğimiz cevapta, Hükümetin carî seneye müteallik borçlarının kamilen ödenmiş 
bulunmasına nazaran bu haberin hiç bir kıymeti olmaması lâzımgeleceğini, bir tekzibin ise faydasız 
ve mahalsiz olduğu bildirildi. Hükümet bu münasebetle Osmanlı borçlarının tediyesine başlanma
sından doğan buhranın maliyemizi ve memleket iktisadiyatım tehdit ettiğini ve buhranın devam 
etmesinin binnefis hâmiller için de vahim olması ihtimallerinin düşünülmesi icap edeceğini tebarüz 
ettirerek Meclisin vaki müracaati vesilesile, Hükümete hususî bir sureti hal telkin edip edemeye
ceğinin bildirilmesini istedi. 



Borçlar meclisi cevabında, Hükümete hususî bir sureti hal telkin etmek mevkiinde olmadığını 
söylemekle beraber, Hükümetle derhal temasa gelmeği hâmillerin menfaatleri iktizasından addet
tiğini bildirdi. 

1930 senesi martında başlayan ve o senenin yazına kadar temadi eden bu temaslar elde edilmiş 
olan neticenin temelini kurmak itibarile ehemmiyeti haizdir. Bu temaslar esnasındadır ki Osmanıl 
borçlarının ebet müddet olarak Türk tediye muvazenesini tazyik ve ihlâl etmek istidadında bir 
yük olduğu söylenilmiş ve 1928 mukavelesinin revizyonu talep edilmiştir. Yine bu temaslar esnasın
dadır ki hâmillerin mümessilleri 1928 mukavelesinin hukukî bünyesinde rahneler açan münakaşa 
lara kapılmaktan kurtulamamışlardır. 

Hükümetin, borçlar meselesi muvacehesinde, politikası, sistematik olarak, 1928 mukavelesinin 
revizyonunu istihsal etmek gayesine matuf idi. Hükümet bir taraftan hâmiller mümessilleri ile 
müzakereye devam ve onların memleket vaziyetini tetkik etmek üzere bir mütehassıs celbedilmesi 
hakkındaki tekliflerini kabul ederken de bu politikanın icaplarını yerine getirmekte idi. 

Bir mütehassıs celbini kabul ettik ve onun tetkiklerini bitirmesine intizaren 1928 mukavelesinin 
tahmil ettiği teahhütlerin 1/3 ünün ödenmesi esasım da onlara kabul ettirdik. Bu, 1923 mukavele
sinin derpiş etmediği bir sureti tesviye ve bizzat hâmiller mümessillerince nihayet kabul edilen bir 
sureti hal olduğuna göre, borçlar mevzuunda, mukavele haricinde, yeni bir statüko tesis etmek nok
tasından ehemmiyetli bir merhaledir. 

Mütehassıs nazarında bütün dava kambiyo müzayakası ile izah edilebilir bir keyfiyet idi. Bu da-, 
vanın halli için ihracat ticaretinin artması ve bunun için de asgarî iki sene olmak üzere her halde uzun 
olmayan bir tanzim devresinin geçmesini beklemek ve nihayet 1928 mukavelesini aynen tatbika baş
lamak lâzımdı. 

İşte bu görüşlere müstenit olaraktır ki hâmillerin mümessilleri hükümete 1928 mukavelesi dahi
linde muvakkat bir rejimin teshilâtını teklif ettiler. 

Bütün bu temaslar ve karşı tarafın değişmez görüşü bize bir kere daha gösterdi ki Osmanlı borç
ları davasının bize ve onlara göre telâkisi keskin bir tezat mahiyetini muhafaza etmektedir. 

Biz 1928 mukavelesinin tatbikına devam edildikçe memleket iktisadiyatının tehlikeli bir yola 
girmekten kurtulamıyacağını söyledik ve onlara bu hakikatin mesnetsiz bir iddia olmadığını ispat 
eden deliller gösterdik. Hakikati gördüler. Fakat anlamaz görünmekte İsrar ettiler. İşte bunun 
üzerinedir ki Hükümet meclise çektiği bir telgrafla memleketin malî tamamiyet ve masuniyetini 
tehdit edici her teşebbüse karşı çok hassas olduğunu bildirdi ve o zamandan beri, Osmanlı borçlan 
meselesini, 1928 mukavelesindeki mahiyetleri ile, kabul etmemek kararını aldı. 

Böyle olmakla beraber Hükümet Osmanlı borçları meselesini âdil bir hal suretine raptetmek 
arzusundan ve her vesile ile de bu maksadın tahakkukuna hizmet edecek teşebbüslerde bulun
maktan ayrılmış değildir. Hâmiller, uzun muhaberelerden sonra, Ankaraya beş mümessilden mürek
kep bir heyet gönderdiler. Hükümet bu heyetle müzakereye sabık Maliye vekili, İzmir mebusu, Sa
raçoğlu Şükrü Beyefendiyi memur etti. 16 mayıs 1931 de başlayan ve 28 mayıs 1931 tarihine kadar 
devam eden müzakerelerde Hükümet murahhası iktisadî ve malî müşkülâtı tevsik eden delilleri 
ortaya koyduktan sonra, hâmiller mümessillerine 1928 mukavelesi yerine yeni bir anlaşma ikamesi 
suretile katî bir tesviye teklif etti. Hükümete nazaran bu katî tesviyede esas, 1928 mukavelesinin 
tahmil ettiği tediyelerin ehemmiyetli mikyasta tenzili ve değişmeyen sabit bir yıl taksiti olarak ta 
800 000 liranın kabulü idi. Teklifimize nazaran bu 800 000 liralık yıl taksiti itilâfı takip edecek ilk 
iki sene zarfında yüzde elü mikyasında ve Türk lirası olarak tediye edilecek ve imkân dairesinde 
de kambiyoya tahvil olunacaktı. Diğer yansının tediyesi ise talik olunacaktı. Hâmillerin murahhas
ları muvakkat bir kolaylık olmak üzere 1928 mukavelesinin derpiş ettiği yıl taksiti üzerinden 1 
milyon ingiliz lirasının kayıtsız ve şartsız transfer edilmesi ve mezkûr mukaveleye göre olan yıl tak
sitinin bakiyesinin de hâmiller lehine bütçemize i t ial olunması şeklini kabul edebileceklerini ifade 
ettiler. 

Müzakeratın devamı esnasında Hükümet katî ve devamlı bir tesviyede ısrar etti. Hâmillerin 
mümessilleri ise böyle bir tesviye suretini hâmillere arzedemiyeceklerini bildirdiler. 
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Müzakerat bu şerait ve vaziyet içinde talik edildi ve keyfiyet bir tebliğ ile ilan olunda (29 ma
yıs 1931). 

Hükümet 16 haziran 1931 tarihinde yeni bir itilâfın aktine kadar her ay borçlar hesabına 620 000 
Türk lirası tediye edebileceğini Borçlar meclisine tebliğ etti. Bu karar ve tebliğ meclisin mükerrer 
itirazlarına ve protestolarına vesile verdi ve meîüs bu kısım tediyata ancak "alelhesap tediyat,, ma
hiyetinde addedebileceğim bildirdi. Hükümet, müzakerat müsbet ve tırmin edici b\: neticeye 
varıncaya kadar bu sta rukoyu muhafaza edeceğini ve: büyük müşkülât bahsına tediye etmekte olduğu 
miktarlar haricinde kendini hiç bir taahhüt ile bağlı görmemekte oldururu ifade etti. 

Hükümet bu bisut muhaberata ve hiîf.ıîler aleybine neticeler tevlit tden vaziyete nihayet 
vermek ve borçlar meselesine iki tarafın menfaatlerini koruyan bir tesviye şekli bulmak hususun 
dairi, samimî emelile, "uıJik edilen müsakeratm yeniden başlamasına taraftar olduğunu bildirdi ve 
borçlar meclisini müzakereye davet etti ( 14 teşrinisani 1931) .Buna cevaben meclis Hükümetle 
müzakerata girişmeğe amade olduğunu bildirerek müsakeratm Pariste cereyanının kabulünü ve bu 
maksatla Hükümet murahhasının Parise izamını rica etti. 

Hükümet murahhası olarak Parise giden Saraçoğlu Şükrü Bey ile hamilerin mümessilleri ara
sındaki müzakerat 28 kânunusani 1932 tarihinde foışlanııştır. 

Müzakeratta ilk mütı.-vkaşa edilen nokta, itilâfın muvakkat veya daimi mahiyeti haiz olması mese
lesi idi. Hâmillerin mümessilleri evvelâ, ilk tezlerine sadık kalarak, Türkivenin halen içinde bulun
duğu iktisadî müşkülât devresine tekabül edecek bir muvakkat anlaşma esasında ısrar etmişlerdir. 
Bize göre muvakkat rejimi ise, yeni esasları müstenit daimî bir itilâfın ilk müşkül senelere tekabül 
edecek muayyen bir devresi için talep edilen bir kolaylık mahiyetinde idi. 

Bu yeni anlaşmada gözden kaçırmayacağımız esaslı bir nokta, filhakika, Devletin itibarını sıyanet 
etmek endişesi idi. Devlet itibarının masuniyet ve kuvveti de evvelemirde taahhüt edeceğimiz tediya-
tın muntazam yapılabilmesine bağlı idi. Buna nazaran evvelâ daimî rejim için tesbit ve kabul edilecek 
yıl taksitinin, Türkiyenin tediye siasile mütenasip olmasını, diğer taraftan da gerek dünya ikti
sadî vaziyetinin, gerek Türkiyeye has iktisadî şartların emrettiği bir zaruret olarak, yeni itilâfın ilk 
senelere münhasır olmak üzere bir tenzilâtlı tediye devresini de ihtiva etmesini istedik. Hükümet, hâ
millerin mümessillerine bu teklifleri yaparken yine Devletin itibarını korumak mülâhazasile, Türki
yenin, mütedavil Osmanlı tahvillerindeki hissesine mukabil müstakil Türk tahvilleri ihraç etmek ta
savvurunda olduğunu da ileri sürmüştür. 

Hükümetin bu üç mevzudaki teklifleri müsbet olarak şunlardı: 
1 - Daimî rejim için sabit ve değişmez bir yıl taksiti olarak takriben 620 000 altın Türk lirası

nın tediyesi, 
2 - Beş senelik bir intikal devresi zarfında buyıl taksitinin nısfının transferi, 
3 - Mütedavil Osmanlı tahvillerindeki türk hissesinin derhal yüzde sekiz faizli ve 50 senede it-

falı yeni tahvillere raptı. 
Elli senelik bir itfa devresinin istilzam edeceği itfa payının ve servis masraflarının Devletçe ay

rıca kabul edilebileceği ,yani 620 000 altın liralık yıl taksitine zamimeten tediyesinin derpiş oluna
bileceği de ihsas olunmuştu. Hükümetin yıl taksitine müteallik olan bu teklifine karşı hâmillerin 
mümessilleri daima bir milyon altın lirayı ehemmiyetli mikyasta tecavüz eden bir talepte İsrar et
mişler ve nihayet istikrazların muhtelif tediye akçelerinden sarfı nazar ederek kâğıt Fransız fran
gı ile tediyesi esası dahilinde elde edilen 937 000 altın liralık bir yıl taksiti etrafında uzlaşmağa 
temayül edebileceklerini ihsas eylemişlerdir. Hükümet murahhasının bu yıl taksitini terkip eden 
anasırda teknik olarak yapılabilmesi mümkün olan tadilâtı istemekteki ısrarı üzerine, hâmiller eski 
istikrazların vasati faizinin baliğ olduğu yüzde 4,28 nisbetinin yüzde dörde tenziline ve nihayet 
Lozan ahitnamesile (20) ve 1928 mukavelesile de (30) sene zarfında itfası derpiş olunan mü-
tedahillerin (50) senede tesviyesine muvafakat etmişlerdir. Yıl taksiti, bu tadilâta rağmen, 830 000 
lira etrafında bir rakamdan aşağıya düşmemiş, bu miktar ise memleketin tediye ve transfer si-
asına göre Hükümetçe şayanı kabul addolunmamıştır. 

Bütün teknik anasırın nazarı itibare alınmasına ve teknik esaslar dairesinde mümkün olabilen 
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bütün tadilâtın yapılmasına rağmen Hükümetin kabule temayül edebileceği bir yıl taksiti elde edi
lememiş olması neticesindedir ki, murahhasımızca yıl taksitinin ancak imkânlarımızla mütenasip 
addedebileceğimiz bir miktarda tesbitinde ısrar edilmiş ve yıl taksitinin borç resülmaline göre de
ğil, bilâkis borç resülmalinin berveçhi peşin malûm bulunacak olan yıl taksitine göre hesap olunması 
esası ileri sürülmüştür. 

Hükümetin, faiz nisbetinin yüzde sekiz olarak tesbitinden beklediği faideye gelince: bu, mahdut 
bir borç nominali elde etmek mülâhazasile ifade edilmek lâzımgelir. Faiz meselesi Hükümet murah-
hasile hâmiller mümessilleri arasında uzun ve mükerrer müzakerelere mevzu teşkil etmiştir. 
Hâmiller mümessilleri daima yüzde altı faiz üzerinde ısrar etmişlerdir. Karşı tarafın bu ısrarının 
aşikâr sebebi ise, ayni mülâhazayı kendi zaviyelerinden ölçerek, borç nominalini yükseltmek emeli 
idi. Filhakika faiz seviyesinde her yüzde yarım tehzil borç nominalinde takriben yarım milyon altın 
liralık bir tezayüt tevlit etmekte idi. Hâmiller, Türkiyenin müstakbelde iktisadi ve malî siasmm art
ması ve itibarının yükselmesi ve binnetice yeni türk tahvilâtının borsa fiatlarının başabaşı bul
ması ile Hükümetin «başabaş erken tediye» teklif etmesini derpiş ederek böyle bir ihtimalden, yani 
Hükümetçe yüksek bir borç nominalinin ödenmesinden istifade etmek istemişlerdir. 

Yıl taksitinin 620 000 altın ^ürk lirası olarak tesbiti ve yeni tahvilâtın yüzde sekiz tipinden ol
ması hakkındaki tekliflerimize hâmiller temayül etmemişlerdir. Hâmiller ayni zamanda ve her halü
kârda muayyen bir müddet zarfında yeni tahvilâtın « erken tediye » ye veya c konversiyon » a tâbi 
tutulmaması hakkında Hükümetçe bir teahhüdün kabulünü ve yeni tahvilâtın da altını natık olma
sını istemişlerdir. 

Hükümetin bu son talep muvacehesindeki kararı yeni tahvilâtta altın kaydinin reddedilmesi ol
muştur. Maamafih Hükümet altın kaydini reddetmekle beraber hamillere yıl taksitinin altın türk li
rası olarak ifade edilmesini ve borç servisinin de Fransız franğile yapılmasını kabul edebileceğini bil
dirmiş ve Fransız frangı tediye akçesi olarak kabul edildikten sonra bu paranın altına nazaran kıyme
tinde hadis olabilecek temevvüçlerden doğacak muhtemel farkın Devlet lehine fevkalâde itfalara tah
sis olunmasını istemiştir. Hâmiller mümessillerinin tediye akçesi mevzuundaki İsrarları karşısında Hü
kümet Fransız frangından başka borçlar meclisin e, lüzum görüldüğü zaman, intihap olunabilecek 
tek ikinci bir tediye akçesini de kabule temayül edebileceğini ihsas etmiştir. 

Tediye akçesi mevzuu bu son esas dairesinde h; lledildikten sonra Hükümet daimî rejimin yıl 
taksiti olarak, bilûmum masarif dahil olduğu hak e, nihayet 700 000 altın türk lirasını kabul ve 
faizin de yüzde yedi buçuk olmasına muvafakat edebileceğini bildirmiştir. 

Hükümetin bu noktai nazarına karşı hâmille in mümessilleri, kabul edilmiş olan altı senelik 
muvakkat devrenin ilgası ve derhal tam tediyeye başlaması kaycüle 800 000 altm liralık bir yıl 
taksitine muvafakat edebileceklerini ihsas etmişlerdir. 

Borç servisinde bir muvakkat devrenin müdaha7 ;si mukarrer bulunmuş olduğuna nazaran, murah
hasımız bunun basit bir iskonto ameliyesinin mev uu olmak suretile ilga edilebileceğini ve Hükü
metin, esas itibarile bu tesviye suretine de muarız olmadığını söylemiştir. Borç servisine, tenzi
lâtlı tediye yerine, tam tediye ile başlamak, filhakika, ihraç edilecek ye:ai tahvilâtın talii üzerinde 
iyi tesirler yapmak istidadında olan bir keyfiyetolarak mülâhaza edilmiştir. Derhal tam tediyeye 
başlamak hususundaki muvafakatimize binaen yapılan iskonto neticesinde yıl taksiti takriben 
100 000 liralık bir tenezzüle uğramış ve tarafeyn bu suretle 700 000 altın liralık taksitinde itti
fak etmiştir 

Müzakeratm bu safhasında hâmiller mümessilleri, "Fenerler avansları" denilen avanslardan 
Türkiyeye isabet eden ve Hükümetle bu avansların alacaklıları arasında müzmin bir ihtilâf mevzuu 
olark kalmış olan borç hissesinin de, Osmalı borçla nndaki Türk hissesinin katı bir tesviyeye raptı 
münasebetile halledilmesi teklifini ileri sürmüşlerdir. Hükümet murahhası, üzerinde ittifak edilmiş 
olan 700 000 liralık yıl taksiti haricinde yeni hiç bir külfet kabul etmemek kaydi ile Hükümetin 
böyle bir anlaşmaya muarız olmayacağını bildirmiş ve alâkadarlarla cereyan eden müzakereler neti
cesinde 200 000 nominal lira olarak tesbit olunan '' Fenerler avansları' ' borcunun da Osmanlı borç-
lanndaki Türk hissesini temsilen ihraç edilecek tahvilâtla katî olarak tesviyesi şekli takarrür 
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etmiştir. Bu anlaşmaya nazaran Hükümet bu tesviye şeklini kabul etmekle, bidayeten Osmanlı 
borçlarındaki hissesine mukabil ihracını deruhde eylediği tahvilât nominalinden fazla bir nominal 
kabul etmemiş olduğu gibi borç servisi için takarrür etmiş olan yıl taksiti haricinde de üzerine her 
hangi yeni bir yük almış değildir, 

Bu mutabakatin husulünden sonra murahhasımız boralar meclisince tanzim ve neşredilmiş olan 
senelik raporlardaki blânçolara nazaran meclis elinde bulunan ve esas itibarile Türkiye Hüküme
tine rücu etmesi icap eden bası menabiin de ilk altı sene zarfında Türkiye Hükümetince tediyesi 
kabul edilen noksan yıllık baliğlerine ilâve olunarak tam yıl taksitinin Hükümete yeni bir külfet 
tahmil etmeksizin tediye olunabilmesi için Hükümet emrine amade tutulmasını istemiştir, 

Mümessiler uzun ve çetin mukavemetlerden sonra Türkiyeye avdet etmesini beklediğimizden 
dolayı şimdiden iadesini istediğimiz "Trablusgarp" ve " iht iyat akçeleri"ni, bunların faiz hasılatını, 
Hükümetçe yeni itilâfın husulüne intizaren icra edilmiş olan 1/3 nisbetindeki tediyatından hâmil
lere tevzi edilmeyerek kalmış olan mebaliği ve 1932 - 1933 malî senesi bütçesindeki tahsisatı ve 
diğer müteferrik menabiden gelen paraları tevhit ederek Türkiye Hükümeti emrine amade bulun
durmağı kabul etmişlerdir. 

Bu suretle elde edilen meblağdan (Merbut müzeyyel mukavelenin birinci maddesine müra
caat) evvelâ yeni tahvilâtın ihracı ve eksikleri ile tebdili ameliyelerinin istilzam edeceği masraflar 
ile meclisin carî sene aidatı ifraz olunduktan sonra yeni itilafın hâmillerce kabulünü kayit ve tesbit 
etmek maksadile hâmillere vâki olacak teeliyat tefrik olunacak ve bakiyesi de Türkiyenin tenzilâtlı 
tediye devresi zarfında ödemeği kabul etmiş olduğu miktarlar ile bu devrenin berveçhi maruz ilgası 
neticesinde tediyesi iktiza eden 700 000 altnı liralık vıl taksiti arasındaki farkın itmamına tahsis 
olunacaktır. (Merbut müzeyyel mukavelenin on birinci maddesine müracaat). 

Müzakeratm bu safhasında meydana gelen "Prensip i t i lâf ı ' 14 kânunuevvel 1932 tarihinde 
imza edilmiştir, 

«Prensip itilâf i» ile tesbit edilmiş olan esaslara p;ore Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, ikramiyeli 
Rumeli demiryolları tahvilleri haricindeki, bilûmum O sanan k istikrazlarının berhayat olan tahvil
leri üzerindeki Türkiye hissesini teııısüer:. 7 979 50-3 :dtm liralık yeni bir resülmal ile « fenerler 
avansları» ndaki Türkiye hissesinin katı tesviyesi için kulianı'.mak üzere 200 000 altın liralık bir 
itibari resülmal kabul etmiş bulunuyordu. 

Müzakerat esnasında, hâmiller mümessillerinin müteaddit taleplerimize rağmen noktai nazarların
dan feragat etmemiş olmaları has-ebile, ikrarnij^eli Rumeli demiryolları tahvilleri umumî anlaşmaya 
ithal edilememiş ve bu tahvilat Osmanlı borçlarından mesul olan bilûmum Devletler arasında müşte
rek ve 1928 mukavelesinde derpiş olunan rejime tâbi bir borç mahiyetinde ipka edilmiştir. 

Bu esas dairesinde tesbit edilmiş elan «prensip itilâfı» hükümlerine nazaran 700 000 altın liralık 
ilk yıl taksiti berveçhi zîr inkisara etmekte idi. 

Altın Türk lirası 
1 — Borçlar meclisinin senelik aidatı 29 450 
2 — Yeni borcun fam . , 613 464 
3 — ikramiyeli Rumeli demiryolları tahvilâtının servisi 30 686 
4 — Borcun servis masrafları ve banka komisyonları 10 550 
5 — Borcun itfa servisi , .15 850 

Yekûn 700 000 

İmparatorluk burçlarından mesul devletler arasında müşterek mesuliyet mevcut olmaması ve 
bilhassa diğer borçlu devletlerin ademî tediyelerinden Türkiyenin malî itibarının da haleldar olması 
ihtimallerini bertaraf etmek mülâhazasile Hükümet, «prensip itilâfı» na rağmen ikramiyeli Rumeli 
demiryolları tabvilâtmm da umumi anlaşmaya ithal olunmasında ısrar etmiştir. 

Bu husr :l.: yeniden cereyan eden müzakereler talebimizin Hâmiller mümessillerince kabulü ile 
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neticelenmiş ve 1928 mukavelesinde 6 302 000 nominal liralık resülmal ile münderiç bulunan bu 
borç ta, (30 686) altın liralık bir yıl taksiti esasından (398 843) altın liralık yeni bir borç nomi
nali ile umumî anlaşmağa ithal olunmuştur ki bu suretle Osmanlı düyunu umumiyesinden Türkiye-
ye isabet eden borcun kâffesi ile «fenerler avansları» ndan kezalik Türkiye hissesine mürettep 
borcun tamamına karşılık olmak üzere kabul ettiğimiz borç ceman 8 578 343 altın türk lirasına 
baliğ olmuştur. 

îzah olunan esaslar ve umumî hatlar dairesinde tesbit olunan itilâfname Türkiye Cumhuriyeti 
Hükümeti namına murahhas Saraçoğlu Şükrü Beyefendi ile Hâmilleri temsil eden zevat arasında 
22 nisan 1933 tarihinde Pariste teati ve imza olunmuştur. 

/>'.- itilâf namenin tahlili 

İtilâfname yeni borcun servisine müteallik daimî hükümleri ihtiva eden bir mukavelename ile 
işbu mukavelenamenin tatbik mevkiine vazını temin edecek muvakkat hükümleri muhtevi bir mü-
zeyyel mukavelenameden mürekkeptir. 

Bu iki vesikanın hükümleri berveçlû zir tahlil edilmiştir: 

/ - Mıü-arcl< name 

Madde 1 — Müzeyyel mukavelenin altıncı maddesinde gösterilen bilûmum öıunanlı borçlarından 
ve (fenerler avansları) denilen avanslardan Türkiyeye isabet eden hisseyi temsilen Hükümetin, 
umumî itibarî resülmali 962 636 000 Fransız frangı olan yeni tahviller ihraç edeceğine dairlir. 

Bu itibarî resülmalin müfredatı bervechi zirdir: 

Fransız frangı Altın Türk lirası 

a) Uzun vadeli istikrazlar ve mütedahiller 895 436 000 7 979 504 
b) İkramiyeli Kümeli demiryolları tahvilleri 44 757 000 398 843 
c) Fenerler avansları 22 443 000 199 996 

Yekûn 962 636 000 8 578 343 
Madde 2 — Yeni tahvillerin evsafını tarif eden bu maddeye nazaran yeni tahviller, beynelmilel 

mahiyetleri itibarile, Türkçe, Fransızca, İngilizce ve Almanca olarak yazılacak, hâmiline muharrer 
olarak ve azamî (50) senelik bir müddet zarfında itfa edilecektir. Yeni tahviller, her yıl yarı ya
rıya 25 mayıs ve 25 teşrinisanide vacibüttediye olmak üzere, senevi yüzde 7 1/2 faiz getirecek ve 
tahvillerin birinci kuponurun vadesi 25 teşrinisani 1933 tarihinde gelecektir. 

Emisyon, beherinin itibarî resülmali (500) Fransız frangı olmak ve muhtelif renkte üç tranşa ay
rılmak üzere 1 925 272 adet birlik tahvilden ibaret olacaktır. 

Heyeti murahhasamız, daima, ihracı mukarrer yeni tahvillerin tranşlara ayrılması noktai naza
rını müdafaa etmiştir. Emisyonun tranşlara ayrılması hakkındaki talebimizin sebep ve mantıki, 
Hükümete, işine elverdiği zaman dilediği tranşy «erken tediye» veya konversiyon veyahut itfaya 
tâbi tutabilmek ihtiyarını temin etmek idi. Hâmillerin mümessilleri yeni emisyonun tranşlara ayrıl
ması fikrine, esas itibarile, mütemayil bulunmuşlardır. Ancak emisyonun tranşlara inkisamının on
lara göre telâkkisi, Fransa Maliye nezaretinin mütedahiller bonolarının yeni tahvilâta kalbedilmesi 
münasebetile Fransada vergiye tâbi tutulması ve ayni zamanda halen, mahiyetleri ve menşeleri iti
barile, münhasıran alman borsalarında muamele görmekte olan bir takım eski Osmanlı istikrazla
rının ademi tefriki halinde, fransız borsalarında da muamele görmeleri ve binnetice bu alman istik
razları tahvilâtının tedricen Fransız hâmilleri eline intikaline mâni olmak mülahazasile tedbir almak 
istemesinden mülhem olmuştur. Bu mesele heyeti murahhasamız ile Hâmillerin mümessilleri ara
sında uzun müzakerelere mevzu olmuş ve nihayet türk noktai nazarını da tatmin eden bir şekilde 
halledilmiştir. 

İkinci maddenin ikinci paragrafı emisyonun inkısam edeceği tranşları göstermektedir. Tranş-
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lar ve bunların taallûk ettiği eski istikrazlar aşağıda arzedilmiştir: 

JUrinci Irav.şa dahil <ski islikraılar: 

Düyunu muvahhide 
1890 osmaniye 
Tömbeki 
40 000 000 franklık Şark şimendiferleri 
r/c r, 1896 istikrazı 
1902 gümrükler 
'A. i 1904 
f/f 1 1901 - 1905 
</< i 1908 
7r / 1909 
Soma - Bandırma 
Hudeyde - San'a 
Konya ovasının irva ve İskası 
% 5 1914 istikrazı 
% 5 1928 Hazine bonoları konsolit tahvilleri 
İkramiyeli Rumeli demiryolları tahvilleri 
Fenerler avansları 

İh'iuci tranşa dahil eski isi] ikrazlar• 

% i 1903 say di bahrî istikrazı 
Bağdat (Birinci tertip) 
Teçhizatı askeriye 
Bağdat (İkinci tertip) 
Bağdat (Üçüncü tertip) 
1911 gümrükler 

î^çiiucii tranşa dahil borçlar: 
Mütedahiller bonoları A Tertibi 

» » B » 
» » C » 

1. 925. 272 adet birlik tahvilden terekküp edecek olan bu üç tranşın itibarî resülmalleri ile te
kabül ettikleri tahvillerin adedi ve numaralan berveghi zirdir; 

Tahvillerin numaralan 
1 den 1 430 704 e kadar 
1 430 705 ten l 724 1 86 ya kadar 
1 724 187den l Q25 272yekador 
1 den l 025 272 ye kadar 

Bidayeten, ihraç edilecek yeni tahvillerin biner franklık birlik tahviller halinde tedavüle çıkarıl
ması derpiş olunmuş iken, millî tasarruf ve sermayenin de alâka ve iştirakini kolaylaştırmak ve 
Devlet borcu tahvillerinin vatandaşlara da intikal edebilmesi imkânlarını hazırlamak için birlik 
tahvillerin beşyüz franklık olarak ihracı tercih olunmuştur. 

Ayni maddenin üçüncü paragrafı yeni tahvillerin 1 haziran 1943 tarihinden evvel «erken tediye» 
ye veya «konversiyon»a tabi tutulmayacaklanm natıktır. Yeni mukavele ile mühim mikyasta feda-

Tranşlar 
Birinci 
İkinci 
Üçüncü 

Yekûn 

İtibarî resülmal 
Fransız frangı 

715 352 000 
140 741 000 
100 543 000 
062 636 000 

Tahvil adedi 

1 430 704 
203 482 
201 086 

1 025 2 72 
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karlık ihtiyar etmiş olduklarını ileri süren hâmiller yeni tahvilâtın süratle ve kısa bir zamanda başa-
baş erişmesi ihtimalini derpiş ederek Hükümetçe vaki olabilecek bir «erken tediye» teşebbüsün
den ayrıca mutazarrır olmamak mülâhazası ile bu hükmün mukavelede yer almasında ısrar etmişler
dir. Dünyanın iktisadî şartlarının ve beynelmilel sermaye piyasalarındaki istikrarsızlığın on sene
den evvel bir "Erken tediye" veya "Kon versiyon "a tevessül olunmasına müsaade edemiyeceği 
tahmin edildiğinden bu kaydin kabulünde mahzur mülâhaza edilmemiştir. On senelik vadenin 
hitamında Hükümet her hangi bir faiz vadesinde tedavülde bulunan tahvillerin tamamı veya bir 
kısmı için "Erken tediye" veya "Konversiyon" teklif edilmek hakkına malik bulunacaktır. 

Madde 3 — Yeni tahvillerin tediye akçesi hakkındadır: 
Yukarıda müzakere safhalarına taallûk eden izahat arasında bilmünasebe arzedilmiş olduğu gibi 

hâmiller mümessilleri, bidayeten, yeni tahvilâtın altın kaydini natık olmasını talep ve taleplerin
de de uzun müddet ısrar etmişlerdir. 

Müzakeratın en ehemmiyetli mevzularından birini teşkil etmiş olan tediye akçesi meselesinde 
Hükümet sadece Fransız frangı ile iktifa edilmesini düşünmüş ve teklif etmiş, fakat hâmiller mü
messillerinin dünyaşümul para kararsızlığı ile kabili izah olabilen hassasiyetleri karşısında ve 
itilâf zemininden ayrılmamak mülâhazasile diğer bir tek tediye akçesini de esas itibarile kabul 
etmiştir. 

Bu ikinci akçeyi, meclis, faydalı olduğuna hükmettiği zaman, serbestçe seçebilecektir. Ancak 
böyle olmakla beraber hâmiller diledikleri zaman bu iki akçeden biri veya diğeri ile tediye talep 
edebilmek ihtiyarına malik olamayacaklar ve alacaklı bulundukları meblağların, ait oldukları 
vade için, evvelden tayin edilen akçe ile tediyesini talep edebileceklerdir. Muayyen şerait altında 
iki nevi tediye akçesi derpiş edilmiş olmasına rağmen hâmillere, tediye akçesini intihap etmek hiyan 
verilmiş değildir. Tediye akçesine müteallik ilk ehemmiyetli esas budur. 

Mukavelenin bu maddesinin metni, 14 kânunuevvel 1932 tarihli «prensip itilâfı» nın ikinci mad
desinin metninden farklıdır. Bir cüzü mütemmim olarak 22 nisan 1933 tarihli itilâf nameye raptedil
miş olan 22 nisan 1933 tarih ve 1/1736 numaralı mektup muhteviyatından da anlaşıldığı gibi, 
Fransa Maliye nezareti, Hükümetimizle hâmiller arasında cereyan eden müzakerelere yabancı kal
mak istemekle beraber, 14 kânunuevvel 1932 tarihli «prensip itilâfı» nın, yeni tahvillerin tediye akçe
lerine mütedair bulunan ikinci maddesini, Fransız frangının tenezzülünü sarih tabirlerle derpiş eyle
mekte olduğu için, kabule imkân görememiş, ve müzakere komitesi prensip itilâfının 2 nci mad
desi yerine ayni hüküm ve manada olduğu kaydile mukavelenin üçüncü maddesinin metnini teklif 
eylemiştir. Heyeti murahhasamız imza ve teati edilmiş bir vesikanın en ehemmiyetli unsurlarından 
biri olan bu maddenin yeni bir madde ile değiştirilmesi hakkındaki teşebbüse karşı çok hassas olmuş 
ve «prensip itilâfı»ile temin edilmiş olan menfaatleri feda etmeğe hiç bir zaman ve hiç bir veçhile 
muvafakat edemiyeceğini bildirmiştir. Neticeten bu hakkımız temin edilmiştir. 

Gerek bu mektup, gerek bu mektubun 1 numaralı melfufu olan yeni mukavele maddesi ve gerek 
2 numaralı melfufu olan «prensip ihtilâfı» ndan müstahreç ikinci madde ve gerek bunların iti
lâfnamenin mütemmim cüzü olduğunu tanıyan imza zabıtnamesi takdim kılınmış olan itilâfnamenin 
sonunda münderiç bulunmaktadır. 

Buna nazaran gerek Fransız frangının, gerek intihabını müteakip, diğer akçenin veya her iki 
akçenin kıymetinde altına nisbetle kanunî bir tezayüt (revalorisation) husulü halinde hâmiller bu 
kıymet tezayüdünden istifade edemeyeceklerdir. Buna mukabil akçe kıymetinde kanunî tenezzül 
(devaluation legale) yahut mecburî tedavüle veya diğer sebeplere binaen filî sukut vukuu halinde 
tahviller, kıymeti en az tenezzüle veya en az sukuta uğramış akçe ile tediye edileceklerdir. Yıl 
taksiti her zaman altın olarak veya altın esası üzerinden tediye edileceğinden tahvillerin tediye ak
çelerinin kıymetindeki tenezzül veya sukuttan hâsıl olabilecek her fark fevkalâde itfalarda kul
lanılacaktır. 

Madde 4 — Yeni tahvilâtın itfasına dairdir. İtfa müddeti esas itibarile (50) sene olarak tesbit 
edilmiştir. Ancak borsa fiatlarmın düşkünlüğü, ucuz mubayaalar ve nizamî itfa payının, tediye 
akçelerinin kıymetlerindeki temevvüçlerden dolayı yıl taksitlerinden hâsıl olabilececk farklardan 
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mütevellit olarak artması ve fevkalâde itfalara tahsis olunması gibi âmillerle itfa müddetinin kı
salması memuldur. 

Madde 5 — Müruru zaman mehillerine mütealliktir ye ahkâmı umumiyemize muvafıktır. 
Madde 6 — Yeni tahvillerin Türkiyede vergi muafiyetine dair olup 1928 mukavelesinden alın

mıştır. Yeni tahvillere vergi muafiyeti tanımaktaki mülâhazamız, tahvilâtın ve kuponların tediye
sini Türkiyede temerküz ettirmek suretile piyasalarımıza, menafi temin etmek mülâhazasıdır. 

Madde 7 — Yeni tahvilâtın tediye ve borsaya kayitleri hakkındadır. Tediye ve borsa mahalli 
olarak belli başlı beynelmilel muamele merkezleri kabul edilmiştir. 

Madde 8 — Malî servise müteallik olan bu maddenin hususiyeti Cumhuriyet merkez bankasına 
yeni borcun umumî servisinde mütebariz bir rol tanımış olmasıdır. Maddede zikri geçen diğer mü-
essesat ötedenberi Osmanlı düyunu umumiyesinin malî şervisile tavzif edilmiş olan müesseselerdir. 
Bu madde mucibince meclis tediye edilen kupon ve tahvillerle itfa için mubayaa olunan tahvilleri 
kontrol ettikten sonra Hükümetin emrine amade bulunduracaktır. 

Madde 9 — Yeni tahvillerin malî servisi için Hükümetçe verilecek komüsyonalr aşağıdaki nis-
betlerle tesbit edilmiştir: 

a) Faiz servisi: beher birlik kupon için asgarî miktar 0,12 '/2 Fransız frangı olmak üzere hâmile 
tediye edilecek gayri safi meblâğın yüzde '/2 si; (1928 mukavelesine nazaran kupon tediye komis
yonu beher birlik kupon için asgarî 0,125 frank ve azamî 0,25 frank olmak üzere kuponların gayri 
safi baliğinin yüzde 1/2 si idi.) 

b) İtfa servisi: beher birlik tahvil için asgarî miktar bir fransız frangı olmak üzere borsada 
mubayaa fiatınm veya kur'ada çıkmış olan tahvil için tediye olunan gayri safi meblâğın yüzde 
•Vs i; (1928 mukavelesine nazaran amortisman komisyonu beher birlik tahvil için asgarî 1,5 frank 
olmak üzere yüzde :ı/s idi.) 

Bu maddenin ikinci paragrafının mevzuunu teşkil eden cari servis masraflarına gelince: 1928 
mukavelesinin ilk tatbikat senesi zarfında tediye komisyonları ve cari servis masrafları karşılığı 
olarak ihtiyar edilen külfet takriben 22 300 sterline baliğ olmuştur. Tedavülde bulunan Osmanlı 
tahvillerinin istirdadı ile bunların yerine ikame edilecek yeni türk tahvilâtının adeden mühim mik
yasta tenakus edeceği nazarı dikkate alınarak yeni itilâjfnamenin ilk dört tatbikat seneleri için mak-
tuan 10 550 altın liralık bir meblâğ tahsis edilmiştir. Beşinci seneden itibaren bu meblâğın kul
lanılmamış olacak bakiyesi Hükümete iade edilecek ve iade olunması iktiza edecek olan bu bakiye 
senede 3 000 altın türk lirasından az olmayacaktır. *} *'\^"] *} • , ; , 

Fasıl — 3 

Yıl taksitinin tcdijfcsinc müteallik hükümler 

Madde 10 — Bu madde yıl taksitinin baliğini, tediye akçesini ve yıl taksitinin sureti sarfını 
tayin eder. 

Bu maddeye nazaran Hükümet, yeni tahvillerin taırçamile itfasına kadar 1 hazirandan başlayıp 
müteakip senenin 31 mayısında biten her malî sene için Meclise cem'an (700 000) altın liralık bir 
yıl taksiti ödeyecektir. Bu yıl taksiti aşağıda gösterilen anasın ihtiva eder: 

Tahsisi Altın Türk lirası 
Borçlar meclisinin senelik aidatı 29 450 
Yeni tahvilâtın faiz ve amortisman karşılığı 660 000 
Servis bankalarının komisyonları servis masrafları 10 550 

Yekûn 700 000 

Yıl taksiti 350 000 altın Türk liralık iki müsavi yarı yıl taksitine ayrılacak, birinci yarı yıl taksi
tinin borçlar meclisine tediye vadesi her 25 teşrinievvel, ikincinin meclise tediye vadesi de bunu 
takip eden her 25 nisan tarihi olacaktır. 

Yıl taksitlerinin ifade olunduğu Türk altın lirası binde 9167a kanunî ayarında ve 7,21657 gram 
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vezninde hâlis altından müteşekkil Türk altın lirasıdır. Ancak tatbikatta Türk altın lirasının rayici 
olmadığından yıl taksiti mukavelenin üçüncü maddesinde bahsi geçen tediye akçelerinden meclisçe 
muayyen bir yan yıl sonu vadesi için gösterilmiş olanı ile tediye ve muhafaza olunacaktır. 

Borçlar meclisi her yan yılın başlangıcından evvel Hükümetin mevzuubahis yan yıla ait her 
türlü borçtan kurtulması için intihap edilmiş akçe ile ödeyeceği meblâğı Hükümete bildirecektir. Bu 
tebliğ 1 haziranda başlayan yarı yıllar için ona tekaddüm eden 10 mayısta ve 1 kânunuevvelde 
başlayan yan yıllar için de ona takaddüm eden lOteşrinisanide yapılacaktır. İntihap edilmiş olacak 
akçe altına kabili tahvil bir akçe ise Hükümetin ödeyeceği yan yıl taksitinin baliği bu akçenin 
yukarıda tarif olunan altın Türk lirası ile kanunî muadeletine göre hesap ve tesbit edilecektir. 
Şayet bu suretle intihap ve Hükümete tebliğ edilen akçe, Hükümete vaki işardan sonra kıymetini 
kaybederse, yani altın Türk lirasına karşı paritesi düçan tagayyür olur ve bir altın Türk lirası, 
intihap edilmiş olacak paranın muayyen ve sabit olan teaddülünün ifade ettiği miktardan fazla bir 
mübadele kudreti temsil etmeğe başlamış bulunursa, bidayeten meclisçe tayin edilmiş olacak meb
lâğ artmıyacaktır. 

Meclisçe seçilen akçe Hükümete tebliğ anmda% 25 ten dun bir mikyasta kıymet kaybetmiş bu
lunursa Hükümetin yarı yıl taksiti olarak ödeyeceği meblâğ maden altınının, yukarıda zikri geçen 
tebliğ tarihlerinde (yani 10 mayıs ve 10 teşrinisanide) başlıca cihan piyasasındaki (halen Londra) 
rayici esası üzerinden hesap edilecektir. Bununlaberaber Hükümetin muayyen bir yarı yıl zarfında 
yatırmış olacağı paralann tediye tarihlerinde hesap edilen kıymeti, altın Türk lirası ile ifade edilen 
yan yıl taksiti baliğine müsavi olduğu takdirde Hükümet o yarı yıla ait her türlü borçtan kur
tulmuş olacak ve fazla bir şey tediye etmek mecburiyetinde kalmıyacaktır. 

Şayet meclisçe seçilen akçe altına nisbetle, % 25 ten fazla düşmüş ise Hükümet ve meclis, kıy
meti düşmüş akçe ile vaki olacak tediyatın miktar ve mikyasını tesbit etmek ve gelecek tediye va
deleri için alınması lâzımgelen tedbirleri uyuşarak kararlaştıracaktır. Mukavelenin üçüncü madde
sinin tahlili münasebetile de izah edilmiş olduğu gibi tahviller ve kuponlar, her halükârda üzerle
rinde yazılı bulunan meblâğları almakla iktifa edeceklerinden tahvillerin tediye akçesinde altına na
zaran kıymet tedennileri vaki olduğu takdirde, yani Hükümetin tediye edeceği altın yıl taksitile, 
müstekar kambiyo ile berveçhi peşin malûm olan miktarlardan fazla tediye akçesi mubayaa edildiği 
ahvalde (tediye akçelerinin kanunî muadeletlerini kaybetmeleri halinde) yıl taksitinin sarf edilme
yerek kalmış olacak bakiyesi Hükümet lehine fevkalâde amortismana tahsis olunacaktır. 

Dünyaşümul para kararsızlığının tevlit ettiği endişeye binaen hâmiller, tediye akçelerinin, Dev
letlerce alınacak ihtiyarî ve kanunî veya gayri ihtiyarî ve zarurî tedbirler yüzünden, mühim nisbet-
lerde kıymet tedennilerine maruz kalabilmeleri ihtimallerini derpiş ederek bu gibi ahvalde tam altın 
yıl taksitinin intihap edilmiş olacak tediye akçesinden azîm miktarlara tekabül etmesi neticesinde 
normal kupon tediyatmdan sonra baki kalabilecek miktarların fevkalâde amortismana tahsisi su-
retile borcun birden bire geniş mikyaslarda itfa edilmesinden içtinap etmek istemişlerdir. Bu hük
me nazaran Hükümet, tediye akçelerinin kıymetlerinde % 25 i mütecaviz bir tedenni husulü halinde 
altın olarak noksan bir yıl taksiti ödemek ihtiyanm almış bulunuyor. 

Melhuz ikinci tediye akçesinin intihabına kadar yıl taksitleri Fransız frangı olarak tediye edile
cektir. Fransız frangının bir altın türk lirasile paritesi 112 217 frank olduğuna nazaran Hükümetçe 
beher yarı yıl taksiti için ödenecek miktir (350 000) Türk altın lirası X 112 217 = ) 39 275 950 
frank olarak tesbit edilmiş bulunmaktadır. Meclis bu meblâğdan kendi aidatını tefrik ettikten sonra 
sırasile yeni tahvillerin yüzde yedi buçuktan faizini, bankaların komisyonlarını ve servis masrafla
rını ödeyecek, bakiyesini de itfaya tahsis edecektir. 

Madde 11 — Borcun teminatına, yeni yıl taksitlerini teminen istanbul, Galata ve Haydarpaşa 
gümrük mıntakalan varidatının rehin olarak gösterildiğine dairdir. 

Bu madde 1928 mukavelesinin mütenazır maddesine kıyasen ehemmiyetli değişiklikler arzeder: 
Malûmdur ki 1928 mukavelesi ile varidatı terhin edilen İstanbul, Galata, ve Haydarpaşa gümrük mm-

takalarına 1942 tarihinden itibaren Samsun gümrükleri de inzimam edecekti. Yeni itilâfnamede tedi
ye palyelerinin bertaraf ve yıl taksitinin de mühim tenzilâta uğramış bulunmalarına binaen rehin ola-
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rak İstanbul gümrük mıntakalan varidatı kâfi görülmüş ive hatta rehinin gayri safi hasılat vasa
tisi, birbiri ardınca üç sene müddetle, yıl taksitinin bir mislini aştığı takdirde Hükümetin, varidatı 
terhin edilmiş olan gümrük dairelerinden bir veya ikisini rehinden kurtarmak hakkı istihsal edil
miş olduğu gibi, rehin hasılatı fazlasının Hükümetçe, vaki olabilecek yeni emisyonlara karşı ikinci 
derecede rehin göstermek suretile kullanılabilmesi de tenain edilmiştir Yeni itilafnamenin teminata 
müteallik maddesinin 1928 mukavelesinin mütenazır maddesine nazaran diğer bir farkı ve husu
siyeti de mezkûr mukavele ile rehin olarak gösterilen varidatı nezaret altında bulundurmak \u2.i-
fesile mükellef olmak üzere viıcudunu tanıdığı meclis ajanının bertaraf edilmiş olmasıdır. Kabul 
ettiğimiz şekle göre terhin edilen gümrük varidatı aydan aya bir icmal halinde salâhiyettar güm
rük makamı tarafından borçlar meclisina bildirilecektir. 

Yeni itilafnamenin rehin mevzuunda diğer bir farkı da gaj olarak muhassas gümrük varidatına 
müteallik rakamlara, 1928 mukavelesinde olduğu gibi, bir tablo halinde ve Hükümet ifadesile mu
kavele bünyesinde yer verilmiş olmasıdır. 

Madde 12 — Gümrük hasılatının meclis namına İstanbul Osmanlı bankasına yatırılması ile ban
kada teraküm edecek türk liralarının kambiyoya tahvil ve transferinin şekil ve şartlarını tanzim 
eder. v 

Maddenin hükümlerine nazaran gümrük varidatı, tatil olmayan her iki günde bir, hasılatın ci-
bayet edildiği para ile yahut yıl taksitinin tediye akçesile meclis hesabına İstanbul Osmanlı banka
sına yatırılacaktır. Her ay zarfında bu suretle yatırılmış olacak paralar ayın sonundan evvel yan 
yıl taksitinin tediye akçesine tahvil ve transfere edilecektir. 1928 mukavelesi kambiyoya tahvil hu
susunda depoziter bankadan fiat sorması gibi bir kaydi ihtiva ettiğinden Hükümetin serbesti
sini ihlâl etmek istidadında idi. Bu madde gümrük hasılatının bankaya doğrudan doğruya kambiyo 
olarak verebilmesi şıkkını dahi derpiş etmekte olduğundan Hükümet, bundan bilistifade gümrük 
hasılatını türk lirası olarak yatırmak külfetinden de azade kalabilecektir. 

1928 mukavelesi Hükümetçe Osmanlı bankasına tevdi edilmiş bulunacak olan türk lirasının müd
deti muayyene zarfında kambiyoya tahvil edilmemeleri halinde bu meblâğın resen Osmanlı banka
sı tarafından tahvil olunabilmesini tanımış bulunuyordu ki bu hükmün de yaşamasına müsaade edil
memiştir. 

Gümrük hasılatının her yarı yıl taksiti tamamile tesviye edilinceye kadar yatırılması derpiş edil
miş ise de her ay zarfında yan yıl taksitinin beşte biri transfere edildikten sonra Hükümet rehin 
hasılatının fazlasını ayın sonuna kadar serbestçe kullanmak hakkına malik bulunmaktadır. 

Gümrük hasılatı bankaya türk lirası olarak yatırıldığı takdirde banka bu hesaba Hükümet 
lehine % 2 V, faiz yürütecektir ki, bu faiz nisbeti 1928 mukavelesinin tanıdığı faiz nisbetinden 
% '/2 fazladır. 

Türk liralarının kambiyo hasılatı transfer edildikten sonra meclis tarafında (yıl taksiti hesabı) 
adı altında bir hesaba maledilecektir. Bu hesap fransız frangı ile tesis edilmiş oldukça Hükümet 
lehine asgarî nisbeti % 1 olmak üzere Fransa bankasının resmî iskonto haddinden % 1 '/4 aşağı 
nisbette faiz getirecektir. Bu hükmün, 1928 mukavelesinin mütenazır hükmüne nazaran farkı mez
kûr mukavelenin faiz nisbetine bir azamî had, yeni itilafnamenin ise bir asgarî nisbet tayin etmiş 
olmasıdır ki bunu da Hazine lehine kaydetmek tabiidir. 

Madde 13 — Bu madde tediye vadelerinin ve tediye karşılıklarının tarih ve sureti tesislerini 
tayin etmektedir. 

Aşağıda ayrıca tahlil edilen on beşinci maddenin altıncı paragrafı mucibince yarı yıllık tediye 
karşıhklan teessüs eder etmez Hükümet işbu yarı yıl için hâmillere karşı her türlü borçtan kurtul
muş olacaktır. Bu tediye karşılıklarının idare, sarf ve muhafazasından bankalar meclise, meclis 
te Hükümete karşı mesul olacaklardır . 

Fasıl - 3 
Hükümetle hâmiller arasındaki huki{kî mümaseheihr 

Madde 14 — Yeni itilafnamenin Hükümetle hâmiller arasında yegâne hukukî rabıta teşkil etti-
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ğini natıktır. Bu maddenin ikinci paragrafı mucibince Hükümet yeni itilâfnameye iltihak etmiş ve
ya etmemiş hâmiller hakkında müsavi muamele esasmı kabul etmiş ve Osmanlı borçlan hâmillerinden 
iltihak etmeyenlere, ayni istifadeleri iltihak etmiş olan hâmillerin kâffesine bihakkın teşmil etmek
sizin, daha müsait muamele yapmamağı taahhüt eylemiştir. 

Madde 15 ve 16 — Hâmillerin temsil vasıtası olan borçlar meclisinin vazife ve salâhiyetleri ile 
teşkilâtım ve işleme tarzını tayin eder. Malûmdur ki 1928 mukavelesi: 

a) Sabık Osmanlı İmparatorluğunun taksime uğramış Düyunu umumiyesi meclisi ve 
b) Hâmiller meclisi 
Unvanları altında iki temsil uzvu ve iki nevi teşekkül tanımıştı. 
Yeni itilâf name ceman on bir azadan terekküp eden bu iki teşekkülü "Borçlar meclisi" unvanı 

altında ipka ve bir tek mecliste tevhit etmiş ve azasının adedini de sekiz olarak tesbit etmiştir. 
Hâmilleri temsil uzuvlarının aynen ipkası veya bu iki teşekkülün bire ifrağı meselesi müzakerat 

esnasında hâmiller mümessillerince zaman zaman ortaya altılmış ve bu, meselenin, Lozan ahitnamesi 
hükümleri mucibince, kendisine Düyunu umumiye meclisinde yer verilmemiş olan ve bu sebeple de 
ikinci derecede bir teşekkül mahiyetindeki "Hâmiller meclisi" nde bulunan Alman murahhasının 
yeni itilâfname vesilesile, Düyunu umumiye meclisine girmek hususundaki ısrarından mütevellit 
olduğuna muttali bulunan heyeti murahhasamız bu mevzu etrafındaki münazaaya alâkasız kal
mıştır. 

Almanyanın bu hususta alâkadar Devletler nezdindeki teşebbüslerinin nazarı dikkate alınması 
neticesinde hâmiller meclisinden bir Alman aza ile bir Fransız azanın ve ayni zamanda her sene 
münavebe ile değişecek diğer bir Fransız aza ile bir Belçikalı azanın «borçlar meclisine» iltihak
ları suretile «hâmiller meclisi» lâğvolmuş ve «borçlar meclisi» de evvelce mevcut beş azalığa inzi
mam eden diğer üç azalık ile sekiz azadan mürekkep tek bir temsil heyeti mahiyetine ifrağ edil
miştir. Sureti umumiyede meclisin terekkübüne müdahale etmemek prensibini kabul etmiş olmakla 
beraber meclis sinesindeki Türk hâmiller mümessilliğinin meclis heyeti umumiyesindeki nisbetini 
muhafaza etmek mülâhazasile, aza adedi yediyi tecavüz ettiği takdirde ikinci bir türk azalık talep 
etmek isteyeceğimiz bildirilmişti. Meclise münavebe ile iştirak edecek bir yeni Türk dayinler veki
linin tayininden her hangi bir fayda beklemek mümkün olamayacağındandır ki, Hükümet murah
hası meclis aidatından münavebe ile iştirak edecek yeni bir Türk azaya terettüp eden senelik aidat 
hissesinin (takriben 1 000 altın lira) Hükümet tarafından Fransaya izam olnacak talebenin tahsisa
tına tefrik olunmasını talep etmiş ve bu talep te meclisçe kabul edilmiştir. 

On beşinci maddenin üçüncü paragrafı meclise, Hükümetle uyuşarak itilâfname maddelerine vu
zuh vermek mezuniyetini bahşeder ki meclisin bu salâhiyete malik olması, itilâfnamenin tatbikatı 
itibarile ehemmiyetli bir kolaylık ve elastikiyet temin edecektir. 

Ayni maddenin beşinci ve altıncı paragrafları borç servisinin istilzam ettiği bilûmum muamelâttta 
meclisin Hükümete karşı mesul olması esasını vazetmiş olmak itibarile ehemmiyetli bir yeniliği ta-
zammun etmektedir. 

Hükümet, meclis üzerindeki kontrolünü, itilâfnamenin tatbikma nazaret etmek vazifesile mü
kellef olarak, itilâfnamenin imzasını müteakip tayin edeceği bir komiser vasıtasile icra edecektir. 

Meclisin teşkilâtı ve işlemesi hakkındaki maddenin ehemmiyetli bir hükmü de (Madde — 16, 
pragraf - 9 ) Meclisin « idarî hesaplar » namı altında tasarrufuna terkedilmiş olan mevcutlarla, 
Pariste kâin idare binasının, yeni tahvillerin itfasında, Hükümete intikal edeceğine dair olan hü
kümdür. 

Madde 17 — Haricî alacaklılar arasında müsavi muamele tanıyan bir maddedir ki Türk devle
tinin, umumî tedbirler ittihazına lüzum gördüğü takdirde, yeni tahviller hâmillerini diğer haricî 
alacaklılarından daha az müsait bir muameleye tâbi tutulmayacağım natıktır. Hükümete banka 
avansları mahiyetinde yapılmış olan avanslar bu madde hükümlerinden hariç kalmıştır. 

Madde 18 — Tahkim usulüne mütedair olup, itilâfnamenin tefsir veya icrasında Hükümet ile 
Meclis arasında zuhur edebilecek ihtilâfların sureti hallini derpiş etmektedir. 
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Fasıl : 4 

/ - 11 il af name} mı tasdiki ve meriyete girmesi 
Madde 19 — İtilâfnamenin Türkiye Büyük Millet Meclisinin tasdikma arzolunacağını ve tasdik 

keyfiyetinin de 1 haziran 1933 ten evvel vukubulacağmı ve mezkûr tarihten evvel tasdik vukubul-
madığı takdirde iki tarafın yeni itilâfnameden doğan taahhütlerden beri olarak statukoante vaziye-
tine avdet etmiş olacaklarını natıktır. 

Madde 20 — İtilâfnamenin hâmillerce kabulü ve meriyete girmesi hakkındadır. 

II - Miizeyyel mukavelename 

Madde 1 — itilâfnamenin tatbik mevkiine vazı için kullanılacak meblâğın sureti teşkiline müte
dair olan bu maddede münderiç cetvelin tetkikinden görüleceği gibi meclis: 

a) Türkiye Hükümetince 1930/31, 1931/32 ve 1932/33 malî seneleri zarfında yapılan tediye ve 
konversiyonlardan hâsıl olmuş bulunan mebaliği; 

b) Halen meclis elinde bulunup Türkiye Hükümetine avdet edebilecek mebaliğ; 
c) "ihtiyat ve Trablusgarp akçeleri" ni 
Mezç ve tevhit ederek ceman ve takriben 113141 250 franklık bir meblâğ teşkil etmiştir. 
İşbu meblâğı terkip eden anasır halen bir kısmı muhtelif nukut, bir kısmı da tahvil halinde mev

cut bulunmaktadır. 
Hükümet yukarıda zikrolunan malî seneler zarfındaki tediyatından olup henüz kambiyoya 

tahvil edilmeyerek Türk lirası halinde kalmış olan 3 615 690 lirayı itilâfnamenin Büyük Millet Mec
lisince tasdikinden evvel Fransız frangına tahvil edecektir. 

Bu suretle kambiyoya tahvil edilmiş olacak olan bu paralar Osmanlı bankasının istanbul merkezi 
nezdinde kalacak ve harice transfere edilmeyecektir. 

Mukavelenin katı surette meriyete girdiğini kayit ve tesbit için hâmillere icrası müzeyyel mukave
lenin dördüncü maddesinde derpiş olunan tediyeler bu mebaliğden yapılacaktır. 

Bu madde ihtiyat ve Trablusgarp akçeleri hakkında bazı hususî hükümleri ihtiva etmektedir. 
Bu hükümlere nazaran mezkûr iki akçeden Fransız mandası altındaki şark Devletlerine verilmesi 
melhuz olan hisse, ihtiyaten, muhafaza olunacak ve ancak Türkiye ile mezkûr Devletler arasında 
mevcut ve muallâk bulunan ihtilâfın halli neticesinde münazaalı hissenin Türkiyeye tesviyesine karar 
verildiği takdirde Türkiye lehine kullanılacaktır. 

Osmanlı borçlarından hisse alan diğer Devletlerin bu iki akçe üzerindeki iddialarına mevzu olan 
hisselere gelince: Bunların şimdiden Türkiye lehine kullanılmaları mukarrerdir. Ancak Türki
ye Hükümeti mezkûr Devletlerle arasında muallâk bulunan ihtilâfın hakem yolu ile veya diğer bir 
suretle hallini temin için, 1 haziran 1933 ten itibaren geçecek altı aylık bir mühlet zarfında lâzım-
gelen teşebbüslerde bulunmayı taahhüt etmiştir. Bu ihtilâfın Türkiye aleyhine halli halinde Hükü
met, mezkûr Devletlere ait olup Türkiye lehine kullanılmış olabilecek meblâğların mesuliyetini ta
şımaktadır. Mezkûr Devletler Lozan ahitnamesinin 55 inci maddesinin ikinci fıkrası mucibince Türki
yeye istikrazlar hesabından 4 168 456,ü4 lira ve avanslar hesabından da 76 140,r,9 lira borçlu bulun
maktadırlar. Borçlar meclisi henüz ödenmemiş olan bu meblâğların tahsili için Devletler nezdinde te
şebbüslerde bulunacaktır [1] 

Mevcut ihtilâfın Türkiye lehine halli ıkuvvetle memul bulunmaktadır. 
Madde 2 — Meblâğın sureti idaresine dairdir, bu mddeye nazaran meclis itilâfnamenin imzsını 

müteakip tahvil halinde bulunan kıymetleri satarak Fransız frangına tahvil edecek ve bu suretle 

[i I Borçlar meclisi bu borçlardan I falyaya ve Filistin e isahet eden hisseyi tahsil 
ve Türkiye lehine mahsup etmiştir, îrak ta bu borçtan kendi hissesine isabet eden 
'miktarın ,r>/7 sini vermiş olup hâlâ yalnız 2/7 miktarında borçlu kalmıştır. I rakın 
borçla balaadaîja bu meblây tahsil edildikçe Meclisçe Türkiyeye İade edileceklir. 
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vücut bulacak meblâğ, nihaî sarfına intizaren, Meclisçe en müsait şartlarla işletilerek plasmanların 
safi hasılatı da yine meblâğa ilâve olunacaktır. 

Madde 3 — Yukarıdaki maddelerin mevzuunu teşkil eden meblâğın tahsisine mütedair olan bu 
maddeye göre meblâğ aşağıdaki tarzlarda istimal edilecektir: 

a) îtilâfnamenin hâmillerin kabulüne arzı vesilesile tedavülde bulunan Osmanlı tahvillerine yapı
lacak bir kupon tediyesinin istilzam ettiği miktar; (45 milyon frank), 

b) Yeni tahvillerin ihracına ve eski tahvillerle değiştirilmesine müteallik masraflar ve komus-
yonlar; (12 ilâ 14 milyon frank) f 

c) Borçlar meclisinin senelik maktu tahsisatının ilk altı aylığı; (1 haziran - 1 kânunuevvel 1933) 
(takriben 1 652 500 farnk), 

d) Yeni tahvillerin ilk altı ay zarfındaki itfa akçesi: (932 760 frank) 
e) Meblâğın bu miktarların tahsisinden sonra artacak kısmı itilâf namenin ilk altı senelik tatbi

katı esnasında Türkiyenin tenzilâtlı tediyelerini tamamlamak için kullanılacak (müzeyyel mukave
lenamenin 11 inci maddesinde münderiç tabloya müracaat ediniz) ve meblâğın artabilecek olan fazlası 
nihayet Hükümete ait olacaktır. Bu kayde mukabil Hükümet te meblâğın noksan kalabilecek olan kıs
mım tamamlamağı kabul etmiştir. 

Fasıl - II 

Îtilâfnamenin hâmillerce kabulü 

Madde 4 — Hâmillerin itilâfnameyi kabul ettiklerini kayit ve tesbit eylemeğe mahsus olmak 
üzere mevcut bilûmum Osmanlı tahvillerini yapılacak olan tediyenin şekil ve şartlarım t ayin 
eder. Bu tediyenin baliği 45 milyon Fransız frangı olup, yukarıda da izah olunduğu gibi, Tür
kiye Hükümetinin 1930 senesinden beri vaki Türk lirası tediyatından alınacaktır. Bu miktardan 
39.800.000 Fransız frangı mütedahüler bonolarile ikramiyeli Rumeli demiryollar tahvillerinden 
maada diğer istikrazlar ve 5.200.000 frank ta İkramiyeli Rumeli demiryollar tahvillerine tahsis edi
lecektir. 

Madde 5 — Îtilâfnamenin hâmillerce kabulünün şekil ve şartlarım tesbit eden bu maddeye göre 
itilâfnamenin hâmillerce kabulü, bundan evvelki madde mucibince, tediye edilecek olan kupon be
dellerinin hâmiller tarafından tahsilile husul bulacaktır. 

«Konya ovasının irva ve İskası istikrazının alacaklısı, itilâfnameyi, kabul ettiğini bu istikraza mü-
rettep kupon bedellerini tahsilden sonra, Borçlar meclisine yazacağı bir tebliğ mektubu ile bildire
cektir. 

İltihak eden hâmillerin berayi tediye ibraz ettikleri tahvilâtın nisbeti mütedavil Osmanlı düyunu 
umumiyesi tahvilâtının % 50 sini aştığı zaman itilâfname katileşerek derhal meriyet mevkiine gir
miş olacaktır. 

Fasıl - III 

Yeni tahvilâtın tedavüle çıkarılması 

Madde 6 — Bu madde mukavelenamenin birinci maddesi mucibince ceman 962 636 000 fransız 
franklık bir itibarî resülmal ile ihraç edilecek olan yeni tahvilâtın kullanılma tarzım tayin etmek
tedir. Buna nazaran yeni tahvillerin tahsis sureti aşağıdaki gibidir: 

a) İkramiyeli Rumeli demiryolları tahvillerinden maada diğer istikrazlar 
ve mütedahil bonoları için 895 436 000 Fr. Fr. 

b) İkramiyeli Rumeli demiryolları tahvilâtı 44 757 000 Fr. Fr. 
c) «Fenerler avansları» denilen avanslar için 22 443 000 Fr. Fr. 

Yekûn 962 636 000 Fr. Fr. 

Madde 7 — Bu madde, bundan evvelki maddenin (a) fıkrası hizasında gösterilen 895 436 000 
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fransız franlık itibarî resülmalin muhtelif istikrazlar tahvilâtı arasında taksimini göstermekte
dir ki bu taksim sabık Fransız Maliye nazırı Paris Hukfck fakültesi profesörlerinden M. Germain 
Martin'in mütaleasının da inzimamile, Lozan ahitnamesinin 49 uncu maddesinde derpiş edilen ko
mite tarafından yapılmıştır. ( Müzeyyel mukavelenamenin 7 nci maddesinde münderiç tabloya 
müracaat ) M. Germain - Martin tarafından tesbit ve mezkûr komitece kabul edilmiş olan taksim, 
Hâmillerin 1928 mukavelesi mucibince haiz bulundukları haklar esası üzerinden yapılmış ve bu 
taksimde istikrazların faiz nisbetleri, 1928 mukavelesine nazaran tediye yüzdeleri, muhtelif istik
razların tediye akçeleri gibi hususiyetlerle düyunu mmvahhide tahvilâtının tâbi olduğu rüçhanlı 
rejim nazan dikkate alınmıştır. 

îkramiyeli Rumeli demiryolu tahvillerinin her birine 40 franklık yeni bir itibarî resülmal izafesi 
takarrür etmiştir. 

Madde 8, 9 ve 10 — Osmanlı düyunu umumiyesi tahvillerinin yeni tahvillerle değiştirilmesine 
müteallik usul ve şartlan tesbit eder. 

Fasıl IV 

İntikal devresi 
Madde 11 — Bu madde itilâf namenin meriyete girmesinden itibaren başlayacak olan altı senelik 

bir intikal devresi esnasında yıl taksitinin sureti teşkilini göstermektedir. Bu maddenin derpiş et
tiği şekle nazaran Hükümet: 

560 000 
585 000 
610 000 
635 000 
660 000 . » » » 
685 000 » » » 

Ödeyecek ve mezkûr seneler zarfında Hükümetçe yapılacak olan bu noksan tediyelerle 700 000 
altın Türk liralık tam yıl taksiti arasındaki tefavütler,' teşkili müzeyyel mukavelenamenin birinci 
maddesinde ve tahsisi de yine müzeyyel mukavelenamenin üçüncü maddesinde ( e fıkrası ) derpiş 
edilen meblâğdan alınarak Meclisçe itmam ve ikmal edilecektir ki bu ilâvelerin altı sene zarfındaki 
yekûnu 465 000 altın Türk lirasına baliğ olacaktır. Buna • nazaran Hükümet tam yıl taksitini ancak 
1939/1940 senesinden itibaren ödemeğe başlayacaktır. 

Fasıl - V 
Müteferrik hükümler 

Madde 12 — Bu madde Borçlar meclisinin 1931/32 heaap senesine ait raporunun ve 28 şubat 1933 
tarihli muvakkat blânçosunun görülmesi üzerine karşılıklı olarak iki tarafın birbirini her türlü 

i mesuliyetten dolayı ibra ve mahiyeti, baliği, veya illeti ne olursa olsun menşei 1 mart 1933 tarihine 
takaddüm eden her borç için her türlü mütalebeden njütekabilen feragat eylediklerini beyan et
mektedir. 

Mukavele maddelerinin izahı münasebetile de arzedilmiş olduğu gibi eski Düyunu umumiye 
idaresinin hesaplarının tasfiyesinden mütevellit bakiyelerin kullanılmayarak kalmış olan kısmı 
ile Meclis elinde bulunan sair mebaliğ ve « İhtiyat ve Triablusgarp akçeleri » , müzeyyel mukavele
namenin birinci maddesinde yazılı meblâğa ithal edilmek suretile Türkiye Hükümetine maledilmiş 
bulunmaktadır. Bu meblâğlar haricinde olarak Meclisi^ « idarî hesaplan » nda bulunan mebali-
ğin de Türkiyeye avdeti mukavelenamenin 16 nci maddesinin 9 uncu paragrafı ile temin edilmiştir. 

Bu membalar ve meblâğlar haricinde olup ta hâlen Ijükûmetin ve Meclisin meçhulü bulunmuş 
olabilecek her aktif te müzeyyel mukavelenamenin 12 nci maddesinin birinci paragrafının ikinci 
fıkrası mucibince, esas itibarile, Hükümete ait bulunacaktır. 

Ankara, 15 mayıs 1933 

1933/34 
1934/35 
1935/36 
1936/37 
1937/38 
1938/39 

senesinde 
» 
» 
» 
» 
» 
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Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 25 - V - 1933 

M. No. 163 
Esas No. 1/703 

Yüksek Reisliğe 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Osmanlı borçlan alacaklıları vekilleri arasında imza edilen 
itilâfname ve ilişiklerinin tasdikma dair olup Başvekâletin 18 mayıs 1933 tarih ve 6/1543 numaralı 
tezkeresile Yüksek Meclise takdim edilip encümenimize verilen kanun lâyihası ve esbabı mucibesi 
Maliye vekili Mustafa Abdülhalik ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti namına hareket eden Sarocoğlu 
Şükrü Beyefendiler hazır oldukları halde mütala edildi. 

Hükümetin esbabaı mucibesinde dahi geniş surette izah olunduğu veçhile Osmanlı İmparatorluğu
nun bıraktığı umumî borçlardan harici alâkalan dıranlar için mülga imparatorluğun evvelce 
idare eylediği arazi üzerinde teşekkül eden yeni devletlerle o araziden parça alan devletler ara
sında tayin olunan formül dahilinde taksimini ve Türkiye Cumhuriyetine isabet edecek hissenin 
senelik mürettebatının hangi cins para ile ödeneceği, ilerde hâmiller ile Türkiye arasında ka
rarlaştırılması Lozan muahedesile tesbit edilmişti. 

Baş para üzerine bu taksim işi icra edildi. Gerek baş paradan ve gerek teraküm eden faizler
den mülga İmparatorluğun yaptığı istikraz ve avans mukaveleleri hükümlerine göre Türkiyeye yüz 
yedi milyon altın kıymet baş para ile beş milyonu mütecaviz senelik mürettebat ayrılmıştı. 

Demiryolları yapılmış, gelir membalan açılmış, nisbeten daha mamur kıtalar verim kabiliyeti çok 
yüksek topraklarile zengin maden membalarını içinde taşıyan diğer yerler ticareti bol her ta
rafa deniz yollan açık parçalar ile istilâlar ile baştan başa harap olmuş Adanolu ve işgal dola-
yısdle serveti eritilmiş Istanbuldan terekküp eden yeni Türkiyeye ayni nisbet dahilinde borç ay-
nlması formüldeki haksızlığı göstermekle beraber bu günkü Türkiyede yaşayan ahalinin itaat ve 
kanunlara hürmetinden dolayı İmparatorluk zamanında diğer mahallere göre daha çok vergi ver
mekte olduklarından bu haksızlık ehemmiyeti artırmakta idi. 

Bir milletin yaşamak hakkı ve imkânları her mülâhazanın fevkinde hiç bir mukavele ve hatta 
kaide ve usul ile tebdil ve tağyir edilemeyecek kadar kutsî bir hakkı tabiî ve hatta bütün 
medenî âlemin icra kanunları dahi borçlunun yaşayabilmesi için bir kısım levazım ve gıdasını 
fertlere terketmek lüzumunu takdir eylemişken haricî borçların eski ve ölçüsüz mukavelelerin-
deki şartlara göre borçların verilmesi bu harap vatanda yaşayan insanların ve onları idare 
eden hükümetin ifasına azmeylediği medenî inkilâbat ve teşebbüsatı yapmak şöyle dursun en 
basit bir idare için de icap eden parayı da faiz namile harice vermek demek idi. Yirminci asnn 
son tecrübeleri bir defa daha göstermiştir ki bütün milletlerin rafahı, münasebette bulunmak 
zaruretinde olduğu diğer milletlerin medenî aleme ahenktar olabilmesi ile kabildir. 

Yeni doğan ve hayatı umumiyesini medenî âleme uydurmak aşk ve ünsiyetile kıvranan genç 
Cumhuriyetin ifasına mecbur olduğu vazifeleri bırakarak vergi namile bu fakir memleketten 
toplayacağı parayı mücerret fena bir mirası eline almak zaruretinde kaldığından altmış küsur sene 
harice vermesi bilerek intihar eylemesinden başka bir şey değil idi. 

Ahdine sadakat ve sözünde durmak faziletini: en medenî milletler kadar her zaman yerine 
getiren genç Türkiye Cumhuriyeti topraktan gelen bu borç ve faizlerinin yine o toprağın ve
rimi ile mütenasip olacak bir miktarda olması için alacaklılarla anlaşmak yolunu aradaı. 

Ayni borçtan hisse alan bazı Devletlerle iktisadî buhran dolayısile her hangi borçların te
diyesi imkânsızlığından bahseden bazı memleketler gibi alacaklılarına Türkler omuz çevirmedi. 
Alacaklıların yanına gitti, görüştü, yaşamak hakkını tazyik etmeyecek bir miktar tayininde 
samimî olarak senelerce çalıştı. 

1928 senesi itilâfı bu arzu ve samimiyetin eseri olarak yapıldığı halde Türk bütçesinin ödeye
bileceği rakamların çok fevkinde idi. Vergi membalan son haddini bulduğundan artırma imkân-
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lan mevcut değildi. Hatta kırk küsur bin köyünün mühim kısmında henüz ilk mektep açmak 
imkânını bulamayan vilâyetlerin hususî idarelerine ait vergi hisseleri üzerinde dahi ( her yerde 
dokunulmayan muhtariyetlerine ) tenzilât ve takyidat yapmak zaruretinde kalan memleketimiz bu 
itilâfnameyi bir taraftan borçlulara emniyet telkini için samimiyetini göstermiş olmak, diğer ta
raftan hemen umumiyetle istihsal eylediğimiz toprak mahsulâtı ve ham maddelerin miktarlarını 
tezyit ve mutedil fiatlarla evvelce olduğu gibi harice satarak seneden seneye tediye kudretimizi 
artırmak ümidini besliyorduk. Dünyayı kıvrandıran iktisadî buhran amansız tesir ve tahribini 
bizde de icra etmekte devam ediyor. Çok çalışarak istihsal eylediğimiz mallan bin müşkülâtla 
satarak elimize istihsal masraflarına tekabül edemiyecek kadar gayet az para geçmektedir. 1928 
senesinde 14 kuruşa buğdayı, 75 kuruşa fındığı, 250 kuruşa tiftiği, 35 liraya kadar afyonu ve 
sair mallarımızı da bu nisbetlere göre satmakta iken seneden seneye fiatları düşerek şimdi pa
zar yerlerinde 4 kuruşa buğdayı, 15 kuruşa fındığı, 30 kuruşa tiftiği, altı ilâ yedi liraya da af
yonu satmaktayız. Diğer mahsullerimizin fiatları da bu derecelerde inmiş olduğundan bu şerait 
karşısında 1928 senesi mukavelesini yerine getirmenin maddeten imkânsızlığı sabit olduğundan 
alacaklılarla yeniden görüşmek lüzumu kaçınılması mümkün olmayan bir zaruret olmuştur. 

Bu hüsnü niyet ve samimiyetimizin açık delilini takdir eden alacaklılarımızın da gösterdikleri 
mütekabil hüsnü niyet karşısında uzun ve çetin görüşme ve çalışmalardan sonra olmakla beraber 
anlaşmak imkânları bulunmuştur. 

Bu suretle genç Türkiye Cumhuriyetine maziden kalmış olan fena mirasların en kötülerinden 
birini daha bitirmiş oluyoruz. 

İşin gayet büyük ve muğlâk olması bu hususta Lozan müzakerelerinden itibaren Hükümetimizin 
yorulmak bilmez senelerce devamlı çalışmaları nihayet makul ve mutedil bir şeklini meydana getir
miştir. 

Bu büyük mesele etrafında sarfedilen emek ve himmetlerin tam ölçüsünü tayin edebilmek 
için, İmparatorluğun yaptığı umum mukaveleleri bilhassa muharrem kararnamesini, karşılığı olan va
ridat membalan, vergi mükellefi olan vatandaşlara doğrudan doğruya ecnebilerin hesabına rüsum, 
tekâlif tarh ve tahsil eden ve istediği gibi masraf ve teşkilât yapmak salâhiyetini taşıyan bir ecnebi 
müessesesinin (yalnız bir senelik idare, maaş ve masrafı 700 000 türk altını idi) mevcudiyeti hak
kında ciltler dolusu eski mukarreratın yakından bilinmesile mümkün olur. 

Bunların tafsilinden sarfınazar ederek meselenin halledilmiş olmasından naşi murahhasımız Sa
raçoğlu Şükrü Beyi ve mesai arkadaşlarını takdir ve Hükümetimizi tebrik ile beraber genç Cumhuri
yet idaresine büyük işleri yapmak hususunda her zaman istikamet tayin buyurarak enerjisini artı
ran Büyük Liderimize şükranlarımızı arzeyleriz. 

Hükümetin esbabı mucibesi yeni mukavele hükümlerini pek güzel tahlil eylediğinden kanun lâyi
hasının aynen tasdik buyurulmasını encümen Yüksek heyetten niyaz eyler. 

Reis 
Oümüşane 

Tl. Fehmi 

Aza 
Erzurum 

A sis 

Aza 
Yozgat 

Re ıs vekili 
Konya 

K. TI üs nü 

Aza 
Erzu rum 
Asını 

Aza 
Sivas 

Aza 
Aksaray 

A. Süre uya 

Aza 
İsparta 

Mülvcrrenı. 

Aza 
Çorum 

Mustafa 

Aza, 
Kırklare l i 
M. Nakit 

Aza 
Ed i rne 
Faik 

Aza 
Niğde 

Faik 

Aza 
Kİ âz iz 

İT. Tahsin 

Aza 
Manisa 

M. Turgut 

S. Sırrı M. Remsi 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

1ürkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Osmanlı düyunu umumiyesi Hâmillerinin mümessilleri arasın
da 22 nisan 1933 tarihinde imza edilen itilâf name ve merbutlarının tasdikına dair kanun lâyihası 

1 — Osmanlı Düyunu umumiyesinden Türkiyeye isabet eden borçların heyeti mecmuasının 
Bsviyesine dair Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile mezkûr borçlar hâmillerinin mümessilleri 
Tasında 22 nisan 1933 tarihinde aktedilmiş ve bir mukavelename ile bir müzeyyel mukavelena-
neden mürekkep bulunmuş olan ıtilafname ve bunun merbutları olup itilâfnamenin mütemmim 
üzünü teşkil eden 22 nisan 1933 tarihli imza zabıtnamesi ve tediye akçesine mütedair 22 nisan 
.933 tarihli ve 1/1736 numaralı mektup ile bunun istihtaf ettiği 14 kânunuevvel 1932 tarihli 
>rensip itilâfının 2 nci maddesi ve « Fenerler avansları » denilen borçlardaki Türkiye hissesi-
in tamamınm kati surette tesviyesine dair olarak 22 nisan 1933 tarihinde Hükümetle mezkûr 
»vansların alacaklıları arasında imza edilmiş olan mukavelename ve buna merbut ayni tarihli bir 
nektup tasdik edilmiştir. 

2 — Bu kanun 1 haziran 1933 tarihinden itibaren meridir. 

3 — Bu kanunun icrasına İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

Bş. V. Ad. V. M. M. V. Da. V. Ha. V. V. 
İsmet Yusuf Kemal Zekâi Ş. Kaya Ş. Kaya 

Na. V. îk. V. S. 1. M. V. 0. T. V. 
Hilmi M. Celâl Dr. Refik AH Hana 

17 - V -1933 
Mal. V. Mf. V. 

M. Abdülhalik Dr. Reşit Galip 
Zr. V. 

Muhlis 
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Türkiye Cumhuriyeti Hükûmetile Osmanlı düyunu, umumiyesi mümessilleri arasında aktedilen 

22 nisan 1033 tarihli itilâfnamenin matbuu merbuttur, 

« FENKKLMi: AYANSLAKI. » DUNİLEN AVANSI.AHA DAİR İTİLÂFNAME 
MUKADDEME 

Aşağıda « Hükümet » tesmiye o1 "inan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti nam ve hesabına hareket 
eden sabık Maliye vekili, îzmir mebusu Saraçoğlu Şükrü Beyefendi; 

Ve sabık Osmanlı imparatorluğu Hükümetine « Feinerler avansları » denilen avansları vermiş 
olan ve aşağıda « Mukrizler grupu » tesmiye olunan Mukrizler grupu nam ve hesabına hareket 
eden Müsyü Pierre de Vaureal, salifüzzikir avanslardan Türkiyeye terettüp eden hissenin katî bir 
surette tesviyesinin şekil ve şartlarını tesbit için Pariste toplanmışlar ve aşağıdaki hükümleri ka
rarlaştırmışlardır : 

Madde — I 

« Fenerler avansı » denilen avanslardan Türkiyeye terettüp eden hissenin resülmal ve faiz olarak 
tam ve katî surette tesviyesi, Hükümetle Osmanlı borçları Meclisi arasında bu günkü tarihle 
imzalanmış olan itilâfnamenin müzeyyel mukavelesinin altıncı maddesinde ihracı derpiş edilmiş olan 
% 7'/2 faizli tahvilâttan 22 443 000 Fransız franklık bir itibarî resülmalin Hükümet nam ve hesa
bına Borçlar meclisi vasıtasile Mukrizler grupuna tevdii suretile olacaktır. 

Madde — II 

Salifüzzikir tahvilâtın tevdi edilmesine mukabil mukrizler grupu, Hükümeti tam ve mutlak 
surette ibra ve fenerler avansları denilen avanslardan dolayı âtiyen her türlü mütalebede bulun
maktan feragat eyler. Binaenaleyh Hükümetin fenerler rüsumundaki hissesi mukrizler grupu 
lehine her türlü tahsisten kurtulmuş olacak ve mukrizler grupuna tediyatın katedilmiş bulundu
ğu tarihten beri Hükümetin serbest tasarrufunda kalaciktır. Fenerler avansları denilen avanslara 
müteallik eski mukaveleler mülgadır. 

Madde — IH 

Bilmukbele, Hükümet tam ve mutlak surette ibra ve Fenerler idaresinin şimdiye kadar mukrizler 
grupuna yapmış olduğu tediyattan dolayı atiyen her türlü mütalebede bulunmaktan feragat eyler. 

Madde — IV 

Hükümet, Osmanlı borçlan meclisini alâkadar eden hükümlerin icrası maksadile işbu itilâfname-
yi mezkûr meclise tebliğ hususunda mukrizler grupuna mezuniyet verir. 

Madde — V 

Hükümetle Osmanlı borçlan meclisi arasında bu günkü tarihle aktedilmiş olan itilâfname meri
yete girer girmez, işbu itilâfname de tatbik mevkiine vazolunacaktır. 

Pariste Türkiye büyük elçiliği binasında 22 nisan 1933 tarihinde iki nüsha olarak tanzim edil
miştir. 

Hükümet namına Mukrizler grupu namına 

(İmza) Ş. Saraçoğlu (imza) P. de Vaureal 
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Parİs, 22 nisan 1933 

Efendim, 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile « Fenerler avansları » denilen avansların mukrizleri gru-
pu arasında münakit bugünkü tarihli itilâf nameye atfen ve bu husustaki talebinize tevfikan, 
eğer, her hangi bir sebeple olursa olsun, ayni günde Hükümetle Osmanlı borçlan meclisi ara
sında aktedilmiş olan itilafname meriyete girmezse % 7 1/2 faizli tahvillerden 22 443 000 fransız 
franklık bir itibarî resülmalin ( yahut 200 000 altın türk lirasının ) mukrizler grupuna muhassas 
olarak tesbit edilmiş olması keyfiyetinin hiç bir veçhile Hükümet tarafından 22 443 000 fransız 
franklık ( yahut 200 000 altın türk liralık ) bir borcun tanınmış olması gibi bir iddia dermeya-
nma hak vermeyeceğini teyit ile kesbi şeref eylerim. 

Böyle bir ihtimalin vukuunda Hükümet ve mukrizler grupu bugünkü tarihle aralarında imza
lanmış olan itilâfnameden doğan her türlü taahhütten beri ve Statükoante vaziyetine avdet etmiş 
addolunacaklardır. 

İhtiramatı faikamın lütfen kabulünü rica ederim efendim. 
(îmza) P. de Vaureal 



\ 



Sıra No 22 
Türkiye Cümhuriyetile Polonya Hükümeti arasında münakit 
ticaret ve seyrisefain mukavelenamesinin tasdiki hakkında 

1/281 numaralı kanun lâyihası ve Hariciye ve İktisat 
encümenleri mazbataları 

Başvekâlet 
Muamelât müdürlüğü ^' 19 - III - 1932 

Sayı: 6/640 . 
i;'*: ' ! B. M. M. Yüksek Reisliğine 

Hükümetimizle Polonya Hükümeti arasında 29 ağustos .1931 tarihinde imza edilen ticaret ve 
seyrisefain mukavelenamesinin tasdiki hakkında Hariciye vekâletince hazırlanan ve İcra Vekilleri 
Heyetinin 13 - III -1932 tarihli içtimaında Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası 
esbabı mucibesile birlikte takdim olunmuştur. 

Muktazasmın ifa v« neticesinin işarına müsaade buyurulmasını rica ederim efendim. 
Başvekil 

"""" " " .....',*'t^, 'S. îsmet 

''&:• " "" Esbabı mucibe mazbatası • -

Hükümetimizle Polonya Hükümeti arasında 29 ağustos 1931 tarihinde Ankarada akit ve imza 
edilen ticaret ve seyrisefain mukavelenamesi yüksek tasvip nazarlarınıza arzedilmiştir. 

Her iki memleketin ticaret ve seyrisefain gibi muamelâtında en ziyade müsaadeye mazhar mil
let muamelesi esasına istinat etmekte bulunan mezkûr mukavele, seyyar ticaret memurlarile 
bunların beraberlerinde getirecekleri numune ve modellere, her iki memlekette yerli ahaliye mah
sus olmamak şartile açılacak panayır ve sergilere iştirak edecek tacir ve ziyaretçilere, demiryol
ları üzerinde yapılacak nakliyatın tarzı ifa ve ücretlerine dair vazeylediği ahkâm da yukarıda 
maruz prensipe istinat ettirilmiş ve her iki memleket arasında doğrudan doğruya yapılacak müna
kalâta ve tarifelere ait hususatın kendi demiryolları idareleri arasında bilitilâf tesbiti için müm
kün mertebe kısa bir müddet zarfında müzakerata girişilmesi takarrür ettirilmiştir. 

Mukavelenameye merbut (A) listesinde memleketimizin mühim ihracat eşyasından olan kuru 
üzüm, incir, ceviz, fındık ve zeytin yağları hakkında istihsal edilen gümrük resmi tenzilâtları 
ile esasen elyevm meri Polonya gümrük tarifesine nazaran gümrük resminden muaf bulunan ham 
deriler, susam tohumu, palamut ve Ankara tiftiklerine ait muafiyeti rüsumiye konsolide edilmek 
suretile mezkûr maddelerin tâbi tutulacağı gümrük muamelesinin mukavelenin inkızasma kadar 
her türlü tahavvül ve tebeddülattan masun kalması temin edilmiştir. Buna mukabil Polonya Hü
kümetine de kendisini alâkadar eden altı kalem mevat hakkında bahşedilen tenzilâtı rüsumiye (B) 
listesile konsolide edilmiştir. 

Mukavelename ahkâmına tevfikan Âkit taraflardan biri canibinden ithalât ve ihracata vazedil
miş memnuiyet veya takyitlerin refi keyfiyetinin diğer tarafa da teşmil olunacağı ve memnuiyet ve
ya takyit harici girecek emtianın miktar ve kıymetinin Yüksek Âkit taraflar arasında bilitilâf 
tesbit edileceği ve kontenjanlar her iki memleket ticaretini mümkün mertebe az haleldar edecek 
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bir tarzda tatbik olunacağı hususları da tasrih edilmek suretile ithalât memnuiyeti sistemi cari olan 
Polonyaya emtiamızın ithali çareleri temin edilmiştir. 

Bu mukavelenameyi Yüksek Meclisinizin tasvip nazarlarına arzederken Hükümetiniz bunun 
hututu esasiyesi itibarile diğer ticaret muahedeleri hükümlerine ve ahiren memleketimizce ittihaz 
edilen iktisadî prensiplere muvafık bulunduğunu ilâveye müsâraat eyler. 

Hariciye encümeni mazbatası * 

T. B. M. M. 
Karar No. 13 26 - VI - 1932 
Esas No. 1/281 *' : ; " 

Yüksek Reisliğe 

Türkiye Cumhuriyeti ile Polonya Hükümeti arasında münakit ticaret ve seyrisefain mukavele
namesinin tasdiki hakkında Hariciye vekâletince hazırlanarak encümenimize havale edilmiş olan 
kanun lâyihası tetkik ve müzakere olundu: 

Hükümetin esbabı mucibe mazbatasmdaki mütaleata iştirak eden encümenimiz işbu mukavelena
me ile tasdikına ait kanun lâyihasını kabul etmiş ve Heyeti umumiyenin tasdikına arzedilmek üze
re Yüksek Reisliğe arzına karar vermiştir. 

Hariciye E. Reisi M. M. Na. Kâ. Aza Aza Aza 
Siirt Elâziz Kocaeli Manisa Erzincan 

Fazıl Ahmet Süreyya Yahup Kadri Saffet Ziya 
Aza, 
B o l u "'*" '"'•''' r~ ) -' j -• i'--'' 

Fdlih Rıfkı • . • ' ' , - , " • - • . *", : . *"• * T , , î ' ' "; 

îktısat encümeni mazbatası 
T. B. M. M. 

İktisat encümeni 3 - XII - 1932 
Karar No. 9 

Esas No. 1/281 
Yüksek Reisliğe : 

Hükümetimizle Polonya hükümeti arasında 29 ağustos 1931 tarihinde imza edilen ticaret ve sey
risefain mukavelenamesinin tasdiki hakkında Hariciye vekâletince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heye
tinin 13 - III - 1932 tarihli içtimaında Yüksek Meclise arzı. kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı 
mucibesi ve Hariciye encümeni mazbatasile birlikte'encümenimize tevdi kılınmakla tetkik ve mü
zakere olundu: 

Her iki memleketin ticaret ve seyrisefain gibi muamelâtını en ziyade müsaadeye mazhar millet 
muamelesi esasına göre tanzim etmekte bulunan mezkûr mukavele kısa bir devreye taallûk etmesi 
ve heyeti umumiyesi itibarile de menafiimize muvafık bulunması hasebile encümenimizce Büyük 
Meclisin tasvibine şayan görülmüş ve tasdika ait kanun lâyihasının da unvan ilâvesi suretile kabule 
arzına karar verilmiştir. 

iktisat En. Reisi M. M. Kâ. Aza Aza Aza 
Edirne Şebin karahisar Afyon karahisar Mardin Eskişehir İzmir 
Şakir ismail İzzet Ali Rıza Emin M. Sadettin 

Aza Aza Aza Aza Aza Aza 
Kastamonu İstanbul İstanbul Bolu Bursa 

Tahsin H. Vasıf Alâettin Şükrü Dr. U. Ferit 
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HÜEÜMETÎN.TEELİPİ 

Kanun lâyihası 

MADDE 1 — Türkiye Hükûmetile Polonya Hü
kümeti arasında 1931 senesi .ağustosunun 29 uncu 
günü Ankarada akit ve imza edilen ticaret ve sey-
risefain mukavelenamesi tasdik edilmiştir. 

MADDE 2 -
berdir. 

Bu kanun neşri tarihinden muıte-

MADDE 3 — Bu kanunun ahkâmını icraya, İcra 
Vekilleri Heyeti memurdur. 

Bş. V. 
îsmet 
Da. V. 
Ş. Kaya 
Mf. V. 
Esat 
S. 1. M. V. 
Dr. Refik 

Ad. V. 
Yusuf Kemal 
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İKTİSAT ENCÜMENİNİN TADİLİ 

Türkiye ve Polonya Hükümetleri arasında Ankara
da imzalanan Ucaret ve seyrisefain mukavelenamesi

nin tasdikına dair kanun lâyihası 

MADDE 1 — Aynen 

MADDE 2 — Aynen 

MADDE 3 — Aynen 

TÜRKİYE İLE POLONYA ARASINDA TİCARET VE SEYRİSEFAİN MUKAVELENAMESİ 

Bir taraftan 
Türkiye Cumhuriyeti 

ve diğer taraftan 
Polonya Cumhuriyeti Reisi 

İki memleket arasında ticarî münasebetleri inkişaf ettirmek ve memleketlerini birleştiren dostluk 
rabıtalarını bu suretle, tarsia, etmek arzusunda bulunarak bir ticaret, ve seyrisefain mukavelesi ak-
tine, karar yermişler ve bu, hususta murahhasları olmak üzere 

Türkiye Cumhuriyeti Reisi: 
Millî Müdafaa vekili Zekâi Bey 

Polonya Cumhuriyeti Reisi: 
Polonya Cumhuriyetinin Türkiyede fevkalâde murahhas ve elçisi Müsyü Kazimir 01szowski'yi 

tayin etmişlerdir. 
Müşarileyhler usulüne muvafık ve muteber görünen salâhiyetnamelerini teatiden sonra atideki 

hükümleri kacarlaştariMSİardır: 

Madde — 1 

Yüksek Âkit taraflardan birinin gümrük arazisinden- neşet ve vürut edip- diğer Yüksek Âkidi» 
gümrük arazisine, ithal edilen tabiî veya mamul müstahsallar en ziyade müsaadeye mazhar milletin 
mümasil müstahsallarına tatbik edilen veya edilecek olanlardan başka veya daha yüksek rüsum veya 
herhangi diğer mükellefiyete tâbi tutulmıyacaklardır. 
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Yüksek Âkit taraflardan birinin gümrük arazisine müteveccih müstahsalât ihracatı ihracatçı mem

leketin gümrük arazisi üzerinde, en ziyade müsaadeye mazhar millete müteveccih mümasil müs
tahsallar ihracatından cibayet edilen veya edilecek olanlardan başka ve daha yüksek vergi, rüsum 
veya diğer her hangi mükellefiyete tâbi tutulmayacaklardır. 

Madde — 2 

Türkiye gümrük arazisinden neşet ve vürut edip Polonya gümrük arazisine ithal edilen ve mel-
fuf (A) listesinde tadat edilen tabiî veya mamul müstahsallar ve Polonya gümrük arazisinden neşet 
ve vürut edip Türkiyeye ithal edilen melfuf (B) listesinde tadat olunan tabiî veya mamul müstah
sallar, birinci maddenin ahkâmına halel gelmeksizin, mezkûr listelerde musarrah tenzilât yüzdele
rinden istifade edeceklerdir. 

Tenzilât yüzdelerini muhtevi bulunan (A) ve (B) listelerindeki mevattan birine tatbik edilen 
tarife tezyit edilecek olursa bu mukavelenamenin imzası tarihindeki tarife ve bunda mezkûr fevait, 
mevzubahs tezyidin mevkii meriyete vazı tarihinden altı aylık bir müddetin hitamına kadar, mezkûr 
madde hakkında bilâtağyir muhafaza edilecektir. 

Madde — 3 

Emtia, çuval, fıçı ve sair ambalaja yarayan eşyaların kabulü muvakkat muamelesine ve 
kezalik gümrük muamele ve aidatma, gümrük resimlerinin istifası tarzına, emtianın antrepolara 
vazma, ithal, ihraç ve transit edilen emtianın sureti şevkine müteallik hususatta Yüksek Akitler, 
umumî bir tarzda ve mütekabil kanunî mevzuatlarına tevfikan, yekdiğerine en ziyade müsaadeye 
mazhar millet muamelesini tekeffül ederler. 

Madde — 4 

Emtianın menşe ve mevridine müteallik gümrük muamelesi hakkında Yüksek Akitler yekdiğe
rine mütekabilen en ziyade müsaadeye mazhar millet muamelesi tatbik edeceklerdir. 

Madde — 5 

Yukarıdaki maddelerde münderiç en ziyade müsaadeye mazhar millet muamelesi : 
a) Yüksek Âkit taraflardan biri canibinden hemhudut memleketlerle, hududun her iki tarafından 

15 kilometreyi tecavüz etmeyen bir mıntaka dahilinde, hudut ticaretini teshil için bahşedilen veya 
edilebilecek olan imtiyazlara; 

b) Bir gümrük ittihadından mütevellit hususî menfaatlere; 
e) Türkiye ile Osmanlı imparatorluğundan 1923 te ayrılmış bulunan memleketler arasında güm

rük tarifelerine müteallik hususatta mevcut veya atiyen ihdas edilecek hususî faide ve menfaat
lere; 

d) Polonya yukarı Silizya'sı ile Alman yukarı Silizya'sı arasında tesis edilecek muvakkat güm
rük rejimine tatbik edilemeyecektir. 

Madde — 6 

Yüksek Âkit taraflardan birinin ülkesinde her hangi bir maddenin istihsal, imal, tedavül veya 
istihlâki üzerine mevzu olup Devlet, vilâyet, kaza, nahiyeler veya her hangi bir teşkilât hesabına 
istifa edilen vergi, rüsum veya sair dahilî mükellefiyetler, ve diğer tarafın müstahsallanna ayni 
cinsten millî müstahsallardan veya memlekette isti'ısal edilemeyen bir madde mevzubahs ise, en ziya
de müsaadeye mazhar milletinkilerden daha fazla ve daha ağır bir surette tarhedilmeyecektir. 
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Madde — 7 

Yüksek Âkitlerden birinin ticaretine, diğer âkidin gümrük arazisinde, ithalât veya ihracata hiç 
bir memnuiyet veya takyit, bu tedbirler bilcümle diğer Devletlere taallûk etmedikçe, tatbik edil
meyecektir. 

Bununla ıberaber yukarıdaki fıkrada münderiç taahhüdat Yüksek Âkit taraflardan her birinin, 
ayni şerait altında bulunan bütün memleketlere ayni zamanda tatbik edilmek şartile, aşağıda tadat 
edilen sebeplerden biri dolayısile almak mecburiyetinde bulunduğu memnuiyet veya takyit tedbirle
rine asla mâni teşkil etmeyeceklerdir: 

a) Umumî emniyet mülâhazasile memnuiyet veya takyitler; 
b) İnsanların ve hayvanların veya nebatların hastalıklar veya tufeylilere karşı vikayesini temine 

matuf sıhhî inzibat mülâhazasile memnuiyet ve takyitler; 
c) Esliha, mühimmat ve harp levazımatı, ve bazı ahvali istisnaiyede diğer bilûmum harp levazı-

matının ithal ve transitine müteallik memnuiyet veya takyitler; 
d) Ecnebi emtiasına, ayni cinsten millî emtianın memleket dahilinde istihsal, ticaret, nakil ve

ya istihlâkine müteallik dahilî kanunlar ahkâmının teşmilini müstehdef memnuiyet veya takyit
ler; 

Bu hüküm bir Devlet inhisarına veya Devletin kontrolü altında icra edilen bir inhisara mevzu 
teşkil eden veya edecek olan emtiayı da kezalik istihdaf etmektedir. 

e) iki Yüksek Âkidin de şariki olabilecekleri bazı beynelmilel taahhüdatın ifası için muktazi 
memnuiyet veya takyitler. 

Yüksek Âkit taraflardan biri canibinden üçüncü bir Devlet müstahsalları nefine muvakkat su
rette bahşolunan her ithalât memnuiyetinin refi, derhal ve bilâşart, menşe ve mevridi diğer taraf 
olan mümasil müstahsallara tatbik edilecektir. 

Kezalik Yüksek Âkit taraflardan biri canibinden üçüncü bir memleket nefine muvakkat surette 
bahşolunan her ihracat memnuiyetinin refi, derhal ve bilâşart, diğer tarafa tatbik edilecektir. 

P Madde — 8 

İkamet mukavelenamesi ahkâmına halel gelmeksizin Yüksek Âkit taraflardan birinin tacir, fabri
kacıları ve sanayi erbabı memleketlerinde ticaret ve sanat icra etmeğe mezun bulunduklarını ve orada 
kanunlarda münderiç rüsum ve tekâlifi tediye eylediklerini memleketleri salâhiyettar makâmatı tara
fından muta bir salâhiyet varakası ibraz suretile ispat eyledikleri takdirde gerek şahsan gerek hiz
metlerindeki seyyar ticaret memurları vasıtasile diğer Yüksek Âkidin ülkesinde tacirler veya sa
natkârlar nezdinde veya umumî satış mahallerinde mubayaatta bulunmak hakkını haiz olacaklardır. 

Bunlar, numune üzerine de, tacirlerden veya ticaret ve sanatlarında bu numunelere mutabık em
tia istimal eden eşhas* nezdinden siparişler de alabileceklerdir. Ne birinci ve ne diğer halde bu hu
susta hiç bir hususî resim veya aidat tediyesine mecbur tutulmayacaklardır. 

Mütekabil memleketlerin salâhiyettar makâmatı tarafından muta ve bu muahedenameye merbut 
(merbut C) numuneye mutabık bir salâhiyet varakasını hâmil birinci fıkrada mezkûr seyyar ticaret 
memurları, beraberlerinde emtia olmamak şartile numune veya model götürmek hakkmı mütekabi-
len haiz olacaklardır. 

Yüksek Âkit taraflar, salâhiyet varakalarını itaya memur makamat ile seyyar ticaret memurla
rının faaliyetlerinin icrasında tebaiyet eylemek mecburiyetinde bulundukları ahkâm hakkında mü-
tekabilen yekdiğerine malûmat vereceklerdir. 

İşbu maddenin birinci fıkrasında mezkûr ve salâhiyet varakasını hâmil olup diğer tarafın ara
zisinde panayır ve sergilere iştirak edecek olan Yüksek Âkit taraflardan birinin tebaaları orada 
mahallî tebaa gibi muamele görecekler ve bunlardan başka ve daha yüksek resimlere bu itibarla 
tâbi tutulmayacaklardır. • .. 
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^ " , Madde — 9 

Yedinci maddeye tevfikan ithalâtı memnu olan eşya müstesna olmak üzere bir, gümrük, resmine 
tâbi bulunan ve seyyar ticaret memurları tarafından numune veya model gibi, ithal edilen eşya 
her iki tarafça, bu eşyaların nizamî mühlet zarfında tekrar ihraç edilmeleri ithal veya ihraç edilen 

, emtianın ayniyeti şüpheli olmamak şartile ve çıktıkları zaman geçtikleri , gümrük idaresi neresi 
..olursa olsun ithal ve ihraç resminden muvakkat muafiyetle kabul edileceklerdir. Model, veya nu

munelerin tekrar ihracı, her iki memlekette, ithal gümrük idaresince tatbik edilecek gümrük rüsu
mu baliğinin gerek depozito (nakten) su, gerekse bu idarece kabul edilecek bir kefaletle temin 
edilecektir. 

Nizamî mühlet hitam buldukta tekrar ihraç edilmeyen .numune veya, modellere ait rüsum baliği 
kefalet veya teminat akçası olarak tevdi edildiği takdirde hazineye irat veya lehine cibayet edile
cektir. 

Eğer nizamî mühletin inkızasından evvel bu hususa salâhiyettar gümrük idaresine tekrar ihraç 
için. numune veya modeller ibraz edilecek olursa bu idare ibraz edilen bu maddelerin, hakkında 
ithal müsaadesi verilen maddeler olup olmadığını, her memlekette müesses nizama tevfikan, tesbit 
edecektir. Bu hususta hiç bir şüphe mevcut değilse idare onların tekrar ihraç edildiğini göre 
cek ve ithal için depozito edilen rüsumu iade edecek veya kefaletin refi için muktazi bilûmum ted
birleri alacaktır. 

Yüksek Âkit taraflardan her birinin gümrük makamları, numune veya modellerin bilâhare 
ayniyetlerinin tanınması için diğer Âkit gümrüğünce bunlara vazedilen markalan, bu numune 
ve modellere bu tarafın gümrük makamatınca musaddak bir tarifatlı liste terfik edilmesi şartile, 
kâfi telâkki edeceklerdir; bununla beraber masarifi ashabına raci olmak üzere ithalâtçı, memle
ketin duhul gümrüğü tarafından, numune veya modellerin tekrar ihracı esnasında ayni-

, yetlerinin tesbitini temin maksadile bu gümrük bu mütemmim teminatı zarurî telâkki edecek 
olursa, , numune veya modeller üzerine munzam markalar vazedebilecektir. Bu son hal haricinde, 
gümrük muayenesi numunelerin ayniyetlerinin teshiline ve icabı takdirinde talep edilebilecek rüsum 
ve vergi miktarının tayinine inhisar eyleyecektir. 

Tekrar ihraç mühleti, hakkı temdit ithalâtçı memleketin idaresince mahfuz kaldığı hususu müs
tesna olmak üzere, altı ay olarak tesbit edilmiştir. 

İthalâtçı, maddei müteallikası mucibince numunelerden her birinin gümrük rüsumunu ayrı ayrı 
hesap ve depozito edecek yerde, bu rüsumu, bu numunelerin heyeti umumiyesi için, en yüksek 
tarife haddine tâbi bulunan numune üzerinden tesviye etmek hakkına malik olacaktır. Gümrük 
makamatı bu teklife muvafakatle mükellef olacaklardır. 

Üçüncü Devletle müsavat üzere muamele görmek esası bu maddede mevzubahs hususat için de 
mütekabilen mahfuz kalmaktadır. 

Madde — 10 

Sekizinci ve dokuzuncu maddeler ahkâmı ne seyyar sanatlara, ne ayak satıcılığına, ne de ticaret 
ve sanat icra etmeyen eşhas nezdinde sipariş taharrisine kabili tatbik değildir. Yüksek Âkit taraf
lardan her biri bu hususta kendi kanunî mevzuatlarının tam serbestisini muhaf aza ederler. 

Madde — 1 1 

Yüksek Âkit taraflardan her biri, ithal edilen müstansalların menşe memleketini tayin için, ithal 
edilen maddenin mezkûr memleketin millî müstah^alât veya mamulâtından bulunduğunu veya ora
da uğradığı tahavvül dolayısile o suretle telâkki odilmek icap ettiğini mübeyyin olarak ithalâtçı ta
rafından bir menşe şehadetnamesi ibrazını istenebilecektir. Türk ve Polonya menşe şehadetnameleri 
numuneleri her iki Hükümet tarafından nota teatisi suretile tesbit edilecektir. 

Menşe şehadetnameleri gerek gümrük makamları, gerek mürsilin rtâbi olduğu ticaret odası, gerek-
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se mürselileyh memleketin kabul edeceği diğer herhangi makam veya iktisadî teşekkül tarafrhdari 
ita edilecektir. 

Mürselileyh memleket Hükümeti menşe şehadetnamelerinin kendi siyasî veya konsolosluk mü
messili tarafından tasdikini talep etmekhakkrna malik olacaktır. 

Posta paketleri, ticarî mahiyeti haiz ithalât mevzubahs olmadıkça, menşe şahadetnamesinden mu
af tutulacaklardır. 

Menşe'şehadelnamelefi; gerek1 menşe memleketin lisanı, gerekse mürselileyh memleketin lisani-
le yazılacaktır. Birinci halde-iki memleket bunların tercümesini istemek hakkını muhafaza'ederler: 

Madde — 12 

Yüksek Âkit tarafların, terkip, safiyet derecesi, evsafı, sıhhî vaziyet, mıntakai istihsal ve sair 
mümasil hususata* müteâllik olmak üzere ithallerindeki muameleyi bazı şartlara talik ettikleri emtia 
için iki Hükümet, huduttaki kontrol muamelelerinin ihracatçı memleketin salâhiyettar makamatı 
tarafından muta bir şehadetname istihsali suretile basitleştirilmesi de kabil olup olmadığını müşte
reken tetkik edeceklerdir. ' 

Madde — 13 

Serbest ticaretin tanzimi ve tahsisen bir müstahsalm bey, satışa çıkarılma, tedavül ve istihlâki 
için Yüksek Âkit taraflardan biri canibinden, iki Hükümetten her birinin gayrimeşru rekabeti 
tenkil içiri tatbikine mecbur olabilecekleri tedabir kaydi ihtirazisi altında, millî müstahsallar ile 
diğer Âkidin müstahsallan arasında hiç bir tefrik ihdas edilmeyecektir. 

Madde — 14 

Yüksek Âkit taraflardan her biri menşei, diğer Âkit tarafın tabiî veya mamul müstahsallan, 
mübadelâtı ticariyede gayrimeşru rekabete karşı hakikî bir tarzda vikaye için muktazi bilcümle 
tedbirleri almağa ve bilhassa, üzerlerinde veya evsafı mahsusası, haricî zurufu, faturaları, nakliye 
mektubu ve ticaret evrakında, bu müstahsal veya emtianın menşei, cinsi, mahiyeti ve evsafr mah
susası hakkında doğrudan doğruya yanlış delâleti mutazammın bulunan marka, isim, yazılar, resim 
veya herhangi bir işareti taşıyan bütün müstahsallann imal, tedavül, ithal, antrepoya vaz, dahilde 
bey veya satışa vaz ve ihracatını bertaraf ve müsadere ve kendi mevzuatına tevfikan bilcümle mu
vafık müeyyedelerle men eylemeği taahhüt eder. 

Madde — 15 

Yüksek Âkit taraflardan her birinin tebaa veya şirketleri diğerinin ülkesinde ihtira beratı, fabrika 
veya ticaret markalarına, ticarî isimlere müteallik hususatta, kanun ile musarrah usullere riayet etmek 
şartile, en ziyade müsaadeye mazhar milletin tebaa ve şirketlerinin hukukunun aynını haiz olacak-
lardır. ( 

Madde — 16 " -

Beynelmilel transite müteallik bilûmum mesai! hakkında, Yüksek Âkit taraflar mütekabil müna
sebetlerinde, transitin serbestisi hakkındaki 20 nisanl921 tarihli Barselon mukavelename ve nizamnamesi 
ahkâmını tatbik edeceklerdir. ,- : ' " , , ; , , 

Madde — 17 

Dem.iryöllar< üzerinde ne nakliye ücretleri, ne deirsalâtın zaman ve tarzı hususunda Yüksek Âkit 
tarafların ülkeleri ahalisi arasında fark yapılmayacaktır. 

Bilhassa Yüksek Âkit taraflardan birinin ülkesinden diğerinin ülkesine geçen veya bu ülkede tran
sit edilen irsalât (sevkiyat veya nakliye ücretleri hususunda ), nakliyat ayni işerait altında ayni hat 
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üzerinde ve ayni istikamette vaki olmak şartile, mütekabil memleketler ülkelerinden gerek dahilî bir 
mahrece ve gerek ecnebi memlekete sevkedilenlerden daha az müsait bir muamele görmeyeceklerdir. 

Ancak tenzilâtlı ücretle yapılan ve muayyen ahvalde geçici bir müzayakanın tehvinini istihdaf eden 
veya bir emri hayra muhassas bulunan nakliyat mevzubahs olduğu zaman istisna kabul edilecektir. 

ihracat için olduğu kadar ithalât ve transit gibi karşılıklı münakalâtın demiryolu vasıtasile icra 
edileceği şeraitini tanzim etmek ve bilhassa iki memleketi alâkadar eden tarifeler tanzimi suretile bu 
münakalâtı ıslah eylemek maksadile iki Âkit Devletin demiryolları idaresi arasında, mümkün mertebe 
kısa bir müddet zarfında, doğrudan doğruya müzakerattia bulunulacaktır. 

Madde — 1 8 ; ^ 

Yüksek Âkit taraflardan birinin sancağını taşıyıp hamulesiz veya hamuleli olarak diğer tarafın sula
rına veya limanlarına girecek veya oralardan çıkacak olan gemi ve vapurlar, oralardan hareket ettik
leri veya gidecekleri yer neresi olursa olsun, en ziyade müsaadeye mazhar millet sefainine yapılan mua
melenin aynından her hususta müstefit olacaklar ve en ziyade müsaadeye mazhar millet sefainine tahmil 
edilen veya edilecek olanlardan başka Devlet, vilâyetler, nahiyeler veya Hükümetin müsaade ettiği 
her hangi teşekküller nam ve hesabına istifa olunan - ne unvan altında olursa olsun - hiç bir resim ve 
mükellefiyete tâbi tutulmayacaklardır. 

Hamuleler - mevrit ve mahalli şevkleri neresi olursa olsun - en ziyade müsaadeye mazhar millet 
sancağı altında ithal veya ihraç edilmişler gibi muamele görecekler ve başka veya daha ağır resimlere 
tâbi tutulmayacaklardır. Bunların yolcu ve ağırlıkları en ziyade müsaadeye mazhar millet sancağı altın
da seyahat ediyorlarmış gibi muamele göreceklerdir. 

Madde—19 

Yüksek Âkit taraflar aşağıda zikredilen hidemat ve menafiin tebaalarına veya kendi sancaklarına 
mütekabilen mahfuz olacağında mutabıktırlar: 

1 - Yüksek Âkit taraflardan birinin ülkesinde meri veya meriyete konacak kanunlarla tanzim 
edilmekte devam edecek kabotaj, 

2 - Millî ticaret gemiciliğine bahşedilmiş veya edilecek olan fevait ve menfaatle, Devlet tarafından 
emaneten veya iştiraki menafi suretile işletilen kendi gemilerine bahşedilen menfaatler kezalik deniz 
spor şirketlerile tenezzüh gemilerine bahşedilen imtiyazlar, 

3 - Yüksek Âkit tarafların kara sularında sayıt icrasına, her iki memlekette millî sayıt müstahsalâ-
tına tanınmış veya tanınacak olan hususî menfaatler, 

4 - Limanların, açık demirleme mahalleri ve sığ sahillerin bahrî hidematının icrası, kılavuzluk, cer, 
bahrî yardım ve tahlisiye icrası, bu ameliyeler mütekabil kara sularında icra edildikleri halde. 

Bu fıkrada tadat edilen hidematın Marmara denizinde icrası Türkiyeye münhasırdır. ! l" 

Madde —20 

Yüksek Âkit taraflardan her birinin gemileri diğer tarafın bir veya müteaddit limanlarına, gerek 
oralara ecnebi memleketten getirilen hamule, emtia ve yolcularının cümlesini veya bir kısmını indirmek, 
gerek oralardan ecnebi memlekete götürmek üzere emtia veya yolcularının cümlesini veya bir kısmını 
irkâp etmek için girebileceklerdir. 

Madde — 2 1 

Yüksek Âkit taraflardan birinin gemileri fena hava veya bir sebebi mücbir dolayısile diğerinin 
limanında bir melce aramak zaruretinde kalırsa burada, mümasil ahvalde millî gemilerin ödeyeceği 
rüsumdan başkasını tediye etmeksizin, tamiratını yapmağa ve denize açılmağa müsaade edilecek
tir. Tamirdeki geminin kumandanı hamulesinin bir kısmını kullanmak mecburiyetinde kalırsa 
melce mahalde meri nizamat ve tarifelere mutavaata mecburdur. 



- 9 — 
Eğfer Yüksek Akit taraflardan birinin sancağını taşıyan bir gemi diğer memleketin sahillerinde 

karaya oturacak veya batacak olursa mahalli makamat onun yardım ve muzaheret görmesine ihti
mam edecekler ve eşhasın himayesi ve kurtarılabilen eşyanın hüsnü muhafazası için muktazi bütün 
tedbirleri alacaklardır. 

Mahallî makamatın bu müdahalesi bu hususta hiç. bir nevi masarif istifasına mahal vermeyecek
tir; maamafih tahlisiye ameliyelerinin ve kezalik kurtarılmış eşyanın muhafazasının istilzam edeceği 
ve ayni halde millî gemilerin tâbi tutulacakları masarif müstesnadır. 

Gemi veya - kazadan kurtarılmış makinalar, teçhizat, nıobilye ve her türlü teferruat ve vesaik 
dahil olmak üzere - enkazı geminin sahibi veya usulü dairesinde mezuniyeti haiz mümessiline, ma
hallî kanunda derpiş edilen müddet zarfında talep ettikleri takdirde, teslim olunacaktır. Kurtardan 
eşya için de ayni suretle muamele yapılacaktır. Satılma takdirinde hâsıl olan mebaliğ, masarif 
tenzil edildikten sonra, mezkûr gemi sahibine tevdi edilecektir. 

Gemi sahiplerinin tebaasından bulundukları Yüksek Âkit taraflardan her birinin konsolosluk 
makamı, bunlar hazır bulunmadığı zaman, kurtarılmış eşyanın veya satılma halinde, hâsıl olan 
meblağın kendisine tevdiini talep edebilecektir. 

Kazadan kurtarılmış her nevi emtia ve eşya, dahilî istihlâke ar/edilmedikçe, hiç bir gümrük 
resmine tâbi olmayacaktır. 

Madde - - 2 2 

Gemilerin tabiiyeti mütekabil Devletlerin salâhiyettar makamları tarafından bu hususta her mem
leketin kanun ve nizamlarına tevfikan verilmiş olan vesika veya- şahadetnameler mucibince her iki 
tarafça kabul edilecektir. 

Yüksek Âkit taraflardan birinin gemileri, diğerinin limanında hacmi istiabı şehadet namelerinin 
mütekabildi tanınması için hususî bir itilâf aküne değin yeni hiç. bir mesaha ameliyesine tâbi tutul
mayacaklar ve tediye edilmesi icap eden seyrisefain rüsum ve tek/üif miktarı, geminin sancağını ta
şıdığı memleketin salâhiyettar makamatı tarafından muta hacmi istiabı şehadetnamesine tevfikan ta
yin edilecektir. 

Madde — 23 

Versay muahedenamesinin 104 üncü maddesine ve Lehistan Cumhuriyeti ile Danzig serbest şehri 
arasında Pâriste 9 teşrinisani 1920 tarihinde imza edilmiş olan mukavelenamenin 2 ve 6 ncı maddele
rine tevfikan Danzig serbest şehrinin haricî işlerinin idaresini temin kendisine ait bulunan Lehistan 
Hükümeti, serbest Danzig şehrinin işbu mukavelelin Âkit tarafı olduğunu ve bundan mütevellit 
vecaibi kabul ve hukuku ihraz eylediğini beyan etmek hakkını mahfuz tutar. 

Maamafih, bu kaydi ihtirazî, Lehistan Cumhuriyetinin muahede veya mukavelelerden mütevellit 
hukukuna tevfikan serbest Danzig şehri namına akdettiği bu mukavelename hükümlerine şamil değil-

Madde — 24 

Bu mukavelenamenin tefsiri hususunda Yüksek Akitler arasında tahaddüs edecek ve siyasi tarikle 
halledilemeyecek olan ihtilâfat bilitilâf ve tahkim mme tarikile bir hakeme tevdi edilecektir. 

Mailde — 25 

Bu mukavelename- bir sene için aktedilmiştir. Mukavelename, tasdik edilecek ve Yarşovada yapı
lacak tasdiknamelerin teatisinden otuz gün sonra meriyete girecektir. 

Eğer mukavelename, munkazi olmadan üç ay evvel feshedilmeyecek olursa, her taraf üç ay sonra 
nihayet bulmak üzere her zaman feshetmek hakkın mahfuz tutmak şartile, kendiliğinden lemdit 
edilecektir. 
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Yukarıda vazedilen ahkâmı tasdik etmek üzere bu hususta usulü dairesinde mezuniyeti haiz sa-

lifüzzikir murahhaslar bu mukavelenameyi imzalamışlar v£ mühürlemişlerdir. 

Ankarada 29 ağustos 1931 tarihinde iki nüsha olarak tanzim edilmiştir. 

s " " 1 ! , Zekâi OUzowski 

İMZA PROTOKOliü 

Bu mukavelenamenin imzasına mübaderet ederken murahhaslar atideki ahkâmı kararlaştırmış
lardır : 

7 net maddeye mütefçrrian, 

Yüksek Âkit taraflardan biri, yedinci maddenin birinci fıkrasına tevfikan memnuiyet veya tak
yitler vazettikten sonra, mezkûr fıkra ahkâmına halel iras etmeksizin, kendi gümrük arazisine bazı 
miktarda emtia ithal veya oradan ihracına müsaade bahşederse ayni emtianm ithal ve ihracı müsa
adesini diğer Âkide bahşetmeğe mecbur olacaktır. Bu emtianın miktarı Yüksek Âkit taraflar arasın
da bilitilâf tesbit edilecektir. İcap ederse hilâfında muameleye müsaade edilecek ve kontenjanlar iki 
memleket beynindeki münasebatı ticariyeyi mümkün mejtebe az haleldar edecek tarzda tesbit olu
nacaktır. Mezkûr müsaadenameleri istihsal etmek için ifa'edilecek şerait ve icra kılınacak merasim 
en açık ve vazıh bir surette halka bildirilecektir. 

Tarzı itası mümkün mertebe basit ve müstakar olacak tralunan lisans (ithalât veya ihracat müsa-
adenamesi) tevdii hususunda da ayni suretle hareket edilecek ve bunlar vesika ticaretine mâni ola
cak tarzda tanzim edilecektir. 

Bu lisanslar ( müsaadenameler ) müteneffiin ismini ihtiva eyleyecek ve diğer bir şahıs tarafın
dan istimal edilemeyecektir. 

Bu protokol ticaret ve seyrisefain mukavelenamesinin mütemmim cüzünü teşkil edecektir. Bu 
protokol tasdik edilecek ve mukavele ile ayni günde meriyete girecektir. 

Ankarada 29 ağustos 1931 tarihinde iki nüsha yapılmıştır. 

Zekât Olszow8ki 
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A - Listesi 

Polonya tarife 
numarası 

7 den 

11 den 

54 den 

62 

124 

181 

117 

den 

den 

den 

den 

Eşyanın cinsi 

Meyva ve kurutulmuş meyvalar : 
P 3 kuru üzüm 
6 olmuş incir. 
7 olmamış incir ve kahve imali için incir kırıntısı 
Ceviz ve fındıklar : 
P 1 den fındıklar 
Ham deriler, bütün, parça, kırıntı halinde: 
P 1 kuru yahut kuru iken tuzlanmış 
2 yaş ve ratıp halde tuzlanmış 
Nebatat ve ayrıca tesmiye edilmemiş bulunan aksamı 
P 5 den d ) Susam tohumu 
Debagatta müstamel mevat: 
P l den palamut 
Yün, hayvan tüy ve kılları, taranmamış, bükülmemiş 
P l den tiftik ( Ankara keçileri yünü) 
Temizlenmemiş ve tasfiye edilmemiş nebatî yağlar : 
P 1 den zeytinyağı 

Yüzde 
tenzilat 

%6%5 
% 50 
7o 50 

•/• 7 

Muaf 

7o 46 

B - Listesi 

Türk tarife 
numarası 

235 

286 

309 

ten 

dan 

dan 

401 den 
480 den 

552 den 

Eşyanın ismi 
Yüzde 
tenzilât 

Kaplamalık ağaç yaprak ve şeritleri: 
B ) Kalınlığı 2 milimetreden yukarı 6 milimetreye kadar 
Parke tahtası ve kontrplak tahtaları : -.-..:.^.-« 
B ) Yapıştırılmış 
Ağaçtan mobilye, ezcümle: kanape, sandalye, dolap, masa, yazıhane, 
elbise askısı, raf, paravana ve sair esasi beytiye ve aksamı : 
A) Eğrilmiş ağaçtan (sade ya örülmüş veya mevaddı saire ile mûrettep): 
1 - Vernikli, ateşle mahkûk (pyrogravgs) lake 
2 - Diğerleri 
İhtar : 
Eğrilmiş ağaçlardan ve sair ağaçlardan müteşekkil mobilyeler 
maddei asliye rüsumuna tabidirler. 
Pamuktan yatak örtüleri 
Kehlibar: 
B ) İşlenmiş ( Mevaddı saire ile mûrettep veya gayri mûrettep ) 
C - Zikıymet maadin ile mûrettep 
Tarifenin başka yerlerinde zikredilmeyen demirden hırdavatçılık eşyası: 
Banyolar, lavabo aptesane levazımatı, lağım sifonları : 
A - Adileri 
B - Boyalı, cilâlı , sırlı veyahut sair madenlerle galvanizli. 

% 15 

7o 15 

/c 
/o 

20 
20 

7o20 

%25 
% 25 

15 
15 
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C - Melfufu 

Seyyar ticaret memurlarına mahsus salâhiyet varakası numunesi 

Cumhuriyeti 
Varakayı ita eden makam 

Seyyar ticaret memurlarına mahsus salâhiyet varakası. 
İta tarihinden itibaren oniki ay muteberdir. 

Hangi memleketler için muteber olduğu . 
Varakanın numarası şehrinde mütevellit ve 

şehrinin sokağında numarada mukim 
... Efendinin unvanı ticarisi altında işleyen 

[l] fabrika - veya 
ticaretanesinin - lerinin - sahibi veya - namına ifayi muameleye salahiyettar seyyar ticaret 
memuru olduğu ve mumaileyhin salifüzzikir fabrika - ticaretane - ler için balâda muharrer 
memleketlerde sipariş almak veyahut mubayaat icra eylemek salâhiyetini haiz bulunduğu ve 
mezkûr ticaretane - fabrika - nın - lamı memleketinde icrayı ticaret 
- sanat - etmeğe mezun olup bu baptaki tekâlifi kanuniyeyi tesviye etmekte olduğu - oldukları 
tasdik kılındı. 

Şehrin ismi 
Ticarethane - lerin - sahibinin imzası 

Varaka hâmilinin eşkâli Fotoğrafı 
Yaş : 
Boy : Varaka hâmilinin imzası 
Saç : 
Alâmeti farikai sabite 

/ / / işbu noktalara ticaretane veya fabrikaların neler sattığı veya neler imal ettiği yazı
lacaktır. 



SıraNo176 ya ilâve 
Askerlik dersleri muallimlerinin ücretleri hakkında 1/541 

numaralı kanun lâyihası ve Bütçe encümeni mazbatası 

Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 25-V- 1933 
M. No. 164 

Esas No. 1/541 
Yüksek Reisliğe 

Askerlik dersleri muallimlerinin ücretleri hakkında olup Umumî Heyetin 20 mayıs 1933 
tarihine müsadif 54 üncü inikadının birinci celsesinde cereyan eden müzakere neticesinde veri
len takrirlerle birlikte encümenimize iade buyurulan kanun lâyihası tekrar tetkik ve müzakere 
olundu. 

Maarif vekâlatine merbut orta mekteplerle meslek mekteplerinde ve diğer vekâletlerin bu 
derecedeki mekteplerinde askerlik dersleri verecek zabit muallimlere haftada gösterecekleri her 
ders saati başına ayda maktuan dört lira ve yüksek mekteplerle lise ve muallim mekteplerinde 
de her ders saati başına ayda maktuan altı lira verilmesi encümenimizce kabul edilmiş ve bu 
suretle bu muallimlere verilecek ücretin bir aylık vasati miktarı 24 ve 36 liraya çıkarılmış ve 
evvelki kanuna göre verilmekte olan miktarların vasatisi yüzde yirmi beş derecesinde artırıl
mıştır. 

Bu esaslar dairesinde yeniden 
arzolunur. 

Reis 
Gümüşane 
H. Fehmi 

Aza 
Erzurum 

Aziz 

Aza 
Yozgat 
S. Sırrı 

Reis vekili 
Konya 

K- Hüsnü 

Aza 
İstanbul 
Sadettin 

hazırlanan kanun lâyihası Umumi Heyetin 

Aza 
Aksaray 

A. Süreyya 

Aza 
İsparta 

Mükerrem 

Aza Aza 
Çorum Elâziz 

Mustafa ti. Tahsin 

Aza Aza 
Kırklareli Niğde 
M, Nahit Faik 

Yüksek tasvibine 

Aza 
Edirne 
Faik 

Aza 
Sivas 

M. Remzi 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN TEKLİFİ 
Askerlik dersleri muallimlerinin ücretleri hakkında kanun lâyihası 

Madde ı — Maarif vekâletine merbut orta mekteplerle meslek mekteplerinde ve diğer 
vekâletlere merbut bu derece mekteplerde askerlik dersleri verecek zabit muallimlere haftada 
gösterecekleri her ders saati başına ayda maktuan dört lira ücret verilir. 

Madde 2 — Maarif vekâletine merbut yüksek mekteplerle lise ve muallim mekteplerinde 
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ve diğer vekâletlere merbut bu derece mekteplerde askerlik dersleri verecek zabit muallimlere 
haftada gösterecekleri her ders saati başına ayda maktuan altı lira ücret verilir., 

Madde 3 — Bu ücretler munhasiran tedrisat ve kamp zamanlarında ve devam ettikleri 
müddetler için verilir. 

Madde 4 — Hususî Türk lise ve orta mekteplerinde de askerlik dersleri mecburidir. Bu 
mekteplerde askerlik dersleri veren zabit muallimlere birinci ve ikinci maddeler mucibince bu 
mekteplerin kendi bütçelerinden ücret verilir. 

Madde 5 — Birinci ve ikinci maddeler de yazılı ücretlerin karşılığı mekteplerin merbut 
bulundukları vekâlet veya daire bütçelerine konulur. 

Muvakkat madde — Askerlik dersleri muallimlerine verilecek ücret için 1933 malî senesi 
bütçelerinde tahsisatı mevcut olmıyan vekâlet veya daireler bu ücretleri mekteplerin masraf 
tertiplerinden verirler. 

Madde 6 — Bu kanun 1 haziran 1933 tarihinden muteberdir. 
Madde 7 — Bu kanunun hükümlerini icraya İcra1 Vekilleri Heyeti memurdur, 


