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1. — ZAPTI SABIK HULASASI 

9 NCU İNİKAT 
29 . 11 .1928 Perşembe 

Kâzım Paşanın riyasetleriyle aktedilerek Türki
ye ile Afganistan, İran ve İtalya hükümetleri arasın
da münakit mukavele ve muahedelere müteallik ka
nun layihaları müstaceliyetle; resmi telgrafların üc
retsiz teatisine, transit suretiyle memleketimize ithal 
edilecek barsakların sureti ithaline ve Türk ocakları 
merkez heyetince akdolunacak istikraza mütedair 
kanunlar da ikinci defa olarak müzakere ve kabul 

olunduktan sonra Cumartesi günü toplanmak üzere 
celse tatil edildi. 

Reis 
Kâzım 

Kâtip 
Tokat 

Süreyya Tevfik 

Kâtip 
Yozgat 
Avni 
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BlRtNCİ CELSE 
Açılma Saati : 15.00 
REİS : Kâzım Paşa 

KÂTİPLER : Avıü Bey (Yozgat), Süreyya Tevfik Bey (Tokat) 

2. — RİYASET DİVANININ HEYETİ UMUMİYEYE MARUZATI 

REİS — Celseyi açıyorum efendim. 
HARİCİYE VEKİLİ TEVFİK RÜŞTÜ BEY (İz

mir) — Sabık zabıt hakkında bir şey rica edeceğim 
efendim. Türkiye - İtalya iadei mücrimin muahede
sine ait layihai kanuriiyede imza mahalli yanlışlıkla 
Ankara olarak gösterilmiş, onun Roma olarak tashi
hini rica edeceğim. 

REİS — O suretle tashih ederiz efendim. 

/. — Sayım Kanununun tadili hakkındaki (1/230) 
numaralı Kanun layihasının İktisat Encümeni ile 
müştereken müzakeresine dair Dahiliye Encümeni 
mazbatası. 

Riyaseti Celileye 
Sayım Kanununun tadili hakkında Maliye Vekâ

letince tanzim ve Başvekâletten Meclisi Âliye tak
dim olunup berayi tetkik Encümenimize havale bu-
yurulmuş olan kanun layihası ve esbabı mucibe maz
batası mütalaa olundu. 

Sayım vergisi devletin varidat menbalarının ve 
bu vergiye tabi hayvanat da serveti milliyemizin en 
mühimlerinden olduğu cihetle bu babdaki kanun la

yihasının İktisat Encümeni ile beraber müştereken 
müzakeresi faydalı görülmüş ve heyeti umumiyenin 
nazarı tasvibine arz olunmak üzere bu mazbatanın 
Riyaseti Celileye takdimine karar verildi. 
Dahiliye Encümeni Reisi 

Tekirdağı 
M. Cemil 

Mazbata Muharriri 
Malatya 

A. Muttalip 
Aza 
Rize 
Esat 
Aza 

Erzurum 
Tahsin 

Aza 
Amasya 

Hakkı 
Aza 

Ankara 
Talat 

Reisvekili 
Adana 
Hilmi 
Aza 
Kars 
Halit 
Aza 
Rize 
Atıf 
Aza 
Bolu 
Cemil 
Aza 

Çorum 
1. Kemal 

Aza 
Malatya 

Vasif 
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Aza 
Kars 
Halıt 
Aza 

Bsskişefhir 
Saiıt 
Aza 

Tekirdağ 
M. Faik 

t : İ0 

Aza 
Giresun 
Hacim 

Aza 
Zonguldak 

RMaıt 
Aza 
Kars 

Baha Tali 
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REİS — Encümenin talebi veçhile iktisat encüme
nine göndereceğiz. 

ıRuznamenin birinci maddesindeki lâyihaya ait 
vesaik ihzar «dilmediği için bunun müzakeresini ge
çiyoruz. İkinci maddedeki lâıyıtoa hakkında encümen 
bazı evrak ihzar ediyor, biraz sonra getirtir, ruzname-
nin sonucu maddesi olarak miüzaik'ere edeceğiz. 

Ruznamenin üçüncü maddesinle geçiyoruz : 

3. — MÜZAKERE rçDİLEN MEVAD 

1. — Ankara Otomatik Telefon Kanununun bazı rnlçvadının tadiline dair (l 1101) numaralı Kanun Lâyi
hası ve Da. ve B. E.'leri mazbataları (1) 

REİS Bu kanunun ikinci müzakeresini yapacağı^., 

Ankara şehri otomatik telefonu hakkındaki 30 Mayii. 13 Kânunevvel 1926 tarihli ve 876, 936 numaralı 
Kanunlaırın Tadilin^ Dair Kanun 

ıBirinci Madde — 30 Mayıis 1926 tarihli ve.876 numaralı Ankara şehri otfomatik telefon kanununun birin
ci, ikinci, altıncı maddelerile 13 Kânunevvel 1926 tarihli jve 937 numaralı kanun ile tadil edilen yedinci mad
desi aşağıdaki şekilde tadil edilmiştir, 

Birinci Muaddel Madde — Ankara otomatik umumi merkezine merbut abonelerden aşağıdaki cetvelde 
gösterildiği veçhile senelik ücret alınır: j 

•Lira IKuruş 

Umumi merkeze doğrudan doğruya bağlı olan hususi hane v© apartmanlarla devairi be
lediye ve şuabati ve müessesaJtı hayriye ve menafii umumıiyeye hadim mlüessesaftan olduğu 
hükümetçe musaddak müessesat telefonlarından beş yi z müikâlemeye kadar. 25 -

iBeşyüz mükâlemedenı fazlası için mükâleme başına 
Mağazalarla müesfcesatı ticariye ve smaiyeye mevzu tejefonlardan beş yüz mükâlemeye ka

dar 27 
©eş yüz mükâlemleden faizlasi için mükâleme başına. 
Hususi merkezlerden iki bin mükâlemeye kadar. 120 
itki binden fazlası için mükâleme başına. 
Umuma mahsus telefon mükâleme mahallerinden m! ikâleme başına. 
REİS — Tadilname yoktur, maddeyi kabul edenler.. Etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 
İkinci Muaddel Madde — Tesisat masrafı olarak albonelerden aşağıdaki cetvelde gösteril

diği veçhile bedel alınır: 
Umumi merkeze doğrudan doğruya bağlı olan te|eflonlardan en yakın kablo kutusundan 

itibaren postanın konulacağı noktaya kadar olan mesafe hesap edilmek üzere yüz metre hat 
için yalnız bir defaya mahsus olmak üzere. 30 

Yüz metreden fazlası için beher elli metre ve kesrinden keza bir defaya mahsus olmak üze
re. 7,5 

Hususi-merkez yani doğrudan doğruya sahibi taraflıdan idare edilecek müibaddileler-
den umumi merkeze müntehi her bir mükâleme devri için (batarya devresi için ücret alınmaz) 
senede. .,. 12 

(1) Birinci müzakeresi 8 nci zabıt ceridesindedir. 

50 
5 

7,5 
5 
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Hususi merkeze bağlı dalfoili postaların beheri yani beher mlülkâl-eme makinesi ve teferruatı 
için senede. 

Ayni albomeya ait ölmlak üzere zamimetem raptedilecek ikinci makime için: 
Asıl bosltamın bulunduğu bina dahilinde ise senede 
Aynı mülk dahilimde olmakla beraber bina haricinde olupta tel temdidime lüzum görüldüğü 

taikltirde balâdaki beş liradan maada bu telin beher on mdtre ve kesri için senede 
Gerek aralarında gerek heribirinin. ayrı ayrı merkezle iştirakini mümkün kılan hususi terti

batı haiz munzam postalar için senede 
Abonesini bırakmış olanlar yenliden telefona abone olmak isterlerse tesisat kaldırılmadığı 

taktirde yalnız tecdidi kayt naimıle on lira alınır. 
Tesisat kaldırılmış bulunursa birinci fıkrada muharrer tesisat bedeli yeniden istifa olunur. 
/Bir abone telefonunu diğerine devretmek istediği takdirde yalnız tebdili nam için beş lira 

alinır. Telefonun bir diğerine devretimemekle beraber adresinin tebdilini talep eden abone
lerden bir lira alınır. 

RiEtS — Maddeyi kabul edenler.. Etmeyenler.. Kabul edlrnişltir. 
Altıncı Muaddel Madde. — Nakil masarfi olarak aşağıldaki cetvelde gösterildiği vecçile bir 

defaya mahsus olarak ücret alınır. 
Umumi veya hususi mıerkeze merbut gerek esas gerek munzam bir postanın veya her hangi 

munzam bir aletin münferiden nakli talep edildiği taktirde, 
Aynli oda içinde Mücavir odalara Ayni katta diğer odalara 

Lira Ora . Lira 

1,50 12,50 3,50 
(Bir veya müteattit posta veya zili muhtevi esas postalarla bir veya mütteattiit zili muhtevi munzam posta

ların naklinde meşkûr meblağ beher zil veya munzam po&ta için yüzde elli nisbetimde tezyit olunur.. 
IBir kattan başka bir kataı yapılacak nakillerde çıkılan veya inilen katların adedine göre her kat için balâ

daki ücrete ikişer lira zamlolunur. 
(Bina haricinde yapılacak nakilende ber veçhi ati ücura alınır. 
A - Telefonun nakledileoeği yeni bina evvelki kutu dan başka bir kutunun sahasında bulunur veya evvelki 

sahasında bulunmakla beraber evvelki hatıtin gayri bir istikamette olursa meşkûr kutudan itibaren Telefonun 
konulacağı noktaya kadar olan mesafenin beher elli metre ve kesri için yedi buçuk lira. 

B - Telefonun nakledileoeği bina evvelki kutunun sahasında ve evvelki hattin istikametinde bulunursa 
ilâveten temldit edilecek haitltın beher elli metre ve kesri için yedi buçuk lira. 

C - Telefonun nakli için halt ilavesi icap etmediği veyahut bir miktar hattın refi icap eylediği taktirde 
malktuan yedilbuçuk lira alımur* 

aynı odada mücavir ayni katta 
Lira odada diğer odalarda 

On numaraya kadar hususi mübaddillerin nakli için, 10 Lira Lira 
Ondan yirmi beşe kadar numarayı muhtevi hususi 

mübeiddilelerin nakli için ' 15 20 
Yirmi beşten elliye kadar numarayı muhtevi hususi 

mülbeddilelerin nakli içim 12,50 17,50 22,50 
Elli numaraldan fazla numarayı mutevi mıübeddilele 

rin naklinde mülbeddilelerin 15 20 25 
kuruş kuruş kuruş 

ihtiva eylediği beher numara için 50 60 75 

~ 4 _ 

Lira Kuruş 

5 

5 

50 

15 
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Bina Haricinde yapılacak nakdllfendie nakletiüle-
dJleeek beher devre için münferit postalarda oldu
ğu gibi üciirat istifa olunur, dahili tesisatın yenli
den tanzimi aboneye aittir. 

(REİS — maddeyi kabul edenler.. Ermeyenler.. 
kabul edimidir, 

Yedinlci Muaddel Madde — Altiide muharrer ve 
şebeJke dahilinde bulunan yerlere konacak telefon 
postalarından yalnız dahili tesisat masrafı alınır. Mu-
kâleme ücreti ve harici tesisat masrafı alınmaz. 

iBüylük Millet Meclisine on beş, Riyaseti Cumhu
ra on, Divanı Muhasebat Şûrayı Devlet, Erkânı Har-
Ibüyei Umumiye Riyaseti, Başvekâlet Ve vekâletler için 
altışar ve müstakil müdüriyeti umumiyelerle umumu 
Jandarma kumandanlığı için dörder, Birinci Ordu Mü
fettişliğin ile Erkânı Harbiye Riyaseti için birer, 
Büyük Millet Meclisi Reisinin Başvekilim vekillerin, 
ve Erkânı Harfeiyei umumiye Reisile Reisi Sanisinıin 
Birinci Ordu Müfettişinin, Şûrayı Devlet ve Divanı 
Muhasebat Reislerinin, Mlüsiteşarlaon ve müstakil 
Müdiri Umumilerin Riyaseti Oumıhur ve Başvekâlet 
Kalemi Mahsus Müdürîeriinin Hanelerine birer, Amr 
İkam vilâyetine üç Ankara valisinin'evine bir Umun 
itfaiye için üç (mahallerini Şehr emaneti tayin eder.) 

IREÎS — Maddeyi kalbul edenler.. Etmeyenler.. 
Kabul edlmlişftir. 

İkinci Madde — Bu kanun 1 kânunusani 1929 
Jtaırtlhiniden muteberedir, 

€ : 2 

RIBİS — Maddeyi kalbul edenler.. Etmeyenler.. 
Kalbul edilmliştin 

Üçüncü Madde — Bu kanunun ahkâmını icraya 
Dahilîye vekili memurdur., 

tREtlS — Maddeyi kalbul1 edenler.. Etmeyenler.. 
Kabul edilmiştir. Kanunun heyeti umumiyesıinıi ka
bul edenler.. Etoıeyenler.. Klajbul edlmıiştir. 

2. — Cidali milliye iştirak edip fevkalâde yarar
lığı görülenler hakkındaki 400 numaralı Kamın muci
bince taktir ve terfi edilmemekten dolayı ikame edi
len idare davaların rüyeti Şûrayı Devletin dairei sela-
hiyetine dahil olup olmayacağının tayin ve tefsiri hak
kında (1/159) numaralı Başvekâlet tezkeresi ve 
M. M. E. mazbatası (1) 

REİS — Mazbatayı (kalbul edenler.. Etmeyenler.. 
) Kalbul edilimıiştir. 

3. — Çankırı Nüfus Müdürü Necati Beyin İstiklâl 
Madalyasiyle taltifi hakkında (3179) numaralı Başve
kâlet tezkeresi ve \M. M. E. mazbatası. (2) 

'REİS — Mazbatayı kabul edenler.. Bilmeyenler.. 
I Kabul edilmiştir. 
î Yarım saat teneffüs etmek üzere celseyi tatil edi-> 
yoruma 

(1) 29 numaralı lâyiha zaptın sonuna merbuttur. 
(2) 30 numaralı lâyiha zaptnı sonuna merbuttur. 

*>m< 

İKİNCİ ^ELSE 
Açılma Saat» : 16,15 

Saat Dakika 
REİS : Kâ^nı Faşa 

KÂTİPLER : S. Tevfik Bey ^Toikat), Avrti Bey (Yozgat) 

(REİS — Celseyi açıyorum. 
4. — Türkiye Cumhuriyeti ile Osmanlı düyunu 

umumiyesi hamillerinin mümessilleri arasında akte-
dilen mukavelenamenin tasdikine dair. (1/279) numa
ralı Kanun Lâyihası, ve B. E. mazbatası. (1) 

(1) 28 numaralı lâyiha zaptın sonuna merbuttur. 

REİS — Efendim, layiha tab ve tevzi olunmuş

tur. Encümen mazbatasında mös'tacelen ve tercihan? 

müzakeresi teklif olunmaktadır. Encümenıin teklifini 

Ikabul edenler:. Kabul etmeyenler., Kalbul edilirniştir. 

Kanunun heyeti umumiyesi hakkında söz isteyen' 

vanmı? (evvela Maliye Vekilini dinleyelim sesleri) 
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SARAÇOĞLU ŞÜKRÜ BEY (Maliye Vekili) 
(tamir) — Muhterem efendiler istiklâl mücadelesi 
ıgünlerindenîberi mazinin mirası olan çök meseleleri 
bugüne kadar Cumhuriyet Hüklümidti bir bir hallet
meğe muvaffak olmuştur. Bugünde yine mazinin bi
ze bıraktığı en büyük meselelerden birini teşikil eden 
harici borçlar meselesinin hukuikl vaziyetini ve tediye 
şekil ve miktarlarını tespit eden mulkaVeletıam© ve 
merbutları heyeti celilenin nazarı tetkik ve tasvibine 
anz ediliyor. 

Malumunuzdur ki harici ilk borç Kırım Muharebe
sinde. aktedilmiştir. Tarihimizde Tanzimatı Hayriyeye 
namile tanınan ıslahat ve sairenin ve israfatın tahmil 
«ittiği masarifi ve muharebenin açtığı külfetleri kar-
şıkyabilmıek için yapılan ilk harici istikraz. 4 Ağus
tos 1854 tarihinde olmuştur. Bir kere günlülk ihtiyaç
lar için ve istihlâk için açılan bu istikraz yolu mali 
zihniydCİmıiz henüz ne ollduğu malûm olmadığı cihet
le derhal tevali ve teselsül başlamış ve 1855, 1858,1860 
ilââhiri istikrazları bir biri ardınca akit olunmuştur. 

İlk istikraz tarihinden itibaren 20 sene içimde ya
pılan 14 istikraz az bir zaman geçmeden ve ihraç edi
len ve mütemadiyen kıymetleri sılfıra doğru koşan ka-
vaimi nakdiye devleti öyle 'bir vaziyeti maliye içine 
koymuştur ki yalnız düyunu hariciyenin tediyesi mat
lup faizleri için yeni istikraz afetinden başka çare 
kalmamıştır. Çünkü o tarihte hakiki varidatı 17 mûl* 
yonu tecavüz etmeyen devlet 13 milyon altın faiz tes
viyesine mecbur kalmıştır. Bu devirlerde hükümete 
para veren bulunduğu taktirde her ne şartla olursa 
olsun istikraz afetine hazır ve amade bir hale gelmiş
idir, 

'1875 senesi içinde devletin istikrazlardan müte
vellit mali vaziyeti şu idi: Devlet o vafeta kadar tak
riben 5 milyar 400 bin Frank yani 240 milyon lira 
borçlanmıştır. Buna mukabil dahili para 3 Milyar 
Frank idi Bu, alınan meblağın mühim bir kısmı ko
misyon, ücret, masraf ve saire diye ödenmiş olduğu 
nazarı dikkate alınacak olursa görülür ki hakikatta 
250 milyon liraya yakın borçlanmış olan devlet an-
caik bunun yarısını eline geçirefbilmiştir. Çok fena 
vaziyeti maliye içimde Bosna - Hersek isyanları ve di
ğer yerlerde ki müşkülât devleti tatili tediyata mec
bur etmiş Ve fafeat Osmanlı - Rus harbinin akabinde 
Berlinde toplanan diplomatlar hazırladıkları muahe
deye hamiller için dahi bir takım kuyuıt ve hukuk; 
dercetmeğe hazırlanmış ve teklif edilmiş olduğunu gö
ren devlet borçlar meselesinin beynelmilel bir vesika
ya raptmdan içtinaben Osmanlı Bankasını ve Galata 
Bankalarını toplayarak onlarla borç meselesini bir iti-

. 1928 C : 2 
i 

lâfa rapteftmiş ve bu itilâfdan 1876 tarihinde rüsumu p 
sitte idaresi namı ile tevsim edilen idare vücut bulmuş- % 
tur. Bu idareye tuz tütün balık ve sayt müskirat tam- \'-{t 
ğa ve ipek öşrünün cibayat ve alacaklılara tevzii vazi- & 

Ur 

fesi verilmiştir. Ayni zamanda itilafnameye bir kayt ;|| 
Ikonarak hariçteki alacaklıların dahi ayni şekle raptedi- j$ 
lebileceği temin edilmiştir. Ara yerden yüz elli üçe |[* 
ihraç .fiyatlı 125 milyon franklık istikraz yapılmış ve ||J 
buna mısır vergisi karşılife gösterilmiştir. L 

Bir ısene sonra Babı Âli Avrupadaki sdfirleri va- İr 
sitasiyle düyunu hariciye hamillerinin mümıassillerile | 
yani tnıgiliz, Felemenk; Fransız, Avusturya, Alman W' 
ve İtalyan dayinlerile tarafından tayin edilen vekille- |f 
ri istanbul'a davet ederek uzun müzakerelerden sön- { 
ra takriben ikiyüz elli milyon liralık borcun takriben f-
125 milyona tenzili ve miktarı faiz dahi atiyen varida- 5 
ti muhassasanın terakki ve tezaıyüdü nispetinde ted- jr 
ricen yüzde beşe çıkarıtaıak üzere yüzde bire tenzil ve I; 
Galata Banıkalarile Osmanlı Bankasına verilmiş olan , 
rüsumu sittenin tahsil idare ve tevzii bir itilafnameye I 
raptedilmiş ve 1299 senesi muharreminde karama- T 
mesi çıktığı için meşkûr 188li tarihli itilâfa muharrem " 
kararnamesi namı verilmiştir. 

Muharrem kararnamesiyle düyunu umumiye ida
resine tevdi edilen varidat: 

1 •< Harici varidat. 
Bulgaristan eyaleti vergisi, şarki Rumeli vergisi, 

'Borçlardan Sırbistan, Yunanistan, Karadağ devletleri- • 
ne isabet eden hisse, Kıbrıs Adası varidat fazlası. 

ı2. Dahili varidat. 
ıRüsumu sitte idaresine verilenlerle ipek aşarı, 

Tömbeki rüsumu ilâve edilmiştir. 
ı3, Müstakbel varidat: 
Gerek tarifesinde -tebeddülat icra edildiği taktir- ; 

de, gümrük varidatında zuhur edecek fazla, temettü : 
vergisi umuma teşmil edilerek tahassul edecek fazla, 
muharrem kararnanTesindeki bu hususiyette bidaye-
ten rüsumu Sitte idaresinden para alacak olamlaon • 
haklarının mümtaz olduğuna ilâvedir ki tahvilâtı 
mümtaze bundan doğmuştur. 

Muharrem kararnamesi mucibince Düyunu umu- -
miye varidatının beşte dördü borçların faizime biri 
de resülmallerin itfasına tahsis edilmiştir. Bu vaziyet 
1903 tarihine kadar devam etti. 

Bu taribîte muhltelif faiz ve eşkâl altında bulunan ' 
'borçlar tevhit edilerek bugünkü düyunu muvabJbede-
ye vücut verildi, ve bütün borçlara muayyen bir i 
meblâğ tahsis edildi. Bu meblâğın tecavüz eden kıs- ; 
mın yüzde yetmiş beşinin devlete ve yüzde yirmi be- ! 
sinin yine borçların tesviyesinin sarfına karar verildi. 

_ 6 — 
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Üç sene sonrada düyunu mümitaıze, düyunu muvahj-
nede fakile diğerleri gibi yüzde dördü tenzil edilmiş 
ve fakat aradaki fark, resülmaie ilâve kılınmıştır. Ke|-
zalik ikramiyel'i demir yolları istikrazı için de muayj-
yen bir meblağ tahsis olunmuş'tur. 

ıl9ll3*ten harbi umumiye duhul tarihi olan 191 f 
tarihine kadar da Osmanlı devletli borçları Balkanı 
harbimi ve bütçe açıklarına karşılık olmak üzer^ 
hazine tahvilat ve muhtelif müesseselerden aluna^ 
avanslarla mütemadiyen tezyit edilmiştir. Bu muaımej-
latı maliyede, Meşrutiyet hükümetleri teminat iraesi 
noktasından eslâftan farklı bir muamele yaptığı hal
de faiz miktarını yüzde dörtten yüzde beşe ve haltftfc, 
yüzde yedi ve sekize kadar ağır şartlarla razı olmuş}-
foır, 

Harbi umumiye girmezden mukaddem meşruitiyejt 
hükümetleri muhtelif müessesat ve bankalardan müj-
hîm mıkitanda avanslar almış ve bunların 1913 sene
sindeki tediye edilmesi lâzım gelen yekûn dokuz bu
çuk milyon liraya baliğ olmuştur. Bankalar ve mâl-
eSsesat bu avansları verdikleri zaman, mukavelelerirji 
tecdit ve temdit Ve yeni imtiyazlar istihsal etmişleri
dir. j 

Osmanlı devleti bu avanslardan miada, fenerler 
ve tüldün rejisi imlfciyaızlaonı tecdit ederken ehemmi
yetli avanslar da almıştır. Birincinin falizi yüzde J7 
ikincisine tzlmir Vilâyeti aşarı teminat göslterilim'iştiJ". 
ikincisine izmir Vilâyeti aşarı teminat gösterİmiştr. 

1911, J 912, 1913 senelerinde Osmanlı Bankasj, 
Türkiye Milli Bankası ve Perye Bankası vasıtasiylje 
hazinle tahvilleri ihraç olunmuştur. Bütün bunlajr 
için evvela Düyunu umumiyedeki varidat fazlasındaş; 
hükülmietle intikal edecek olan kısmı karşılık gösteriİ-
imiştir. Bunlar kâfi gelmediğinden gümrük varidatın^ 
vaziyet edilmiştir. Bidayeten yüzde 3 resmiimıunzam 
bilahaıra yiüzde 8 resmi asli Düyunu umumiyeye terk 
edilmişti Gümrük varidatımdan ecnebiler taraf undan 
el sürülmemiş ancak, Çitte ve yemlen1 varidatı kalmış
tı Gümrükten sonra tütün rejisi varidatının fazlaiı 
'tevhit edilmiştir. Bunlardan mada, Bağdat demir yol̂ ı 
birinci tertip istikrazına karşılık gösterilen yerleri^ 
aşarı, Bursa, Ankara, izmit, A!ydında hanedana aft 
olanı emval aşarı, bir kısım evkafı mazbuta aşan, 
Edirne, Anlkara Vilâyetlerinin ağnam resimleri, mer
but bedeli askeri, ve en nihayet arazi vergisi, birer 
terhin ve idareleri Düyunu umumiyeye tevdi edil
mek suretile bütün maliye Düyunu umumiye idare
sine intikal eylemiştir. Böylece mukaddema Düyu
nu umum'iyeye verilen varidatın yekunu 8 200,00 kü
sur olduğu halde son ilâve edilenleri 8 milyon 4 bita 

liraya baliğ olmuştur ki avanslar için verilen1 teminat 
yekûnu istikrazlar teminatını tecavüz etmiştir. Düyu
nu umumiyeye tevdi edilen varidatın yekûnu 16y5 
milyonu tecavüz etmiştir. 'Görülüyor ki cumhuriyet 
hükümetlerine takattüirn eden hükümetler, varidat 
menbalarftntzı ve onların idarelerimi birer birer Düyu
nu umumiyeye teslim etmek suretile adeta Maliye 
Vekâletini bildiğiniz maruf binaya nakl için bir va
ziyete geçmişlerdi. Memleketi bu maktadan teselllülm 
eden Cumhuriyet, mazinin 'bütün pürüzlerini, temizle
diği gibi, Düyunu umumiye mesailinde dahi heyeti 
ceMenize şu mukavelenameyi taktim etmek suretile 
memlekete olan borçlarından rrtühim birini daha ifa 
öfimiş kanaatındadiir./ 

Cumhuriyet hükülme'tini, bu mukaveleye götiüren 
ilk müzakere Lozanda başlamıştır. Lozanlda heyeti 
murahhasimız evvelâ Düyunu umumiye mevzuatını 
bir meselei dahiliye addederek ve noktai nazarını di
ğer taraflara kabul ettirerek Düyunu umumiye iş
lerinin beynelmilel bir vesika şeklinde Lozan muahe
desine tevdiine mani olmuştur. 

Saniyen, harbiumumide veya daha evvelleri, Os
manlı împaraüorîulğundan arazi, alan devletlere his
se tefrik ettirmiştir, Salisen, tefrik olunan hisseler 
için hiç bir mesuliyetimiz öHmadığımı kabul ettirmiştir. 
Ralbian, Türk Devletinle isabet eden Düyunu tefrik et
mek ve diğerlerinden ayrı tahvilata rapt ethndk esası
nı kabul ettirmiştir. Hamİsen, diğer devletlere isa
bet edecek miktarlar sağlam esaslara rapt olunmuştur. 

Ondan sonra Düyunu umumiye tarafından hazır
lanmış olan taksim projesindeki ihtilaflı noktalar 
hakeme tevdi edilmiş ve hakem Duyunu umumiye-
nin yaptığı taksime nazaran takriben iki milyon lira
lık bir hükmü lehimize vermiştir., 

Daha sonra, Paris'te hamiller mürnessillerile mu-
fahhaslarımız karşı karşıya gelerek heyeti celilelerine 
tevdi edilen mukavele ve itiMlfınameyi imza etmişler
di. Bu mukavelenameye nazaran, Cumhuriyet Hükü
metine Osmanlı - imparatorluğundan üç çeşit deyini 
intikal eylemiştir. 

Uzun vadeli istikrazlar, hazine tahvilleri mlüjfe-
dahil taksitler uzun vadeli istikrazların hissemize isa
bet eden miktarı (82 456 337) liradır. Hazine tahvil
lerinden hissemize isabet eden miktar (3 521 931) li
radır. Mütedahil taksitlerden hissemize isabet eden 
miktar (21 550 190) liradır, ilik projeye nazaran ha
miller, 1928 Haziranından evvel bir kupon tesviye ede
cek ve 19218 senesi Haziranından itibaren muhassas vari
datın tediyesine başîanacafctor. Ancak müzakeratın uza-
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ması hamiller arasında bazı maktaların halledilmesi 
ve Meclisli Âlinin' taltli sebepleri atanda, hükümet te-
diyatım 1929 Haziranımdan evvel yapılamayacağını 
söylemiş ve bu nokitai nazarımı kabul ettirecek muka-
velat o şekilde tadil eMritaişJtir. 

IBu mukavelenameye göre bize isabet eden düyu
nun tediye niisbeti şu şekilde olacaktır. 

itlk yedisene zarfında yüzde 3'8, müteakip altı se
ne zarfında yüzde 48, müteakip beş sene zarfında 
yüzde 58, müteakip iki seme zarfımda yüzde 60, mü
teakip üç sene zarfımda yüzde 98, Meclis hamillere 
şu nispetler dairesinde tevziatta bülumacakitır. 

iSeme duyumu mevahhede diğer istikrazat 
(37,22 
58,64 
712,07 
«4,49 
100 

yüzde 
yüzde 
yüzde 
yüzde 
yüzde 

34,43 
43,30 
52,55 
$1,61 
86,12 

•Müteakip senelerde yüzde yüz. 
•Bu tediyeler üzerimde tediye akçaları meyammda 

ingiliz lirası bulunan tahvilat içimidir. Üzerinde 
franlk bulumamlar içim tevziat berveçhizir yüzdeler 
Framk olarak ilave ve tediye olumacakitır. 

Yüzde 45 
Yüzde 55 
Yüzde İ65 
Yüzde 100 
Yüzde 125 
(Kuponları bu nispette bir tediyeye maruz kaiam 

tahvilatın bittabi o nisfttetlte dun olacağımdan ve im
ha dahi dun bulundukça iştira esası üzerimden yapı
lacağımdan hakıJkatta berveçhiibala seneler ve nislbet-
ler dahilinde borcun aslındam ve faizinden tenzilat 
yaptırılmış dernek'tir. 

îlk 7 seme 2 000 000 Lira 
İlk 6 işeme 12 390 000 » 
İlki 5 işeme 3 780 000 » 
tik 5 işeme1 3 180 000 » 

ve 1 Haziran 1928'den itibaren 3 400 000 lira. 
(Bu mukaveleye nazaran borçlarımız karşılıklıdır 

ve karşılıkları İstanbul ve Samsun gümrükleri hası
latlıdır. Düyumuumumiye meclisi, memleketimizi terk-
edecek Paris'e gidecek ve orada iki meclisli bir teşek-. 
kül haline geçecektir. istanbul'da gümrük idaresinin 
vereceği oedvellerin ve varidata galyri tabii bir sukut 
görüldüğü takdimde bunun esbabımı araştıram bir ajam 
Ibulumacakbrv 

Türk parasını ecmebi parasına tahvil hakkı münha
sıran Türk devletindmdir. Hamillere bu sene içimde 
tevzi edilecek mebaliğ, elyevm düyunu umumiye halin

de bulunan mebaliğdcn yapılacaktır. Hamillerle Tür
kiye Cumhuriyeti arasında yegane rabıtai hukukiye 
nazarı tasvibinize arzedilen bu mukaveleden ibarettir 

. ki ne şu ve bu ahde istinat ne de düyunu umumiyenin 
sabık mevzuatına temas öttirilmiştür, 

©unlardan1 sureti mahsusalda içtinap olunmuşjtur. 
Vakfeyle devletin hemen tekmil varidatım rehin olarak 
akmış ve bunları bilfiil idare ve c'übayet eylemiş bir 
idareye mukabil müşahit vazifesiyle mükellef bir ajan
dam başka hududumuz içimde bir mevcudiyeti kalima-
mıştır. 

iBorçlarımızın muhtelif senelerdeki tesviye nispet
leri harp zamanımda aynı safta yan yama harp etmiş 
'devletler arasımda harp münasebetiyle tahaddüs eden 
'borçlar hakkımdaki ihtilâflar ve müzakereler nazarı dik
kate alınırsa belki ağır görüle'b'ilir. Fakat hizim vazi
yetimizde bulunian Ve harpten evelki duyuma taal
lûk edem bir deym derpiş edilecek olursa ö cihetten 
dahi yükümüzüm hayli tahfif edilmiş olduğu tezahür 
eder, Bu tediye misbetlerini kabul ederken devfeüitrıi-
z!in hayati ve inkişaf haklarını daima göz önünde bu
lundurarak tahammül edebileceğimizi tahmin ettiği
miz rakamları kabul ettik. Öyle ümilt ediyoruz ki tah
min ettiğimiz inkişaflar birer b'irer emrivaki olacak 
ve bu ağır yükü hiç bir sarsımtııya meydan Vermeden 
taşımak imkânım* bize bahş edecektir. 

IHAISAIN BEY (Trabzon) — Muhterem Efendi-
ler: Maliye Vekili muhteremimin vazıh ve mufassal 
Düyunu Ömümiiyei Osmaniye hakkımda arzedilecek 
birşey k'alknattiış'giiîbİdir. Bu itibarla zammediyorum! k'i 
bir kaç sözden sonra huzurumuzdan çekilebileceğim. 
Meclisi âlinin tasdikine arzedilimiş olan kuponlar iti
lâf namesi Lozam muahedeyi suHhiyesiiyle henüz mual
lakta kalan yegâne mühim meseledir. Malumu âlile
ridir ki Lozamlda alakadar devletler murahhasları ile 
müzakere cereyan ettiği zaman duyumu umumiye me
selesi mevzu bahis olmuş ve düyunu umumiye me
selesi iki noktadan münakaişa edi'lmiş'tir. Bir. defa 
düyunum taksimi. Harbi umumi neticesinde inkıra
za uğrayan Osmanlı tkriıjaraltiorluğumun aksamı mıufh-
telifesimlde kâim olam devletler arasıında Osmanlı devle
time ait olan düyunu umumiyenin inkisamı bir me
sele! hukukiye bir meselei maliye olarak uzum utza-
dıya münakaşa edilmiş nihayet aksamı muhtelife-
nin varidatı umumiye esasıma gör© alakadarlar ara
sında taksim ve tevzii esası takarrür etmiştir. Bu 
rneyarida alakadarlardan her bMme isabet edem his
semin suret ve şeraiti tediyesini dahi hamillerim men
sup olduğu devlet murahhasları Llozan mıesa'ili sul-
h'İyesinin aksamı mütemmdmesimden olmak üzere 
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ileri sürmüşlerdi. Maliye Vekili muhtereminin izah 
buyurdukları veçhile ötedenfberi tutulan tez Osman-
l'i İmparatorluğu ile alacaklılar arasında aktedillmiş: 
'ikraz ve istikraz mukavelesinin mahiyeti muahedei-
hususiye'den ibaret olduğu için bunun hiç bir 
suretîe beynelmilel bir muahede! siyasiye olarak ah-
zİmievkti etmesi kabul edilmıem'iş ve bu ısrar üzerine 
nihayet hissemize kabul edilen esas üzerine isabet ede
cek olan hissei düyun şeraiti tesviyesini alâkadar olan 
hamiller ve onların mlümessileriyle takarrür etmek 
esası kabul edilmiştıir. Bir çok mesaili maliye ve iklii-
sadiyede olduğu gibi Türkiye Cumhuriyeti hissesine 
isabet edecek olan hislsei deyinin sureti tesviyesini, j 
(hissesine düyunu sabıkadan isabet edecek olan m- ; 
sabi deynin tesiviye şeraitini de sulh mesaili meyanun- j 
da halletmek mi lazımdır. Yoksa bunun muahe'dei sul-
Ihlye aktddildikten sonra münferit bir mesele halinde mi 

halledilmesi mevzubahis olmuştu. Filhakika hamille
rin heyeti murahhasaları hamillerin mensup oldukları 
devletlerin heyeti murahhasaları bittabi mesaili sulhi-
ye meyanırida ileri sürdükleri tezi bize kabul ettir-) 
mek için ellerinden gelen ısrarı ileri sürmüşlerdir, i 
Heyeti murahhasa o zaman mesaili sulhiye meyanın- j 
da diğer muallak mesaili iktisad'iyede olduğu gibi ku
ponlar meselesinde münferiden alâkadarlar arasında 
halledilerek neticesinin sulh safihasına getirilmesini 
ve Lozan muahedesinden o işin çikarılmasma teşeb
büs etmişti konferansın birimci safhasında hamillerle 
temas aramak ve memleketin menfaatına en eyi bir 
şekilde kuponların sureti tesviyesini halletmek için 
hamillerle temas araştırmış fakat hamiller o sırada j 
düyunu umumiye meclisinin veridiği raporlar bilhas
sa Türkiyenin bakiyei memialikinin Kabiliyetli maliye
sine nazaran daha fazla tediye elde etmek olduğunu 
kabul ye bilhassa mensup oldukları devletlerin he
yeti murahasaları sulhun mesaili umumiyesi meyanın-
da Türkiye üzerinde icrayı tesir ederek onların noktai 
nazarını tatmin edecek bir şeraiti tesviyeyi' Kabul 
ettireceklerini ümit ettiklerinden dolayı sulh esasında 
kendilerine uzatılan anlaşma teklifini kabul etmemiş
ler ve bu cihete yanaşmamışlardı. Bittabi âitiyen arzu 
ettikleri şekilde bize kabul ettireceklerini zannediyor
lardı. Hamidolsun ki vaziyet onların ümitlerimi boşa 
çıkarmış ve sulhdan ayrı bir meselei muallaka ha
linde kuponlar meselesinin kalması ve onun istikam 
ettiği uzun ve çetin müzakerat netice itibariyle bizimi 
vaziyetimizi kuvVetleştirtrıiş ve mümkin mertebe eyi 
şeraitle hallini hükümdüimlize nasip etmiştir. Benıdenizr 
ne düyunu ümumiyemizin- tarihçesinden ve heyeti ce
mileye arz edilen mukavelenin muhlteviyatın'dan uzun 

uzadıya laf etimiyeceğim bütçe emcümeniriin bu hu
susta yazdığı mazbatayı bendeniz tetkik ettim - tabii 
hepiniz tötkik etemişsimizdir çök vazıh ve vecizidir. 

Hakikaten bizi bu hususta söz söylemekten müs
tağni bırakacak derecede gayet vakıiane ve gayet ihti
yatlıdır. BUhassa bu mazbatadan dolayı Encümene te
şekkür ederim. 

Arkadaşlar ! bendeniz bu kuponlar meselesinin 
son şeklini ihtiva eden bu ftilîaıfnamenin millet na
mına neticesi ehemmiyetli tekâlif yükletmek, ehem
miyetli mükellefiyet altına girmek olduğumu bildi
ğim halde kabulüne taraftar olduğunu itiraf etmek
ten çekinmeyeceğim bu taraftarlığımı, bu kanaatim 
Lozandan bedderök bu mesele hakkında Hükümeti
mizin fevkalâde basiretkârarae fevkalâde dikkat ve ih-
tîmam ile müşkül ve çetin müiızakeratı iktiham ede
rek bu meselenin verebileceği randımanı tamamen 
almış ol'duğuna kani bulunuşuımdandır, 

Daynimizıin Osmanlı imparatorluğu zamamımda 
aktediimiş ve düyunu sabıkadan mütevellit vergisi ol
ması ve bu düyuna*! sabıka mukaVelâtının istikraz 
mukavelâtının ihtiva ettiği kuyut ve şurut, paranın 
oin's ve keyfiyeti vesairesi bunların altun ile vacib'üttıte-
diye beynelmilel düyun mahiyetinlde bulunması m'eb-
dedenberi müdafaa olarak tuttuğumuz mebdei hare
ket olarak ittihaz ettiğimiz bizim hissemizin bu gün
kü vesaiti mübadelemizle, evrakı nakliyemizle öden
mesi tezi hükukan kuvvetli esasalta istinat etmediği 
maalesef müşahede edirtmliştir. Beynelmilel mevcut 
olan içtihada'tı hukukiye ve nitekim emsali beynelmi
lel düyun hakkında hatta yalnız hamilerimizin men
sup olduğu devletlerle harbi umumi içinde muhasım 
vaziyette bulunmaktan mütevellit bir husumet ve aida-
veti siyasiyeden katınazar bilâkis kendilerinin men
faatleri üzerimde ahzi mevki etmiş olan diğer/ mem
leketler dahi bu düyunu hariciye hakkında yaptıkları 
metalebatın hubutu esasiyesi, mah'iyet'i hukukiyesi 
dahi bu günkü mukavelaltın mahiyeti hükukiyesine ta
mamen muvafık olmasından istidlal ediyorum ki bu 
hususta biz hamillerimizin mensup oklukları devletle
rin kendi aralarında yapabildikleri deyn hususundakiı 
anlaşma esasına tamamen muvafık bir şekli itilaf 
istJhlas etmıiş bulunuyoruz. Bendeniz, mukavelede der
piş edilmiş olan taksimıati 7 sene 6 sene; 5 sene vesai
re nisbetlerine girmıiyeceğine bunları Maliye Vekili 
muhteremi taimamile izah etti. Mazbata da tamamen 
vazıhtır, 

Ksasatı hükukiyeye, mukavelenin ihtiva ettiği ku
yut ve şeraite nazaran bu günkü deynJmizİn bu günkü 
evrak nakltiye ile kabiliyeti tediyeyi temin edemeyin-

9 — 
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ce yegâne yapılacak hatti hareket bir anlaşma ve uz
laşma tariki idi. Nitekim hükümetimizde miepdedem-
tberi bu mo'ktai hareketten başlayarak yavaş yavaş bu 
tarikta kalmıştır. BüllgarlstaniJa yimie bizim hamilleri
mizin mensup olduğu cemiyetlerin ve onların (repire-
zanıt) larım yapmış oldukları iki mukayele vardır: 
©'irisi 3 'sene evvel 'yapılmış 3 senelik muvakkat, muka
velename idi, Sonira yaptıkları yemi bir mukavele var
dır. Onlarda da kabul edilen nispet tetkik edilecek 
olursa aşağı yukarı bizim bu günkü itilâfname il© 
hükümetimizin elde ettiği nispetlerden aşağı yukarı 
daha hafif değildir. Bu nispetler sırasıyla 1927 den baş
layarak % 37, 43, 48, 53, 59, 62, 96, 76 ve yüzde 
yüzdür. Keza arz ettiğim veçhile hamillerimizin men
sup olduğu devletlerle saf harp arkadaşlığı talhat-
tüs elimiş müttefik devletlerden biri olan Romanya 
devleti ile yine aynı hamillerin mlülmessilleri arasımda 
aktedilmiş olan itilaf hutuitu esasiyesi de mukayese 
edilince bizim hükümfcetimizin elde ettiği muvaffa
kiyetten daha yüksek değildir. Aradaki misbetlerde 
19129 dan. başlayarak % 40, 41, 42, 43, 44, bir fark 
vardır ki semeden seneye fakat küçük nisbetlerde her-
sene yüzde artmak suretile ve nihayet 950'de yüzde 
yüze varan kuponlar itilâıfmamesi Romanya hüîk'ü-
taıetile aktedilmişt'ir. Şu itibarla şaraiti maddiyesi 
mıoktai nazarından 23 seme zarfımda Türkiye Cumhu
riyetimin mıaziden fena bir miras olarak maalesef te
diye mledburiyetimde kalacağı mlüretitebatı seneviye 
talktan emsali mdsbuk mukavelâ'ta nazaran haddi as
gari indirilmiş olduğuma karni bulunuyorum bunun 
metayici maddiyesimi hesap ettaak kolaydır. 

Düyunu Umumiye müessesesinin vaziyeti hakkın
da çok çetin, çok uzun ta Lozan sulhundan beri ve 
bu müessesemin idamei mevcudiydtüme müteallik tekli-
fat ve bir çok İsrarlardan sonra nihayet elimize ge
len mukavelenamenin mıuhiteviyaıtile temaımıile yüzde 
yüz demesinden salkınürum, Fakat yine haddi asigari-
sine indirilmiş bulunuyor. Filhakika harbiumumii 
içimde dahi Osmanlı İmparatorluğumun içimde müsta
kil bir imparatorluk bir hakimiyeti maleye idame 
eden bu müessese bu mükalvele mevkii meriyete gir
dikten sonra muharrem kararmamesile haiz olduğu 
hukuk ve salâhiyetlerden tataamıen tecerrıüt ederek 
ive Memleketimizde de ikataet etmeyerek medyun bu-
fcımduğu Memleket yerime bu döfa hamillerin, daıyin-
lerin bulunmuş olduğu memlekete intikal etmiş bu
lunuyor ve bu suretle hakimiyeti milliyenim başkaca 
şekli •tecellisi olan memur, tayin ötmek, teşkilât yap-
malk vergi cilbayet ettaek vergi tarih etmek kuyuıt ve 
şurut, hakimiyet ve idareyi istimal etmöktedirki eski 

I kapitülasyonlardan bemdenizce daha ağır bir şerait-
I te bulunan bu mukaivele ile tamamen ortadan kalk-
I mış bulunuyor. Çok şayan ternenmidirki bu müessese 
I büsbütün yfofc olsun (imşallaih sesleri) ve hamiller doğ-
I rudan doğruya kuponlarını gelip bizim kişilerimize, 
I hıazimai Maliyemize, vezmeleriimitze, milli bankaları--
I miza ibraz ederek alacaklarını alsınlar ve gitsinler 
I (öyle olmalı sesleri) fakat mazide mevcut bir vazi-
I yetin, bir vaziyeti hukük'iyen'in böyle sıfıra indiril -
I mesi nihayet bir mıüzaikerei siyasiye cüzi bir anlaş

ma mecburiyeti herhalde hakimiyet ve serbestii ha
reket moktai nazarından hükümeti oumhuriyenin va
zife ve salâhiyetlerini katiyen haleldar ve tahtit et
meyecek gayet halfiıf bir mevcudiyeti suriye sekilime 

I imdlriimıesini bendeniz şayanı kabul görüyorum dü-
I yunu es'asi hususi rdhme müstenit gibi spesiyal bir de-
j yin olmak itibarile bunlarım eski rehinleri tamamen 

iptal ve ilga edilmiş olmakla beraber rehinli deyim 
vaziyetimi muhafaza efömesinde yine bizim herhalde 
hakimiyet ve istiklâlimizin mebdei olan Lozan mua-

' heldei sulh iy esiyle kabul edilmiş bir esas olduğu için 
hissemize isabet eden düyunun tesviyesi esasına mıu-
taalluik olarak bir rehin göstermiş olmaktan tama'mem 

| feragat efeıek hükümıeitimiz için tahltı imkânda olma
dığımı nazarı itibara altaak lazım gelir. Bu kadarcıfc 

i kaydi maliyi beynelmilel mevcut mümasbatı maliye-
j nin bu günkü serbes cereyanlarını dahi tetkik ede-
| cek olursanız mazur göreceğimizi zan ederim harbi 

umûmiden sonra tamamen serbest -stb'ilize etmek gibi 
j ihtiyacatı iktlsadiyesimi temin etmek vesaiti iktisadi-

yesini tecdit ve tevsi etmek için istikraz yapmış ba
zı memleketler, Polonya YogoslaMya gibi imparator
luk iddia eden memleketler bu gün maalesef kapita
listlerle karşı karşıya geldikleri zaman omlarım emni
yetini celp edebilmek için bir riza varidatı devletin 
bir kısımını gaj göstermek ve onlardan birimi demek 
ist'İyorumki şeraiti maddiye, para mesaili o kadar ha-

I kikafcem beşeri ve hissi moktai nazardan şayanı kabul 
olmayacak surette cereyan etmektedirki bu günkü eş
kâli m<evcudesi maziden bize mira's kalan bir şekle 

I merlbut küçük ve hafif kuyudata nispetle bu gün çok 
j muazzam görünecek ve heyeti muhteremenim de öyle 
j göreceğine şüphe etmiyorum!. Heyeti celilenin mok

tai mazarına göre gayri kabil kalbul görülecek mura
kabe şekillerine bu gün dahi serbestçe iktiran etmiek'te 
olduğunu görüyorum, Hükümdün; ve heyeti murah-

I hısamızın faaliyet ve dikkat ve gayretime alenen kür-
I Süden teşekkür etlmieğe borçluyum. Bugün elde et

miş olduğu netayici maliye tekrar ediyorum. Bizim 
I hükümetimizin bu mesele hakkında alınması memul 
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olan haddi azami randımanın alındığına kanaat etti
ğinden dolayıdır ki bu mukavelemin netayici maliye
sini mıeimleket için tevlit edeceği netayici iktisadiye yi 
'temiaimıen müdrik olduğu halde kabul etmeği bir 2 a-
rureti iktisadiye olarak telakki «diyorum. (Hayır ses
leri) Müttehit memleketler arasında daihi yine bir mi
sal daha arz edeceğim. Fıransantn Amerikadan harp 
ihtiyaçları harp düyunu için akt eftitiği paraların |>u 
gün veçhi tesviyesi mevzu bahistir. Fransa ile Atrrie-
rika devleti arasında müzakere ve takarrür etoiş alım 
Vaşinğfon itilaf namesi ki henüz tasdik edilmemiş -
tir. 

11-936 Vaşinıg,ton İtilaf namesi ile Fransız hükütme-
ti Amerikaya dört milyon beşyüz küsur milyon db-
lar borçlu olduğunu kalbul etmiş bulunuyor ve bu
nun sureti tesviyesinde 62 senede İtfa edilmek şartfle 
•ve 1930 da faizler gittikçe tezayüt ederek ve her se
nenin itfa hisseside tezayült ederek nihayet 110 küsur 
milyona çıkarak, faizede yüzde üç buçuğa çıkarak 
itifa edilmdk üzere bir şekli tasvi'yeye raptedilmekle
dir. :Bu mukavelede Frarisanın elde ettiği netajjiç, 
Amerika deynine karşı ancak faiz fedakârlığıdır. Ya
ni medyun olan Fransanın Amıerİkaya karşı yapdı-
ğı fedakârlık paranın faizinden fedakârlilktir, paj-a-
nın resütealinden fedakârlık yapmamıştır, (bize o^u-
da yapmadılar sesleri) bizim yirmi üç seneye miünı-
kasıem muhtelif devreler zarfında heyeiti mürehihısa-
mızın ve hükümetimizin istihsal eylemiş olduğu ue-
tayiç maliyesi itibarile böyle değildir. H'er devre 
zarfında maktu taksit ile Ödemesi matlup olan f£iz 
yüzde yüz ödemiş gibi itfa vaki olacak istikrazajtın 
(mukaveleyi asliyesi mucibince itfa edilmesi lazımı 
gelen düyun dahi ödenmiş gibi itfa edilmek mesut
tur, yani tam ve kâmil bir tediyedir. Bilhassa heyeti 

murahhısamızın g^yet. dikkat ve basiret gösterdiği bu 
bir meselei maliyedir. Maliye vekili beyin izah et iği 
veçhile noksan nisbetlerden tediyeden mütevellit tth-
vilâ'tin piyasadan toplanımasu, piyasada fiatlarin sujtu-
tu dolayısıla yüzde yüz tediyeye nisbetlıer amörtistrha-
nıın ihtiva edeceği miktarı tahvilatın bu yüzden mü-
zaa'f tezayüt etmesi suretile ve 'bundan mütevellit o lan 
mıenafiin hükümete ait olması hasebile temamen iii-
küimeitie, yani bize raci olması itidarile ümit ediyorım-
ki yaptığım tahmini hesaplara nazaran vardiğim neti
ceye müsteniden arz edebilirim ki yirmi üç sene s Mi
ra bu (bilekir dulaşa) yüzümden isitilkrazatın varacağı 
netice. yani 23 sene sonra bakıyei istikrazatın mü
rettebatı sene-viyesi son devre için kalbul edilen rıü-
reDtebatı seneviyeye belki müsavi olmayacaktır. Yİani 

bu faideyi de ehemmiyeltli bir faldeyi maliye olmak 
üzere kayıt ediyorum. 

ZİYA GEVHER B. (ÇANAKKALE) — En fay
dalısı piyasadan kaldırmaktır. 

HASAN B. (TRABZON) — Onu da arz edeceğim 
efendim. 'İstikraz mukavelatının ihtiva ettiği şerait veç
hile ıMa ve amortisman mürettebatı daimi kura ile Ya
pılmak ve daima kura ile itfa edilmek demek tahvilâtı 
k'iymeti itibariyesi üzerinden itfa edilmek dilmek oldu
ğuna göre yüz kuruş kıymıetindeki tahvilâtı behemıe-
hal yüz kuruş vererek itfa -etimiek kaydım ihtiva etitiği 
halde heyeti mürabhısamizın; yine bir muvaffakiyeti 
olarak kayt ediyorum ki bu kura ile itfa sistemi yeri
ne mubayaa ile itfa sistemlini koymak suretiyle 100 
kuruşla belki bir buçuk belki iki tahvil imha etmek 
netice! maliyesini de maddeten temin etmişlerdir son
ra divanin ayrıldığı aksamı muhtelife hakkında • da, 
Vekil B. izahat verdiler. Istükrazat avanslardan müte
vellit istikraZait, hazine bonolarından mütevellit istik -
razat, sonra mlütedahil alarak mürettebati senevi-
yeden istikraza't ki bunların hepsi.. Lozan müahedei 
9ulhiyesinin ahkamı maliyesinde mevcut_olan bir kai
deye nazaran harbi umumi münasebetile tediyesiz kal
mış olan mürettebatı seneviyenin yirmi sene zarfında 
bila faiz tediyesi meşrut olduğu halde bu itilâfname 
ile elde edilen " neticeye bila faiz bu (ariye) kıs
mının tediyesinin müddetini (30) seneye iblağ etmiş
tir. 

Aradaki 10 sene fark küçük bir şey addedilmesin. 
Yüzde beş faizle on sene fartk resütaıalin nısfına mua
dildir. 

IKezalik hazine bonolarından yeni bir istikraza ka-
'bil meşrut olan istikraza* yekûnundan hissemize İsa
bet eden paraya hazine bonolarının vaidesi geçmiş ol
duğuna nazaran derhal veci'büttediye iken on sene 
müddetle yüzde beş faizli bir istikraza kaybedilmiştir. 
Bundan başka ikinci bir kısım (arye) daha vardır. 
Mütedaıhil paralardan, o da Lozan muafaedenames'i-
mevkii meriyete konduğu tarihten itibaren yani 'bizim 
hissemize isabet eden hissei düyunun mürettebatı 
seneviyesi vacibuttediye olduğu tarihten itibaren ge
çen dört beş sene zarfında belki de altıncı senesi olu
yor. Ödenmemiş olan (ariyeler) mıütedahil paralarda 
ki (dekelaj) denilen bir ameliye! maliye ile yani bun
lara ait olan dört beş seneyi, müddeti istikraz1! som 
senelere atimak suretile heyeti Mürafolhasamız ehemimi -
yetle kaydedilecek bir neticei maliye istihsal etnııiş ol
duğuna kanidir. Kabul etmiş olduğumuz parada (tez) 
alitm para vermemiızdir, makjtu olarak vereceğimiz pa- . 
ra altın para sabit bir mikyas olmak1 üzere altın para 
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©sasına göre hesap edildiği halde itilâfnamıenin. ihti
va etliği kuyut ve şeraite nazaran üzerlerinde İmgi-
l'izle tediyesi meşrut (16) istikraz ahkamı başka diğer
leri başka olması itibarile yıiöe netibe itibarile hamil
lere memlekette cari olan, evrakı naktiye üzerinden 
tediye edilmesi ve faıkat evrakı naktiye ile fakat ntis-
Ibeti bu dairede olmak şartiie yine altun para verme
mek noktai nazarından mukavelenin hududu esasiye-
sinde mahdut mahfuz kalmıştır. Binaenaleyh arka
daşlar şu taldat ettiğim netayicl maliye ve menafii ma
liyeye ve bu kuponlar meselesinde yalnız bizümle de
ğil diğer bir çok Avrupalı medyun memleketlerle bil-
imüzakere yapılan itilâf namelerin eşkâli ınevcu-
desini biirmüzakere yapabilen itilâf namelerin eş
kâli mavcudesine göre bükümetimiizin 5 - 6 senelik 
Imü'tjemiadi bir sayile gayret ve basiret ile elde eümiş 
olduğu bu mukaveleyi bendeniz bu kuponlar mesele
sinde kabil istihsal olan netayicin haddi azamisi ol
duğuna kani olduğum için şayanı kabul görüyorum. 
Bunu slöyled'ikten sonra bir noktayi arz etmeden huzu
runuzdan çe&iilmeyeceğilm, İki kelime ile arz etmiştim 
ki bu mukavelenamenin memleketin iktisadiyatına 
icra edeceği tesiri de müdrikim bununla şunu demek 
i'Sitedim : Hiç şüplhe yok ki çok ©yi olduğuna kail ol
duğum bu mukavelenin neticesi serveti umumlilyesi 
pek yüksek oimııyan memleketimizin sırtına senevi 
ılık dövrede 18 - 20 milyon bir para yüklenmesi de
mektir ve bu borçlarımıızi'n hamilleri ekseriyetti azi- . 
meişi itibarile, ecnebi hamalleri olduğu için memle
ketin beynelmilel muvazenei iktisadiye ve he'sabiye-
si aleyhime ahızi m'evki edecek olan büyük bir rakam
dır. Eğer bu mecburiyet, bu taahült bu mukavele ile 
yapılmış olsaydı şayanı tenkit idi, fakat bu taahüt 
bu itilaf nam edeni değil, başka medburiy etlerden, baş
ka zaruretlerden doğmuş şeylerdir. Hiç şüplhe yok ki 
mıemilıefketikmizin muvazenei hesalbiyesi, bugün elde 
eddbildiğilmiz erkaımla, açiklar kapatıimaktadıır. Yani 
acıktı bir muvazenei hesabiyem'iiz vardır. 

İBittabi bu senevi 18 milyon veyahut daha az ve
ya daha çok paranın açıklı muvazenei hesabiyeye ila
ve ©dilmesi, netice itibarile parataız üzerimde menfi 
bir tesir icra edecek bir mahiyettedir. Bu husus ki bu 
güm Türk evrakı nakdiiyesinin kıymeti henüz fiilen da
hi kespi istikrar etmiş değilidir. Bu noktayı şimdiden 
heyeti celilemiz huzurunda tebarüz ettirmekte fa'ide 
memul ediyorum. Aldığımız yükün ağırlığını müd
rikiz. Memleketin iktisadiyatı üzerinde icra edeceği 
menifi tesirin derecesini müdrikiz. Hamillerimizin, 
bizim bilahere düşünmemiz olan müşkülatı maliyeyi 
ve iktisad'iyeyi şimdiden görmeleri menfaatları ikt'iza-

sıridadır. Bu husus bu kuponların tediyesinde kenidisi-
ne bir vazifeyi mühiimmıe teveccüh eden, ve kuponla
rın tediyesine ait olan muamelatın ifasına tahsis edil
miş olan bir müesseseyi maliyenin de bu hususta em
sali nameslbuk deyebileceğim bir derecede borcuna, 
alhdine vefa kaidesine tevfikan - bültlün müşkülata rağ
men - serbasçe ödemeye teşebbüs eden ve çalışımış 
olan Cumhuriyet hükümetine ve maliyesiıne elinden 
gelen gayreti yapmak bu müesseseye - hamillerin 
m'ertfaatı namına - düşen bir vazife olarak kaydede
rim. (Hanldelier) 

iBazı hesaplar yapılmaktadır: Deniliyor ki bizim 
Düyunu umumiyemiizin varidatı umumiyemize nis
peti, bazı memleketlerdeki nispetlerden çok dundur, 
ve bu itibarla biz Düyunu umumjiye noktai nazarın
dan gayet hafif vaziyetteyiz. Bendeniz vaziyeti bu 
kadar hafif görenlerden ve bu kadar nikbin olanlar
dan deyilirn. Evet biziim Düyunu umumiyemizin se
nevi mürettebatının tevlit edeceği mükellefiyet, vari
datı umumiyenin belki yüzde onunu gek̂ nıez. Başka 
memleketlerde bu nispet olabilirki yüzde otuz veya 
daha fazladır. 

Fakat bundan Türk milletinin daha hafif bir mü
kellefiyeti maliye altında bulunduğu o memleketlerin 
daha ağır bir mükellefiyeti maliyede bulunduğunu 
İfade etmez. Burada kaidei intihaiye nazariyesinin 
kuvvetli bir müdafii vaziyetindeyiz. 

Efendiler, «200» milyon lira varidati olan bir 
memleket belki yüzde onunu Düyunu umümiyesline 
verebilir. Fakat «2» milyar bütçesi olan bir hüküme
tin Düyunu umumiye hissesi yüzde «10» değil yüz
de 30, 40 olabilir. Veşarj itibarile bizden çok olabilir. 
Bu itibarla hükümetimizin bu mukaveleyi intaç için 
gösterdiği ehemmiyet ve sarf ettiği gayretin büyük 
bir kıymeti vardır. Neticenin tesiratı maliyesini hesap 
etmiştir. Vaziyetimiz zan edildiği gibi hafif değildir. 
Bu noktayi da kayd ediyorum. Saniyen Düyunu umu
miyenin varidatı umumiyeye nispeti üesirat itibarile 
belki halfif olabilir. Eğer o düyun, düyunu 
dahiliyeden madut İse, kupon hamilleri tebaadan ise, 
onların! serveti, serveti milllyeye dahil ise o vakit ne-
ticei iktisaldiye hafif olabilir, Maalesef hamillerimi
zin ekseriyeti azimesi başka milletler mensup erbabı 
servetten olması dolayisile bizim % 8 derecesinde 
zahiren hafif gördüğümüz nispet serveti mıilliyeyi dai
ma harice çıkarmağa saik bir istikamet takip ettiği 
ve muvazeneli iktisadiyemizde bu suretle menfi bir 
tesir icra ettiği için ehemımîyeti haizdir. Arz ettiğim 
bu mahzurlara rağmen mukavelenin bu mesele hak
kında alınması tahtı imkânda gördüğüm randımanı 
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tamamen aldığına kani olduğum cihetle hükümetimi)-
ze, bu mukaveleyi bize getirebildiğinden dolayı hej-
yeti murahihasasına arzı teşekkür eder ve kabulünü 
'bir kanaati acizane olmak üzere - rica ©derim. 1 

MAZHAIR MÜFİT BEY (Denizli) — Arkadaşf 
lar! pek muhterem Maliye Vekili Beyefendi v± 
muhterem Hasan bey efenldinin bu mukavelenin leh 
hinde olan 'beyanatlarını, taibii meselemin ehemmiyet^ 
hasebile, pak 'derin bir dikkatle dinledim. Fakat,, maa}-
lesef ben meseleyi o kaidar pembe görmüyorum. (Braj-
vo .sesleri) Efendiler! tamamen Osmanlı İmparatori 
luğuna ait olan ve cümlemizin malûmu olduğty 
veçhile müvellidi servet olmak üzere değil zevk^ 
sefaya, sefahata sarf edillmiş olan bu milyonlara vaj-
ran borcu ne suretle tediye edeceğimize dair elimiz^ 
gelen nazari dikkatinize arz olunan bu mukavele ve 
lahikası çok ağırdır. Bilememki bu ağır yükü bu memj-
leket, bu millet nasıl iktihaim edecektir. 

(Efendiler bu borca bizim tevarüsümüz lazım gej-
iiyormuiş. Acaba bize miraiş olarak ebniyesiVaridatjı 
h'ayvanati ve sairesile bir çiftlik mi? kaldı. Belki yan,L 

muş, yıkılmış, işçileri boğazlanmış, hatta toprağı zapjt 
edilmiş, Varisleri kovulmuş böyle bir vaziyet had* 
olmuştu, 

Biz canıımızı feda edelim, kanımızı akıtalım, © 
•yerleri karış kaos alalım fazla olarak tahrip edilen blı 
yerler için mağlûp tarafından Avruipanın diğer gallpj-
leri olduğu gibi - «10» para bile verilmesin, sonrk 
sen gel İmparatorluğun yüzlerce milyon borcunjı 
ver. (Alkışlar). 

Efendiler ! gerçi menfaat ve hesalbatı riyaziye kar
şısında hissiyatını maneviyatın tefsiri az olabilir. Fakajt 
şunu da unutmamalıdır ki bazan maneviyatın da öy|e 
tecelisi, öyle tezahürü olur ki o hösabatı riyaziyeyle 
galebe çalar. Bu meselenin maddi ye manevi iki saf
hasından tetkiki taraftarıyım manevi kısmında - fo
dla ediyorum ki - bu borcu biz vermekle mükellef de
ğiliz. Çünkü bizim bu borcu takabbülümüz takdiriri-
de, yanmış, yıkılmış olan yerleri, canımızı, kanumıiı 
sarf ektikten sonra tekabbül edecek isek zan ederimi 
ki biz de bir sefih vaziyetine düşmüş olacağız. Nf-
den bu borçları kabul edel'İm? Bana tamirat için ô ı 
para vermediniz ki benden atoak istiyorsunuz. Avrıj-
pada böylemi olur? Fransa borçlarını vermek içib 
Aflmanyadan tamirat parasını alayım da vereyim. Anr-
nı teraneyi İngiltere de Amerika'ya söylüyor. \ 

Bize gelince anlaşılıyor ki garp sermayedarları, sep. 
elem içinde çalış, bütün mahsulünü ben zevku saija 
inde yiyeceğim diyor. 

f 

I Efendiler! garp kapitalMeMnin bu zihniyeti, dikj 

I 'kat buyurul'uırsa, bir istismar konusu hiissedilen bu mu-
I kaveleyi, karşılarında eski Osmanlı İmparatorluğu 
I var suretile söylemek, anlatmak istiyorlar. Onlarım 
I o isici'stmar politikası karşılarında kani olacak hükü

met yoktur, Çünki karşılarında ki hükümet Türküye 
I Cumhuriyeti hükümetidir. (Alkışlar). 

I Efendiler! encümenin esbabı mucibe mazbatasın-
I da ve muhterem Maliye Vekili 'beyefendinin pek gü-
j zel izah buyurdukları bu istikraz tarihlerinden bahsa 
I lüzum görmüyorum. Bu istikrazım serapa baron Hoş 
I istikrazı gibi olduğuna şüphe yiokttur. Başımızda bir 
I muharrem kararnamesi ile bir Düyun umumiye vardı. 

Efendiler! hatnrıimda kaldığına göre 1896, 1897'de 
I Berlin Muahedesi neticesi olmak üzere hükümet ala-
j cafklılara birer murahhas gönderilme'sini ve rüsumu 

sittenin, taraflarından gönderilen zevat tarafından ida-
I resi ve yem varidat menlbaları gösterilmesi tekli-

file davetlerde bulundu. Arkadaşlarım; bu kusmı söy-
j İddiler, bir kaç cümle ile bendeniz de ikmal edeyim: 

İngiltere tarafından dayinler murahhası olarak gelen 
I M. Rağâl. înigifere tarafından dayinler murahhası! 

olarak gelen Hariciye sabık müsteşarlarından M. 
Raber, Fransadan Umur Siyasiye Müdürü sabıkı M. 

J DaDfire, Avusturyadan Baron Dö Mayer, Ataıanya-
dan Piringer murahhas olarak İstanbul'a geldiler. 

} 1926 teşrinievvelinin 3'Ünde davet.. (Öyle değil ses
leri.) (Î896 sesleri) 1896'dır. Mazur görünüz böyle mil-

I yonlar insani şaşırtır. (Handeler) Bizîîm tarafımızdan 
• bu Muharrem kararnamesini yapmak için tayin 

j edilen zevat Çamiç Ohanis, Keker Efendi birde Mü-
nür Efendi, Pireridorf Efendi, Server Paşa'nım riya
setinde de içtima eden bu Komisyon dört hafta zar
fında bu muharrer kararnamesini başımıza getirmişi 
ve hükümet içinde bir hükümet olan Düyunu umu
miye idaresi teşekkül etmiştir, 

'Efendiler: Hükümet içinde bir hlükümet olduğu; 
I ve Düyunu umumiye idaresinin bu memlekete mu-
I zur olduğuna dair bu kürsüden defaatle sözler sepkat 

etoişltir. 
J ŞmiĞi şu mukavele mucibince biz bundan kurto-
I luyormu'yuz? Evet mukavelede glörüyoruzki Düyunu 
I umumiyenin mierkezi, renigi, şekli değişiyor, Düyu

nu umumiyenin muhterem arkadaşımızın söylediği 
I gibi şu, bu memur tayinine, vergi cibayetine halkları 
j kalmıyor. Fakat efendim bendemiz bunu hiç anlamı-
J yorum. Çünkü cibayete mahal yok ki. Biz ona rehin 
I gösteriyoruz, tşfce sana İstanbul gümrüğü, Galata güm-
j rüğü, ve bilmem kaç sene sonra Samsun gümrüğü. Re-
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(hin gösteriyor amma memur tayin etmiyor ve Ajan 
mamlile bir murakıp intihap ed'iyorki zannfederiimki 
kâfidir, 

Efendiler: Ajan denilen mlüralkip varidatta bir ta
biilik görmezse, daha doğrusu istediği zaman gerök 
kendisi gerek vekili rüsumatın kasasını, sicilini tet-
kika selahiyettardıtr, Kanun: Tetkik ve tabkika mezun 
kılıyor. 

(Efendiler: Bu acaiba bizim Hâkimiyeti maliyemi
zin bir cüzümü kaybetmek demek değilmidir? 

İstiklâli malimizin temamdi icrasına mümanaat 
değildir? Bendenizce milyonlardan ziyade maliyeye 
müdahale itibarile böyle 'bir mürakip tayini daha mu-
zurdur. Bu nasıl hafif görülüyor? 

Vaziyetimiz Romanya ile nispet ediliyor: Rica 
ediyorum Romanya bizim ğibitmidir? 

'Kablelharp 'Romanyanın 6 milyon nüfusu varken 
badelharp 16 milyona baliğ olmuştur. Memleketler 
almıştır. Biz onunla mukayese edilebilirmiyiz? Sani
yen deniyor iki faiz c'ibetile bu sene yüzde 38 veriyo
ruz. 

Efendiler: esbabı mucibe mazbatasında gayet sa
rih olarak; yazılıyor. 187Ö istikrazıma yüzde 3 faiz ve 
mühim miktarda ikramiye verdiğimiz halde ihraç fi
yatı nedir 'biliyormuşunuz? 32 yani 100 franka 32 
franka sattığımız halde ŷ üzde 38 fa'k veriyoruz. 
Bunun neresi hafiftir? Yine bu mukavelede itiraz olu
nacak mevattan biri de bir ibra keyfiyeti var. 

Efendiler. Lâyihada görüyoruz ki, biz eğer Dü
yunu umumiyenin tahsil ve c ilbay et etttiği varidat hak
kında yapmak istersek defterlerini 3 ay zarfında bi
ze verebilir. Fakat Düyunu umumiye meclisinin şim
diye kadar vukubulan (masrafını ve aleyhimizdeki bun
ca zararları tetkika salahiyetJm'iz yolkltur. 

Düyunu umumiye daha bize yalnız emvali gayri-
menkuie veriyor. Ernlvali mıenikule vermüyor. Acaba 
hu emvali menkule, bize verilmeyen yalnız masa, ka-
napeden ibaret midir? Bu emvali menkule kay di için
de acaba neler vardır? 

Düyunu umuimiyeyi iyi bir tasfiyeye tabi tut
mak mecburiyetindeyiz. Taslfiye etmek istiyoruz. Fa
kat bu tasfiyenin şekli nedir? 

IBize yalnız emvali gayri menkuleyi tesviyedemmi 
ibarettir? Emvali gayri mıenikule, rnenküMer, Esham
lar, tahvilatlar, nükuıt vesaire vardır. 

Tam bir tasfiye olmak için hesabatını tamamen 
görmek lâzımdır. Bu hesalbalt niçin görülmüyor? Son
ra, bizilm Düyunu umumiyeye tevdi ettiğimiz evra
kı nakdiye mesaili vardır - çok nazarı dikkatin'izi celp 
etaek istediğim bir meseledir. Düyunu umumiyeye 

tevdi ettiğimiz bu evrakı nakdiye mesailinin hesabatı 
niçin rüyet edilmemiştir? Ne çıkar bunun albndan? 

.Eğer Düyunu umumiyeyi tam tasfiye ötmek isti
yorsak, bu arz ettiğim hususat hakkında her halde 
tahkikat- lazımdır. 

Efendiler: Yine mukavelemin 2 nci maddecinin 
8 nci fıkrası paragrafından ve yine mukavelenin 15 
nci maddesinin paragrafımın A, P bendinden neler 
anlıyoruz? 

ıMalûmunuzdur ki hükümeti sakıta Trablus Garbı 
italyanlara verdiği zaman «Ofi muahedesi» mucibin
ce tazminat olarak 50 milyon liret almııştık'. Bu 50 
milyon liretin 1 milyon şu kadar lirasını Düyunu 
umumiyeye vermek ve yine Düyunu umumiyenin 
Trablus Garpteki zarar ve ziyanına mukabil de 
{125 000) lirasını verdi. 

Efendiler: Ne gariptir ki, bizden ayrılan memle
ketlerde bu Düyunu umumiye için bizim verdiğimiz 
hisseyi talep ediyorlar, ve biz de buna muvafakat ede
ceğiz öyle mi? 

Düyunu umumiyeye verdiğimiz borçlardan his
se anıyorlar. Buyurunuz efendiler! 

Ve yine anlıyoruz ki Muharrem kararnamesinde 
ihtiyat sermayesi olarak 2 milyon lira derpiş ediliyor. 
Bu ihtiyat sermaye olarak ayrılan paradan bu efen
dilere yine bu paradan taksimde para vereceğiz. Bir 
taraftan borç ödeyeceğiz, milyonlar vereceğiz bir ta
raftan da zaten Düyunu umumiyede mevcut olan ih
tiyat. akçamızdan diğerlerinede para vereceğiz. 

Bu böyle olmakla beraber ara yerde birde Bankı 
Osman i mes'elesi var. Mukavele mucibince gümrük 
hasılatından her ikisini Bankı Osmaniye bırakacağız. 

Efendiler: Tabii taksit zamanı geldiği zaman 
1'8 - 20 milyon lira orada içtima edecektir ve buna 
mukabil Banka da bize yüzde 2 faiz verecektir. Güzel. 
Fakat hükümetin Osmanlı Bankası ile olan hesabı ca
risine mukabil hüklümeltltdn yüzde 6 alıyor. Demek 
cüzi bir sermaye ile iş gören bu banka birden 15 mil
yon olsun ve bize yüzde 2 faiz versin istediği gibi oy
nasın, kazansın. Ve sonra bize yüzde 6 ile para ver
sin. 

Bu bankı osmaninin müddeti biterse diğer bir ban
ka kaim olabilir. 

Efendiler! bizim milli bankalarımız; yoktaudur.? 
ı'Bu 15 milyon liradan istifadeyi milli bankalarınıza Ver-
miyoruzda neden Osmanlı Bankasına veriyoruz? Ne
den bankı Osimani ihya oluyor. 

Efendiler!, Şu mukavelenin herhangi bir maddesi
ni okursak - belki benim nalkıs görüşümdür - muzur 
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ve hakikaten tahammül edilmez bir bar, bir yük ver-
m'dk'te olduğunu görüyoruz. 

Efendiler! vakıa 'borç ka!bul etmek, takaibbül et
mek, dürüst ve samimi hardket dtaek şayanı takdir 
dir. 

Heyetli vekilemiiz hakikaten borcu takaibbül ve çok 
dürüst hareket ederek şu mukavelenin aktine girişmi'ş-
tir. Fakat "karşımızldâkilerin hükümetimizin bu sami-
miiyebinie mukalbil yaptıkları işte bu mukaveledir. 

Binaenaleyh. Serideniz bunun tamamen aleyihdarı 
olmakla beraber nizamnamei dahilimizin maddei 
mah'susasıma yani İH 3 üncü maddesine tevfikan arz 
edeceğim bir takrirle bu mukavelenin tekrar encüme
ne iadelimi talep edeceğim. 

Efendiler! şunu da araz edeyim: Menfaatlar kar
şısında hak ve adle riayetkar olmayı termeni edecek 
kadar safdil deyili'm. 

Fakat Avrupa Sermayedaranında menfaatleri 
için milletimin boğazına basarak kanını emmesine mü
saade edecek kadarda hiç şüphesiz müsaaddkâr deği-
İkn. (ıBraVo sesleri, alkışlar). 

AHMET REMİZİ BEY (Gaziayınitap) — M'üzake-
re etltiğimiz mukavelename çofk esiki zamanldan beri 
Osmanlı İmparatorluğunun muhtelif tarzlarda, muhte
lif devirlerde akt etmüş olduğu istikrazların nihayet 
bize tahmil ettiği yükten bahseden bir mukaveledir. 

Türk milleti istiklâlini kazandıktan sonra harp, 
perişan bir vatan karşısında kaldı. Bunun imarile meş
gul olacakken bu mukavele ile tdklif olunan şaraiti 
kabul ettiğimiz talkirde yalnız bu borçların tediye ede
ceğimizi düşünmek, diğer ihtiyaçlarımızla bu tediye 
zaruretini karşi'laşjtırımak bizim için cidden endişeli 
bir vazıyet ih'das edecektir. 

'Böyle mühim bir mukaveleyi kısa bir zamanda 
tetkik ötmenin ne derece mümkün olduğunu tak
dir buyurursunuz. Mukavele hamilleri için kaibul edi
len mıütdet ka(dar dahi bir rriübdet elimizde mevcut de-
yildir. Mukavelenin bir maddesi bizi bu mukaveleyi 
ya IkaJbul veya feddetmelk iztirarında bırakmaktadır. 

Bunun için elimizdeki mütdet yalnız bu gündür. 
Bu gün ya kabul veyahut retibeüeceğiz. Bu derece dar 
bir zamanda mukavelenin tetlkilk edilmesi hakiki bir 
neticeye varılması zanederi'm miümlküın deyildir. 

'Mukavelenin esası şöyle hulasa edilebilir; Eneski 
zamanlardanberi kaibul ve akit ddü'miş olan istikraz
ların temamen ve aynen kaibul edilmesi, resülimalen 
tesviye olunmuş bulunan mdbaliğ olaraktan Türk'iye-
nin borcudur, tşlte bir manaSnda budur. Tediyait he
men altın para üzerine vaki olacaktır. Her nekadarj 
mukavelede resmi paralar üzerinden tediye edileceği j 

I tasrih edilmiş isede burada dikkat edilecek olursa gö-
fi rülecektir ki tediye edeceğimiz para ya İngiliz'dir ve-
8 yahut İngiliz derecesinde bir paradır. Ha'fcta mükave-
I tenin bir maddesine göre eğer İngiliz lirası burada 
I % 3*den daha aşağı düşerse bu takdirde hamiller bu 
I parayı istemekte muhtar'dırlar. Hamillerin ihtiyari da-
I bilinde olduktan sonra gerek Fransız gerek İngiliz. 
I lirası, bunlardan hangisi yüksek ise onu istedikten 

Sonra kabul edebiliriz ki şimdilik İngiliz lirası üzerin-
I den tddiye yapacağız ve bu da malumdurki altın de-
I inektir Frank için mukavelede bir kayt daha vardır. 
I Çünki resmi tedavülde bulunan frank altından çok 
I farklı olduğu için bir kayıt koymuşlardır maldde di-

yorki eğer Frank hesaibı 500 Frank 22 altım Türk li-
I rası tutar burada göriyoruzki 20 İngiliz altınına teka-
I %ixl ediyor. Oiyorîarki hesabı buna göre yapacağız, 
I buna göre tediye edeceğiz bu taktirde muhtelif istik-
1 razlardan İngiliz lirası tediyeli. bulunanları zaten ha-
j millerin hakiki hıyarı dahilindedir. İngiliz lirası ola-' 
1 rak isteyeceklerdir bunun haricinde kalan ve resmi 
I tedavülde bulunan Franka göre altunldan çok Franklı 
|j 'bulunan Fransız Frankıda buna irca olunacaktır. Te-
I diye altom değildir. Bu sureti zahirde kabul edilebilir. 
I Fakat tediye hemen hemen alitınldır. Faizler birnisipet 
I mütezayide ile artmaktadır, bldayetlte % 38 den baş-
I lıyor. Bunu neveima bir kâr addediyoruz. Bilâhere ise 
I % 100'e kadar çıkıyor bu 22 senelik 23 senelik de-
I mdkki tediye edeceğimiz faizler ve bilhassa en sıkı 
I en dar zamanımızda böyle bir müsamahaya maz--
I hardır. Ondan sonra ise faizleri de aynen yüzde yüz 
I tddîye edeceğiz ve tediye parası ise arzettiğim gibi 
I hemen, hemen altıridi'r. Bunlardan başka arkadaşlardan 
I Mazhar Müfit Beyin bahsettiği gibi manevi mahiyeti 
I itibarile düşüneceğiniz noktalarda vardır. Rehin kon-
I turolu bu meyandadır mukavelenamenin ağırlığım 
I daha ziyade tasrih etmiak için eVvelâ tediye edece-
I ğimiz rakamların ki Mazhar Bey tarafından zikrddil-
I mistir. Bugünkü paramızla neye baliğ olduğunu arz 
I edeyim. Üç türlü tediye resulmalleri yekûnu 107 mil-
I yon altın Türk lirasına tekalbül ediyor ki aşağı yuka-
I rı (1) milyar lira borç kabul ediyoruz. Bunun Faiziyle 
I beraber gayet cüzi olan itfa yekûnu ilk devre için 2 
I milyon, son devre için 3 milyon 4 000 altındır. Ve 
I tediye, parası ecnebi parası olduğu için nekadar müd-
I det borcumuz devam edecdk ve borcumuz nekadar-
I dır. Bunu bugünden tayin ve takdir etmek mümkün 
I değildir, ftilafntame aynen bu ruhu muhafaza eder. 
I Eski mukavelat eski ibiiafhıameler mucibince lımıpara-
j torluğun yüklenmiş olduğu borçlan aynen kendi üze-
] rımize almalktayız. Bu rakamlar karşısında bir de 
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klemdi vaziyetımiizi rriülahaza edelim bütçemiz senevi 
200 205 milyon kadar bir para il© bağlaniyoruz bu
nun içinde bulunduğumuz seneler zarfında ne ka
dar artacağını tahmin etmek müşkül değildir. Ni
hayet bütçeyi artırmak millete yeni bir vergi tah
mil etmekle m'üimlkiündür. Milletin vaziyeti de he
pimizce malumdur. Bu bütçe dahilinde bu parayı 
vermlek kolay mı? Ha'tırlarsınızki 2-3 seneden beri 
memurlarımızın maaşım artırmak işiyoruz fakat 
bütçemizin tahammülü buna müsait deyildir diyo
ruz, hakikaten, de manidir m'amıurlanmızın cüzi bir 
miktarda maaşını artırmak için yapılan hesap 9-10 
milyon liralık bir tezayüdü mucip olmuştur. Bunun 
•üzerinedir ki bundan bir zamian için feragat etmiş
tik, şimdi bu bütçe ile ki bütçemizin her seme vari-
datt ve masarif atı birbirile karış'ila'ştırarak yapılmak
tadır. tik devre için 2 milyon Türk altını yahut 17 
mityon lirayı bu bütçenlin içerisinden nasıl çıkaraca
ğız? Sonra yeni nesle karşı vazifelerimiz vardır. 
Memleketimizi jmar edeceğiz. Sular ile meşgul ola
cağız demir yollar yapacağız yine eski devirden kal
mış bir çok borçlar vardır bu borçları, ödemekteyiz 
ve ödemekte devam edeceğiz her hangi bir devle
tin borcu olmak itibarile gerek eşha'sa karşı olsun 
gerekse diğer kenldi talbaası olsun ve gerekse ecnebi 
tabaas'indan olsun mahiyetıen mlüsaVidir. Dahili borç
larımızı ödemekle meşgulüz birde bu borçları öde
yeceğiz. Arz ettiğim gibi bütçemtelin ve serveti mev-
cudemiz buna müsait ve m'ütJelhamlmil değildir mu-
vazenei iktisadiyemizin pek iyi olmadığını ticari 
muvazenenin lehimize bulunmadığını hepimiz bili
riz ve bunu Hasan Beyefendi arkadaşım da burada 
'tasrih ©etliler bu vaziyet karşısında birde senevi 17 
imlilyon ve gittikçe tezayüt dden miktarda (pirizi) 
almak bizi ne vaziyete düşürecektir paramızın kıy
meti me kadar tenezzül edecektir. cidden düşündür
meğe layıktır. 

(Buna mukabil mukavelede mevcut olan bir mad
de vardır denecek mukaveledeki madde müşkülâtı 
azime zuhur ederde eğer paramız çok düşerse ecne
bi parasına tahvil muamelesi tatil olunacaktır diye 
bir hüküm mevcuttur ancak m'üşk'ilât azime nedir 
ve nihayet bu hükmün tatbikatı sonsuz olarak ki
min elinde kal'mak'tadır bunu da dikkatle tetkik et
mek lâzımdır bu hususta tarafeyn arasındaki ihti
lâf nihayet hakeme gidecektir. 

Hakem bir üçüncü şahıstır.. 

Müşkülâtı azimıeyi kabul etmediği taktirde ne 
olacaktır. Mukavelemin ahkâmı arasında nazarı 
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dikkati celbeitmesi lazım gelen bir nokta da alacak
lılarımızı ayni muameleye mazhar kılmayışımızdır., 

'Alacaklılardan bir kıısmının daha faydalı şeraite 
tabi tutulması zannederimki nazarı dikkate alınacak 
bir nokta idi. Maliye Vekili Beyefendi izahatlarında/ 
buraya temas ederken dediler ki onlar mütehâlif nis
pette tevzi etsinler, Fakat bizim vereceğimiz miktar 
malumdur, onu geçemez. Nihayet arz ettiğim gibi 
bir devletin borcunu tanırken alacaklılarına karşı 
göstereceği suhulet müsavi olmalıdır. Şimdi müsa-
denizle rehin meselesine bendeniz de temas ede
yim. 

Mademki Türk maziden kalma bir borcun şu ve
ya bu , suretle tesviyesini kabul etmektedir bunu ve
receğim diyor, bu takdirde kendisin den niçin re
hin isterler.. Buna. bir türlü akıl ermez. Eğer biz 
verdiğimiz rehni istimalden çıkarırsak, daha açık 
tabir ile böyle bir mecburiyeti her hangi bir Zaman
da tanımazsak bize alınacak Vaziyet nedir? o vaziyet 
rehinli ve rehinsiz almaları da mümkündür. Bizce ve
rilmiş söz sözdür. Ve nihayet her hangi bir sebep 
dolayısiyle gösterilen rehin kâfi germezse bunun tez-' 
yidini meclisle hükümetimiz bilittifafc başka bir yer-̂  
den rehin gösterilmesini mukavele de tasrih dtrnıiş-
tir bu takdirde bunu da gösterecek biziz göstermez
sek ne olacak? Ahtimize sözlümüze riayet etmemiş 
olacağız. 

Söz verirsek ne olacak? Oda bendenizce ayni 
mahiyettedir. Binaenaleyh, rehini kabul etmemek bi
zim için manevi bir mecburiyet olduğu kadar onlar 
için de ademi kabulünde bir fayda mülahaza oluna
maz. 

'Bu izahattan sonra diğer müteferrik bazı mad
delerde tesadüf ettiğim karanlık noktaları arz ede
ceğim. Müruru zaman meselesi. Eğer tediye .için her 
hangi bir kupon sahibi kuponunu İbraz e'timezse bu
nun için 15 senlelik bir Müruru zaman kalbül edilmiş
tir, Bu kadar zamana ihtiyaç görülüyor. Bu 
kadar uzun zaman niçin1 biz meçhul burç taşıyaüro. 
Komisyon ve masraf diye yüzde yarım tahviller 
üzerinde ve mukavelede musarraih bir çok yerlerde 
görüldüğü gibi diğer noktalarda buna neden lüzum 
görülsün. Yine arkadaşımızın söylediği gibi Meclis 
29 bin altın Türk lirası senevi masrafla bize bir yük 
olmuştur. Buna neden lüzum görülmektedir? Hasan 
Beyefendi 'Meclisin tarihi bir vaziyeti olduğunu hu
kuki bir mecburiyeti bulunduğunu ifade buyurdu
lar. Esasen Türkiye Hükümeti teessüs ettikten sonra 
mazi ile bilcümle 'alâkalarını kesmiştir. Herhangi bir 
vaziyet Türkiye Hükümetinin kabul edeceği yenli bir 
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vaziyettir. Yoksa İmparatorluk zamanına ait muka
velenin zamanımızda cari olduğunu hiç bir vakit 
telâffuz etmedi ve edemezdi. Devletimizin Osmanlı 
İmparatorluğunun yüklerinin hir kısmını tahmil ede
cekse 'buna nihayet kendi takdiriyle tahammül ede
cektir. 

Harici bir mecburiyet zannederim iki mevzuuba-
his olamaz. Nitekim yine izah edildiği veçhile Lozan 
sulbünden kuponlar meselesi, borçlar meselesi çıkarıl
mıştı. Hamillerle görüşeceğiz ve o demektir ki biz 
hamillerle meselemizi hukuki bir daire dahilinde me
selemizi halledeceğiz. Mukavelenin 2, 4 ve 15 nci 
maddelerinde Düyunu Umumiye İdaresinin menkul 
gayri menkul Ikâffei emvalinin bize ait olması Jâzım-
geürken bu emvali gayrimenkulenin 'bize aidiyeti olan
larında kısmen bize aidiyeti zikrolunmaktadır. 

Trablusgarp sermayesi düyunu muhavvele ik
ramiyen Türk tahvilâtının servisine muhasas ih
tiyat sermayesi 1924 tarihine kadar Meclis tarafın
dan mubayaa edilmiş olan ikramiyeli Türk tahvilâtını 
mevcudat ve arz ettiğim menkul bilcümle emval bi
ze ait olmak lâzım gelir. Halbuki bu maddelerde kıs
men bize aidiyeti mevzuubahistir. Hasan Beyefen
di diğer borçlu devletlerin vaziyeti ile bir mukayese 
yaptılar. Bulgaristan, Romanya'dan bahsettiler. Evve
lâ düşünmeliyiz ki biz Bulgaristan gibi mağlup dev
let şeraiti ile sulh akdetmiş değiliz. Saniyen Romanya 
gibi birçok arazi alarak zenginleşmiş millet değiliz 
nihayet ecnebiler istikraz için zaruret ve ihtiyaç ha
linde değiliz nitekim şimdiye kadar resmi ağızlardan 
böyle bir istikraz mecburi yetinde olmadığımız tekrar 
edilmiştir. Vaziyet böyle olunca onların kabul ettiği 
ağır şeraiti bizim de kabul etmemiz bittabi doğru 
olamaz, Sırbistan Lozan Ahitnamesini bu borca iş
tirak etmemek için tasdik etmemiştir. Yine borca or
tak lâzımıgelen diğer devletler de henüz tamamen 
borçlarını tespit etmiş değildir. Manda altındaki te
şekküllere gelince bunlar zaten mandacıların elinde 
istedikleri menfaati istedikleri tarzda arzu ettikleri 
kadar çekebilirler; binaenaleyh bendenizce mukaye
se yerinde değildir. 

Yine rehin maddesinde rehin olarak gösterilen 
gümrük varidatı 35 milyondan fazladır. Halbuki, bi
zim tediye edeceğimiz senevi taksit bundan çok az
dır. Araya konulan bu marj fazladır. Yine masarif 
ve komisyon bahsinde meclisin yapacağı masrafın 
âzami hududu nedir? Bunu Hükümetimiz nereden 
murakabe edecektir? Tamamen sarahat görülmemek
tedir. 

j İtfa kısmının icabında Hükümet tarafından tecili 
maddesi her ne kadar lehimizde görülmekte ise de 
bilhassa tediye nispetinin en ucuz olduğu zamana 
tesadüf ettiği için bu da lehimizde bir madde olarak 
kabul edilmez. Biz arzu ederiz ki bu müddetler zar
fında nitekim Maliye Vekili Beyefendi söylemişler
dir. Daha çok itfa yapalım. Tehir salâhiyetini ileri 
devirlerde kabul etmek şüphesiz daha muvafık olur. 

Mukavelenamenin bir de mahiyeti hukukiyesini 
' tetkik lâzımıgelirse adeta salâhiyetleri tam ve kâmil 

olmayan bazı mümessillerin hususi mahiyetteki ka
naatlerini bize tebliğ etmeleri, bizim de bunu tasdik 
edişimiz mevzuulbahistir. Nitekim hamillerden bu borç 
yekûnuna göre % 40 eğer kupon mukabilinde ala
cağını istifa için müracaat ederek mukaveleyi kabul 

t etmiş farz olunmazsa bu takdirde mukavele mute-
iber değildir diye tasrihat vardır. Bu % 40 miktarı bi
zim hissemize isabet eden miktar üzerine değildir, 
yekûn düyunu umumiye üzerinedir ve mukaveleyi 
imza eden mümessillerini hamillere bu mukavelenin 
şayanı kabul olduğunu tavsiyeden ibarettir. 

Hiç olmazsa hamiller namına veyahut hamillerin 
t bir miktarı namına salâhiyeti vasiayı haiz mümessil

lerin karşımıza gelmeleri ve bizimle mukavele ak
ıl defimeleri lâzımgelirdi ki bizimle akti mukavelede 

bu mümessillerin şeyi muteber olsun. Eğer bu muka
vele diğerleri hakkında muteber değilse onlarla da biz 
hesabımızı ayrıca rüyet edebilelim. Tarzı tesviyeyi 
kabul ederek para almaya gelenler bu tarzı tesviyeye 
tabi olacaklar ve bu mukaveleden istifade edebile

ceklerdir. Kabul etmeyenler için sarahat yoktur. Bu 
takdirde yapacağız. Tabii onlar için hiçbir mecburiyeti 

! hukukiyemiz yoktur, yeniden görüşeceğiz. Bir mad
de ile bunlar için, kabul edenler hakkında tatbik olu* 
nacak ahkâmdan daha muvafık ahkâm kabul edil
memesi tasrih edilmektedir. Şu takdirde mukaveleyi 
muayyen zamanda ve bu müddet zarfında kabul et
meyenler için daha müsait şerait mevzuubahis değil
dir. Zaten biz de bunu vermeyiz. Her halde bunlar 
için daha ağır şerait mevzuuibahis olacaktır. Böyle 

I olunca 'biz hiç olmazsa karşımızda % 40 nispetini 
i tespit edeceğimize salâhiyeti kâmileyi haiz, adet,. ve 
miktarı muayyen bir kısım hamillerin mukaveleyi 

; kabul etmiş olduğunu görmek ve onlarla muameleye 
geçmekliğkniz daha doğru, daha sağlam bir netice 
olurdu. 

Mukavelenin yine bir maddesi ibraya taallûk edi
yor, meclisi ibra etmek lâzım geliyor ve Meclisi ib-

l ra etmekteyiz ibranın nereye kadar varacağını ve ne
lere şâmil olduğunu bilmemekteyiz. En iyisi Meclisi 
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nelerden ibra ediyoruz, bunu mukavelede tasrih et
mektir ve illâ zaten Meclisin teessüsünden beri ne 
yaptığını, ne masraf ettiğini ve nerelere vardığını bu
gün bilmediğimiz için hakikaten mahiyetini anlama
dığımız bir külfet ve taahhüt karşısında, bir ibra mu
vacehesinde bulunmaktayız. 

İkinci maddede Meclis memurlarından bahsolu-
narak onların zimmetlerinden veyahut memuriyetle
ri tarafından gerek doğrudan doğruya ve gerekse Mec
lis vasıtasiyle deruhte ettikleri vecibelerden mesul tu
tulmayacaktır denilmektedir. Bu da şayanı izah bir 
noktadır. 

Tediye Türk parasiyle olacak ve aydan aya, sene
vi taksitin 1/8 ini tediye ettiğimiz takdirde o ayın 
gümrük varidatı seribest olacaktır. Gümrük varidatının 
seribest ıbulunması iyi bir şarttır. Fakat neden 1/8'i 
mukaveleye derç etmişler ve 1/12'siyle iktifa etme
mişlerdir? 

Nihayet arz ettiğim gibi borcu kaibul eden devlet 
Türkiye Devletidir. Bunu kabul ettiği zaman aynen 
onu tediye edecek vazıyette sözüne sadık bir devlet
tir. Tahkim maddesinde hakemin her türlü itilân kati 
ve nihai bir surette halledeceği mevzuuıbahis olmkta-
dır. Ancak bundan tekasit ve tediye miktarlarından 
hakimiyete müteallik umumi kararlar istisna edil
mektedir. Bunun tatbikatta ne yolda taayyün edeceği
ni muhtacı tavzih görüyorum. Gerek merlbut cetvel
lerde okuduğumuz bazı meşruhattan gerekse madde 
metinlerinden borcumuzun bilâhare tespit edileceği, 
'kati miktarları bilâhare tayin edileceği bazı kelime
lerde cidden muhtacı teemmüldür. 

Arz ettiğim bu izahat zannederim ki bizi şu ne
ticeye isal eder: imparatorluk devrinin 'bize tahmil 
edeceği borçlar o devrin aynen kabul etmiş olduğu 
borçlar değildir. Nihayet bunun kendi siamıza göre, 
kendi 'kudretimize göre bir kısmını kabul edeceğiz. 
Tespit olunan nispetler siamız, kudretimiz haricin
dedir. 'Mukaveleyi vaziyet ve selâhiyetleri malûm 
mümessillerle akdetmek ve karşımızda mukaveleyi 
imza edip tatbikatını temin edecek bir miktarı hamil 
bulunmak zaruretindeyiz. Ve arz ettiğim diğer muh
tacı tavzih cihetlerin de tavzihi, bu mütalâata göre 
mulkavelenamenin yeniden tetkik ve tespiti için en
cümene havalesi muvafıktır. Borcumuzu hissemiz» 
düşen ve kudretimiz derecesinde ödeyebileceğiz. An
cak bu kadar ağır şeraitle değil. Bunun yeniden tet
kiki lâzım gelir. Bendeniz de bir takrirle encümene 
iadesini teklif ediyorum. Kabulünü rica ederim. 

ALİ ŞUURÎ BEY (Balıkesir) — Bir sualim var. 
Sualim Maliye Vekili Beyden değil. 

1 O yapacağını yapmış; sualim Hariciye Vekili Be
yefendiden olsun ve cevabını lütfetsinler. 

Riyaseti Celileye 
Hükümet kuponlar meselesini Meclise teklif edi

yor. Şeraitte hafif değildi. Vakıa kuponlar meselesin
de alacaklılar muhteliftir. Fakat bu meselenin en zi
yade Fransa'yı alâkadar ettiği bir hakikattir. Fransa 
ile aramızda hudut ve emniyet gibi hayati meselele
rimiz vardır. Bu hayati meselelerimizi de bu esnada 

j beraber halletmiş olmak muvafık değil midir? 
I Bu sualimin cevabını Hariciye Vekili Beyefendi

den bekliyorum, 
Balıkesir 

I Ali Şuuri 
HİLMİ BEY (Adana) — Hariciye Vekili Beyden 

I bendenizin de bir sualim var. 
I (Riyaseti Celileye 
I Suriye ile aramızda hudut ve emniyet meselele-
I rinin hallini Hükümet nasıl derpiş ediyor? Şayi olan 
I havadisten bu mesailin hallinde mülkümüzün emni

yeti ve arazimizin masuniyeti fikrinin iyice anlaşıla
cağı hissolunuyor. 

I Hariciye Vekili Beyefendi bu hususta bizi tenvir 
I .edecek tafsilat verirler mi? 

1 . 1 2 . 1928 
Adana Mebusu 

Hilmi 

REİS — Vekil Bey bunlara cevap verecek misi
niz? 

HARİCİYE VEKİLİ — Cevap vereceğim. 
RAGIP BEY (Zonguldak) — Maliye Vekilinden 

bir sual soracağım. 
REİS — Buradan, kürsüden söyleyiniz. 

I RAGIP BEY — Bu mukavelenamede zikredilen 
Osmanlı İmparatorluğunun Düyunu Umumiye teş
kilâtında Hükümeti ecnebiye memuriyetinde bulunan 
•zevatın işbu resmi sıfatı Tesmiyesini muhafaza ede
rek tayin olunalbilimelerine ihtimal var mıdır? Bunu 
Maliye Vekili Beyden soruyorum. 

SALİH VAHİT BEY (Burdur) — Eski evrakı 
nakdiyemizin mübadelesi, hıfzı, iptali, imhası Düyu
nu Umumiyenin Meclisi İdaresine aittir. Bu İtilâf-
nâmede bunlar da bu evrakı nakdiye mevzuuıbahis 

I olmuş mudur, olmamış mıdır? Bunu anlamak isti-
I yorum. 
I REİS — Efendim daha söz isteyenler var, on-
I 1ar söylesinler ondan sonra Vekil Bey cevap versin. 

MAZHAR BEY (Aydın) — Arkadaşlar; vaktin 
oldukça gecikmiş ve hepimizin de esasen çok mühim 

I olan mesele ile çok yorulmuş olmakla beraber me-

18 — 
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selenin mühim olması dolayısiyle tekrar söz söyle
mekten kendimi men edemedim. Mücadelei Milliye-
nin iptidasında bir kitlei vahide olarak karşımızda 
Ibeliren toplu, tüfekli, paralı, hileli, desiseli bin bir 
düşmanla cidale kalktığımız zaman devirdiğimiz, yık
tığımız Ibu düşmanların arasında Ibir tanesi de bu 
îtilâfnameyi alâkadar eden Düyunu Umumiye Mec
lisi idi. O Düyunu Umumiye Meclisi ki: Vatanper
verlik ve milliyetperverlik gilbi hislerden mahrum 
olan ve kendisine fuzuli olarak milletin mümessille
ri vasfını veren insanların çok fne şevki ida
releri yüzünden, milletin maddi manevi varlıkların
dan ve servetlerinden birçok şeyler alarak ve çalarak 
meydana gelmiş, büyümüş ve nihayet bir elini mil
letin kesesinde ve bir elini o zamanın hükümetlerin 
ensesinde bulundurarak mütemadiyen Türkiye'yi im
haya doğru yürümüş bir meclisi yıktınız. O meclis 
ki hamillerinin tarafından intihap edilmiş adamlar
dan değil belki devletlerin hariciye nezaretlerinden 
gösterilmiş olduğu namzetlerden intihap edilmiş 'bir 
Meclis olması itibariyle Osmanlı Devleti tarihinde 
ayrı bir devlet gibi yaşamış ve devletin harici, da
hili bütün siyasetlerine parmak atmış ve çok defa 
muvaffak olmuş bir Meclis bir baykuş mahiyetinde 
olan bir meslis ki: Onun yuvasını yıktınız. Bütün bu 
düşmanları imha ettikten sonra meydana getirmiş 
olduğumuz Cumhuriyet Türkiye'si zatinde münde
miç hasailiyle, medeniyet aşkiyle sulhu sükûn aşkiy-
le 'bütün dünya üzerinde sulh ve sükûn tesis etmek 
ve bütün geçmiş devirlerin fena neticelerini hal ve 
fesletmek, pisliklerini temizlemek uğrunda 'büyük bir 
cidale girmiş ve bu cidalde büyük muvaffakiyetler 
göstermiş olduğunu ispat için söz söylemeye değil, 
'belki reddetmeye, inkâr etmeye esbap bulmak ve ça
lışmak lâzımdır. 

Bu muvaffakiyetleri temin eaen çok demokrat 
olan, çok medeni, insani hislerle yürüyen Türkiye 
Cumhuriyeti memleketlerinde her gün, her saat me
deniyetin mehdi sulh ve sükûnun velisi sil atiyle gö
rülen bu demokrat Hükümete her vesile ile müşkü
lât göstermekten fariğ olmuyorlar. Fakat bu yolda 
çok azimkar olan Türk milleti hiçbir zaman fütur 
getirmeyerek ilerledi kendi fıtratında olan dürüstiyi 
ve ahde vefayı ıbir an evvel yerine getirmek her han
gi siyasi emeller, hasis menfaat hislerin dahi tesiri 
altında 'bin bir propagandaya vesile teşkil eden bu 
kuponlar meselesi, Ibu mazinin mülevves bir işini 
bir an evvel temizlemeyi de büyük cidali arasına 
koymuştur. Bu husustaki çok samimi arzusu dahi 
alacaklılar karşısında hayretle karşılanmaya, müşkü-

— 1$ 

latla karşılaşmıştır. Cumhuriyet Hükümeti Lozan'da 
temsil eden heyetin borçlarını düyunu umumiyei Os-
maniyeyi resülmale göre tevzi etmek ve mutlaka yal
nız kuponlar hamilleriyle doğrudan doğruya konuş
mak esasını bir zafer olarak tespit ettikten sonra va
kit fevt etmeyerek gitmiş ve hattâ diyebilirim ki : 
Borcun muayyen devirle de değil çok evvel vermek 
arzusunu izhar etmiş olmasına rağmen yek nazarda 
(bu vaziyet maalesef ret cevabiyle karşılaşmıştır. Ha
kikaten biz borcumuzdan bir an evvel kurtulmak ve 
onlar da bir an evvel alacaklarını almak lâzım ge
lirdi maalesef onlar, siz yalnız faizlerini verin itfa 
meselesi dursun şeklinde garip bir cevaba maruz kal
mışızdır. Borcuna ve ahdine bu kadar riayetkar olan 
Türk Cumhuriyeti işte müzakere etmekte olduğumuz 
îtilâfnamenin metninden anlaşılacağı veçhile müte
madiyen suiniyetler ve mütemediyen gizli maksatlar
la karşılaşmıştır. İşte bu kadar 'borcunu tediyede isti
cal gösteren ve (Lozanne) Muahedesinin derpiş ettiği 
birtakım daha hususi şirketler ve sairelerle olan borç
larını tesviyede istical gösteren Türkiye Cumhuriye
ti ve esasen tarihi şiarı malûmu olan Türkiye Cum
huriyeti bir gaj teminat, rehin meselesi ile karşılaş
mıştır. En buhranlı zamanlarında, en dar zamanların
da kendi memleketinin milletinin yaralarını tedavi 
ile meşgul olduğu ve taraflarından bilhassa iktisadi 
müşkülat gösterildiği zamanlardaki mücadele etmeye 
mecbur bulunduğu devirlerde bile şu ve hu hesap
larını kapayan ve 'borçlarını tediye eden Türkiye Hü
kümeti düyunu umumiye hamilleri ile karşılaştığı 
zaman gaj vermek talebi karşısında kalmıştır. Mut
laka gaja lüzum gördüklerinden dolayı istediklerine 
kani değilim. Hüsnüniyetleri olmadığına kaniim gaj 
diyor ki Itilâfnamede eğer tahsis edilmiş olan İs
tanbul Haydarpaşa, Galata gümrüklerinin varidatı 
kâfi gelmezse bakiyesi varidatı umumiyei devletten 
tediye olunacaktır. 

'Bunun hududu yoktur. Yani nereye kadar tenez
zül ederse varidatı umumiyei devletten verilecektir. 

Hiç 'bir zaman tehlike derpiş etmemişlerdir ki 
bunların % 25, 30, otuz beşe tenezzül ettiği zaman 
başka bir gaj vereceksiniz dememişler, varidatı umu
miyei devletten tediye edeceksiniz demişler. Devle
te bu kadar emniyetleri vardı ki böyle bir şey der-
piç etmeye ve böyle bir şey koymaya lüzum hisset
memişlerdir. Ondan dolayı arz ediyorum ki, gaj 
meselesinde hakiki kendi alacaklarını temin etmek 
meselesinden ziyade şu veya bu eski Osmanlı Hükü
meti zamanındaki Düyunu Umumiye Meclisinin alış
tığı yoldan yürümesinden başka bir şey değildir. Ve 
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hiç şüphesiz ki bu gaj meselesi bihakkın Türk mil
letini sinirlendirecek bir meseledir, 

Ondan sonra efendiler; gaj meselesi ile alâkadar 
ajan meselesi var. Mümessil meselesi var, aynı ma
hiyettedir. 

Ajan ne yapacak. Bankı Osmaninin ve Rüsumat 
İdaresinin verdiği kâğıtları alacak. Muayyen zaman
larda muayyen kâğıtları almak için Düyunu Urnumi-
yenin İstanbul'da bir adamının bulunmasının hiç ma
nâsı yoktur. Varidat tenakus ettiği zaman Rüsumat 
İdaresinde tetkikat yapacak, kontrol yapacak, kont
rol yapacak da ne olacak? Varidat tenakus ettiği za
man mukabilinde Ibaşka bir gaj istemeyi derpiç etme
miş olan bir muahedenin vaziyeti nedir ki, mütema
diyen Hükümetin varidatı umumıyesinden 'bütçesine 
koyduğu bir miktar ile tediye edileceğine emin ol
muş ve bunu istemiş olan hamiller heyeti Rüsumat 
İdaresinin varidatını murakabe etmekle ne fayda te
min edecek? Hiçbir fayda temin etmez. Bunun yine 
oraya konması eski Düyunu Umumiye Meclisinin 
foir karakteriinim yeni bir tecellisi olmaktan başka bir 
şey değildir. Eskiden Türkiye'de bir kar'hai akile gi
bi duran Düyunu Umumiye Meclisinin yerine bu se
fer ensemizde her zaman şiripençeye tahavvül etmek 
istidadını gösteren bir sivilci bırakmıştır. Bundan son
ra arz etmek istediğim keyfiyeti nakil ve birleşme 
masarifi meselesidir. 

Nakil kısmı için aşağı yukarı rakam tespit edil
miştir. Fakat birleşme ayrıca zikredilmiş ve hududu 
çizilmemiştir. Bu ibirleşmertin mahiyeti nedir, nereye 
kadar gidebilir? Gayrimalûmdur. Üç, beş, dört, on 
milyon liralık bir binada ancak yerleşebiliriz derler
se, şu olacaktır, bu olacaktır derlerse bu nokta ma
lûm değildir. Bu İtilâfnamede sarahaten ıbir miktar 
tespit edilerek dereolunmamıştır. Ayrı bir tyerde tes
pit edilmiştir. Bu fena bir âti addolunabilir. Paranın 
tediyesi için bir altın esası tespit olunmuş fakat han
gi paranın en pahalı olduğunun tayini hakkı Mecli
se terk edilmiş Paris'te kalacak olan Düyunu Umu
miye Meclisine terk olunmuş, hakkı hıyar onundur 
Şanji dolar vereceksiniz derlerse dolar şanji yapaca
ğız. İsterlin isterlerse onu vereceğiz gerçi altın esa
sına göre hesap edilecek bir şeydir. Fakat nede olsa 
elimizde olmayan ve muhtelif elemanlariyle, öteden 
beri işlerde tavsiıt ettikleri ve öteden beri karakterini 
çok iyi tanıdığımız Osmanlı Bankası gibi elemanla
riyle alâkadar olan bu işlerde doğrusu neden dolayı
dır diye tamamen tasrih edememekle beraber hissi-

- mi arz ediyorum ki bir tevahhuşu mu vardır, Aynı 

zamanda bu meselenin arkadaşlarım tarafından da söy
lenildiği gibi memleketin iktisadiyatı üzerinde para
mızın kıymeti m'eselesi üzerinde çok büyük ve çok 
mühim roller oynayabilir. Kısa zamanlarda . bir 
sene üç milyon, 2, 25 milyon Sterlin tedarik etmek 
bittabi paramız üzerinde büyük tesirat yapacak 
bunun tesiri tediye ettiğimiz rriik'tar üzerinde mahsubu 
kalmış olsa bile belki çok ehemmiyetle görülmeye bi
lir. Fakat Türkiyenin parası üzerimde muhtelif olan 
resülmallari hesap edilecek olursa çoik büyük tahri
bat yapması kabildi. Bunun için daha salim olacak 
yollar, ve bir para üzerine mutlaka yüMenımiyerek 
muhtelif kıymetler üzerinden mahsup edilebilecek 
muhtelif paralar olarak, yine onların tespit ettikleri 
altın esasına 'göre hesabını yaparak vermek halklkı da 
bizde olmalıdır. 

IBundan başka bu maddenin bazı formaliteleri var-
ki hak'iki ve samimi olan arzularımızla zıddı tam ha
linde bir vaziyet almıştır. Türkiye hükümeti şanji yap
makta büyülk bir müşkilâta maruz kalırsa tatil tale
binde bulunmak hakkı vardır. Sekiz gün zarfında 
tetlkifc olunacak; ihtilâf at neticelenmezse sekiz gün 
zarfında hakeme gidilecek filân,. Böyle çok tazyik 
edilmiş bir vaziyet vardır. Çok kuvvetle muhtemel
dir ki bu hadise memleketimizde çok sık ve, devamlı 
bir hadise olabilir. Bir an eVvel bazı esbap dolayisiy-
le paramızda bu gibi istikrarsızlıklar olabilir. Binae
naleyh yine mütemadiyen bu sebeple itilâf için ha
kemden! hakeme koşmak mecburiyetinde kalacağız, 
sızıltısız olarak. Bütün dünya ıriilletleriyle mlünasebatı 
hasenede bulunmak istemiş olmamıza rağmen müte
madiyen bir dedi kodu mevzu başımızda daima bir 
dert olacak mahiyettedir. İlişmek istediğim noktalar
dan biriside Duyumu umumiye meclisinin ibrası me
selesidir hesap vermek nekâdar tabii ise karşısında
ki hesapiaışdığı adamdan da hesap almak o kadar ta
biidir. Hesap vermekten kaçar gibi böyle bir takım 
kaydelere kendisini bağlamasının sebebi nedir? İnsan
da bihakkın bir şüphe uyanıyor ve bahusus çok de
rinden bildiğimiz bir şey olmamakla beraber matbu
at sütunlarında Düyunu umumiye meclisinin müte
madiyen gayri kanunii bir çok icraatı tenkit edilegel-
mişfcir. Obir Devlet müessesesi gibi değil bütün bütün 
yabancı hareket etmiştir memurlarına elindeki nı-
zamnam>enin derpiş etmediği bir şekilde maaşlar, ik
ramiyeler vermekte hiç teretüüt göstermemiştir. Bü
tün memurları alâkadar etmesi lâzum gelen sandığm-
daki paralardan kısmı muhammini esasen ekseriyeti 
Türk ohnayan memurlarına tevzi etmiştir. Yerinde 
arkadaşımın dediği giibi Türk memurları ihtiyaçlarına 
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kâfi derecede maaş alamamakta olduğu bir zamanda 
esasen İngiliz lirası üzerinden almakta oldukları 
maaşlarını derhal bir kaç misline çıkarmışlardır. O 
hale getirmişlerdir ki oradalkl mecli'sdeki bir adamın 
bizim para ile senede aldığı para (6Q) bin liraya ba
liğ örmüştür. 

ıNihayet Efendiler; insan bu şeyleri gördükten 
sonra daha mühimmrae de göz atmaktan fari ola
mıyor. Nihayet (150) milyon liralık eski paralarımı
zın, banikanotlarımızm te'bdtil'i gibi çok mühim me
seleler Düyunu umumiye meclisi tarafından tedvir 
olunmuştur. Ben borcumu vermekte çok dürüstüm 
Türkün şiarı bu urfilandır. Fakat efendiler alacağı 
da santimine kadar aramakta ayni fazilettir, aksi fa
ziletsizlik olur. (Bravo sesleri). 

Ben eğer orada bir miktar Türkün hakkından 
gayıp edileceğini bilerek fedakârlık edersem hakiki 
vazifemi yapmıış olmam, istinat ettiğim Türkün şia
rını da hüsnü istimal etmiş olmam. Binaenaleyh mut
lak olarak düyunu umumiye idaresin'in ibrasına ka
tiyen taraftar değilim. Nihayet çok büyük ehemiyeti 
haiz olan Ibir meseleden arkadaşlarım bahs ettilerse 
de bendeniz de bahs etmeden geçemeyeceğim. Oda 
itilâfnaimen'in Trahdu's Grap parası ihtiyat akçesi ifc-
ramiyeli tahvilat meselesidir.ı( 200 000) lira Trablus 
garp parası (500 000) lira da toplanmış ihtiyat ak
çası (400 000) lira kadarda ikraım>iyel!i tahvilattan 
düyunu umum'iye meclisinin kasasında mevcuttur. Bu 
bahse dair i'tilâfnamede 'bir maldde mevcuttur. Bun
ların % 62 sini bizim hesabımıza mahsup edecektir, 
mütebaki % 37 sinden hiç bahs yoktur. Bu % 62 
meselesi şöyle böyle bir hesaptır. Diğer alakadar dev
letlerle de hesap görülecek, acaba ne mıkdarı onla
rın hesabına mahsup edilecektir? 

% 37 nün tamamı mı onların olacak? Bakiye ar-
taoaksa (artmasının imkânı yokta) artacaksa o he
sapta alacağı kaldığını sarahaten gösteren madde ol
ması lâzım gelir. Binaenaleyh hükümetten soruyo
rum devletin bu husustaki hakkını bu iş tayin ve tah-
tft ötmiş midir? Muhterem arkadaşlar madde hak
kında arz edeceğim işeyler 'bunlardır. Mukaddeme o 
rak arz etmiştim ki düşmanlar arasında 'bir şey de
diniz, oda düyunu umumiye meclisidir. Bugün onun 
son merasimi tetfiniyesini yapacaktık. Fakat arz et
tiğim esbap dolayısile bu mahzurlu noktalar kaldıkça 
'bunu temamen yapmış ad edemeyiz, yerine bir tane 
ajan deye bir tiken bırakıyor. Gerçi senede % şuka-
dar masrafı vermek suretile bir şey yapıyoruz ama 
memleketim'izin haricinde oturuyor. Varsın nerede 
oturursa otursun diyelim, buna tahammül edelim. 

Fakat bu ve buna mümasil daha bir takım şeyler 
vardır ki tamam hedefimize vasıl olmuş olmuyoruz 
ve istinat ettiğim şeylerden birisi demin arz ettiğim 
gibi nihayetine kadar ve tam olarak vaktinde borcu
muzu vermektir, 

Fakat hiç bir zaman bilerek 'bir santim hakkı
mızdan feragat ödemeyiz. Binaenaleyh hükümetin 
Lozan müzakeratından beri çok, büyük ve çok ciddi 
mesai sarf ettiğine şahidiz. Fakat demekte mahzur 
görmüyorum ki 'böyle noksan ve maddelerde milletten 
biraz daha fazla para gitmesini istilzam eden bir iti
laf nameyi niçin getirmiştir diye tenkit etmek isterken 
ancak bütün bu mesaisini ve bütün gayretlerini mu
vazene ederek bulduğum şey şudur ki kendimce 
Türkün dürüstisini ahde vefasını 'bütün kuvvetiyle bütün 
dünyaya ilân ve teyit etmiş olmak ve nihayet bütün 
dünyada kendi lehlerine ve bizim aleyhimize her za
man propaganda zemini yapmağa aluşdıkları ve kolay
lıkla istimal. ettikleri bu meseleyi çıkarıp atmak ve 
bunun gibi büyük hüsnü niyetlerin yanı başında yap-
dığı biraz fedakârlıktır diye söylemekte mahzur gör-
miyorum., 

Mamafih Ibenden'iz arz ittiğim maddeler üzerinde 
tadilat yapılabildiği taik'tirde itilafnamenin kanununj 
ka'bulünün mümkün olduğu kanaatindeyim. Onun için 
arz ettiğim nok'tai nazardan tadil ve İslahı jçin kanu
nun tekrar encümene iadesini teklif ederim. 

REİS — Şevki Bey buyurun! 

; * ŞEVKİ BEY (Tokat) — Söyleyeceklerimin kıs
mı mühimini arkadaşlarım söyledi.' Vakit geç olduğu 
için sarfı nazar ediyorum. 

YUSUF KEMAL BEY (Sinop) — Şartlarının ha
fif olduğu, millete yüklediği yükün altında bu mille
tin sarsilmayarak kalkamayacağı cümlem izce müsel
lem olduğu yani büyük reisimizin buyurduğu gilbi 

j vasıfları haiz olan 'bir itilaf name hakkında en tabii 
: görünecek şey itilafnameyi retdedelirn sözüdür. Çün
kü şartlarının hafif olmadığına, çünkü millete yüklet
tiği yükün çok ağır olduğuna kaniiz. Fakat bütün he
yecanlarımızın içinde ve bütün bu ağır yükü millete 
tahmil etmemek için vicdanlarımızdan kopan kuvvet
li sadaya karşı başka bir şey daha duymuyor muyuz? 
Yapılan bu itilafnameyi kabul için acaba bir mecbu-

ıriyet yok mudur? Tarihe bakacak olursak Lozan 
muahedesini görürüz. Arkadaşlarımın uzun uzadıya 
izah ettiği veçhile Lozan muahedesinin ahkâmı ma
liyeye dair ikinci kısmın birinci faslı baştan başa bu 
meseleden bahseder. Orada Osmanlı düyunu umumi-
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yeşimin mürettebatı seneviyesiniin taksim olunacağı, 
Orada Osmanlı düyunu umumiyes'inin resülmali iti
barisinin taksim olunacağı musarrahtır. Bu resülmali 
Mbarinin taksim olunacağı meselesi çok dbemmiyetli 
bir meseledir. Hatırmızdadır. Kendilerimi iktisat ve 
maliyatta âlim addeden bir çokları Düyunu ümumi-
yenin resülmali itibarisi taksim olunabilirmiymiş, mü
rettebatı seneviye ne demektir? Taksim olunacak mü- i 
retıtetbalfci seneviyedir diye bir talkım iddialar serdet-
mişterdir. Halbuki mali tarihimizde Osmanlı Düyu
nu umuimiyesinin itibari resülmalının taksimi pek bü-
yıülk İbir muzafferiyet teşkil eder. Niçin neyi temin 
ediyor? Çünkü mürettebatı seneviyenin taksimi Os
manlı milletimden miras kalacak. Meselâ bizleri ile
lebet borcun altında bırakacaktı, ne zaman bu borcun 
altımdan kurtulacağuz belli değildi. İtibari resülmalin 
taksimi esalsı bunu tıemindtfti. Mürettebatı seneViyen'in 
taksimi olsun, resülmali itibarinin taksimi olsun, 
bundan bahsetmek ne demektir? Arkadaşlar! Biz bu 
borcu vereceğiz demek değil' midir? Zaruri idi Türk' 
ün en büyük sediyesi bu idi, borcunu verecdkti. Arnıa 
nasıl yapılmış borçlar! bütün arkadaşlarımın söyle
diklerine iştirak ediyorum Para gelmişse benim yıl
dızımdan bir kıöşk yaıpdırın denlilerefc alınan borç
tur. Bunları bu günkü nesle,nasıl ödetelim? Biz belki 
ödeyelim. Bilhassa bugün doğmamış bile olan emsali 
atiyeye bunları nasıl bırakalım, nasıl kabul edelim? 
Bir çok fedakârlıkla kabul ettiğimiz gibi bunu da ka
bul edecektik ve ettik. İş buradan başlar. Yani (borç 
ağırdır veremeyiz) sözünü söyleyemeyiz. Borcu vere
ceğiz. Bu borcu nasıl vereceğiz? , 

Şdkli parası nasıl olacak, orada bize Lozan zafe
rini kazandıran heyetti murahhasaimız vazifesini pek 
güzel ila etti. Biz kâât vereceğiz dediler isimdi kâât 
vardır paramız olur takatimiz buna müsaittir dediler 
alacaklılarımız hayır altın vereceksiniz dediler. Ni
çin? Çünkü istikraz mukaveleleri İngiliz altını üze
rinle yazılmıştır Frank üzerine yazılmıştır dediler. 
Mücadele buradan başladı şimdi arkadaşlar bu mü
cadelede kazandık mı kayıp ettik mi? Kâât vermeye 
muvaffak olabildik mi? Olamıyacağımız aşikârdır 
altın mı veriyoruz hayır onu da vermiyoruz bu muka
velenin birinci sıfatı bu iki şeyin arasında bir çarei hal 
bulmaktır ve onu bulmuştur % 3(8 % 48 vermek de
mek bunu tezaimimun eder ne vereceğiz? Hesabını 
pdk bilemiyorum vasatını bulacak olursanız % 60 eder 
bugün bir altının 8,5 olarak kabul edersek zam eder
sen % 60'ın daha asası dder, bugün vereceğimiz 4,5 
arasında bir şey. Bugünkü tetiklik edeceğimiz mevzu 
budur teferruat hakkında hükümet lazımgelen cevap

ları verir. iBendeniz ona temas dtmiyorurn. Tekrar 
tekrar arz ediyorum cümlemiz müttefikiz, bu yük 
çok ağırdır. Bu ağır yüklün altımdan kalkmaya çalışa
cağız. Lozan da itibarı resülmalin taksim edileceğin'i 
kabul ettirmeye muvaffak olan heyeti murahhasanın 
reisidir, bu işi de idare eden de odur. Hem arkadaş
lar bu işte hatırımıza gelirmli ki ihmal olunmuştur, 
hak müdafaa edilememiştir hatıra geldbilir mi? Be
nim hatırıma gelmez, arz ettiğim gibi ve esasen neta-
yicini bütün kemalile alacağımıza eminim onun için 
berideniz diyorum ki teferruatı bir tarafa bırakalım., 
arkadaşların dedikleri ıgıbi kabili İslah noktalar ola
bilir mukavelenin tenkit olunacak noktaları bulunma-
lıdır. İngiliz altını ile tesviye, ajan ve rehin mesele
si tensip olunabilir. Fakat esas nedir? Her hangi bir 
sebepten dolayı ret etirndk 'için bir delilimiz var mı? 
Şüphesiz ben burada arkadaşlarıma cevap veremenı, 
ancak; bütün arkadaşlarımı dinledim bu tenkitlerim 
bazıları bu borcu vermeye medbur değiliz şeklimde 
idi, bu zahediıyorumki vermeye mecburuz, işte bu 
memlekette millet namına milletin ihtiyaçlarımı en iyi 
duyan arzularını, en büyük selâhiydtle ifade eden za
tı muhterem, gine o borcun milletin takatimin kaldı
racağını söyledikten sonra milli ve manevi bir borç
tur, bin'enaleyh, ben meseleyi bu noktadan tetik'ik ile 
diyorum ki biz bu borcu vereceğiz, gerçi ağırdır büt
çemizden 20 milyon ayıracağız. Fakat Lozan da bu 
zamana kadar cereyan eden müzakeratta heyeti mu-
rahhasamız acaba hiç bir şey kazanmamış mıdır? 

Onları neye görmüyoruz? Bir defa borcun itibari 
resulmal borcun tahvil adddi üzerine taksimi esası 
kalbul edilmiştir bu büyük bir kuvvettir çünkü tahvil 
adedi üzerine kabul edilmeyipte para miktarı üzerine 
kabul edilmiş olsaydı biz mürdtJbebatı seneViyeyi ta
mamen her vakit olduğu gibi vereedk, tahviller öte
den beride eskimiş yanmış olsa bile onların faizle
rinden istifade edemıiyecdktilk. Bu gün tahviller sayı
lacak, ne kadar borcumuz olduğu tebeyün edecektir. 
Ondan sonra kalan tahvilleri verince borcumuzdan 
kurtulacağız. Bundan başka % 38, % 48 vesaire ve
receğiz bunu arkadaşların Söyledikleri veçhile faize 
vereceğiz, faizden sonra kalanları^ miktarla imha ede
ceğiz ve bu imhayı nekadar fazla yaparsak borcumuz 
o kadar azalacaktır. Bu mukaveleyi zan ediyormusu-
nuz ki arkadaşlar, karşımızdakiler arzu ederek kabul 
etmişlerdir? Zan ediyoruz ki bu uzun mücadeleler 
neticesinde ihraz edilmiş zaferlerden değildir. Onun' 
için temin ettiği fevaidi araştırırsak zan ediyorum 
mukavelenin memlekete bahşettiği bir talkım menıfaat-
leride görmüş oluruz. Arzetıtiğim gibi, evet ağırdır. 
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Fakat vereceğiz, ne yapalım hele emsali atiyeye kar
şı şüphesiz hepimizin yüreği titriyor, bu gün biz na
sıl eslafa 'karşı israf etmişsiniz diyorsak ati mesailde 
acaba «Siz bu borcu iyi düşünmeden kabul etmiş-
sinliz deyiverirmi» dîye şüphesiz hepimizin bir korku
su vardır. Sonra arkadaşlarım iyi muhakeme ettiler 
fakat müsaade buyurursanız bir söz söyleyeyim: Mu
harrem kararnamesi ile bugünkü mukavele arasında 
ne büyük farklar vardır ve muharrem kararnamesi 
ortadan kalkmamıştır. Lozan muahedesinde uzun uza-
diya heyeti murahhasımız bununla uğraştı. Fakat mu
kavelede muharrem mukavelenamenin kalkdığına 
dair bir şey yoktur. Yani esası vardır, fakat sureti 
edayı 'bu itilafnamıe ile kaldırıyoruz. Amma diyecek
siniz ki Yusuf Kemial bu memleket eslki memleket 
'değil, onları bu memlekete kabul ettirmek imkânı 
yoktur. Doğrudur. Fakat arkadaşlar, hükümetimiz 
size bu memleketin bu günkü icaibatına göre bir mu-
fcalvele getirirse, işte onun imlkânı olmadığımı size is-' 
palt ediyorum derse bunu tenkit mi etmeli yoksa taktir 
mi etmeli? teferruata girmek işitemiyorum mesela ba
zı ince maktalara girilmek istenmiş olabilir. Borç tak
sim edilmiş rezerv mıkdart ayrılmış sonra Lozan 
muahedesinin maddelerine göre diğer devletlere de bir 
miktar ayrılmış. O memleketlerin içerisinde, yani ken
dilerine borç ayrılan memleketlerin içerisinde men-
faattarı bu günkü milliyet bizim kartşumızda olan kim
selerin menıfaatlariyle müşterek devletler vardır. Bu
gün bizde bu esas dahilinde maktuan şu kadar altım 
vermek esası dairesiinde bizi sıkarak bir mukavele ya
pabilirler. Yarin onlarda başika türlü anlasa bilirler 
onlar daha hafif şartlarla 'kabul edebilirler paralarını 
daha başka para kabul öderler. Heyeti murahhasa, 
düşünmüş en ziyade mszharı müsaade millet muame
lesi olan mukavelelerden balbJs ederek veyahut en zi
yade mazhari müsaade m'illet muamelesinden bahs 
öderler ya burada da vardır yanı her ne zaman Os
manlı düyunu umumiyesinin hamilleri devletlerin 
mümessilleri kendilerine borç isabet eden devletlerden 
birile, bizimle âkit ettiği şartlardan daha müsait şart
larla ititafname yapacak olursa bize de o muamele
yi yapacaklar buna rriülmasil mukavelenamede daha 
bir çok şeyler var. Onun için yalnız fena tarafını gör
meyelim, bunun iyi tarafını da düşünelim. Türk bor
cunu öder. Türkün, borcunu ödemesi müzakeresini 
icra etmek için memur ettiği kimseler vazifelerini bi
hakkın yapmışlar mı, yapmamışlar mı onu düşüne
lim ve ondan sonra diyelim ki bunu da vereceğiz. 
Çünkü ben onların tamamile vazifelerini ifa ettikleri
ne kanıiilm. , 

I IRIFJİS — Başka söz isteyen yoktur. Sorulan sual-
I lere Haricîye Vekili Bey cevap vereceklerdir. 
I HARİCİYE VEKİLİ TEVFİK RÜŞTÜ BEY — 
I Arkadaşlar: Suriye hududu meselelerinin hallinde 
I memleketimıizin emniyeti ve arazinin masuniyeti 
I prensibile hükümetin takip ettiği halttü hareketten. Bu 
I hususta daha ziyade tafsilat verecek zaman değildir. 
I Şimdiden söyliyebilirîm ki, bu mesailin inkişafına gö-
I re Büyük Millet Meclisine vakit ve zaman ile maru-
I zatta bulunacaktır. 

I Hudut Ve emniyet meselelerinin bizim için haya-
I ti ehemmiyeti haiz olduğu biri evvela arzettiğim gibi 
I münakaşa götürmez. Ancak bu meselelerin kupon

lar meselesi ile rapti ve birlikte halli teklifine iştirak 
I etmem Hamiller ile doğrudan doğruya yaptığımız mü

zakere neticesini diğer mesailden ayrı mütalâa et-
I meşini büyük meclisten rica ederim. Muhterem arka

daşlarımın bahsettiği hayati meselelerimizin lâyık 
I oldukları ehemmiyet ile takiıp olunacağına, büyük 
i meclis, şüphe etmez ümidindeyim. 
J ıBir de hatiplerin beyanatı arasında galip ve mağ-
I lup tabirleri geçti. Biz, muahedelerimizi müsavat esa

sı üzerine müzakere ive muahede akit ettik. Beynelmilel 
münasebatta her devletin müsavi hukukta ve sulhun 
herkes için müsavi iyilik olarak telakki edilmesi fik-
rinlde olduğumuzu bu münasebetle de arz ederim. 

REİS — Efendim Maliye Vekili Bey Suallere ce
vap vereceklerdir. 

SARAÇOĞLU ŞÜKJRÜ BEY (Maliye Vekili) — 
Efendimi: Heyeti celilenin tasvibine arz edilen itilaf-
nameyi ve mukavelenameyi tenkit eden arkadaşları
mın mülâhazalarına cevap vermeden evvel vuku bu
lan sualler hakkında şu iki cevabı vermeme müsaade 
buyurmanızı rica edeceğim Burdur Mebusu Muhte
remi Salih Vahit Beyefendi mukavelenin içinde ev
rakı nakdiye mesaili mevzu bahs görülmediği cihetle 
bu mevzu bahs olmuşmudur oknamışmıdır diye sual 
ediyorlar. Buna karşı maruzatımı şunlardır : 

Osmanlı evrakı nakdiyesimin ihracında ve yedek 
evrakiyle değiştirilme muamelatında Düyunu umumiye 
meclîsi buna müteallik itilaf at ve mukavelât ahkâmı 
dahilinde faaliyette bulunmuştur. Bu eslki evraka ait 
muamelat henüz tasfiye olmadı eslki evraki nakdiye-
nin Cumhuriyet evrakı nakdiyesiyle değiştirilmesi ne
ticesi olarak eski evraka ait muamelatın tasfiyesi bir 
gün meselesidir. Ve takip edilmektedir. Hamiller ile 

j yapılan bütün m'üzakereler esnasında Osmanlı evrakı 
naikdiyesinin ihracı muamelesinin ve diğer hususaJtına 

| ait hiç bir müzakere geçmemiştin Bu mukavele ve 
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itilâfnamenin hiç bir hükmünün Osmanlı evrakı nak-
diyesinin ihracı muamelesinin hesap ve tasfiyesi ne
ticesinde Türkiye'ye ait hukuku müessir edecek bir 
mahiyeti haiz olabileceğini farz etmeye sebep göre
miyorum, Malhaza memurların sıfatı resmiyesi üze
rinde muhafaza edecek olan ecnebi memurlar tara
fından ifa edilip edilmeyeceğini sordular. Suallerine 
cevabım aynen şudur: Hükümetimizle efrat arasın
daki anünasebatı taallûk etmek hasebiyle beynelmilel 
hiçbir mâhiyeti haiz olmayan bir müesseseye bir ec
nebi devlet vazifei resmiyesinde bulunan bir zatın 
bu hakkını muhafaza ederek herhangi bir Vesile ile 
olursa olsun iştirak etmesini bir hakimiyeti meselesi
ni mi tahrik ederek bu gibi mesailde ve bu gibi iş
lerde Hükümetin serbesti harekâtı mutlaktır ve mah
fuzdur. (Bravo sesleri) Bunlar haricinde muhterem 
hatipler tarafından vükubulan tenkitler bilhassa hal
ledilmiş iki noktaya da temas ettiği için onları da 
arz etmeme müsaade buyurunuz. Bunlardan birisi 
üç hatibin üçü de ayrı ayrı meseleler üzerinde tevak
kuf ettiler. Masarifi nakliye olarak beş bin ingiliz 
lirasıdır. Verileceği dtilâfnamede müsarrah olduğu 
halde diğer bir madde ile Paris'te yerleşme ve teşkil 
masrafı olmak üzere devletin üzerine ayrıca haddi 
hesabı olmayan Ibir bar yükletilmekte olduğunu işa
ret ettiler. Bu meşail şu veçhile halledilmiştir. Beş 
bin lira verilecektir. Fakat bu beş bin lira yekûnu 
içinde evvelâ nakil'masrafı dahildir. Saniyen Paris'te 
yerleşme masarifi dahildir. Salisen düyunu umumi
ye teşkili masrafı da bunun içinde dahildir. Ve .bu
nun böyle olduğuna dair kendilet inden bir mektup 
alınmıştır. Binaenaleyh ayrı ayrı ve hatsiz gibi görü
nen masrafların kâffesi bu beş bin liranın içinde da
hilidir. Hatiplerin temas ettikleri diğer müşterek bir 
nokta da mukavelenamenin bir maddesinde de yal
nız emvali gayri menkulesinin devlete intikal edece
ği yazıldığı halde emvali gayri menkulesinin 
ne olacağı malûm ve belli değildir. Bu mesele de 
şu şekilde halledilmiştir. Düyunu Umumiyenin bütün 
emıvali gayri menkulesi bütün hukuku ile devlete 
intikal ettiği gibi emvali menkulesi dahi yalnız hok
ka, kalem, kura dolapları gibi eşyayı zatiye müstes
na olmak şartiyle menkul eşyası dahi devlete intikal 
edecektir. Kendilerinden bu manada bir mektup alın
mıştır. Mukavelenameyi ve Itilâfnameyi tenkit eden . 
arkadaşlar ekseriya müşterek noktalar üzerinde te
vakkuf ettiler. Her üç arkadaş ajan üzerinde ve aja
nın selâhiyeti üzerinde ayrı ayrı tevakkuf ederek Ay
dın Mebusu muhteremi Doktor Mazhar Beyefendi 
belkide sanatları icabı olarak tıbbi bir teşbih ile kar- I 

haı akile olan düyunu umumiye her vakit bir şiri 
pençe olmaya müstait bir sivilce bırakıyor dediler 
ve diğer arkadaşlar da ayrı mevzu üzerinde dolaşır
ken kati olarak mukavelenameye geçmemiş bulunan 
ve Hükümetimizin hatalarından geçmeyen ve katiyen 
telâffuzuna bile müsaade etmediğimiz Ibir kelimeyi 
serbese istinat ettiler. Kontrol talimatını asla kabul 
etmedik ve mevcut değildir, teftiş yoktur. 

Bilfiil vaziyet ederek idare yoktur, hatta mura
kabe de yoktur, kontrol da yoktur yalnız bir ajan 
vardır, vazifesi de biraz evvel de sizlere hülâsa etti
ğim gibi Rüsumat İdaresinin kendilerine tevdi ede
ceği cetvelleri tetkik etmek ve şayet rüsumatta fev
kalade tenakus vaki olacak olursa bunun esbabını 
araştırmaktan ibarettir. '(Kontrol olur sesleri) 

Efendiler, kontrol teftişi, idareyi, murakabeyi ta-
zammun eder, ne teftiş var, ne idare vardır, kezalik 
muhterem arkadaşlarım ibraya temas etmek suretiyle 
bütün muamelâtın hesapsız, kitapsız ibra muamelesi 
içine dahil olduğunu söylediler. Mukavelenamenin sa
rih maddesi şudur ki: «İşbu Mukavelename dahilindeki 
ahkâm mahfuz kalmak şartiyle» der ve madde devam 
eder; ve bu mukavelenin içinde de hepimizin nazarı 
mütalâamızdan geçtiği veçhile hesap vardır, kitap 
vardır, mevcudatı nukudu, eshamı tahvilâtı hakkın
da ayrı ayrı malûmat mevcuttur. İşte bu malûmat ve 
hesabat üzerinedir ki, maziyi tasfiye etmek zarureti 

. karşısında o madde kabul edilmiştir. Tırablusgarp 
akçesiyle, ikramiyeli şimendifer tahvilâtının, piyan
go çıkması üzerine mubayaa edilip de hıfzedilen 
400 000 kadar bir miktar ve bir de akçesi hakkında 
arkadaşlarım tenkidatta bulundular ve dediler ki; 
bunların % 62 küsuru devlete verilmiştir; üst tara
fından bahsedilmemiştir; üst tarafından bahsedilme
miş olmasa asla bizim hakkımızı rencide edecek bir 
şey değildir. Üst tarafı bizimle devletler arasında 
hallolunacak bir mesele şeklinde düyunu umumiye
nin elinde mahfuz kalacaktır. Nitekim bu nöktai na
zarı müdafaa eden murahhaslarımız mütemadiyen 
Osmanlı İmparatorluğunun mevcudu taksim edilmiş 
değildir, borçları taksim edilmiştir. 

Nazariyesini her vakit tekrar etmişlerdir. Remzi 
Beyefendi Meclisin bu mukavelenameyi ret veyahut 
kabul etmek mecburiyetinde olduğunu ifade ettiler. 
Asla böyle bir mecburiyet yoktur. Meclise ait hiçbir 
angajman olmuş vaziyette değildir. Mukavelename
nin içinde yazılı olan satırlar şundan ibarettir. Hü
kümet mukavelenameyi Meclise takdim etmeyi ta
ahhüt eder. Hükümet şu vakitte size bunun neticesi-
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ni arz eder yoksa Meclis nam ve hesabına alınmış] 
değildir. Meclis bunu ret veya kabulde serbesttir. | 
Mecüs namına hiçbir angajman olunmuş değildir.! 
Remzi Beyin sözünü tasrihan söylüyorum kezalilk en; 
kuvvetli bir nokta olmak üzere hattâ müdafaa edeni 
arkadaşlar dahi dahil olmak şartiyle bir mühim me-ş 
sele üzerinde de biraz fazla tevakkuf edeceğim, de-j 
nildiği bugüne kadar vermediğimiz ve fakat gelecek» 
seneden itibaren vereceğimiz mühim bir meblâğ mev-i 
cuttur. Bu meblağ (17) milyon Tür!k lirası rakamiylej' 
ifade edildi. Acalba bizim şansımız üzerine tahripkâr] 
bir şeyi icra etmez mi? 

Efendiler bu rakam ve düyunu umumiyemizin; 
tesviyesi meselesi mevzuuibahis olduğu zaman mülâ*; 
hazatınız ve bu maddenin kabulüne saik olan müta-
lâatımız bilhassa şu noktalar üzerinde temerküz edi-j 
yordu. Bu muahedat Lozan Muahedesinden beri 
miktarı her halde vereceğimizin bir iki, üç misli de
recesinde olan evrakı nakdiyeyi ödemiştir. Yani Su
riye'de, Irakta memleket hudutları haricinde kalan 
evrakı nakdiyemizin ikâffesi bizim memleketimize av-; 
det etmiş ve bunun .karşılığı bir mal olarak memleH 
ketimizden çıkmıştır. ıBu şekilde diğer tediyatımızı 
da mevcuttur ve o Itediyatta harp neticesi hiç bir: 
stok malımız kalmamıştır. Hudutlar açılıp sulh imza; 
edildikten sonra her ihtiyacımızı tatmin için olduğu! 
gibi stok ihtiyacını büyük şehirlerde kahve ve şeker, 
kumaş vesaire gibi ithalât ve stok emtiasının mikta
rını stok şeklinde yerleştirebilmek için normal sene
lerin normal ihtiyacı haricinde ithalat yaptık keza-; 
lik büyük muharebe senelerinin yaptığı tahribatı.ta-i 
mir edebilmek için alât edevat ve malzeme satınal-
dık. Hiç şüphe yoktur ki önümüzdeki senelerdeki; 
mübayaatımız doğrudan doğruya normal senelerini 
normal ihtiyacı miktarları kadar olacaktır geçmiş bir 
harbin zararlarını tamir için ne ihtiyat stok ne de 
malzemei inşaiyeye ihtiyacımız kalmamıştır. Bu mü-| 
lâhazat istikbalde bu gibi masrafların olmayacağına; 
dair hiç şüphe yok ki bizim için kuvvet ve emniyet; 
veren mülâhazattır. Bütün bunlardan başka nihayeti 
bir ihtimal dahi derpiş edilebilir ki bütün bunlara; 
rağmen yine sükut olursa efendiler, mukavelename-; 
nin bir maddesi sarahaten göstermiştir ki böyle bir 
sülkut anında transfer muamelesi kendiliğinden tatil 
olunacaktır ve Hükümet 'bunu resen yapacaktır. Bina-! 
enaleyh bu gibi tediyat karşısında mülâhazatı evve-j 
üyemizi arz ettim. Bunun kifayet ettiği takdirde efen-! 
diler; resen Hükümet muamelâtı yani Türk parası-1 
nııı ecnebi parasına tahvili keyfiyetini tatil edebilen 
çektir. Devlet olarak nasıl borcumuzu veriyorsak vej 
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devletler arasında da müsavi muamele görmemiz lâ
zımdır buyuruldu. Filvaki devlet olarak borçlula
rımız arasında müsavi muamele yapmayı biz arzu 
ederiz ve pirensipimiz budur. Düyunu müvahhade 
vaktiyle tevlit edilirken fedakârlık yaptığı iddiasın
dadır, borçlularla arayı bozmak zannetmem ki doğ
ru bir keyfiyet olsun, sonra diğerlerine tahmil etmek 
isteniyor ki* bunda da az çok bir adalet fikri mev-' 
cuttur. 1929 senesi bütçesi olarak takdim edilen 
bütçe düyunu umumiyenin 1929 senesi tahsisatı da
hil olmak üzere takdim edilmiş ve bu şartla müteva-
zin olarak verilmiştir. Düyunu Umumiye mukavele-, 
namesi kabul edildiği ızaman bütçe lâyihası olarak 
size taktim edilmiş olan rakamlara hiç bir şey ilâve 
edilecek değildir. 

Muhterem hatiplerden birisi Hükümetin almış 
olduğu hakkı hıyarı tenkit ettiler. Filvaki Hükümet 
ilk iki sene zarfında imha etmek veya etmemek sa
lâhiyetini hamillerden almıştır. İmha etmek, etmemek 
salâhiyetini üzerinde bulundurmanın büyük faydası 
herhangi bir sıkıntı anında menfaat görmüyorsam 
bu iki sene müddetle imhadan kendim vareste kala
cağım. Eğer ı imhada menfaatimi görüyorsam derhal 
imhaya doğru gideceğim. Yapmak ve yapmamak ih
tiyarını beraber almak zannetmem ki şayanı tenkit 
bir nokta olsun. Bütün bunlardan sonra şunu ilâve 
etmek isterim ki tetkik ve münakaşa etmekte oldu
ğumuz lâyiha doğrudan doğruya iki tarafı bulunan 
bir mukaveledir. İki tarafı bulunan bir mukavelena
meyi bir tarafın arzu ve emellerini kamilen tatmin 
eder bir şekilde yapmanın imkânı olmadığını elbette 
tensip buyurursunuz. Yalnız iki taraflı olup iki tara
fın rızasiyle yapılmak zarureti bulunan bu mukave
lenamede diğer tarafa şu ve bu noktada bazı tatmin
kâr kuyudat konduğu zaman bizim bilmukabele al
dıklarımızın yekûnu umumiyesiyle karşılaştıracak 
olursak görürüz ki aldıklarımız verdiklerimizin ya
nında bizi çok tatmin eder bir vaziyettir. 

Öyle bir mukaveleyi hiç şüphe yok ki kabulde 
tereddüt etmemek iktiza eder. Bir taraflı bir mu
kavelename yapmak imkânına malik bulunsa idik 
öyle tahmin ediyorum ki muhterem mebuslardan 
mukaveleyi tenkit edenleri dahi memnun edebilecek 
bir mukavele getirebilirdik. İki taraflı mukavelena
meleri en büyük meziyetleri iki tarafı tatmin eden 
bir şekilde olmalarıdır. Ve ancak böyle mukaveleler
dir ki iyi yürürler ve hayatları daha muntazam olur. 
İki taraflı olduğu ve iki tarafın rızasının iltihak et
mesi lazım geleceğini reylerinizi izhar ederken na
zarı dikkate almamızı rica edeceğim. 
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AHMET REMZİ BEY (Gaziantep) — Hükü
met tarafından T.1B.1M.1M. namına taahhüt ifa ey
lediği veyahut onun namına imza vazolunduğunu 
söylemedi. 

Maliye Vekili Bey ifademi yanlış telâkki etmiş
lerdir. Bendeniz dedim ki; mukavelenamenin mad-
dei mahsusatında Kânunuevvel 1 tarihine kadar 
eğer Meclis !bu mukaveleyi tasdik etmezse tarafeyn 
taahhütten beridir. Yani bu mukaveleyi imza eden 
'hamiller ve mümessilleri ve diğer imza koyan banka 
mümessilleri bu mukavele ile bir taahhütte bulunmuş-
larsa !bu taahhüt, bu mukaveleyi T.B.M.M.'nin bir 
Kânunuevvele kadar tastîkle meşruttur. Şu halde biz 
ya tasdik edeceğiz veya reddedeceğiz, hu elimizde
dir. Elimizde değil demedim. Vaktin darlığından bah
settim. 

REİS — ıBaşka söz isteyen yoktur. Bazı takrirler 
vardır okunacaktır. 

Riyaseti Celileye 
ıSaıbık Osmanlı Düyunu Umumliyesi Meclisi İda; 

resinin İstanbul'dan nakli tam bir tasfiye şeklinde 
olmalıdır, ©ütün mevcudatı (emvali gayri menkule, 
menkule, nukut, esham ve tahvilât, muhtelif serma
yeler) Devlete intikal etmek tasfiyenin talbii netayi-
cinden olduğu gibi hesahatının rüyet ve tesviyesi de 
muktazidir; bilhassa idaresi vaktiyle Düyunu Umu
miye Meclisine tevdi edilmiş evrakı nakdiye mua
melâtı vardır, müzakere edilmekte olan 13 Haziran 
1928 -tarihli Mukavelename ile lahikasının bu me-
saile müteallik hükümleri noksandır. Hükümetin ve 
encümenin hu noktaları tekrar tetkik etmesini talep 
ederek kanun lâyihasının Dahili Nizamnamemizin 
113 ncü maddesi mucibince encümene iadesini tek
lif ederim. 

Denizli 
Mazhar Müfit 

Riyaseti Celileye 
Hükümeti Cumhuriye ile Osmanlı Düyunu umu-

miyesi hamilleri mümessilleri arasında imza edilmiş 
olan 13 Haziran 1928 tarihli mukavelename ile bu
na lahika olan meclisi idare itilâfnamesinin tas
dikine dair Kanun Lâyihasının bilâmüddet tehirini 
arz ve teklif ederiz. 

Gaziayıntap Adana 
Remzi Zamir 

Denizli Aydın 
Haydar Rüştü Doktor Mazhar 

Ankara Urfa 
Sami Ferit Celal 

Yozgat 
Hamdi 

Çanakkale 
Ziya Gevher 

Afyon 
İ. Ulvi 

Adana 
Hilmi 

Aksaray 
B. Atalay 

Erzurum 
Nafi Atuf 

Gaziayıntap 
Kılıç Ali 

Giresun 
Hacim K. V 

Mardin 
Yakup Kadri 

Riyaseti Celileye 
Düyunu Umumiye Meclisi idaresinin menkul ve 

gayrimenkul kâffei emıvaliyle Trablusgarp sermaye
si ve düyunu muvahhade ve ikramiyeli Türk tahvi
latının servisine muhassas ihtiyat sermayesi ve 6 Ağus
tos 1924 tarihine kadar Düyunu Umumiye Meclisi 
tarafından rnülbayaa edilmiş olan ikramiyeli Türk 
tahvilâtı gibi bilcümle mevcudatı Türkiye'ye aidol-
mak lâzımdır. Halbuki mukavelenamenin ikinci mad
desinin dokuzuncu fıkrasiyle on beşinci maddenin 
ikinci fıkrasının (d) bendinde ve itilâfnamenin birin
ci, dördüncü ve beşinci maddelerinde yalnız emvali 
gayrimenkuleden ve mevcudatın Türkiye'ye ait his
selerinden bahsedilmekte ve emvali menkule ile mev
cudattan bir kısmının ne olduğu meçhul kalmakta
dır. Mukavele ve itilâfnamenin bu ahkâmına nazarı 
dikkati celp ile encümene iadelerini talep eyleriz.: 

İsparta 
İbrahim 
Bolü 

E. Cemal 
Balıkesir 

Emin 

Kemaleddin 

Cemal 
İzmir 

Enver İshaki 

Münür 
Balıkesir 
M. Cavit 

O. Niyazi 

Sadık 

Bilecik 
Rasim 

Mardin 
Nuri 
İçel 

Emin 
Bursa 

M. Fehmi 
Denizli 
Necip Ali 

Diyarbekir 
Refet 

Nafiz Nureddin 

Cavit 
Erzincan 

Aziz Semiih 
izmir 

Kâmil 
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Refik 
Tdkat 

Hüseyin Hüsnü 

Cevdet 

Haydar 

M. Kâmil 

Mardin 
Ali Rıza 

A. Hamdi 

Ordu 
Şevket 

Şebinkarahisar 
Tevfik 
Çankırı 

Ziya 
Manisa 
Kemal 

Diyarbekir 
Rüştü 
Mardin 

İrfan Ferit 
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Rifat 
Erzurum 
A. Fikri 

Vasıf 

Becil 

Reşit 

Şebinkarahisar 
İsmail 

• Atıf 

Trabzon 
Daniş 

Manisa 
Yaşar 
Urfa 

D. Rafet 
Gaziayintap 

Ferit 
Samsun 
Nusret 
Ordu 

Hamdi 
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Konya 
Mustafa 

B. M. M. Riyaseti Celilesine 
Evrakı nakdiye işleri hakkında Maliye Vekâlet! 

ile Bütçe Encümeninin mütalâatı dinlendi. Her n4 
kadar evrakı nakdiye muamelâtının Meclisi Âliniri 
tasdikine arz olunan 13 Haziran tarihli Mukavele* 
name ile mütemmimi İtilâfname mevzuundan hariç| 
bulunduğu anlaşıİıyorsa da atiyen herhangi 'bir sui| 
tefehhüme mahal 'bırakmamak için kanun lâyihasın^ 
hu maksadı teminen bir kaydı itirazi vazı elzemdir}. 
İcabı nazarı dikkate alınmak üzere lâyihanın encüj-
mene iadesini arz ve teklif eyleriz. j 

Çarikırı 
Rifat 
Denizli 

Necib Ali 
Istaribul 
Hüseyin 

Maraş 
Mellımet 

Vozıgat 
A. Hamdi 

Kayseri 
Remzi 
Burdur 

ıS. Vahit 
Antalya 
Rasih 
Burdur 

M. Şeref 

SAKİR BEY (Edirne) — Efendim dinlediğimiz 
bu takrirler lâyihayi kanuni'yenin encümenimize ia
desini mutazammın bulunmaktadır. Bunlardan bir ta
nesi bilhassa bilâmüddet teshirini ifade etmektedir. 
Bilâmüddet tehiri ret şeklindedir. Encümenimizin arz 
ötmüş olduğu mazbatadaki noktai nazara göre ret 
şeklini hiçbir veçhile şayanı tavsiye görmemiştir. Bi
lâmüddet tehirde aynı neticeye varmak demek oldu
ğundan encümenimizin iştirak etmeyeceği bir noktai 
nazardır., Encümene tevdii cihetine gelincec Bu yol
daki takrirlerden biri yalnız sureti umumiyede lâyi
hanın encümenimize iadesinden bahsediyor. Dahili 
Nizamnamemiz mucibince mukavelede mucibi iti
raz olacak bir şey varsa tayin edilerek encümene tev
di yolunda Heyeti Umumiye kararına arz edilmesi 
icap eder. Binaenaleyh Dahili Nizamname mucibin
ce encümenimiz bu takririn de nazarı itibara alına
mayacağı mütalaasındadır. Takrirlerden diğer ikisi 
bahsettiğimiz bu vasfı haizdirler. Ancak içinde M aMye 
Vekili Beyefendinin bahsettikleri veçhile kısmen hal
ledilmiş mesaile taallûku vardır. Kısmen de Hüküme
tin ve encümenimizin anladıkları manaların, kabul 
ettikleri esasların tavzihi talep olunuyor. Bu noktada 
encümenimiz Heyeti Celilenin takdirine terketmeyi 
muvafiik (gördü. 

MAZHAR MÜFİT BEY (Denizli) — Bendenizin 
takririm Mustafa Fehmi ve Vahit beylerin verdikleri 
takririn aynıdır. Onların fikirlerine iştirak ediyorum 
ve takririmi geri alıyorum. 

REİS — Müfit Beyin takriri ki doğrudan doğru
ya madde tasrih edilmeksizıin encümene iade edil
mesi hakkındadır. Geri alıyor. Ahmet Remzi Be
yin takriri kalıyor ki, bu kanunun bilâmüddet tehiri 
hakkındadır. Evvelâ bunu reyinize arz edeceğimi. 

SARAÇOĞLU ŞÜKRÜ BEY (Maliye Vekili) — 
Bendeniz bu takririn nazarı mütalâaya alınmamasını 
rica ederim. 

REİS — Bu takriri reyinize arz edeceğim. Tak
rir bir defa daha okunsun. 

(Gaziayintap Mebusu Remzi Beyin takriri tekrar 
okundu.) 

REİS — Takriri kabul edenler lütfen- el kaldır
sın... Etmeyenler... Takrir nazarı dikkate alınmamış
tır. 

İki takrir daha vardır. 
('Burdur Mebusu Vahit Bey ve rütfekâsının takri

ri tekrar okundu.) 
REİS — Encümen arzu ederse bu takrirleri lâ

yiha ile beraber alabilir. 
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SAKİR BEY (Edirne) — Nizamname mucibince 
Meclisi Âlinin karar vermesi muvafık olur. Mama
fih bu takrirlere esasen iştirak ettiğimiz bir noktai 
nazarın tavzihi mahiyetindedir. Müsaade buyurursa
nız bu mahiyette bulunan takrirlerin encümene tev
diini rica ederim. 

REİS — Bu' takriri nazarı dikkate alanlar lütfen 
el kaldırsın... Almayanlar... Nazarı dikkate alınmış
tır. 

REİS — Celseyi açıyorum. Encümene tevdi olu
nan takrirlere göre Encümen Kanun lâyihasında (bazı 
tadilât yapmıştır. 

Riyaseti Celileye 
Türkiye Cumhuriyeti ile Osmanlı Düyunu Umu-

miyesi hamilleri namına hareket eden zevat arasın
da tanzim ve imza olunan 13 Haziran 1928 tarihli 
Mukavelename ile hu mukavelenameye lahika ola
rak aynı tarihte Türkiye Cumhuriyeti ile Osmanlı 
Düyunu Umumiyesi Meclisi İdaresi arasında imza 
edilen îtilâfnamenin tasdikine dair Kanun lâyihası
nın Heyeti Umumiyede müzakeresi sırasında muhte
lif âza taraflarından verilen takrirlerden mukavele 
ve Îtilâfnamenin bazı ahkâmına itirazı havi olan ve 
Dahili Nizamnamenin 112, 113 ncü maddeleri muci
bince Heyeti Umumiye tarafından nazarı mütalâaya 
alınıp Encümenimize havale buyurulan iki kıta takrir 
mütalâa ve tetkik olundu : 

Bunlardan Bursa Mebusu Mustafa Fehmi Bey ve 
(50) refiki taraflarından verilmiş olan takrirde Düyu
nu Umumiye Meclisi İdaresinin menkul ve gayrimen
kul kâffei emvaliyle Tralblusgarp sermayesi, düyunu 
muvahhede ve ikramiyeli Türk tahvilâtının servisine 
mahsus ihtiyat sermayesi, 6 Ağustos 1924 tarihine 
kadar Düyunu Umumiye Meclisi tarafından. muba
yaa edilmiş olan ikramiyeli Türk tahvilâtı gibi bil-

(jMustafa Fehmi Bey ve rüfekasının takriri tekrar 
okundu.) 

REİS — Takriri nazarı dikkate alanlar lütfen el 
kaldırsın... Almayanlar... Nazarı dikkate alınmıştır. 

Efendim, nazarı dikkate alınmış olan iki takriri 
tetkik etmek ve Ibu hususta 'bir mazbata yapmak için 
Bütçe Encümenine havale ediyoruz. Encümen şimdi 
içtima edebilir, bunun temini için (15) dakika celseyi 
tatil ediyorum. 

Kapanma Saati: 20.20 

cümle mevcudatı Türkiye'ye ait olmak lâzım gelece
ği ve halbuki mukavelenamenin madde 2 § 9 i ile 
madde XV § 2 bendinde ve itilâfnamenin I, IV ve 
V nci maddelerinde yalnız emvali gayri menkuleden 
ve mevcudatın Türkiye'ye ait hisselerinden bahsedil
mekte ve emvali menkule ile mevcudattan bir kısmı
nın ne olduğu meçhul kalmakta bulunduğu dermeyan 
edilmekte ve Burdur Mebusu Salih Vahit Bey ile on 
refiki tarafından verilmiş olan takdirde de her ne 
kadar evrakı nakdiye muamelâtının Meclisi Alinin 
tasdikine arz olunan mukavele ve itilâfnamenin mev-
zuundan hariç olduğu anlaşılıyorsa da atiyen herhan
gi bir sui tevehhüme mahal bırakmamak için kanun 
lâyihasına ıbu maksadı teminen bir kaydı ihtirazı vazı 
lüzumu beyan olunmaktadır. 

Düyunu Umumiye Meclisi İdaresi mevcudatı me-
yanındaki emvali merikulenin de Hükümete devri esa
sen meclisi idarece de kabul edilerek bir mektupla 
teyit edildiği Maliye Vekili Bey tarafından Heyeti 
Umumiyeye ifade edilmiş olmasına mebni birinci tak
ririn bu kısma aif hükmü halledilmiş mahiyettedir. 
Mukavelenamenin 2 nci maddesinin 9 ncu fıkrasında 
mezkûr ikramiyeli Türk tahvilâtından Türkiye'ye ai
diyeti teslim ve kabul olunan hisseden mütebaki ka
lan kısmın ve mukavelenamenin XV nci maddesinin 
2 nci bendinde ve itilâfnamenin IV ve V nci madde-

ÜÇÜNCÜ CELSE 
Açılma Saati: 20.35 
REİS : Kâzım Paşa 

KÂTİPLER : S. Tevfik Bey (Tokat), Avna Bey (Yozgat) 
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lerinde mezkûr Tıralblüsgarp ve ihtiyat sermayeleri
nin kezalik Türkiye'ye aidiyeti müsellem hisseler ha
ricindeki kısımların meskût kalmış olması bunlardan 
sarfı nazar edildiğine dair bir noktai nazarı ihtiva 
etmemekle beraber maksadım bir kaydı ihtirazi ile 
tavzih ve temini encümenimizce de gerek takrirde 
imzası bulunan zevatın mütalâatı, gerek Maliye Ve
kili Beyin şifahi izahatı istima muvafık görülmüş ve 
birinci maddeye (A) fıkrası dercedilmiştir. 

İkinci takrire gelince: Düyunu Umumiye Mec
lisi idaresi 1914 ve müteakip senelerde ihraç olu
nan Türk evrakı nakdiyesinin hıfz ve müibadele ve! 
saire muamelâtını icraya memur olup bu vazifenin! 
ifası dolayısiyle mezkûr meclisin Hükümetin ayrı bin 
muhasebe ve tasfiye yapılması gayet tabii ve bu ci
het müzakere edilmekte olan mukavele ve itilâfna-j 
me mevzuundan tamamen hariç olduğunda şüphe) 
yoktur. 

Maliye Vekili Beyin ve encümenimizin Heyeti] 
Umumiyede vaki maruzatına rağmen nazarı mütalâ-j 
aya alınmış olan Meclisi Alinin bu tavzihi iltizam! 
ettiğine bir işaret olmakla encümenimizce de evrakıj 
nakdiye muamelâtından dolayı Hükümet ile Düyunu! 
Umumiye Meclisi arasında yapılacak muhasebe ve 
tasfiyede Türkiye'ye taallûk eden hukuki mukavele) 
ve itilâf namenin ıbir veçhile takyit ve talil etmediği-j 
ne dair lâyihanın birinci maddesine (,B) işaretli ikin-) 
ci bir fıkra ilâvesi tensip edilmiştir. 

(Bu dairede ihzar kılınmış olan lâyihai kanuniye) 
Heyeti Umumiyenin nazarı tasvibine arz olunur. 

Reis Reisvekili 
Edirne İstanbul 
Şakir Fuat 

Mazbata Muharriri Kâtip 
Şefik Bursa 

Muhlis 
Aydın Erzurum 
Mithat Aziz 
Bursa Elâziz 
Ş. Lütfi H. Tahsin 
İsparta Sivas 

Mükerrem Remzi 
Sivas Tokat 

Rasim Şevki 
Niğde * Giresun 
Faik Kâzım 

Samsun Yozgat 
Adil S. Sırrı 

Niğde 
Ata 

Türkiye Cumhuriyeti ile Osmanlı Düyunu Umu-
miyesi hamilleri namına hareket eden zevat arasında 
tanzim ve imza olunan 13 Haziran 1928 tarihli mu
kavelename ile 'bu mukavelenameye lahika olmak üze
re Türkiye Cumhuriyeti ve Osmanlı Düyunu Umu-
miyesi Meclisi İdaresi arasında tanzim ve imza kılı
nan 13 Haziran 1928 tarihli İtilâf namenin tasdikine 

dair Kanun 
Madde 1. — Türkiye Cumhuriyeti ile Osmanlı 

Düyunu Umumiyesi hamilleri namına hareket eden 
zevat arasında Paris'te 13 Haziran 1928 tarihinde 
tanzim ve imza olunan Mukavelename ile mezkûr 
mukavelenameye lahika olma'k üzere aynı tarihte Pa
ris'te Türkiye Cumhuriyeti ve Osmanlı Düyunu Umu
miyesi Meclisi İdaresi arasında tanzim ve imza edi
len İtilâf name : 

A) Mukavelenamenin ikinci maddesinin doku
zuncu fıkrasında mezkûr ikramiyeli tahvilâtın Türki
ye'ye ait olduğu teslim edilen miktar haricindeki kıs
mı ve mukavelenamenin 15 nci maddesinin § 2. bent 
(d)'sinde ve İtilâfnamenin dördüncü ve beşinci mad
delerinde mezkûr Tralblusgarp ve ihtiyat sermayeleri
ni kezalik Türkiye'ye ait olduğu teslim edilen mik
tarları haricindeki aksam üzerinde Türkiye'nin huku
ku mahfuz kalmak ve gerek mebhus tahvilât gerek 
mebhus sermayeler Türkiye ile alâkadar devletler 
arasındaki ihtilâf hal olununcaya kadar meclis 
tarafından tamamen muhafaza edilmek; 

B) İşbu Mukavele ve İtilâf name ahkâmından 
hiç biri 19 İ4 ve müteakip senelerinde ihraç olunan 
Osmanlı evrakı naktiyesine ait muamelattan dolayı 
Hükümet ile Düyunu Umumiye Meclisi arasında ya
pılacak muhasebe ve, tasfiyede Türkiye'ye taallûk 
eden hukuku biç bir veçhile takyit ve talil eylememek 
kaydı ihtirazileriyle tasdik olunmuştur, 

Madde 2. — Bu (kanun neşri tarihinden muteber
dir, 

Madde 3. — Bu kanunun ahkâmını icraya İcra 
Vekilleri Heyeti memurdur. 

REİS — Encümen tarafından son olarak gelen 
kanun lâyihası budur. Başka söz isteyen yoktur. 

ŞAKİR BEY , (Edirne) — Heyeti muhteremenin 
nazarı mütalâaya alarak encümenimize havale etmiş 
olduğu iki takriri Maliye Vekili Bey hazır olduğu 
halde tetkik etti. Mustafa Fehmi Bey ve elli refiki 
tarafından imza olunmuş olan biri Düyunu Umumi
ye Meclisi İdaresi yedinde ıbulunan muhtelif esham 
ve tahvilât ile sermayelerin ve Düyunu Umumiyeye 
ait olan emvali gayri menkule gibi emvali menkule-
nin Hükümete intikal edeceğinden bahistir. Emvali 
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menkuleye ait olan kısmı Maliye Vekili tarafından 
izah Duyurulduğu üzere meclisi idarece esasen ka
bul edilmiş ve bunu rnüeyyit olmak üzere Hüküme
te bir de mektup verilmiştir. Binaenaleyh Ibu mesele 
halledilmiş olduğu için Encümenimiz o fıkrayı naza
rı itibara almaya lüzum görmedi. 

Aynı takririn diğer cihetlerine gelince: Bunlar da 
gerek Encümenimizce ve ıgerek Hükümetçe zaten 
tabii addedilen fakat Heyeti Âli yenin bu takrirleri 
kabul etmesi ile tasrihi lâzım geleceği zahir olan te
mayüldendi. Encümenimiz bunu arz edilen son şekli 
muaddeline göre lâyihai kanuniyenin (A) fıkrasın
da bir kaydı ihtirazi olimaJk üzere ilâvesini kabulü 
âlinize arz ediyor. İkinci takrir Salih Vahit Beye
fendi ile on refiki tarafından imza edilmiş olan bir 
takrirdir. 

Evrakı nakdiye hakkındaki noktai nazara yine Ibir 
kaydı ihtirazi ile lâyihayı kanuniyede temin edilmesi 
talep edilmektedir. Bu cihetle de esasen tabii adde
dilmiş ve evrakı nalkdiye muamelâtı Düyunu Umu
miye Meclisi İdaresi ile yapılan mukavelenin ve iti-
lâfnamenin Düyunu Umumi ye, hamilleriyle imzalan
mış olan mukavelenin tamamen haricinde bulunmuş 
olmasına rağmen yine Heyeti Celilenin izhar buyur
duğu arzuya binaen bir ayrı fıkra halinde gösteril
mek encümenimizce muvafık görülmüştür. Bu suretle 
hazırlanmış olan lâyihada birinci kaydı ihtirazi ile 
mukavelenamenin ikinci maddesinin dokuzuncu 
fıkrasında zikredilmekte olan ikramiyeli Türk tah
vilâtının ki dört yüz bin tahvilâttan ibarettir. Bunun 
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J Türkiye'ye raci bulunan kısmında dahi hukukumu-
I zun mahfuz bulunduğu ve alâkadar devletlerle Tür

kiye arasında ihtilâf halledilinceye kadar mütebaki 
I kısmının muhafaza edilmesi lâzım geleceği hükmü-
I nü havi bulunmaktadır. Diğer fıkra: Mukavelename 
I ve İtilâf namenin hiçbir maddesi 1914 senesi ile onu 
I takip eden seneler zarfında ihraç edilmiş olan eski 
I evraikı nakdiyemizin hıfzına, mübadelesine müteal-
I lik muamelâttan dolayı Düyunu Umumiye Meclisi 
I İdaresi ile Düyunu Umumiye hamilleriyle imzalan-
I mış olan mukavele ile hiçbir veçhile münasebeti ol-
I madiği ve bu husustaki hukukumuzun hesabatın tas-
I üyesi rüyeti muhasebe neticesinde tahakkuk ederek 
I hak neden ibaret ise bu hakkın tamamen mahfuz bu-
I lunduğu hükmünü haizdir. Bu kuyudu ihtiraziye da-
I bilinde olmak üzere arz edilen şekli muaddel de lâ-
I yihai kanuniyenin kabulü âlinize iktiran etmesini ri

ca ederim. Bu hususta Hükümetle de muvafık bu-
I lunmaktayız. 
I REİS — Maddelere geçilmesini kabul edenler el 
I kaldırsın... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
I Kanunun heyeti umumiyesini tayini esami ile re-
I yinize arz ediyorum... 
I Reylerin neticesini arz ediyorum. 236 zat reye 

iştirak etmiş. Muamele tamamdır. 204 kabul, 32 
I ret vardır. Binaenaleyh Kanun 204 reyle kabul edil-
I mistir. 
I Pazartesi günü saat 14'te içtima etmek üzere cel-
j şeyi tatil ediyorum. 

Kapanma Saati: 20.50 
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Tarikiyle CuınıJttiıyeü ile Osmanlı Düyunu Uınıunıiifesi Haanllleriinüıı Mümessilleri Amasmdla AktedUen 
Mukavelenin Toıstikıi Halkkındaİd Kanaıınun Neticei Ârâsı 

ADANA 
Kadri B. 
Kemal B. 

AFYON KARAHÎSAR 
Ali B. 
Haydar B. 
izzet B. 
Musa Kâzım B. 

AKSARAY 
Kâzım B. 

AMASYA 
Esat B. 
İsmail Hakkı B. 
Nafiz B. 

ANKARA 
Ali B. 
thsan B. 
Rifat B. 
Talât B. 

ANTALYA 
Ahmet Saki B. 
Dr. Cemal B. 
Hasan Sıtkı B. 
Rasih B. 

ARTVİN 
Mehmet Ali B. 

AYDIN 
Dr. Reşit Galip B. 
Mithat B. 

BALIKESİR 
Emin B. 
Fahrettin B. 
Hakkı B. 

Aza adedi 
Reye iştirak edenler 
Kabul edenler 
Reddedenler 
Müstenkifler 
Reye iştirak etmeyenler 
Münhaller 

(Kanun kabul edilmiştir.) 

316 
236 
204 
32 

76 
4 

(Kabul Edenler) 

İsmail B. 
Mehmet Cavit B. 
Osman Niyazi B. 
Sadık B. 

BEYAZIT 
Şefik B. 

BİLECİK 
Asaf B. 
Rasim B. 

BİTLİS 
Ilyas Sami B. 
Muhittin B. 

BOLU 
Cemil B. 
Cevat Abbas B. 
Dr. Emin Cemal B. 
Falih Rıfkı B. 

BURDUR 
Mustafa Şeref B. 
Salih Vahit B. 

BURSA 
Ahmet Münir B. 
Bakteriyolog Refik B. 
Dr. Şefik Lütfi B. 
Muhlis B. 
Mustafa Fehmi B. 
Refet B. 
Senih B. 

CEBELİBEREKET 
Ali Rıza B. 

ÇANAKKALE 
Samih Rıfat B. 
Şükrü B. 

ÇANKIRI 
Mustafa Abdülhalik B. 
Rifat B. 
Talât B. 
Ziya B. 

ÇORUM 
İsmail Kemâl B. 
İsmet B. 
Ziya B. 

DENİZLİ 
Dr. Kâzım B. 
Emin Arslan B. 
Necip Âli B. 

DİYARBEKİR 
İshak Refet B. 
Kâzım Paşa 
Rüştü B. 

EDİRNE 
Hasan Hayri B. 
Şakir B. 

ELÂZİZ 
Hasan Tahsin B. 
Mustafa B. 
Nakyettin B. 

ERZİNCAN 
Aziz Samih B. 
Mustafa B. 
Saffet B. 

ERZURUM 
Ahmet Fikri B. 
Asım B. 
Nafi Atuf B. 
Nafiz B. 

ESKİŞEHİR 
Ali Ulvi B. 
Dr. İsmail Besim Paşa 
Emin B. 
Sait B. 

GAZİANTEP 
Ali Cenani B. 
Ferit B. 
Şahin B. 

GİRESUN 
Hakkı Tarık B. 
Kâzım B. 
Şevket B. 

GÜMÜŞHANE 
Halil Nihat B. 
Hasan Fehmi B. 

İSPARTA 
Hüseyin Hüsnü B. 
İbrahim B. 
Mükerrem B. 

İÇEL 
Emin B. 
Hakkı B. 

İSTANBUL 
Akçoraoğlu Yusuf B. 
Dr. Nurettin Ali B. 
Dr. Refik B, 
Edip Servet B. 
Fuat B. 
Hamdi B. 
Hamdullah Suphi B. 
Hüseyin B. 
İhsan Paşa 
Süreyya Paşa 
Tevfik Kâmil B. 
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İZMİR 
Dr. Tevfik Rüştü B. 
Enver B 
Hüseyin B. 
Kâmil B. 
Mahmut Celâl B. 
Mahmut Esat B. 
Mustafa Rahmi B. 
Münir B. 
Saraçoğlu Şükrü B. 

KARS 
Ağaoğlu Ahmet B. 
Baha Tali B. 
Halit B. 

KASTAMONU 
Ali Rıza B. -
Hasan Fehmi B. 
Refik B. 

KAYSERİ 
Ahmet Hilmi B. 
Dr. Burhanettin B. 
Dr. Halit B. 
Hasan Ferit B. 
Reşit B. 

KIRKLARELİ 
Dr. Fuat B. 
Şevket B. 

KIRŞEHİR 
Lütfi Müfit B. 
Yahya Galip B. 

KOCAELİ 
İbrahim B. 
İbrahim Süreyya B. 
Kemalettin B. 
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j Kıhçoğlu Hakkı B. 
Ragıp B 
Salâhattin B. 

KONYA 
Ahmet Hamdi B. 
Kâzım Hüsnü B. 
Mustafa B. 
Naim Hazım B. 
Refik B. 
Tevfik Fikret B. 

KÜTAHYA 
Cevdet B. 
İbrahim B. 
İsmail Hakkı B. 
Nuri B. 
Ragıp B. 

MALATYA 
Abdülmuttalip B. 
Dr. Fazıl Berki B. 
Dr. Hilmi B. 
İsmet Paşa (Başvekil) 
Mahmut Nedim B. 
Vasıf B. 

MANİSA 
Akif B. 
Kani B. 
Kemal B. 
Mehmet Sabri B. 
Yaşar B. 

M ARAŞ 
Mehmet B. 
Nurettin B. 
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j MARDİN 1 
Abdürrezak B. 
Ali Rıza B. 

1 İrfan Ferit B. 
Nuri B. 

MERSİN 
Ali Münif B. 

MUĞLA 
1 Ali Nazmi B. 
j' Nuri B. 

Şükrü Kaya B. 
NİĞDE 

Ata B. 
Faik B. 
Galip B. 

ORDU j 
Hasan Fahri B. 1 
İsmail B. 
Recai B. 
Şevket B. 

RİZE 
| Atıf B. 

Esat B. 

SAMSUN 
Âdil B. 
Dr. Asım B. 1 
Ethem B. 

i Nusret Sadullah B. 
1 1 

SİİRT 
] Mahmut B. 1 

SİNOP 
ı Yusuf Kemal B. 1 

1 

SİVAS 
İbrahim Alâaddin B. 
Rasim B. 
Renizi B. 
Şemsettin B. 
ŞARKİ KARAHİSAR 

İsmail B. 
Mehmet Emin B. 
Tevfik B. 

TEKİRDAĞ 
Cemil B. 
Faik B. 

. TOKAT 
Hüseyin Hüsnü B. 
Süreyya Tevfik B. 

TRABZON 
Ali Becil B. 
Arif. B. 
Damş B. 
Hasan B. 

URFA 
D. Rafet B. 
Mahmut B. 

VAN 
Hakkı B. 
Münip B. 

YOZGAT 
Avni B. 
Süleyman Sırrı B. 
Tahsin B. 

ZONGULDAK 
Halil B. 
Ragıp B. 
Mehmet Nafiz B. 

ADANA 

Hilmi B. 
Zamir B. 

AFYON KARAHİSAR 

İzzet Ulvi B. 

AKSARAY 

Besim Atalay B. 

ANKARA 
Sami B. 

AYDIN 
Dr. Mazhar B. 

BALIKESİR 
Ali Şuuri B. 

BİTLİS 
Muhittin Nami B. 

ÇANAKKALE 
Ziya Gevher B. 

DENİZLİ 
Haydar Rüştü B. 
Mazhar Müfit B. 

(Reddedenler) 

' EDİRNE 
Faik B. 

ERZİNCAN 
Abdülhak B. 

ERZURUM 
Aziz B. 
Nafi Atuf B. 

GAZİANTEP 

Ahmet Remzi B. 
Kılıç Ali B. 

GİRESUN 
Hacim Muhittin B. 

İSTANBUL 
Ziyaettin B. 

İZMİR 
Osmanzade Hamdi B. 

KASTAMONU 
Cemal B. 

KONYA 
Musa Kâzım B. 
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, MANİSA 
Akif B. 
Dr. Saim B. 

MERSİN 
Yakup Kadri B. 

AKSARAY 
Neşet B. 

ANKARA 
Gazi Mustafa Kemal 
Paşa (Reisicumhur) 
Halit Ferit B. 
Şakir B. 

ANTALYA 
Süleyman Şevket B. 

ARTVİN 
Asım B. 

AYDIN 
Emin Fikri B. 
Tahsin B. 

BALIKESİR 
Hayrettin B. 
Kâzım Paşa (Reis) 
Mehmet Akif B. (M.) 

BİLECİK 
İbrahim B. 

BOLU 
Şükrü B. 

•> BURSA 
Asaf B. 
Dr. Esat B. 

CEBELİBEREKET 
Avni Paşa 
Naci Paşa (M.) 

ÇANAKKALE 
Mehmet B. 

ÇORUM 
Dr.Mustafa B. 

TEKİRDAĞ 

Celâl Nuri B. 

TOKAT 
Şevki B. 

TRABZON 
Nebizade Hamdi B. 

URFA 

Ferit Celâl B. 

(Reye Iştimk Etmiyenler) 

Münir B. 
DENİZLİ 

Yusuf B. 
DİYARBEKİR 

Zekâi B. 
EDİRNE 

Zeki Mesut B. 
ELÂZİZ 

Hüseyin B. 
ERZURUM 

Necip Asım B. 
Tahsin B. 

GAZİANTEP 
Reşit B. 

GİRESUN 
Tahir B. 

GÜMÜŞHANE 
Cemal Hüsnü B. (M.) 

Şevket B. 
HAKKÂRİ 

İbrahim B. 
İSPARTA 

Rıza B. 

İSTANBUL 
Ahmet Rasim B. 
Dr. Hakkı Şinasi Paşa 
Haydar B. 

İZMİR 
Mustafa Necati B. 

KARS 
Dr. Sadrettin B. 

(Miİnh 

Zonguldak 
Kars 
İstanbul 
Elâziz 

KASTAMONU 
Mehmet Fuat B. 
Velet Çelebi B. 

KIRKLARELİ 
Mehmet Nahit B. 

KIRŞEHİR 
Hazım B. 

KOCAELİ 
Reşit Saffet B. 

KONYA 
Fuat B. 
Hüsnü B. 
Nevzat B. 
Zühtü B. 

KÜTAHYA 
Niyazi Asım B. 
Recep B. 

MANİSA 
Bahri B. 
Mustafa Fevzi B. 
Osman B. 

MARAŞ 
Abdülkadir B. 
Mithat B. 

MERSİN 
Hakkı B. 

MUĞLA 
Yunus Nadi B. 

NİĞDE 
Halit B. 

ORDU 
Halil Sıtkı B. 

aller) 

1 
1 
1 
1 

YOZGAT 
Hamdi B. 

ZONGULDAK 

Rifat B. 

RİZE 
Ali B. 
Akif B. 
Fuat B. 
Hasan Cavit B. 

SAMSUN 
Ali Râna B. 
Avni B. 

SİİRT 
Haül Hulki B. 

SİNOP 
Recep Zühtü B. 
Refik İsmail B. 

SİVAS 
Necmettin Sadık B. 
Rahmi B. 

TOKAT 
Bekir Lütfi B. 
Mustafa Vasfi B. 

TRABZON 
Abdullah B. 
Süleyman Sırrı B. 
Şefik B, 

URFA 
Ali Saip B. 

YOZGAT 
Salih B. 

ZONGULDAK 
Hüsnü B. 

Yekûn 4 





Sıra No. : 29 

CİDALİ MİLLİYE İŞTİRAK EDİP FEVKALÂDE YA'EARLIĞI GÖRÜLENLER HAKKINDAKİ 400 NU
MARALI KANUN MUCİBİNCE TAKDİR VE TERFİ EDİLMEMEKTEN DOLAYI İKAME EDİLEN 
İDARİ DAVALARIN RÜİYETÎ ŞÛRAYI DEVLETİN DAİREİ SELÂHİYETÎNE DAHİL OLUP OLMA
YACAĞININ TAYİN VE TEFSİRİ HAKKINDA (3/159) NUMARALI BAŞVEKÂLET TEZKERESİ VE 

MİLLİ MÜDAFAA ENCÜMENİ MAZBATASI 

14 . 10 . 1928 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Cidali Milliye iştirak edip fevkalâde yararlığı gö

rülenler hakkındaki 400 numaralı Kanun mucibince 
takdir ve terfi edilmemesinden dolayı ikame edilen 
idari davaların rüiyeti Şurayı Devletin dairei selâ-
hiyetine dahil olup oimuyacağının tayin ve tefsiri 
hakkında Müdafaayı Milliye Vekâleti Celilesine 
29.9.1928 tarih ve 4755 numaralı tezkeresiyle tevdii 
olunan tezkere ile Şurayı Devlet kararının suretleri 
leffen takdim kılınmıştır. 

Muktezasının ifasına ve neticesinin emir ve iş'a-
rına müsaade buyruiması arzolunur ©fendim. 

iBaşvekil 
İsmet 

Başvekâleti Celileye 
Şurayı Devletin evvelce vaki olan iş'arı üzerine 

cevaben vekâletdsn yazılan tezkere ile makamı mü-
şarüleyihadan yazılan cevap leffen arz ve takdim kı
lındı. Şurayı Devlet ile nukatı nazarımızda ihtilâf 
hasıl olduğundan Şurayı Devlet Kanununun bu bap
taki mevaddınııı tefsirine müsaade buyruiması ma
ruzdur efendim. 29.9.1928 

Müdafaayı Milliye Vekili 
Mustafa Aibdülhalik 

27 Haziran 1928 

Şurayı Devlet Riyaseti Celilesine 

6 Haziran 192S ve Daavi Dairesinde mukayyet 
«392» numaralı tezkerei devletleri cevabıdır: 

Şurayı Devlat; kavanini mevaddı muayenesiyle 
tahakkuk etmiş hakların birer suretle ıskat edilmiş 
olmasından naşi ihkakı hak için vukubulan davaları 
rüiyet ederse de meslek ve inzibatı askeriyeye taalluk 
eden mevadın silsilei meratibi askeriyede neticelen
mesi Ordunun inzibatı noktai nazarından lâzımdır. 
Bunun için gerek mahrem sicilâta müsteniden usulü 
dairesinde yapılan terfiat ve gerekse fevkalâdeden 

olan «400» numaralı Kanun tatbikatı ki bu da tıpkı 
sicil misillu mahrem olarak silsilei mefatibin kanaat-
larmı şamildir. Bunların ordu silsilei meratibinden 
başka bir heyet tarafından müzakere suretiyle ifşa 
edilmesi ordunun ruhu inzibatına mugayirdir. 

Esasen bu gibi askeri ve mülki inzibata ait mesai
lin tetkiki için Şurayı Devletde bir askeri daire mev
cut değildir ve kanunda bu mevadda yani askeri 
müracaatların halline dair sarahat ve hatta cevaziyet 
de verilmemiştir. Nitekim 19 ncu madde mucibince 
rüiyet olunacak mevaddın tarzı rüiyeti tetkik olunursa 
vaki olacak davaların askerden gayrıya şamil ve ait 
olduğu görülmektedir. 

Çünki Memurin Kanununun fıkaratı dahilindeki 
kararların, teşekkül eden komisyonlar ve heyetler 
tarafından tetkik ve ita olunduğunu göstermektedir, 
ki bu tarzı hallin askerlerce gayrı mümkün olduğu, 
yalnız ordu ve jandarmaya ait olmak üzere neşre
dilmiş ayrı askeri Memurin Kanununun mevcudiye
tiyle sabit ve keza ciheti mülkiyedeki tasfiye mua
melesi ciheti mülkiyedeki tasfiye muamelesi ciheti 
askeriyede Tekaüt ve İstifa Kanununun ikinci maddesi 
mucibince sicillere müstenit ve silsilei meratibin ka
naati dairesinde halli kafiye iktiran etmektedir. 

Binaenaleyh mumaileyh Binbaşı Süleyman Mu
hittin Efendi hakkında başkaca yapılacak bir muame
le olmadığı arz olunur efendim. 

IMüdalfaayi Milliye Vekili 

Suret 
Cidali Milliye iştirak edip fevkalâde yararlığı gö

rülenler hakkındaki «400» sayılı Kanun mucibince 
takdir veya terfi edilmemesinden dolayı idari dava 
ikame eden üçüncü kolordu altmış birinci fıkria «190ı» 
ncı alayın birinci talbur kumandanı Süleyman Muhit
tin Bey tarafından verilen cevabi lâyiha ikinci müda-
faanamesinin irsali zımnında Müdafaai Milliye Vekâ
leti Celileslnca gönderilmiş isede; cevaiben alınan' 



27 . 6 . 1929 tarilh ve 1936 muamelâtı zatiye sicil ve 
kıdem şubesi sayılı • tezkere! cevabiyede Şûrayı Devlet 
Kavanini mevaddı muayyenesliyle tahakkuk etmiş halk
ların birer surette ıskat edilmiş olmasından naşi ihkakı 
hak için vukübulan davaları rüiyet edersede meslek 
ve inzibatı askeriye taalluk eden mevadın silsile! me-
rakibi askeriyede neticelenmesi ordunun inzibatı nok
ta! nazarından lâbüt idüıgü cihetle gerek mahrem si-
cillâta müsteniden usulü dairesinde yapılan terfiat ge
rek fevkalâdeden «400» sayılı Kanun tatbikatı ki bu 
da tıpkı sicil misillu mahrem olan silsiilei meratibin 
kanaa'tiarını şamil ve bunlaridan ordiu silsiilei meratibin-
den başka bir heyet tarafımdan müzakere suretiyle 
ifşa edilmesinin ordunun ruhu inzibatına mugayir bu
lunduğu ve esasen bu gibi asker! ve mülki inzibata ai3 
meisaüllin tetkiki için Şûrayı Devlette bir askeri daire
nin mevcut ve kanunda bu mevadda yan! asker! müra
caatların haline dair sarahat olmadığı g'ibi cevaz da 
'verilmediği ve nitekim Şûrayı Devlet Kanununun on 

. dokuzuncu maddesi mucibince rüiyet edilecek mevad-
dm tarzı rüiyeti tetkik olunacak olursa, vaki olacak 
davaların askerden gayriya şamil ve ait olduğu ve 
çünki Memurin Kanununun fıkaratı dahilindeki ka
rarların teşekkül eden komisyonlar ve heyetler tara
fından tetkik ve ita olunduğunu gösterdiği ve bu tarzı 
'hallin askerlerce gayrı mümkün bulunduğu bildirilmiş
tir. 

'İcabı müzakere olundu : Şûrayı Devlet Kanunu
nun 19 ncu maddesi ahkâmı sarihasına göre vekâletler 
mayanında bulunan ve başka bir kaydı kanun! ile is
tisna edilmeyen Müdafaai Milliye Vekâleti Celiîesine 
karşı ikame edilen idari davaların tetkiki dan! Şûrayı 
Devletin cümlei selâhiyetine dahil bulunduğu ve ka
nunen ahzı asker muamelâtına da Şûrayı Devlet mer
cii temyiz olduğu gibi Devlet Şûrasına tevdi buyrula-
cak sieillât ve esrarın mahiyeti ifşaiyes! varidi hatır 
ola'maiyacağı ve şimdiye kadar de vekâleti mıüşaırüleıylha-
ya ait idari dâvaların müldafaatı kanuniyelsi bİl'ilkmal in
taç edildiği cihetle işbu davayı idarî hakkında da it
tihazı karar ve intacı muamele hususlarının ancak Şû
rayı Devlet Kanununun 28 ne! maddesi mucibince. 

Mıüdafaai Milliye Vekâleti Celilesi ikine! müda-
faanamesinin istihsaline veya vekâleti müşarüleyhanın 
'müdafaadan islti'nikâfına mıütevaikkıf bulunduğuna ve 
vekâleti müşarüleyhaya tebligatı muktaziye ifa buy-
rulmak üzere ilâmın Başıveikâleti Celileye takdimine 
1928 senesi Temmuzunun 16 ncı Pazartesi günü ka
rar verildi. Daavi Dairesi Reisvekiîi 

TBMM 
MüGiafaai Milliye Encümeni 

Karar No. 
Riyaseti Celileye 

400 numaralı Kanun mucibince takdir ve terfi eild-
mediğinden dolayı bir zabit tarafından ikame edilen 
idarî davanın Şûrayı Devletin dairei selahiyetine da
hil olup oJmiyacağının tayini hakkındaki 14 . 10 , 1928 
tarih ve 6-4139 numaralı Başvekâlet tezkeresiyle 
merbutu Şûrayı Devlet ve MiMi Müdafaa, Vekâleti 
teskere suretleri Müdafaa! Milliye Vekili Beyefendi
nin huzuruyle üç celsede müzakere ve tetkik olundu. 

1. 400 numaralı Kanunun birinci maddesi 
15 . 5 . 1335 tarihinden itibaren cidali milliye ,'iştirak 
edip muhtelif millî cephelerde veya dahilî isyanların 
itfasında bilfiil hizmet ederek fevıkalâde yararlık 
gösterdikleri o zamanki millî cephe veya mıntaka 
veya fırka kumandanlarından yapılacak tahkikat ile 
sabit olacak olan ümera ve zabitandan cidali miilli 
nihayetine kadar fevkalâdeden terfi etmemiş olanla
rın bir defaya mahsus olmak üzere hizmeti erlinin de
recesine göre takdirname ile veya bir derece terfi su
retiyle taltif edileceklerini göstermektedir. 

Şu serahattan anlaşüıyorki bir zabitin işbu kanu
na tevfikan taltife halk kazanması her şeyden evvel 
hizmet ve liyakat derecesinin merıa'tibi askeriyece 
merbut bulunduğu makam sahibinin bilfiil iş başında 
o zabit hakkında hasıl edeceği ve doğrudan doğruya 
meslek ve ihtisasın verebileceği takdir ve kanaata, 
mütevakkıftır. İşbu takdir ve kanaatin bilabara her 
hangi bir heyet tarafından haklı veya haksız olduğu
nun nazarî bir surette tetkik ve tayin edilmesinde ka
nuni ve maddî bir imkân ve isabet vacip görülme
mektedir. Binaenaleyh kanunun bu selâhıiyet ve tat
bikatından başka bir muamele yapması esasen varit 
olmayan Millî Müdafaa Vekilinin nokta! nazarında-
ki isabet bizatihi mevcut görülmüştür. 

Buna mukabil Şûrayı Devlet teskeresinde mesnet 
ittihaz edilen Şûrayı Devlet Kanununun 19 ncu mad
desinin (A) fıkrasında (İdarî muamelât ve muikarre-
rattan dolayı hukuku muhıtel olanlar tarafından ika
me olunan davalardan) bahsolunmak tadır. 

ıHalbuk! bir salahiyet makamının kanunen haiz 
bulunduğu ve bahusus meslek ve ihtisasın vücudunu 
da istilzam eden hakkı takdirini idari muamelât ve 
mukarrerat addetmekte taltif kanununun ruh ^e rnü-
eddaisına mutabık görülmemişitir. 

Balâdaki esbap ve mülahazattan dolayı Müdafa
ai Milliye Vekilinin kanuna müstenit muamele ve 
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mütalaası ordumuzda, ve alielumum ecnebi orduların
da da, teamülen cereyan etmekte ve askeri kavanin, 
raizamat ve esasat ile de müeyyet bulunmalkta oldu
ğundan Encümenimiizce de tasvip olunajrak Şûrayı 
Devlet Kanonunun bu gibi mesai! ile. bir guma alâ
kası olmadığına karar verildiği arzohınur efendim, 

Reiis 
Cebelibereket 

Naci 

Mazbata Muharriri 
İhsan 

Kâtip 
Bitlis 

Muhiddün Nami 
Aza 

Erzincan 
Abdülhak 

Aza 
M. Kâzım 

'Aza 
ibrahim 

Aza 

Aza 
Kâzım 

Aza 
S. Müfit 

Aza 
Recai 
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Sma No. : 30 

ÇANKIRI NÜFUS MÜDÜRÜ NECATİ BEYİN İSTİKLÂL MADALYASİYLE TALTİFİ HAKKIN
DA (3/179) NUMARALI BAŞVEKÂLET TESKERESİ VE MÜDAFAAİ MİLLİYE ENCÜMENİ 

MAZBATASI 

Türkiye Büyük. Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 
İstiklâl Madalyasiyle taltifine dair Çankırı Vilâ

yeti- nüfus Müdürü Necati Bey hakkında Dahiliye 
Vekâletinden yazılan 12 . 11 . 1928 tajriih ve 838 nu
maralı teskere suretiyle iki adet merbutu leffen tak
dim olunmuştur. Mulkıtezasının ifasına müsaade bu-
yuralmasım rica ederim efendim. 

Başvekil 
ismet 

12,11 . 1928 

B aş vekâleti Cel'ileye 
İstiklâl Madalyasiyle taltifi istidasına dair Çan

kırı Vilâyeti Nüfus Müdürü Necati Beyin Müdafaaii 
Milliye Vekâletinden tevdi buyurulan arzuhaMyle ve
sikası leffen takdim kılındı. Muktezasının ifasına 
müsade buyurulması arz ve istirham. olunur efendim. 

Dahiliye Vekili 
Şükrü Kaya 

TBMM 
Mıiidafaai Milliye Encümeni 

Karar Numarası : 10 
28.11.1928 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reislliğine 
Çankırı Vilâyeti Nüfus Müdürü Necati Beyin 

İstiklâl Madalyasiyle taltifine ait Başvekâlettin 
13 . 11 . 1928 tarih ve 6/4538 numaralı tezkeresiyle 
merbutu evrak eıncümeriimizce tetkik ve. müzakere 
olundu. 

13 . 11 . 1928 

Merbut evrak arasında 'bulunan mumaileyh Ne
cati Beyin istidasında zikredildiği üzere evvelce bu 
husustaki müracaatın kanunen lâzım gelen vesikala
rın bulunmaması sebeb'iyle Meclisi Âlîce ret edildiği 
anlaşılmıştır. 

Bu defa muomileyh tarafından talebini tevsik 
maksadiyle tanzim edilmiş olan mazbatanın tarihü 
19 . 1 . 1927 olup ve bu tarih İse 977 numaralı istik
lâl Madalyası Kanununun birinci maddesinde inha 
ve müracaatlar makamatı aidesince Bir Teşninsa-
ni 1926 tarihine kadar kabul olunur suretinde zikre
dilen tarihten çok sonradır. 

Bu sebeple mumaileyh Necati Beyin İstiklâl Ma
dalyasiyle taltifine mesağı kanunî bulunmadığı arz-
olıınur efendim. 

M. M e. Reisi 
Cebelibereket 

Nad 
Kâtip 

-M.- Namli 

Aza 
S. Müfit 

Aza 

Aza 
Kâzım 

Mazbata i Mutu 
ihsan 

Aza 
Erzincan 
Abdülhak 

Aza 
A. Rıza 

Aza 
' B. Lutffi 
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TÜRKIYE HÜKÜMET! CUMHURIYESIYLE OSMANLI DÜYUNU UMUMIYESİ HAMILLERININ 

MÜMESSILERT ARASıNDA AKTIEDILEN MUKAVELENAME 

Paris : 13 Haziran 1928 

Mukaddeme 
'••' • ; '*"« «* I J2 .9 v ' - • '"""n*>3£S55«aH»«WBB^ 

1. Hükümet murahhası : Türkiye Hükümeti 
Cumhuriyesinin bu hususta selâhiyeitfi lâzl'imesinii haiz 
murahhas sıfatıyla Türkiye'nin Paris Büyükelçisi Fet
hi Beyefendi Hazretleri; 

2< 'Hamiller mümessilleri: : Heyeti mecmuası 
Türk hamililer mümessili ile Ihirlikte (bu makam fiil-
hal münhaldir) Osmanlı düyunu umunııiiyesi Meclisi 
İdaresini teşkil eden : 

1. İngiliz ve Felemenk 'hamilleri mümessili Mr. 
S. C WYatt 

Fransız hamilleri mümessili M. F. Des Closieres 
italyan, hamilleri mümessili M. B. Nogara 
Ve kadim tahvilâtı müîritaze (hamillerinin mümes-

sili olmak üzere Osmanlı Bankası tarafından münte-
hap; M. G. Bofeiere 

Osmanlı düyunu ümumıiyesıi hamilleri menafime 
hareket e'den: 

2. ((Alimanlya) Alman hamillerini temsil eden 
bankalar sendikası tarafından murahhas M. M. P. 
Von Schvalbah Et K. VVeigent delegues parlle syndi-
cat des ıBanques representants les Porteurs allemands 
flAllemaıgne) 

3. Anvers (Belçika) Devlet esham ve tahvilâtı 
hamillerini siyanet için Belçikalı MÎM. M. De Cock 
et F. Van Roy, represenltants de L'associiatilon Belge 
Bour ladefense des Detehtieure de Forids Pubelies â 
Envers l(Belgique) 

4. Paris (Fransa) daki müessesatı maliye sendi
kası mümessili M. le Baron de Neuflize Representant 
Du Synidlicat des Etaiblissenents Financier de Paris 
(France) 

5J Panisteki esham ve tahvilât Fransız cem'iyeti 
maliyesi mümessilleri : 

MM. G. Rendü.et E. Regard represen tants de 
L'assocİa'tion Natiionale des Porteurs Frahcalis de 
Vafeurs m'bbiieles a Paris (France) 

6. Londra'daki ecnebi esham ve tahvilât hamil-
leni meclisi mümessili : 

Mr. S. C. Wyatt represenltant du couneiil of Fo-
reing Bonaho'ldarsâ Londres (Grande Bretagne) 

1. Roma Ticaret Odası ve Faşist Bankalar İtti
hadı Umumiyesi (İtalya) mümessili : 

>M. B. Nagara represantent dela Chamfere de Oom-
merce et de Rome de la Confedera'tion General Ban-
caire Fascisüe (İtalie) 

8. (İsviçre) «Bâl» deki bankacılar İslviçre Cemi
yeti mümessili : • 

M. M. Vischer representant de Lassocialtion Suis-
se des Panqiers, â - Bâl (Suisse) 

Müzakeratm mevzuu : Eski Osmanlı İmparator
luğu düyununu umumiyesinden Türkiye'ye isabet 
eden resulmal itibari ve mürettebatı seneviye hisse
sine müteallik 'bilcümle mesaili 24 Temmuz 1923 ta
rihli Lozan Muahedenamesii (kısım II, fasıl I) ahkâmı
na ve düyunu umumiyei mezkûrenin mürettebatı se-
neViyesinin tenziine mütedair 18 Nisan 1925 tarihli 
hakem ilânına ve işbu ilâmın icrasını telminen tebliğ 
edilen cddavile ve keza aynı düyunu umumiyenin re-

I sül maili (itibarisinin tevzii komisyonunun mukarrera-
tına ve mukarreratı mezkûreyi tatfbiken tebliğ kılınan 
cedveie .istinaden- bil'ittifak hal ve tesfiye maksadıyla 
Pariste içtima demişlerdir. 

4. Aktı mukavele : Ceryan eden rnüzakerat : 
İşbu muikavelenamen'in tanzimline müncer olmuş zir-
de münderiç şerait dairesinde mevkii mer'iyete gire
bilmesi için mukavelei mezkûre, Türkiye Büyük Mil
let Meclisinin nazarı tasvibine arz olunacağı gibi anü-
fizzikir, grupların mümessilleri de Osmanlı düyunu 
umumiyesi hamillerine mezkûr mukavelenameye ilti
hak tavsiyesinde bulunmayı taahhüt ederler. 

5. Tarafeynin tarifi : İşbu mukaveledeki «Hü-
î kümet» tabiri, Türkiye Hükümelti Cumhuriyetini ifa-
j de eylediği gibi «Meclis» tablirii ile de 18 nci maddede 
I muayyen şerait dahilinde müteşekkil hamiler heyeti 
I temsiliyesi murad olunmuştur. 
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MRtNHt BAP 
Osmanlı Düiyunu Umumliyesinlin resülmal i'tiibari müreitıtelbatı seneviyesinden Türkiye'ye isabet eden hisse 

Madde : I 

Osmanlı Düyunu Umumiyesinin Türkiye uhdesindeki unsurları 

1. Borcun melerden mürekkep 
olduğu. 

2. Avansların Msnası. 

Paragraf li Türkiye'ye terettüp eden Osmanlı düyunu umumiyesi: 
a) Tütün idarei inhisarîyes'i avansı müstesna olmak üzere, 24 Temmuz 

1923 tarihli Lozan Muahedenamesinin ahkâmı maliyesinin birinci faslına 
mülhak cetvelin (A) kısmında ımünideriç uzun vadeli istikrazat. Lozan 
Muahedenamıeslne mülhak 12 nci protokolün İkinci maddesinin birinci 
paragrafındaki ahkâmın icrası kaydı ihltlrazisi altonda müşterekülmenfaa 
doklar, tersaneler ve inşaatı bahriye istikrazı işbu mukaveleden kezalik ha
riç 'tutulmuştur.! 

Binaenaleyh, hükümetle alâkadar ş%ket arasında cereyan edecek mü-
zakerat neticesinde mezkûr istikrazın İdamesi takarrür ettiği takdirde, ona 
müteallik mükellefiyetlerin işbu mukavelenamenin uzun vadeli istikrazlara 
dair ahkâmına tevfikan ve aynen mezkûr istikrazların tabi olduğu şerait 
dairesinde altıncı madde de muayyen sabit ve toptan mürettebatı seneviye 
üzerinden ifraz edilmesi mukarrerdir., 

b) Aynı cetvelde ve mezkûr mualhedenamenin 54 noü maddesinde 
zikredilen hazine ta'hıVilâtı. 

c) [Mezkûr muahedenin 55 nci maddesinde 
mlütedahile) <îen terekküp eder. 

zikredilen (mürettebatı 

Paragraf 2.- iBu mukavelename, yalnız yukarda muayyen üç nevi borç 
hakkında kalblli tatbik olup Lozan Muahedenamesine mülhak cetvelin (B) 
kısmında zikr ve mezkûr muahedenamenin 52 nci maddesinde tasrih edi
len avanslar işbu mukaveleden hariç tultulmuşjtur, 

İstikrazların itibari ve resül
mal ve adedi esham ile mü
rettebatı seneviye itibariyle 
miktarlarının tesbM. 

Madde : II 

lUzun vadeli istikrazlar 
Paragraf li Osmanlı düyunu umumiyetinin Lozan Muahedenamesine 

tevfikan icra edilen taksimi neticesinde Türkiye'ye isabet eden uzun' va
deli istikrazların itibari resülmal miktarı ile buna tekabül eden tahvilâtın 
adedi ve mürettebatı! seneviye miktarı aşağıdaki cetvelde irae olunmuştur. 

2/ Düyunu muvafahide ile Ikra-
mliydlÜ Türk tahvillerinin mü-
nıaızuinfih olan resülmallarının 
Ittelli, 

Paragraf 2< Osmanlı düyunu umumlyeslnin resülmali itibarisinin tak
simine memur 'komisyon tarafından mezkûr düyunu mesul devletlere meb
lâğ cetvellerde münazülinfih olmalk üzere; gösterilen evvelâ 1 843 848 
Türk lirası ve saniyen 437 541 Türk lirası, karşıki cetvelin 4 numaralı sü
tununda düyunu muıvahbJde ve ikramlyeli Türk tahvilleri hizalarında 
lirae edilen erkânıda münderiçtir. 

34 19141ten 1924 tarihline kadar Paragraf 3< B'lrincü paragrafta münderiç itibari resülhıalin 1914'ten 
ifa edilmeyen mübayaalı İtfa- 1924 altı Ağustosuna kadar ifa edilmeyen mübayaalı itfalara tekabül eden 
lafa tekabül eden faizler. kısmına ait olup hükümete iadesi Osmanlı düyunu umumiyesinin itibarı 

ıresuimalının taksim komisyonunun 215 Temmuz 1925 tarihli kararı iktiza
sından bulunan faiz miktarı iade edilmeyecektir. 
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4, Mevkii tedavülde bulunan tah- Paragraf 4, Tikliye yahut diğer bir devlet tarafından şeraiti icrası 
Millerin tahrir ve tadadı ha- meclis ite bilittifak tespit edilmek üzere bir muameleyi resmiye neticesin-
Üinde Türküye hissesinin muh- de Osmanlı düyunu umumliyesinden mevkii tedabirde bulunan uzun va-
(temel tetnafcusu, deli istikraz tahvillerinin tahrir ve tadadı icra edilip mezkur muamelenin 

iblidayetAnden itibaren onbeş senelik bir müddetin hitamında tahrir ile tes-
'bilt edilecek tahvilleri ı adedi ile 1924 tarihlinden itibaren itfa edilen tah
vilât adedinin mecmuu taksim komisyonu tarafından tesbiıt edilip 6 Ağus
tos 1924 tarihinde mevkii tedavülde bulunan düyunu umumiyenîn itibari 
sermayesinden Türkiye hissesinin tayinine esas teşkil etmiş olan tahvilât 
yekûnundan dun oldığu takdirde birinci paragrafta münderiç tablonun 
4 ve 5 numaralı sütunlarında Türkiye tarafından filhâl deruhde olunan 
mekadır - resülmalın bu suretle tezahür eden tenakus ile mütenasiben ten
zilâta tabi olacaktır. jBu tenzil yukarda tesbit edilen onbeş senelik müd
detin hitamında Türkiye'nin zimmetlinde kalan mütedavil tahvilât üzerin
den icra edilecektir. ; 

îkramiyelii Türk tahvilâtının tâbi tutulacağı usul 
5. Ikramiyeld Türk tahvilâtının 

irnakıtarıı itibarisi ve bu istikra
zın mürettebatı seneviyesi ye
kûnu, 

6. Ikrarniyeli Türk tahvilâtının 
tarzı itfası. 

Paragraf 5. Ikrarniyeli Türk tahvilâtı resulmal itibarisi 180,36 frank 
kıymetine tenzil ediltıüş olduğu hai'de faiz getirmeyen tahvilât olarak ka
lacaktır. 

Yedi .numaralı fıkjra ahkâmı mahfuz kalmak şartı ile ve Osmanlı düyu
nu umumiyesinden riıesul olan devletlerin heyeti mecmuasına terettüp 
eDmek üzere bu istikraza muihasses taksit senevi yekûnu 270 000 Türk 
lirası olarak tesbit edölrnişjfcir. 

Paragraf 6. Ikrarniyeli Türk tahvilâtının itfası aşağıdaki tarzda yapı
lacaktır : ; 

a) Evvel emirde mevkii tedavülde bulunan tahvilât üzerinde münde
riç Ma plânına tevfikan Osmanlı düyunu umumiyesinden mes'ul devletle-
rün heyeîii umurriiycsj hesabına keşideler icrası suretiyle : 1924 Teşriniev
velimden (dahil) 1928 Ağustosuna (dahil) kadar icra ödiimıiş olan keşideler 
muteber olacaktır., 

Keşideler 1 Hazüîan 1932 tarihlinde tekrar başlamak üzere 1 Teşrini
evvel 1928 tarihihdem itibaren talik edinecektir. 

Bir taraftan 1924 Teşrinievvel ve Kânunuevveli ayları ile 1925 Şuba
tında icra edilen keşjidelerde çıkan tahvilât, diğer taraftan 1925 Nisan, 
Haziran ve Ağustos aylarında icra edilen keşidelerde çıkan tahvilât işbu 
mükavelenameniin IX ncu maddesine tevfikan tediye edileceklerdir. Mü
teakip keşideleri çıkjn tahvilât XI nci maddenin birinci fıkrasında mün
deriç 3 numaralı cetvelde irae edilen şerait dairesinde tediye edilecektir. 

1932 Haziranının birinde icra edilecek dan 1'928 Teşrinievvel keşide
sinden itibaren çıkacak tahvilât her keşideden bir ay sonra tediye edile
cektir. 

Keşidelerde ikram iyesi çıkan tahvillerden her biri için itibari resulmal 
aslı olan 400 frankın yüzde 560 hesabı ile 240 frank tediye olunacakitır. 

îkramiyeli çıkan tahvilâtın bedelleri yüzde yüz nisbetinde % 100 yani 
lîtfa cetvelinde ikram; yeli çıkan' tahvilât için gösterilen meblâğa göre tediye 
olunacaktır. 

b) Saniyen 270 
rinden geçen benltde 

000 Türk lirası olarak irae edilen taksidi senevi üze-
münderiç itfa ve ikramiye tediyatı icra edildikten 

sonra kalacak möblalğ ile azami 240 frank bedel mukabilinde borsadan 
tahvilât mubayaası suretiyle: 



Satın alınan tahvilât iptal edilecek fakat numaraları kur'a dolabında 
kalarak mezkûr tahvilâta muahhar keşidelerde isabet edecek olan itfa ve 
ikramiye bedelleri yenliden tahvil satın almakta istimal olunacaktır. 

1i 270 000 Türk lirası mürette- Paragraf 7, -Yakarıda mezkûr 270 000 Türk liralık taksit senevi 6 ncı 
ıbatı seneviyeslMn mlütehammil' fıkranın (a) bendinde zifcrolunan keşidelerden çıkan tahvilâtın heyeti umu-
tahvilâtı, nıiyesine isabet eden itfa ve ikramiye bedellerinin tediyesine yetişmediği 

takdirde mezkûr taksit lüzumu kadar artırılacaktır. Bilâkis borsa rayiçleri 
6 ncı fıkranın (b) bendinde Zikredilen mubayaaları ifaya müsait olmaz ise 
270 000 Tüık liralık taksidi seneviden muadil meblâğ nislbeltinde tenzilât 
icra edilecektir. 

8H Türk hissesinin tarzı itfası. 

MeclKs tarafından satın alınıp 
filhâî muhafaza olunan ikra-
ımiıyel'i tahvilât. 

10, İkrarriryeli Türk tahvilâtının 
maili servisi. 

Paragraf 8. Binaenaleyh 270 000 Türk liralık taksitli seneVMen Tür
kiye'ye isabet eden hisseyi natık ve 7 numaralı paragrafta mezkûr tahvil
lere tabi bulunan 168 033,26 Türk lirasının baliğinden evvelemirde keşi
delerde çılkan tahvilâtın umumuna ait olan ikramiye ve itfa bedellerinden 
Türkiye'ye isabet eden meblâğ ifraz edilecektir. Fazlası 6 numaralı parag
rafın (b) işaretli ahkâmına tevfikan mubayaada isltii'mal edilecektir. Bu 
veçhile satınalınan ikramiyeli tahvilât Meclis tarafından hususi bir dos
yaya vaz olunacaktır. Mezkûr tahvilâtın bilâhara istifade edebileceği ik
ramiye Ve itfalar münhasıran Türkiye hesabına olarak mubayaada istimal 
olunacaktır. 

9. 6 Ağustos 1924 tarihine kadar Meclis tarafından mubayaa olunan 
ikramiyeli tahvilâta gelince : Mezkûr tarihten mukaddem veya sonra bun
lara isabet etmiş veya edecek olan ikramiye ve itfa bedelleri keza ikra
miyeli tahvilât mubayaası için istimal edilecelkltür. Bu ikramiyeli tahvilâtın 
ikramiye ve itfa 'bedellerinden Türkiye'ye raci olan % 92, 23453934 
lüfc hisse dahi ikramiyeli tahvilât mubayaasına tahsis edilecek ve bunlar 
Türkiye'nin hususi dosyasına vaz olunacaktır. Bu veçhile satın alınan ik-
ramlüyelli tahvilâtın ikramiye ve itfa bedelleri münhasıran Türkiye'yi müs-
tefid edecektir. 

Paragraf 10. lİkramiyeli Türk tahvilâtının1 ikramiye itfa ve mubayaa 
servisi Pris, İstanbul, Berlin, Frankfurt, Viyana, Amsterdam ve Roma'da 
II nci maddede mündariç cetvelde ikramiyeli Türk tahvilâtı için irae edi
len müesseseler veyahut bunlar tarafından gösterilecek müessesat marife
tiyle icra edilecektir. 

Uzun Vadeli Sair-istikrazların Tabi Olacağı Usul 

11. Uzun 
faizi. 

vadeli istikrazların, Paragraf 11. Mevkii tedavülde 'bulunan uzun vadeli istikrazlara ait 
tahvilatın faizi tahvilat üzerinde irae edilen miktarda kalacaktır. Şu ka
dar ki, bu faiz mukavelei hazıra ahkâmı mucibince ve tahvil üzerinde 
muharrer tediye mahallerinde tevhiden her senenin 25 Mayıs ve 25 Teş
rinisani tarihlerinde olmak üzere altı ayda bir tediye olunacaktır. Tah
vilat ihracını istilzam etmemiş olan Konya ovası ırvası istikrazına gelince; 
işbu istikraza ait faizler senede bir kere 25 Teşrinisani tarihinde tediye 
edilecektir. Faizlerin tediye akçası vadeler hululünde her bir istikraz için 
ve bu istikrazın muhtelif tediye akçaları meyamnda XVI madde parag
raf 7 ahkâmına tevfikan Meclisçe tespit edilecektir. Mahalli parası Meclis 
tarafından tespit edilen paranın gayrı olan tediye mahallerinde hamiller 
kuponların ibrazı gününün piyasası üzerinden bu paranın muadilini ma
halli para ile ahzederler. 



12. Uzun vadeli istikrazların 
itfası. 

13, Uzun vadeli istikrazların 
mali servisi. 

14. Kuponlar ve itfa edilen 
tahvilât müruru zamanı 

15. Türkiye'de vergilerden mu
afiyet. 

16. Esham ve kuponlar üze
rinde muharrer ahkâmın ta
dili. \ 
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Paragraf 12. j Tahvilatın itfası münhasıran XIII madde ahkâmına gö

re fiyatları itibajri kıymetlerinden dun olduğu takdirde borsada mubayaa 
tarifi ile veya fiyatları kıymeti itibariyeye müsavi yahut bu kıymetten zi
yade olursa tahvilatın bedelatı başa baş tediye olunmak üzere kur'a keşi-
desiyle yapılır. JCur'a keşideleri Meclis marifetiyle ve Meclisin merkezin
de kuponların vadelerinin hululünden iki ay evvel Hükümetin bir mü
messili huzuriylej icra edilir. 

Tahvilat bedelleri kuponların tediyesiyle birlikte ve bunların tediye 
edildiği aynı paj"a ile tesfiye olunacaktır. Tediye için ibraz olunan tahvi
lat vadesi hululj etmemiş olan bütün kuponları muhtevi olmalıdır. Nok
san olan kuponların bedelatı tediye edilen meblağdan tenzil olunur. 

Bu tenzilat ^noksan olan kuponlar için mukavelei hazıra ahkâmına 
tevfikan tediyesi lazım gelen mebaliğe müsavi olacak ve tahvilatın te
diye edileceği pa|-a ile hesap olunacaktır. 

6 Ağustos 1924 tarihinden sonra atiyüzzikir istikrazlar için icra edi
len keşidelerin kiffesi iptal edilmiştir. 

1980 Osmanijye; 
%-5 faizli 1^96; 
Tömbeki istijcrazı; 
% 4 1903 saydıbahri; 
Bağdat tertipj III. 

Paragraf 13.i Uzun vadeli istikrazların faiz servisi ile kur'a keşide
sinde çıkan tahyilatın ipkası servisi tahvilat üzerinde işaret edilen tediye 
mahallerinde he|r istikraz için II maddede rnünderiç cetvelde irae veya 
tahviller üzerinde muharrer bulunan müessesat. veya bunlar tarafından 
tayin edilen müesseseler marifetiyle icra edilecektir. Uzun vadeli istik
razlara ait tahsilatın mubayaa suretiyle ifası XIII madde paragraf 7 
tevfikan icra edilecektir. 

Aihıkânu Müştereke 

Paragraf 14J Vadeleri hulul etmiş olup tediyeye vaz edildikleri ta
rihten itibaren fiti sene zarfında ibraz edilmeyecek olan kuponlar (Mez
kûr kuponlara [ait karşılığın tesisine) medyun devletlerden her birinin 
iştiraki nispetinde işbu devletler lehine olarak müruru zamana uğraya
caktır. I 

Keşidelerde (çıkmış olup lâzknüttediye oldukları tarihten itibaren on 
beş sene zarfınida ibraz edilmeyecek olan tahvilat işbu keşideler hangi 
devlet hesabına \ icra edilmiş ise o devlet lehine ve ikramiyeli Türk tah
vilatına gelince,! bunlarda karşılıklarının tesisine her birinin iştiraki nis
petinde medyuri devletler lehine olarak müruru zamana uğrayacaktır. 

Şu kadar kj, 1922 Ağustos (dahil) keşidesine kadar çıkan ikramiye 
Türk tahvilatın^ ait müruru zaman otuz sene olacaktır. 

Paragraf 15.| Uzun vadeli istikrazların tahvilat ve kuponları ve keza 
ikramiyeli TürH tahvilatına ait ikramiyelerle itfa edilmiş tahvilat Tür
kiye'de her zarhan için her türlü vergi, damga resmi ve harçtan muaf 
olacaktır. 

Paragraf 16j Filhal mevkii tedavülde bulunan uzun vadeli istikraz
ların tahvilat \p kuponlarıyla ikramiyeli Türk tahvilatı üzerinde rnünde
riç tasrihat metinlerinin tebdiline lüzum olmaksızın mukavelei hazıra 
ile bizatihi tadil] edilmiştir. 



Hazine tahvillerinden Türki
ye'ye isabet eden hisse. 

Madde III 
Hazine Tahvillerinin Temdidi ve Tarzı Tediyes 

Paragraf 1. Sabık Osmanlı İmparatorluğu tarafından 
Hazine tahvillerinin bekayada kalan resülmal ve faizlerind 
isabet eden hisse aşağıdaki cetvelde irae edilmiştir. 

HAZİNE BONOLARI 

İhraç Bakayada kalan mebaliğ 

Resülmal Faiz Yekûn 

Tür 

Resülmal 

1 

% 5 1911 : Harp sefineleri mubayaası 
% 6 1912 : 
% 5 1913 Doğrudan doğruya ihraç 
Perye ve şürekası ihracı 

Yekûn 

Türk Lirası 

931 040 
434 357,75 
264 064 

2 630 912 

4 259 473,75 

Türk Lirası 

52 409,50 
21 083,26 
58 730 

394 236,15 

Türk Lirası 

983 449,50 
456 441,01 
322 794 

3 024 248,15 

526 458,91 4 785 932,66 

Türk Lirası 

579 398,73 
232 399,92 
202 079,63 

2 012 663,03 

3 126 541,31 

Yeni ihracın miktarı 4 785 946" 

İhdas edilen birlik tahvilatı 217 543 
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2. «Sâbıik Osmanlı imparator
luğu hazine tahvillerinin 
j % 5 faizli 1928 konsolit 
tahvilleri;» ismi ile Meclis 
tarafından İhraç edilen 
|%5 faizli yeni senelere kal
bi muamelesi. 

3.; İhdas edilen «Konsolit tah
vilâtı» nın mifctarı baliği 
ve Türkiye'ye sermaye ve 
adedi tahvilât olarak isabet 
eden hisse. 

4i (Konsolit tahvilâtı) nın mü
rettebatı seneviyesi ve Tür
kiye'nin hissesi. 

5d (Konsolit) tahvillerinin faizi. 

6< Tasfiye tahvilâtının Ması. 

Paragraf 2. İabık Osmanlı İmparatorluğunun Hazine tahvilleri 
yirmi senede lâzimülitfa senevi |% 5 faiz getiren tahvillere kalbedilecek-
tir. «Sabık Osmaplı İmparatorluğu Hazine tahvillerinin (% 5 faizli 1928 
konsolit tahvilleri^ ismini taşıyan bu tahvilleri Meclis Lozan Muahede-
namesi mucibine^ Osmanlı İmparatorluğunun Hazine tahvillerinden 
mesul olan devletlerin heyeti mecmuası hesabına ihraç edecektir. Bu 
tahvillerin bir numunesi işbu mukavelenameyi merbuttur. 

Paragraf 3. İConsolit tahvilatının itibari resülmalı yekûnu beheri 22 
Türk lirası yahutj 20 İngiliz lirası veya 500 Frank veya bunların misilleri 
itibari kıymetindi bulunan 217 543 adet tahvile münkasim 4 785 946 
Türk lirası veyahut 4 350 860 İngiliz lirası veyahut 108 771 500 Fransız 
fırangı olarak tespit edilmiştir. 

Bu sermayedejn Türkiye'ye isabet eden hisse beheri 22 Türk lirası 
yahut 20 İngiliz lirası veyahut 500 Fransız frangı veya bunların - misilleri 
itibari kıymetinde bulunan 160 088 tahvile münkasim 3 521 936 Türk 
lirası yahut 3 20J 760 İngiliz lirası veya 80 044 000 Fransız frangı ol
mak üzere tespit edilmiştir. 

Tahvilat Türkçe, Fransızca ve İngilizce lisanlarda tanzim edilecek ve 
millete ait olacaktır. 

Paragraf 4. Konsolit tahvilleri tediyatı olarak borçlu devletlerin he
yeti umumiyesinej itfa ve faiz taksidi senevisi olmak üzere cem'an 
381 308 090 Türjc lirası isabet etmekte olup bu mürettebatı seneviyeden 
Türkiye'nin hissesji 280 601,30 Türk lirasıdır. 

Paragraf 5. tahviller altı ayda bir kere ve her senenin 25 Mayıs 
ve 25 Teşrinisani! tarihlerinde İstanbul, Paris, ve Londra'da 55 Türk ku
ruşu yahut 10 şi|ing veya 12,50 Fransız frangı üzerinden ve işbu muka
velename ahkâmına tevfikan lâzımüttediye olmak üzere senevi yüzde 
beş faiz getireceJLtir. 25 Teşrinisani 1918 tarihli birinci kupon IX ncu 
madde mucibince! lâzımüttediyedir. 

Her vadenin |ıulülünde tediyatın hangi akça ile icra edileceği (Türk 
kuruşu, yahut şiljng, yahut Fransız frangı) VI. madde 7. paragrafa tevfi
kan Meclis tarafından tespit edilecektir. 

Mahalli parasi Meclis tarafından tespit edilen paranın gayrı olan te
diye mahallerinde hamiller kuponların ibrazı gününün piyasası üzerin
den bu paranın ıjnuadilinl mahalli para ile ahzederler. 

Paragraf 6. Tahvilatın itfası altı ayda bir XIII ncü madde ahkâ
mına göre fiyatları itibari kıymetlerinden dun olduğu takdirde borsada 
mubayaa tariki ile veya fiyatları kıymeti itibariyeye müsavi veyahut bu 
kıymetten ziyade olursa tahvilatın bedelatı başabaş tediye olunmak üze
re kur'a keşidesivle yapılır. Kur'a keşideleri Meclis marifetiyle ve Mec
lisin merkezinde kuponların vadelerinin hululünden iki ay evvel Hükü
metin bir mümessili huzuriyle icra edilir. Tahvilat bedelleri kuponların 
tediyesiyle birlikte ve bunların tediye edildiği aynı para ile tasfiye oluna
caktır. 
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7, Kuponlarla itfa edilen tah
villerin müruri zamanı. 

Hazine tahvillerinin «Kon-
solid tahvilleri ile» müba
delesinin usulü icrası. 

Paragraf 7. Vadeleri hulul etmiş olup tediyeye vaz edildikleri tarih
ten itibaren altı sene zarfında ibraz edilmeyecek olan kuponlar ve ku
ponlara ait karşılığın tesisine iştirak eden medyun devletlerden her biri
nin iştiraki nispetinde bu devletler lehine olarak müruru zamana uğraya
caktır. 

Keşidelerde çıkmış olup lâzimüttediye oldukları tarihten itibaren on 
beş sene zarfında ibraz edilmeyecek olan tahvilat işbu keşideler hangi 
devlet hesabına icra edilmiş ise o devlet lehine müruru zamana uğraya
caktır. 

Tediye için ibraz olunan tahvilat vadesi hulul etmemiş olan bütün 
kuponları muhtevi olmalıdır. Noksan olan kuponların bedelatı tediye 
edilen meblağdan tenzil olunur. 

Bu tenzilat noksan olan kuponlar için mukavelei hazıra ahkâmına 
tevfikan tediyesi lazımgelen mebaliğe müsavi olacak ve tahvilatın tediye 
edileceği para ile hesap olunacaktır. 

Paragraf 8. Tebdili icra edilecek olan mütedahil tahvillerle faiz ku
ponlarının mübadele muamelesi Osmanlı Bankasında temerküz ettirile
cektir. 

Mübadele; İstanbul, Paris ve Londra'da Osmanlı Bankası ve onun 
tarafından irae edilecek müesseseler marifetiyle yapılacaktır. Bu müba
dele (1911 ve 1913 ihraçlarına ait eski Hazine tahvillerinin mübadele edi
lecek itibari bedellerinin yüz doksan dokuz (1) ve (1912) ihracına ait 
eski Hazine tahvillerinin de yüzde altı faiz miktarının yüzde beşe tenzili 
hesaba alınmış olmak için yüzü, yüz yedi (1) adet itibar edilmek sure
tiyle icra edilecektir. 

İtibari kıymetleri 22 Türk lirası veya 20 İngiliz lirası veyahut 500 
Fransız frangı olmak üzere tespit edilen yuvarlak rakamlı yeni tahvil
lerin tanziminin teshil için mübadeleyi icra ile mükellef olan müessese
ler Meclis namına 4,4 Türk lirası veyahut dört İngiliz lirası, veya 100 
franklık matbu ve daha küçük küsurat için el yazılı makbuzlar (Rompus) 
ihracı selahiyetini haiz olacaklardır. 

Matbu veyahut el yazısı ile olsun bu makbuzlar münhasıran tebdili 
muamelei sarrafiyesinin ihtiyacatı için ihdas edilmiş olup alacak senedi 
mahiyetinde addedilemeyecektir. Bunlar faiz getirmeyecek ve ihraçları 
gününden itibaren bir sene müddet zarfında mübadele edilmediği tak
dirde eski Hazine tahvillerinden kendi hissesine düşen miktar üzerinden 
Türkiye lehine müruru zamana uğrayacaktır. 

'22 Türk lirası veya 20 İngiliz lirası yahut 500 Fransız frangı itibari 
miktardan daha dûn mekadır ile hiç bir yeni tahvil ita edilemeyeceğin
den, mezkûr miktarlara baliğ olan matbu veya el yazısı ile makbuzları 
kendi aralarında toplanıp mübadeleye arz etmek alakadar hamillere ait 
olacaktır. 

(1) 1911 ve 1913 ihraçlarına ait mübadele yüzdelerinin hakiki miktarı 
% 99 241 852 ve 1912 ihracının hakiki yüzdesi '% 107 211 669 ol
duğu halde tatbik yüzdeleri yüzde doksan dokuz ve yüzde yediye 
kasredildiğinden bu yüzdelere ait küsurat küsuratı aşariye mukabili 
olup da hamillere verilen konsolid tahvilleri XX nci maddede mez
kûr hususi ihtiyat akçesine tahsis edilecektir. 



Komisyonlar ve masraflar. 

Mali servis. 

Türkiye'de vergiden mua
fiyet. 

©orsaya tescil. 
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Bu 'suretle mevkii tedavülden çekilen eski Hazine tahvilatı senet ve 
kuponları bilahara Meclis marifetiyle iptal edilmek üzere doğrudan doğ
ruya Meclise tefdi edilecek ve Meclis tarafından Hükümete tebliğ olu
nacak olan bu 4 ^ tevdiin vukuu ile beraber tevdi olunan senet ve ku
ponlar Türkiye Hükümetine karşı kıymetsiz kalacaktır. 

1928 Kânunuevveli birinden itibaren geçecek on beş sene müddet 
zarfında tebdil >Jçin ibraz edilmemiş olan eski Hazine tahvilleri ve ku
ponları müruru (zamana uğrayacaktır. Bu suretle müruru zamana uğra
yan mebaliğin riu adili olan yeni tahvillerinden kendi hissesine düşen 
kısım üzerinden i Türkiye'nin nef'ine olarak iptal edilecektir. 

Paragraf 9. (Tahvilatın tebdili ile mükellef olan müesseselere Hükü
met tarafından | u muamele için her ita edilecek yeni birlik tahvil başı
na 2,50 Fransız I frangı miktarı bir komisyon verilecektir. Bu komisyon 
ve yeni tahvillerin imal masrafları ile diğer zaruri müteferrik masraflar 
XV nci maddedş zikrolunan meblağdan tasfiye edilecektir. 

Bu fıkrada mezkûr komisyonlar ve masraflardan Osmanlı düyunu 
umumiyesinden ıjnssul diğer devletlere yeni konsolit tahvillerinden ken
dilerine düşen h|sseyi iştirak ile mütenasip olmak üzere isabet eden ve 
XV nci maddedeki meblağdan Türkiye'ce avans olarak verilecek olan 
hisse nihayet 1 Kânunuevvel 1930 tarihinde kendilerinin mezkûr mesul 
devletlere karşı hakkı rücuları mahfuz kalmak şartı ile alakadar hamil
ler hesabına Mefclis tarafından Türkiye Hükümetine iade edilecektir. 

Paragraf 10.; Konsolid tahvillerinin mali servesi istanbul'da, Paris 
ve Londra'da Osmanlı Bankası ve onun tayin edeceği müesseseler tara
fından icra edilecjektir. 

Paragraf 11. | Konsolid tahvilatı tahvil ve kuponları Türkiye'nin her 
türlü vergileri vt damga resmi harçlarından sureti daimede muaf ola
caklardır. i 

Paragraf 12. i Konsolid tahvillerinin Paris borsasının resmi listesine 
İstanbul ve Lonjlra borsalarına kabulü için Hükümet muktazi teşebbü-
sata tevessül eylemeyi taahhüt eder. 

Madde : IV 

Mütedahil Taksitlerin (Temdidi ve Tarzı Tediyesi 

Mütedahillerinden Türki
ye'ye isabet eden hissem 

Paragraf 1. JLozan Muahedenamesinin 55 nci maddesinde mezkûr 
olup hamillere öjdeneeek olan istikrazat mütedahilleri aşağıdaki tablodan 
anlaşılacağı veçhile; A, B, C unvanlı üç tertibe ayrılmıştır. 

' Türkiye'ye dijşen hisse aynı tablo ile tespit edilmiştir. 
Tablonun A kısmında gösterilmiş olan yukarıdaki rakamlar : 
a) Düyunu fnuvahhide için 14 Eylül 1920 vadesinden itibaren he

sap edilmek üze^e 6 Ağustos 1924'e tekaddüm eden vadeye kadar, 
b) tkramiyelj Türk tahvilleri için : 
1'. Hamillerimde bulunan tahviller için Teşrinievvel 1922 keşidesin

den hesap edilmejc üzere Ağustos 1924 keşidesine kadar; 
2. Meclisin ^edinde bulunan tahviller için Nisan 1920 keşidesinden 

itibaren Ağustos |924 keşidesine kadar; 
c) Diğer istikrazlar için 17 Teşrinievvel 1912 vadesinden sonra ge

len ilk vadeden (hesap edilmek üzere 6 Ağustos 1924'e tekaddüm eden 
vadeye kadar; 
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Mütedaihillerin Meclis ta
rafından ihdas edilen «Os
manlı düyunu umumiyesi-
nin mütedahil tekasiti se-
neviyes'ine mukabil bono
lar» la itdbdili. 
Mütedahillere mukaib.il bo
noların yekûn bedeli ve 
Tünkıye'nin resülmaldan his
sesi. 

Mütedahillere mukabil bo
noların otuz itfa taksitin
den itfa hesabı ile senevi 
itfa taksitleri ve Türk his
sesi 

Tediyesiz kalmış olan meblağları irae etmektedir ki, atidekiler bun
dan hariçtir. 

1. Mart 1915 nden Mart 1920'ye kadar hulul eden vadelere ait olan 
düyunu muvahhide kuponlarının bakiyesi, 

2. Hamiller yedindeki ikramiyeli Türk tahvilatına ait olup Kânu
nuevvel 1914'ten Şubat 1920'ye kadar icra edilen keşidelerde çıkan ik
ramiye ve itfa bedelleri ile aynı keşidelerde çıkıp da Meclis yedinde bu
lunan ikramiyeli Türk tahvillerinin ikramiye ve itfa bedellerinin kâffesi; 
M'edis yedinde bulunan 'ikramiyeli Türk. ıtahvilleriniın ikramiye ve itfa, Be

dellerinin kâffesi; 
3. Resülmalının icra edilmemiş olan tediyatı mütedahiller meyanın-

da bulunan Konya ovası ırvası istikrazına ait olanlar müstesna olmak 
üzere 11914'ten 6 Ağustos 1924'e kadar icra edilmiş olan mübayaalı itfa 
muamelelerine tekabül eden meblağlar; 

4. Tediyesiz kalmış olan bu meblağlara ait komisyonlar ve masraf
lar. 

Paragraf 2. Mütedahiller faizsiz ve senelik otuz taksitte resülmalı 
lâzimüttediye tahvillerle tebdil edilecektir. Meclis, Lozan Muahedena-
mesi mucibince mütedahillerden mesul olan umum devletler hesabına 
«Osmanlı düyunu umumiyesinin mütedahil tekasiti seneviyesine muka
bil bonolar» unvanlı bu senetleri ihdas edecektir. Bu senetlerin bir nu
munesi işbu mukavelenameye merbuttur. 

Paragraf 3. îşbu bonoların umumi baliği yutardaki cetvele tevfi
kan berveçhi ziir tespit edilmiştir. 

a) Muhtelif paralarla tedi
yesi lâzımgelen metadır. 

Türk Lirası 16 870 744 
Yahut İngiliz Lirası 13 337 040 
Yahut Fransız Frangı 383 426 000 

b) Tezyitli Fransız frangı ile tediyesi lâzımgelen me
tadır Fransız frangı 64 412 000 

c) Fransız frangı ile tediyesi lâzımgelen mekadır Fran
sız frangı 245 490 000 

Bu resülmaldan Türkiye'nin hissesine düşen miktar dahi 
aynı cetvele tevfikan berveçhi ziir muayyendir : 

Türk: Lirası 10 550 496 
Yahut ingiliz Lirası 9 591 360 
Yahut Fransız Frangı 239 784 000 

b) Tezyitli Fransız frangı ile tediyesi lazırngelen me
kadır Fransız frangı 45 588 000 

c) Fransız frangı ile tediyesi lâzımgelen mekadır Fran
sız frangı 204 405 000 

Paragraf 4. Mütedahillere mukabil bonoların otuz itfa taksitinden 
borçlu devletlerin umumuna terettüp eden seneliği; 

a) Muhtelif paralarla tedi
yesi lâzımgelen mekadır. 

a) 'Muhtelif paralarla tedi
yesi lâzımgelen metadır. 

Türk: Lirası 562 358,13 
Yahut İngiliz Lirası 511 234,13,6 
Yahut Fransız Frangı 12 780 866,70 

http://mukaib.il


Tertipli üç seri mütedaihil-
lere mukabil bono ihracı. 

(A), (B), (C) unvanlı üç ter
tibin itfası. 

(A), (B), (C), unvanlı üç ter
tibin itfa kuponlarının su
reti tediyesi. 

Vadesi gelmiş itfa kupon
larının mürürü zamanı. 

b) Tezyitli 
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Fransız frangı ile tediyesi lazımgelen me-
kadır Fransız frangı 2 147 066,70 

c) Fransız [frangı olarak tediyesi lazımgelen miktar
lar Fransız frajıgı 8 183 000 

Ve bu tertibi senevide Türkiye'nin hissesi dahi; 
, . - , . ] , * ... Türk Lirası 

a) Muhtelit paralarla tedi
yesi lazımgelen) mekadır. 

b) Tezyitli 
miktarlar Fransız frangı 

c) Fransız 
lar Fransız fraigı 

351 683,20 
Yahut İngiliz Lirası 319 712 
Yahut Fransız Frangı 7 922 8.00 

Fransız frangı olarak tediyesi lazımgelen 
1 519 600 

frangı olarak tediyesi lazımgelen miktar -
6 813 500 

Paragraf 5. i Mütedahillere mukabil bonolar üç tertip üzerine ola
caktır : 

a) Serisi hşr biri 22 Türk lirası veya 20 İngiliz lirası veya 500 Fran
sız frangı veyajıut bunların misilleri itibari kıymetinde olan 766 852 bo
nodan terekküp (edecektir. 

b) Serisi njar bini 1 000 frank veya misilleri itibari kıymetinde ve 
12 nci maddede muayyen tezyitlerle kabili tediye olmak üzere 64 412 
adet tahvilden terekküp edecektir. 

c) Serisi h^r biri 1 000 frank ve misilleri itibari kıymetinde 245 490 
bonodan terekküp edecektir. Bonolar; Türk, Fransız, İngiliz ve Alman 
lisanlarında tarfzim edilecek ve hamiline ait olacaklardır. 

Paragraf 6. ; Bonoların itfası her birinin miktarı işbu mukavelename
de münderiç ajıkâma tevfikan tespit edilecek olan senelik otuz taksitte 
icra edilecektir.) Bunun için yeni bonoların her birinde yirmi dokuz itfa 
kuponu bulunacak ve bizzat bono otuzuncu senelik taksitin tediyesine 
mukabil istirdat edilecektir. 

Paragraf 7. î Senelik itfa kuponları her senenin 25 Teşrinisanisinde 
25 Teşrinisani J929 tarihli kupon ilk kuponu teşkil etmek üzere İstanbul, 
Paris, Londra, [Berlin, Bürüksel ve Roma'da ve icabında aşağıdaki on 
bir paragraf mİıcibince Meclis tarafından tayin edilecek diğer mahaller
de XII nci majdde ahkâmına tevfikan lazimüttediye olacaktır. 

a) «A tertibi» Türk lirası veya İngiliz lirası, yahut Fransız frangı; 
b) «B tertibi» XII nci maddede muayyen tezyitlerin ilavesiyle Fran

sız frangı; j 
c) «C tertibi» Fransız frangı ile tediye edilecektir; 

«A tertibi» 
şu, şiling yahu^ 
kan her vade 
Meclis 
kuponların 
halli para ile ahdederler 

kuponlarının hangi para ile tediye edileceği (Türk kuru-
Fransız frangı) XVI nci maddenin paragraf 7'ye tevfi-

çin Meclis tarafından tespit edilecektir. Mahalli para 
tarafından tespit edilen paranın gayrı olan mahallerde hamiller 

i'brah gününün piyasası üzerinden bu paranın muadilini ma-

Paragraf 8. j Tediyeye vaz olundukları tarihten itibaren on beş sene 
zarfında tediye | için ibraz edilmeyen itfa kuponları işbu kuponlara ait 
karşılığın tesisime iştirak eden medyun devletlerden her birinin iştiraki 
nispetinde bu '(jevfeüer lehine olarak müruru zamana uğrayacaktır. 
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9. Mütedahülere mukabil bo- Paragraf 9. Yeni «mütedahillere mukabil bonolar» : 
molada mütedanillerin tarzı 1. Yukarıdaki paragraf l'de tarif edilmiş olan mütedahil alacakları 
tebdili. mübeyyin muhtelif tahviller mukabilinde; 

2. Düyunu muvahhidenin 1915 Martından 1920 Martına kadar 
olan vadelerine ait kuponlar bakiyesi ile ikramiyeli Türk tahvillerinin 
1914 Kânunuevvelinden 1920 Şubatına kadar icra edilen keşidelerden 
çıkan ikramiyeli Türk tahvillerine ait ikramiye ve itfa bedelleri bakiyesi 
karşılığı olmak üzere verilmiş olan makbuzlar ve Meclis tarafından sa
tın alınıp aynı keşidelerde çıkan tahviller için verilmiş olan makbuzlar 
mukabilinde tebdil edilecektir. 

Bu tebdil muamelesi Osmanlı Bankası tarafından temerküz ettirile
cektir. 

Tebdil için ibraz edilen kuponlar olsun, itfa edilmiş tahviller olsun, 
keşidelerde çıkmış ikramiyeli Türk tahvilleri olsun veya kuponlar, itfa 
edilmiş tahviller ve ikramiyeli Türk tahvilleri hep birlikte ibraz edilmiş 
olsun aralarında hiç bir fark gözetilmeyecektir. 

Tebdil muamelesi aşağıdaki müesseseler tarafından icra edilecektir : 
Türkiye'de; 
Osmanlı Bankası 
Doyçebank 
Fransa'da; 
Osmanlı Bankası 
Bank dö pari ero peyiba 
Kontuvar nasyonal de söfünet do pari 
Kredi Liyone 
Sosyete jeneral pur favörize 
Kredi endüstriyel ekomersiyal 
Kredi mobilye Franse 
Bank nasyonal dö kredi 
Bank dö lünyon parizyen 
Almanyada; 

Düyunu muvahhide ve ikramiyeli Türk tahvilleri ile 1890 tarihli Os
maniye istikrazı için S. Bleihrnöder Bankası 

Diğer istikrazlar için Doyçebank 
İngiltere'de : ' 
Osmanlı Bankası 
Konsil of f orn bund holders 
İtalya'da : 
Banka Ditalya 
Banka komerçiyale îtalyana 
Belçika'da, Hollanda'da, İsviçre'de ve Avusturya'da : 

Osmanlı Bankası ve Doyçebank tarafından tayin olunan müesseseler; 

Bu fıkrada gösterilen tedahülde kalmış muhtelif alacak senetlerinin 
tebdili : 

1. Merbut numara 2 tabloda zikrolunan alacaklar, istikrazlar yahut 
alacakların cinsi arasında fark gözetilmemeksizin «A tertibi» bonoları 
mukabilinde icra edilecektir. 
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Bu tebdil eski alacakların «(1) yüzü yetmiş beş (2) itibar edilerek ya
pılacaktır. 

2. Merbut üç Numaralı tabloda zikrolunan alacaklar, istikrazlar, 
yahut alacakların cicisi arasında fark gözetilmeksizin «B tertibi» bono
lar mukabilinde icra Edilecektir. 

Bu tebdil eski akacakların (3) yüzü yüz itibar edilerek yapılacaktır. 
3. Merbut 4 numaralı tabloda zikrolunan alacaklar; istikrazlar, ya

hut alacakların cinsıf arasında fark gözetilmeksizin «C tertibi» bonolar 
mukabilinde icra edilecektir. 

Bu tebdil eski - alacakların (1) yüzü doksan dört itibar edilerek yapı
lacaktır. 

Yeni bonoların yuvarlak rakamlı meblağlar yani : 
«a tertibi» için 2J2 Türk lirası - 20 İngiliz lirası - 500 Fransız frangı, 
(d ve c tertipler^) için 1000 Fransız frangı kıymetinde olarak ihdas

larını teshil için tebcilini icra ile mükellef olan müesseseler; «A» tertibi 
bonoları ile kabili tebdil olan alacaklar için Meclis namına 4,40 Türk 
lirası yahut 4 İngiliz lirasını veya yüz franklık ve b ve c tertibi bonoları 
ile kabili tebdil olaıl alacaklar için de yüz franklık matbu ve daha dun 
küsurat için de el yazılı (Rompus) makbuzlar ihracına selahiyettar ola
caklardır. 

Matbu yahut el yazısıyla olsun bu makbuzlar münhasıran tebdili 
muamelei sarrafiyesinin ihtiyacatı için ihdas edilmiş olup alacak senedi 

mahiyetinde addedilejmeyecektir. 
Bunlar ihraçları (gününden itibaren bir sene müddet zarfında müba

dele edilmedikleri takdirde es'ki alacak senetlerinden hissesine düşen 
miktar üzerinden Türkiye lehine müruru zamana uğrayacaktır! 

'% 75 nispeti mezkûr alacakların Türk lirası ile İfadesine tatbik 
edilecektir. Bu yüzde yetmiş beş nispetinin tespitinde Mart 1915'ten 
Mart 1920 tarihine kadar olan düyunu muvahhide vadelerine ait 
kuponların bakiyesi mukabili plarak verilen makbuzların «A tertibi» 
bonolarına kalbedilmiş olması da nazarı dikkate alınmıştır. 

«A tertibi» bonolar mukabilinde icra edilecek 
desi j % 75, 117, 949 ve «C tertibi» bonolar mu 
lecek tebdilin % 94, 586, 955 olduğu halde tatbik 
çişinde 75, ikincisinde 94 olduğundan bu yüzdelere 
riye mukabili olup da hamillere verilmeyen yeni 
maddede mezkûr hususi ihtiyat akçesine tahsis edilecektir. 

tebcilin hakiki yüz-
kabilinde icra edi-

yüzdeleri birin-
ait küsuratı aşa-
bonolar XX nci 

% 100 nispeti mezkûr alacakların Fransız frangı ilk ifadesine tatbik 
edilecektir. 

Bu '% 94 nispeti mezkûr alacakların Fransız frangı]ile ifadesine tat
bik edilecektir. Yüzde doksan dört nispetinin tespitinde Kânunuev
vel 1914'ten Şubat 1920'ye kadar icra edilen keşidelerde çıkan ik-
ramiyeli Türk tahvillerine ait ikramiye ve itfa bakiyesi karşılığı ol
mak üzere verilmiş olan makbuzlarla Meclis tarafından satın alınıp 
aynı keşidelerde çtkan tahviller için verilmiş o\ftn makbuzların 
tertibi bonolara kalbedilmiş olması da nazarı dikkate alınmıştır. 
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22 Türk lirası veya 20 İngiliz lirası, yahut 500 Fransız frangı itibari 
miktardan daha dun mekadır ile hiç bir yeni tahvil ita edilemeyecektir. 
Mezkûr miktarlara baliğ olan matbu veya el yazılı makbuzları kendi 
aralarında toplanıp mübadeleye arz etmek alakadar hamillere ait ola
caktır. Bu suretle mevkii tedavülden çekilen mütedahil alacak senetleri 
bilâhara Meclis marifetiyle iptal edilmek üzere doğrudan doğruya Mec
lise tevdi edilecek ve Meclis tarafından Hükümete tebliğ olunacak olan 
bu emri tevdiin vukuu ile beraber tevdi olunan senetler Türkiye Hükü
metine karşı kıymetsiz kalacaktır. 

1928 Kânunuevveli birinden itibaren geçecek on beş sene zarfında 
tebdil için ibraz edilmemiş olan mütedahil alacak senetleri müruru za
mana uğrayacaktır. 

Bu suretle müruru zamana uğrayan mebaliğin muadili olan yeni bo
nolar eski mütedahil alacak senetlerinden hissesine düşen kısım üzerin
den Türkiye nef'ine olarak iptal edilecektir. 

10. Komisyonlar ve masraflar. Paragraf 10. Mütedahil alacak senetlerinin tebdili ile mükellef olan 
müesseselere Hükümet tarafından bir muamele için «A tertibi» nden 
her teslim edilen yeni bedelin bonosu başına 2,0 Fransız frangı ve b, c 
tertiplerine ait -her yeni birlik bono başına da 5 Fransız frangı miktarın
da bir komisyon tahsis edilecektir. 

Bu komisyon ve yeni bonoların imal masrafları ile diğer zaruri mü
teferrik masraflar XV nci maddede zikrolunan meblağdan tasfiye edile
cektir. 

Bu fıkrada mezkûr komisyonlar ve masraflardan Osmanlı düyunu 
umumiyesinden mesul diğer devletler bonoların resülmalından düşen 
hissei iştirak ile mütenasip olmak üzere isabet eden ve XV nci madde
deki meblağdan Türkiye'ce avans olarak verilecek olan hisse nihayet 
1 Kânunuevvel 1930 tarihinde kendilerinin mezkûr mesul devletlere kar
şı hakkı rücuları mahfuz kalmak şartı ile alakadar hamiller hesabına 
Meclis tarafından Türkiye Hükümetine iade edilecektir. 

11. Mali servis. Paragraf 1.1. Yeni bonoların mali servisi : İstanbul'da Paris ve Lond' 
ra'da Osmanlı Bankası ve onun tayin edeceği müesseseler tarafından 
Berlin'de S. Bleichroder Bankası ve Doyçebank; 

Roma'da Banka Ditalya ve Banka Kommerçiyale ltalyana; 

Bürüksel'de ve mütedahillerin tebdili muamelesi icra edilecek olan 
memleketlerde bulunup icabında Meclis tarafından tayin edilecek diğer 
mahallerde Osmanlı .Bankası ile Doyçebankm irae edeceği müesseseler 
marifetiyle yapılacaktır. 

12. Türkiye'de vergiden muafı- Paragraf 12. Yeni bonolar ve onlara ait tediye kuponları Türkiye'de 
yet. her türlü vergiden, damga resminden ve harçlardan sureti daimede muaf 

olacaktır. 

13. Borsaya tescil. Paragraf 13. Hükümet yeni bonoların Paris resmi listesine cote 
officielle ve İstanbul, Berlin, Londra ve Bürüksel borsalarına kabulü için 
muktezi teşebbüsata tevessül eylemeyi taahhüt eder. 
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ihtiyari paraların idamesi. 

İhtiyari paranın tarifi. 

Mad'4e : V 

İtibari ResüİJmal İle Mürettebatı Seneviyesinin Tediye Akçesi 
Paragraf 1. Hamiller ve alacaklıların frank tabiri münhasıran Fran

sız frangı irae etmek kaydı mahsusiyle gerek ikinci maddenin paragraf 
l'deki tabloda her istikraz hizasında ve gerek üçüncü, dördüncü madde-
delere tevfikan ihflas edilen senetler üzerinde muharrer Osmanlı düyunu 
umumiyesinin itibari resülmalı ile mürettebatı seneviyesinin tediye akçesi 
üzerine haiz oldujdarı hakkı hıyarı işbu mukavelenamede tespit edilmiş 
olan şerait dairesinde muhafaza etmeleri sureti sarihada mukarrerdir. 

Paragraf 2. İdlerinden birini intihap hususunda hamillerin hakkı 
hıyarı haiz olduğu muhtelif paralar alakadar memleketlerin her birinde 
filhal kanuni veyi cebri tedavüle tabi olan paralardır. Ancak tahvilat 
ve kuponlar üzerimde mezkûr olan mark ve kronlar artık mevcut olma
dığından bu hüküjn Alman markı ile Avusturya kronuna şamil değildir. 

IfcÎNtİİ BAPi 

Osmanlı Düyunu Umumiyesinden Türkiye'ye Düşen Hissenin Servisi 
İçin Hükümet Tarafındans Tediye Edilecek Mebaliğ 

Madde : VI 
Toptan Tekajsiti Seneviye 

Paragraf 1. Uzun vadeli istikrazlardan ve kezalik 3 ncü ve 4 ncü 
maddelerde her blirine ait tespit edilen şeraite tevfikan temdit edilmiş 
olan Hazine tahvilleri ile mütedahillerden dolayı Türkiye'ye terettüp 
eden senevi taksitlerin umumu için ve X ncu maddede tadat edilen bü
tün masrafları ihtiva etmek üzere Hükümet Meclise aşağıdaki toptan 
ve sabit tekasidi Şeneviyeyi tediye edecektir. 

Türkiye tarafından senevi 
taksitler yekûnu umumisi 
olarak Meclise tediye edi
lecek meblağ. 

Devre 
7 sene. 
6 sene.; 
5 sene. 
5 sene. 

Müddet 
1 Haziran 1929 - 3İ Mayıs 1936 
1 Haziran 1936 - 31' Mayıs 1942 
1 Haziran 1942 - 31 Mayıs 1947 
1 Haziran 1947 - 3İ Mayıs 1952 
1 Haziran 1952'deâ itibaren 

Senevi taksitlerin iki 
tışar aylığa taksimi. 

al-

Mebaliğ 
2 000 000 Altun Türk lirası 
2 380 000 » » » 
2 780 000 » » » 
3 180 000 » » » 
3 400 OOO »' » » 

iBalâdaki 3 400 000 altın Türk liralık toptan taksiti senevisinin faiz 
ve itfaya muhassis kısmı bilumum istikrazların Hazine tahvillerine ait 
konsolid tahvillerıijıin ve mütedahil tekaside müteallik bonoların faiz ve 
itfa servisi için mukavelenameye merbut 1 numaralı tabloda irae edilen me-
baliğe tekabül ediiceye kadar taksidi mezkûrun tediyesi temadi edecektir. 

Bu tekabül talihinden itibaren Hükümet tarafından verilecek toptan 
taksidi senevi muhtelif istikrazatın mukavelenameye merbut tablo mu
cibince itfa edilmjeleri lazımgelen «tarihlerde işbu istikrazlara ait tekasi-
din miktarı nispetinde ve bu istikrazlar bilfiil itfa edilmiş olsun olmasın 
alettedriç tenzil edilecektir. 

Paragraf 2. Sjenelik toptan taksitlerin ilk altı aylık vadesi senenin 
25 Teşrinievveli, ikincisinin vadesi müteakip senenin - 25 Nisanı olmak 
üzere iki müsavi jaltışar aylığa taksim edilecektir. Binnetice : 1 000 000 
altın Türk lirası flan ilk altı - aylığın vadesi 1929 Teşrinievvelinin 25'i 
olmak üzere tespit edilmiştir. 

İşbu senelik taksitler madde XVI paragraf 4'te mezkûr şeraite tev
fikan teşkil edilecejktir. 
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3d Senelik taksitlerin tediye 
parasının tarihi ingiliz li
rası. 

4. Düşkünlük takdirinde tedi
yat parasının tebdili. 

Paragraf 3. Yukarıda mezkûr altın Türk lirası 7,21657 gram altını 
muhtevi i% 916 2/3 ayarı nizamisinde olan sikkedir. Altın Türk lirası 
borsada mukayyet olmadığından işbu mukavele mucibince vu madde
nin paragraf l'de mezkûr senevi taksitler için altın olarak icrası meşrut 
tediyat beher altın Türk lirası 0,90342006 ingiliz lirası olarak icra edi
lecektir. 

Paragraf 4. ingiliz lirası kendi altın muadiline nazaran (% 3 nis
petinde düşecek olursa Hükümetle Meclis bilittifak bu maddenin parag
raf l'de altın olarak icrası şart kılman tediyat için altına nispetle daha 
az düşkün yeni paralar tayin ve kabul edeceklerdir. 

Bu yeni paraların geçen paragrafta tarif edilen altın Türk lirasına 
nispetle muadeleti ayar ve siklet hakkındaki mesağı nizamı paylan na
zarı dikkate alınmaksızın hesap edilecektir. Bu paralar dahi kendi altın 
muadillerine nazaran •% 3 düşecek olursa yukarıda muayyen şartlar dai
resinde daha az düşkün yeni bir paranın tespit ve kabulüne tevessül olu
nacaktır. 

1. İstanbul, Galata, Haydarpa
şa ve Samsun mıntıkaları
nın gümrük hasılatı gayri 
salfiyesi ile istihlâk resimle
rinin tahsisi. 

ÜÇÜNCÜ BAP 

Teminat 

Madde : VII 

Rehin Olarak Verilen Varidat 

Paragraf 1. VI ncı maddede tespit edilen senevi taksitlerin munta
zaman tediyesini teminen : 

A) 1 Haziran 1929 - Haziran 1342 arasındaki devre için : İstanbul, 
Galata ve Haydarpaşa mıntıkalarındaki (Başmüdüniyet bilumum güm
rük idarelerince tahsil edilecek gümrük ve istihlak resimlerinin hâsılatı 
gayrı safiyesinin, 

1 Haziran 1942'den sonraki devre için : Aynı hâsılatı gayrı safiye 
ile bunlara zamimeten Samsun mıntıkasının bütün gümrük idarelerinde 
tahsil edilecek gümrük ve istihlak resimlerinin hâsılatı gayrı safiyesinin, 

İşlemekte olan her taksitin yekûnunu karşılayacak miktarını Hükü
met bu mukavelenamenin devam ettiği müddetçe rehin olarak tahsis 
eder. 

Rehin olarak tahsis edilen varidatın fazlalarını tasarrufta Hükümet 
XVI ncı maddedeki şeraite tevfikan serbest olacaktır. 

2. Tahsis edilen varidatın 
ademi kifayeti takdirinde 
fark varidatı umumiyeden 
tamamlanır. 

3. Muhasseslerin tenzili. 

4- Gümrük ve istihlâk resimle
rinin tarifi 

Paragraf 2. Yukarıda gösterilen iki devirden birine veya diğerine 
ait olan tahsisat kâfi gelmediği takdirde Hükümet işbu noksanları XVI 
ncı madde (paragraf 5) tevfikan kendi varidatı umumiyesinden ikmal 
etmeye mecbur olacaktır. 

Paragraf 3. Azami taksiti senevi tenezzüle başladığı zaman Hükü
metle Meclis ittifak ederek yukarıdaki rnuhassesler tenzil edilebilecektir. 

Paragraf 4.-' Gümrük resmi 'tabirinden ithal, ihraç, transit ve güm
rük rüsumu taliyesi olarak Türk gümrük idarelerince 'filhal cibayet edil
mekte bulunan yahut istikbalde cibayet edilecek olan rüsumun kâffesi mak-
sutdur. 
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5, Varidatı muhassesenıin 1926 
ve 1927 senei maliyesi hâsı-* 
latı gayri safiyesi baliği 

İstihlâk resmi itabirinden Türk gümrük İdarelerince filhal clbayet edil
mekte olan veya i istikbalde cibâyet edilecek olan bu mahiyette rüsumun 
kâffesı maksutdur, 

Paı agraf 5. Hükümet, 1926 - 1927 senei maliyesi zarfında gümrük 
rüsumu ile istihlâk rüsumu hâsılatı gayri safiyesinin aşağıdaki cetvel mu
cibince 26 219 583 kâğıt Türk lirasına ve '11 002 107 kâğıt Türk 'lirasına 
baliğ olduğunu beyan eder̂  

Esami 

Gümrük 
rüsumu 
istihlâk 
rüsumu 

İstanbul 
Kâğıt 

Türk Lirası 

13 027 505 

5 992 562 

Galata 
Kâğıt 

Türk Lirası 

10 521 493 

1' 227 606 

Haydarpaşa! 
Kâğıt 

Türk Lrisai 

1 626 183) 

2 533' 683 

Samsun 
Kâğıt 

Türk Lirası 

1 044 402 

1 248 256 

Hâsılatı gayrı safiye 
yekûnu 

Kâğıt 
Türk Lrisai 

26 219 583 

11 002 107 

19 020 067 11, 749 099 4 '159 866 2 292 658 37 221 690 

6, Yukarıdaki tahsisatın mut-» 
laik ve gayri kabili fesih ma
hiyetleri 

7. icabında yeni rehinlerin tahsisi 

8- Tahsis tadilinin şartları 

L Maliye vekilinin muvafakat 
reyi ile Meclis tarafından bir 
ajan tayini 

Haşiye :ı Yukarıda hâsılatı gayri safiye bajliği olarak gösterilen 
37 221 690 kâğıt. Türk lirasının Mayıs 1928 ayının kıymeti borsa ralidne 
göre (ioir altın Türk lirası : '850 kâğıtt kuruşu) takriben 4 379 022 altın 
Türk lirasına muadil olduğu berayı malumat beyan olunur. 

Paragraf 6. Yukarıdaki varidatın tahsisleri bu maddenin Paragraf 
Fin son bendinde derpiş edilen istisna mahfuz ka'lmajk şartı ile Osmanlı 
düyunu umumiyesinin faiz ve resülmalından Türkiyeye düşen hissenin 
tamamıyle itfasına kadar gayri kabili fesih ve mutlak olmak üzere icra 
edilmiştir. Bu tahsis cihetleri her türlü mükellefiyete nispeten haizi rüç-
han olup bu suretle kalacak düyunlar hiçbir hailde dheti tahsislerinden nez 
edilemeyeceklerdir. 

Paragraf 7; Hükümet tarafından gümrük resimleriyle istihlâk resim-
terindü icra edilecek ilga veya tadil yahut gümrük mıntıkalarında hükü
metçe takarrür edecek tadilât neticesi olarak rehinlerin hâsılatında bu mad
denin beşinci paragrafında irae edilen miktarda tenakus vukua gelecek 
olursa hükümet meclisin talebi üzerine derhal tenakusu vakii yeni rehin-. 
ler tahsis ederek kapamağa mecbur olacaktır. 

Paragraf 8, Hükümet evvelce meclisin muvafakatim almak şarttı ile 
yukarıdaki varidatı muhassese yerine meclisçe muVafık görülmüş aynı 
miktarda hâsılat veren 'diğer rehinler İkame etmek salâhiyetini haiz ola
caktır.! 

Madde r VIII 
Rehin verilen yaridatın nezaret altında •bulundurulması. 
Paragraf 1. İşbu mukavelename mevkii mer'iyete girer girmez mec

lis rehin verilen varidatı tahtı nezarette bulundurmak için (Maliye Vekili
nin muvafakat reyi ile «Meclisin ajanı» unVanlı bir - mümessil nasbede-
cek ve mezkûr mümessil de tabiiyet nokdayı nazarından hiçbir şartı mah
sus aranmayacaktır. Bu ajanın azli yahut vazifelerine nihayet verilmesi 
Maliye Vekiline (haber verildikten. sonra meclis tarafından tahtı karara 
alınabilecektir. 



2ı Gümrükler idaresi ve Os j 

manii Banka,sı tarafından ih-f 
zar edilecek icmallerin ma--
rezziıkr ajana tevdii ve İra esi 

3'« Meclis ajanının vazifesi 

Paragraf 2, Gümrükler idaresi rehin verilen varidatın hâsılatı gay
ri saf iyesini natık ve geçen hafta esnasında Osmanlı IBankasına icra edilen 
tediyatı müş'ir olmak üzere her hafta İstanbul'da meclisin ajanına hafta
lık bir icmal tevdii edecektir. Diğer taraftan Osmanlı Bankacı dahi mafc-
buzat vaki oldukça kabzettiği meblâğın 'bir cetvelini meşkûr ajana vere
cektir. 

1 Haziran 1929 tarihinden evvel gümrükler idaresi meclis ajanına yal
nız gümrük varidatlarının haftalık icmallerini vermekle mükellef olacaktır. 

Paragraf 3. Her iki tarafın icmalleri arasında tehalüf olduğu ke-
zalik rehinlerin hâsılattı gayri tabii surette tenakus ettiği takdirde mec
lis ajanı yahut vekili gümrüklerde lâzımgelen tahkikatı icraya ve kasa ev
rak ve sicilâtını tetkike selâhiyettar ve 'bundan başka varidatın tenaıkusu 
sebeplerini dahi tahkik ile mükellef olacaktır. 

Hükümet 'kendilerine vazifelerinin ifası hususunda iktiza eden her tür
lü muavenet ve teshilâtı bahşedecektir. 

Meclis ajanı yapacağı tahkikata müteallik olan bütün raporları meclise 
arz edecek, ajan bu raporları iki nüsha olarak tanzim ve bir nüshasını 
Maliye Vekâletine takdim edecektir. 

Meclis işbu mukavelename ahkâmının muntazaman tatbik ve icrası 
için iktiza ettikçe Maliye Vekâleti nezdinde her türlü teşebbüsatta bulu
nacaktır, 

Uzun vadeli istikrazlar ve 
konsolid tahvillerine ait te
diye edilecek kuponlar ve ik
ramiyeler Türfk tahvilâtımın 
tesfiye edilecek keşideleri 

DÖRDÜNCÜ BAP 

Osmanlı Düyunu Umumiye iServisinin Yeniden Başlaması 
Eşkâl ve Şeraiti 

BİRİfNCİ FİAISÜÜ 

1 Haziran 1'929'dan evvel Hamilere Tediyat 

'Madde : IV 

Uzun vajdeli istikrazlar ve Hazine bonoları konsolit tahvilâtına ait iki 
faiz kuponunun tediyesi ve iıkramiyeli Türk tahvillerine ait tediyat. 

Paragraf 1. Türkiye'ye mürettep Osmanlı düyunu umumiyesinin he
yeti umumiyesinin servisi için VI ncı maddede musarrah toptan ve saıbit 
tckasiti seneviyenin tediyelerinin mübaşeret tarihli olan 1 Haziran 1929'dan 
evvel hükümet aşağıdaki tediyatı icra edecektir. 

A) XXVI ncı maddedeki şeraite tevfikan : 

a) Uzun vadeli tahviller üzerinden aşağıdaki cetvelde her istikraz için 
irae edilen faiz kuponu; 

b) Hazine 'bonoları konsolit tahvilleri için mezkûr tahvillere merbut 
ilk faiz kuponu; 

c) İkramiyeli Türk tahvilleri için Teşrinievvel ve Kânunuevvel 1924 
ve Şubat 1925 tarihli üç keşidede çıkan tahvillerin ikramiye ve itfa bedel
leri; 
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I Numaralı) Cetvel 
İstikrazlar 

Mukavelenamenin Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından tasdikini müteakip derhal yani nihayet Kânunu
evvel 1928 ayında tediye edilecek kuponlar. 

14 Eylül 1924 tarihli kupon 
•14 Eylül 1924 
14 Ağustos 1924 

1 Kânunisani 1925 
14 Kânunisani 1925 
14 Kânunisani 1925 
I Mayıs 1928 
1 Mayıs 1928 

14 Kânunisani 1925 
14 Kânunisani 1925 
1 'Mart 1928 
1 Kânunisani 1928 
1 Kânunisani 1928 

14 Kânunisani 1925 
14 Kanunuevvel 1924 

T Teşrinievvel 1924 
l1 Teşrinievvel 1924 
2 Kânunisani 1928 
6 Ağustos 1924 ile 19 Teşrinisani 

1924 arasında vadesi hulul eden 
faiz 

14 Teşrinisani 1924 tarihli kupon 
B) 25 Mayıs 1929 tarihinde : 
a) Uzun vadeli tahviller için aşağıdaki cetvelde her istikraz için irae 

edilen faiz kuponu; 
to) Hazine bonoları kosnoid tahvilleri için mezkûr tahvilllere merbut 

ikinci faiz kuponu; 
c)! ikramiyeli Türk tahvilleri için Nisan, Haziran ve Ağustos 1925 

tarihli üç keşidede Çıkan tahvillerini ikramiye ve itfa bedelleri; 

Düyunu muvaihhMö 
1890 Osmaniye 
Tömbeki 
40 000 000 Franklık Şark Şimendiferleri 
% 5 1896 
Gümrük 1902i 
% 4 1903 Saydibahri 
Bağdat I noi tertip 
% 4 1904 
% 4 1901 - 1905 
Teçhizatı askeriye 
Bağdat II nci tertip 
Bağdat III ncü tertip 
% 4 1908 
'% 4 1909 
Soma ve Bandırma 
Hadide ve San'a 
Gümrük 19M 
Konya ovasının ırva ve ıskası 

% 5 1914 
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II Numaralı Cetvel 

İstikrazdan 

Düyunu muivahhide 
1890 Osmaniye 
Tömbeki 
40 000 000 Franklık Şark Şimendiferleri 
!% 5 1896 
Gâimrük 1902 
% 4 1903 Sayıdibahri 
Bağdat I nci tertip 
:% 4 1904 
i% 4 1901 - 1905 \ 
Teçhizatı askeriye 
Bağdat II noi tertip 
Bağdat III ncü tertip 
% 4 1908 
ı% 4 1909 
Soma - Bandırma 
Hadide -ı San^a 
Gümrük 1911' 
Konya ovasının ırva ve (ıskası % 51914 

25 Mayıs 1929'da tediye edilecek ku
ponlar 

14 İM art 1925 tarihli kupon 
14 Mart 1925 
14 Şubat 1925 
1 Temmuz 1925 

14 Temmuz 1925 
14 Temmuz 1925 
1 Teşrinisani 1924 
1 Eylül 1924 

14 Temmuz 1925 
14 Temmuz 1925 
1 Eylül 1924 
1 Kânunisani 1925 
t Kânunisani 1925 

14 Temmuz 1925 
14 Haziran 1925 
1 Nisan 1925 
1 Nisan 1925 
2 Kânunisani 1925 

14 Mayıs 1925 

2. Tediyatın eşkâl ve şeraiti 

3. Bu tediyat hangi sermaye 
üzerinden icra edileceği 

Paragraf 2. Bu ilk tediyat XI nci maddenin 2, 3, 4 ve 5 nci paragraf
larda 1929 ilâ 1936 devresi için muayyen yüzdelere ve eşkâl ve şeraite 
tevfikan ve istisnaen IV nci maddenin paragrafında muayyen (müesseseler 
tarafından icra edilecektir. 

Tediye muamelâtı Osmanlı .Bankası tarafından temerküz ettirilecektir. 
Paragraf 3. Bu tediyata muktezi paralar ite tediyatı mezkûreye ait 

masarif ve komisyonlar XV nci madde mucibince teşkil edilmiş olan ser
mayeden alınacaktır. 

Türkiye tarafından 1 Hazi
ran 1929 tarihinden itibaren 
tediye edilen tekajsiti senevi-
yeden muhtelif servislere ait 
olmak üzere yapılacak if
razlarda gözetilecek sıra 

İKİNCİ FASIL 

1 Haziran Tarihinden İtibaren Hamillere Yapılacak Tediyat 

Madde : X 

Ahkâırru Umumiye 
Paragraf 1. 1 Haziran 1929 tarihinden itibaren VI nci madde muci

bince hükümet tarafından tediye edilecek toptan ve' sa'bit tekasiti senevi 
Osmanlı düyunu umumiyesinden Türkiye'ye isabet eden hisseye 'ait muhte-. 
lif servislere meclis tarafından aşağıda irae edilen tertip ile tahsis edile
cektir. 

A) Evvelâ ve tefrik suretiyle meclisin masrafları için muhasses maktu 
meblâğ : 

B) İkinci derecede : 
XI nci maddenin 2, 3, 4' ve 5 nci paragraflarında irae edilen yüzdelere 

tevfikan hesap edilmek suretiyle uzun vadeli istikrazların ve hazine bono
ları konsolit tahvillerinin faiz taksiti senevisi; 
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— İkramiye-li Türk tahvilâtının II nci maddede mezkûr tahvillere mü
teallik olan ah^âm mucibince ikramiye ve itfa mubayaaları servisine mu-
hasses ve Fransjz frankı ile tediye edilecek taksiti senevisi; 

— MütedaHil taksitlere mukabil bonoların XII nci maddenin; 
inde irae edilen yüzdelere tevfikan hesap edilmiş itfa tah-Paragraf 

sisatı; 
— Müessesitı maliyeye hükümet tarafından yukarıdaki servisler için 

tahsis edilen komisyonlarla mezkûr servislere ait müteferrik masraflar; 
Yukarıda mezkûr dört servisin işbu tertip veçhile zikredilmiş olmaları 

onlardan biri lehine hiçihar güna imtiyazı mutazammın değildir. 
Hükümet tarafından tediye edilecek toptan tekasiti seneviyeden kala

cak fazla XIII] ncü maddede irae edilen şerait dahilinde itfalara ve mez
kûr itfalara rrjüteallik komisyon ve masrafların tediyesine tahsis edile-

1. Kuponlarla kasidelerin tedi
ye sırası 

2. İngiliz lirası ile tediye hak
kı hıyarını haiz olan istik-» 
razlar tekasiti için Türkiye' 
nin ödeyeceği faizlerin yüz
deleri 

Düyunu müvahhide 
Osmaniye 1890 
Tömbeki 
>% 5 1896 
Gümrük 1902 
'BağdatI nci tertip 
!% 4 1904 
% 4 19011' - 1905 
Teçhizatı askeriye 
Bağdat II nci tertip 
Bağdat III ncü tertip 
% 4 19Ö8 
!% 4 1909 
Gümrük 1911 

Madde : XI 
Faiz Servisj 

(Uzun vadeli istikrazlar, konsolid tahvilleri, ikramiyeli - Türk tah
vilâtının ikramiye itfa ve mubayaa bedelleri.) 

Paragraf lj Uzun vadeli istikrazların ve konsölidler tahvillerinin 
altı aylık veya [senelik kuponları ile ikramiyeli Türk tahvilâtının ikramiye 
itfa ve mübayaia bedellerinin tediye sırası 1 Haziran 1929 tarihinden sonra 
ve bütün istikrazlara ait kuponlardaki vade tarihlerine kadar Türkiye ta
rafından tediyei edilecek toptan tekasiti seneviye üzerinden meibaliği lâzi-
menin ayrılması suretiyle aşağıdaki tabloya tevfikan icra edilecektir. 

"çektir. 
Paragraf 2] Tediye paraları meyanında, İngiliz lirası mevcut ve ziirde 

irae edilmiş olajı istikrazlara ait olup miktarları II nci maddenin; 
Paragraf 11 inde münderiç Tablonun 7 numaralı sütununda irae edil

miş olan ve b^her istikraz için Türkiye tarafından kendi hesabına ölknak 
üzere icra edilecek itfalarla niuahharan tenakus edecek olan faiz tekasiti 
seneviyesi r 

Faizlerin Lâziimüttediye Olacağı Paralar (1) 
Türk Lirası. İngiliz Lirası. Fransız Frangı 
Türk Lirası. Injgiliz lirası. Fransız Frangı.. Mark 
Türk Lirası. îrîgiliz Lirası. Fransız Frangı. ıMark 
Türk Lirası. Îrjgiliz Lirası. Fransız Frangı. IMark 
Türk Lirası, Îrjgiliz Lirası. Fransız Frangı. Mark 
Türk Lirası. Îrjgiliz Lirası. Fransız Frangı. Mark. Hollanda Florini 
Türk Lirası. Injgilliz Lirası. Fransız Frangı 
Türk Lirası, trigiliz Lirası. Fransız Frangı. Mark 
Türk Lirası. Îrjgiliz Lirası. Fransız Frangı. Mark. Hollanda Florini 
Türk Lirası. (Îrjgiliz Lirası. Fransız Frangı. Mark. Hölanda Florini 
Türk Lirası, Îrjgiliz Lirası. Fransız Frangı. Mark. Hollanda Florini 
Türk Lirası. İngiliz Lirası. Fransız Frangı. Mark 
Türk Lirası, trigiliz Lirası. Fransız Frangı. Mark 
Türk Lirası, İngiliz Lirası. Fransız Frangı, Mark. Hollanda Florini. 'Avus
turya Kronu 

(1) Alman markı ile Avusturya kronu hakhrtda \ia V Paragraf 2 ahkâmı mahfuz katmak; kaydı ihtirazisi 
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% 5 1914 Türk Lirası. İngiliz Lirası. Fransız Frangı 

Hazine bonolarının konso'lid tahvilâtı... Türk Lirası. İngiliz Lirası. Fran
sız Frangı her istikrazın faiz miktarı aslisine nispetle aşağıda irae olurran 
vasati yüzdelere tevfikan XVI ncı; 

ile madde mucibince her istikraz için Meclisçe mukarrer tediye parası 
esası üzerinden mezkûr Meclis tarafından tefrik edilecektir. 

Devre 

I 7 sene 

II 6 sene 

III 5 sene 

IV 2 sene 

V 3 sene 

3. ingiliz lirası ile tediye hakkı 
hıyarını ihtiva etmek üzere 
bir taraftan düyunu muvah-
hideye, diğer taraftan sair 
istikrazlara tahsis edilen fa
iz yüzdeleri < 

Devre 

I 7 sene 

II 6 sene 

III 5 sene 

IV 2 sene 

V 3 sene 

•Müddet 

1 Haziran 1929'dan 31 (Mayıs 1936'ya kadar yani ondört 
altı aylık veya altı taksit senevi 

1 Haziran 1929'dan 31 Mayıs 1942'ye yani on iki altı aylık veya 
on taksit senevi 

1 Haziran 1942'den 31 Mayıs 1947'ye kadar yani on altı aylık 
veya 'beş ta'ks'iti senevi 

1 Haziran 1947'den 31 Mayıs 1949'a kadar yani dört altı aylık 
veya iki taksiti senevi 

.1 Haziran 1949'dan 31 Mayıs 1952'ye kadar yani altı altı aylık 
veya üç taksiti senevi 

Vasati 
yüzdeler 

% 38 

% 48 

% 58 

% 68 

% 90 

1 Haziran 1952'den sonra ve istikrazların intifasına kadar % 100 
Paragraf 3. — Bu suretle yukarıdaki istikrazların umumuna isabet eden 

mebaliğ yekûnu hamillere kabili tevzi miktarı tespit edecek olan meclis ta
rafından iş'bu istikrazlar arasında taksim edilecektir. Şu kadar ki bir taraf
tan düyunu muvaihhideye, diğer taraftan «sair istikrazlar »a faizi aslileri 
miktarına nazaran aşağıda her biri için tespit edilmiş olan yüzdeler müm
kün olabildiği kadar tahsis edilecektir. 

Düyunu Sair 

jnuvahhide istikrazlar 

% Al,22 % 34,43 

% 59,64 % 43,49 
.Düyunu Sair 

ımuvahhide istikrazlar 

% 72,07 % 52,55 

% 84,49 % 61,61 

% 100 % 86,12 

% 100 % 100 

1 Haziran 1929'dan 31 Mayıs 1936'ya kadar yani 
,on dört altı aylık veya yedi taksiti senevi 

1 Haziran 1936'dan 31 Mayıs 1942'ye kadar yani 
on iki altı aylık veya altı taksiti senevi 

1 Haziran 1942'den 31 Mayıs 1947'ye 'kadar yani 
,on altı aylık veya beş taksiti senevi 

1 Haziran 1947'den 31 Mayıs 1949'a kadar yani 
dört altı aylık veya iki taksiti senevi 

1 Haziran 1949'dan 31 Mayıs 1952'ye kadar yani 
altı altı aylık veya üç taksiti senevi 

1 Haziran 1952'den sonra ve istikrazların tama
men intifasına kadar 
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4. tngiliz lirası ile tediye hakkı 
hıyarını haiz bulunmayan is
tikrazlara ait olmak üzere 
Türkiye tarafından tediye 
edilecek faiz yüzdeleri. 

5. 

6. 

Devre 

I 7 sene 

II 6 sene 

III 5 sene 

IV 2 sene 

V 3 sene 

İkramiyeli Türk tahvilâtı için 
Türkiye'nin mükellef olduğu 
tediye yüzdeleri. 

4 ve 5 nci paragraflarda mez
kûr istikrazlara tatbik edile
cek muamelenin azami ola
rak 3 paragrafda mezkûr is
tikrazların tabi olacağı mua
mele ile tahdidi 

Paragraf 4. —j İngiliz lirası ile tediye hıyarını haiz olmayan ve ziirde 
irae edilmiş olan j istikrazlara ait olup miktarları madde H'nin Paragraf 
1 nde münderiç cetvelin 7 numaralı sütununda irae edilmiş olan ve beher 
istikraz için Türkijye tarafından kendi hesabına olmak üzere icra edilecek 
itfalarla muvahhaıjan tenakus edecek oîan faiz tekasiti seneviyesi : 
Bu faizlerin lâzumüttediye oldukları paralar (1) 
.40 000 090 Frankjık Şark şimendiferleri ... 
.% 4 1903 Saydibajhri Türk lirası 
,Soma 'Bandırma j Türk lirası 
,Hadide - san'a Türk lirası 
Klonya Ovasının ıskası 

Mark 
Mark 

Fransız frangı 
Fransız frangı 
Fransız frangı 
Fransız frangı 
Fransız frangı 

Tezyitler 
yüzdeleri ıMüddet 

1 Haziran 1929'dajn 3.1 Mayıs 1936'ya kadar yani on dört altı 
,aylık veya yedi taksiti senevi % 45 
1 Haziran 193'6'dah 31 Mayıs 19421e kadar yani on iki altı aylık 
veya altı taksiti Senevi % 55 
1 Haziran 1942'deh 31 Mayıs 1947'ye kadar yarii on altı aylık 
,veya beş taksiti sejnevi % 85 
1 Haziran 1947'dejn 31 Mayıs 1949'a kadar yani dört altı aylık 
veya iki taksiti senjevi % 100 
1 Haziran 1949'dajn 31 Mayıs-1952'ye kadar yani altı altı aylık 
veya üç taksiti şehevi % 125 
1 Haziran 1952'ddn sonra ve istikrazların intifasına kadar % 150 
Yukarıda irae oludan yüzdelerin zammı ile birlikte Fransız frangı olarak 
tediye edilecek meblâğ Türk lirası ile yüzde yüz (başa baş) ödenecek olan 
rnelbaliğden dûn olduğu takdirde işbu paragrafta zıkrolunan istikrazlardan 
Fransız frangı ve ^ürk lirası 'ile lâzimüttediye olanların faizleri için miktarı 
itibarinin yüzde yijzü olmak üzere bu son para ile ödenecektir. 

Paragraf 5. —| Keşidelerde çıkıp da yalnız Fransız frangı ile lâzimüt
tediye olan ikramiyeli Türk tahvillerinin ikramiye ve itfa bedelleri ile tedi
yeden itibaren militan itibarinin yüzde yüzü olmak üzere bu para ile tediye 
edilecektir. j 

Paragraf 6. —j Bu makJdenin 2, 5 paragraflarında muayyen muhtelif 
tediye paralarının] kıymetinde taihavvülât vukua geldiği takdirde 4 ncü 
paragrafta mezkûi istikrazlarla 5 paragrafta mezkûr ikramiyeyi Türk tah-
filâtının 2 paragrajfta tespit edilmiş olanlardan daha müsait bir muameleye 
mazhar olamamaları ve ikramiyeli Türk tahvilâtının düyunu muvahhide-
ye vesair istikrazların da düyunu muvahhideden maada olan istikrazlara 
mümasil addedilmesi mukarrerdir. 
,Böyle bir hal vukuunda ikramiyeli Türk tahvilâtı, düyunu muvahhidenin 
vesair istikrazlar düyunu muvahhideden gayrı olan istikrazların tabi olduk
ları aynı muameleden mümkün mertebe müstefid olacaklardır. 

(1) Alman markı hakkında V nci maddenin 2 
kalmak kaydı ihtirazisi ile XVI nci madde mucibince h 
fişçe mukarrer tediye paraları esası üzerinden mezkûi\ 
$efrik edilecektir. Bu para Fransız frangı olduğu 
lor faizi aslî miktarlarına nispetle aşağıda irae olunat} 
bu para ile ödenecektir. 

Paragraf ahkâmı mahfuz 
istikraz için Mec-

Meclis tarafından 
$u takdimde mezkûr istikraz-

tezyitlerle birlikte 
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Mütedahil tekasiti seneviye 
mukabili bonoların «A, B, 
C tertiplerine» muhasses te
diye yüzdeleri 

Devre 
I 

II 

III 

IV 

V 

Devre 
I 

II 

III 

IV 

7 sene 

6 sene 

5 sene 

2 sene 

3 sene 

7 sene 

6 sene 

5 sene 

2 sene 

3 sene 

«B ve C» tertiplerinin ola
cağı muamelenin azami ola
rak A serisine ait muamele 
ile tahdidi 
«A, B ve C» tertiplerinin bi
rinci itfa kuponunun tediye 
tarihi 

Madde : XII 
Mütedahil Tekasiti Seneviyeye Mukabil Olan Bonoların 

Tediye Servisi 
Paragraf 1. — Mütedahil tekasiti seneviye mukabili olan bonolara ait 

senelik itfa kuponlarının servisinden Türkiye'ye düşen tediye taksiti sene-
viyesi aşağıdaki şerait dairesinde hamillere tediye edilmek için Meclis tara
fından A sırası hakkında XVI maddeye tevfikan tesp'it edilecek tediye pa
rasıyla B ve C kategorileri 'için de Fransız frangı olarak Türkiye tarafın
dan ödenen toptan tekasiti seneviye üzerinden ayrılacaktır. 
a) «A tertibi» Türk lirası, İngiliz lirası ve Fransız frangı üzerine tanzim 
edilmiş olan bu kuponlar 'ihtiva ettikleri otuz senelik itfa cüz'üne nazaran 
aşağıda muayyen yüzdelere tevfikan muayyer paralardan biri ile ödene
ceklerdir : 

•Müddet Yüzdeler 
1 Haziran 1929'dan 31 Mayıs 1936'ya kadar, yani yedi taksiti 
,senevi % 38 
1 Haziran 1936'dan 31 Mayıs 194'2'ye kadar, yani altı taksiti 
senevi % 48 
1 'Haziran 1942'den 31 Mayıs 19'47'ye kadar, yani beş taksiti 
(Senevi % 58 
1 Haziran 1947'den 31 Mayıs 1949'a kadar, yani iki taksiti 
(Senevi % 68 
1 Haziran 1949'dan 31 Mayıs 195'2'ye kadar, yani üç taksiti 
.senevi %, 90 
I Haziran 1952'den bonoların intifasına kadar % 100 
b) ı«iB serisi» Fransız frangı üzerine tanzim edilmiş olan bu kuponlar 
ihtiva ettikleri otuz senelik itfa cüz'üne nazaran aşağıda muayyen tezyit
lerle birlikte bu para ile tediye edileceklerdir. 

ıMüddet Yüzdeler 
1 Haziran 1929'dan 31 M'ayıs 1936'ya kadar, yarii yedi taksiti 
.senevi % 45 
1 Haziran 1936'dan 31 'Mayıs 1942'ye kadar, yani altı taksiti 
,senevi % 55 
1 Haziran 1942'den 31 Mayıs 1947'ye kadar, yani beş taksiti 
iSenevi % 85 
1 Haziran 1947'den 31 M'ayıs 1949'a kadar, yani iki taksiti 
senevi % 100 
1 Hazüran 1949'dan 31 IMayıs 195'2'ye kadar, yani üç taksiti 
senevi % 125 
1 Haziran 1952'den sonra bonoların itfasına kadar % 150 
c) ı«C serisi» Fransız frangı üzerine tanzim edilmiş olan bu kuponların 
ihtiva ettikleri otuz senenin itfa cüz'ünün tamamı bu para ile tediye edi
lecektir. 

Paragraf 2. •— Serilerden biririin veya diğerinin tediye paralarının kıy
metinde tahavvülât vukua geldiği takdirde IB ve C serisinden olan bonola
rın A serisindekilerden daha müsait bir muameleye mazhar olamamaları 
mukarrerdir. 

Paragraf 3. — Mütedahil tekasiti seneviye mukabili olan bonoların ilk 
kuponu 25 Teşrinisani 1929 tarihinde tediyeye vazedilecektir. 
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Madde : XIII 
itfa Serisi 

Uzun Vadeli İstikrazlar ve Hazüne Bonoları Konsolid Tahvilâtı 

1. Türkiye tarafından tediye te-
kasiti seneviye bakiyesinin it
faya tahsisi 

Muayyen adette sehim ola
rak tespit edilmiş itfa mü
kellefiyeti 

Paragraf 1. — Hükümet tarafından tediye edilen toptan tekasiti sene-
,viyeden XI ve XIJ nci maddelerin mevzuunu teşkil eden borçlarla onlara 
,ait •komisyon ve masraflar ayrıldıktan sonra fazla kalacak miktar (İkrami
yen Türk tahvilâta hariç) uzun vadeli istikraz eshamı ve Hazine bonoları 
konsolit tahvilâtı üzerinden aşağıda irae edilen eşkâl ve şeraite tevfikan 
icra edilecek olan itfalara tahsis olunacaktır. 

Paragraf 2. — Osmanlı düyunu umumiyesi resülmalını taksim komis
yonunca müttehaz mukarrerata tevfikan Türkiye'ye isabet eden düyunu 
umumiye hissesinin tediyesi için kendisi tarafından icra edilecek itfa mü
kellefiyeti muayyen adette sehim olarak 'hesap edilmiştir. 
Binaenaleyh Türkiye, beher istikraz için II nci maddenin birinci fıkrasında 
münderiç cetvelin 5 numaralı sütununda irae edilmiş olan adette eshamı 
mubayaa veya itfa ettiği anda ve konsolid tahvillerine gelince III ncü 
maddenin paragraf 3'nde 'bunlar hakkında irae edilen bakiyeleri de nak
den tediye ettiği zaman itfa mükellefiyetinden kurtulacaktır. 
,Şu kadar ki; ikramiyeli Türk tahvilâtı Osmanlı düyunu umumiyesinden 
mes'ul devletlerin heyeti Umumiyesi hesalbına icra edilecek keşideler ve on
lardan her biri hesabına ayrı ayrı yapılacak mübayaat ile lâzimülıtfa oldu
ğundan bu suretle' Türkiye hesabına Meclis tarafından satın alınmış olan 
eshamın resülmal itibarisine keşidelerde çıkan tahvillerin itfa resülmalın-
dan 'hükümeti müşarüleyhaya isabet eden hisse zam edilince elde edilen 
baliğ II nci maddenin I paragraifta münderiç cetvelin dördüncü sütunun
daki meblâğa vasıl olduğu zaman ikramiyeli Türk tahvilâtından Türkiye'ye 
isabet eden hisse tamamen itfa edilmiş addolunacaktır. 

3. itfaya mahsus mebâliğin tak
simi 

Paragraf 3. — itfalar aşağıdaki tarzda yapılacaklardır : 
a) Atideki istikrazlar için : Bu istikrazların lâzimüttediye oldukları para (1) 
40 000 000 franklık 
Şark şimendiferleri Fransız frangı Mark 
% 4 1993 Saydîbahri Fransız frangı, Türk lirası, Mark 
Soma - Bandırma Fransız frangı, Türk lirası 
Hadise - San'a Fransız frangı, Türk lirası 
Konya Ovasının iskası Fransız frangı 
Meclis itfalara muhasses senevi taksitler bakiyesinden evvelemirde her 

istikrazın itfa me'blâlı her altı aylık itfa mühleti için ona tekabül eden ku
ponun tediye para$ı nev'inden olmak üzere ayıracaktır. 
Bu para Fransız frangı olduğu takdirde itfa meblâğı XI nci maddenin pa
ragraf 4'ünde muayyen tezyitler ile birlikte Fransiz frangı olarak faiz 
taksiti senevisi için ayrılacaktır. 
Yukarıdaki beş istikrazın itfa meblâğları yekûnu mezkûr istikrazların bu 
maddede irae edilen şartlar dahilinde itfasına muhasses tek bir kül teşkil 
edecektir. 

(1) V nci maddenin paragraf 2'deki hükümler Alman markı hakkında 
mahfuz kalmak şartı ile. 
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4. Uzun vadeli istikrazlar tahvi
lâtının ve konsolit tahvilleri
nin başabaş hadlerinin tayini 

5. 

6. 

Altışar aylık itfa tahsisatla
rının her ay 1/6'smın isti
mali 

İştira suretiyle icra edilecek 
itfaların eşkâl ve şeraiti 

b) Fazlası toptan diğer istikrazların umumunun itfasına tahsis edilecektir. 
Paragraf 4. — Madunu bütün istikrazlar itfasının münhasıran iştira ta

riki ile icrasını icabettiren ra'iç : 
1. — Yukarıdaki (a) sırasından olan istikrazların tahvilâtı için Fransız 
frangı hakkında o devrede faizlere tatbik edilen aynı yüzdeler zammedil
mek üzere tahvil üzerinden muharrer meblâğ itibariden ibarettir. Şu ka
dar var ki; bu suretle tezyit ile birlikte hâsıl olan meblâğ itibari muhtelif 
,tediye paralarının kıymetinde tahavvülât vukua gelmesi sebebiyle (<b) sıra
cından olan istikraz tahvillerinin miktarı itibari olarak bedelini veya bu
nun Fransız frangı olarak mukabilini tecavüz ederse (a) sırasındaki tahvil
lerin iştirası madununda icra edilmesi icaibeden rayicin buna mukabil kıy
metine igöre tespit edilmesi mukarrerdir. 
(2. — (b) kategorisinden olan istikraz tahvilleri için her tahvil üzerinde 
ımuharrer meblâğ itibari, 

Paragraf 5. — Her altı aylık devre esnasında tediye edilen itfaya mah
sus karşılıklar gelecek altı aylık mühlet esnasında ve her ay iştiralara mah
sus olan meblâğın 1/6'sı istimal edilmek suretiyle sarf edilecektir. 

Paragraf 6. — Bu iştiralar Meclisin talimatı üzerine ve hükümetin me-
naifiine en muvafık surette bilâtefrik paragraf 3'deki (a) ve (b) sıralarına 
.dahil olan istikrazların herhangi birine ait olmak üzere gerek resülmala 
tahvil !bal'iği en yüksek olan tahvillerden gerek hükümet tarafından altı 
aylık vadenin mebdeinde Meclise tebliğ edilecek bir taleple borsada ra
yici en yüksek olan tahvilâttan icra edilecektir. 
,§u kadar var ki (a) sırasına dahil olup tahvil ihracına mevzuu teşkil etme
yen Konya Ovasının ıskası istikrazının paragraf 3'ün (a) işaretli bendi ahkâ-
rnına tevfikan itfasına mahsus ve bu maksatla alacaklı şirkete tediye edil
miş olan mebaliğ aynı sıradan olan ve aynı para ile tediye ile istikraz
lara ait tahvillerin iştirasına sarfedilen meblâğ itfa edilmiş resülmal itiba-
risiyle her birine ait faiz yüzdeleri nazarı dikkate alınarak.(l) Mezkûr 
istikrazların mubayaasına sarfedilen mebaliğe nazaran aynı nispette ola
rak bu istikrazdan ;bir miktarı itibariyi bilfiil itfa etmiş olacaktır. 
Mamafih alacaklı hu tarzı itfadan feragat etmek salâhiyetini her zaman 
haiz olacaktır. <Bu takdirde bakiyei matlup faiz getirmekte devam edece
ğinden itfası (a) kategorisinden olan istikrazlara ait itfa akçalarının heyeti 
umumiyesine mühasses mebaliğin miktarına göre (1) numaralı mülhak 
tabloda bu istikraz için tespit edilmiş olan itfa müddetinin hitamında o 
devre için muayyen Fransız frangı tezyitleri ile birlikte ve yukarıdaki 4 pa-
ragrafda irae edilen aynı kaydı ihtirazı altında başabaş icra edilecektir. 
A) sırasında olan istikrazların itfası keşideler usulü ile icra edildiği tak
dirde Konya Ovasının ıskası istikrazi bilaistisna bu maddenin paragraf 
8'deki ahkâmına tabi olacaktır. 
B) sırasına gelince : 
Jvlübayaalar bir taraftan düyunu muvahhide tahvillerinden diğer taraf
tan sair istikrazat tahvillerinden faizi tekasiti seneviyesinin tamamen tedi
yesine hali hazırda düyunu muvahhide resülmalı itibarisi sair istkrazlar re-
^ülmalı itibarisi arasında mevcut nispeti muhafaza edecek surette 'icra edi-

(1) Yani bu nispeti tayin için Konya Ovasının ıskası istikrazının % 5 
faizli tipten ve aynı sıradan olan diğer istikrazların % 4 tipinden olacakları 
nazarı itibare alınacaktır, 
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Mubayaaların icrası kendile
rine mevdu olan müesseseler 

Kur'a keşidesi usulü ile itfa
nın eşkâl ve şeraiti 

Türkiye lehine itfa 

1929 - 1930 ve 1930 - 1931 
senelerine ait itfa tediyatmın 
tatiline Türkiye'nin salâhiyet-
tar olması 

lecektir. Şöyle fi : Hükümet tarafından muhasses faiz yüzdeleri vasatisi 
ile bir taraftan [düyunu muvahhide için diğer taraftan sair istikrazlar için 
VI nci maddenin paragraf 3'ündeki muayyen olan faiz yüzdelerinin tedi
yesi mümkün olabilecektir. 
,Bütün istikrazların faiz servislerinin tamamı temin edildikten sonra düyu
nu muvahhide resülmalı itibarisi ile diğer istikrazlar resülmal itibarisi 
arasındaki nispetin muhafazası mecburiyeti merfu olacaktır. 
Kezalik hüküm-ejt faiz tekasiti seneviyesinin servisi tamamen temin edilmez
den evvel bile ŞCl nci maddenin paragraf 3'ündeki istikraz sırasının her 
biri için muayyen olan faiz yüzdelerinin tediyesini doğrudan doğruya te
keffül etmek şaftı ile bu mecburiyeti ref etmek salâhiyetini haiz olacaktır. 
Bu takdirde itfa:herhangi bir istikraz sırasında icra edilecektir. 

Paragraf 7. — Mubayaa muamelâtının icrası Paris, Londra ve İstanbul 
forsalarında Osmanlı 'Bankasına, Berlin borsasında düyunu muvahhide, 
(ikramiyen Türk tahvilâtı ve 1890 Osmaniye istikrazı için S. Bleiehroder 
(Bankasına ve sair istikrazlar için de D'oyçebanka tevdii edilecektir. 

Paragraf 8. -*— (A) sırasında dahili istikrazlardan hiçbiri için paragraf 
4'de tespit edileli meblâğ itibarinin dûnunda mübayaat icrası mümkün ol
madığı takdirde) bu istikrazlara muhasses olan itfa resülmalı keşidelere 
çıkan tahvilâtın jtediyatında istimal edilecektir. Kezalik (b) sırasında dahil 
olan istikrazlar hakkında dahi mezkûr istikrazların kâffesi başa baştan 
yükseldikleri takdirde kendilerinin itfa bedelleri keşideler icrası suretiyle 
istimal edilecektür. Mamafih başa baş bedelden yükselme hususu eğer 
bir taraftan yalnız düyunu muvahhidede ve diğer taraftan münhasıran (b) 
sırasında dahil ısair istikrazların umumunda vaki olacak olursa iki takdir
den birincisine göre yalnız düyunu muvahhide ikincisine göre de yalnız 
,sair istikrazlar kjeşideye tabi olacaklardır. 
.Meclis her altı (aylık mehil esnasında geçen altı ay zarfında mübayaatta 
istimal edilememiş olan itfaya muhasses mebaliği, (b) sırasında düyunu 
muvahhide ile sair istikrazların mübayaat için paragraf 6'da tespit edilen 
(şerait dairesinde; itfa nispetlerine riayet şartı ile (a) ve (b) sıralarının her 
biri dahilinde kur'a keşideleri icrası suretiyle istimal etmek için iktiza eden 
bütün tedabiri ittihaz edecektir. 
Keşidelerde çıkarı tahviller : 
a) (a) sırasında) dahil olan istikrazlar her devre için Fransız frangı hak
kında derpiş edjlen tezyitlerte birlikte ve bu maddenin paragraf 4'ünde 
,irae edilen aynı kaydı ihtirazi tahtında; 
,b) (b) sırasında dahil olan istikrazlar her tahvilin baliği itibarisi tediye 
^paralarından biri ile ödenecektir. 
Keşide lisitelerinih ilâm 'Meclis tarafından yapılacaktır. , 

Paragraf 9. - j - Keşide veya mubayaa suretiyle itfa edilmiş olan tahvilât 
Türkiye lehine iptal edilecektir. 

Paragraf 10. j — Bu maddede muharrer istikrazların itfa servisini hü-
ıkümet ilk iki tejiiye senesi için yani 1 Haziran 1929'dan M Mayıs 1931 
tarihine kadar trjuvakkaten talik salâhiyetini haiz olacaktır. 
Hükümet bu salahiyetini istimal etmek istediği takdirde itfa servisi hariç 
olarak muhtelif | servisleri temin etmek için iktiza eden meblağa maksur 
olmak üzere Türkiye tarafından toptan tediye edilecek olan taksitin bil'it-
tifak tayini için hu tasavvurundan Meclisi her tediyat senesinin bidayetinde 
haberdar edecektir. 
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14 Hükümet tarafından mali 
servis için muhasses komis
yonlar baliği 

2- Komisyon haddi asgari ve 
azamilerinin tadili 

3. Komisyon mekadırının tadi
li 

4. İcra edilen servis masrafları 

Madde : XIV 

Cari Servisin Komisyonlar ve Masrafları 

Paragraf 1. — Uzun vadeli istikrazların Hazine bonoları konsolit tah
lillerinin ve mütedahil tekasiti seneviye mukabili bonoların mali servisleri 
için hamillere icra edilecek tediyata ait olmak üzere hükümetçe muhasses 
komisyonlar aşağıdaki veçhile tespit edilmiştir. 

a) İstikrazların haiz servisi; 
Her birlik kupon asgari 0,125 Fransız frangı ve azami 0,25 Fransız frangı 
olmak üzere tediye edilen meblâğı gayrı saf iyenin % 1,2 

b) İkramiyeli Türk tahvillerinin ikramiye ve itfa servisi : 
Tahvil hasına asgari 1,50 Fransız frangı düşmek üzere ikramiyeler dahil 
olduğu halde itfa edilen meblâğı gayrı safiriin % 1 /2 

c) Mütedahil tekasit mukabili bonoların itfa servisi (A tertibine) dahil 
bonolardan her bir tek kupon başına asgari 0,125 Fransız frangı ve (b) ve 
(e) tertipler de dahil bonolardan her bir tek kupon başına 0,25 Fransız fran
gından dûn olmamak üzere tediye edilen meblâğı gayrı safinin % 3/8; 

d) Mubayaa ('istikraz tahvilâtı ile ikramiyeli Türk tahvilleri) yahut kur'a 
keşidesi (istikraz tahvilâtı) suretiyle itfa servisi : Birlik tahvil başına asgari 
1,50 Fransız frangı düşmek şartı 'ile mubayaa fiyatının yahut keşidelerde 
çıkan tahvilât için ödenen meblâğı gayrı safinin % 3/8. 

Paragraf 2. — Fransız frangı ile tespit edilen komisyon haddi asgarj 
ve azamilerinin her zaman 'icabı ahvale göre hükümet ile mali servisle mu
vazzaf müesseselerin müttefikan tadil edilecekleri mukarrerdir. 

Paragraf 3. — Faiz servisi tamamen ifa edildiği zaman balâda paragraf 
l'de muayyen komisyon miktarlarının yeniden tetkikine tevessül olunacak
tır. 

Paragraf 4. — İcra edilen servis masrafları tediye ilânlarının neşri mas
raflarını, keşide masraflarını (dolap "inşaası ve listelerin ilânı) komisyon
lar, kortajlar, borsa rüsumunu ve tahvillerin mubayaası için diğer masraf
ları İle tediye edilen kuponlarla itfa olunan tahvillerin irsal, sevk ve sigorta 
masraflarını ihtiva etmektedir. 

Eski varakaları tükenmiş olan tahvilâta ait kupon varakalarının Meclis 
tarafından tecdidini icabedecek masraflarını dahi ihtiva eder. 

1. Sermayenin tesisi 

BEŞİNCİ BAP 

Tediye Karşılıklarının Sureti Tediyesi, 

Madde : XV 

1 Haziran 1929'a tekaddüm eden ilk tediyelere ve işbu mukavelenamenin 
mevkii icraya vaz'ı masraflarına muhasses mebaliğ. 

Paragraf 1. — İşbu mukavelenamenin Türkiye Büyük Millet Meclisi 
tarafından tasdikinden itibaren «ilk tediyelere ve işbu mukavelenamenin 
icraya vaz'ı masraflarına muhasses karşılık» unvanı ile Osmanlı Banka
sında Meclis namına muayyen bir sermaye tesis edilecektir. 



2. Sermayenin tarzı teşkili 

3. Sermaye üzerinden icra edi
lecek mehuzat 

— 3f — 
Paragraf 2. — I u sermayenin menbaları : 

1. — Elyevm Meçinin zilyet bulunduğu mebaliğ : 
A) 1915 Martındî.n 1920 Martına kadar düyunu muvahhide vadeleri ve 
1924 Kânunuevvelinden 1920 Şubatına kadar olan keşidelerde çıkan ikra
miyen Türk tahvili ti ikramiye ve itfaları için müstahzar olan ziirdeki me
baliğ. 

65 398,97 Türk lirası 
284 008-13-4 ingiliz lirası 

6 540, 711,60 Fransız frangı 
iB) Düyunu muva tıhidenin 1923 Eylül ve 1924 Mart vadeleriyle 1923 Ni
sanından 1924 Şubatına kadar icra edilen keşidelerde ikramiye ve itfaları 
için 1923 - 1924 tediye senesinde müstahzar olan ziirdeki mebaliğ : 
,127 984-19-4 ti ıgiliz lirası 
ve 12 744 143,53 oransız frangı 
,C) Düyunu muvEhhide ve ikramiyeli Türk tahvilleri haricindeki istikraz
ların teminatları hasılatı olan ziirdeki mebaliğ : 
1 294 263,83 Türk lirası 
ve 11 652 424,15 ifransız frangı 
D) 13 Haziran İS28 tarihinde hükümet île Meclis arasında aktedilen itilâf 
mucibince «Trablusgarp» sermayesi denilen meblâğ ile düyunu muvahhide 
ve ikramiyeli Türk tahvilâtı servisine muhasses ihtiyat akçasından Türkiye' 
ye isabet eden hisse, 
2. — Muhtelif barkalarda bulunan mebaliğ; 
a) Düyunu muvahhide ve ikramiyeli Türk tahvilâtı haricindeki istikraz
larla teminat hâsıl ıtı ile 17 Teşrinievvel 1912 tarihinden sonra ki vadeler 
için bidayeten teş kil edilmiş olan karşılıklardan bakiye olarak Osmanlı 
Bankasında mevcut bulunan ziirdeki mebaliğ; 
1 331 997,40 Türk lirası (1) 
ve 8 849 462,70 F ansız frangı (1) 
b) !14 Teşfinievvrl 1912 tarihinden sonraki vadeler için bidayeten teşkil 
(edilmiş olan bakiyelerden : 
Paris ve Felemenk Bankasında mevcut bulunan, 
225 080 Fransız frangı 
,Keza Bank Nasyoı id Dö IKredi'de mevcut bulunan 
302,12 Türk lirası 
ve 197 670 Fransız frangı 
Şalüfizzildr 2 numarada irae olunan mehaliğ işbu mukavelenamenin Tür-

Î; Meclisi tarafından tasdikinden itibaren Banki Osmani-
cem ve tevhid edilecektir. 

kiye Büyük Mille 
de Meclis namına 

Paragraf 3. — 
a) IX ncu maddede 
ile XXVI ncı ma 
imuktezi karşılıklaj-1 
komisyonlar; 

(1) Mebaliğin bir arada cem ve tevhidi anına koflar 
sermayeye tahvili dahilî hesap edilebilmek için kafi 
irae edilecektir. 

Bu veçhile teşkil edilen sermayeden : 
irae edilip 1 Haziran 1929'dan evvel maddei mezkûre 

de ahkâmına tevfikan hamillere icra edilecek tediyat için 
a keza işbu tediyat için hükümet tarafından muhasses 

işleyen faizlerin 
rakkamlar bilâhara 
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b) Hazine bonoları konsolid tahvilleri ihracına ait ve III ncü maddenin 
paragraf 9'da muayyen imal ve mübadele masrafları, • banka komisyonları 
vesair muhtelif masarif; 
c) Mütedahil tekasit mukabili bonolar ihracına ait ve IV ncü maddenin 
paragraf 10'da, muayyen 'imal ve mübadele masarifi, banka komisyonları 
vesair muhtelif masarif; 
d) Osmanlı düyunu umumiyesi servisiriin tekrar başlamasının istilzam 
eylediği sair bilcümle masarif ve bilhassa XXVI ncı maddenin tatbikine 
ait masraflar; 
e) Sicillâtın nakli ve Meclisin Paris'te yerleşmesinin ve teşkilâtının orada 
yapılmasının istilzam eylediği bil'cümle masraflar tefrik olunacaktır. 

Bakiyenin hükümete iadesi Paragraf 4. — îşjbu mükavelenameriin iktisabı mer'iyetinden sonra hü
kümet 'ile Meclis arasında il'ittifak tayin edilecek t»ir müddet zarfında Mec
lis aöifüzzükir paragraf 3'de tadat edilen ve işjbu tarihte henüz icra edilme
miş olan muhtelif sarfiyat yapabilmek için teşkile mecbur olduğu karşılık
ların baliğini tespit edecektir. 
Sermayenin bakiyesi XVI ncı maddede musarrah «taksiti senevi» hesa
bı matlûbuna Türkiye'nin borçlu olduğu senelik taksitin son tediyatı şeh
riye üzerinden mahsubu icra edilmek üzere teslim edilecektir. 

Paraların tahvili Paragraf 5. — iMeclis anüfizzikir muamelâtın istilzam eylediği tahvil 
nukuda vakti münasipte tevessül eyleyecektir. 

Madde : XVI 

1 Haziran 1929 tarihinden sonra icra edilecek tediyat karşılıklarının tarzı 
tesisi. 

Teminat hasılatının tarzı te- Paragraf 1. — Istanlbul, Galata ve Haydarpaşa mıntıkalarındak'i bütün 
diyesi gümrüklerce tahsil olunan gümrük ve istihlâk rüsumunun hâsılatı gayrı 

saf iyesi 1 Haziran 1929 tarihinden itibaren yalnız iş günleri nazarı itibare 
.alınarak her iki günde bir aynen cibayet akçasıyla Meclis namına istan
bul'da Osmanlı Bankasına (Galata merkezi) ne teslim edilecektir. 

Bu suretle bankaya tevdii olunan mebaliğ hükümetin nef'ine olarak se
nevi % 2 nispetinde faiz 'getirecektir. 

1 Haziran 1944 tarihinden 'itibaren ve VII nci maddenin 1 paragrafı B ben
dindeki ahkâmı tatbiken Samsun gümrük mıntıkasında tahsil olunan güm
rük ve istimlâk rüsumunun varidatı gayrı safisi dahi aynen yukarıdaki şerait 
dahilinde Osmanlı Bankasının Samsun şubesine teslim edilecektir. Bu tak
dirde bil'cümle nakil masraf ve zararları hükümete ait olmak üzere tedi
yatı vakıa İstanbul Osmanlı Bankasına (Galata merkez'i) icra edilmiş hük
münde tutulacaktır. 

Paranın tahvili Paragraf 2. — Osmanlı Bankasına teslim ve bu 'bankada cem ve tevhid 
olunan mebaliğ hükümetle Meclis arasında vukubulacak itilâf ile temdit 
hali müstesna olmak üzere azami bir aylık müddet zarfında ingiliz lira
lına tahvil edilecektir. Bu mebaliğin devir ve tahvilini hükümet bizzat icra 
edecektir. Hükümet her defa İngiliz lirası mubayaa ettikçe Osmanlı Ban
kasından keüdi satış şartlarını soracaktır; Osmanlı Bankası tarafından teklif 
edilen fiyat en müsait fiyat olduğu takdimde mubayaa mezkûr bankadan 
yapılacaktır. 
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Taksiti senevi hesabının te
sisi 

Teminat 
tatili 

hasılatı tediyatının 

Noksanların devletin varidatı 
umamnüyeslinıden vak'i ol'acak 
teslimat ile kapatılması. 

A'ksi takdirde 
manii Bankasına 
bedeli tahsil 
(tahsis olunan 
manii Bankasına 

hükümet tedarik etmiş olduğu tahvil akçasını istanbul Os-
tevdi edecektir. Hükümet, kendi tarafından tevdi edilip 

edilemsyen çeklerin Türk lirası olarak mukabilini hamillere 
temin atın hâsılatını tenkis etmemek maksadıyla derhal Os-

iade etmeyi deruhte eder. 

/Yukarıda tayin edilen bir aylık müddet zarfında hükümet tarafından .tah
vil edilmemiş olan jnebaliği mevduat en kısa müddet zarfında resen Os
manlı Bankası taralından tahvil edilecektir. İngiliz lirasının kıymetinden 
düşmesi hasebiyle hjikümetle Meclis VI ncı maddenin paragraf 4'deki ah
kâmına tevfikan başjka bir para tayin irae ettikleri takdirde devri icabeden 
mebal'iğin bu paraya tahvili muameleleri aynen balâdaki eşkâl dairesinde 
,icra edilecektir. Esasen İngiliz lirasına tahvil edilmiş bulunan mebaliğe ge-
hnce : Tahvilin kambiyo piyasasında icrasına imkân mevcut olmak şartı 
İle hükümet bunları^ yeni paraya tahvilini talep edebilecektir. 

, Paragraf 3. — Bju suretle tahvil olunan mebaliğ Meclis namına olarak 
derhal ecnebi memleketlerdeki Osmanlı Bankası merkezlerine nakledilecek
tir. Naklolunan metaliğin ahzıridan itibaren beş günlük bir müddet zar
bında banka Meclisli bil'itilâf mebaliği mezlbureyi II nci maddede münde-
riç tabloda ve III v4 IV ncü maddelerde irae olunan muhtelif müesseseler 
meyanında, bu müesseselerin mali servislerini temin etmekle mükellef ol
dukları istikrazlar nispetinde tevzi edecek ve düyunu muvahhide ve ikrami
ye! Türk tahvillerinle ait mebaliğ Osmanlı Bankasında mevdu kalacaktır. 
Mezkûr müesseseler^ Osmanlı Bankası tarafından kendilerine teslimatın 
,vaki olduğu günün piyasası üzerinden mezkûr Meclis namına açılacak bir 
«taksiti senevi» hesabına teslimatı anifeyi matlup kaydedeceklerdir. 

Paragraf 4. Hükümetin medyun olduğu taksiti senevinin tamamı 
işbu mukavelenamec e musarrah ecnebi paralarıyla «'taksiti senevi» hesa
bına nakledilmiş bulununcaya kadar teminat hasılatının Osmanlı Banka
sınla teslimatı devam) edecektir. O andan İtibaren hükümet teslimatı seneyi 
maliyenin sonuna kajdar tatil edecektir. Mamafih bir ay zarfında icra edi
len tahvil ve nakiller muayyen ecnebi paralarıyla tesbit olunan mürette
batın 1 /81ine baliğ jîîduğu evvelki aylara ait sekizde birler de tesis edil
miş bulunduğu takdirde hükümet o ayın nihayetime kadar muhasses gtilm-
rük hasılatının istümİalİnd© serbest olacağı bir hesaba teslimi edilmesini 
talep edecektir. j 

1 
v Paragraf 5. 25 Msan ve 25 Teşrinievvel tarîhl'erinde Osmanlı Banka

sın?. tesiiim edilen mebaliğ tahvili mahsultüniün VI ncı maddesinin paragraf 
2'sinde işaret edilen!altı aylık yekûnuna baliğ olamdığı aniliaşıldığı tak
dirde hükümet bu njoksanı devlerin varidatı umuımiıyesinde telâfi ile mü
kellef olacaktır. 

!Bü husus için mpktezi miklfcar hükümete Meclis tarafından icra edile
cek tebligattan i!tibaj-en on gün zarfında hükümetçe İstanbul'da (Galata 
merkezi) Osmanlı Bknkası merkezine teslim edilecektir. Osmanlı Bankası 
derhal bu mebafliğin j tahvilini icra edecektir. 
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«Taksiti senevi» hesabının hü- 'Paragraf 6. ı«Ta(k îti senevi» hesabı İngiliz lirası olaraik teslis edilmiş 
ikümet lehine getirdiği faiz. oldukça İngiltere banlkası iskont'o miktarı resimsinden % 1 1/4'ten dun 

olmak ve haddi azami olaraik % 5'i tecavüz etmemek üzere hükümet le
hin© faiiz getirecekuir. 

«Taksiti senevi» hesabı înığüiz lirasından başlka bir para ile tesis edil
miş ise hükümete verilecek faiz miktarları hükümet ile Osmanlı Bankası 
arasında müştereken tayını edilecektir. 

Muhtelif servislerin tediye pa- Paragraf 7. Her vadeden evvel Meclis faiz ve itfa servislerinin her 
fasının Meclis tarafından ta- biri içlin bu servislerin hangi para ile ifa edileceğini tayin edecelk ve bu 
yinii ve mali servise memur para kambiyo haikkı huyarınıı tazaimimun eden servisler İçin muhtelif tediye 
olan müessesat nezdlinde kar- paralan meyanında o zaman en kıymetli bulunanı olacaktır. Meclis her 
ışıhklar teslisi 10 Mayıs ve 10 Teşrinisanide faiz ve itfa servislerinin her biri için mulk-

tezi karşılıkların «taksiti senevi» hesabından ahz ve tefrik edilmek suretiyle 
tesbit edilen paralar üzerinden fiesiis edilmiş olması için icabeden talimatı 
verecektir. 

Meclis tarafından tediye ilân
larının neşri. 

Paragraf ,8- Mecl'iıs tarafından muhtelif tediye mahallerinde neşredi-
iecek tedliye ilânı her taksitin ne nev'i para i e tedi'ye edileceğimi hamil
lere blildürecdk'tir. Hamiller kendilerine lâzimülttediye olan mebaliğin tedli-
yeslini müruri zaman mühletlerinin inkizasına değin ancak mevzuubahls 
taksit içlin Meclisçe teslbit edilmiş olan para ile talep edebilecektir. 

Meclis tarafından intihab edilen paranın muadili tediye mahallerinlin 
herhangi birisinde ibraz gününün kambiyosuna nazaran mahalli akça ola
rak hamilere tediye edilecektir. 

Mali servise memur olan mü- Paragraf 9. Mali servise memur müesseseler, tediyesini temin etnikleri 
esseselerin mes'uliyeti. muhtelif servisler için Meclislin kendiMerine tevdii edeceği karşılıkları ne 

suretle istimal etltikleri hakkında mezkûr Meclise hesap vermeye mecbur 
olacaklardır. 

Tahvil muamelâtının talikini 
'istilzam eden istisnai halleriin 
tâyini. 

Teminat hasılatının Osmanlı 
©ankasına teslimine devam 
olunması. 

Madde : XVII 

Tahvil muamelâtının taliki şartları 

Paragraf \, Milli paranın düşjmesiinli icabeiden ahvali .mücbire neticesi 
olarak bank Osmaniye mevdu paralanın ecnebi akçasına tamamen veya 
küsmen tahvili hafine için müşkülâtı azimeyi mucip olmaksızın icra edile
mez ise hükümet Meclise ve bank. Ostoanliye ecnebi akçasının tamamen 
veya kısmen mubayaasının taliki zaruretinde kaldığını tebliğ edecektir. 

Paragraf 2. Tahvil muamelâtının bu muvakkat tatiline rağmen hükü
met mili para ile teminat hasılatı teslimine devam edecektir. Her ayın 
hitamında Mec'lis tarafından muvakkat bir hesap tanzim edilecektir. Vez
nedeki mebaliğ tahvil muamelesinin talikinden itibaren mürur eden zama
na XVI ncı maddenin paragraf 4 mudilbince tekabül eden karşılığı ecnebi 
parasıyla teşkil için günün rayicine göre muktazi olan meblâğı tecavüz 
ederse fazlası hükümetine emrine tevdii olunacaktır. 

Aksi takdirde hükümet tahakkuk eyleyen noksanı kendi varidatı umu-
miyesünden ikmal ile mükellef olacaktır. 

Tahvil muamelesine tekrar başladıktan itibaren kafi bir hesap tesıfiye-
sine tevessül olunacaktır. 
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Meclis ile hükümet arasında 
ımüzakeralt 

Usulü tahkiim. 

Hakemin kararı. 

Hamilere tediye edilmemiş 
lOİan mebaliğin sureti istimali 
ve hasılatı. 

Paragraf 3. 
mehil zarfında 
gayri kabili içtinap 
devamı hakkında ur 
başlamış olmak 
cak, temdlit hali 
fırada tahakkuk etmt ş 

Paragraf 4. 
leceMr. Bunun için 

Yukarda beyan edilen tebliğden İtibaren sekiz günlük bir 
tahVl muamelâtının tatili hakkında ve >ta!til keyfiyetinin 

olduğu anlaşılırsa tam veya kısmi bir tatil'in müddeti 
r^şmak üzere hükümetle Meclis arasında müzakerat 

lâzı mıgelecekltir. İki taraf arasında b'il'ittifak kararlaşa-
mtü|âtesna olmak üzere itilâf sekiz günlük bir mehil zar-

oilSmak lâzımgelecekStir. 

%f hasıl olmaz Jse ihtilâf derhal bir hakeme arz edii-
sekiz gün zarfında müttefikan bk mali ehdühibre ta

yin edilecektir. Bu (müddetlin; mürurundan sonra evvel davranacak taraf 
İsviçre Federal Mahkemesi Reisiniden veyahut onun velldillinden bir hake
min tayiriini talep edecektir. Bu hakem Mecliste temsil edilen milletlerin 
mensup olduğu devlet tebaası meyanından intihap edilemeyecektir. 

îlâm bir aylık bjjr müddet zarfında ıstar edilmiş olmak lâzımgelecek-
tir. Mamafih bu müddet hakemin esbabı mucibeli bir kararıyla temdit edi
lebilecektir. j 

Hükümet filhal jmevzuubahis olan hakeme müracaat hususuna karşı 
hakimiyete ait istisnja defi dermeyan ötmeyeceğini beyan eyler, 

Paragraf 5. Hajkem Hükümet tarafından talep olunanı tahvil muame 
lâtımn tamıamen veVa kısmen tatili zaruri olup olmadığına karar verecek
tir, Taltiftin zaruri dlljiuğunu tasdik ettiği takdirde hakem tamamen veya kıs
men tahvil muamelatını tedil veya tatil edecektir. §u kadar vark'i; Hükü-
me işbu maddenin iparagraf 2*de beyan edildiği veçh üzere mlilli para ile 

i 
bankı Östnaniye teslimata devam edecektir. 

Halkem ilâmı lejdeliicap mahiyeti movaklkateyi haiz otaak üzere ısltar 
edilebilecektir. Bu (takdirde mesele hakem tarafımdan kendi tesbüt etmiş 
olduğu müddetin hjitamında tekrar rüiyet •edilecektik'. Hakemlin ilâmı der
hal lâzfaülieradır. 

İki taraftan her 
tüği sair masarifi 

biri hakemin muhassesatını ve usulü tahkimlin icabet-
riüşterekeyi münasıfeten deruhde edecektir. 

Paragraf 6. Tafhvİl muamelâtının müddeti tatili esnasında Hükümet 
taraf ıradan tevdii ofuraup düyunu umumiye servisine tahsis edilen meba-
l'iğ - tahvil edilmiş olsun veya Olmasın - alltı aylık vadeye tekaddüm eyle
yen onlbesinci günden evvelkü devre için, hamillere tahsisi mahfuz kalmak 
şartı ile Hükümete ait olacaktır. 

Osmanlı Bankasında mahfuz Türk lirasıyla olan mebaliğ. 2 0/0 hase
biyle Hükümet lehine faiz getirecektir, işbu devrenin hitamında mezkûr 
mebaliğ ve hükümet tarafından kat'i ve tam tahvil muameleline kadar 
•deruhde olunan kajrabiyo - zararı müstesna olmak üzere - tevdi ve istimal 
zararlarına taharnmiil edecek olan hamilere ait olacaktır. 

i * 

Gayri kabili taİViî mebaîiğ, Meclis bunlar hakkında bk tarzı istimale 
karar vermiş olmakiikça Osmanlı Bankasında emanet olarak kalacaktır. 
Tahvil edilen mebal'iğ bunların hamillere kısmen tediyata istimalleri hak
kında Meclis bir karar ittihaz etmiş oflmladıkça esasen karşılıklara zilyet 
olan bankalarda emanet olarak kalacaktır. 
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ALTINCI BAP 

Amillerin temsili 

Madde : XVIII 
Teşkilât ve muamelâttın It&rz ve cereyanı 

Temsül! uzuvları, Paragraf 1. Hamlillerinı temsil1! ve menfaatlaranın muhafazası aşağı
daki 'iki uzva tevdi olunmuştur. 

a) «Düyunu umumiye» meclisi namı verilen sabık Osmanlı İmpara
torluğunun taksime uğrayan düyunu uımıumiyesıi - -(Sabık Osmanlı düyunu 
umutmiiyesi meclisi idaresi) 

b) «Hamiller Meclisi» namı verilen düyunu muvahhide ve ikramiyeli 
Türk tahvilatından gayri sabık Osmanlı İmparatorluğunun taksime uğra
yan düyunu umumiyesi istikrazları hamilleri meclisi; 

Sabık Osmanlı İmparator- Paragraf 2. Sabık Osmanlı İmparatorluğunun taksime uğrayan dü-
luğunun taksime uğrayan dü- yunu umumiyesinin meclisi; 
yunu umumiyesi meclisinin — Felemenk hamillerini dahi temsil eden ve Londra'da «Konsil of 
kimlerden teşekkül ettiği. Kora Bunthulders» tarafından, bu olmadığı takdirde Bank Dangılterin 

müdürü tarafından veyahut bu da olmazsa Londra'da İngiliz ve Felemenk 
hamillerinin umumi içtimaında (Miting) kabul edilen bir karar ile tayin 
edilen İngiliz hamillerini temsil eyleyen bir aza : 

Sendikada zetabiliseman finansiye döpari tarafından yahut • olmadığı 
takdirde (Association Nationale des Porteurs Français de Valeurs Mo-
bilier) 

Tarafından davet edilen Fransız hamillerinin bir içtimai umumisince 
tayin edilen Fransız hamillerini temsil eyleyen bir aza. 

— Krallık ticaret odaları sendikası sıfatıyla teşekkül etmiş Chambre 
de Commerce de Rome tarafından bu olmadığı takdirde Confederation 
General des Bancaires Faseistes tarafından veyahut bu da olmadığı tak
dirde Roma'da İtalyan hamillerinin bir içtimai umumisi tarafından tayin 
edilen İtalyan hamillerini temsil eden bir aza; 

— Türk bankaları mümessillerinden müteşekkil bir heyet tarafından 
veya olmadığı takdirde şehremanetinin daveti üzerine İstanbul'da içtima 
eden hamillerin meclisi umumisi tarafından tayin edilen Türk hamillerini 
temsil eyleyen bir aza, 

— Osmanlı Bankası- tarafından tayin edilen bir azadan terekküp ede
cektir. 

Düyunu Umumiye Meclisinin riyaseti seneviyesi münavebeden İngiliz 
ve Fransız mümessillerine tevdii olunacaktır. 

Reisin gaybubeti halinde yahut muvakkat bir mazereti zuhur ettiği 
takdirde ve bu gaybubetin yahut mazeretin imtidadınca riyaset düyunu 
umumiye meclisinin en kıdemli azası tarafından ifa olunacaktır. Düyunu 
umumiye meclisi reisinin daveti üzerine içtima edecektir. Düyunu umu
miye meclisinin azalarından her birinin bir reyi olacaktır. Kararlar ekse
riyeti âra ile ittihaz olunacaktır. Tesavii âra halinde reisin reyi nafiz ola
caktır. Muamelatın sıhhati cereyanı için azadan hiç olmazsa üçünün hu
zuru lazım olacaktır. 

Düyunu umumiye meclis azalarının tayinleri meclis nezdindeki hükü
met komiserine tebliğ edilecektir. 
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Düyunu muvahhide ve ik
ramiyen" Tünk tahvillerinden 
maada sabık: Osmanlı im
paratorluğunun taksime uğ
rayan düyunu umumiyesi is
tikrazlarının hamilleri mec
lisinin kimlerden teşekkül et
tiği. 

Salâhiyetler. 

. Paragraf 3. Düyunu muvahhide ve ikramiyeli Türk tahvillerinden 
maada sabık Osmanlı İmparatorluğunun taksime uğrayan düyunu umu
miyesi istikrazlarının hamilleri meclisi; 

Natıonale des Pprteurs Français ve Valeurs (Association mobilier) ta
rafından tayin edilecek olan Fransız hamillerini temsil eden üç aza : 

— Bankalar serjdikası tarafından tayin edilecek olan Alman hamille
rini temsil eyleyen siki aza. 

-r- Anvers'deki Association belge pour la defense des Detenteurs de 
Fonds Pukkes tarafından tayin edilecek olan Belçika hamillerini temsil 
eden bir azadan terekküp edecektir. 

Hamiller meclisi her sene Fransız hamilleri mümessilleri meyanından 
kendisine bir reis intihap edecektir. 

Reisin gaybubeti veyahut mazereti halinde riyaset Fransız mümessil
lerinin en kıdemlisi tarafından ifa edilecektir. 

Hamiller meclisi reisinin daveti üzerine içtima edecektir. Hamiller 
meclis azasının her; birinin bir reyi olacaktır. Reyler meclis azasından bi
rine verilmiş vekâlet tariki ile de ifa olunabilecektir. Şu kadar var ki : 
Hiçbir aza kendi reyi de dahil olduğu halde üç reyden fazla reye sahip 
olamayacaktır. 

Muamelatın sıhhati cereyanı için hiç olmazsa üç rey sahibi iki azanın 
bilfiil huzuru lazımdır. 

Kararlar ekseriyeti âra ile ittihaz olunacaktır. Tesavii âra takdirinde 
reisin reyi nafiz olacaktır. 

Fransız, Alman ve Belçika'lı hamilleri temsil eden azaların tayinleri 
hükümetin meclis nezdindeki komiserine tebliğ edilecektir. 

Paragraf 4. Aşağıda tetkik edildiği veçhile meclise işbu mukavelena
me ile tevdi edilmiş olan vazaifi bu iki teşkilat münferiden veya müştere
ken ifa edeceklerdir. 

a) «Düyunu ujnumiye meclisi» 

1. Münhasıran! düyunu muvahhideyi, ikramiyeli Türk tahvilatını, 
^müteda'hilleri, hazine bonolarının konsolid tahvillerini alâkadar eden me-
;aü hakkında bilcümle mukarrerat ittihaz etmeye; 

2. Muamelat cereyanı adisini takibettikçe işbu mukavelename ile 
xmeclfis»'e tevdi edilen bilcümle tedabiri tatbikiyeyi ittihaz eylemeye; 

3. «Düyunu uinumiye meclisi» ve «hamiller meclisi» tarafından müt-
tehaz kararla keza | müştereken ittihaz olunan mukarreratın icrasını temin 
etmeye salahiyettarl olacaktır. 

B) «Hamiller meclisi» düyunu muvahhide, ikramiyeli Türk tahvilatı, 
mütedahiller ve hazine bonolarının konsolit tahvillerinden gayri istikraz
ları münhasıran alâkadar eden mesail hakkında bilcümle mukarrerat it
tihaz etmeye salahiyettar olacaktır. 

C) Muamelatı^ cereyanı adisinin haricinde olarak işbu mukavelena
menin tatbikini ve aynı zamanda hem bir taraftan düyunu muvahhide 
ikramiyeli Türk tahvilatı müdahiller ve hazine bonoları konsolid tahvil
leri ve diğer taraftan sair istikrazları alâkadar eden bir mesele hakkında 
bir karar ittihaz edilmek icahettiğinden işbu karar her iki meclis azasının 
iştirak edecekleri müşterek bir celsede ittihaz edecektir. 

i ' 
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Sa'bıik Osmanlı İmparator
luğunun taksime uğrayan dü
yununun servisi. 

Merkez 

Meclisin tatili failiyeti. 

Meclis azalarının müddeti 
faaliyetleri. 

«Düyunu umumiye meclisinin reisi» ve «hamiller meclisinin reisi» veya 
onların yerine kaim olan ittihaz edilecek kararın muamelatın cereyanı 
adisi haricinde olup olmadığının ve tatbikatında her iki sınıf düyunu umu-
miyeyi alâkadar edip etmediği müştereken takdir için salahiyettar olacak
lardır. 

Düyunu umumiyenin servisi hakkındaki bilcümle ehemmiyetli maluma
ta ıttıla kesbetmek yahut senevi raporu tetkik ve tasdik etmek üzere altı 
ayda bir mecburi olarak müşterek bir celse aktedilecektir. Bundan başka 
ihtiyaç hâsıl oldukça gerek «düyunu umumiye meclisi» reisinin teşebbüsü 
gerek «hamiller meclisi» reisinin talebi ile müşterek celseler aktedilecektir. 

Müşterek celselere «düyunu umumiye meclisi» reisi tarafından riya
set edilecek, diğer azaların her biri bir reye sahip olduğu halde müşa-
rüleyh iki reyi haiz olacaktır. Meclisler, azalarından birini tevkil etmek 
suretiyle rey itası mümkün olacak, fakat hiçbir aza kendi reyi de dahil ol
mak üzere üçten fazla reye sahip olamayacaktır. 

Kararlar ekseriyeti âra ile ittihaz olunacaktır. 
Müzakeratın muteber olması için cem'an yekûn hiç olmazsa yedi reye 

sahip bulunan dört azanın bilfiil huzuru lazım olacaktır. Tesavii âra vu
kuunda karar bir hakem tarafından ita olunacak ve bu hakemin tayini 
hususunda uyuşulamadığı takdirde emir taayyün Banque Nationela Suisse 
müdüriyetinin riyaseti tarafından yahut bu olmadığı takdirde mezkûr riya
setçe irae edilecek herhangi diğer bir zat tarafından ifa olunacaktır. 

Müşterek içtimaa davetler «Düyunu umumiye meclisi» reisi tarafın
dan icra olunacaktır. Müşterek celseler «düyunu umumiye meclisi» nin 
merkezi dairesinde inikat edecektir. 

Paragraf 5. Düyunu umumiye servisleri «düyunu umumiye meclisi» 
nin ve bunun aşağıda Paragraf 7"deki şerait dairesinde çekilmesi halinde 
«hamiller meclisi» nin amiriyet ve murakabesi altına vaz edilmiştir. 

Bu servislerin reisi «düyunu umumiye meclisi» reisi tarafından «ha
miller meclisi reisine» işbu meclise ait kararları ittihaz etmek için ihtiyacı 
olabileceği bilcümle malumatı itaya mezun kılınacaktır. 

Servisler müstahdeminin tayin ve azli «düyunu umumiye meclisi ta
rafından icra edilecektir. Ancak başlıca şube müdürleri ile meclisin med
yun hükümetler nezdinde bulundurduğu memurların tayin ve azli müşte
rek bir celsede tasdike iktiran ettirilecektir. 

Senei maliye hitamında «düyunu umumiye meclisi» bir rapor tanzim 
edecek ve bu rapor müşterek bir celsede tasdik edildikten sonra işbu cel
senin reisinin imzası tahtında neşredilecektir. 

Paragraf 6. «Düyunu umumiye meclisi ile hamiller meclisinin müş
terek merkezi Paris'te olacaktır. 

Paragraf 7. «Düyunu umumiye meclisi» ve «hamiller meclisb'nden 
her biri kendilerine ait istikrazların intifasında tatili faaliyet edecektir. 

Paragraf 8. Osmanlı düyunu umumiye meclisinin azayı hazırası 
1 Haziran 1932'ye kadar olan devrede düyunu umumiye meclisini teşkil 
edecektir. 

«Hamiller meclisi» azaları işbu mukavelenamenin Türkiye Büyük Mil
let Meclisi tarafından tasdikini müteakip aynı devre için tayin edilecek
lerdir. 
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Aziller. 

Bundan sonraki devrelerin imtidadi beşer seneden ibaret olacaktır. Va
zifeleri hitam bu|an azaların tekrar intihabı caiz olacaktır. Her iki mec
liste inhilâl edecejk azalıklar 2 ve 3 ncü paragraflardaki eşkal dairesinde 
derhal yeni azala^ tayin edilecektir. 

Paragraf 9. İjki meclisten biri veya diğerine mensup bir aza vazife
lerinde tekâsül elerse kendisini tevkil etmiş olan makamat tarafından 
azolunacaktır. 

Bütçe. 

Hükümet komiserleri. 

Paragraf 10. (Hükümet «meclis» masraflarına işbu mukavelenamenin 
X ncu maddesi mucibince her sene tefrik edilecek 29 450 altın Türk Li
rası miktarında njaktu 'bir tertibi senevi tahsis ile iştirak edecektir. 

Bu meblağı kjabederse XXVIII nci maddenin Paragraf 2'de zikredilen 
bakiyeler üzerinden icra kılınacak tevkifat için itmam edilecektir. 

Düyunu muv^hhide de, ikramiyeli Türk tahvilatında ve mütedaviller 
de Türk hissesinin tamamen intifasını müteakip balâdaki tahsisat hafzedi-
lecektir. 

Paragraf 11. j İşbu mukavelenamenin Türkiye'nin hissesine ait cihet
leri itibariyle tatbikini takip için hükümet bir komiser tayin edecek ve bu 
komiser «düyunu! umumiye meclisinin» ve «hamiller meclisinin» her cel
sesine ve keza müşterek celselere davet olunacaktır. 

Komiser bu celselere istişari rey ile iştirak edecektir. Hükümetten mec
lislere ve bilmukabele meclislerden hükümete yapılacak bütün tebligat 
komiserin vesatetlyle icra edilecektir. Komiser; sabık Osmanlı İmparator
luğunun taksime İ uğrayan düyunu umumiyesi, şuabatı tarafından tutulan 
defatiri vesair vesaiki tetike ve her türlü teftişa't icrasına, düyunu umumiye 
meclisinin ve yukarıdaki Paragraf 7'de tespit edilen şerait dairesinde, işbu 
meclisin çekilmes-i halinde hamiller meclisinin bir murahhası huzuriyle 
salahiyettar olacaktır. 

Hükümet tarafından komiserin tayini işbu mukavelenin imzasını mü
teakip icra edilecjektir. 

Komiserin majaş ve masarifi hükümete aittir. 

Şayet bütün mesul hükümetler için tek bir komiser tayin edilmiş ise 
komiserin maaş |ve masarifi istikrazat heyeti umumiyesi servisinde bu 
hükümetlerin heıf birisinin hissei iştiraki nispetinde tevzi edilecektir. 

29 Teşrinievvel 1914'den 
1 Kânunuevvel 1928 tarihi
ne kadar müruri zamanların 
tatili 

Y E D İ M BAP 

Ahkârnş Muhtelife 

Madde XXX (XIX) 

Müruri Zaîıanlann (Tatili 

Paragraf 1. (Hükümet kendini alâkadar eden hususatta Osmanlı dü
yunu umumiyesijıin itfa edilen tahvilat ve kuponlarının eski müruri za
man müddetlerinin 29 Teşrinievvel 1914'den 1 Kânunuevvel 1928 tarihine 
kadar tatil edilmesini ka'bul eder. 
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Madde : XX 

Osmanlı düyunu umumiyesi 
sermayesinin taksimine me
mur komisyonların kararı ve 
ihtiyat sermayesinin ciheti 
tahsisi 

Mehuzatın Meclis tarafın
dan kararlaştırılması. 
Sermayenin idaresi ve tarzı 
istimali. 

Hususi İhtiyat Sermayesi 

Paragraf 1. Osmanlı düyunu umumiyesinin itibari sermayesinin tak
simine memur komisyon bu düyundan mesul olan hükümetlerin her bi
rinin hissei aidelerini temsil eden tahvilat miktarım bilfiil itfa ettikleri 
zaman uhdelerine müterettip kısım sermayeden biri olacaklarını kabul 
etmiş olduğundan ve mezkûr hükümetler arasında Lozan Muahedesi mu
cibince hiçbir kefaleti müteselsile mevcut olmadığından meclis Osmanlı 
düyunu umumiyesinin mezkûr hükümetler meyanında tevzi edilirken gö
zetilmiş olan esas nisbetlerini tağyir eden itfalar yüzünden hamillerin ma
ruz kalabilecekleri zararı telafi için hususi bir ihtiyat sermayesi ihdas ede
bilecektir. 

Paragraf 3. Meclis mürettebatı seneviyeden yukarıdaki Paragraf 2'de 
mehuzatın miktarım tayin için salahiyeti kâmileyi haiz olacaktır. 

Paragraf 4. Hususi ihtiyat sermayesi meclis tarafından idare oluna
cak ve Osmanlı Bankasına mevdu bulunacaktır. 

Meclis işbu sermayenin Osmanlı düyunu umuıriiyesini mevkii tedavül
deki tahvilatın mümkün olduğu kadar mecmuunun itfasını temin için is
timal etmek hususunda salahiyeti kâmileyi haiz olacaktır. 

Bu sermayenin yukarıda zikrolunan mevzu için ademi istimali halinde 
tamamının veya baki kalacak miktarının nihai ciheti' tahsisi meclis tara
fından tespit edilecektir. 

Madde : XXI 

Osmanlı Düyunu Umumiyesi Hamilleri Arasında Yapılacak Muamelede 
Müsavat 

Paragraf 1. Hükümet işbu mukavelenameye iltihak etmemiş olan ha
millerle kendilerine daha müsait bir surette tasfiyeyi tazammun eden hiç
bir itidal aktetmemeye taahhüt eder. 

Madde : XXII 

İltihak etmemiş hamillere 
daha müsait muamele 'bah
sedilmemesi hakkında teah-
hüt. 

Türkiye ile Osmanlı Düyunu Umumiyesinden Mesul Diğer Hükümetler 
Arasında İktikrazların Tediye Akçası Hususunda Yapılacak Muamelede 

Müsavat 

'Diğer devletlere daiha müsa
it şeraiti tediyenin hamilleri 
tarafından kabulü takdirin
de Ibu şeraitten hükümetin 
müstefit edilmesi. 

Paragraf 1. Muhtelif istikrazların servisine muhasses tediye akçası 
hususunda işbu mukavelenameye iltihak eden hamiller tarafından Osmanlı 
düyunu umumiyesinden mesul diğer herhangi devlet hakkında kabul edi
lecek en rnüsait muameleden istifade hakkını hükümet muhafaza eder. 

işbu mukavelenamenin Türkiye hakkında tespit ettiği şeraitten heyeti 
umumiyesi itibariyle borçlu için daha müsait olmak üzere Lozan Muahe
desine iltihak etmiş olan hükümetlerle Osmanh düyunu umumiyesi servi
sinin tekrar başlamasına müteallik olarak aktedilecek herhangi itilafın 
rüchaniyetinden istifadeyi; mukabil mükellefiyetleri ka'bul şartıile Türkiye 
lehine talep etmek hakkını dahi hükümet keza muhafaza eder. 

Bu husustaki Osmanlı düyunu umumiyesi servisinin tekrar başlaması 
hakkında diğer devletlerle aktedilecek itilafların Meclis canibinden hükü
mete tebliğinden itibaren ancak üç ay zarfında dermeyan edilebilecektir. 
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Bu talebin dermjeyan edilmesi işbu mukavelenamenin icrasını talik ede
meyecektir. 

Hükümet ile (Meclis meyanmda işbu hükmün tatbiki hakkında tahad-
düs edecek herhangi bir ihtilaf aynen XXIX ncu maddede beyan edilen 
tahkim usulüne tjabi tutulacaktır. 

Maddtj : XXIII 
Osmanlı Bankasının Türkiye'de Muamelatının Tatili Hali 

1. Osmanlı Bankasının Türki
ye'de muamelâtını tatil et
mesi ve yeni bir bankanın 
irae olunması. 

1, Tediye şeraiti. 

2. Tediyeye takaddüm etmesi 
icalbeden ihbar. 

L Kânunuevvel 1928 tarihinden. 
mukaddem Türkiye Büyük 
Millet Meclisi tarafından tas
diki. 

2. Meclise tebliğ. 

Paragraf 1. I Osmanlı Bankasının Türkiye'de muamelatım tatil etmesi 
halinde meclisi Hükümetin ve II nci maddesinin Paragraf I inde münde-
riç tabloda ve IİI ncü maddenin Paragraf 10 ile IV ncü maddenin Pa
ragraf II inde zikredilen müesseselerin muvafakati ile işbu mukavelename
nin tatbiki için diğer bir banka gösterecektir. 

Maddje : XXIV 
Başbaşa Tediye Hakkı 

Paragraf 1. (Hükümet her an o zamanda, meydanı tedavülde bulu
nan istikrazların j herhangi birinden Türkiye'ye ait' olan hisseyi başbaşa 
(yani İngiliz liralı olarak lazimüttediye istikrazlar için % 100'den ve tez
yitleri ile berabef" Fransız frangı olarak lazimüttediye olan istikrazlar için 
% 250'den) tediyje etmek hakkını muhafaza eder. 

İşbu tediyeye} muktazi mebaliği VI ncı madde mucibince tesfiye edil
mesi icabeden toptan tekasiti seneviye haricinde tedarik edilmek iktiza 
eder. j * 

Paragraf 2, Tahvilatın tediyesi asgari üç ay evvel ilan edildikten son
ra ifa edilecektir; 

SEKİZÎJNOt BAP 
Mukavelenamenin Tasdiki 

ıMa'ddjs : XXV 
{Türkiye Tarafından Tasdiki 

Paragraf 1. (Hükümet işbu mukavelenameyi Türkiye Büyük Millet 
Meclisine tevdii İve tavsiye etmeyi taahhüt eyler. Tasdik 1 Kânunuevvel 
1928'den evvel vbkubulacaktır. -

Büyük Milleti Meclisi tarafından tasdik, 1 Kânunuevvel 1928'den evvel 
vukübulmaz ise jtarafeyn işbu mukaveleden mütevellit her türlü taahhüt
ten berî addolunacaktır. 

Paragraf 2. İşbu tasdik vukubulur bulmaz hükümet keyfiyeti Mec
lisin ıttılaına vai edecek ve işbu mukavelenamenin ahkâmına tevfikan 
Osmanlı Bankası 
muktazi talimatı 

nezdinde XV nci maddede mezkûr sermayenin tesisi için 
verecektir. 

Madd* : XXVI 

Mukavelenamenin Hamiller] Tarafından Kabulü ile Mevkii 
Meriyete Vazı 

1. Hamiller cemiyetlerinin mü
dahalesi. 

Paragraf 1. | Meclis hamillerin muvafakatini istihsal maksadıyla ha
mil mümessilleri|ıe bilâtehir tebliği keyfiyet eder : 

Cemiyetler v# gurupmanlar her biri kendi memleketinde olmak üzere 
işbu mukaveleyi i hamillerinin kabulüne tavsiye etmeyi deruhte ederler. 
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Hamillerin iltihakının sureti 
tahkiki. 

Mukavelenamenin hangi ta-
riihite mevkii meriyete vaz 
olunacağı. 

Hamillerin ademi iltihak hali. 

Tekasiti seneviyenin ihtiyatı 
mahiyette olaraik tesfiyesi. 

Paragraf 2. Hamillerin iltihakı aşağıdaki veçhile tahakkuk edecektir: 
a) Uzun vadeli istikraz hamilleri kendilerine IX ncu maddedeki şe

rait dairesinde tediye edilecek olan ilk faiz kuponunu ibraz edeceklerdir. 

b) Mukabilinde tahvilat ihracına mevzu teşkil etmeyen Konya Ovası 
ırva ve ıska istikrazı için iltihak alacaklı şirket tarafından doğrudan doğ
ruya Meclise gönderilecek bir töbliğname ile toptan olarak vukubulacak-
tır. Faizlerine müteallik ilk tediye IX ncu maddede musarrah olduğu 
veçhile ifa olunacaktır. 

c) IX ncu maddede zikredilen üç keşidede çıkan ikramiyeli Türk 
tahvilat hamilleri tahvillerini ibraz edip istihkakları olan itfa akçaları ile 
ikramiyeleri mezkûr maddede musarrah şerait dairesinde alacaklardır. 
İşbu ikramiye ve itfa akçalarından Türkiye'ye ait olan kısmın tediyesi tah
vil üzerine vaz edilecek bir mühür ile tasdik olunacaktır. 

d) Yukarıdaki bendde mevzubahs üç keşidede çıkmamış olan ikra
miyeli Türk tahvilatı hamilleri dahi tahvillerini ibraz edecekler ve bu tah
villere iltihaklarını mübeyyin olmak üzere bankalar ile Meclis arasında 
şekli takarrür edecek alelade bir vize vaz edilecektir. 

e) Hazine bonoları hamilleri III ncü maddede musarrah olduğu üze
re icabında yeni konsolit tahvilatı ile mübadele edilmek üzere tahvillerini 
tevdi edeceklerdir. 

Paragraf 3. Yukarıda irae edilen muamelata tabi tutulan uzun va
deli istikrazlar tahvilatı ile ikramiyeli Türk tahvilatının ve hazine bono
larının itibarî sermayesi yekûnu bu düyunu umumiyenin heyeti umumi-

yesi için Osmanlı düyunu umumiyesini taksime memur komisyon tara
fından medyun devletlerin kâffesine ait olmak üzere tespit edilen itibari 
sermayenin % 40'ma baliğ olduğu zaman Meclis bu keyfiyeti bilâ tehir 
hükümete tebliğ edecek ve işbu mukavele derhal mevkii meriyete gire
cektir. 

Paragraf 4. Bilâkis mezkûr tahvilatın sermayei itibariyesinin yekûnu 
miktarı Büyük Millet Meclisinin tasdikinden itibaren hükümetçe kabili 
temdit olan altı aylık mühlet zarfında mevzuübahs % 40 nisbete baliğ 
olamadığı takdirde tarafeyn işbu muahededen mütehassıl her türlü taah
hütten berî addolunacak ve hamillere tediye edilmiş olan mebaliğe mezkûr 
hamiller sureti kafiyede temellük edecek ve tevdi edilmiş olan hazine bo
noları sahiplerine iade olunacaktır. 

XV nci maddede zikrolunan sermayenin işbu ted'iyattan sonra kalan 
bakiyesi sermaye üzerinden ifa edilmiş olan melhuzat riisbetinde tenkis 
edilerek aslen vazriilyed olanlara iade olunacaktır. 

Paragraf 5. Mevkii meriyete vaz keyfiyeti 1 Haziran 1929'dan evvel 
tahakkuk etmez ve hükümet mevzuubahis mühleti evvelki Paragrafta da 
işaret edilen şerait dairesinde temdit eder ise hükümetin buna rağmen ta
rihi mezkûrda ve ihtiyati mahiyette olarak mukarrer mürettebatı senevi
yenin tediyesine başlayacağı kararlaştırılmıştır. 

İşbu mukavelename mevkii meriyete giremediği halde bu teslimat 
o andaki vaziyetleriyle ve Meclisin masarifinin kendilerine ait nisbeti ten
zil edildikten sonra hükümete iade edilecektir. 
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Mevkii meriyete vaz'ının ne-
tayici. 

Komisyon ve masraflar. 

Tediyeye vaz edilmiş olan 
mebaliği tekabbül eden ha
millerin bilâkayt ve şart il
tihakı. 

Paragraf 6. I Mevkii meriyete vazı keyfiyeti atideki neticeleri tevlit 
edecektir : 

1° Henüz iltihaklarını izhar etmemiş olan uzun vadeli istikrazlar ile 
üç keşidede çıkıjıış olan ikramiyeli Türk tahvilatı hamillerine IX ncu mad
dede zikredilen I tediyata hasrolunmuş mebaliği ahz ve kabz imkânını ve
recek ve bu injıkân mevkii meriyete vaz tarihinden itibaren altı senelik 
müruri zaman inehili imtidadınca devam edecektir : 

2° Hazine ^bonoları hamillerine III ncü maddede • musarrah olduğu 
ve IX ncu maddede zikredildiği veçhile yeni bonoların birinci faiz kupo
nunun aynı zamanda tediyesi ile beraber on beş senelik mehilin inkizasına 
değin yeni kons^lid tahvillerin tevdiini temin etmek; 

3° IV ncü maddede zikredildiği veçhiyle on beş senelik menlin 
inkizasına deği$ mütedahil matlup senedatın mütedahiUere mukabil yeni 
bonolarla tebdilini temin etmek; 

4° İşbu mukavelenamede mezkûr bilcümle muamelatın tespit edilen 
tarihlerde icrastu temin etmek. 

Paragraf 1. İşbu maddede zikrolunan muamelat için hükümet tara
fından aşağıdaki komisyonlar tahsis edilecektir : 

a) Uzun vadeli istikrazlar ile hazine bonoları konsolid tahvilleri hak
kında tasrih edilen faiz kuponunun tediyesi için birlik kupon başına 1 Fran
sız frangından iparet hususi bir komisyon; 

b) Zikredilen üç keşidede çıkan ikramiyeli Türk tahvilatının tediyesi 
için XIV ncü jmaddenin Paragraf 1 b işaretli bendinde işbu tahvilat için 
mezkûr olan kbmisyon; 

c) Zikredilen üç keşidede çıkmayan ikramiyeli Türk tahvilatına vize 
vazı için tahvil başına 1 Fransız frangından ibaret hususi bir komisyon; 

d) Hazine) bonolarının ve mütedahil matlubat senedatmın mübadelesi 
için III ncü njıaddenin Paragraf 9 ve VI ncı maddenin Paragraf 10 ncu 
bendinde zikrejülen komisyonlar; 

Bundan maada ve hükümet mukavelenamenin hamillere vaki olacak 
ilanların neşr imasarifini, işbu mukavelename münasebetiyle hamiller ce
miyet ve gurîıpmanlarının masarif ve sarfiyatını ilk tediyât dolayısiyle 
muktazi bordrio ve diğer formüllerin tabii masarifini tediye edilen kupon
larla itfa edilen ikramiyeli tahvilatın meydanı tedavülden ref edilen tah
vilatın sevk, ı̂ akil ve sigorta masarifini vesair zaruri masarifi mütefer
rikayı deruhte) edecektir. 

Paragraf 8L Tediyeye arz edilen her türlü meblağın hamillerce ahz 
ve kabz edilmesi keyfiyetinin hamillerin işbu mukavelenameye bilâkayt 
ve şart iltihakını tazammun edeceği katiyyen mukarrerdir. 

Binaenaleyh işbu mukavelename mucibince tediye edilen kuponlardan 
mütecerrit bulunacak herhangi uzun vadeli istikraz tahvili iltihak edenler 
meyanına ith^l edilmiş addolunacaktır. Gerek yukarıdaki Paragraf 2'nin 
bendinde zikredilen iltihak vizesiyle gerek Türkiye hissesinin tediyesini 
natık damga jile tevşih edilmiş olan ikramiyeli Türk tahvilatı için dahi 
hüküm aynıdıj'. 

! 
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IX>KUZUNCU BAP 
Hükümetle Hamiller Arasında Hukuki Münasebetler 

Madde : XXVII 
Bu mukavele ile Hükümetle Hamiller Arasında Hukuki Rabıta Tesisi 

Hukuki ra'bıtanın tesisi. 

Hükümete ait taabMklatın 
ifasını 'kayıt ve tescil etmek 
için münhasıran salâhiyettar 
olan Meclis. 

Türkiye'nin taahhüdatından 
kurtulması. 
Türkiye'min yeni tahvilâtına 
ihraç etmek halkkının mah-
fuziyeti. 

Osmanlı düyunu umum'iyesi-
pii-n bazı isitiikrazlarına mahsu
ben mukaddema yapılan tedi-> 
/yatın tasdiki, 
Hükümetle Meclis arasımda 
nesabatm tasfiyesi, 

Umumi salâhiyetler. 

Paragraf 1. işbu mukavele hükümet ile XXV nci madde ahkâmına 
tevfikan iltihaklarını izhar edecek hamiller arasında yegâne hukuki ra
bıtayı tesis eder. 

Paragraf 2. işbu mukavele mucibince deruhte ettiği taahhüdatın hü
kümet tarafından ifasını hamiller namına olarak kayıt ve tespit etmek için 
yegâne salâhiyettar meclistir. 

Meclis her altı aylık menlin sonunda ve istikrazların her biri için hü
kümet hesabına itfa edilmiş itibari sermaye miktarını hükümeti irae ede
cek ve bu miktar Osmanlı düyunu umumiyesinden Türkiye'ye isabet eden 
sermayeden tenzil edilecektir. Aynı zamanda her istikraz için tutulan he-
sabata nazaran gelecek altı aylık için Türkiye'nin borçlu olduğu faizler 
mürettebatı seneviyesinin miktarını da hükümete irae edecektir. 

Bundan maada meclis Türkiye tarafından icra edilen teslimatın işbu 
mukaveleye tevfikan sureti istimalini natık bir defteri her altı ayda bir hü
kümete tebliğ edecektir. 

Paragraf 3. istikrazların her birinde Türkiye'ye düşen hisseyi temsil 
eden tahvilat adedinin tamamen itfa edilmesiyle hükümet bu istikraza ait 
bütün taahhüdatından kurtulmuş olacaktır. 

Paragraf 4. Hükümet Lozan Muahedesi ahkâmına ve Osmanlı dü
yunu umurniyesi. reşülmalının taksimi komisyonunun mukarreratına tev
fikan düyunu umumiyeden Türkiye hissesine isabet eden miktar için yeni 
tahvilat ihraç etmek hakkını istimal etmedikçe mezkûr sermayede hisse
sini temsil eden tahvilatın hangileri olduğunu tayin ve teşhis edilmesini 
talep edemeyecektir. 

Hükümet her an ve zaman dermeyan etmek imkânım muhafaza ettiği 
bu hakkı istimal ettiği takdirde tahvillerin mübadelesinin sureti tatbikiye-
sini tespit için meclisle uyuşmaya mecbur olacaktır. 

Paragraf ,5. Hükümet Osmanlı düyunu umumiyesiinin bazı istikrazla,-
rına mahsuben mukaddema yapılan tedüyatı icap ettikçe tasdik eder. 

Paragraf 6. Gerek Hükümetle Meclli®, gerek Hükümetle arazii mıün-
Cdklke hükümatı arasında 1 Kânunuevvel 1928 tarihinde kafi surette ke
silmemiş; bulunacak olan bilbümlle hesapların işbu mukavele rruucibince 
tasfiye edilecek mürettebatı senevayenin ne miktarına ve vadesine ne de 
hamillere tediye edilecek meblaJiğe müessir olamayacağını Hükümet beyan 
eder. 

Madde : XXVIII 
Mukavelenin tatbiki hususunda Hükümıetile Meclisin salâhiyetleri 

Paragraf 1̂  Meclis Hükümetle bil'îtilâf işbu ahkâmı her veçhile tav
zih eteneye ve kezalik bunların bilcümle suveri tatlbikiye&'inii takarrür et
tirmeye, bu tavzihalt ve suveri tatbik'iyenin ancak şekle müteallik veya 
mahdut bir şümullü olimiası ve işbu mukavele mevadınm muhtevi olduğu 
ahkâmın esasını haleldar etmemesi kaydı ibJtirazisi tahtında salâhiyet-
tardın 
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Paragraf 2. (Bilmukabele ve Hükümdün mükelfefiydtlerinin tezayüdü-
nü mucip olmaksızın Meclis işbu mukavelede beyan olunan vadelerde 
kuponlarla ütifa edilen tahvilâttın ibrazı üzerine hamillere tediye edilecek 
mebalİği tesbit, bunlara müteallik karşılıklardan 'kalan bakiyenin ciheti 
tahsisini tanzim ye mezkûr tediyatm ne suretle tahakkuk edeceği ve bu 
tediyeden sonra hamillerin hukukunu sair borçlu devletlere karşı ne veç
hile muhafaza edeceği hususunda salâhiyetti kâmileyu haiz olacaktır. 

Madde : XXIX 

Usulü Tahkim 

1. Uzlaşma komitesi. 'Paragraf 1. itşbu mukavelenin tefsir veya icrasından dolayı hükümeıtle 
Meclis arasında vukubülacak bilcümle ihltilâfat, ikisi Hükümet ve diğer 
ikisi Meclis tarafından münltehap dörtt azadan terekküp eden bir uzlaşma 
komitesine arz olunacaktır. 

2i Tarafeynin mümessillerini ta- Paragraf 2. Tarafeynden' her biri diğer tarafın talebi tarihinden itiba-
yin etenesi." ren onbeş gündük bir mehil zarfında mümessillerini tayin etmeyi taahhüt 

ederler. 

3A Hakem tayini. 

4. Usulü tahkime tabi olmayan 
mesaiL 

Si Tahkim masrafları. 

Paragraf 3; Uzlaşma komitesinin teşkili tarihinden itibaren onıbeş 
gün içinde sureti dostanede bir itilâf hasıl olmazsa ihtilâf her iki tarafın 
tayin edeceği bir hakemin hüklmiüne arz edilecek ve bunlar icabı hainde, 
aralarındaki tesavii ârâyı izale için bir hakem alelhüküm intihap edecek
lerdir. Bu hakem aleîhlükühı intihabı hususunda tarafeynin mümessilleri 
arasında itilâf hasıl olamadığı takdirde evvel davranacak taraftan vuku-
butan talep üzeriri'3 intihap İsviçre Federal Mahkemesi Reisi Canibinden 
icra edilecekltlir. > 

Hakem alelbülkü'm, tebeaları Mecliste temsil edilen bir devlet tebeası 
meyanmdan intihap edlilmeyecekltir. 

Paragraf 4- Atideki mesail usulü tahkime tabi değildir: 

A) Hükümet tarafından devletin hakkı hâkimiyetinin icrası sırasında 
itttühaz edilen umumi mahiyetteki bir tedbirden mütevellit mesaıil; 

B) Mürettebatı seneviyesinin miktarlarına ve teslimatına, paîyelerin 
müddeti devamına ve adedine ve kezalik yüzdelerine taalluk eden mesail 
ki, işbu mukavelenin bizzat kulübünü teşjkül etaiök'Be olup hiç bir halde 
münakaşaya zem'in olamayacaktır. 

Uzilaşma komitesi veya hini hacette hakemler, kendilerine arz edilen 
ihtilâfın yukarıdaki (a) fıkrasında musarrah istisnalara dahil olup olmadığını 
nihai olarak takdir edeceklerdir. 

ıBu meselei mİütekaddimeye dair karar esas ihtilâf hakkında olduğu 
gibi kafi ve bilâmehiiı lâzümül'icradır. 

Paragraf 5. Tarafeynden her biri azalarının masarifini deruıhde edecek 
ve hakem aleîhüktmlün ücretlerine ve kezalik hakeme müracaat yüzünden 
teiıaddüs eden sair masarifi müşterekeye m'ütesaviyen iştirak edecektir. 
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I* Mukavelenin Fransız lisanın
da tahrir edildiği. 

Haşiye 

Madde : XXX 

.Mukavelenin (tahriri 

Paragraf 1. İşbu mukavele Fransız lisanında tahrir ve tarafların adedi 
kadar nüsha olarak tanzim edilmiştir. 

13 Haziran 1928'de Paris'te Türkiye Sefarethanesinde tanzim edilmiştir. 
A. Fethi 
S. Svayt 
Defcuiuzyer 
B. Nogara 
J. Boasiyer 
Polfonşuvabah 
K. Vaygelt 
Morisdölkok 
F. Vanroy 
Noflize 
J. Rando 
E. Rigat 
Vişer 

İşbu mukavele ve lahikalarında olan cetvellerde beyan olunan rakamlar hesabaüta sehivler veya ihmaller 
vukubulmuş olduğu takdirde bu rakamların ikltisab ettiği sekili kait'iye icrayı tesir edemeyecektir. Zira Mec
lis, Hükümetle itilâf hasıl olduktan sonra, vukubulmuş olan sehivleri tashihe memurdur. 

Lahika V 
«Tahvilin Metni 

Sabık Osmanlı İmparatorluğunun Hazine Bonolarının 
Konsolid Tahvilleri 

'% 19285 

İtibari Resülmal 
4 785 946 Türk lirası, yahut 4 350 860 İngiliz 

lirası, yahut 108 771 500 Fransız fırangından iba
ret olup, 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Osmanlı Dü
yunu Umumiyesi hamillerinin mümessilleri arasında 
13 Haziran 1928 tarihinde akt ve tarihli 
Kanun ahkâmı mucibince Türkiye Büyük Millet Mec
lisi tarafından tasdik olunup tarihinde ik
tisabı meriyet eyleyen mukavelenamenin 3. mad
desinin paragraf 2 mucibince sabık Osmanlı İmpa
ratorluğunun taksime uğrayan Düyunu Umumiyesi 
Meclisi tarafından ihdas edilmiş olan, 22 Türk lira
lık veya 20 İngiliz liralık yahut 500 Fransız fırank-
lık hamile muharrer 217 543 tahvile taksim edil
miştir. 

Türkiye'ye mürettep taahhütler anifüzzikr muka
velename ile tesbit edilmiştir. 

Sair mesul devletlere terettüp edecek taahhütler 
devletlerle sabık Osmanlı İmparatorluğunun inkisa-
ma uğramış Düyunu Umumiyesi Meclisi arasında ak-
tedilecek itilâflarla tayin edilecektir. 

Hamile Muharrer Bir Tahvil Senedi 
22 Türk liralık veya 20 İngiliz liralık yahut 

5000 Fransız franklık. 
Faizler 

İşbu tahvilât Türkiye'yi alâkadar ettiği mertebe
de yukarıda zikrolunan mukavele ile ve mesul sair dev
letleri alâkadar ettiği mertebede aktedilecek itilâflar
la tespit edilen şerait dairesinde lâzimüttediye ola
rak senede azami % 5 nispetinde faiz getirir. 

Kuponlar 55 Türk kuruşu veya 10 şiling veya 
12,5 Fransız frangı olarak altı ayda (bir kere her se
nenin 25 Mayıs ve 25 Teşrinisanisinde ve ilk kupon 
25 Teşrinisani 1929 tarihli olmak üzere, 

İstanbul'da," Paris*te ve Londra'da Osmanlı Ban
kası veya mezkûr banka tarafından irae edilecek mü
esseseler canibinden, 

Sabık Osmanlı İmparatorluğunun taksime uğrayan 
Düyunu Umumiyesi Meclisince marezzikr mukavele
nin 16 ncı maddesinin paragraf 7 ahkâmına tevfikan 



— 4? — 

her vadede tespit edildiği veçhile tediye akçalarının 
'(Türk kuruşu veya şiling yahut Fransız frangı) en 
kıymetdarı ile, lâzimüttediye olacaktır. 

Mahalli akçası meclis tarafından tespit edilen ak
çanın gayrı olan tediye mahallerinde hamiller işbu 

tespit edilen akçanın mahalli akça olarak muadilini, 
kuponun tediyeye ibrar edildiği günün 'küsurat kam
biyosu hesalhiyle ahzedecekler ve bu kambiyo mec
lis tarafından tespit edilen akçanın tediyenin icra 
edildiği piyasadaki kambiyosu olacaktır. 

itfa 
©u tahvilâtın işbu senedin zahrında mezkûr tab

loda irae edilen itfası, 13 Haziran 1928 tarihli mu
kavelenamenin XIII. maddesiyle, diğer mesul dev
letlerle inikat edecek itilâfların ahkâmı mucibince 
itfa edilecektir. 

Bu itfa, tahvilâtın fiyatı başa baştan aşağı ise 
borsada yapılacak mübayaat tarikiyle ve fiyat iti
barı başa baş muadil veya fevkinde ise kur'a keşide 
edilerek çıkan tahvilâtın başa baştan tediye bedeli 
suretiyle ifa edilecektir. 

Kur'a keşidesi takdirinde bu keşideler sabık Osmanlı 
Devletinin taksime uğrayan Düyunu Umumiyesi Mec
lisi marifetiyle ve işbu meclisin merkezinde 25 Mart 
ve 25 Eylül tarihlerinde icra kılınacak ve bedelleri 

Yüzde 
1 
% 

Türkiye 
Yunanistan 
Suriye - Lübnanı Kebir 
Yugoslavya 
Irak 
Filistin 
Bulgaristan 
Arnavutluk 
Hicaz 
Yemen 
Maverayı Ürdün 
Asir 
İtalya 
Necit 
Maan Kazası 

7339 
2,61 
9,67 
1,08 
6,03 
2,92 
0,46 
032 
1,33 
1,05 
0,65 
0,02 
0,05 
0,11 
0,111 

kuponların tediyesiyle birlikte ve bunlar hangi para 
ile tediye edilirse aynı paradan tasfiye edilecektir. 

25 Mart keşidesinde çıkan tahvilâtın bedeli, onu 
takibeden 25 Mayısta, 25 Eylül keşidesinde çıkan
ların ise 25 Teşrinisanide tediye olunacaktır. 

Müruru Zaman Mehilleri 
Tediyeye vazı tarihlerini takibeden altı sene zar

fında tediyeye arz edilmeyen vadesi gelmiş kupon
lar bir de işaret edilen medyun devletlerin lehine ola
rak müruru zamana uğrayacak ve bu devletlerden 
her birinin bu müruru zamandan istifadesi o dev
letin işbu kuponlara ait karşılığın tesisine derecei iş
tiraki nispetinde olacaktır. 

Keşidede çıkıp lâzimüttediye oldukları tarihten 
itibaren 15 sene zarifmda tediyeye arz edilmemiş olan 
tahviller o keşide hangi medyun devlet hesabına ic
ra edilmiş ise onun lehine müruru zamana uğraya
caktır. 

Muhtelif Devletlerin Hissei İştirakleri 
Tahvilâtın sermaye ve faizi servisinden dolayı 

Türkiye ve aşağıda işaret edilen diğer mesul devletle
rin her birine terettüp eden mükellefiyet Lozan Mua-
hedenamesinin 47 ve 49 ncu maddelerini takiben 18 
Nisan 1925 tarihli hakem kararı ve Osmanlı Düyu
nu Umumiyesi resülmali itibarisinin taksimine me
mur Komisyonun mukarreratı mucibince berveçhi 
ati tespit edilmiştir : 

/ 
Resülmâl 

İtibari meblağ Tahvilât adedi Tekasiti seneviye 
2 • 3> 4 

Türk lirası Türk lirası 

3 521 936 
124 872 
462 572 
51 612 

288 508 
139 524 
22 000 
15 444 
63 712 
50 226 
31 174 

1 100 
2 310 
5 478 
5 478 

160 088 
5 676 

21 026 
2 346 
13 114 
6 342 
1 000 

702 
2 896 
2 283 
1 417 

50 
105 
249 
249 

280 601,30 
9 948,86 

36 857,25 
4 112,06 

22 986,14 
11 116,22 
1 753,79 
1 230,46 
5 076,09 
4 001,63 
2 483,71 

87.64 
184,05 
436,44 
436,44 

Yekûn |% 100 4 785 946 217 543 381 308,09 
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Bu devletler arasında hiçbir mesuliyet mevcut ol
mayıp her biri hissesine tekabül eden adette tahvilâtı 
mükellef olduğu mürettebatı seneviye ile mubayaa ve
ya itfa eder etmez hissei mürettebesinden biri olacak
tır. 

Kuponlar ile itfa edilen tahvilâtın servisinden do
layı Türkiye'ye terettüp eden mükellefiyetlerin tedi
yesine muktazi mebaliğ Türkiye Cumhuriyeti Hükü
meti tarafından 13 Nisan 1928 tarihli mukavelename 
ile tespit edildiği veçhile teslim edilecek olan toptan 
tekasiti seneviyeden tefrik edilecektir. 

Aynı servislerden dolayı diğer mesul devletlere te
rettüp eden mükellefiyetlerin tediyesine muktazi me-
Ibaliğ ise ileride inikat edecek itilâflar mucibince iş
bu devletler tarafından teslim edilecek hissei iştirak
lerden ifraz edilecektir. 

Teminat 
Her devlete düşen mürettebatı seneviyenin tediye

si Türkiye için, balâde mezkûr mukavelenamenin 
VII nci maddesinde irae edilen Gümrük ve İstihlâk 
resimlerinin hasılatı gayrı safiyenin rehin olarak tah
sisi ile ve diğer devletler için de işbu devletlerle sa
bık Osmanlı İmparatorluğunun taksime uğrayan Dü
yunu Umumiyesi Meclisi arasında inikat edecek iti
lâflarla Lozan Muahedesinin 48 nci maddesini tat-
ıbi'kan tespit edilecek rehin vesair teminatla temin edil
miştir. 

Mukavelenamelerin Tevdii 
13 Haziran 1928 tarihli Mukavelenamenin metni 

ile inikat edecek itilâfların metni : 
— Sabık Osmanlı İmparatorluğunun taksime uğ

rayan Düyunu Umumiyesi Meclisi merkezine, 
— İstanbul'da Osmanlı Ban-casına; 

— Paris'te «Assooiation Natıonale des Porteurs 
Français des Valeurs mebiliers» ve Osmanlı Banka
sına : 

— Londra'da Ooncilof Poreing Banaholders mer
kezine ve Osmanlı Bankasına; teslim olunacak ve 
oralarda tahvilât hamilleri işbu mukavele metinlerine 
ıttıla kesbedebilecektir. 

. . . v . . de . . . . . de . . . . . . 
Sabık Osmanlı İmparatorluğunun taksime uğra

yan Düyunu Umumiyesi Meclisi içinde murakabe; 
Osmanlı Bankası namına 

* 
* * 

Zahra : • 
1, İtfa Cetveli, 
2. Mukavele mutun müstahrecesi olarak. 
Madde III paragraf 1-8 ,11 

Madde VI paragraf I 
'Madde VII paragraf I ile müteakip paragraflara 

ve madde VIII, XVI, XVII, müracaat işaretleri; 
Madde X 

. Madde XIII paragraf 3, 4, 5, 6, (1, 5, 6, 7, 8 nci 
bentler) 8, 10. 

Madde XVI paragraf 7, 8 dercedilecektir. 

Lahika : VI 

Tahlilin Metni: 

Osmanlı Düyunu Umumiyesinin Mütedahil Mürette
batı Karşılığı Bonolar 

«A Tertibi» 1928 
Toptan Miktarı 

16 870 744 Türk lirası veya 15 337 040- İngiliz 
lirası yahut 383 426 000 Fransız frangından ibaret 
olup, 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Osmanlı Dü
yunu Umumiyesi hamilleri mümessilleri arasında 13 
Haziran 1928 tarihinde ak't ve . . . . . . tarihli Kanun-
âhkâmı mucibince Türkiye Büyük Millet Meclisi ta
rafından tasdik olunup tarihinde iktisabı me
riyet eyleyen mukavelenin 3 neü maddesinin; 

Paragraf 2 mucibince sabık Osmanlı İmparator
luğunun taksime uğrayan Düyunu Umumiyesi Mec
lisi tarafından ihdas edilmiş olan. 

22 Türk liralık veya 20 İngiliz liralık yahut 500 
Fransız franklık hamile muharrer 766 852 bonoya 
taksim edilmiştir. 

Türkiye mürettep taahhütler anifüzzikir mukavele
name ile tespit edilmiştir. 

Sair mesul devletlere terettüp edecek taahhütler 
devletlerle salbıık Osmanlı İmparatorluğunun inkisama 
uğramış Düyunu Umumiyesi Meclisi arasında akte-
dileceflc itilâflarla tayin edilecektir. 

Faiz getirmeyen 22 Türk lirası veya 20 İngiliz 
lirası yahut 500 Fransız frangı kıymetinde Lozan 
Muâhedenamesinin 55 nci maddesinde musarrah mü-
tedahilleri meyanındaki kuponların itfa edilen tahvi
lât mukabilinde tevdi olunan; 

. . . . . Numaralı 
Hamile muharrer tek bono senedi 

İtfa 

İşbu bonolar Türkiye'yi alâkadar ettiği derecede -
yukarıda mçzkûr mukavelede ve diğer mesul devlet
leri alâkadar ettiği mertebede inikat edecek itilâflar 



Türkiye 
Yunanistan 
Suriye - Lülbnanıl 
Kebir 
Yugoslavya x 

Irak 
Filistin 
Bulgaristan 
Arnavutluk 
Hicaz 
Yemen 
Maverayı Ürdün 
Asir 
İtalya 
Necid 
Maan kazası 

Yüzde 

lı 

!% 

62,54 
10,46 

7,15 
5,22 
5,25 
2,54 
2,07 
1,67 
1,16 
Q,91 
0,56 
0,02 

. 0,25 
Q,10 
0,10 

Toptan 
miktarı 

2 

Fransız 
frangı 

10,550,4% 
1,764,532 

1,206,216 
881,562 
884,950 
427,988 
348,722 
281,578 
195,404 
154,044 
25,590 
3,410 

•42,636 
16,830 
16,786 

Tekas&ti 
seneviye 

3 

Fransa 
frangı 

361,683,20 
53,817,73 

40,207,20 
29,365,40 
29,498,33 
14,266,27 
11,624,07 
9,385,93 
6,519,47 
5,134,80 
3,186,33 

113,67 
1,421,20 

561,20 
559,53 

Yekûn i% 100 16,870,744 562,358,13 

(Devletler arasında hiçbir müteselsü mesuliyet mev
cut değildir;., 

ile tespit edilen şerait dairesinde tediye edilen her bi
ri senelik 30 sehim ile itfa edilecektir. 

Senelik itfa kuponları her senenin 25 Teşrinisa
nisinde ve ilk kupon 25 Teşrinisani 1920 tarihli ol
mak üzere; 

İstanbul'da, Paris'te, Londra'da Osmanlı Bankası 
veya mezkûr 'banka tarafından irae edilecek mües
seseler canibinden BerlinMe Bleichröder S. Bankası 
ve Doyçdbank canibinden, 

Roma'da Bank Ditalya ve Banka Rommerçiyale 
İtalyana canibinden. 

Brüksel'de ve mütedahillerin mübadelesi icra edil
miş olan ve meclis tarafından icabında irae edile
cek memleketlerin sair mahallerinde Osmanlı Banka
sı ve Doyçdbank tarafından tayin edilen müessese
ler marifetiyle sabık Osmanlı İmparatorluğunun tak
sime uğrayan Düyunu Umumiyesi Meclisince mar-
rüzzikir mukavelenamenin XVI ncı maddesinin pa
ragraf 7 ahkâmına tevfikan her vadede tespit edildi
ği veçhile tediye akçalarının (Türk kuruşu veya Şi-
linıg, veyahut Fransız frangı) en kıymettarı ile iâ-
zimülitfa olacaktır. 

Mahalli akçası meclis tarafından tespit edilen 
akçanın gayrı olan tediye mahallerinde 'hamiller iş
bu tespit edilen paranın mahalli para olarak muadili
ni kuponun tediyeye ibraz edildiği günü kambiyosu 
hesabiyle ahz edecekler ve bu kambiyo meclis tara
fından tespit edilen paranın tediyenin icra edildiği 
piyasadaki kambiyosu olacaktır. 

Müruru zaiman Mehilleri 

Tediyeye vazı tarihlerini takibeden onbeş sene 
zarifında tediyeye arz edilmeyen itfa kuponları med
yun devletlerin lehine olarak müruru zamana uğra
yacak ve bu devletlerden ber birinin bu müruru za
mandan istifadesi o devletin işbu kuponlara ait kar
şılığı tesisine derecei iştiraki nispetinde olacaktır. 

Muhtelif Devletlerin Hissei İştiraki 

Bonoların itfasından dolayı Türkiye ve aşağıda 
işaret edilen diğer mesul devletlerin her birine teret
tüp eden mükellefiyet Lozan Muahedenamesinin 47 ve 
55 nci maddelerini takiben ve 18 Nisan 1925 tarih
li hakem kararı mucibince berveçhi atî tespit edil
miştir. 

Senelik itfa kuponlarının servisinden dolayı Tür
kiye'ye terettüp eden mükelleflerin tediyesine mukta-
zi mebaliğ Türkiye Cumhuriyeti tarafından 13 Ha
ziran 1928 tarihli mukavelename ile tespit edildiği 
veçhile teslim edilecek olan edilecek rehin vesair te
minatla temin edilecektir. 

Aynı servislerden dolayı diğer mes'ul devletlere 
terettüp eden mükellefiyetlerin tediyesine muktazi 
mebaliğ ise ileride in'ikat edecek itilâflar mucibince 
işbu devletler tarafından teslim edilecek hissei işti
raklerden ifraz edilecektir. 

Teminat 
Her devlete düşen mürettebatı seneviyenin tedi

yesi Türkiye için balâda mezkur mukavelenin VII 
inci maddesinde irae edilen gümrük ve istihlâk re
simlerinin hasılatı gayrı saf iyesinin rehin olarak tah
sisi ile ve diğer devletler için de işbu devletlerle sabık 
Osmanlı İmparatorluğunun taksime uğrayan düyunu 



umumiyesi meclisi arasında inikat edecek itilâflarla Lo
zan muahedenamesinin 48 dnci maddesini tatbiken 
tesbit edilecek rehin vesair teminatla temin edilecektir. 

Mukavelenamelerin Tevdii 
13 Haziran 1928 tarihli mukavelenamenin met

niyle inikad edecek itilâfların metni, - Sabık Osman
lı İmparatorluğunun taksime uğrayan düyunu umu
miye meclisi merkezine; 

- îstanbulda Osmanlı Bankasına; 
Pariste - «Association Nationaldes Porteurs Fran-

sais de Valeur Mabıheres/ merkeziyle Osmanlı Ban
kası; 

Londrada - Concil of Foreaign Bondholders 
merkezine ve Osmanlı Bankasına; 

Berlinde - Bleichröder. S. Bankasına ve Doyçeban-
ka; 

Brükselde Osmanlı Bankası ve Doyçebank tara
fından tayin edilen müesseseler; 

Anverste Association Belge pour la Defense des 
Detenteurs de Fonds publics senesine tevdii oluna
cak ve oralarda bono hamilleri işbu mukavelename 
metinlerine ıttıla kesbedebileceklerdir. 

Mürakebe için : de de sabık Osmanlı 
İmparatorluğunun taksime uğrayan düyunu umumi
yesi meclisi için;; 

Zahra : 
Mukavelenin mutun müstahrecesi olarak, . 
Madde IV Paragraf 5, 6, 7, 8, 12 
Madde VI Paragraf 1 
Madde VII Paragraf I ve müteakip paragraflar 

ve VIII, XVI ve XVII müracaat, 
Madde X 
Madde XII Paragraf 1 (q ye kadar) dercedile-

cektir. 

Lahika : VII 

(Tahvilin metni) 
Osmanlı Düyunu umumiyesinin mütedahil tekasiti 

Seneviyesinin Mukabil Bonoları 
«B» tertibi 1928 
Toptan Miktar 

64 412 000 Fransız Frangından ibaret olup 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Osmanlı düyu
nu umumiyesi hamilleri arasında - 13 Haziran 1928 
tarihinde akt ve tarihli kanun ahkâmı muci
bince Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından tasdik 
olunup tarihinde iktisabı mer'iyet eyleyen 
mukavelenamenin IV Maddesinin paragraf 2 mucibin
ce sabık Osmanlı İmparatorluğunun taksime uğrayan 
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düyunu Umumiye Meclisi tarafından ihdas edilmiş 
olan. 

1 000 Fransız franklık hamile muharrer 46 412 
bonoya taksim edilmiştir. 

Türkiyeye mürettep taahhütler anüfüzzikr muka
velename ile tesbit edilmiştir. 

Sair mes'ul devletlere terettüp edecek taahhütler 
bu devletlerle sabık Osmanlı İmparatorluğunun inki-
sama uğramış düyunu Umumiyesi Meclisi arasında 
aktedilecek itilâflarla tayin olunacaktır. 

Faiz getirmeyen 1 000 Fransız Franklık kıymetinde; 
Lozan Muahedenamesinin 55 inci maddesinde mu-

sarrah mütedahiller meyanındaki kuponlarla itfa edi
len, 

Numara 
Hamile Muharrer Tek Bono Senedi 

itfa 

İşbu bonolar Tüfkiyeyi alâkadar ettiği derecede 
yukarıda mezkur mukavelede ve diğer mes'ul dev
letleri alâkadar ettiği mertebede inikat edecek itilâf
lar ile tesbit edilen şerait dairesinde tediye edilen her 
biri senelik otuz senimle itfa edilecektir. Senelik itfa 
kuponları her senenin 25 Mayıs ve 25 Teşrinisanisin
de ve ilk kupon 25 Teşrinisani 1929 tarihli olmak üzere: 

îstanbulda ,Pariste ve Londrada Osmanlı bankası 
ve mezkur Banka tarafından irae edilen müesseseler 
canibinden-,; 

Berlinde S. Bleichtöder Bankası ile Doyçebank 
tarafından; 

Romada Banka Ditalya ve Banka Kommerçiyale 
İtalyana tarafından; 

Brükselde ve mütedahillerin mübadelesi icra edil
miş olan ve meclis tarafından icabjnda irae edilecek 
olan memleketlerin sair mahallerinde Osmanlı Banka
sı ve Doyçebank tarafından tayin edilen müesseseler 
tarafından; 

Fransız Frangı ile lâzümüttediye olacaktır. 

Müruru Zaman Mehilleri 
Tediyeye vaz'ı tarihlerini takibeden onbeş sene 

zarfında tediyeye arzedilmeyen vadesi gelmiş kuponları 
ziirde işaret edilen meydun devletlerin lehine olarak 
müruri zamana uğrayacak ve bu devletlerden her bi
rinin bu müruri zamandan istifadesi o devletin iş bu 
kuponlara ait karşılığın tesisine derecei iştiraki nis-
betinde olacaktır. 

Muhtelif' Devletlerin Hissel İştiraki 
Bonoların itfasından dolayı Türkiye ve aşağıda 

işaret edilen diğer mes'ul devletlerin her birine terettüp 
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eden mükellefiyet, Lozan Muahedenamesinin 45 ve 
55 inci maddelerini tatilen ve 18 Nisan 1925 tarihli 
hakem kararı mucibince berveçhi atî tesbit edilmiştir. 

manii İmparatorluğunun taksime uğrayan düyunu 
Umumiyesi Meclisi arasında inikat edecek itilâflarla 
Lozan Muahedesinin 48 inci maddesini tatbiken tes
bit edilecek rehin vesair teminatla temin edilmiştir. 

Mukavelenamelerin Tevdii 
13 Haziran 1928 tarihli mukavelename metni ile 

inikat edecek itilâfların metni : 
- Sabık Osmanh İmparatorluğunun taksime uğra

yan düyunu Umumiyesi Meclisi Merkezine; 
- Istanbulda Osmanlı Bankasına; 
Pariste - Association Natıonale des Portuers Fran-

çais de Valeure meuvres merkezine ve Osmanh Ban
kasına; 

Londrada - Concil of foreign Bondholders merke
zine ve Osmanh Bankasına; 

Berlinde - S. Bleichrödere Bankasına ve Doyçeban-
ka5 

Brükselde Osmanlı Bankası ile Doyçebank tarafın
dan tayin edilen müesseselere; 

Anverstela Defense; Association Belge PJur la De-
fense des Detenteurs de Fonds tevdi olunacak ve ora
larda bono hamilleri Publies işbu mukavelename me
tinlerine ıttıla kesbedebileceklerdir. 

de de murakebe için : Sabık Osmanlı İm
paratorluğunun taksime; 

Uğrayan düyunu umumiyesi Meclis için : Osmanlı 
Bankası namına : 

Zahra : 
Mukavele mutunu mustahrecesi olarak : 
Madde IV Paragraf 5, 6, 7, 8, 12 
Madde VI Paragraf 1 
Madde VII Paragraf 1 ile müteakip paragrafla

ra VII, XII ve XVII nci maddelere müracaat; 
Madde X 
Madde XII Paragraf 1 (birinci ve dördüncü 

bend) yani bonolar hakkında «B tertibi/ dercedilecek-
tn\ 

Lahika VIII 
«Tahvilin Metni» 
Osmanlı Düyunu Umumiyesinin Mütedahil Tekasiti 

Seneviyesinin Mukabil Bonoları 

«G Tertibi» 1928 
Toptan Miktar 

245,490,000 Fransız Frangından İbaret Olup 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Osmanh Düyu

nu umumiyesi hamilleri arasında - 13 Haziran 1928 
tarihinde akt ve tarihli kanun ahkâmı muci
bince Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından tas
dik olunup tarihinde iktisabı mer'iyet eyleyen mu-

Toptan Tökasiti 
Yüzde miktar* seneviye 

1 

Fransız 
|% frangı 

Fransız 
frangı 

Türkiye 
Yunanistan 
Suriye - Lübnanı 
Kebir 
Yugoslavya 
Irak 
Filistin 
Bulgaristan 
Arnavutluk 
Hicaz 
Yemen 
Maverayı Ürdün 
Asir 
İtalya 
Necid 
Maan kazası 

70,78 
9,84 

4,24 
5,21 
2,65 
1,28 

- 2,57 
1,73 

. 0,58 
0,46 
0,29 
o,,oı 
0,26 
0,05 
0,05 

45,588,0001 
6,340,000 

2,733,000 
3,357,000 
1,705,000 

825,000 
1,656,000 

' 1,110,000 
376,000 
297,000 
184,000 

7,0001 
170,000 
32,000 
32,000 

1,519,900 
211,334 

91,100 
111,900 
56,833 
27,500 
55,200 
37,000 
12,533 
9,900 
6,133 

233 
5,667 
1,067 
1,067 

Yelcûn ;% 100 64,412,000 2,147,067 

İBu devletler arasında hiç bir müteselsil mesuliyet 
mevcut değildir. 

Senelik itfa kuponlarının servisinden dolayı Tür
kiye'ye terettüp eden mükellefiyetlerin tediyesine 
muktezi mebaliğ Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ta
rafından 13 Haziran 1928 tarihli mukavelename ile 
tespit edildiği veçhile teslim edilecek olan toptan 
tetkasiti seneviyeden tefrik edilecektir. 

Aynı servislerden dolayı diğer mes'ul devletlere 
terettüp eden mükellefiyetlerin tediyesine muktazi 
mebaliğ ise 'ileride in'ikat edecek itilâflar mucibince 
işbu devletler tarafından teslim edilecek hissei iştirak
lerden ifraz edilecektir. 

Teminat 
Her devlete düşen mürettebatı seneviyenin tediye

si Türkiye için balâda mezkûr mukavelenamenin VII 
inci maddesinde irae edilen gümrük ve istihlâk resim
lerinin hasılatı gayrı safiyesinin rehin olarak tahsisi 
ile ve diğer devletler için de işbu devletlerle sabık Os-



kavelenamenin IV üncü maddesinin 2 mucibince sa
bık Osmanlı İmparatorluğunun taksime uğrayan düyu
nu Umumiyesi Meclisi tarafından ihdas edilmiş 
olan, 

1 000 Franklık hamile muharrer 245 490 Bonoya 
taksim edilmiştir. 

Türkiyeye mürettep taahhütler anüfüzzikr mukave
lename ile tesbit edilmiştir. 

Sair mes'ul devletlere terettüp edecek taahhütler 
bu devletlerle sabık Osmanh İmparatorluğunun inki-
sama uğramış düyunu Umumiyesi Meclisi arasında 
aktedilecek itilâflarla tayin olunacaktır. 

Faiz getirmeyen 1 000 Fransız Franklık kıymetin
de; 

Lozan muahedenamesinin 55 inci Maddesinde mu-
sarrah mütedahiller meyamndaki kuponlarla; 

Numaralı 
Hamile muharrer tek bono seendi 

itfa 

İşbu bonolar Türkiyeyi alâkadar ettiği derecede 
yukarıda mezkûr mukavelede ve diğer mes'ul devlet
leri alâkadar ettiği mertebede inikad edecek itilâflar
la tesbit edilen şerait dairesinde tediye edilen her biri 
bir senelik otuz sehim ile itfa edilecektir. 

Senelik itfa kuponları her senenin 25 Teşrinisani
sinde ve ilk kupon 25 Teşrinisani 1929 tarihli olmak 
üzere Istanbulda, Pariste, Londrada Osmanh Bankası 
ve mezkûr banka tarafından irae edilen müesseseler 
canibinden; 

Berlinde S. Bleichröder Bankası ve Doyçebank 
tarafından; 

Romada Banka Ditalya ve Barika Kommerçiyale 
îtalyana; 

Brükselde ve mütedahillerin mübadelesi icra edil
miş olan ve meclis tarafından icabında irae edilecek 
olan memleketlerin sairmahallerinde Osmanh Bankası 
ve Doyçebank tarafından tayin edilen müesseseler ta
rafından; 

Fransız Frangı ile lâzümüttediye olacaktır. 

Müruri zaman mehilleri 
Tediyeye vaz'ı tarihlerini takıbeden on beş sene 

zarfında tediyeye arzedilmeyen vadesi gelen bonolar 
itfa kuponları ziirde işaret edilen medyun devletlerin 
lehine olarak müruri zamana uğrayacak ve bu dev
letler her birinin bu müruri zamandan istifadesi o dev
letin işbu bu kuponlara ait karşılığın tesisine derecei 
iştiraki nisbetinde olacaktır. 

Bonoların itfasından dolayı Muhtelif devletlerin 
bissei iştirakleri Türkiye ve aşağıda işaret edilen diğer 
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T mes'ul devletlerin her birine terettüp eden mükellefiyet 
I Lozan muahedenamesinin 45 ve 55 nci maddelerini 
I tatbikan ve 18 Nisan 1925 tarihli hakem kararı mu

cibince berveçhi ati tesbit edilmiştir., 

Toptan Tekasiti 
I Yüzde miktarı seneviye 

1! 2 3 

Fransız Fransız 
;% frangı frangı 

Türkiye 
Yunanistan 
Suriye - Lübnanı Kebir 
Yugoslavya 
Irak 
Filistin 
Bulgaristan 
Arnavutluk 
Hicaz 
Yemen 
Maverayı Ürdün 
Asir 
İtalya 
Necit 
Maan kazası 

83,27 
7,25 
0,62 
4,10 
0,46 
0,23 
2,29 
1,34 
0,10 
0,08 
0,05 

— 
0,19 
0,01! 
0,01 

204,405,000 
17,805,000 
1,530,000 

10,056,000 
1,139,000 

551,000 
5,619,000 
3,298,000 

252,000 
198,000 
123,000 

4,000 
466,000 

22,000 
22,000 

6,813,500 
543,500 
51,000 

335,200 
37,967 
18,367 

187,300 
109,933 

8,400 
6,600 
4,100 

133 
15,534 

733 
733 

Yekûn %100 245,490,000 8,183,000 

Bu devletler arasında hiçbir müteselsil mes'uliyet 
mevcut değildir. 

Senelik itfa kuponlarının servisinden dolayı Tür
kiyeye terettüp eden mükellefiyetlerin tediyesine muk-
tazi mebaliğ Türkiye Cumhuriyeti tarafından 13 Ha
ziran 1928 tarihli mukavelename ile tesbit edildiği 
veçhile teslim edilecek toptan tekasiti seneviyeden -

I tefrik edilecektir. 
I Aynı servislerden dolayı diğer mes'ul devletlere 
I terettüp eden mükellefiyetlerin tediyesine muktezi me

baliğ ise ileride inikat edecek itilâflar mucibince işbu 
I devletler tarafından teslim edilecek hisseyi iştirakler

den ifraz edilecektir. 

I Teminat 
Her devlete düşen mürettebatı seneviyenin tediyesi 

I Türkiye için balâda mezkûr mukavelenamenin VII nci 

I maddesinde irae edilen Gümrük ve istihlâk resimlerinin 
hasılatı gayrı safiyesinin rehin olarak tahsisi ile ve 
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diğer devletler için de işbu devletlerle sabık Osmanlı 
İmparatorluğunun taksime uğrayan düyunu umumiyesi 
Meclisi arasında inikat edecek itilâflarla Lozan Mua
hedesinin 48 nci maddesini tatbiken tespit edilecek re
hin ve sair teminatla temin edilmiştir. 

Mukavelenamelerin Tevdii 

13 Haziran 1928 tarihli mukavelenamenin metni 
ile inikad edecek itilâfların metni: 

Sabık Osmanlı İmparatorluğunun taksime uğrayan 
düyunu umumiyesi Meclisi merkezine, 

- İstanbulda Osmanlı Bankasına; 

- Pariste «Assocıatiosn Natıonale des Porteurs 
Français de Varleurs Mobilieres» ve Osmanlı Bankası
na; 

- Londrada Concil of Foreing Bondholders merke
zine ve Osmanlı Bankasına; 

- Berlinde S. Bleichröder Bankasına ve Doyçebanka; 
- Brükselde Osmanlı Bankası ile Doyçebank tara

fından tayin edilen müesseseler; 

- Amverste Assocıation Belge paour la Defense 
des Detenteurs de tands Publis tevdi olunacak ve 
oralarda bono hamilleri işbu mukavelename metinle
rine ıttıla kesbedeceklerdir. 

de .de 

Mürakebe için : Sabık Osmanlı İmparatorluğunun 
taksime uğrayan Osmanlı Bankası namına düyunu 
umumiyesi meclisi için; 

Zahra : 
Mukavele mutun müstahrecesi olarak : 
Madde IV Paragraf 5, 6, 7, 8, 12 
Madde VI Paragraf 1 
Madde VII Paragraf 1 ve müteakip paragraflar 

ile madde VIII, XVI ve XVII müracaat; 
Madde X 

Madde XII Paragraf 1 (birinci ve sonuncu bend 
yani C tertibi bonolar hakkında) derç edilecektir. 
Türkiye Hükümeti Cumhuriyesi ile Osmanlı düyunu 
umumiyesi Meclisi idaresi arasında mün'akit itilâfname 

13 Haziran 1928 tarihli mukavelenameye lahika 
Paris : 13 Haziran 1928 

Birinci Madde 

Meclis Merkezinin Parise Nakli 

13 Haziran 1928 tarihli mukavelenamenin XVIII 
Maddesinde musarrah olduğu veçh üzere meclis mer
kezinin Parise nakli mezkûr mukavelenamenin iktisa
bı mer'iy etin den itibaren bir sene zarfında itmam 
edilmiş olacaktır. İşbu naklin icabettirdiği tedabirin 
kâffesini meclis ittihaz edecek ve hükümetçe meclise 
nakil masarifi namı ile 13 Haziran 1928 tarihli muka
velenamenin XV Maddesinde zikredilen sermayei 
mahsustan tefrik edilecek L 5 000 (Beşbin İngiliz Li
rası) maktubir miktar tahsis olunacaktır. 

Meclis Türkiyede malik olduğu envali gayrı men
kule üzerinde kendisine tanınmış olan bilcümle hu
kuku dahi hükümete terkeder^ 

Hükümet, meclis masarifi umumiyesindeki hissesi 
namıyla 1 Haziran 1929 tarihinden itibaren meclise 
senevi 29 450 (Yirmi Dokuz Bin Dört Yüz Elli) 
Altun Türk Lirasından ibaret maktu bir meblâğ tah
sis eyleyecektir. Bu meblâğ Osmanlı düyunu umumi-
yesinden Türkiyeye isabet eden hisseye tahsis edilen 
merhunat hasılı üzerinden racihen tefrik edilecektir. 
13 Haziran 1928 tarihli mukavelenamenin Türk Lira
sının ecnebi akçasına tebdilini tatili şeraitine mütedair 
olan XVII madde ahkâmı mezkûr 29 450 Altun Türk 
liralık tahsisatı maktuaya tekabül eden Türk kâğıt pa
rasının ecnebi parasına tebdili hususunda tatbik edil
meyecek ve bu tebdiller hiç bir halde ve hiç bir se
beple tehir edilmiyecektir. 

Madde : II 

Meclisin Memuriyetlerinin Nakli 

Türkiye'de bulunan Meclisin bütün memuriyetle
rinin Hükümete devri tasdik edilir. Binnetice Meclis, 
mezkûr memuriyetlerin mevcuduna iddiayı tasarruf 
edemeyecektir ve her halde onların zimmetlerinden 
yahut gerek memuriyetleri tarafından doğrudan doğ
ruya, gerek Meclis vasıtasıyla deruhte ettikleri veci
belerden mesul tutulmayacaktır. 

Meclis 13 Haziran 1928 tarihli mukavelename
nin mevkii meriyete vazından itibaren üç aylık bir me
hil zarfında merkezinde bulunan varidatın cibayetine 
müteallik sicillatı dava dosyalarını ve kuyudatı he-
sabiyeyi talep vukuunda hükümete tevdi edecektir. 
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1° 
2° 
3° 
4° 
5° 
6° 

Madde : III 

Meclis Nezdinde Mevdu Meblağ 
Aşağıda îrae Olunup Atideki Hizmetlere Tahsis 
Olunan Merhunattan Mütehassil Metaliği Meclis 

Emaneten Hıfzedecektir 

Osmanlı Anadolu şimendiferlerine kilometre başına teminat 
İzmir - Kasaba ve imtidadı şimendiferlerinin kilometre başına teminat 
Dok tersane ve inşaatı bahriye şirketinin teminatı 
Selanik - İstanbul iltisak şimendiferlerinin kilometre başına teminatı 
Selanik - Manastır şimendiferlerinin kilometre başına teminatı 
Şam - Hama ve imtidadı şimendiferlerinin kilometre başına teminatı 

Türk Lirası Fransız Frangı 

1 536 360,26 13 454 032,17 
816 538,68 
581 308,12 
42 579,43 
4 618,02 

7 155 225 

3 508 832,30 

2 981 404,51 24 118 089,47 

Meclis mebaliği mezkûreyi en muvafık şekilde 
temmiye edecek ve hükümet alâkadar şirketlerle bilit-
tifak Meclis tarafından icra edilenlerden daha ziyade 
müsait görünecek bilcümle temmiye tariklerini iraeye 
salahiyettar olacaktır. 

Hâsıl olan faizler 1 Haziran 1929'dan itibaren he
sabı aidesi matlûbuna geçirilecek ve aslı ile birlikte 
aşağıdaki ahkâma tevfikan hükümete veyahut diğer 
ashabı hukuka tahsis olunacaktır, 

Anifülarz mefoaliğ aşağıdaki veçhile tesviye olu
nacaktır. 

a) Yukarıda 1, 2 numarada beyan olunan me-
baliğ için (Anadolu Osmanlı Şimendiferi ve İzmir v -
Kasaba şimendiferi) hükümetle alâkadar şirketler ara
sında aktedilecek itilafnamelere bu hususta dercedi-
lecek olan ahkâma tevfikan; 

'b) Yukarıda 3 numarada beyan olunan meblağ 
için (Dok, Tersane ve İnşaatı Bahriye Şirketi) 24 Tem
muz .1923 tarihli Lozan Muahedenamesine mülhak 
XII nci protokolün tatbikinde ittihaz edilecek ahkâma 
tevfikan; 

c) Yukarıda 4, 5, 6 numarada beyan olunan meb
lağ için (Selanik Şimendiferi iltisakı, Selanik - Ma
nastır ve Şam - Hama) Türkiye Hükümeti ile Os
manlı İmparatorluğundan ayrılan araziye malik hü
kümetler ile alâkadar şirketler beyninde aktedilecek 
itilafnamelere bu hususta derç olunacak ahkâma tev
fikan. 

Madde : IX 
Trablusgarp Sermayesi 

13 Haziran 1928 tarihli mukavelenamenin imza
sından sonra mümkün olduğu kadar az zaman zar

fında meclis filhal mevcut olduğu şekilde «Trablus
garp» sermayesini tahakkuk ettirmeye mübaşeret ve 
Türkiye'nin hissesini mezkûr mukavelenamenin XV 
maddesinde işaret edilen sermayei mahsusa teslim ede
cektir. 

Madde : V 
İhtiyat Sermayesi 

13 Haziran 1928 tarihli mukavelenamenin imza
sından sonra mümkün olduğu kadar az zaman zar
fında Meclis halihazırda mevcut olduğu şekilde dü
yunu muahedenin ve ikramiyeli Türk tahvilatının ser
visine muhasses ihtiyat sermayesini nakde tahvil et
meye mübaşeret edecek ve Türkiye'nin hissesini mez
kûr mukavelenamenin XV nci maddesinde beyan olu
nan sermayei mahsusa teslim edecektir. 

Madde : VI 
Mütekabil İbra 

13 Haziran 1928 tarihli mukavele ile işbu itilaf-
name ahkâmı mahfuz kalmak şartı ile hükümet ve 
Meclis mütekabilen yekdiğerini tamamen ve sureti 
mutlakada ibra eder ve umumiyetle bilhassa varidatı 
muhassese ve varidatı mevduadan cibayet edilen me-
baliğ ve keza mebaliği mezkûrenin istimal ve tahsis 
dolayısiyle herhangi bir surette yekdiğerinden mü-
talebede bulunmaktan feragat ederler. 

Madde : VII 
Usulü Tahkim 

Hükümet ile Meclis arasında işbu itilafnamenin 
tefsir ve icrasından tekevvün edecek bilcümle ihtila-
fat 13 Haziran 1928 tarihli mukavelenamenin XXDC 
ncu maddesinde muayyen olduğu veçhile tahkim usu
lü ile tasfiye edilecektir. 



Madde : VIII 
Tasdik 

İşbu itilâf name 13 Haziran 1928 tarihli muka
velenamesinin oüz'ü mütemmimi olduğu cihetle mez
kûr mukavelename ile aynı zamanda ve aynı şerait 
altında tasdik edilmek lâzımgelecektir. 

13 Haziran 1928 tarihinde Paris'te Türkiye Sefa
rethanesi binasında nüshateyn olarak tanzim ve imza 
edilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti için; 
Fethi Beyefendi Hazretleri; 

Osmanlı Düyunu umumiyesinin Meclisi idaresi 
için; 

Osmanlı Düyunu umumiyesinin Meclisi idaresi 
için Osmanlı düyunu umumiyesinin Meclis tdare Reis* 
Müsyü F. Dökulozyer. 

Bütçe Encümeni! 
Iİ2 Mazbata Numarasr 
1/279 Esas Numarası 

Osmanlı Devleti ilk istikrazını 18514 tarihinde Kı
rım Muharebesinin cereyan eylediği esnada aktey-
lemiştir. O zaman Osmanlı Devletinin müttefikleri 
bulunan Fransa ve İngiltere bir istikrazı harici afeti 
için lâzımgelen teshiiâtta bulunmuşlardır. Kemali 
teessüfle arz edelim ki Osmanlı Hükümetleri bu su
retle açılan istikraz kapısından hiç bir vakit ayrılma
mışlardır. 

Filhakika 1854 istikrazından sonra 1855, 1858, 
1860, 1862, 1863, 1865, keza 1865, 1869, 1870, 187L 
1872, 1873, 1874 istikrazları oktolundu: Bunlardan 
hazine tahvilleri şeklinde kısa vadeli bir istikraz olan 
1872 istikrazı - ki fiyatı faizi ve fiyatı ihracı :% 098 
idi - istisna edildiği takdirde diğerlerinin fiyatı faz-
leri % 4 ile '% 6 arasında mütefavit bulunuyordu 
Fiyatı ihraçlarına gelince: Bunlardan yalnız Fransa 
ve İngiltere Hükümetlerinin kefaletlerini de haiz bu 
lunan 1855 senesi istikrazı Roçilt Bankası tarafındar 
Londra'da 102 - 5/8 fiyatıyla satılmış ise de diğer 
leri pek düşük fiyatlarla ihraç edilmişlerdi. Bunlarır 
arasında '% 43,5 fiyatıyla ihraç edilenler olduğu gib 
hatta faizi >% 3 olmakla beraber kuralarına mühim 
ikramiyeler tahsis olunan 1870 istikrazının fiyatı ih
racı da % 32, 125 derecesinde cüz'i idi., 

Diğer taraftan bu istikrazların 'kısmı azami kar 
şdıkh olarak aktedilmişlerdi. Mısır vergisi, Kıbrı$ 
adası fazlaıi varidatı, aşar, gümrük, tuz, tütün, dam 
ıga resimleri gibi menabii varidat bunlara karşılık teş 
(kıl ediyordu., 

Istikrazatı mezkûrenin içinde Msıh umuru nafi 
aya, yani Şark demiryolları inşaasına, sarf olunan is}-
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tikraz başlıca 1870 istikrazı olup diğerleri umumiyet
le harp masrafları, kavaimi nakdiyenin tedavülden 
ref'i, bazı dahili ve müteferrik düyunun tesfiyesi gi
bi gayri müsmir hususata sarf ediliyor ve hatta bun
lardan bazılarım hasılı ile bilhassa ondan evvelki 
istikrazların tekasiti seneviyesi tediye olunuyordu. 

Bu kadar ağır bir şerait dahilinde istikraz edilerek 
alınan mebaliğin de gayri müsmir hususata sarfına de
vam edilmesi gibi bu pek yanlış siyasetin sonu 1875 
senesi tatil tediyatı olmuştur. Nihayet hükümeti Os-
maniyenin Berlin Kongresinde sepkeden vaat ve be
yanatı üzerine İstanbul'a gelen mukriz vekilleri ile 
8 - 20 Kânunuevvel 1881 ve 28 Muharrem 1299 ta
rihli Muharrem Kararnamesi meydana gelmiştir. 
Mezkûr kararnamede ahkâmın tabi tutulan düyunun 
219 küsur milyon lira gibi mühim bir yekûna ve 
mürettebatı seneviyesinin de 14 küsur milyon liraya 
baliğ olduğunu söylemek Osmanlı hükümetlerinin is
tikraz vasıtasını ne derece suiistimal eylediği ve o ta
rihte ne müşkil vaziyette bulunduğu hakkında bir fi
kir vermek için kâfidir. 

Hatta Mısır Vergisi karşılığı ile aktediiip bilâha-
ra bazı tahvilidüyun muamelelerine uğrayan ve o ta
rihte 17 küsur milyon lira olan dört istikraz da bun
dan hariç idi. 

Kararnamenin kendisinde tabi tutulan düyunu 
Osmaniyenin o tarihte mevcut bulunan resülmal iti-
bariylerini ihraç fiyatları derecesine tenzil etmek su
retiyle bir taraftan düyunu meskûrede mühim ten
zilât yapmakla beraber, diğer taraftan İngiliz, Fran
sız, Alman, Avusturya - Macaristan, İtalyan ve Os
manlı dayinler vekiüeriyle bankası murahhasından 
mürekkep yedi kişilik bir düyunu umumiye meclisi 
idaresi vücuda getirdiği ve tuz ve tütün inhisarları, 
damga ve müskürat rüsumu gibi- mühim menabii va
ridatın bu idareye terk edildiği; idarei meskûrenin 
memleketin her tarafında teşkilât yaparak binlerce 
memur tayin ve istihdam eylediği ve vergi cibayeti 
gibi hükümetlere has olan işleri dahi ifaya başladığı 
malumdur. 

Mahaza bu felâketli günlerden sonra Osmanlı 
hükümetleri yeni istikrazlar aktında çok gecikmedi: 
1886, 1888, 1890, Osmaniye, 1893 Tönbeki, 1894 Şark 
Şimendiferleri, 1896, 1901, 1903 Bağdat I, 1044, 
1901 - 1905, 1905 Teçhizatı Askeriye, 1908 Bağdat H, 
1908 Bağdat İÜ, 1906. 1909, 1910 Soma - Bandır
ma, 1911 Hadide - San'a, 1911 Gümrükler, 1911 Ha
zine tahvilleri, 1912 Hazine tahvilleri, 1911 Hazine 
tahvilleri, 1913 Doklar, Tersaneler ve İnşaatı Bahriye, 
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1913 Reji avansı, 1913 Konya ovası ırvası ve niha
yet 1914 istikrazları akdoiundu. Hatta bunların hari
cinde birtakım avanslaı daha alınmış idi. 

Berveçhi balâ istikrazların faizleri % 4 ile ı% 6 
arasında olup yine umumiyetle baştan başa dun ve 
hatta bazının yüzde yetmiş ve seksen arasında ola
rak ihraç edilmişlerdi. Bu istikrazlar dahi ekseriyeti 
azifnesi itibariyle düyunu umumiye fazlai varidatı, 
gümrükler, aşar, iğnam, teçhizatı askeriye resmi, harp 
ve emlâk vergileri gihi mühim ve müteaddit menabii 
varidat ile karşılıklı olup hatta bazının bu karşılıklar 
da düyunu umumiye idaresine tevdii olunmakta ve 
bu suretle salüfizzikir müessesenin gittikçe vaziyeti 
takviye ve müdahalâtı tevsii edilmekte idi. Bunların 
içinde müsmir hususata sarf olunanlar başlıca Bağ
dat istikrazları, 1910 Soma - Bandırma istikrazı gibi 
mahdut birkaç taneden ibaret olup diğerleri bermutat 
hususatı sairede istimal edilmişlerdi. 

ilâve edelim ki, 1886 istikrazı 19012 gümrükler is
tikrazı, 1888 istikrazı, 1903 Saydımahî istikrazına 
tahvil olunmuş ve muharrem kararnamesine dahil 
düyun 1903 tarihinde, bazı tenzilât ile, tevhid edile
rek 1870 ikramiyen' demiryolları istikrazından başka 
ıbir de düyunu muvahhide meydana gelmiştir. 

Şu halde Osmanlı İmparatorluğunun istikraz ak
dine imkân bulduğu 1854 tarihinden 1914 Harbi 
Umumisine kadar istikraz safhasında takibeylediği si
yaset kısaca ifade edilmek lâzım gelirse her ne pa
hasına mal olursa olsun para bulmak ve bu parala
rın hemen umumiyette istikraz vasıtasına müracaat 
için cevaz verilebilecek yerler ve maksatlar haricin
de kullanmaktır diyebiliriz. Filhakika ne istikrazın 
harici olması, ne bilhassa fii ihracın dun bulun
masından ve ihtiyar edilecek komisyon vesair masraf
larından mütevellit şeraitin ağırlığı, ne de varidatı 
devletin, hatta bazan ci'bayeti dahil olduğu halde, 
ecnebi alacaklılara terk ve rehin edilmesi gibi ahval 
Osmanlı İmparatorluğunu bu hemen her sene aktı is
tikraz etmek siyasetinden vaz geçirememiş ve bu ka
dar fedakârlıklarla alınan paralar umumiyetle harp 
ve isyan masrafları gibi gayri müsmir hususata, da
hili müteferrik düyun, bütçe açıkları ve istikrazatı 
sabıkanın mürettebatım ödemek gibi devletin tabii 
ve adî menabii varidatı ile karşılanması lâzımgelen 
yerlere sarf ve israf edilmiştir. 

Osmanlı devletinin bir türlü varidat ve masarifi
ni birbirine uyduramayarak aiettevali ve pek ağır 
şartlarla mileli ecnebiyeye borçlanması, ve bu is
tikrazlar hasılının kısmı azami itibariyle, gayri müs
mir hususata sarf edilerek serveti milliyede mahsus 

| bir tezayüt husule getirememesi mükellefini seneler-
I ee ezmekte devam etmiş ve her sene milyonların ha-
I rice gitmesi yüzünden memleketin vaziyeti umumiyei 
I iktisadiyesi de pek fena halde müteessir olmuştur. 
I Bu elim siyaseti zaruri gösterecek hiç bir ciddi se-
I bep yoktur. İçinde yaşadığımız günlerin tarihi bu-
I nun canlı bir misalidir. Büyük bir yoksuzluk içinde 
I teşekkül eden hükümeti milliye ve cumihuriyemiz 
I harbi zaferle neticelendirdiği gibi sulhun akünden 
I beri her sahada yaptığı inkilâbat ve İslâhat için istik-
I raz akdine arzı iftikar etmemiş ve bilâkis bütçeleri-
I mizden mühim mebaiiğ tefrik ederek faal bir şimen-
I difer ve tâbiri umumisi ile imar siyaseti takibi ile 
I ensali atiyenin refah ve saadetinin teminini emel it-
r tihaz eylemiştir, 
I İBir tarafta devirlerinin huzur ve sükunu için en-
I salı atiyeyi borçlara sokan ve ezen Osmanlı ricali, 
I diğer tarafta varidatı adiye ile kapanan bütçelerden 
I milyonlar sarfı suretiyle devletin vekasını ve gelecek 
I Türk nesillerinin emniyet ve refahım temine çalışma-
I yi medarı iftihar addeden Cumhuriyet Erkânı. İşte 
. mazi ile halin beliğ bir ifadesi 
I Ensali atiye şüphesiz yanlış bir istikraz siyasetinin 
I ne elim netayiç tevlit ettiğini tetkik edecek ve on

dan lâzım gelen dersleri alacaktır. İşte istikrazat sa-
I hasında hattı hareketini berveçhi balâ izah eylediği

miz Osmanlı Hükümeti harbi umumi esnasında baş-
I lıca onsekiz küsur milyonluk bir de dahili istikraz 
I aktettikten ve evrakı nakdiye ihraç suretiyle piyasa-
I ya da yüzelli küsur milyonluk liralık bir borç bırak-
I tıktan sonra nihayet münkariz olmuştur. 

I Bu cihetle Lozan'da sulh muahedesinin müzake-
I ratı sırasında Osmanlı Devletinin borçlan meselesi 
I konferansın mesaili müh'immesinden birini teşkil edi-
I yordu. Bir devlet arazisinden bir kısmını kaybeder. 

Yahut inhilâle* uğrayarak parçalara ayrılırsa o devle-
I te ait borçların da taksimi suretiyle her kısım ve par-
I çaya bir hisse verilmesi pek tabii ve adilâne bir hattı 
I harekettir. Böyle olduğu halde ancak Lozan Muahe-
I desi iledirki taksimi düyun ameliyesi, bazı şerait da-
I bilinde olmak üzere, fiili bir surette Osmanlı Hükûme-
I tine tatbik edildi. 
I Vakıa 1878 Berlin Muahedesiyle Sırbistan, Yunan-
I İsıtan, Karadağ ve Bulgaristan Osmanlı diüyununa işti

rakleri kabul edilmiş ise de o zamanidan beni geçen 
I uzun müddet zarfında maateessüf vaziülıimıza deıv-
I Jetlerin müsamahaları yüzümden ahkâmın mezkûre 

tatbik edilememiştir. Balkan Harbi nıefiicesi'nıde mü-
[ nakit muaıhedatlta da yine mezkûr devletten 
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Osmanlı düyununa iştiraki için ahkâm mevcut idi.) 
Hatta bu hususta 1913 senesinde Paris'te bir maliye! 
konferansı da toplanmıştı. Ancak aylarca devam eden 
bu konferans müzakeratından dahi bir netice hâsıl 
olmadı. Gerçi bu sene - Hersek mukabilinde Avustur
ya Macaristan'dan - Trablusgarp ve Bingazi mukabi
linde de İtalya'dan birer miktar para alınmış ise de, 
bunların: hiç birisi hakiki ve ilmi bir taksimi düyun 
mahiyetinde değildi, tşte Lozan muaihedesiyiedir ki 
Osmanlı düyununun esaslı bir surette taksimi kabul 
edilmiş ve hatta Balkan Hatibi neticesinde arazi alan 
devletlerin dahi düyunu osmaniyeye iştirakleri temin 
olunmuştur. 

Muahedenamenin 18 nci maddesi mucibince Mısır 
vergisi karşılığı ile aktedilmiş olup tahvili düyun mua-
rneleleriyle bazı istihalelere uğramış olan istikrazlar -
ki, o tarihte 1855, 1891 ve 1894 'istikrazları idi - ta
mamen Mısır Hükümetine intikal eylemişlerdir. 

Mısır'dan mada arazii münfeke arasında taksim 
edilen düyun ise muahedenin 46 ncı maddesinde mev-
zuübahis olan tablonun (A) kısmındaki istikrazlarla 
(B) kısmındaki avanslardan mürdkkeptir. 

Taksimi düyun iki mühim ameliyeyi istilzam ey 
lemistir. Birisi mürettebatı seneviyenin taksimidir ki 
düyunu umumiye meclisi tarafından muahedenin mev-i 
kii mer'iyete vaz'ından itibaren üç ay zarfında icraj 
edilmiştir. Düyunu umumiye meclisinin yaptığı bu 
taksime muahede mucibince hükıimetim'Me bazı ala
kadar devletler itiraz etmiş ve cemiyeti ahval tarafın
dan mansup hakem meterborel itirazatı tetkik ederek 
kararı kaıt'isini vermiştir. 

İkinci ameliye : Resülmalın taksimidir. Bu taksim 
dahi yine muahede mucibince 1925 senesinde Paris'te 
içtima eden bir komisyon tarafındain icra edilmiştir. 

Lozan müaihedenamesi Osmanlı düyununun tak
simi esaisatını vaz eylediği halde badettaksim- Türki
ye'ye isabet edecek hissenin şeraiti tediyesini ve buna 
müteallik mesaiilıi haüedemıemıiıştir. 

Haıfita müzakeratın esnayı ceryanünda hamillerle 
temasta bulunmak ve imdleBicap bir anılaşma husule 
getirmek için Paris'e giden bir heyet, hamiller mü-
mesisıillerinin müzakerata gCrmıekten içtinalb eyleme1 

leri üzerine, müspet bir netice elde 'edemeyerek Lo 
zan'a avdet eylemişti. 

Lozan Muahedesinin aktinden sonra da Türk Mil
letinin borçlarına sadakat anlayışı ile hareket eder. 
hükümetimiz daima hamillerle itilâfa amada bulun 
muş ve bu hususta hiç bir fırsatı fevt etmemiştir. Ni
hayet resüllrral taksimi için 1925 senesinde Paris'e 

izam olunan heyeti murahhasa haiz olduğu selâhiyete 
binaen aynı zamanda hamiller mümessilleri ile de te
mas ve müzakereye girmiştir. îlk müzakere 27 Tem
muz 1925 tarihinde başlamış ve ondan sonra müzake-
rat bir çok müşkül safhalar geçirerek ve bazı tevak
kuflara da uğrayarak fasılalı bir surette devam etmiş 
ve nihayet 13 Haziran 1928 tarihinde imza edilen bir 
mukavelename ile bir ifcilâfnameye müncer olmuştur. 

Mukavelename ve Itüafnamenin Tahlili 
Mukavelename ile mukaddeme ile dokuz baba 

münkasim otuz maddeden ve sekiz kıt'a merbutundan 
mürekkeptir. 

Mukaddeme akit taraflarla mukaveleye vaziülimza 
olunan zevatın esamisini irae ve müzakeratın mevzuu
nu beyan eylemektedir. Buna nazaran mukavelename
nin bir taraftan Türkiye Cumhuriyeti ve diğer 
taraftan düyunu Umumiyei Osmaniye Meclisi idare
siyle Almanya, Belçika, Fransa, İngiltere, İtalya ve İs
viçre hamilleri namına hareket eden bazı zevat arasın
da aktedildiği anlaşılmıştır. 

Birinci bap Osmanlı düyunu umumiyesinin resül
mal itibari ve mürettebatı seneviyesinden Türkiye'ye 
isabet eden hisseden bahistir. 

Bu faslın birinci maddesi Türkiye'ye isabet eden 
borcun uzun vadeli istikrazlar, Hazine tahvilleri mü-
tedahil tekasiıt namları altında üç kısımdan mürekkep 
olduğunu göstermektedir. 

Bu maddede görüldüğü cihetle Lozan Sulh Mua-
hedenamesinin 46 ncı maddesinde mevzuu ba'hs tablo
nun (A) kısmında münderiç olduğu halde bilâhara bir 
sureti tesfiyeye iktiran eden reji avansı namındaki 
borç mukavele ahkâmından hariç tutulmuştur, keza-
lik salüfizzikir tablada muharre doklar, tersaneler ve 
inşaatı bahriye istikrazı dahi mukavelename ahkâ
mından hariçtir, şu farklaki her ihtimale göre şayet 
sulh muahedenamesine merbut 12 nci protokolün 2 
nci maddesinin sureti tatbiki neticesi olarak bu istik
raz ipka edilirse bundan Türkiye'ye isabet eden mik
tar için ayrıca tediyat icra edilmeyip mürettebatı şe
nelmesinin mukavelenamenin altıncı maddesinde mez
kûr tekasidi mıaikduadan tesfiye edileceği tasrih olun
muştur. 

Maddenin en son fıkrası sulh muahedenamesine 
merbut mezkûr tablonun (B) kısmında muharrer 
avansların ahkâmından hariç tutulduğunu ifade et
mektedir. 

İkinci Madde — Uzun vadeli istikrazlar hakkında 
izahatı havidir. Bu maddeye merbut tabloda uzun 
vadeli yirmi bir istikrazdan Türkiye'ye isabet eden 
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resul mal itibari yekûnunun 82 456 337 lira tahvilât 
adedinin - tahvilâtı olmayan Konya Ovası irvası is-
'tikrazi ile ahkâmı hususiyeye talbi bulunduğundan 
ikramiyeli demiryolları istikraza hariç olmak üzere 
- 3 437 364 ve faiz ve imha yekûnu olan mürettebatı 
seneviyenin de 4 220 752,46 lira olduğu görülmekte
dir. 

ıSalüfizzikir tabloda düyunu muvafhhide ile ikra
miyeli demiryolları tahvilâtı hizalarında ve dördüncü 
sütunda murakkam mebaliğ münaziifih resul mal na
mı verilen ve 1 843 848 lira ile 437 541 lira ki cem'an 
2 281 389 liradan ibaret olan yekûnu muhtevidir. 

Münazaali resülmal meselesi berveçti ati izah 
olunur: 

Mürettebatı seneviye taksimi hesabatının tanzimi 
^sırasında Düyunu Umumiye Meclisi İdaresi 1912 ta
rihlinden 6 Ağustos 1924 tarihine kadar varidatı mah-
susadan cibayet ettiği 44 769 '845 lirayı tahvil edildiği 
ısıenelerin fiatıyla hesaben, altına tahvil ederek -
21 377 216 altın lira addetmiş ve bu miktardan Tür
kiye'nin Osmanlı düyunundan hisse alan diğer devlet
ler namına vaki bir milyon dokuzyüz küsur bin liralık 
tediyatını bittenzil mütebaki 19 424 450 lirayı tedi
yeyi kabul etmiştir. 

İşbu yekûndan 5 602 5115 lirası tahvilât itfasına 
tahsis olunacak idi. Ancak anifen arz edildiği veçhile 
evrakı nakdiyenin altına tahvili hesaben icra edilip 
(yoksa tahsil edildikleri seneler zarfında fiilen tahvil 
muamelesi yapılmadığı cihele bir taraftan evrakı nak
diyenin kıymetten düşmesi ve diğer taraftan harbi 
umumideki meclisi idarece mezkûr evrakı nakdiyenin 
bir kısmıyla alınan Alman markları kıymetnin sıfıra 
müncer olması ve bu hususta ikame edilen davadan 
da müspet bir netice elde edilememesi yüzünden 
1 843 848 liralık düyunu muvahbideden 437 541 lira
lık da ikramiyeli demiryolları tahvilâtından noksan 
imha yapıldığı gibi .hamillerce de 5 588 260,26 lira
lık düyunu muvahıhide faizinden ve 618,178 liralık 
ikramiyeli demiryolları pirim amortisinde ki cem'an 
6.206 438,26 liralık bir zarar husule gelmiştir. İşbu 
zararın hamillere müteveccih olduğu tabii görülerek 
yalnız berveçhi bâlâ 2 281 389 liralık resülmal borcu hü
kümetimizce deruhte edilmiş ve mahaza hamillere ait 
olarak meslisi idarelerinde tutulan mühim mebaliğin 
hükümet hesabına nakli temin olunmuştur. 

İkinci maddenin 3 numaralı fıkrası taibloıda muhar
rer mubayaa usulü ile imha olunacak istikrazlardan 
•19114 tarihinden 6 Ağustos 1924 tarihine kadar satın 

alınımsı lâzım geldiği halde satın alınamayan tahvilâtın 
taksim resülmal komisyonunun 25 Temmuz 1925 ta
rihli kararı mucibince Türkiye'de iade edilecek bir kı
sım faizlerinin iade olunmayacağına dairdir. 

Salüfizziikir karar mucibince sulh muahedesinin 
mevkii mer'iyete vaz'ı tarihi olan 6/ Ağustos 1924 ta
rihine kadar satın alınması İcalbeyiediği halde alına
mayan tahvilâtın faizleri bilfiil iştiralarına kadar 
medyum hükümetlerce tediye edilecek ancak bu fa
izlerden 6 Ağustos 1928 tarilhine kadar olanlarının 
tediyesi kat'i olup ondan sonraki zamana ait faizler 
dse bilâhara medyum hükümetlere mahsup suretiyle 
iade olunacak idi. Düyunu umumiye mukavelesinin 
mevzuubahis üçüncü fıkrası ile ve yine mukavelena
menin diğer mahallerinde temin edilen bazı menafi 
mukalbi'llinde olmak üzere 'bu iiadeden sarfınazar olun
duğu anlaşılmıştır. 

Türkiye'ye isabet eden hisseyi düyun 6 Ağustos 
1924 tarihinde tedavülde mevcut tahvilât ve resul1 

mal itibariden malum nisbetler dahilinde tefrik edil
miş olup ancak tahvilâtı mezkûreden ziyağa uğrayan
lar veya uğrayacak olanlar bulunması ihtimaline bi
naen bu takdirde zayi olan talhvilâtdan hükümetimi
zin istifadesini teminen 4 ncü fıkraya ahkâmı mah
susa konulmuştur. Binaberfin bu fıkrada beyan edil
diği veçhile 6 Ağustos 1924 tarihinde mevcut farzolu-
nan tahvilâtın tamamen mevcut olmadığı, bilâhara 
(taayyün ettiği takdirde noksan olan tahvilâtdan Tür
kiye istifade edecek yani bu maddeye merbut tablo
nun 4 ve 5 nci sütunlarında muharrer mekadır zayii 
olan tahvilât nispetinde tenkis olunacaktır. 

İkinci maddenin 5 - 1 0 ncu fıkraları ikramiyeli 
demir yolları istikrazı hakkındaki ahkâmı mahsusayı 
havidir. 

11. 13 ncü fıkraları ise, diğer istikrazlara ait 
olup bunların tediye tarihlerinin 25 Mayıs ve 25 Teş
rinisani olarak tevhid edilmesi ve şimdiye kadar 
kur'a ile imha usulüne talbi olan bazı istikrazların 
medyum hükümetlerin daha ziyade lehine olan mu
bayaa usulüne kalbediierek bütün (istikrazlar tahvi
lâtının fiyatları başa başın dununda ise iştira ve ba
şa baş yahut onu mütecaviz ise kur'a (ile imha olun
ması gibi ahkâmı havidir. 

Uzun vadeli 'istikrazların kâffesine ait olan 14 -
16 ncı fıkralarda ise hükümet lehine mürürü zaman 
müddetinin faizler için altı sene ve kur'a isabet eden 
fcahvilâit için onbeş sene olarak teVhid edildiği, tahvi
lât ile kuponlarının ikramiyel'erin bütün vergi, dam
ga res/md ve harçlardan muaf bulunduğu ve tedavül-



deki tahvilât ve kuponlar üzerinde muharrer ibare
tin 'bu mukavele mucibince tadil edilmiş olduğu mez
kûrdur. 

Üçüncü maddeye merbut cetvelde görüldüğü veç
hile 1911, 1912 ve 1913 tarihli Türkiyenin hazine 
talhvillerÜnde yekûn borcu 3 521 931,12 lira olup 
bu miktara mukabil 3 521 936 liralık birlik 160) 08$ 
adet % 5 faizli ve yirmi senede lâzimülıtfa yeni tah
vilât çıkarılacağı ve bunun mürelttelbaltı seneviyesinin 
de yanıi 280 601,30 Iradan ibaret olduğu maddeyi 
mezkûrede beyan edilmiştir. Salüfizzikir üç adet ha
zine tahvilleri istikrazlarından mütevellit düyun va
delerinin hulul etmiş fbulunnıasma mebni tamamen 
lâzlimüttediye olduğundan İlk seneler taksidi senevi-
yemizin tezyit edilmemesi İçin düyunu meskurenin 
uzun vadeli 'bir istikraza kabledildiği anlaşılmıştır. 

Üçüncü madde, yeni çıkacak olan hu tahvilâtını 
eskli tahvilât ve mütedahil kuponları ile mübadelesi
ne dair ahkâmı da. havi ölüp hu tehdil münasebetiyle 
salüffizzikir üç nev'i hazine tahvilâtından 1912 tarihli 
'olanının talbi bulunduğu % 6 faizin yeni istiikraz ile 
'% 5 nisbetine tenzil edildiği görülmektedir. Dördün
cü maddede istirzaların mütedahil tekasidinden Tür
kiye'ye düşen hisse nıevzüubahistiir. 

'Bu maddeye merbut tablonun (A) kısmından an
laşıldığı veçhile 6 Ağustos 1928 tarihindeki vaziyete 
göre iistikrazlardân tesfiye edilemiyerek 'tedahül eden 
tekasidi seneviyeden Türkiye'niin hissesi 31 550 190,82 
lira olup tediye akçalarının cinslerine nazaran A, B, c 
serilerine ayrılmıştır. Sulh ımuahedenaimesmin 55 nei 
maddesi mucibince mütedahil tekaait bilâfaiz yirmi 
senede tesfiye edilecek olduğu halde bu mukavelena
me ile düyunu mezkûrenln tesfiye müddeti, yine 'bilâ
faiz olmak üzere otuz seneye iblağ olunarak müdddti 
mezkûre zarfında lâzümülıltfa tahvilâtı cedide ile mü
badelesi karargir olmuştur. 

Yeni tahvilâtın mliktarı 21 550 188 liralık olup 
bundan mütevellit taksiti seneside 718 339,60 liradan 
ibaret kalmıştır.' 

Tablonun (B) kısmı münazaalı resülmaldan bah
sedildiği sırada arzolunduğu veçhile düyunu muvajı-
hide ve ikramiyen' demiryolları tahvilâtından bu Js-. 
tiikrazlar hamillerinin uğradıkları cem'an 6 206 438,26 
liralık zararı irae etmektedir. Yeni tahvilâtın eski 
tahvilât kupon ve evrakı saire ile nisbeti mübadele
sini gösteren ve (A) serisi için % 75 (C) serisi içŞn 
'% 94 olan erkamdan da anlaşılacağı veçhile düyunu 
müvahhide ve ikramiyeli demriyolları istikrazları ha
millerinin bu zararları kısmen diiğer bazı (istikrazat 
hamillerine devrolunımafctadır. 

X Beşinci maddede hamillerin, ikinci maddeye 
merbut tabloda muharrer istikrazat 'hizalarındaki te
diye akçalarıyla üçüncü ve dördüncü maddeler mu
cibince ihdas edilecek tahvilâtı cedide üzerindeki te
diye akçaları hakkında hakkı 'hıyarı haiz olduğu be-
yan edildikten sonra mutlak surette (Frank) olarak 
muharrer tediye akçalarının bilhassa isviçre frangına-
da şümulü iddia edilmemek için 'bunların münhasıran 
Fransız frangı olduğu tasrih edilmiştir bundan sonra 
maddenin (ikinci fıkrasında tediye akçalarından mak
sat ait olduğu devletin hâlâ Tedavül Kanunu ve mec
buriyi haiz paraları olduğu dercedilerek hu suretle 
tediye akçaları hakkında altın iddiası (bertaraf edil
miş ve Alman markı ile Avusturya kronlarının eski! 
mark ve kronlar olduğu beyan edilerek bazı istikra
zat tediye akçaları meyanında bulunan bu akçalar 
hükümsüz bırakılmıştır. 

İkinci bap Türkiye'nin borcuna mukabil tediye 
edeceği takside dair olup bu babın altıncı maddesinde 
hükümetim borcuna mukabil meclise 1929 haziranı 
iptidasındanbed'ile : 

7 'sene zarfında senevi 2 0(00 000 
6 sene zarfında senevi 2 380 000 
5 sene zarfında senevi 2 780 000, 
5 serte zarfında senevi 3! 180 000 
Altın Türk lirası tesfiye edeceği ve 1 Haziran 1952 

tarihinden .itibaren tediye olunacak miktarın 3 400 000 
lira olarak bunun bilahara tenezzül eyleyeceği mu= 
harrirdir, 

Bu maddede, berveçhi balâ makdu senevi ıtekasMn 
25 Teşrinievvel ve 25 Nisan tarihlerinde iki taksit dle 
tesfiye edileceği ve altın Türk lirası borsalarda kote 
olmadığından berveçhi balâ altın Gekasitin bir Türk 
altını, 0, 903 420,09 İngiliz lirası üzerinden 2,000 000v 

Türk altını = 1,809 840,1 '2 İngiliz lirası olarak öde
neceği ve şayet İngiliz likası başabaş nispet de % 3: 

derecesinde bir tenezzüle duçar olursa hükümetle mec
lisin biritiîâf daha kıymetli bir akça tespit edecekleri 
gösterilmiştir. İlâve etmek lâzımdırki bu maddede 
mevzuubahis altın tediyat hükümetimiz tarafından 
Osmanlı Bankasına tevdi edilecek tekasiti seneviye
dir. Bu tekasite asıl hamillere vükubulacafc tediyat 
muayyen tediye akçaları üzerinden olacak ve bun
lar mutlaka altın olmayıp tedavül kanunu ve mecbu
riyi haiz akçalardan yani mütedaviî paralardan iba
ret bulunacaktır. 

Üçüncü bap teminat f aslıdır. 
7 numaralı madde Türkiye'nin 6 ncı maddede mu

harrer tekasitini teminen 1 Haziran 1929'dan itibaren 
1 Haziran 1942 tarihine kadar İstanbul, Galata ve Hay-
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daırpaşa Başmüdüriyetleri gümrüklerinin, Gümrük ve 
'îstihlâkât rüsumunu gayrisafi olarak rehin gösterdiğini 
ve 1942 senesinden itibaren bunlara Samsun Gümrük
lerini ilâve eylediğini, mahaza teminat olan işbu vari
datın fazlası hükümete ait olduğu gibi ademi kifayesi 
halinde de noksanının hükümetçe ikmal olunacağını 
ve azami taksiti senevimiz tenezzüle başlayınca ber-
veç'hi ibala tahsis edilen varidat miktarını dahi hükü
metle meclisin bilitilâf tenzil edebileceklerini 'beyan 
etmektedir. 

Salüfizzikir, temirîatın kafi ve lâyetegayyer oldu
ğu, gümrük ve istihlâkat rüsumunun ilgası veya tadili 
gibi esbapdan dolayı varidatı mezkûre tenakus ede
cek olursa hükümetin meclisin talebi üzerine tenaku
su varidatı telâfi edecek yeni gaj göstereceği ve hükü-' 
metin meclisin muvafakati ile berveçhi balâ teminat 
yerine başka teminat irae edebileceği dahi maddeyi 
meskürenin cümleyi ahkâmındandır. 

Bu madde ile eski istikrazların pek mütenevvi ve 
memleketin her tarafına dağılmış olan merhunatının 
yalnız mahdut mahaller gümrüklerince tahsil edilen 
gümrük ve istihlâkat rüsumuna hasredildiği ve bu va--
ridatın münhasıran devletçe idare edileceği, karşılık 
olan varidat diğer mena'bii varidatımız gibi tamamen 
ahkâmı kanuniyemize tabi olup indelicap ilga ve tari
feleri tebdil olunabileceği ve ancak borçlarımızın gajlı 
olmak mahiyeti muhafaza edildiği cihetle yerlerine 
başka karşılıklar gösterileceği tespit ve ifade kılınmış
tır. 

8 nci madde rehin olmak üzere gösterilen varida
tın nezaret altında bulunacağına dair olup meclisin bu 
hususta Maliye Vekâletinin muvafakati ile (Meclisin 
ajanı) unvanlı Ibir mümessil tayin edeceği, gümrük ida
resinin her hafta İstanbul'da salüfizzikir memura ev
velki hafta zarfında vükubuİan gayri safi varidat ve 
Osmanlı Bankasına yapılan tevdiat mekadırım muh
tevi bir cetvel vereceği ve mumaileyhin bunu Osman
lı Bankasının gümrükten mehuzatını rnüş'ir tanzim 
ve kendisine ita eyleyeceği evrak ile karşılaştıracağı ve 
bu evraik arasında fark zuhur eylediği, yahut gümrük 
varidatında gayri tabii bir tetkik görüldüğü takdirde 
salüfizzikir memurun yahut vekilinin gümrükleırde tah
kikatta bulunarak sandık, evraik ve sicilâtı tetkik ede
bileceği ve hükümetin kendisine lâzım gelen muavenet 
ve tesıhilâtı gösterebileceği maddei meskürenin cümlei 
ahkâmındandır.-

Dördüncü bapta düyunu umumiye tediyatına mü
başeret mevzubahis olmaktadır. Bunun dokuz numa
ralı maddesi ahkâmına nazaran 1 Haziran 1929 ta
rihinden evvel uzun vadeli istikrazlarla hazine tahville-' 

rine ikişer faiz kuponu tediye edilecek ve ikramiyeli! 
demiryollarının dahi 6 keşidesine mukabil tediyesiz 
icra olunacak ve bu hususta muktezi mebaliğ 15 nci 
maddede mezkûr akçadan alınacaktır. 

Onuncu Madde — Hükümetçe ita olunacak teka-
siti mafctuanın sureti istimaline dairdir. Bu madde mu
cibince tekasiti meskûreden ^Meclise) masarifine mu
kabil verilecek tahsisatı seneviye ile uzun vadeli istik-
razat ve hazine tahvillerinin faizleri, ikramiyeli de
min yollan tahvilâtının pirim, ikramiye ve mubayaa be
delleri mütedahil tekasit bonolarının imhaiyeleri ve bu 
tediyaıtın icap eylediği komisyon ve masarif tesfiye edi-> 
lecek ve bundan mada kalan mebaliğ tahvilâtın itfa
sına haısrolunacaktır. 

On Birinci Madde — 25 Teşrinisani 1929 tarihi ile 
25 Teşrinisani 1932 tarihi arasında tediye edilecek 
kuponları irae eden bir tabloyu muhtevidir. 9 ve 11 
nci maddeler ahkâmından müsteban olacağı veçhile 
sulh muahedesinin mevkii mer'iyete vaz'ı tarihi olan 
6 Ağustos 1924 tarihinden itibaren hamillere icra edile
meyen tediyat için defalaj usulü tatbik olunmuştur. 
Yani tarihi meskûreden itibaren tediyesi lâzım olan 
kuponların vadeleri takriben dörder sene geri atılmak 
suretiyle bu ikinci mütedahil tekasit yükünün, hükü
metin lehine olarak, iyi bir şekilde halledildiği göırül-
nıüştius 

Maddenin ikinci fıkrası tediye akçaları meyanın-
da İngiliz lirası bulunan 16 istikrazın kuponlarına vu-
kubulacak tediyatın 1 Haziran 1929 tarihinden itiba
ren, 

7 >sene i% 38 
6 « !% 48 
5 '« i% 58 
•2 '« % 6'8 
3 « % 90 
Ve ondan yani icrasına '1952 tarihinden itibaren 

yüzde yüz nispetlerinde ve 1'6 nci madde mucibince 
(Meclis) ce her istikraz için tespit edilecek akça üze
rinden tesfiye edileceği muharrer ve üçüncü fıkrada ise 
mezkûr nispetler dairesinde tefrik edilecek mebaliğden 
salüfizzikir müddetlerle mütenazır olmak üzere : 
Düyunu muvahhideye Ve diğer istikrazlara 

% '47,22i 
% 59,64 
••<$ 72,07 
% 84,49 
'% 100 

Ve 1 Haziran 1952'den itibaren : 
% 100 

!% 34,43* 
!%' 43,49 
% 52,55 
% 61,61' 
% 86,121 

% 100 
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Nispetleri dahilinde ve imkân derecesinde tediyajt 
icra olunacağı bildirilmektedir. 

Binaenaleyh, salüfizzikir 1!6 istikraz için hükümetçe 
kabul edilen nispetlerin yüzde 38, 48, 58, 68, 90 ve ni
hayet 1 Haziran 1952 tarihinden sonrası için'% 100 olj-
duğu, ancak verilecek paradan hamillerin mazide mü
him tenzilâta uğradığından bahisle kıymetli himaye 
gördükleri düyunu muvahhide tahvilâtına daha yükt-
sek bir nispet dahilinde tediyat icrasını teminen, dij-
ğer istikrazların tediyesini tezyit etmek arzusunda but 
lunduikiarı ve buna da hükümetin muvafakat eylediği 
anlaşılmıştır. 

Dördüncü fıkrada ıtediye akçaları meyanında İngi
liz lirası mevcut bulunmayan Şark Şimendiferleri, 1903 
Saydırnahi, Soma - Bandırma, Hadide, San'a ve Kon
ya ovası istikrazları faizlerinin sureti tesfiyesi mevzu
bahistir. Bu istikrazların tediye akçaları da kezalik 
16 ncı madde mucibince (Meclisçe) tayin edilecek ve 
ancak 'bu tediye akçası Fransız Frangı olduğu takdirde 
tediyat berveçhiati nispetler dahilinde zam ile icra edi
lecektir : 

1 Haziran 1929'dan itibaren; 
7 Sene •% 45 
6 « % 55 -
5 « % 85 
2 «e % 100 
3 « \<fa 25 

Ve 1 Haziran 1925'den itibaren. % 150 mezkûr 
istikrazların tediye akçaları hakkında hükümetle ha
milileri mümessilleri arasında hâsıl olan ihtilâf üzeri
ne bu mutavassıt tarzı tesfiiyenin kabul edildiği anlat-
şilmıştır. 

Kur'a isabet eden ikramiyeli Demiryolları tahvila
tının pirim ve amortismanlarına gelince; bunların yal
nız başa'baş Fransız frangı olarak tesfiye edileceği da
hi beşinci fıkrada mezkûrdun 

On ikinci Madde — Mütedahil tekasit tahvilât si-
rasının tarzı imhasını beyan etmektedir. Bu tahvilâtın 
(A) serisi ki- İngiliz ve Türk lirallan ile frank üzerine 
muharrerdir. -Bunların tediye edileceği en kıymetli ak
çe meclisçe 16 ncı maddeye tevfikan tayin edilerejk 
malum % 3>8, 48, 58, 68, 90 ve nihayet % 100 nispet
leri dahilinde bu tahvilâta tediyat icra olunacaktır. 

<(B) 'Serisi ki, mutavassıt bir tarzı tesfiyeye tabi 
tutulan beş istikrazın mütedahillerinden husule gelmiş
tir. Fransız frangının % 45, 55, 85, 100,125 ve niha
yet % 150 nispetinde tezyidi suretiyle imha olunacak
tır. 

(C) Serisine gelince; bunlarda alelade Fransız 
frangı ile tesfiye edilecektir. 

Berveçhi balâ 11 ve 12 nci maddelerde irae edilen 
nispetler hükümetle hamillerin ilk noktayı hareketle
rinden ayrılarak nihayet mutabık düştükleri tarzı tes-
fiyeyi irae etmektedir. Binaberin şeraiti mezkûre da
hilinde tediyatda bulunacak olan hükümetimizin tam 
bir tediye ifa etmiş olacağını yani bu tediyatın taal
luk edeceği düyununu tamamen ifa edilerek müntefi 
olacağını tasrih ve beyan eyleriz. 

13 noü maddede uzun müsaadeli istikrazlar ve Ha
zine tahvilleri bonolarının itfası mevzubahistir. 

Hükümetçe ita kılınacak tekasiti makduadan 11 ve 
12 nci maddelerde zikredildiği veçhile faizler ile ikra
miyeli demiryolları ve mütedahil düyun müretteibatı, 
komisyon masraflarıyla beraber, tefrik edildikten son-; 
ra mütebaki mebaliğ itfaya sarf olunacaktır. 

Sulh muahedesinin 49 ncu maddesi mucibince Pa
ris'te içtima eden resulmal taksimi komisyonu hükü
metimizi hükümetimizin Osmanlı düyunu umumiye-
sindeıki hissesinin tahvilât esası üzerine tayin eylediği 
cihetle ikinci maddeye merbut tabloda muharrer istik--, 
razlardan herbirinin hizasındaki adetde Türkiye he
sabına olarak tahvil imha edildiği ve 'bakiyeleri gös
teren sütundaki meblağda nakten tesfiye edildiği tak
dirde salüfizzikir istikrazlardan hükümetimizin şah
sen beri olacağı ve yeni çıkacak hazine tahvilleri hak
kında da aynı suretle hareket edileceği bu maddede mu
harrerdir. 

İkramiyeli Türk tahvilâtına gelince: Bunlar kurrai 
ile imha edildiği zaman Osmanlı düyunundan hisse 'allan 
bütün devletler hesabına yani müştereken ve iştira su
retiyle imha olunduğu vakit her devlet hesabına mün
feriden itfa muamelesi icra edildiği cihetle hükümeti
miz müştereken imha edilenlerdeki hissesiyle münfe
riden kendi hesabına iştira edilmiş olanların mecmuu, 
uhdesine isabet eden ve ikinci maddeye merbut tablo
nun dördüncü sütununda murakkam bulunan, mikta
ra baliğ olduğu zaman bu istikrazlardan mütevellit 
borcunu ifa etmiş olacaktır. 

Salüfizzikir madde, itfa muamelesi noktayı naza
rından istikrazları ikiye tefrik etmektedir. Birinci kıs
mı teşkil eden ve Şark Şimendiferleri, 1903 saydıma
hi Soma - Bandırma, Hadide - San'a ve Konya ovası 
ıskası namında bulunan beş istikrazın itfa akçası ev
velemirde tefrik edilecektir. Bu akçanın cinsi aynı is
tikrazların faizlerinin tesfiye edildiği paradır. Eğer bu 
akça Fransız frangı ise itfa hissesi 11 nci maddenin 
dördüncü fıkrasında muharrer nispetler dahilinde faz
la olarak tefrik olunacaktır. 



— 64 

©u istikrazlara ait itfa hissesinin terrılcınaen son- j 
ra kalan miktar sair istikrazlar tahvilâtının imhasına 
sarf olacaktır. 

Maddemin dördüncü fıkrası Pair'in mezkûr beş is
tikraz için; tediye akçası'Fransız frangı olduğu takdirde, 
tahvilât üzerimde murakkam makadırın malûm nispet* 
İler dahilinde tezyidinden hâsıl olan erkanı olduğunu 
ve bunlardan mada olan istikrazlarda ise yalnız tah
vilât üzerimdeki hıebaliğden ibaret bulunduğunu ifa
de etmektedir., 

Beşinci fıkra, herhangi bir altı aylık müddet zar
fında verilmiş olan itfa hissesinin müteakip altı ay 
zarfında istimal edileceğinden ve mübayaatın külliyet
li miktarlarda icrası fiyatlarda ıtereffü husule getirece
ği ve bu da hükümetin zararına olacağı cihetle amor
tisinden hissesini aylara taksim suretiyle mübayaatın 
icra olunacağından bahistir, itfa hisselerinin tefrikin
den sonra (A) ve ^B) sınıfına dahil bulunduğundan is
tikrazlar birer kül teşkil edecektir. Binaberin umumi
yetle cari oları, her istikraz için tefrik edilecek itfa his-
isesinin yalnız o istikraz tahvilâtının iştirasına sarfı hu
sulü, bu mukavelename ile ilga edilmiştir. Borçlarımı
zın bazılarına ait 'bütün tahvilâtın bir elde bulunduğu 
ve bahusus istikrazların itfa tarihleri yaklaştıkça tah
vilât adedinin azalacağı cihetle evvelki usulde tahvilâtı 
daha yüksek bir fiyatla iştira etmek mahzuru mevcuttu. 
Bu noktayı nazardan yeni kabul edilen şeklin devlet 
için daha nafi bir usul olduğu ve bununla istikrazların 
tevhidi yolunda bir hat ve daha atılmış olduğu görül
mektedir. 

İştirak esası kapitalizasyon fiyatı en yüksek olanı 
yahut hükümetimizin tercihi halinde, borsada fiyatı en 
ucuz olanı satın almaktır. Kapitalizasyon fiyatdan 
maksat fiifaizin tahvilin piyasada alınıp satıldığı fiyat , 
nispetinden ibaret olduğu malûmdur. Binaenaleyh % 4 
faizli bir (A) tahvilinin piyasada kıymeti 80 ve •% 5 
faizli bir (&) tahvilin piyasada kıymeti % 90 olduğu 
takdirde (A) tahvilinin kapitalizasyon fiyatı % 5 ve 
0) tahvilininki X takriben % 5.5 eder. Bu halde kapi-
italizasyon fiyatı en yüksek olanı satın almak faiz yü
künden kurtulmak noktayı nazarından daha mürec
cah olduğu cihetle bu esas kabul edilmekle beraber 
diğer 'bazı hususatdan dolayı da en ucuz tahvili satın 
aldırmak için hükümete hakkı hıyar verildiği aelaşıl-
mıştır. Ancak (B) sınıfına dahil bulunanlarla istikraz
lardan düyunu muvahhide ile diğerlerine verilecek faiz 
nispetleri düyunu muvahhidenin lehine olarak farklı 
olduğu cihetle bu farklı muamelenin idamesini te-
minen düyunu muvahhide ile aynı sınıfa dahil diğer is

tikrazların mevcut resülımalları arasındaki nispeti mu
hafaza mecburiyeti hâsıl olmuştur. Binaberin (B) sı
nıfına dahil istikrazların imha hissesi ikiye tefrik edi
lerek bir taraftan düyunu muvahhide ve diğer taraf
tan mütebaki istikrazlar resülmalları arasındaki nis
pet sabit kalmak üzere istimal edilecek; ve bu vaziyet 
bütün bu istikrazlara % 100 ıtediyat icrasına kadar de
vam edecektir. 

Mahaza hükümetimiz düyunu muvahhide ile diğer 
istikrazlara 11 nci maddenin üçüncü fıkrasında mu
harrer nispetler dahilinde tediyat icrasını deruhte ey-' 
lediği takdirde (B) sınıfına dâhil bütün' istikrazlar da 
bir kül teşkil edecek ve binaberin rrtübayaat bu sınıf 
dahilinde serbestçe icra edilecektir.! 

Maddenin 10 ncu fıkrasında hükümetin 1 Haziran 
1929 tarihinden itibaren 31 Mayıs 1931 tarihine ka-
dar olan ilk iki sene zarfında bu maddede muharrer 
istikrazların itfasını tatil etmekte muhtar olduğu mu
harrerdir. Hükümet bunu tercih eylediği takdirde bu 
kararı mezkûr senelerden herbirinira iptidasında mec--
lise bildirecek ve bu takdirde ita edilecek tekasiti mak-
dua miktarı ('Meclis) ile bifitilâf tespit olunacaktır. 
Bu fıkra ile'hükümetimizin 1929 ve 1930 senei maliye
leri tekasitini birer miktar tenzil etmek sdâhiyetini ta
lep ve istihsal ettiği anlaşılmıştır. 

On Dördüncü Madde — Hamillere vukubülacak 
tediyat için verilecek komisyon ve yapılacak masarif
ken bahistir. 

'Provizyonlar teşkiline dair olan beşinci babın XV 
noi maddesi 1 Haziran 1929 tarihinden evvel yapıla
cak ilk tediyat ile mukavelenin mevkii mer'iyete vaz'i 
masarifine mahsus olan akçadan bahistir. Bu madde 
mucibince mukavelenin Büyük Millet Meclisince tas
dikini (müteakip Osmanlı Bankasında Meclis namına 
bir sermaye teşkil olunacak ve gerek Meclisten, gerek 
muhtelif bankalardan verilecek olan cem'an; 

414 993' - 1'2 - 8 İngiliz Lirası 
40 209 495,90 Fransız: Frangı 
'2 691 962,3'2Î Türk Lirası 

'Bu hesaba geçeceği gibi bu mukaveleye merbut iti-
lâfnıamo mucibince Türkiye'ye raci bulunan Trablus-
gârp ve düyunu umumiye ihtiyat akçaları da mezkûr 
hesaba naklolunacalktır, 

Maddenin diğer bir fıkrasında bu suretle teşekkül 
eden akçadan alınacak mebaliğin 1 Haziran 1929 ta
rihinden evvel hamillere vukubulacafc tediyata; hazine 
tahvilleri ve mütedahil tekasit bonolarının ihraç mü
badele masraflarına, tediyata mübaşeretin istilzam et
tireceği ve bilhassa 26 ncı maddenin tatbikinden tevel-
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lüt edecek olan masarif ile Meclisin evrakının nakli vej 
Paris'te tesis ve teşkili masarifine karşılık olacağı gös-| 
terilmiştir. 

Dördüncü fıkrada ise mukavelenin mevkii mer'iye-
te vaz'ından sonra hükümetle Meclis arasında bil'itiâf 
tayin olunacak bir müddette Meclisin berveçhi balâ I 
hususat için sarfı lâzım gelen provizyonları bittefrikj 
mütebaki meblağı XVI ncı maddede muharrer -- (te-| 
kasiti senevi) hesabının matlûbuna geçireceği mezkûr- j 
dur. I 

On Altıncı Madde — 1 Hazinin 1928 tarihinden iti-! 
ibaren provizyonların sureti teşekkülünü irae etmekte-j 
dir. Bu madde mucibince varidatı karşılık olan güm-j 
rüklerden tahsil edilecek gümrük ve istihlâkat rüsumu) 
Osmanlı Bankasına teslim olunacak, bu paraların ec-l 
nebi akçasına tahvili hükümetçe icra edilecek ve ani 
cak Osmanlı Bankasının teklif edeceği fiyat ehveni 
görülürse ecnebi provizHerini o temin eyleyecektir. Bul 
fıkra şansımızın kontrolünü hükümetimizin elinde bu-j 
lundurmak noktayı nazarından haizi ehemmiyet gö-( 
rülrnüştür. j 

Gümrüklerden Osmanlı Bankasına vükubulacaik| 
tediyâtın taksit senevi tamam oluncaya kadar devarri 
edeceği, ancak her ay zarfında alınacak ecnebi akças< 
miktarı taksidi senevinin 1/8 'ine 'baliğ olunca o ayni 
mütebaki varidatının hükümetin talebi üzerine emrin^ 
amade tutulacağı, Meclisin her vadenin hululünden^ 
evvel tediye akçalarını tayin edeceği ve hamillere ilâni 
tarihinden itibaren müruri zaman müddetine fcadaı 
mezkûr tediye akçalarının uğraması muhtemel tahavj 
vülâtın hamillere ait olduğu bu maddede tasrih edıili 
mistir. İ 

I 
On Yedinci Madde — Transferin şerait tatilinde!} 

•bahisdif. Borçlar harici mahiyetde oldukları ve bun} 
ların mürettebatı seneviyesinin hemen tamamen mef 
maliki ecnebiyeye gideceği cihetle düyunumuzun suj-
reti tesfiyesi mevzubahis olduğu bu mukavelede transj-
fer meselesinin ehemmiyetle nazarı itibare alınmas|[ 
tabii idi. 'Mukavelenin bu maddesinde bazı ahvald^ 
hükümetin .ecnebi dövizi iştirası muamelesini muvakf-
katen tatil ederek bu hususta Meclisle müzakereye gi
rebileceği ve bu müzakerat müspet bir neticeye varaj-
mazsa tayin edilecek hükmün kararına tabi olacağı v£ 
mamafih herhalde hükümetçe Türk lirası olarak muayj-
yen gümrükler hâsılatının Osmanlı Bankasına tevdiij-
ne devam olunacağı muharrerdir. | 

VI ncı bap hamililerin sureti temsiline taalluk et} 
inektedir. 'Bu faslın 18 nci maddesinde hamillerin bi
ri düyunu umumiye Meclisi ve diğeri hamiller Med-

lisi namında iki teşekkül tarafından temsil edilecekleri 
ve bu meclislerin sureti terekküp ve selâfaiyetleri ile 
bunların Paris'te bulunacakları, hükümetin ıseneviı 
29,450 altın Türk lirası ile masraflarına İştirak eyle
yeceği ve meclisler nezdinde bir komiser (bulunacağı 
muharrerdir. 

Bu mukavelename ve merbutu itilâfname ile Pa
ris'e nakli temin olunan düyunu umumiye M'eclisi yal
nız düyunu muvahhide ve ikramiyeli demiryolları tah
vilatı hamillerini temsil etmekte idi. Hamiller mümessil-' 
lerinin, diğer istikrazat hamillerinin temsili için kendi 
aralarında uzun müddet müzakeratda bulunduklaM 
ve bu yüzden hükümetimizle olan müzakeretın hayli 
teehhürata uğradığı malûmdur. Nihayet mümessiller 
aralarında itilâf ederek müşterek bir teklifte bulun-' 
muşlar ve diğer istikrazat hamillerinin, de temsili esası, 
ydkûna fazla masrafı mucip olmak şartı ile, hüküme-
timizle kabul edilerek hu madde tanzim kılınmıştır. 

V nci ahkâmı müteferrika babının 19 ncu madde-! 
sinde Türkiye'nin, kendine taallûk eden hususatda, dü
yunu Osmaniye kuponları ile kurra isapet eden tah
vilâtının eski müruri zaman müddetlerini 29 Teşrini
evvel '1914 tarihinden 1 Kânunuevvel 1928 tarihine 
ıkadar tatil eylediği görülmektedir. Esasen sulh mua-* 
hedenamesinin yetmişdokuzuneu maddesiyle muhasım-
lar arasında müruri zaman müddetlerinin' 29 Teşrini
evvel 1914 tarihinden muahedenin mevkii mer'iyete 
vaz'ından itibaren üç ay hitamına kadar tatil edilmiş 
olmasına ve bu son tarihten beri de düyunu umumiye 
meselesinin halledilememesi dolayısıyla tediyat yapıl
mamasına binaen mezkûr madde mucibince müruri 
zaman müddetinin tatiline lüzum hâsıl olduğu anlaşıl
mıştır, 

Mukavelenin yirminci maddesi mucibince hamililer 
tarafından bir hususi ihtiyat akçası teşkil edilecektir. 

Taksim resülmal komisyonu düyunu Osmaniyedenı 
hisse alan devletlerin hisselerini tahvilât esası üzerine 
tayin eylediği cihetle muayyen miktarda tahvilât sa
tın alan her devletin Osmanlı düyunu ile alâkası kal-< 
mayacağı tabiidir. Ancak salüfizzikir devletlerin kâf-
fesi ifayı taahhüt edecek bir vaziyetde olmadıkların
dan en nihayet kalacak tahvilât ashabının zarar gö
recekleri tabiidir. Hamiller buna çare olmak üzere 
berveçhi balâ nam altında bir hesap açacakları ve 
uzun vadeli istikrazlarla hazine tahvilleri faizleri üzer-
rinden icra edecekleri tevkifatı bu hesaba geçirecekler
dir.. 

Tevkifatt mefkurenin hamilere ait olan faizler 
üzerinden yapılacağı ve binaenaleyh bunun münhası-
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ran hamillere müteallik bir hesap olduğu anlaşılmış
tır. 

21 nci madde düyunu umumiyei Osmaniye hamil
leri arasında, muamelei mütesaviye temini maddesidir. 
25 nci maddede muharrer olduğu veçhile mukavele
name IBüyük Millet (Meclisinin tasvibine 'iktiran ettik
ten sonra hamillerin kabul muamelesine tevessül olu
nacaktır. Bu mukaveleye iltihak edecek olan hamiller 
iltihak etmeyenlerin ibiiâhara Türkiye'den- daha nafi 
şerait istihsal etmelerini mümkün görürlerse kabulde 
mütereddit 'kalacakları ve belfcide bundan imtina eyle
yecekleri nazarı dikkate alınarak böyle bir madde 
vaz edilmiştir. Esasen Türkiye hükümeti hamiller için 
bu mukavelenameden daha müsait şeraiti haiz «bir su
reti tes'fiye deruhte edemeyeceği için bunda bir mah
zurda görülmemiştir. 

Yirmi ikinci madde ise : Bilâkis Türk hüküme
ti ile düyunu Osmaniyeden hisse alan diğer devletler 
arasındaki muamelei -mütesaviye mevzubahistir. Bi
naenaleyh hamillerin gerek tediye akçasında, gerek 
sair husLisatda diğer devletlere bahşedebilecekler'İ! daha 
müsait ahkâmı havi bir tarzı tesfiyeden hükümetimi
zin de istifadeye selâhiyettar olduğu ve bunun şeraiti 
maddei mezkûrede muharrerdir. 

23 ncü maddede Osmanlı Bankasının Türkiye'de bir 
gün tatili faaliyet etmesi ihtimali derpiş edilerek <bu 
takdirde mukavelename ile kendisine tevdii olunan 
vazaifi ifa edecek müessesenin sureti tayini gösteril
mektedir. 

24 ncü madde, hükümetimizin istikrazlardan her
hangi birisini başa baş tediye suretiyle tedahülden ref 
etmek hakkı mahfuz olduğundan bahistir. 

'8 nci mukavelenin tasdiki babındaki 25 nci madde
de bu mukavelenamenin 'Büyük Millet Meclisinin tas
dikine arz edileceği ve 1 Kânunuevvel 1928'den ev
vel tasdik edilmediği takdirde akitlerin bu mukavele
den mütevellit bütün teahhüdatdan beri olacakları mu
harrerdir. 

26 nci maddesinde de hamillerin bu mukavelena
meyi ne suretle tasdik edecekleri ve tasdik ve ademi tas
dik halinde yapılacak muamelât ile tesfiye edilecek ko
misyon ve masarif mevzubahistir. Maddei mezkûreden 
anlaşıldığı veçhile bu mukavele mucibince tediye edi
len bir kuponu istifa eden bir hamil mukaveleyi bilâ-
kayduşart kabul etmiş addolunacaktır. 

9 ncu bap - Türkiye 'hükümeti ile hamiller arasın
daki münasebeti hukukiyeyi izah etmektedir. 

27 .nci Madde — Bu mukavelenamenin, kabul 
eden hamillerle hükümet arasında yegâne rabıtai hu
kukiye olduğu muharrerdir. Yani eski mukaıvelât ör-

fen hükümsüz olup tarafeyni birbirine bağlayan ye
gâne vesika bu mukaveleden ibarettir. 

Binaenaleyh, hükümetimizin Lozan Muahedename-
sinin metninden ihraç ettirmek suretiyle de tezahür' 
eden mülga Osmanlı İmparatorluğuna ait istikraz mu-
kavelâtı hakkındaki noktayınazarının nihayet hamil
lere© de kabul edilmiş olduğu müstdban olmakadır. 

4 ncü fıkrada, Türk Hükümetinin sulh muahede-
namesi ahkâmı ve taksimi resülmai komisyonu mu-
karreratı veçhile kendi hissesi düyunu için yemi tahvi
lât çıkartmak hakkı mahfuz olup bunu her zaman. 
talep edebileceği ancak bu hakkını istimal etmediği 
müddetçe kendisine isabet eden miktar tahvilâtın ta
yini ve teşhisini talep eyleyemeyeceği musarrahtır. 

Beşinci fıkra, mukaddema bazı istikrazata vukuibu-
lan tediyatın hükümetçe tasdik edildiğini göstermekte
dir. Bu fıkra ile hükümeti Osmaniye zamanında birta
kım ist-ikrazat hamillerine alelhesap suretiyle yapılmış 
olan tediyastın kabul edilgi anlaşılmıştır. 

Altıncı fıkrada, hükümetle gerek Meclis, gerek 
arazii münfeke hükümetleri arasında 1 Kânunuevvel 
1928 târihinde kafi surette kesilmemiş olan bütün he-
salbattan dolayı bu mukavele mucibince tesfiye edile
cek tekasit miktar ve zamanlarının ve hamillere vu-
kuıbulacak tediyattn asla müteessir olmayacağı ifade 
edilmiştir. 

28 nci maddesi Meclisin esasa ta taalluk etmemek 
üzere hükümetimizle bil'ittiıfak bu mukavelename ah
kâmını tavzihe ve bunların suveri tatbikiyesini tespite 
selâhiyettar olduğundan bahistir. Hamillerin muka
veleyi tasdik etmekle Meclise bu selâhiyeti de ita et
miş olacakları anlaşılmaktadır. Binaberin meclis bu 
madde mucibince kendisine verilmiş olan seîahiyet 
dairesinde indelicap hükümetle görüşerek mukave
lenin tavzihi ahkâmı ve suveri taibikiyesi hakkında 
mukarrerat ittihaz edebilecektir. 

'29 ri-cu madde hakem maddesidir. Bu mukavele
nin tefsir veya icrası hususunda hükümetle meclis 
arasında bir ihtilâf hudusunda tarafeynden mansup 
ikişer azadan mürekkep bir uzlaşma komitesi teşkil 
edileceği ve bunda itilâf hasıl olamazsa işin tarafeyn: 
den mansup birer kişiden mürekkep bir hakem ko
mitesine verileceği ve bu komitenin bir alel hakem 
tayin edeceği ve bu tayinde itilâf edilemezse alelha-
kemin isviçre'de federal mahkemesi reisi tarafından 
irae edileceği bu maddede muharrerdir. 

Devletin hakkı hâkimiyetine istinaden hükümetçe 
ittihaz edilmiş olan umumi mahiyetde bir tedbirden 



— 67 — 
mütevellit mesail ile tekasitin miktar ve teslimatına \ 
palmiyelerin adet ve müddeti devamına palmiyeler i 
dahilinde yapılacak, tediyatı gösteren yüzde nisbetle- ; 
rine müteallik mesailin hakeme arzedilemiyeceği de ; 
ayrıca tasrih olunmuştur.. 

I 
30 ncu maddede mukavelenamenin fransızca ve | 

Âkit Tarafların adedi kadar nüsha olarak tanzim edil- i 
diği yazılmıştır. 

Merbut itilaf nameye gelince... 
Bu da bir taraftan Türkiye Cumhuriyeti ve diğer ; 

taraftan 'Düyunu Umumiyei Osmaniye Meclisi İdaresi j 
arasında aktolunm ustur. 

Bu itilâf namenin birinci maddesinde Düyunu 
Umumiye Meclisinin itilafnamenin mevkii mer'iyete \ 
vaz'ından itibaren nihayet bir sene zarfında parise ] 
nakledileceği ve nakil masarifi . olarak hükümetin 
makduan beş bin ingiliz lirası vereceği ve hükümetin : 
1929 haziranından, itibaren meclise senevi 29,450 aî-
tun liralık bir tahsisat ita eyleyeceği ve ikinci mad- , 
desinde Düyunu Umumiyei Osmaniye Meclisinin Tür-
kiyedöki bütün ajanlarının düyun ve mevcudatı ile i 
(hükümete devrinin teyit edildiği ve meclisi meşkûrun' i 
Türkiyede envali gayrımenkule üzerinde kendisine 
•tanınmış olan bilcümle hukukunu hükümete terk 
eylediği muharrerdir. 

Üçüncü madde de : Meclis nezdinde mevduat ola
rak bulunan ve cem'an 2 981 404 51 Türk lirası i 
24 118 89,47 Fransız Fıratfgına baliğ olan mebaliğin 
hükümetle diğer alâkadarlar arasında aktı itilâfa ka- j 
dar Meclisçe hıfz ve Haziran 1929 tarihinden itibaren j 
işleyecek faizlerin işbu mabaliğe ilâve edileceği beyan I 
edilmektedir. 

Dördüncü ve beşinci madde Tralhlusigarp akçasıyl'a 
«Suyunu umuimiyeye ihtiyat akçasından Türkiye'ye ait ; 
hissellerin nakde tahviîen Türkiye'nin hesabı mahsu- ; 

"suna geçirileceğinden bahistir. 

Uşi Muahedesi mucibince Trablüsgarp'ın düyunu j 
umumiye muhasses varidatı için italya Hükümetinin j 
verdiği elli milyon liretden ledelbesap düyunu umumi- j 
yeye muhasses varidata tekabül edecek olan 1 765 341 i 
lira 78 kuruş baadettefrik 125 354 lira düyunu umu-
miye ve rejinin esnayı harpteki zararlarına mukabil j 
mezkûr idarelere verilmiş ve baikiye 244 515 lira hü- i 
kûmeti Osmaniye'ye ita edilmişti. Salüfizzikir 1 765 341 j 
lira düyunu umumiyece teniviye edilerek varidatı dü
yunu muvahhide, ikramiyeli demiryolları ve 1903 
saydımaM istikrazları mürettebatına tediye edilecekti, i 

Düyunu umumiye ihtiyat akçası ise tevhidi düyun ka
rarnamesinin 8 nci maddesi mucibince teşekkül etmiş 
bir akçadır. Bu akça muhtelif menabiden 1 550 038,7! 
lira sermaye konarak teşkil edilmiş ve faizlerinin ilâ
vesiyle iki milyon liraya iblâğı mukarrer bulunmuş 
idi. İşte itilafnamenin 4 ve 5 nci maddeleriyle halen 
bulunduğu şekilde nakte tahvil edilerek Türkiye his
sesinin hükümetimizin hesabına geçeceği mevzuubahs 
olan paraların esasları bunlardır. Nukudu mezkûr e 
aynen mevcut olmayıp birtakım esham ve tahvilâta 
münkarip bulunduğu ve bunların bazılarının kıymetle
rinde de hayli tenezzüller vukua geldiği anlaşılmak
tadır. 

6 nci maddedeki tarafeynin yelkdiğerlerini ibra eyle
diği yedinci maddede bu itilafnamenin tefsir veya 
tatbikinden mütevellit ihtilâfatta mukavelenamenin 
29 ncu maddesinde mevzubahs olan hükme müracaat 
edileceği ve sekizinci son maddesinde de itilâfna-
ımenin mukavelenin cüz'ü mütemmimi olduğu cihetle ay
nı zamanda ve aynı şerait dahilinde tasdik edileceği 
muharrerdir. Buraya kadar mukabele ve itilâf name
nin bazı esaslı noktaları mümkün mertebe taıhl'jl ve tav
zih olunmuştur. Görülüyor ki bu ahkâm sabık Osmanlı 
İmparatorluğunun neye mal olursa olsun istikraz ya
pabilmek yolundaki sakim siyasetinden tevellüt eden 
vaziyeti tasfiye etmekte, istiklâl ve hâkimiyetimizi 
mıüteessir etmeyecek ve mali iktisadi hayatımızı er
meyecek bir sureti tesfiyeye raptetmeye çalışmaktadır. 
Mukavele ile itilâf namede Cumhuriyet idaresinin asla 
mesul olmadığı ve maziden devraldığı - borçlar dola
yısıyla iktiham etmeye mecbur kaldığı fedakârlık pek 
büyüktür. Milletimizin bu ağır yükü müteessir olma
dan, sarsılmadan kaldırabileceğini tahmin ve iddia ka
bil değildir. 

Birkaç seneden beri devam eden çetin müzakereler 
hep bu endişeden tevellüt etmiştir. Mukavele ve iti-
lâfname ahkâmına göre borçların tesfiyesi için kudret 
ve kabiliyetimizin haddi azamisinde taahhüdat kabul 
edilmektedir, alacaklıların da bu yüksek hüsnüniyet 
ve fedakârlığı takdir ettiklerine şüphe etmiyoruz. 
Cumhuriyet hükümetleri şeref ve hâkimiyetimizi veya 
milli bünyemizi müteessir edecek ahvale meydan ver
memek ve bu hususta daima hassas ve bals'iretkâr bu
lunmak şartı ile yeni taahhüdatı tatbik ve icrada dahi 
aynı dürüstlüğü göstermekten bittabi fariğ olmayacak
lardır. Encümeniniz bu mütalâata istinaden tetkik et
tiği mukaveel ve itilafnamenin heyeti umumiyesiyle 
Ikabulleni zaruri olduğuna ekseriyetle karar vermiş ve 
tasdike ait lâyihai kanuniye cüz'i bazı ibare tashihatı 
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'billicra miüs'tacelen ve tercihaln. müzakeresinle mıüsaJaide 
feuynılmalk istirharnıyla Heyeti Oelileye takdim olun
muştur. 1 Kânunuevvel 1928 

Reis 
Edirne 
Şaikiir 

Mazbata Muharriri 
Trabzon 

Şefik 
Azla 

Erzurum 
Aziiz 

Aza 
İsparta 

Müikerrem 
Aza 

Balıkesir, 
Bazı cihetlerde muhalifim 

Ali Şuuıril 
Azal 

Tokat 
Şifahen arzedeceğim 

veçhile muhalifim 
Şevki 

Aza 
Samsun 

Adıl 

Reisıvekili 
İstajnbul 

Fuat 
Kâtip 
Bursa 
Muhljis 

Aza 
Erzurum 

Bazı noktalarda muhali fim 
Nafi Atuıf 

Aza 
Elâziz 

Hasan Tahsin 
Aza 

Bursa 
Şefik Lütfi 

Aza 
Sivas 

Remzi 

Aza; 
Kırklareli 
Muhalifim 

Nahiit 

Azal 
Niğde 
Faik 

Aza; 
Kırşehir 

Yahya Galip 

Aza 
Yozgat 

Süleyman Sırrı 

Aza 
Niğde 

Ata 

Türkiye Cumhuriyeti ile Osmanlı Düyunu Umurniye-
si hamilleri namına hareket eden zevat arasında tan
zim 've imza olunan 13 Haziran 1928 tarihli Mu
kavelename ile Ibu mukavelenameye lahika olmak üze
re Türkiye Cumhuriyeti ve Osmanlı Düyunu Umu-
miyesi Meclisi İdaresi arasında tanzim ve imza kılı
nan 13 Haziran 1928 tarihli İtilâfnamenin tasdikine 

dair Kanun Lâyihası 

Madde 1. — Türkiye Cumhuriyeti ile Osmanlı 
Düyunu Umumiyesi hamilleri namına hareket eden 
zevat arasında Paris'te tanzim ve imza olunan 13 Ha
ziran 1928 tarihli Mukavelename ile bu mukavelena
meye lahika olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti ve Os
manlı Düyunu Umumiyesi Meclisi İdaresi arasında 
tanzim ve imza kılınan 13 Haziıan 1928 tarihli İti-
lâfname tasdik olunmuştur. 

Madde 2. — Bu kanun neşri tarihinden muteber
dir. 

Madde 3. — Bu kanunun ahkâmını icraya İcra 
Vekilleri Teyeti memurdur.; 
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Sına N o . : 28 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE OSMANLI DÜYUNU UMUMİYESİ HAMİLLERİNİN MÜMESSİL

LERİ ARASINDA AKTEDİLEN MUKAVELENAMENİN TASDİKİNE DAİR (1/299) NUMARALI KA

NUN LÂYİHASI VE BÜTÇE ENCÜMENİ MAZBATASI 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 
Osmanlı Düyunu Umumiye hamilleriyle Paris'te 

takarrrür eden Kuponlar Mukavelenamesi hakkında 
Maliye Vekâletince tanzim edilen ve îcra Vekilleri 
Heyetinin 1 1 . 1 1 . 1928 tarihli içtimaında Yüksek 
Meclise arzı tasvip olunan Kanun lâyihasiyle esbabı 
mucibe mazbatasının suretleri ve evrakı müteferrika
sı leffen takdim kılınmıştır. 

Muktezasının ifa ve neticesinin işar buyurulma-
sını rica ederim efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Türkiye Cumhuriyeti ile Osmanlı Düyunu Umumiyesi 
hamillerinin mümessilleri arasında aktedilen Mukave

lenamenin Tasdikine Dair Kanun Lâyihası 
Madde 1. — Türkiye Cumhuriyeti ile Osmanlı 

Düyunu Umumiyesi hamillerinin mümessilleri ara
sında 1928 Haziranının on üçüncü günü Paris'te akt 
ve imza olunan Kuponlar Mukavelenamesi kabul ve 
tasdik edilmiştir. 

Madde 2. — Bu kanun neşri tarihinden itibaren 
meriyülieradır. 

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

1 1 . 1 1 , 1928 
Başvekil Adliye Vekili 

İsmet Mahmut Esat 
Milli Müdafaa Vekili Dahiliye Vekili 

M. Abdülhalik Ş. Kaya 
Hariciye Vekili Maliye Vekili 

T. Rüştü Ş. Saraçoğlu 
Maarif Vekili Nafıa Vekili 

M. Necati Recep 
İktisat Vekili Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye 

M. Rahmi Vekili 
D, Refik 

Esbabı Mucibe 
Eski Osmanlı İmpartorluğu düyunu umumiye-

sinden Türkiye'ye isabet eden resülmal itibari ve mü-
rettebati seneviyye hissesine ait bilcümle mesaili, 24 

14 .11 .1928 

Temmuz 1923 tarihli Lozan Muahedenamesi ahkâ
mına ve düyunu mezkûrenin mürettebatı seneviyesi-
nin tevziine mütedair 18 Nisan 1925 tarihli hüküm 
ilâmına ve işbu ilâmın icrasını teminen tebliğ edilen 
cedavile ve keza aynı düyunu umumiyenin resül-
mali itibarisinin tevzii Komisyonunun mukarreratı-
na ve bu mukarreratı tatbikan tebliğ kılınan cetvele 
istinaden, bilitti-fa'k hal ve tesviye ma'ksadiyle Türki
ye Hükümeti Cumhuriyesinin bu hususta salâhiyeti 
lâzımesini haiz Murahhas sıfatiyle Türkiye'nin Pa
ris Büyükelçisi Fethi beyefendi Hz. ile.Osmanlı Dü
yunu Umumiye hamilleri mümessilleri Paris'te içti
ma akdetmişler ve Hükümetimizin son derecede hüs-

, nüniyetle idare ettiği bu içtimada geçen çdk çetin 
müzakerelere rağmen murahhaslarımızın inhina etme
yen azimleri istihsali mümkün azami neticeleri ala
rak mazinin devrettiği borçları milletin hakkı hayatı 
ve inkişafı iktisadisini işkal etmeyeceği tahmin edilen 
bir şekli halle raptolunmuş ve bu mesai bir Muka
vele halinde 13 Haziran 1928 tarihinde Paris'te akt 
ve imza edilmiştir. Mezkûr Mukavele ve merbutatı-
nın Meclisi Âlice kabul ve tastikini mutazammın ol-
ma'k üzere merbut Kanun Lâyihası tanzim ve tak
dim olunmuştur. 

Maliye Vekâletine 
Osmanlı Düyunu umumiyesi hamilleri ile Paris 

'Büyükelçisi Fethi Beyefendi Hz. arasında takarrür 
edip mumaileyhim tarafından imza edilen Kuponlar 
Mukavelenamesi ile ona müteallik sureti tesviyenin 
tercümeleri leffen taktim kılınmıştır. Mali istilaha-
tın tespiti için vekâleti çeliklerinden tercüme ko
misyonuna teşrik buyurulan Düyunu Muntazama Mü
dürü Hilmi ve Muamelât Müdürü Ferit Beyefendile
rin huzuriyle tekrar en tetkik kılınan kısmı matinede 
ve kısmı mütebakisi el yazısiyle mübeyyüz olduğu 
arz olunur efendim. 

Teşrinisani 1928 
Hariciye Vekili 

T. Rüştü 




