
İdarî ve tahriri muamelat için 
Başvekâlet Müdevvenat 

Müdürlüğüne müracaat olunur 
15 Kânunuevel 1928 

Cumartesi savı : 1066 

KANUN 
Türkiye Gümhuryeti ile Os
manlı duyunu umumiyesi ha
milleri namına haraket eden 
zevat arasında tanzim ve imza 
olunan 15 Haziran 1928 tarihli 
mukavelename ile hu mukave
lenameye lahika olmak üzere 
Türkiye Gıımhuriyeti ve Os
manlı düyunu umumiyesi mec-
lisi idaresi arasında tanzim ve 
imza kılınan 13 Haziran 1928 
tarihli itilafnamenin tasdi
kine dair kanun. 

Kabul tarih: 1 -12—1928 

Numara 1367 
Birinci madde.--- Türkiye cümhur-

yeti ile Osmanlı duyunu umumhesi ha
milleri namına hareket eden zevat a-
rasında Pariste 13 haziran 1928 tari

hinde tanzim ve imza olunan muka
velename ile mezkûr mukavelenameye 
lahika olmak üzere ayni tarihde Pariste 
Türkiye Cumhuriyeti ve Osmanlı dü
yunu umumiyesi meclisi idaresi arasın
da tanzim ve imza edilen i t i l fname: 

A — Mukavelenamenin ikinci mad
desinin dokuzuncu fıkrasında mezkûr 
ikramiycli tahvilâtın Türkiyeye ait ol
duğu teslim edilen miktar haricindeki 
kısın ve mukavelenin 15inci maddesi
nin 2 bent (d) sinde ve itilâfnamcnin 
dördüncü \e beşinci maddelerinde mez 
kür farablusu Garp ve ihtiyat serma-
yelerinin kezalik Türkiyeye ait olduğu 
teslim edilen mıkdarları haricindeki 
aksamı üzerinde Türkiyenin hukuku 
mahfuz kalmak ve gerek mephus tah
vilât gerek mephus sermayeler Türkiye 
ile alâkadar devletler arasındaki ihtilâ-
fatı hâl olununcaya kadar meclis ta
rafindan temamen mühafeza edilmek. 

B İşbu mukavele ve itilâfname 
ahkâmından hiç biri, 1914 ve mütea-
kibi senelerinde ihraç olunan osmanlı 
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evrakı nakdiyesine ait mnamelattan do- | 
layı hükümet ile düyunu umumiye meç
lisi arasında yapdacak muhasebe ve 
tasfiyede Türkiyeye taalluk eden hu
kuku hiç bir veçhile takyit ve talil 
eylememek kaydi ihtirazilerile tastik 
olunmuştur . 

İkinci madde — bu kanuu neşri 
tarihinden muteberdir. 

Üçüncü madde - bu kanunun ah
kâmını icraya İcra vekilleri heyeti 
memurdur. 

5 — 12—1928 

Türkiye hükümeticümhuri ve
sile osmanlı düyunu umumi-
yesi hamillerinin mümessilleri 

arasında akdedilen 
mukavelename 

Paris 13 haziran 1928 

MUKADDİME 

1 —Hükümet murahhası : Türkiye hu-
kıımeti cümhuriyesinin bu hususata 
selâhiyeti lâzımasını haiz murahhas sı-
fatile Türkiyenin Paris büyük elçisi 
Fethi Bey efendi Hazretleri. 

2—Hamiller mümessilleri : hey'eti mec
muası Türk hamiler mümessili ile 
birlikte ( bu makam filhal münhaldir ) 
osmanlı düyunu umumiyesi meclisi ida
resini teşkil eden : 

1 — İngiliz ve Felemenk hamilleri 
mümessili MrS.c.YV Yat t 

Fıransız hamilleri mümessili M . F . 
desclosieres 

İ talyan hamilleri mümessili M . B . 
Nogara ve kadim tahvilât ı mümtaze 
hamillerinin mümessili olmak üzere os-

marılıBankası tarafından müntahap 
M . G . Boissiere 

Osmanlı düyunuumumiyesi hamilleri 
menafiine haraket: 2--(Alamanya) A l 
man hamillerini temsil eden bankalar sen-
dikası tarafından murahhas 

; M . M . P . V o n Schevvabah e t K . V V e i -
gelt délègues par le syndicat des Ban
ques représentants les porteurs Allemands 
(Allemagne) 

3 - Anvers (Belçika) devlet esham 
ve tahvilâtını hallerrini siyanet için 
belçikalı 

N . M . M . de Cock et F . Van Roy 
représentant de l'association Belge pour 
la défense des deterueure de Fonds 
Publier a Anvers (Belgique). 

j 4— Paris (Fransa) daki müessesatı 
maliye sindekası mümessili. 

I M . le Baron de Neuflize représen
tant du Syndicat des établissements 
Financier de Paris (Erance). 

5 — Paristeki esham ve tahvilât 
Fransız cemiyeti maliyesi mümesilîeri. 

M M . G. Rendu et E . Regard, rep
résentants de l'association Nationale des 
Porteurs Français de valeurs mobilières 
à Paris (France). 

6 - Londradaki ecnebi esham ve 
tahvilât hamilleri meclisi mümessili. 

Mr. S. C. W y a t t représentant du 
conuviil of Foregin Bonaholdars à Lon
dres (Grande Bretagne). 

7 — Roma ticaret odası ve Faşist 
bankalar ittihade umumisi (İtalya) mü-
mesili. 

M . B . Nogara, représentant de la 
Chambre de Commerce et de Rome de 
la confédération general Bancaire Fa-
ciste (İtalie). 

8— (İsviçre) «Bal»daki bankacılar 
İsviçre cemiyeti mümesili. 
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M. M. Vischer, représentant de l'As-
sosiation Suisse des Banquiers â bâl 
(Suisse). 

Müzakeratın mevzuu 
Eski osmanlı imperatorluğu düyu

nu umumiyesinden Türkiyeye isabet 
eden resülmal itibarı ve mürettebati 
seneviye hissesine müteallik bilcümle 
mesaili 24 temmuz 1923 tarihli Lozan 
Muahadenamesi (kısım II fasıl I) ala kâ
mına ve düyunu umumiyei mezkûrenin 
mürettebatı seneviyesinin tevziine mü
tedair 18 Nisan 1925 tarihli hukum 
ilâmına ve işbu ilâmın icrasına teminen 
tebliğ edilen cedavile ve keza ayıni dü
yunu umumiyenin resulmal itibarisinin 
tevzii komisyonunun mukerreratına ve 
mukarreratı mezk ureyi tatbikan tebliğ 
kılınan cetvele istinaden bilittifak hâl 
ve tesviye maksadile Parisde ictima et
mişlerdir 

4 — Akdi mukavele 
Cereyan eden müzakerat: işbu mu-

mükavelenamenin tanzimine müncer 
olmuş zirde münderiç şerait dairesinde 
mevkii meriyete girebilmesi için muka-
veleî mezkûre, Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin nazarı tasvibine arz olunaca
ğı gibi anifüzzikir gurupların mümessil
leri de osmanlı duyunu umumiyesi 
hamillerine mezkûr mukavelenameye 
iltihak tavsiyeinde bulunmağı taahhüt 
ederler 

5 - Tarafeynin tarifi 
İşbu mukaveledeki «hükümet» tabiri 

Türkiye hükümeti Gümhuriyesini ifa
de eylediği gibi « meclis » tabiri ilede 
18 inci maddede muayyen şerait dahi
linde müteşekkil hamiller hey'eti tem-
siliyesi mürat olunmuştur. 

BİRİNCİ BAP 
Osmanlı düyunu umumiyesi-
nin resülmali itibarı mürette
batı seneviyesinden Türkiyeye 

isabet eden hisse 
BİRİNCİ MADDE 

Osmanli Düyunu Umumiyesinin 
Türkiye uhdesindeki unsurları 

Borcun nelerden mürekkeb olduğu: 
1- Türkiyeye terettüp eden Os

manlı Düyunu Umumiyesi: 
a) Tütün idarei inhisariyesi avansı 

müstesna olmak üzere, 24 Temuz 1923 
tarihli Lozan muahedenamesinin ah
kâmı maliyesinin birinci faslına mülhak 
cetvelin A kısmında münderiç uzun 
vadeli istikrazat. 

Lozan muahedenamesıne mülhak 
12inci protokolun ikinci maddesinin bi
rinci paragrafındaki ahkâmın icrası 
kaydı ihtirazısı altında müşterekülmen-
faa doklar, tersaneler ve inşaatı bahriye 
istikrazı işbu mukaveleden kezalik ha
riç tutulmuştur. 

Binaenaleyh, hükümetle alâkadar 
şirket arasında cereyan edecek müza-
kerat neticesinde mezkûr istikrazın i -
damesi takarrür ettiği takdirde, ona 
müteallik mükellefiyetlerin işbu muka
velenamenin uzun vadeli istikrazlara 
dair ahkâmına tevfikan ve aynen mez
kûr istikrazların tabi olduğu şerait dai
resinde altıncı maddede muayyen sabit 
ve toptan mürettebatı seneviye üzerin
den ifraz edilmesi mukarrer dir . 

b) Ayni cetvelde ve mezkûr muahe-
denamenin 54üncü maddesinde zikredi
len hazine tahvilâtı. 

c) Mezkûr muahedenin 55inci mad-
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desinde zikredilelen (mürettebatı müte-
dahile)den terekküp eder. 

2. Avansların istinası 
2 — Bu muka\elename, yalnız yu

karda muayyen üç nevi borç hakkında 
kabili tatbik olup lozan muahedena-
rnesine mülhak cetvelin B kısmında 
zikir ve mezkûr muahedeuamenin 52incı 
maddesinde tasrih edilen avanslar işbu 
mukaveleden hariç tutulmuştur. 

MADDE II 

Uzun vadeli istikrazlar 
1 --- İstikrazların itibarı ve resul 

mal ve adedi esham ile mürette
batı seneviye itibarile mıkatarları-
nın tesbiti. 
1 — Osmanlı Düyunu Umumiyesinin 

Lozan muahedesınine tevfikan icra edi
len taksimi neticesinde Türkiyeye isabet 
eden uzun vadeli istikrazların itibarî 
resülmal mıkdarı be buna tekabül eden 
tahvilâtın adedi ve mürettebatı sene
viye mıkdarı aşağıdaki cetvelde irae 
olunmuştur. 

2 — Duyunu muvahhide ile ikra-
miyeli Türk tahvillerinin munazii-
iinfih olan resulmallerinin ithali. 

2 — Osmanlı Düyunu Umumiyesinin 
resülmali itibarisinin Taksimine memur 
komisyon tarafından mezkûr düyun 
mes'ul devletlere mühelliğ cetve'lerde 
münazüün fih olmak üzere; gösterilen 
evvela 1,843,848 Türk lirası ve saniyen 
437,541 Türk lirası karşıki cetvelin 4 
numaralı sütununda düyunu muvah-
hide ve ikramiyeli Türk tahvilleri h i 
zalarında irae edilen erkamda münde-
rictir. 

3 — 1914dan 1924 tarihine ka

dar ifa edilmiyen mubayıalı itfa
lara tekabül eden faizler. 

3 — B i r i n c i parağrafta münderiç i t i 
barî resülmalin 1914 ten 1924 altı Ağus
tosuna kadar ifa edilmeyen mubayıalı 
itfalara tekabül eden kısmma ait olup 
hükümete iadesi Osmanlı Düyunu U-
mimiyesinin itibarı resülmalinin taksim 
komisyonunun 25 Temuz 1925 tarihli 
kararı iktizasından bulunan faiz mık
darı iade edilmiyecektir. 

4 — M e v k i i tedavülde bulunan 
tahvillerin tahrir ve tadadı halinde 
Türkiye hissesinin muhtemel tena
kusu. 
4 Türkiye yahut diğer bir devlet 

tarafından şerait icrası meclis ile bilit-
tifak tesbit edilmek üzere bir muamelei 
resmiye neticesiude Osmanlı Düyunu 
Umumiyesinden mevkii tedavülde bu
lunan uzun vadeli istikraz tahvillerinin 
tahrir ve tadadı icra edilüp mezkûr 
muamelenin bidayetinden itibaren on 
beş senelik bir müddetin hitamında 
tahrir ile tesbit edilecek tahvillerin a-
dedi ile 1924 tarihinde itibaren itfa 
edilen tahvilât adedinin mecmuu tak
sim komisyonu tarafından tesbit edilüp 6 
Ağustos 1924 tarihinde mevkii tedavülde 
bulunan Düyunu Umunuyenin itibari 
sermayesinden Türkiye hissesinin tayin
ine esas teşkil etmiş olan tahvilât ye
kunundan dun olduğu takdirde birinci 
parağrafda münderiç tablonun 4 ve 5 
numaralı sütunlarında Turkiye tara
fından fılhal deruhte olunan makadir 

I resülmalin bu suretle tezahür eden te
nakus ile mütenasibea tenzilâta tabi 
olacaktır. Bu tenzil yukarıda tesbit 
edilen on beş senelik müddetin hita
mında Türkiyenın zimmeti ide kalan 
mütedavil tahvilât üzerinden icra edi
lecektir. 
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İ k r a m i y e l i T ü r k t a h v i l â t ı n ı n 
tabi t u t a l a c a ğ ı usul 

§ 5—İkramiyelı Turk Tahvilât nın 
nıkdar itibarisi ve bu istikrazın 

muret t ibat ı s neviyesi yekunu. 
5—İkramiyeli Türk tahvilât ı resül-

mali itibarsni 180,36 frank kiymetine 
tenzil edilmiş olduğu halde faiz getirmı-
yen tahvi lâ t olarak kalacaktır. 

7 numaralı fıkra ahkâmı mahfuz 
kalmak şartile ve üsmanlı düyonu 
umum iyesinden mas'ul olan devletlerin 
hey'eti mecmuasına teret tüp etmek üze
re bu istikraza muhassas taksit senevi 
yekûnu 270,000 Türk lirası olarak tes-
bit edilmiştir. 

6—İkramiyeli Türk tahvilâtının 
tarzı itfası 

§6 —İkramiyeli Türk tahvilâtının it
fası asadaki tarzda yapılacaktır: 

a)evel emirde mevki tedavülde bulu
nan tahvi lât üzerinde münderiç itfa pılâ-
nina tevfikan osmanlıDüyünu umumiye
sinden mes'ul devletlerin hey'eti umumi-
yesi hisabina keşideler icrası soretile: 

1924 Teşrini evelindea (Dahil) 1928 
Ağustosuna (dahil) kadar icra edilmiş 
olan keşideler muteber olacaktır. 

Keşid ler 1 haziran 1932 tarihinde 
tekrar başlamak üzere 1 teşrini evel 
1928 tarihinden itibaren talik edilecektir 

Bi r taraftan 1924 teşrini evel ve 
kânunu evel aylariyle 1925 şubatinda 
icra edilen keşidelerde çıkan tahvi lâ t 
diger taraftan 1925 nisan, haziran ve 
ağustos aylarında icra edilen keşidelerde 
çikan tahvilât işbu mukavelenamenin 
Ix uncu maddesine tefıkan tedıye edile-
ceklerdir. Müteakip keşideleri çıkan tah-
vilât X I inci maddenin bil inci fıkrasın
da mi'nderiç 3 numaral ı cetvelde irae 

edilen şerait dairesinde tedie edilecektir 
1912 hazira'inin birnde icra edile

cek ol m 1923 teşrini evel keşidesinden 
itibaren (akacak tahvi lâ t her keşideden 
bir ay sonra tediye edilecektir. 

Keşidelerde ikramiyesiz çıkan tah
villerden her biri için itibari resülmali 
asli olan 400 frangın yüzde 560 hesa-
bile 240 frank tejie olmmlacaktir. 

İkramiyeli çıkan tahvilât ın bedelleri 
yüzde yüz nısbetmde %100 yani itfa 

edvelinpe İkramiyeli çıkan tahvilat i -
cin yöstenlen meblağa göre tediye olu
nacakt ı r . 

b) Saniyen 270,000 1 ürk lirase ola 
rak irae edilen taksiti senevi üzerinden 

gecen bentte munderin itfa ve ikramiye 
te lıyatı içra edildikten sonra kalacak 
meblağ ile azamı 240 frank bedel mu
kabilinde borsadan tahvi lât mübayası 
sureti ile: 

Satin alman tahvilât ibtal edilecek 
fakat numaralan kura dolabında kala
rak mezkûr t anv i l a t ı muahhar keşide
lerde isabet edecek olan itfa ve ikramiye 
bedelleri yeniden tahvil sarin almakta 

I istimal olunacaktır. 

7 270 0O Türk lirası mü
rettebatı seneviyesinin 

muhtamel tahvilâtı 

§7— Yukarda mezkûr 270,000 Türk 
| liralık taksiti senevi altıncı fıkranın A 
1 bendinde zikrolunan keşidelerden çıkan 
j tahvilât ın heyeti umumiyesine isabet 

eden ıtfa ve ikramiye bedellerinin tedi-
yı s ne yetişmedığı taktirde mezkûr ta
şıt lüzn u kadar artırılacaktır. 

BılıK.s borsa raicleri 6ıncı fıkrariin 
B beı dinde zikredilen mubayaaları i -
faya müsait olmazsa 270,000 Türk ' ' l i 
ralık taksili seneyiden muadil meblağ 
nisbetinde tenzilât icra edilecektir. 

6229 
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8 — Türk hissesinin tarzi 
itfası 

8— Binaenaleyh 270,000 Türk l i 
ralık taksiti seneviden Türkiyeye isa
bet eden hisseyi nat ık ve 7 numaral ı 
paragrafta mezkûr tahvillere tabi bulu
nan 168,033,26 Türk lirasının baliğin
den evel emirde keşidelerde çıkan tah-
vilâtın umumuna ait olan ikramiye ve 
itfa bedellerinden Türkiyeye isabet eden 
Meblağ ifraz edilecektir. Fazlası 6 nu
maralı paragrafın B işaretli ahkâmına 
tevfikan mubayaada istimal edilecek
tir. Bu veçhile satın alinan ikramiyeli 
tahvi lât meclis tarafından hususi bir 
dosyaya vazolunacaktır . Mezkûr tah
vilâtın bilahare istifade edebileceği ik
ramiye ve itfalar münhas.ran Türkiye 
nisabına olarak mubayaada istimal o-
lunacaktır . 

Meclis tarafından satın alınıp 
filhal muhafaza olunan ikra

mi veli tahvilât 

9— 6 Ağustos 1924 tarihine kadar 
meclis tarafından mubayaa olunan ik
ramiyeli tahvi lâ ta gelince mezkûr ta-
rihtan mukkadem veya sonra bunlara 
isabet etmiş veya edecek olan ikramiye 
ve itfa bedelleri keza ikramiyeli tahvi
lât mubayası için istimal edilecektir. 
B u ikramiyeli tahvilât ın ikramiye ve 
itfa bedellerinden Türkiyeye raci olan 
yüzde 92,23453934 lık bis?e dahi ikra-
miyeli tahvi lâ t mubayaasına tahsis edi
lecek ve bunlar Türkiyenin hususî do-
sıyasına vazolunacaktır. Bu veçhile sa
tın alınan ikramiyeli tahvilât ın ikra
miye ve itfa bedelleri münhasıran Tür • 
kiyeyi müMtefit edecektir. 

10 - ikramiyeli mürk tah
vilâtının malî servisi 

10 — İkramiyeli Türk tahvilâtının 
ikramiye ve itfa ve mubayıa servisi 
Paris, İstanbul, Berlin, Frankfort, V i 
yana, Amisterdam ve Romadâ II nci 
maddede münderiç cetvelde ikramiyeli 
Türk tahvilât ı için irae edilen mües. 
seseler veyahut bunlar tarafından gösteri-
lecec müessesakmarifetıle icra edilecektir. 

Uzun vadeli sair istikrazların 
tabi olacağı usul 

11 —Uzun vadeli istikrazların faizi. 
§ 11 — Mevkii tedavülde bulunan 

uzun vadeli istikrazlara ait tahvilat ın 
ifaizi tahvilât ın faizi tahvilât üzerinde 
rae edilen miktarda kalacaktır. Şu ka
dar k i bu faiz mukavelei hazıra ah
kamı mucibince ve tahvil üzerinde mu
harrer tediye mahallerin e tevhiden her 
senenin 25 Mayıs ve 25 Teşrinisanisi 
tarihlerinde olmak üzere altı ayda bir 
tediye olunacaktır. Tahvilât ihracını 
istilzam etmemiş olan Konya ovası ir 
vasi istikrazına gelince, işbu istikraza 
ait faizler senede bir kere 25 Teşrinisani 
tarihinde tediye edilecektir. Faizlerin 
tediye akçesi yadeler hululünde her biı 
istikraz için ve bu istikrazın muhtelü 
tediye akçeleri meyanmda X V I madde 
§ 7 —ahkâmına tevfiken meclisçe tesbi 
edilecektir. Mahalli parası meclis tara 
fından tesbit edilen paranın gayri olar 
tedive mahallerinde hamiller kuponla 
rın ibrrzı gününün piyasası üzerindeı 

ı bu paranın muadilini mahalî para ile 
alızederler. 

12—Uzun vadeli istikrazların itfası 
§12 Tahvilâtın itfası münhasıran XII 
maude ahkâmına göre fiatleri itibaı 
kıymetlerinden dün olduğu takdird 
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borsada mubayaa tarikile veya fiatları 
kıymet itibariyeye müsavi yahut bu 
kıymetten ziyade olur ise tahvi lât ın 
bedelatı başabaş tediye olunmak üzere 
kura keşidesile yapılır. Kora keşideleri 
meclis marifetile ve meclisin merkezin
de kuponların vadelerinin hululünden 
ik i ay evel hükümet in bir mümesili 
huzurile icra edilir. Tahvilât bedelleri 
kuponların tedıyesile birlikte ve bun
ların tediye edildiği ayni para ile tes
viye olunacaktır. 

Tediye için ibraz olunan tahvi lât 
vadesi hulul etmemiş olan bütün ku
ponları muhtevi olmalıdır noksan olan 
kuponların bedelatı tediye edilen meb
lağdan tenzil olunur. B u tenzilât 
noksan olan kuponlar için muka-
velei hazıra ahkamına tefiken tediyesi 
lazım gelen mebaliğa müsavi olacak 
ve tahvilât ın tediye edileceği para ile 
hesap olunacaktır. 

6 Ağustos 1924 tarihinden sonra a-
tiiüzzikir istikrazlar için icra edilen ke
şidelerin kâffesi iptal edilmiştir. 

1890 Osmaniye; 
X5 faizli 1896: 
Tönbeki istikrazı; 
%4 1903 saydı bahri; 
Bağdat tertip III. 

13 _ Uzun vadeli istikrazların ma-
Iîservisi 

13 — Uzun vadeli istikrazların faiz 
servisi ile kura keşidesinde çikan taliyi -
lâtın ıtfasi servisi tahvi lâ t üzerinde işa
ret edilen tediye mahallerinde her istik
raz için II maddede münderiç cetvelde 
irae veya tahviller üzerinde muharrer 
bulunan müessesat veya bunlar tarafın
dan tayin edilen müesseseler marifetile 
icra edilecektir, 

Uzun vadeli istikrazlara ait tahvi

lâtın mubayıa suretile itfası vIII madde 
§7 tefikan icra edilecektir. 

A H K A M I MÜŞTEREKE 

14 Kuponlar ve itfa edilen tahvi lâ t 
müruru zamanı 

14 — Vadeleri hulul etmiş olup te
diyeye vaz edildikleri tarihten itibaren 
altı sene zarfında ibraz edılmiyecek olan 
kuponlar ( mezkûr kuponlara ait karşı
lığın tesisine ) medyun devletlerden her 
birinin iştiraki nisbetinde işbu devletler 
lehine olarak müruru zamana uğraya-
caktir. 

Keşidelerde çıkmış olup lâzızüttediye 
oldukları tarihten itibaren on beş sene 
zarfında ibraz edilmiyecek olan tahvilât 
işbu keşideler hangi devlet hesabına icra 
edilmiş ise o devlet lehine ve ikramiyeli 
Türk tahvilât ına gelince bunlarda kar
şılıklarını^ tesisine her birinin işt iraki 
nisbetinde medyun devletler lehine ola
rak müruru zamana uğrayacaktir . 

Şukadar k i 1922 Ağustos ( dahil ) 
keşidesine kadar çıkan ikramiye Türk 
tahvilatina ait müruru zaman otuz sene 
olacaktır. 

15—Türkiyede vergilerden muafiyet 
§ 15— Uzun vadeli istikrazların tah

vilât ve kuponları ve keza ikramiyeli 
Türk tahvilat ına ait ikramiyelerle itfa 
edilmiş tahvilât Türkiyede her zaman 
için her türlü vergi damga resmi ve 
harçten muaf olacaktır. 

16 — Esham ve kuponlar üzerinde 
muharrer ahkâmın tadili 

§ 16—Filhal mevkii tedavülde bulu
nan nzun vadeli istikrazlarım tahvilât 
ve kuponlarile ikramiyeli Türk tahvi lat ı 
üzerinde münderiç tasrihat metinlerinin 
tebdiline lüzum olmaksizm mukavelei 
hazıraile bizatihi tadil edilmiştir. 
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Madde IÎI 

Hazine tahvilleainin temdidi ve 
tarzı tediyesi 

1 Hazine , tahvillerindeu Türkiyeye 
isabet eden hisse 

§ 1 —Sabık Osmanlı impaıator luğ 
tarafından ihraç edilen hazine tahville



rinin bakayada kalan resülmal ve faiz



lerinden Türkiyeye isabet eden hisse 
asadaki cetvelde irae edilmiştir 

HAZİNE B O N O L A R I 

Th rac ıj Bakayada kalan mebaliğ 
i, Resülmal 

2 

, * /on u İ! Türk lirası 
•/. 5 1911 Harp se-i 

fineleri mübayası j| 9 3 1 - 0 4 0 , 
,/• 6 1912 |, 4 3 4 , 5 5 7 , 7 5 

2 ( Doğrudan dog-t 

£\ruya-ihrac. ¡ 1 2 6 4 0 6 1 . — 
jPeriye ve su- ,j r. o n n 1 O 

•J.rekas, ihracı -

Y e k i m " ,4259 .473 , . 6 
Yeni ihracın , 

mıkdarı 
ihdas idilen 

birlik tahvilâtı 

Faiz 
3 

Türk lirası 
5 2 . 1 0 9 , 5 0 

2 1 . 0 8 3 , 2 6 

5 8 7 3 0 . — 

394 2 3 6 , 1 5 

5 2 6 ^ 4 5 8 , 9 1 

Yekûn 
4 ~ 

Türk lirası 
9 8 3 . 4 4 9 , 5 0 

I 
4 5 5 - 4 4 1 , 0 1 

3 2 2 . 7 9 t ,— 

3 0 2 4 . 2 4 8 , 1 5 

4 7 8 5 ^ 9 3 ^ 6 6 

4 7 8 5 . 9 4 6 

Türkiyeye isabet eden hissi 
Resülmal Faiz 

Türk lirası Türk lirası 
5 7 9 . 3 9 8 , 7 3 3 2 6 l i , 1 4 

2 3 2 . 3 y 9 , 9 2 

2 0 2 . 0 7 9 , 6 3 

2 0 1 2 _ 6 6 3 , 0 3 

3 ı 2 6 . 5 4 1 k 3 1 

2 1 7 . 5 4 3 

Yekûn 
n 

Türk lirası 
6 1 2 . 0 1 3 , 8 7 

ı 

348.534.26, 

2 4 7 . 0 2 3 , 8 0 

2 3 1 4 . 3 5 9 , 1 9 

1 6 . 1 3 4 , 3 4 

4 4 - 9 4 4 , 1 7 

3 5 1 ^ 6 9 6 , 1 6 

5 0 5 . 3 8 9 , 1 6 3 5 2 1 9 i ' , 1 2 , 

3 5 2 1 . 9 3 6 . 

1 6 0 . 0 8 8 ' 

Sabık osmanli imparatorluğu hazine 
tahvillerinin % 5 faizli 1928 kon

solit tahvilleri ismi ile meclis 
tarafından ihraç edilen % 5 

faiziieyeni senelere kalbi 
muamelesi 

9 Sabık osmanli imparatorluğu-
nun hazine tahvilleri 20 senede lâzımu-
litfa senevi 7-5 faiz getiren tahvillere 
kalp edilecektir. 

«Sabık Osmanlı imparatorluğu ha
zine tahvillerinin % 5 faizli 1928 kon
solit tahvilleri» ismini taş ıyan bu tah
villeri meclis Lozan muahedenamesi mu 
cebines Osmanlı imparatorluğunun ha 
zine tahvillerinden mes'ul olan devlet-
lerin heyeti mecmuasi hesabına ihraç 
edelecektir. 

Bu tahvillerin bir numuncei işbu 
mukavelenameye merbuttur. 

3 — İhtas edilen «konsalit tahvilâtı» 
nm miktarı baliği ve Türkiyeye 

sermaye ve apedi tahvi lâ t 
olarak isabet eden hisse 

3— Konsolit tahvi lâ t ının itibarî re-
sülmali yekûnu beheri 22 Türk lirası 
yahut 20 İngiliz lirasi veya 500 frank 
veya bunların misilleri itibarı kiymetin 
de bulunan 217,543 adet tahvile mun-
kasım 4,785,948 Türk lirası veyahut 
4,350,860 ingiliz lirası veyahut 
l08,77i,500 Fransız Frangı olarak tesbit 
mistir . 

Bu sermayeden Türkiyeye isabet e-
den hn-e beheri 22 Türk lirası yahut 
20 İngiliz lirası veyahut 500 Fransız 
Firarıgı veya bunların misilleri itibari 
kıymetinde bulunan 160,088 tahvile 
munkasım 3,521,936 Türk lirası yahut 
3.201,760 İngiliz lirası veva 80,044,000 
Fransız fırangi olmak üzere tesbit edil
miştir. 

6232 



15 kânunevej l928 ( Resmî Gazate ) 

Tahvilat Türk Fransız ve İngilizce 
lisanlarda tanzimi edilecek ve millete 
ait olacaktir. 

4—((Konsolit tahvilatı» nın müret-
tebati seneviyesi ve Tür ki yenin 

hissesi 

4 —Konsolit tahvilleri tediati olarak 
borçlu devletlerin heyeti umumiyesine 
itfa ve faiz taksiti senevisi olmak üze
re cem'an 381,308,09 Türk lirası isabet 
etmekte olup bu müret tebat ı seneviye 
den Türkıyenin hissesi 280,60',30 Türk 
lirasıdır. 

5 «Konsolit» tahvillerinin 
faizi 

5—Tahviller altı ayda bir kerre ve 
her senenin 25 Mayis ve 25 Teşrinisani 
tarihlerinde İstanbul, Pans ve Lond-
rada 55 türk kuruşa yahut 10 şilin 
veya 12,50 fransız frangı üzerinden ve 
işbu mukavelename ahkâmına tevfikan 
lâzımüttediye olmak üzere senevi yüzde 
beş faiz getirecektir. 25 Teşrinisani 1918 
tarihli birinci kupon TX ma İde muci
bince lâzımüttedıyedir. 

Her vadenin hululunda tediyatin 
hanğı akçe ile icra edileceği (türk ku
ruşu yahut şdinğ yahut fransız frangı) 
X V I madde §7 tevfikan meclis tarafın
dan tespit edilecektir, 

Mahalli parası meclis tarafında tes
pit edilen paranın gayri olan tediye 
mahallerinde hamiller kuponların ibrazı 
gününün piyasası üzerinden bu paranın 
muadilini mahalli para ile ahzederler. 

6 Tasfiye tahvilâtının i ifası 
§6 Tahvilatın itfası altı ayda bir 

XIII madde ahkâmına göre fiyatları i t i 
barı kıymetlerinden dun olduğu tak 
dinle borsada mubaya tar ki ile veya 
fiyatları kiymeti itibariyeye müsavi ve 
yahut bu kıymetten ziyade olursa tah 

vilâtm bedelâtı başabaş tediye olunmak 
üzere kura keşidesile yapılır. Kura ke
şideleri meclis marifeti ile ve meclisin 
merkezinde kuponların vadelerinin hu-
lulünlen iki ay evel hükümetin bir 
mümessili huzuri ile icra edilir Tahvi -
lât bedelleri kuponların tediyesi ile bir
likte ve buniarm tediye edildiği ayni 

' para ile tesviye olunacaktır. 
7 Kuponlarla ilfa edilen 

tahvillerin müruru zamanı 
§ 7 — Vadeleri hulul etmiş olup te

diyeye vaz edildikleri tarihten itibaren 
altı sene zarfında ibraz edilmeyecek o-
lan kuponlar ve kuponlara ait" karşıh-
ğ n telisini iştirak eden medyun dev
letlerden her birinin iştiraki nispetin
de bu devletler lehine olarak müruru 
zamana uğrayacaktır . 

Keşsde'erde çıkmış olup lâzimütte-
diye oldukları tarihten itibaren onbeş 
sene zarfında ibraz edilmeyecek olan 
tahvilât işbu keşideler hangi devlet ni
sabına icra edilmiş ise o devlet lehine 
müruru zamana oğrayacaktır . 

Tediye için ibraz olunan tahvi lâ t 
vadesi hulul etmemiş olan bütün ku
ponları muhtevi olmalıdır. Noksan olan 
kuponlarin bedelâtı tediye edilen meb
lağdan tenzil olunur. 

Bu tenzilât noksan olan kuponlar 
için mukaveler hazıra ahkâmına tev-
fiken tediyesi lâzım gelan mebalığa mü
savi olacak ve tahvilât ın tediye edile
ceği para ile hisap olunacaktır . 

8 Hazine tahvillerinin «kon
solit tahvilleri ile» mübadele

sinin usulü icrası 
§ 8 — Tebdili icra edilecek alan 

mutedahil tahvillerle faiz kupunl irinin 
mübadele müaseles i Osmanlı banka
sında temerküz ettirilecektir. Mübadele: 
İstanbul, Paris ve Londra da Osmanlı 
Bankası ve onun toraftndau irae edile
cek müesseseler marifeti ile yapılacaktır, 
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Bu mübadele 191i ve 1913 ıhraç-
larina ait eski hazine tahvillerinin müb
adele edilecek itibarî bedellerinin yüzü 
doksan dokuz (1) ve (1912) ibra cma 
ait eski hazine tahvillerinin de yüzde altı 
faiz miktarının yüzde beşe tenzili hisaba 
alınmiş olmak için yüzü yüz yedi (1) 
adet itibar eddmek sureti ile icra edi
lecektir. 

İ t ibari kiymetleri 22 Türk lirası veya 
yirmi ingiliz lirası veyahut 500 Firansız 
firangı olmak üzere tespit edilen yuvar
lak rakamlı yeni tahvillerin tanzimini 
teshil için mübadeleyi icra ile mükellef 
olan müesseseler meclis namına 4 ve 4 
türk lirası ve yahut 4 ingiliz lirası veya 
lOO firanklık matbu ve daha küçük küs 
urat için el yazılı makbuzlar (Rompus) 
ihracı selâhiyetini haiz olacaklardır. 

Matbu ve yahut el yazısı ile olsun 
bu makbuzlar münhasıren tebdil rnua-
amelei sarafiyesinin iht iyacat ı için ihdas 
edilmiş olup alacak senedi mahiyetinde 
addedilemiyecektir. Bunlar faiz getirme
yecek ve ihraçları gününden itibaren 
bir sene müddet zarfında mübadele edi
lmediği takdirde eski hazine tahvillerin
den kendi hissesine düşen mikdar üze
rinden türkiye lehine müruru zamana 
oğrayacaktir . 

22 Türk lirası veya 20 İngiliz liras-
yahut 500 Firansız fıranğı itibari mik i 
dardan daha dun mekadir ile hiç bi
yeni tahvil ita edilemiyeceğinden mezr 
kur mikdarlara baliğ olan matbu veya 
el yazısı ile makbuzları kendi aralarında 
toplanup mübadeleye arzetmek alâkadar 
hamillere ait olacaktır. 

(1) 19lT~veT~ 1913 ihraçlarına ait 
mübadele yüzdelerinin hakikî mikdarı 
züzde852 241 99vel912 ihracının hakikî 
yüzdesi yüzde669 211 107 olduğu halde 
tatbik yüzdeleri vüzde99ve yüzde!07ye 
kasredikbğinden bu yüzdelere ait küsurat 
aşar i \e mukabili olup ta hamillere ve
rilen konsolit tahvilleri X X ci maddede 
mezkûr hususî ihtiyat akçasına tahsis 
edilecektir. 

B u suretle mevkii tedavülden çekilen 
eski hazine tahvi lât ı senet ve koponları 
bilahara meclis marifeti ile iptal edilmek 
edilmek üzere doğrudan doğruya melise 
tevdi edilecek ve meclis tarafından hü-
kümete tebliğ olunacak olan bu emri 
tevdıin vukui ile beraber tevdi olunan 
senet ve koponlar türkiye hükümet ine 
karşı kiymetsiz kalacaktir 

1928 kânunu eveli birinden itibaren 
geçecek onbeş sene müddet zarfında teb
dil için ibraz edilmemiş olan eski hazine 
tahvilleri ve koponları müruru oğraya
caktir. 

B u suretle müruru zamana ograyan 
mebaliğın muadili olan yeni tahville
rinden kendi hissesine büşen kısım üze
rinden türkiyenin nef'ine olarak iptal 
edilecektir. 

9 — Komisyonlar ve masraflar 
§9 —- Tahvilât ın tebdili ile mükellef 

olan müesseselere hükümet tarafından 
bu muamele için her ita edilecek yeni 
birlik tahvil başına 2,50 firansız fıranğı 
mikdarı bir komisyon verilecektir. B u 
komisyon ve yeni tahvillerin imal masra
fları ile diğer zarurî müteferrik masraflar 
X V ci maddede zikrolunan meblağdan 
tesviye edilecektir 

Bu fıkrada mezkûr komisyonlar ve 
masraflardan osmanlı düyunu umumî-
yesin den mes'ul dıger devletlere yeni 
konsolit tahvillerinden kendilerine dü
şen hissesi iş t irak ile mütenasip olmak 
üzere isabet eden ve x v ci maddedeki 
meblağdan türkiyece avans olarak ve
rilecek olan hisse nihayet 1 kânunu evel 
1930 tarihinde kendilerinin mezkûr 
mes'ul devletlere karşı hakkı rücuları 
mahfuz kalmak şartı ile alâkadar ham
iller hisabina meclis tarafından Türkiye 
hükümetine iade edilecektir. 

10 - Malî servis 
§ 10 — Konsolit tahvillerinin malî 

servisi İstanbulda , Paris ve Londurada 
Osmrnlı bankası ve onun tayin edeceği 
müesseseler tarafından icra edilecektir, 
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11 Türk iyede vergiden 
muafiyet 

§ 11 Konsolit tahvilâtı tahvil ve 
koponları Türk iyenin her dürlü vergi
leri ve t amğa resmi harçlarından sureli 
daimede muaf olacaklar d ir. 

12 — Borsaya tescil 
§ 12 _ Konsolit tahvillerinin Paris 

borsasının resmi ustasına İstanbul ve 
Londra borsalarına kabuii için hükü
met muktazi teşebbüsata tevessül eyle
meği teahhüt eder. 

Madde IV 
Mütedahil taksitlerin temdidi 

ve tarzı tediyesi 
1 — Mü tedahüllerinden Türkiyeye ı-

sabet eden hisse, 
§ 1 - Lozan muahedenamesinirı 55-

inci maddesinde mezkûr olup hamillero 
ödenecek olan istikrazat mütedahilleri 
aşağıdaki tablodan anlaşılacağı veçhile 
A . B . C unvanlı üç tertibe ayrılmıştır. 

Türkiyeye düşen hisse ayni tablo 
ile tespit edilmiştir. 

Tablonun A kısmında gösterilmiş o-
lan yokandaki rakamlar: 

a) Düyunu müvehhide için 14 Ey
lül 1920 vadesinden itibaren hisap edil
mek üzere 6 Ağustos 1924e tekaddüm 
eden vadeye kadar, 

b) İkramiyeli Türk tahvilleri için: 
1— Hamillerinde bulunan tahviller 

için Teşritıievel 1922 keşidesinden hisap 
edilmek üzere Ağustos 1924 keşidesine 
kadar; 

2— Meclisin yedinde bulunan tah
viller için Nisan 1920 keşidesinden i t i 
baren Ağustos 1924 keşidesine kadar: 

o) Diğer istikrazlar için 17 Teşrini 
evel 1912 vadelinden sonra gelen ilk 
vadeden hisap edilmek üzere 6 Ağustos 
1924e tekaddüm eden vadeye kadar. 

Tediyesiz kalmış olan meblağları i -
rae etmektedirki atidekiler bundan 
hariçtir: 

1— Mart 1915inden mart 1920ye 
kadar hulul eden vadelere ait olan dü

yunu müvehide koponlarinın bakiyesi, 
2— Hamiller yedindeki ikramiyeli 

Türk tahvi lât ına ait olup Kânunu evel 
1914 ten şubat 1920ye kadar icra edi
len keşidelerde çıkan ikramiye ve itfa 
bedelleri ile ayni keşidelerde çıkupta 
meclis yedinde bulunan ikramiyeli türk 
tahvillerinin ikramiye veitfa bedellerinin 
kâiffesi. 

3 Resülmalinin icra edilmemiş o 
lan tediyatı mütedahiller meyanmda 
bulunan Konya ovası irvast istikrazına 
ait olanlar müstesna olmak üzere 1914 
ten 6 Ağustos 1924e kadar icra edilmiş 
olan mübayealı itfa muamelelerine te
kabül eden meblağlar, 

4 — Tediyesiz kalmış olan bu meb
lağlara ait komis\ onlar ve masraflar. 

2-- Mütedahilîerin meclis tarafınden 
ihdas edilen' 

«Osmanlı düyunu umumiyesinin mü
tedahil tekasiti seneviyesine muka
bil bonolar»la tebdili. 
§ 2 — Mütedahiller faizsis ve senelik 

otuz taksitte resülmali lâzımüttediye 
tahvillerle tebdil edilecektir. Meclis, 
Lozan muahedenamesi mucibince müte-
dahiHerden mes'ul olan umum dev
letler hisabina « Osmanlı Düyunu 
Umumiyesinm mütedahi l tekasiti 
seneviyesine mukabil bonolar»ünvanlı 
bu senetleri ihdas edecektir , bu 
senetlerin bir numunesi işbu mukave
lenameye merbuttur. \ 

3 — Mütedahiller mukabil bonoların 
yekûnu bedeli ve Türkiyenin resülmalden 
hissesi 

§ 3 - İşbu bonoların umumî balığı 
yukarıdaki cetvele tevfikan berveçhızir 
tespit edilmiştir. 

a ) Muhtalif paralarla tediye d lâzım 
gelen mekadir 

Türk lirası 16, 870,744 
yahut İngiliz lirası 15, 337,040 
yahut Fıransız fıranğı 383,426,000 

b) Tezyitli fıransız fıran
ğı ile tediyesi lâzım gelen 
mekadir Fıransız fıianğı 64,412,000 
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c ) Fıransız fıranğı ile tediyesi lâzım 
g len mekadir Fransu frangı 245,490,000 

Bu resülm ilden Türkıyenın hassesine 
düşen nukdar dahi ayni cetvele tevfi 
kan berveç zir muayendır: 

a) Muhtelif paralarla tediyesi lâzım 
gelen mekadir 

Türk lirası 10, 550.496 
yahut ingiliz lirası 9; 591.360 
yahut fıransız fırağı 239,784,000 
b) Tezyith fıransız fıra 

nğı ile tediyesi lâiim gelen 
mekadir Fıransız fııanğı 45,588,000 

c ) Fıransız fıranğı ile 
tedhesi lâzım gelen meka
dir: Fıransız fıranğı 204,405.000 

4_ Mütedahillere mukabil bonoların 
otuz itfa taksitinden itfa hisabile senevi 
itfa taksitleri ve Türk hissesi 

§ 4 — Mütedahiilere mukabil bono
ların otuz itfa taksitinden borçlu dev
letlerin umumunu terttup eden seneliği 

a ) Muhtelif paralarla 
tediyesi lâzım gelen meka
dir 

Türk lirasi 562,358,13 
yahut ingiliz lirasi 511,234,13,6 
yalı ut fıransız fıranğı 12 780.866,70 

b ) Tezyitti fıransız frangı ile 
tediyesi lâzim glen meka
dir fıransız fıranğı 2,147 066,70 

c) Fıransız fıranğı ola
rak tediyesi lâzım gelen 
mıkdarlar fıransız fıranğı 8,183,000 

Ve bu tertipi senevide turkıyeuın 
hissesi dahi: 

a) Muhtelif paralara göre tediyesi 
lâzım gelen mikparlar 

Türk lırası 351,683,20 
yahut ingiliz lirası 319,712 
\ahul fıransız fııangı 7,992,800 

b) Tezyitli fransız fırangı 
olarak tediyesi lâzım gelen 
mıkparlar fıransız fıranğı 1,519,600 

c) Fıransız fıranğı olarak 
tediyesi lâzım gelen mıkdar-
lar fıransız fıranğı 6,813,500 

5 — Tertipli üç seri mütedahıl 
lere mukabil ho ıo ilırncı 

§ 5 Mütedahiilere mukabil bonolar 
üç tertip üzerine olacnktır: 

a) serisi her biri 22 tüık lirası veya 
20inkihz lirasi veya500fıransız fıranğı ve 
yahut bunların misilleri itibarî kıym 
etinde olan 766,852 bonodan terekküp 
edecektir. 

b) serisi herbiri 1000 fırank veya 
misilleri itibaıî kıymetinde ve onikinci 
maddede muayen tezyitlerle kabili te
diye olmak üzere 64,412 adet tahvil
den terekküp edecektir. 

o serisi herbiri 1000 frank ve mi
silleri itibarı kıymetimle 245,490 bono-
dan terekküp edecektir. 

Bonolar; Türk, Fransız, İngiliz ve 
Alman lisanlarında tanzim edilecek ve 
hamiline ait olacaklartır 

6 — A. B C. unvanlı üç tertibin 
itfası. 

§ 6 — Bonoların ilfası her birinin 
mıkdarı işbu mukavelenamede münde-
riç ahkâma tevfikan tespit edilecek o-
lan senelik otuz taksitte icra edilecektir 
Bunun için yeni bonoların herbirinde 
29 itfa koponu bulunacak ve bizzat 
bono otuzuncu senelik taksitin tediye
sine mukabil istirdat edilecektir. 

7 — A. B. G. ünvanli üç tertibin 
itfa kuponlarının sureti tedivesı. 
§ 7 S e n e l i k itfa kopanları her 

senenin 25 Teşrinisanisinde 25 Teşrini
sani 1929 tarihli kopon ilk koponu 
teşkil etmek üzere İstanbul, Paris, 
Londra, Berlin, Bürıiksel ve Romada ve 
icabında aşağıdaki 11 parağraf muci
bince mechs tarafından tayin edilecek 
dıger mahallerde XII inci madde ah
kâmına tevfikan lâzımüttediye olacaktır 

a) A tertibi» Turk lirası veya in
giliz lirası yahut f.ransız fıranğı; 

b) «B tert.bi» XII inci nıadede mu
ayen tezyitlerin ilavesi ile fıransız fı
ranğı 

file:///ahul
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c) «C t e r t ib i» fransız fırangı ile 
tediye edilecektir. 

«A tertibi» kuponlarının hangi para 
ile tediye edileceği (türk kuruşu şding 
yahut fransız fırangı) X V I inci mad-
dpnin § 7 ye tevfikan her vade için 
meclis tarafından tespit edilecektir. 

Mahalli para meclis tarafından tes
pit edilen paranın gayrı olan mahallerde 
hamiller koponlarının ibrazı gününün 
piyasası üzerinden bu paranın muadilini 
mahalli para ile ahzederier. 

8— Vadesi gelmiş itfa koponlannın 
müruru zamanı. 

§ — Tediyeye vaz olundukları ta
rihten itibaren on bes sene zarfında te 
diye için ibraz edilmıycn itfa koponlan 
işbu koponlara ait karışlığın tesisine iş
tirak e len medyun devletlerden herbiri-
nin iştiraki nisbetinde bu devletler lehi
ne olarak müruru zamana uğrayacaktır 

9 — Mütedahıllere mukabil bonolarla 
mutedahillerin tarzı tebdili. 

§ 9 —- Yeni «mütedahiİlere mukabil 
bonolar» : 

1 — Yukarıdaki § 1 de tarif edilmiş 
olan mütedahil alacakları mübeyyin mu
htelif tahvdler mukabilinde; 

2 — Düyunu müvehhidenin 1915 
mart ından 1920 mar t ına kadar olan 
vadelerine ait kuponlar bakiyesi ile ik-
ramiyeli Türk tahvillerinin 1914 kânu
nu evelinden 1920 şubatına kadar icra 
edilen keşidelerde çıkan ikramiyeli türk 
tahvilltrine ait ikramiye ve itfa bedel
leri bakiyesi karşılığı olmak üzere veril
miş olan makbuzlar ve meclis tarafından 
satın alınıp ayni keşidelerde çikan tah
viller için verilmiş olan makbuzlar mu
kabilinde tebdil edilecektir. 

Bu tebdil muamelesi Osmanlı ban
kası tarafından temerküz ettirilecektir. 

Tebdil için ibraz edilen koponlar 
olsun, itfa edilmiş tahviller olsun, keşi

delerde çikmiş ikramiyeli Türk tahvil
leri olsun veya koponlar, itfa edilmiş 
tahviller ve ikramiyeli Türk tahvilleri 
hep birlikte ibraz edilmiş olsun arala
rında hiç bir fark gözetilmiyecektir. 

Tebdil muamelesi aşağıdaki müesse
seler tarafından icra edilecektir: 

Türkiyede: 
Osmanli bankası 
Düyçe bank 

Fıransada : 
Osmanlı bankası 
Bank depari eropeyba 
Contuvar nasyonal deskont depa ı i 
Credi lıyone 
Sosiyete Jeneral pur favori ze 
Kredi endüstüriel ekommersial 
Kredi mobiiie fıranse 
Bank nasional dökredi 
Bnnk dohiniyon pariziyen 

Almanyada : 
Düyunu müvehhide ve ikramiveli 

türk tahvilleri ile 1890 tarihti osmaniye 
istikaazı için 

S. Bleihrnöder bankası 
Diğer istikrazlar için Doyce bank 

İngilterede : 
Osmanlı bankası 
Konsil of foren bund holders 

İ ta!yada : 
Banka ditalya 
Banka kommerçiyale İ talyena 

Belçikada: lolandada, İsvıçrede ve 
Avusturyada; Osmanlı bankasi ve döyçe 
bank tarafından tayin olunanmüeseseler; 

B u fıkrada gösterilen tedahülde kal 
miş muhtelif alacak senetlerinin tebdili: 

l — Merbut numra 2 tabloda zikr-
olunan. alacaklar, istikrazlar yahut 
alacakların cinsi arasınde fark gözetıl-
memeksizin «A tertibi» bonloarı muka
bilinde iera edilecektir. 
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Bu tebedıl eski alacakların ( 1 ) 
yüzü yetmiş beş ( 2 ) itibar edilerek 
yapılacaktır . 

2 — Merbut 3 numrah tablode zikr-' 
olunan alacaklar, istikrazlar yahut ala
cakların cinsi arasında fark gözetilmek
sizin « Btertibi » bonolar mukabilinde 
icra edilecektir. 

Bu tebdil eski alacakların (3) yüzü 
yüz itibar edilerek yapılacaktır. 

(1) •/. 75 nisbetı mezkûr alacakların 
türk lirası ile ifadesine tatbik edilecek
tir, bu yüzde 75 nispetinin tespitinde 
mart 1915 tan mart 1920 tarihine ka
dar olan düyunu müvabhidevadelerine ait 
kuponların bakiyesi mukabili olarak ve
rilen makbuzların «A tertibi» bonolarına 
kalbedilmiş olması da nazarı dikkata 
alınmıştır. 

(2) «A tertibi» bonolar mukabilinde 
icra edilecek tebdilin hakiki yüzdesi •,. 
75,117,949, «C tertibi» bonolar mukabi
linde icra edilecek tebdilin %94, 586, 955 
olduğu halde tatbik yüzdeleri birincisin-
de75ikincisinde 94olduğundan bu yüzde
lere ait kûsurate aşariye mukabili olupta 
hamillere verilmiyen yeni bonolar X X ci 
maddede mezkûr hususî ihtiyat akçası
na tahsis edilecektir. 

(3) 7-100 nispeti mezkûr alacakların 
firansız fıranğı ile ifadesine tatbik edi
lecektir. 

(4) Bu %104 nispeti mezkûr alacak
ların firansız fıranğı ile ifadesine tatbik 
edilecektir. Yüzde 94 nispetinin tespi
tinde kânunu evel 1914 ten şubat 1920 
ye kadar icra edilen keşidelerde çikan 
ikramiyeli türk tahvillerine ait ikramiye 
ve itfa bakiyesi karşılığı olmak üzere 
verilmiş olan makbuzlarla meclis tara
fından satırı alınup ayni keşidelerde çi-
kan tahviller için verilmiş olan makbuz
ların c terfibile bonolara kalbedilmiş 
olmasıda nazarı dikkate al inmiştir. 

3 - Merbut 4 numral ı tabloda zikr 
olunan alacaklar, istikrazlar yahut ala
cakların cinsi arasında fark gözetilmek
sizin r< C tertibi » bonolar mukabilinde 
icra edilecektir. 

Bu tebdil eski alacakların (4) yüzü 
doksan dört itibar edilerek yapılacaktır. 

Yeni bonoların yuvarlak lakkamle 
meblağlar yani: «a tertibi» için 22 Türk 
lirası 20 ingilıs lirası — 500 Firansız 
fıranğı «d, c tertipleri» için lOOOFıran-
sız fıranğı kıymetinde olarak ihdasla
rını teshil için tebdilini icra ile mükel
lef olan müesseseler, «A» tertibi bono
ları de kabili tebdil olan alacaklar için 
meclis namına 4,40 Türk lirası yahut 4 
ingiliz lirasını veya yüz fıranklık ve c, 
b tertibi bonoları ile kabili tebdil olan 
alacaklar için de yüz fıranklık matbu 
ve daha dun küsurat için de el yazılı 
(rompus) makbuzlar ihracına salâhiyet-
dar olacaklardır. 

Matbu yahut el yazm ile olsun bu 
makbuzlar münhasıren tebdil muamelei 
sarafiyesinin iht iyacat ı için ihdas edil
miş olup alacak senedi mahiyetinde ad-
edilemiyecektir. Bunlar ihraçları günün
den itibaren bir sene müddet zarfında 
mübadele edilmedikleri takdirde eski 
alacak senetlerinden hissesine düşen 
mikdar üzerinden Türkiye lehine müruru 
zamana oğrayacaktır . 

22 türk lirası veya 20 İngiliz lirası 
yahut 500 fıransiz fıranğı itibari mık-
dardan daha dan mekadir ile hiç bir 
yeni tahvil ita edilmeyecektir. Mezkûr 
mıkdarlarda baliğ olan matbu veya el 
vazıle makbuzları kendi alalarında top-
lanup mübadeleye arzetmek alâkadar 
ha., illete ait olacaktır. Bu suretle mev
ki i tedavülden çekilen mntedahii alacak 
senetleri bilahara meclis marifeti ile 
ibtal edilmek üzere doğrudan doruya 
mec'isefevdı edilecek ve meclistarafmdan 
hükümete tebliğ olunacak olan bu emri 
tevdiin vukuu ile beraber teydi olunan 
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senetler türkiye hükümetine karşı kıy
metsiz kalacaktır . 

1928 Kânunueveli birinden itibaren 
geçecek onbeş sene zarfinda tebdil için 
ibraz edilmemiş olan mütedahil alacak 
senetleri mururn zamana oğrayacaktır. 

Bu suretle müruru zamana oğrayan 
mebaliğin muadili olan yeni bonolar 
eski mütedahil alacak senetlerinden his
sesine düşen kısım üzerinden Türkiye 
nefine olarak iptal edilecektir. 

10— Komisyonla ve masraflar 
§ 10— Mütedahil alacak senetlerinin 

tebdili ile mükellef olan müesiselere hü
kümet tarafından bir muamele için A 
tertibinden her teslim edilen yeni be
delin bonosu başına 2,0 fıransız frangı 
ve C. B. tertiplerine ait her yeni bir
lik bono başına da 5 fıransız fıranğt 
mikdarında bir komisyon tahsis edile
cektir. B u komisyon ve yeni bonolarin 
imal masrafları ile diğer zaruri müte
ferrik masraflar X V c i maddede zikro-
lunan meblağdan tesviye edilecektir. 

B u fıkrada mezkûr komisyonlar ve 
masraflardan Osmanlı Düyunu Ümu-
miyesinden mes'ul diğer devletler bo
noların resülmalinden düşen hissei işti
rak ile mütenas ip 'o lmak .üzere isabet 
eden ve X V ci maddedeki meblağdan 
Türkiyece avans olarak verilecek hisse 
nihayet 1 Kanunevvel 1930 tarihinde 
kendilerinin me'sul devletlere karşı hakkı 
rücuları mahfuz kalmak şartı ile alâ
kadar hamiller hisabına meclis tarafın
dan Türkiye hükümetine iade edile
cektir. 

11 — Mali servisi 
§ 11 —Yeni bonoların mali servisi. 
İstanbulda, Paris ve Londrada Os-

manli Bankası ve onun tayin edeceği 
müesseseler tarafından Berlînde S. Bleic-
hroder bankası ve Döyçe Bank: Ro-
mada Banka Ditalya ve Banka Komer-
çiale İ tal iyana, Brukselde ve müteda-
hillerde tebdili muamelesi icra edilecek 
olan memleketlerde bulunup icabında 
meclis tarafından tayin edilecek diğer 

mahallerde Osmanlı bankası ile Döyçe 
bankin irae edeceği müessiseler mari
feti ile yapılacaktır . 

12— Turkiyede vergiden muafiyet 
§ 12— Yeni bonolar ve onlara ait 

tediye koponları Turkiyede her türlü 
vergiden, damga resminden ve harçlar
dan sureti daimede muaf olacaktır. 

1 3 _ Borsaya tescil 
§ 13 — Hükümet yeni bonoların Pa

ris resmî listesine (cote officielle) ve 
İstanbul, Berlin, Londra ve Brüksel 
borsalarına kabuli için müktazi teşep-
büsata tevessül eylemeyi teahhüt eder. 

MADDE V 
İtibari resul mal ile mü

rettebatı seneviyenin tediyat 
akçası 

1 — İht iyar ı paraların idamesi 
§ 1 — Hamiller ve alacaklıların 

fırank tabiri münhasıren Fransız firanğı 
irae etmek kaydı mahsusu ile gerek 
ikinci maddenin § 1 deki tabloda her 
istikraz hizasında ve gerek üçüncü,dör
düncü maddelere tevfikan ihdas edilen 
senetler üzerinde muharrer Osmanlı dü
yunu umumiyesinin itibarı resülmali ile 
müretebatı seneviyesinin tediye akçasi 
üzerine haiz oldukları hakkı hiyarı işbu 
mukavelenamede tespit edilmiş olan 
şarait dairesinde muhafaza etmeleri su
reti sarihada mukarrerdir . 

2 — İht iyar i paranın tarifi 
§ 2 — İçlerinden birini intihap 

hususunda hamillerin hakkı hiyarı haiz 
olduğu muhtelif paralar alâkadar mem
leketlerin her birinde filhal kanuni veya 
cebri tedavüle tabi olan paralardır, an
cak tahvilât ve koponlar üzerinde mez
kûr olan mark ve koronlar ar t ık mev-
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cut olmadığindan bu hüküm alman 
markı ile avusturya kuronuna şamil 
değildir . 

İkinci hop 
Osmanlı düyunu um i lmi 

yesinden türkiyyeye düşen his
senin servisi için hükümet 

tarafından tediye edilecek. 
mebaliğ 

M A D D E V I 
Toptan tekasiti seneviye 

1 — Türkiye tarfindan senevi tak-

Devre 
1—7 sene 

II 6 sene 
III— 5 sene 
IV— 5 sene 

Balâdaki 3400000 altın turk liralık 
toptan taksiti senevisinin faiz ve itfaya 
mütehassas kısmı bilumum istikrazların 
hazir.e tahville-ine ait consolit tahvil
lerinin ve mütedahıl tekasıte mütaaihk 
bonoların faiz ve itfa servisi için n u 
kavelenameye marbut 1 numra l ı tablo
da irae edilen mebaliğa tekabül edinceye 
kadar taksiti mezkurun tediyesi tenadi 
edecektir. 

Bu tekabül tarihinden itibaren hü-
kümet tarafından verilecek toptan tak
siti senevi muhtelif istikarazatm muka 
velenameye merbut tablo mucibince itfa 
edilmeleri lâzım gelen tarihlerde işbu 
istikrazlara ait tekasitin mikdarı nispe
tinde ve bu istikrazlar bilfi i l itfa edil
miş olsun olmasun alettedric tenzil edi
lecektir. 

2 —Senevi taksitlerin iki—altişar ay
lığa taksimi. 

§ 2— Senelik toptan taksitlerin ilk 
altı aylık vadesi senenin 25 teşrini eveii 

sitler yekûnu umimisi olarak meclise 
tediye edilecek meblağ 

§ 1 Uzun vadeli istikrazlardan 
ve kezalik 3 üncü ve 4 üncü madde
lerde her birine ait tespit edilen şeraite 
tevfikan temdit edilmiş olan hazine tah-
villeri ile mütedahillerden dolayı türki -
yeye teret tüp eden senevi taksitlerin 
umumu içiu ve x ci maddede tadat 
edilen butun masrafları ihtiva etmek 
üzere hükümet meclise asadaki toptan 
ve sabit tekasiti seneviyeyi tediye ede
cektir 

Mebaliğ 
2000000 altm Türk Lirası 
2380000 » » » 
2780000 » » » 
3180000 » » » 
3400000 » » » 

ikincisinin vadesi mütaakip senenin 25 
nisanı olmak üzere iki müsavi altışar 
aylığa taksim edilecektir. BinneticelOOO 
000 altın Türk lirası olan ilk altı aylığın 
vadesi 1929 teşrini evelmin 25 i olmak 
özete tespit edilmiştir. 

İşbu senelik taksitler madde X ^ ' I § / l t e 

mezkûr şeraite tevfikan teşkil edilecektir. 
3 — Senelik taksitlerin tediye para

sının tarifi ingiliz lirası 
§ 3— Yukarıda mezkûr altın türk lirası 

7,21657 ğıram altını muhtevi '/. 916 3 
ayarı nizamisinde olan sikke dir Altın 
Türk lirası borsada muka yet olmadığın
dan işbu mukavele mucibince bu mad 
denin § 1 de mezkûr senevi taksitler 
için altm larak icrası meşrut tedıyat 
beher altın türk lirası 0,90342006 ingi-
liz lirası olarak icra edılecektir. 

4 —- Düşkünlük takdirinde tedıyat 
parasın in tebdili 

§ 4— İngiliz lirası kendi altın mua-

Müddet 
1 Haziran 1929-31 Mayis 1936 
1 » 1936-31 » 1942 
1 » 1 9 4 2 - 3 1 » 1947 
1 )) 1947-31 » 1952 
1 » 1952 den itibaren 
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diline nazaran % 3 nispetinde düşecek 
olur ise hükümetle meclis bilittifak bu 
maddenin § 1 de altın olarak icrasi şart 
kılınan tediyat için altina nispetle daha 
az düşkün yeni paralar tayin ve kabul 
edeceklerdir. 

Bu yeni paraların geçen paragrafta 
tarif edilen altin türk lirasının nispetle 
muadeleti ayar ve sıklet - hakkındaki 
mesayı nizami payları nazarı dikkata 
alınmaksızın hisap edilecektir. 

Bu paralar dahi kendi altın mua
dillerine nazaren.+ 3 düşecek olur ise 
yükard muayyen Şartlar dairesinde da
ha az düşğün yeni bir paranin tesbit 
ve kabilime tevessül olunacaktır 

ÜÇÜNCÜ B A P 
Teminat 
Madde VII 

Rehinolarak verilen varidat 
1 — İstanbul, Galata, Haydar paşa 

ee Samsun mintakalarının gümrük hası-
-atı ğayrı safiyesi ile istihlak resimle -
inin tahsisi. 
§ 1—VI ci maddede tespit edilen se

nevi taksitlerin müntazamen tediyesini 
teminen: 
A )lHaziraııl929 Haziran ı942 ara

sındaki devre için: 
istanbul, Galata ve Hydar paşa 

muntahalarındaki ( baş müdiriyet b i l -
umum gümrük idarelerince tahsil edili-
gecek gümrük ve istihlak resimlerinin 
hasılatı gayri safiyesinin 

1 Haziran 1942 den sonrakidevre için 
Aynı hasılatı gayri safiye ile bunlara 

zammeten Samsun mintakasının bötün 
gümrük idarelerinde tahsil edilecek güm
rük istihlâk resimlerinin hasalati gayri 
safiyesinin. 

İşlemekte olan her taksitin yekû
nunu karşılayacak mıkdarını hükümet 
bu mukavelenamenin devam ettiği mü-
tdetçe rehinolarak tahsis eder . 

Rehinolarak tahsis edilen varidatın 
fazlalarını tasarrufta hükümet XVI 
maddedeki şaraite tevfikan serbest ola
caktır. 

2 — tahsis edilen varidatın ademi 
kifayeti takdirinde fark varidati umu
miyetlen tamamlanır 

§2 — Yukarıda gösterilen iki de
virden birine veya diğerine ait alan tah
sisat kâfi gelmediği taktirde hükümet 
İşbu noksanları XVI ci madde § 5 

Tevfikan kendi varidatı umu-
umumiyesinde ikmal etmeğe mecbur 
olacaktır . 

3 - Muhassasların tenzili 
§ 3 — âzami taksiti senevi tanez-

züle başladığı zaman hükümetle meclis 
ittifak ederek yukarıdaki muhassaslar 
tenzil edilebilecektir . 

4 — gümrük ve İ3tihlâk resimle
rinin tarifi 

§ 4 Gümrük resmi tabirinden ithal 
ihraç, tıransit, ve ğümrük rüsumu tali-
yesi olarak Türk gümrük idarelerince fi l — 
hal cibayet edilmekte bulunan yahut 
istiklalde cibayet edilecek olan rüsumun 
kâffesi maksuttur. 

A 

İstihlâk resmi tabirinden türkğüm-
rük idarelerince filhal cibayet edilmek
te olan veya istikbalde cibayet edilecek 
olan bu mahiyette rüsumun kâffesi 
maksuttur. 

5 varidati muhassasanın 
1926, 1927 senei maliyesi 
hasılatı gayrı safiyesi balığı 
§ 5 Hükümet 1926 1927 senei ma

liyesi zarfında gümrük rüsumu ile is
tihlâk rusumu hasılatı ğayrı safiyesinin 
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aşağıdaki cedvel mucibince 26,2l9,583 
kâgit^Türk lirasına ve ll,002,i07 kâğıt 

Türk lirasına baliğ olduğunu beyan e-
der. 

Esami İstanbul Galata Haydar paşa San. sum Hasılat ğayiri 
Safiye yekûnu 

Gümrük 
rüsumu 
İstihlâk 
rüsumu 

k âg dT. lirasi 
13027505 
5992562 

kâgitT-Jirasi 
1052L49J 
1227606 

kâgit T.lirasi 
1626183 
2533683 

kâgitT lirası 
1044402 
İ248256 

kâgitTurk lirasi 
262 ı 9583 
11002107 

19020067 1 1749099 4159866 | 2292658 37221690 

Haşiye: yukarıda hasılat gayri safiye 
bahğı olarak gösterilen 37221690 kâğıt 
türk lirasının mayis 1928 ayının kıy
meti borsa rayicine köre (bir altin 
türk lirasi: 850 kâat kuruşu) takriben 
4,379,022altintürk lirasına muadil olduğu 
beraiyi malumat beyan olunur . 

6 — Yukarıdaki tahsisatın mutlak 
ve gayri kabûli fesih mahiyetleri 

§ 6— Yukarıdaki varidatın tahsisleri 
bu maddenin § Tin son bendinde derpiş, 
edilen istisna mahfuz kalmak şartile Os-
.manhdüyunu umumiyesinin faiz veresul 
malınden turkiyeyedüşenhissenin tamamı 
ile itfasına kadar gayri kalili fesih ve 
.mutlak olmak üzere icra edilmiştir . 
Bu tahsis cihetleriher türlü mükelhfıyefe 
nispeten haizi rüchan olup bu suretle 
kalacak düyunlar hiç bir halde ciheti 
tahsislerinden nezi edilemiyeceklerdir. 

7 — İcabında yeni rehinlerin tahsisi 
§ 7 — Hükümet tarafından gümrük 

esimleri ile istihlâk resimlerinde icra 
dilecek ilga veya tadil yahut gümrük 
nintakalannda hükümetçe tekarrürede-
ek tadilât neticesi olarak rehinlerin 
hasılatında bu maddenin beşinci parag
rafında irae edilen mikdarda tenakusv-
ukua gelecek olursa hükümet meclisin 
talebi üzerine derhâl tenakusu vakıı 
yeni rehinler tahsis ederek kapamaya 
mecbur olacaktır. 

8 — Tahsis tadilinin şartları : 
§ 8 — Hükümet evvelce meclisin 

muvafikatmı almak şartile yukarıdaki 
varidati muhassasa yerine meclisçe mu-
vafik görülmüş ayni mikdarda hasılat 
veren diğer rehinler ikame etmek salâ
hiyetini haiz olacaktır. 

MADDE VIII 
Rehin verilen varidatnın nezaret altında 

bulundurulması 

1 — Maliye vekilinin muvafakati 
reyi ile meclis tarafından bir ajan 

tayini 
§ 1 — İşbu mukavelename mevkii 

meriyeta girer girmez meclis rehin verilen 
varidati tahtı nazaıette bulundurmak 
için maliye vekilinin muvafakat reyi 
ile «meclisin ajanı» ünvanli bir mümes
sil naspedecek ve mezkûr mümessilde 
tabiiyet noktai nazarından hiç bir şart 
mahsus aranmıyacaktır. Bu ajanın azli 
yahut vazifelerine nihayet verilmesi ma
liye vekiline haber verildikten sonra 
meclis tarafından tahtı karara alına
bilecektir. 

2— Gümrükler idaresi ve Osmanlı 
bankası tarafından ihzar edilecek icmal
lerin marüzzikir ajana tevdi ve iraesi. 

§ 2 — Gümrükler idaresi rehin 



15 kanun evel 2928 ( Resmî Gazate ) €243 

verilen varidatın hasılatı gayri safiye-
sini natık ve ğepen hafte esnasında 
Osmanlı bankasına icra edilen tediyatı 
müs'ir olmak üzere her hafta İstanbulda 
meclisin ajanına haftalık bir icmal tevdi 
edecektir. Diğer taraftan Osmanlı ban-
kası dahi makbuzat vaki oldukça kabz 
ettği meblağın bir cetvelini mezkûr ajana 
verecektir. 

1 Haziran î929 tarihindin evvel 
gümrükler idaıesi meclis ajanına yalı-
;mz gümrük varidatlarının haftalık icma
llerini vermekle mükellef olacaktir. 

3 — Meclis ajanının vazifesi: 
3 — Her ikıtarafin icmalleri ara

sında tehalüf olduğu kezalık rehinlerin 
basıktı gayri tabii surette tenakuz et
tiği takdirde meclis ajanı yahut vekili 
gümrüklerde lâzım gelen tahkikatı icra
y a ve kasa evrak ve siciilâtını tetkika 
«salâhiyetdar ve bundan başka varidatın 
tenakusa sebeplerini dahi tahkik ile 
.mükellef olacaktır. 

Hümkumet kendilerine vazifelerinin 
şifası hulusunda iktiza eden her türlü 
^muavenet ye teshılâtı bahşedecektir. 

Meclis ajanı japacağj tahkikata mü-
ıtaailık olan bütün raporları mcehse ar-
aedecek ajan bu raporları i k i nüsha 
olarak tanzim ve bir nushasını maliye 
vekâletine takdim edecektir. Meclis işbu 
mukavelename ahkâmının muutazamen 
tatbik ve icrası için iktiza ettikçe ma-
liye vekâleti nezdinde her türlü teşeb-
büsatta buluuacaktır. 

Bap IV 
Osmanlı düyunu umumiye servisinin 
yeniden başlaması .eşkâl ve şıra it i 

Birinci fasıl 
1 Haziran 1929 dan evvel hamillere 

tediyat 
Madde IX 

Uzun vadeli istikrazlar ve hazine 
bunoları konsolit tahvilâtina ait i k i 
faiz kuponunun' teliyesi ve ikranıiyeîi 
türk tahvillerine ait tediyat 

1 - Uzun vadeli istikrazlar ve kon
solit tahvillerine ait tediye edilecek ku-
ponlar ve ikramiyeli türk tahvilâtını» 
tesviye edilecek keşidelerin 

§1 — Türk iyeye müterettıp Osmanlı 
düyunu umumiyesinin heyeti umumiye-
sinin servisi için VI ci madede musarralı 
toptan ve sabit tekasiti senevi yenin 
tediyelerine mübaşeret tarihi olan 1 
haziran 1929 dan evvel hükümet aşa
ğıdaki tediyatı icra edecektir: 

A ) X X V I ci maddedeki şaraite 
tevfikan 

a—uzun vadeli tahviller üzerinden 
aşağıdaki cedvelde her istikraz için irae 
edilen faiz kuponu 

b Hazine bonoları konsolit tah
villeri için mezkûr tahvillere merbut 
ilk faiz koponu . 

c — ikramıyeli Türk tahvilleri 
için teşrinievvel ve kânunuevei 
1924 ve şubat 1925 tarihli üç ke
şidede çıkan tahvillerin ikramiye ve 
itfa bedelerini 

l NUMROLU CETVEL 
İstikrazlar 

Mukavelenamenin Türkiye B.M. M-
si tarafından tasdikini mütaatkip der-
hâl yanı nihayet kânunevvel 1928 ayın-
da tediye edilecek koponlar 

Düyunu nıuvehhide: 14 eylül 1924 
tarihli kupon 
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1890 Osmaniye : 14 eylul l924 
Tünbeki : 14 ağustos 1924 
40,000,000 fıranklık şark şü-
mendüferileri 1 kânun sani 1925 
% 5- 1896 : 14 kânunusani 1925 
Gümrük 1902 : 14 kânunusani 1925 
%4 1903 saydı bahri: ımaysi 1925 
Bağdat 1 ci tertip: 1 Mayıs 1928 
% 4 1904 : 14 kânunu sani 1925 
X 4 1901 - 1905 : 14 kân.sa. 1928 
Teçhizatı askeriye : 1 Mart 1928 
Bağdat i l c i tertip : 2 kân. sa. 1925 
Bağdat III ci tertip : 2 kân.sa. 1928 
X 4 1908 : l4 kânunusani 1925 
X 4 1909 : 14 kânunu evvel 1924 
Şoma ve bandırma : 1 teşrinievvel 

1924 
Hudeyde ve san'a : 1 teş .. ev 1924 
Gümrük 1911 2 kânunusani 1928 
Konya ovasının irva ve İskası: 6 A-

ğustos 1924 ile 19 Teşrinisani 
1924 arasında vadesi hulul 
eden faiz. 

%5 1914 i 4 Teşrinisani 1924 ta
rihli kupon. 

B—25 Mayis 1929 tarihinde 
a) riüun vadeli tahviller için aşağıdaki 

cedvelde her istikraz için irae edilen 
faiz kuponu; 

b) Hazine bonoları konsolit tahvil
leri için mezkûr tahvillere merbut i -
kinci faiz kuponu; 

c) İkramiyeli Türk tahvilleri için 
Nisan, Haziran ve Ağustos 1925 tarihli 
üç keşidede çikan tahvillerin ikramiye 
ve itfa bedelleri; 

2 Nurnralı cedvel 
İstikrazlar : 25 Mayis 1929 da te

diye edilecek kuponlar. 
Düyünü muvehhide: 14 Mart 1925 

tarihli kupon, 
1890 Osmaniye; 14 Mart 1925 
Tünbeki: 14 Şubat 1925, 

15 kânumuevel 1T28 

40,000,000 fıranklık Şark Şümendü-
ferleri: 1 Temmuz 1925. 

X 5 1896: 14 Temuz 1925 
Ğümruk:* 1902 14 temmuz 1925 
% 4 1903 saydi bahri: ıteşr.ssni 1924 
Bağdat 1-inci teıtip: 1 eylül 1924 
%4 190-: 14 temmuz 1925 
X 4 1901-1905 : i4 temmuz 1925 
Techizati askeriye: 1 eyluî 1924 
Bağdat II inci tertip: 2 kân.sa. 1925 
Bağdat III-üncü tertip: 2 kân.s. 1925 
X 4 1908 : 14 temmuz 1925 
X 4 1909: 14 haziran l925 
Soma-Bandırma : 1 Nisan 1925 
Hudeyde-San'a 1 Nisan 1925 
Gümrük 1911: 2 kâunn sani 1975-
Konya ovasının irva ve İskası % 5 

1914: 14 mayis 1925 
2— Tediyatın eşkâl ve şaraiti 
§ 2— Bu ilk tediyat X I ci madde

nin 2, 3, 4 ve 5 inci § lerinde . 1929 
ilâl936devresi için muayen yüzdelere,ve 
eşkâl ve şeraite tevfikan ve istisnaen 
IV maddenin linda muayen müessi-
seler tarafından icra edilecektir. 

Tediye muamelatı Osmanli Bankasr 
tarafindan temerküz ettirilecektir. 

3 — Bu tediyat hangi sermaye ü-
zerimden icra edileceği 

§ 3 — But'" 1 ^ !a müktazi para
lar ile tediyatı ınezkureye ait mesarif 
ve komisyonlar X V inci madde muci-
bince teşkil edilmiş olan sermayeden 
alınacaktır. 

İkinci fasil 
1 Haziran tarihinden itibaren hamil

lere yapılacak tediyat 
Madde X 

Ahkâmı umumiye 
1 — Türkiye tarafından 
1 Haziran 1929 tarihinden itibaren» 

tediye edilen tekasiti seneviyeden muh-

(Resmî Gazate) 
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telif servislere ait olmak üzere yapıla
cak ifrazlarda gözetilecek sıra. 

§1 — 1 Haziran 1929 tarihinden i -
tibaren V I ci madde mucibince hükü-
met terafından tediye edilecek toptan 
ve sabit tekasiti senevi Osmanlı Dü
yun Umumiyesinden Türk iye je isabet 
eden hisseye ait muhlehf servislere 
meclis tarafından aşağıda irae edilen 
tertip ile tahsis edelacektir. 

A — Evvela ve tefrik suretiyle mec-
lisin masrafları için muhassas maktu 
meblağ: 

B — İkinci derecede: 
XI - inc i maddenin2, 3, 4,5inci§larmda 

irae ediienyüzdelere tevfikan hisap edıl-
meksureti ile uzun vadeli istikrazların ve 
hazine bonoları konsolit tahvillerinin 
faiz taksiti senevisi. 

—İkramiyeli Türk tahvilat ınin II-ci 
maddede mezkûr tahvilleıe müteall ik 
olan ahkâm mucibince ikramiye ve it
fa mübaycalar ı seıvipine muhasfas ve 
fransız frangı ile tediye edilecek taksiti 

senevisi; 
— Mütedahil taksitlere mukabil bo

nolar ın XII inci maddesinin § I-inde i -
vae edilen yüzdelere tevfikan hisap e-
dilmiş itfa tahsisatı. 

— M ü e s m a t ı maliyeye hükümet ta
rafından yukarıdaki servisler için tah
sis edilen komisyonlarla mezkûr servis
lere ait müteferrik masraflar; Yukar ıda 
•mezkûr döı t servisin işbu tertip vech 
ilezikr edilmiş olmalarıonlardanbirilehine 
hiç bir ğüna imtiyazı mü taz ammın 
değildir 

C — Hükümet tarafından tediye edi 
cek toptantekasiti seneviyeden kalacak 

fazla X U I ci maddede irae edilen şerait 
•dahilinde itfalara ve mezkûr itfalara mü-
taallik komisyon ve masrafların tediye
sine tahsis edilecektir . 

Madde X I 

Faiz servisi 

( Uzun vadeli istikrazlar, konselit 
tahsilleri ikramiyelitürk tahvi la t ımnikra-
miye itfa ve mübayea bedelleri ) 

1 — Kuponlarla keşidelerin tediye 
sırası 

§ 1 — Uzun vadeli istikrazlarin ve 
konselitler tahvillerini altı aylık veya 
senelik kuponları ile ikramiyeli t ü ı k t a h -
vilâtmın ikramiye itfa ve mübayıa bede
llerinin tediye sırası 1 haziran 1929 tar i 
hinden sonra ve bütün istikrazlara ait 
koponlardaki vade tarihlerine kadar t ü r 
kiye tarafından tediye edilecek toptan 
tekasiti seneviye üzerinden mebahğdâzı-
menin ayrılması suretiile aşağıdaki tab
loya tevfikan icra edilecektir . 

2 — İngiliz lirası ile tediye hakk ı 
hıyarını haiz olan istikrazlar tekasiti için 
Türkiyenin ödeyeceği faizlerin yüzdeleri 

§ 2 — Tediye paraları meyanında 
ingiliz lirası mevcut ve zirde irae edil
miş olan istikrazlara ait olup mıkdar -
lan II maddenin § 1 inde münderiç 
tablonun 7 numolu sü tununda irae edil
miş olan ve beher istikraz için türkiye 
tarafından kendi hesabine olmak üzere 
icra edilecek itfalarla muahharen tena
kus edecekolan faiz tekasiti semeviyesi: 

Faizlerin lâzımüttediye olacağı pa
ralar (1) 
Düyunu müvahbide Tü rk lirası, İng i 

liz lirası Firansız 
fıranğı 

Osmaniye 1890 T ü r k lirası, İngiliz 
lirası, Firansız fı
ranğı, mark 

Tünbeki T ü r k lirası, İngiliz 
lirası, Firansız fı
ranğı , mark 
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%5 1896 Türk lirası, İngiliz 
lirası Fırnsız fıran-
ğı,mark 

Gümrük 1902 Türk lirası, İngiliz 
lirası, Fıransız fı 
ransız fıranğı 
mark 

Bağdat I tertip Türk lirası, İngi
liz lirası, Fıransız 
fıranğı, mark Ko
landa, florini 

X 4 1904 Türk lirası, İnği-
liz.Firansız fıranğı 

X 4 1901—1905 Türk lirası, İngi
liz lirası. Fıransız 
fıranğı, mark 

Teçhizatı askeriye Türk lirası, İngi
liz lirası, Fıransız 
fıranğı, mark,Ho-
landa florini 

Bağdat II ei tertip Türk lirası, İngiliz 
liras., Fıransız fı
ranğı, mark, Ho-
landa florini 

Bağdat III ci tertip Türk lirası, İngiliz 
lirası, Fransız fı
ranğı, mark Hola- ı 
nda florini 

X 4 1908 Türk lirası, İngi
liz lirası, Fransız 
fıranğı, mark ! 

X 4 1909 Türk lirası, İnği- j 
liz lirası, firansız 1 

fıranğı, mark 
Cümrük 1911 Türk lirası, ingi

liz liıasi, Fransız 
fıranği, mark Ho-
landa florini, av- ; 
usturya kuronu 

X 5 1914 Türk lirası İnği- -
liz lirası, Fransız ' 
fıranğı 

Hazine bonolarının Türk lirası, inği- J 

konsolit tahvilâtı liz lirası, fıransız 
fıranğı 

Her istikrazın faiz mıkdarı aslisine-
nispetle aşağıda irac olunan vasati yüz
delere tevfikan XVI ci madde mucibin
ce her istikraz için meclisçe mukarrer 
tedye parası esası üzerinden mezkûr 
meclis tarafından tefrik edilecektir 

Vasati 
Devre Müddet yüzdeler 
I 7 sene 1 Haziran 1929 den 31 
mayıs 1936 ya kadar yani ondört 
altı aylık veya alti taksiti senevi X38 

II 6 sene 1 Haziran 1936 dan 31 
mayıs 1942ye kadar yani oniki 
altı ayfık veya on taksiti eenevi X 48 

III 5 sene l Haziran 1942: den 31 
mayıs 1947 ye kadar yani onaltı 
aylık veya beş taksiti senevi X 5 S 

IV 2 sene 1 haziran 1947 den 31 
mayıs 1949 a kadar yani dört 
altıayhk veya i k i taksiti senevi %.68 
V 3 sene 1 Haziran 1949 dan 31 
mayıs 1952 ye kadar yani altı altı 
aylık veya üç taksiti senevi '/. 90 1. 

Haziran 1952 den sonra ve istikrazları» 
intifasına kadar '/AO® 

3 — İngiliz lirası ile tediye hakkı 
hiyarını ihtiva etmek üzere bir taraftara 
düyunu mavahhideye diğer taraftan sair 
istikrazlara tahsis edilen faiz yüzdeleri 

§ 3 — Bu surette yukarıdaki is
tikrazların umumumuna isabet ede» 
mebabğm yekûnu hamillere kabili tev
zi miktarı tespit edecek olan meclis t a 
rafından işbu istikrazlar arasiuda tak
sim edilecektir. Şu kadarki bir tarafta» 
dudunu muvhhıdeye dıger taraftan' 

(1) Alman marki ile Avusturya ku-
ronn hakkında madde V § 2 ahkâms
ın ahfaz kalmak kaydi ihtırazısi ile 
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« sair istikrazlara » faizi asliları mıkda-
rına nazaren asada her biri için tespit 
edilmiş olan yüz deler m ü m k ü n ola
bildiği kadar tahsis edilcegcktir. 

Duyunu sair 
Devre Müddet muvahhide istik-

17senelhazir. 1929 dan razpar 
31 Mayıs 1936ya ka 
dar yani ondört altı 
aylık ve ya yedi tak
siti senevi. X 47,22x34,43 

II6 sene 1 haz 1936 dan 
31 mayis 1942ye ka
dar yani oniki altı 
aylık veya altı taksiti 
senevi X 59,46 X 43,49 

III5 sene 1 haz. 1942den 
31 mayis 1947ye ka
dar yanı onaltı aydık 
veya 5 taksiti senevi X 72,07 X52,55 

IV 2 sene lhaz.1947den 
31 mayis 1949a ka
dar yani dört altı ay-
l ik ve ya i k i taksiti 
senevi X84,49 X 61,61 

V 3sene lhaz. 1949 dan 
31 mayis 1952 ye ka
dar yani altı aylık 
veya üç taksiti senavi X İ 0 0 X § 6 , l 2 
lHaz i ran 1952den sonra 

ve istikrazların tema-
men intifasina kadar X 100 X l 0 0 

4— İngiliz lirası ile tediye hakkı 
h i yarin i haiz bulunmaj^an istikrazlara ait 
olmak üzere Türkiye tarafından tediye 

edilecek faiz yüzdeleri. 
§ 4— İokiliz lirası ile tediye lıiya-

rinı haiz olmayan ve zırde irae edilmiş 
olan istikrazlara ait olup mikdarı mad
de Il-nln § I inde münderiç cetvelin 
7 nurnerolu sütununda irae edilmiş olan 
ve beher istikraz için Türkiye tarafından 
kendi hesabına olmak üzere icra edile

cek itfalarla muahharen tenakus edecek 
olan faiz tekasit senevıyesi: 

B u faizlerin lâzimüttediye 
oldukları paralar ( i ) 

40 000 000 fırankhk şark şümeı> 
ferleri : F ı r ans ız fııangı, Mark 
X 4 1903 Saydî bahri : Türk lirası, F ı 

ransız fıranğı , Mark 
Soma Bandırma : Türk lirası, Fı ran

sız fırangı 
Hudeyde San'a ; Türk lirası Fransız 

fırangı 
Konya ovasının ıskası : 

Fıransız fırang 
xVI mel madde mucibince her is

tikraz için meclisçe mukarrer tediye pa
raları esası ürerinden mezkûr meclis ta
rafından tefrik edilecektir . B u para 
Fransız fırangı olduğu takdirde mezkûr 
istikrazlar faizi asli mıkdarlar ina nispet
le asada irae olunan tezyitlerle birlikte 
bu para ile ödenecektir . 

Tezyitler 
Devre Müddet yüzdeleri 
I 7 sene l haziran 1929 dan 31 may ı s 

1936 ya kadar yâni ondört altı 
aylık veya yedi taksiti senevi X45> 

II 6 sene 1 haziran 1636 dan 31 
mayıs 1942 ye kadar yani oniki 
altı aylık veya altı t aKs i t i senevi %55> 

III 5 sene 1 haziran 1941 den 31 
mayis 1947ye kadar yâni on altı 
aylık veya beş taksiti senevi X85< 

IV 2 sene haziran 1947 den 31 
mayıs 1949 a kadar yâni dört altı 
aylık veya ik i taksit senevi X İ 0 0 

V 3 sene 1 haziran 1949 dan 3İ 
mayıs İ 9 3 2 ye kadar yani altı ay-

(1) Alman markı hakkında V ci mad
denin § 2 ahkâmı mahfuz kalmak kaydi 
ihtirazisi ile. 
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lık veya üç taksiti senevi %125 
1 hariran 1952 dan sonra ve istik-

razların intifasına kadar %İ50 
Yukarıda irae olunan yüzdelerin za

mmı ile birlikte fıransız fırangı olarak 
tedibe edilecek meblağ türk lirası ile 
X 100 ( başa baş ) ödenecek olan me-
balıgdan dunolclogıı takdirde işbu para
grafta zikr olonan istikrazlardan fıransız 
fuarg ı ve tü ık liıası ile lazımüttediye 
olanların faizleri için mıkdarı itibarının 
%100 ü olmak üzere bu son para ile 
ö d e n e c e k t ı r . 

5 — İkramiyeli türk t a h u l â t ı için 
tü rk l i cninmükellefolduğutediyeyüzdeleıi 

§ 5 — Keşidelerde cıkıpta ya ln i z 
fıransız fırangı ile lâzımüfledıye olan 
ikramiyeli tü rk tahuillerinin ikramiye ve 
itfa bedelleri ilk tediyeden itibaren 

Kİ 

mıkat ı ı itibarinin yüzde yüzü olmak 
üzere bu para ile tediye edilecektir . 

6 — 4 ve 5 § larda mezkfır istik -
razlara tatbikedilecek muamelenin azâ
mi olarak 3 § da mezkûr istikrazların 
tabi olacağı muamele ile tahdidi , 

§ 6 — Bu maddenin 2,5 § karinde 
nuayen muhtelif tediye paralarının k iy-
netmde tahvi lât vukua geldiki takdirde 
4 ci baragrata mezkûr istikrazlarla 5 

5da mezkûıikramiyeyi türk tahvilât ının 
§ da tespit edilmiş olanlardan dana 

ıüsait bir muameleye mazhar olama-
maları ve ikramiyeli türk ta l â tmm 
düyunu muvahedeye ve sair itti razla-

rın da düyunu muvahhideden maada 
olan istikrazlara mümasil addedilmesi 
mukarrer dir 
Böyle bir hâl vukuunda ikramiyeli t ü rk 
tahvilât ı , d ü y u n u muvahhidenin ve sair 
istikrazlar düyunu muvahhideden gayri 
olan istikrazların tabi oldukları ayni 
muameleden m ü m k ü n mertebe müstefit 
olacaklardır. 

Madde y l î 

Müfedahil tekasiti seneviyeye mu
kabil olan bonoların tediye servisi. 

1 — Mütedahil tekasiti sene muka
bili bonoların « A , B , C, tertiplerine » 
muhassas tediye yüzdeleri 

§ 1 — Mütedahil tekasiti seneviye 
mukabili olan bonolara ait senelik itfa 
kuponlarının servisinden türkiyeye 
düşen tediye taksiti senevisi asadaki 
şerait dairesinde hamillere tediye 
edilmek için meclis tarafından A sırası 
hakkında x Y I maddeye tevfikan tespit 
edilecek tediye parası ile B ve G kate
gorileri içinde Fransız fırangı olarak 
türkıye tarafından ödenen toptan teka
siti seneviye üzerinden ayrılacaktır . 

a ) «A, tertipi» türk lirası, İngiliz 
lirası ve Fransız fıranği üzerine tanzim 
edilmiş olan bu kuponlar ihtiva ettik
leri otuz senelik itfa cüzüne nazaren 
asada muayyen yüzdelere tevfikan mu
hayyer paralardan- biride ödeneceklerdir: 
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«devre Müddet 
J 
II 

III 
I V 
V 

sene 1 baz. 1929 dan 31 mayis 1936ye kadar, yani yedi taksiti senevi 
» i » 1936 » 31 » 1942 » » » alti » » 
» 1 » 1942 » 31 » 1947 » » » beş » » 
» 1 » 1947 » 3 1 » 1949a » » ik i ' » w 
» 1 )> 1949 » 31 » 1952ye » » üç » » 

1 haziran 1952 den bonoların itfasina kadar 
b ) ((B serisi» Fransız fırangı üzerinde tanzim edilmiş olan bu kuponlar ihtiva 

ettikleri otuz senelik itfa cüzüne nazaren asada muayyen tezyitler ile birlikte bu 
para ile tediye edileceklerdir: 
Devre Müddet yüzdeler 

yüzdeler 
38 
48 
58 
68 
90 

zioo 

I 
II 
j T 
IV 
V 

7 sere 1 haz 1929 dan olmavis 1936ye kadyr A ani j ed i taksiti senevi 
5 » 1 » 1936 » 31 » 1942» » *» altı » » 
5 » 1 » 1942 » 31 » 1947 » » » bes » » 
2 » 1 » 194 7 » 31 » 1949» » » ik i » » 
3 » 1 » 1949 » 31 » 1952» » » üç » » 

1 » 1952 » sonra bonoların ıtfas na kadar 

45 
55 
85 

zioo 
X İ 2 5 
•/150 

c) «C serisi »Fıransız fırangı üzerine 
tanzim edilmiş olan bu kuponların 
ihtiva ettikleri otuz senenin ita cüz, 
ünün temamı bu para ile tediye edile
cektir. 

2 — a B ve C » tertiplerinin olacaği 
muamelenin âzami olarak A serinsine 
ait muamele ile tahdidi 

§ 2 _ serilerden birini veya diğe
rinin tediye paralarının kıymet inde 
tahavMilât vukua geldiği takdirde B \eC 
serinsmden olan bonoların A serinsin 
dakileıden da la müsait Lir muameleye 
mazkar olamamaları mukarrerdir. 

3 — «A. B . C» terlipler nin birin
ci itfa kuponunun tediye tarihi 

§ 3 — Mütedahil taksiti seneviye 
mukabili olan bonoların i lk kupunu 
25 lesıu _aıi 1929 tarihinde tedıyeye 
vaz ebilecektir. 

Madde XIII 
itfa servisi 

Uzun vadeli istikrazlar ve hazine 
L OL olan ksmolit tahvilât ı 

1 — Türkiyetarafından tedne teka
siti sı evhe bakiyesinin itfaya tahssi 

§ I Hükümet tarafından tediye edi

len toptan tekasiti seneviyeden x l 
ve x II inci maddelerin mevzuunu t e ş -
kıl (den borçlarla onlara ait komisiyen 
ve m a s r ı f l a r ayrı ldıktan sonra fazla ka
lacak m ı k l ı r ( ikramiyeli t ü rk tahulât 
hariç ) uzun vadeli istikraz eshamı ve 
hazinibonoları konsolit tahvilat ı üzerinden 
aşağıda irae edilen eşkal ve şeraite tev-
fikan icra edilecek olan itfalara tahsis 
olunacaktır . 

2 — Muayyen adette sehim olarak 
tespit edilmiş itfa mükellefiyeti 

§ 2 — Osmanlı düvünü umumiyesi 
resul malini taksim komisiyoaunca m ü -
tehiz mukarruata tevfikan türk iyeye 

isabet eden düyunu umumiye hissesinin 
tediyesi irin kendisi tarafından icra edi-
lecek itfa mükellifiveti muayyen adette 
sedim olarak hesap edilmiştir . 
Bmaena!e>h Türkiye, beher istikraz için 
Hinci maddenin birinci fıkrasjıba mi in-
deric cetvılîn 5numrulu sütununda irae 
edilmiş olanadette eshamı mubayıa veya 
itfa ettigianda ve konsolit tahvdlerine ge
lince III üncü maddenin §3 ünde bunlar 
hakkında irae edilen bakiyeleri de nakten 
tedıyeetti izamamnilfamüke Hefiyetinden 
kurtulacakt ı r . 
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Şu kacarki ikramiyeli türk tahvilâtı 
Osmanlı düyunu umumiyesinden mes'ûl 
devletlerin heyeti umumiyesi hesabına 
icra edilecek keşideler ve onlardan her 
biri hesabına ayrı ayrı yapılacak muba-
yeat ile lâzımülitfa olduğundan bu su
retle türkiye hesabına meclis tarafından 
satın alınmış olan eshamın resülmalı 
itibarisine keşidelerde çikan tahvillerin 
itfa resülmalinden hükümeti müşarün 
ileyhaya isabet eden hisse zamedilince 
elde edilen baliğ II inci maddenin 1 § 
ma münderiç cetvelin dördüncü sü
tunundaki meblağa vasıl olduğu zaman 
ikramiyeli türk tahvilâtından türkiyeye 
isabe eden hisse temamen i f a edilmiş 
addolunacaktır. 

3 — İtfaya mahsus mebaljğm tak
simi. 
§ 8 — İtfalar aşağıdaki tarzda yapı 
kaçaklardır . 

A ) atide ki istikrazlar için : Bu 
istikrazların lâzımuttediye oldukları 
para (1) 
40 000000 fıranklık şark şömendöferleri 

firansız fıranğı, mark 
X 4 İ903 Saydı bahıi; Firansız fıranğı, 

Türk lirası mark 
Soma — Bandırma : firansız fırngı 

türk lirası 
Hudeyde — san,a : firansız fıranğı 

türk lirası 
Konya ovasının ıskası: firansız fırankı 
Meclis itfalara muLassas senevi tak

sitler bakiyesinden evval emiıde her is
tikrazın itfa meblağı heraltı aylık itfa 
mühleti için ona tekabül eden koponun 
tediye parası nevinden olmak üzere a-
yıracaktır . 

Bu para Firansız fııauğı olduğu ta
kdirde itfa meblağı x l inci maddenin 
§ 4 ünde muayyen tezyitlerde birlikte 

firansız fıranğı olarak faiz taksiti sene
visi 'için ayrılacaktır . 

Yukarıdaki beş istikrazın itfa meb
lağları yekûnu mezkûr istikrazların bu 
madde de irae edilen şartlar dahilinde» 
ıl fasına muhassas tekbir kül teşkil ede
cektir. 

(b) fazlası toptan diğer istikrazların? 
unumunun itfasına tahsis edılecktır. 

4 _ Uzun vadeli istikrazlar tah
vilâtının ve konsolit tahvillerinin başa 
baş katlanın tayini 

§ 4 — Madunu bütün istikrazlar 
itfasının münhasıren iştira tariki ile ic
rasını icap ettiren rayiç: 

1 Yukarıdâkı a sirasından olana 
istikrazlarin tahvilâtı için Firansız fıranğı 
hakkında o devrede faizlere tetbik edilers 
aynı yüz deler zamedilmek üzere tahavil 
üzerinde mubarıer meblağı itibariden 
idarettir. Şu kadar var ki bu suretle 
tezyit ile birlikde hasil olan meblağı 
itibari muhtelif tedide paralarının kıy
metinde tehavvülât vukua gelmesi 
sebebi ile b sırasından olan istikraz 
tahvillerinin mıkdari itibari olarak be
delini veya bunun firansız fırağı alarak 
mukabilini tecavüz ederise A sırasındaki 
tahvillerin iştirası madununda icra 
edilmesi icap eden rayicin buna muka
bil kıymetine göre tesbit edilmesi mu-
kaııerdir. 

2 — B kategorisinden olan istikraz, 
tahvilleri için rer tahvil üzerinde mu-
haner meblağı itibari, 

5 - Alışar aylık itfa tahsisatlerının 
her ay sının istimali 

§ 5 _ Her altı aylık devre esna* 
sında tediye edilen itfaya mahsus kar-

(1) V maddenin § 2 deki hükümler 
alnran markı hakkında mahfuz kalmak 
şaıtde 



15 kânunevej 1928 ( Resmî Gazate ) 2651 

şılıklar gelecek altı aylık mühle t esna
sında ve her ay iştiralara mahsus olan 
meblağın sı istimal edilmek sureti ile 
sarf edilecektir. 

6 — İşt i ra sureti ile icra edilecek 
itfaların eşkal ve şeraiti 

§ 6 — B u iştiralar meclisin alima-
t i üzerine ve hükûmetinmenafiine en 
muvafik surette bila tefrik § 3 deki 
a ve b sıralarina dahil olan istikrazla
rın her han gi birine ait olmak üzere 
gerek resülmale tahvil baliği en yüksek 
olan tahvillerden gerek hükümet tara-
fidan alti aylik vadenin mebedeinde 
meclise tebliğ edilecek bir taleple bor-
sada rayici en yüksek olan tah vilât tan 

icra edilecektir. 
Şu kadar var k i a sırasına dahil 

olup tahvil ihracina mevzu teşkil 
etmiyen konya ovasının ıskası istikraz
ının. § 3 — ün a işaretli bendi ahkâmına 
tevfkan itfasına mahsus ve bu maksatla 
alacaklı, şirkete tediye edilmiş olan 
m e b a h ğ ayni sıradan olan ve ayni 
para ile tediye ile istikrazlara ait tah
vil lerin iştirasina sarfelilen mebleg itfa 
edilmiş resülmali itibarisi ile her birine 
ait faiz yüzdeleri nazari dikkata alına
rak (1) mezkûr istikrazlarimmubayasma 
sarfedilen mebaliğa nazaren ayni nispette 
olarak bu istikrazdan bir mıktar i itiba
r iy i bilfiil itfa etmiş olacaktır. 

Mamafih alacaklı bu tarzı itfadan 
feragat etmek salâhiyetini her zaman 
haiz olacaktır. B u takdirde bekiyeimat
lup faiz getirmekde devam edeceğinden 
ilfası A kategorisinden olan istikrazlara 
ait itfa akçelerinin heyeti umumiyesine 
muhassas mebaliğin mıkdarına göre (1) 
numeralı mülhak tabloda bu istikraz 
için tespit edilmiş olan itfa müddet i 
nin hi tamında o devre için muayen fı-

( 1 ) yani bu nisbeti tayin için 
Konya ovasının ıskası istikrazının yüz
de 5 faizli tipinden ayni sıradan olan 
diğer istikrazların yüzde 4 tipinden 
olacakları nazari itibare al ınacaktır . 

ransız fıranğı tezyitleri ile birlikte ve 
yukar ıdaki 4 § ta irae edilen aynı kay
dı ihtirazi al t ında başabaş içra edile
cektir. 

A) Sırasında olan istikrazların itfasr 
keşideler usulı ile icra edildiği takdir
de Konya ovasının İskası istikrazı bila 
istisna bu maddenin §8 deki ahkâmmar 
tabi olacaktır; 

B) sırasına gelince: 
Mubayaalar bir taraftan d ü y u n u 

muvahhide tahvillerinden diğer taraf-
dan sair istikrazat tahvillerinden faiz: 
tekasiti seneviyesinin temamen tediye
sine hali hazırda düyunu muvahhide re
sülmali itibarisi sair istikrazlar resülmali 
itibarisi arasında mevcut nis
beti muhafaza edecek surette icra edi
lecektir. Şoyleki hükümet tarafından-
muhassas faiz yüzdeleri vasatisi ile b i r 
taraftan düyunu muvahhide için d i ğ e r 
taraftansair istikrazlar için V I madde
nin 3 § indaki muayen olan faiz yüz
delerinin tediyesi m ü m k ü n olabilecektir. 

Bütün istikrazların faiz servislerinin 
temamı temin edildikten sonra düyunu 
muvahhide resülmali itibarisi ile d iğer-
istikrazlar resülmali itibarisi arasındaki 
nispetin muhafazası mecburiyeti rnerfu 
olacaktır. 

Kezalik hükümet faiz tekasiti sene
viyesinin servisi temamen temin edil
mezden evvel bile xl-inci maddenin 3 
§ indeki istikraz sırasının her biri için 
muayyen olan faiz yüzde lerinin tediye
sini doğrudan doğruya tekeffül etmek 
şartı ile bu mecburiyeti refetmek salâ
hiyetini haiz olacaktır. B u takdirde it
fa her hanki bir istikraz sırasında icra 
edilecektir. 

7 — Mubayaaların icrası kendilerine 
mevdu olan müesseseler 
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§ 7 — Mubayaa muamelat ının icrası 
Paris, Londura ve İstanbul borsalarmde 
Osmanlı bankasına, Berîm borsasında 
düyunu muvahhide, ikramiyeli tü rk 
tahvi lât ı ve 1890 Osmaniye ist krazı 
için S. Bleiebrûder bankas ına ve sair 
istikrazlar içinde Doyçbanka tevdi edi
lecektir. 

8- Kura keşidesi usuli ile itfanın 
eşkâl ve şeraiti 

§8— A sırasında dahili istikrazlar
dan hiç biri için §4 te tespit edilen 
meblağı itibarinin dününde mubayaat 
icrasi mümkün ölmadığı takdirde bu 
istikrazlara mubassas olan itfa resülmali 
keşidelere çikan tahvilâtın tediyatinda 
istimal edilecektir. 

•Kezalik b sırasında dahil olan istik
razlar hakkında dahi mezkûr istikraz
ların kâffesi başa baştan yükseldikleri 
takdirde kendilerinin itfa bedelleri keşi
deler icrası sureti ile istimal edilecektir 
mamafih başabaş başdelden yükselme 
hussusu eger bir tarftan yalnız d ü y r n u 
muvahhidcde ve diğer taraftan münha-
sıren (b) sırasında dahil sair istikrazların 
umumvnda vaki olacak olursa ik i tak
dirden birincisine göre yalniz düyunu 
mueahlıide ikincisine pörede yalniz sair 
istikrazlar keşideye tabi olacaklardır. 

Mechs her altı aylık mehel esnasın
da gecen altı ay zarfında mübayaa t t a 
istimal edilememiş olan itfaya muhassas 

.mebahğı, (b) sırasında düyunn muvah
hide ile sair istikrazların mübayaa t 
için 6 de tespit edilen şarait dairinde 
itfa nispetlerine riayet şartı ile (a veb) 
sıralarının her biri dahilinde kura keşi
deleri icrası sureti ile istimal etmek 
için iktiza eden bütün tedabiri ittiraz 
edecektir. 
keşidelerde çıkan tahviller : 

a ) a sırasında dahil olan istikrazlar 
her devre için fıransız fırangı hakkında 
derpiş edilen tezyitlerde birlikte ve ve 
bu maddenin § 4 ünde irae edilen aynı 
kaydi ihtirazı tahtmda; 

b ) b sırasında dahil olan istikraz
lar her tahvilin baliği itibarisi tediye 
I alalarından biri ile öderecektir . 

Keşide listehnnin ilânı meclis tara
fından yapılacaktır. 

9 — Türkiye lehine itfa 
§ 9— Keşide veya mubayaa sureli 

ile itfa edilmiş olan tahvilat türkiye le
hine iptal edilecektir . 

10 _ 1929 - - 1930 ve 1930-1931 
senelerine ait itfa tediyatmın tatiline 
türkiyenin salâhiyetdar olması 

§ 10 — B u maddede muharrer is
tikrazların itfa servisini hükümet i lk 
i k i tediye senesi için yâni 1 haziran 
1929 dan 31 mayis 1931 tarihine kadar 
muvakkaten talik salâhiyetinim haiz ola 
çaktır . 
Hükümet bu salâhiyetini istimal etmek 
istediği takdirde itfa servisi hariç ola
rak muhtelif servisleri temin etmek için 
iktiza eden meblağa maksur olmak üze-
ıe türkiye tarafından toptan tediye edi-
lecek olan taksitin b ih t t ı fak tayıni için 
bu tasavvurundan meclisi her tediyat 
seuevisimn bidayet.ı ıde haberdar ede
cektir . 

M A D D E XlV 
Cari servisin komisyonlar ve 

Masrafları 
1 — Hükümet tarafından malî ser 

| vis için muhassas komisıyonlar babği 
§ 1 — Uzun vadeli istikrazların ha

zine bonoları konsolit tahvillerinin ve 
mütedahi l tekasit; seneviye mukabili 
bunların malî servisleri için hamillere 
icra edilecek tediyata ait olmak üzere 
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hükümetçe muhassas komisiyonlar aşağı 
dak veçh le tespit edilmiştir 

a istikrazların faiz senevisi 
Her birlik kupon asgari 0,125 fıran

sız fırsnğı ve azami 0,25 fıransız fıranğı 
olmak üzere tediye edilen meblağı gay
rı safiyenin yüzde yarımı. 

b) İkramiyeli Türk tahvillerinin ik
ramiye ve itfası servisi. 

Tahvil başına asgari 1,50 fransiz 
frangı düşmek üzere ikramiyeler dahil 
olduğu halde itfa edilen mablağı gayrı 
safinin yüzde yarımı: 

c) Mütedahil tekasit mukabili bo
noların itfa servisi ( A tertibine) dahil 
bonolardan her bir tek kupon başına as
gari 0,125 fransiz frangı ve C ve 13 ter
tiplerine dahil bonolardan her bir tek 
kupon başına 0,2 » fransiz frangından 
dun olmamak üzere tediye edilen meb-
laği gayri safinin yüzde | :) mubayaa 
(iitikraz tahvilâtı ile ikiramiyeli Türk 
tahvilleri) yahut knr'a keşidesi (istikraz 
tahvilâti ) sureti ile itfa servisi bir 
tek tahvil basina asgari 1,50 fransiz 
frangı düşmek şartiyîe mübayea fiatmın 
yahut keşidelerede çıkan tahvilât için 
ödenen meblâğı gayrı safının yüzde | 

2 — komisyon haddi asgari ve aza
milerinin tadili 

§ 2 Fransız franğıla tespit edilen 
komisyon haddi asgari ve azamilerinin 
her zaman icabı ahvale göre hükümet 
ile malî servisle muvazzaf müesselerin 
müttefikan tadil edilecekleri mukarrer 
dir. 

3 — Kömsiyon mekadirinin tadili 
§ 3 — Faiz servisi tamamen ifa e 

dildığî zaman balâda §1 de muayyen 
komisyon miktarlarının yeniden tetki
kine tevessül olnnacaktır-. 

4— İcra edilen servis masrafları 
§ 4 — İcra edilen servis masrafları 

tediye ilanlarının neşri masrafların], ke
şide masraflarını (dolap inşası ve usta
ların ilânı) komisyonlar, kürtajlar, bor

sa rüsumunu ve tahvillerin mübayeası 
için diğer masraflari ile tediye edilen 
kuponlarla itfa olunan tahvilaten irsal 
sevk ve sigorta masraflarını ihtiva et-
inektedir. 

Eski varakaları tükenmiş olan tah
vilâta ait kupon varakalarının meclis 
tarafından tecdidini icap edecek mas
rafları ihtiva eder. 

B sinci Bap 
Tediye karşılıklarının sureti tediyesi 

Madde XV 
1 haziran 929a tekaddüm eden ilk 

tediyelere ve işbu mukavelenamenin 
mevkii icraya vaz'ı masraflarına mu 
hassas mebaliğ. 

1 Sermayenin tesisi 
§1 — İşbu mukavelenamenin Türki-

ye Büyük Millet Meclisi tarafından tas
dikinden itibaren «İlk tediyelere ve işbu 
mukavelenameuin icraye vaz'ı masraf-
larına muhassas karşılık unvanıyle Os
manlı bankasında meclis namına mu
ayyen bir sermaye tesis edilcektir. 

2 — Sermayenin tarzı teşkili 
§2 — Bu sermayenin menbaları 

1 0 — Elyevm meclisin zilyet bu-
lunduğu mebaliğ: 

A — 1915 martından 1920 martina 
kadar düyunu muvahhade vadeleri ve 
1924 ; kânun nevilinden 1920 şubatma 
kadar olan keşidelerde çıkan ikramiyeli 
Türk tahvilâtı ikramiye ve itfaları için 
müstahzar olan zirdeki mebaliğ: 

65,398,97 Türk lirası 
287 0 0 8 — 1 3 — 4 İngiliz lirası 

6,540,711.60 Fıransız fıranğı 
B ) Düyunu muvahhadenin 1923 

eylül ve 1924 mart vadeleriyle 1923 
Nisanından 1924 şubatına kadar icra 
edilen keşidelerde ikramiye ve itfaları 
için 1923—24 tediye senesinde müsta
hzar olan zirdeki mabaliğ: 

127. 9 8 4 — 1 9 - 4 İngiliz lirası 
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ve 12. 744. 143,53, Firansız fıranğı 
c ) düyunu muvahhade ve ikrami

yeli türk tahvilleri haricindeki istihraz 
ların teminatları hasılatı olan zirdeki 
mebaliğ: 

1,294,263,83 Türk lirası 
ve 11. 652. 424,15 Firansız fıranğı 

D ) 13 haziran 1928 tarihinde hü-
kümet ile meclis arasında akdedilen 
itilâf mucibince « Tarabulus garp» ser
mayesi denilen meblağ ile düyunu mu
vahhade ve ikramiyeli türk tahvilâtı 
servisine muhassas ihtiyat akçesindan 
türkiye ye isabet eden hisse, 

2 . Muhtetelif bankalarda bulunan 
-mebaliğ; 

A ) düyunu muvahhade ve ikrami
yeli Türk tahvilâtı haricindeki istikraz 
îarla teminat hasılatı ile 17 teşrini ev
vel 1912 tarihinden sonraki vadeler 
için bidayeten teşkil edilmiş olan kar
şılıklardan bakiyye olarak osmanlı ban
kasında mevcut bulunan zirdeki mebaliğ 

1.331. 997,40 Türk lirası (1) 
ve 3. 849. 462,70 Firansız fıranği(l) 

b ) 14 teşrini evvel 1912 thrihinden 
sonraki vadaler için bidayeten teşkil 
«edilmiş olan bakiyyeleıden: 

Paris ve Felemenk bankasında mev-
.cut bulunan 

225, 080 Firansız fıranğı 
keza bank nasional dukredide mevcut 
bulunan 

302 12 Türk lirası 
ve 197,670 Firansız fıranğı 

Salifuzzikir 2 numarada irae olunan 
mebaliğ işbu mukavelenamenin türkiye 
büyük millet meclisi tarafından tasdi
kinden itibaren bankı osmanide meclis 
namına cem'u tevhit edilecektir. 

(1) Memaliğin bir arada cemu tev-
hidi anına kadar işleyen faizlerin ser-
mayeye tahvili dahili hisap edilebilmek 
için kat'i rakemler bilahara irae edile-
cektir. 

3 — Sermaya üzerinden icra edile
cek mehuzat 

§ 3 — Bu veçhile teşkil edilen serma-
yeden: 

a) IX nci maddede irae edilup 1 
haziran 1929 dan evvel maddesi mez-
kûre ile X X V I nci madde ahkâmına 
tevfikan hamillere icra edilecek tediyat 
için muktezi karşılıklarla keza işbu 
tediyat için hükümet tarafından mu-
hasses komisyonlar; 

b) hazine buonları konsolit tehvilleri 
ihracına ait ve 111 maddenin 9 § da 
muayyen imal ve mübadele masrafları, 
banka komisyonları ve sair muhtelif 
mesarif. 

c) mutedahil tekasit mukabili bono
lar ihracına ait ve IV maddenin 10Ş 
nda muayyen imal ve mübadele mesa-
rifi banka komisyonları vesair muhtelif 
mesarif1 

d) osmanlı düyunu umumiyesi servi
sinin tekrar başlamasının istilzam eyle
diği sair bilcümle masarif ve bilhassa 
XXVI maddenin tatbikine ait masraflar 
£r e ) sicillatın nakli ve meclisin pqriste 
yerleşmesinin ve teşkilâtının oradayaPıl-
maeînîn istlizam eylidiği bilcümle mas-
rallar tefrik olunacaktır : 

4 — bakiyyenin hükümete iadesi 
§ 4 — işbu mukavelenamenin ikti

sabı mer'iystinden sonra hükümet ile 
meclis arasında bil'itifak tayin edilecek 
bir müddet zarfında meclis anifuzzİKİr 
§ 3 de tadat edilen ve işbu tarihte 
henüz icra edilmemiş olan muhtelif 
sarfiyyat yapabilmek içinteşkile mecbur 
olduğu karşılıkların baliğini tesbit ede
cektir, sermayenin bakiyyesi X vl nci 
madeede musarrah « taksiti senevi » 
hisabı matlubuna Turkiyenin borçlu 
olduğu senelik taksitin son tevdiyatı 
şehriye üzerinden mahsubu icra edilmek 
üzere teslim edilecektir . 
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taklif edilen fiat en müsait fiat olduğu 
§5 - Miçlis anıfuzzıkir Muamelâtın 

istilzam eylediği tahvili ınkuda vakti 
Münasipte tevessül eyleyecektir . 

Madde XVI 
1 Haziran 1928 talihinden sonra icra 

edilecek tediyat karşılıkların tam tesisi 
1 — teminathasilatînîn tarzıtebıyesi 
§ 1 - İstanbul, Galata ve Haydar 

paşa mıntıkalarındakı bütün gümrük -
lerce tahsil olunan Gümrük ve istihlâk 
rüsumunun hasılat gayri safiyesi 1 ha
ziran 1929 tarıbinba itibaren yalınız 
iş günleri nazarı itibaren alınarak her 
iki günde bir aynen cibayet akçesiyle 
meclis namînaİstanbulda osmanlıbanka
sına (Galatamerkezi)ne teslim edilecektir 

Bu suretle bankaya tevdi olonan 
mebalıg hükümetin nefıne olarak senevi 
yüzde 2 nisbetinde getirecektir . 

1 Haziran 1944 tarihinden itibaren 
ve V II nci maddenin §1 B bendindeki 
ahkâmı tatbikan Samsun gümrük min-
takasında tahsil olonan gümrük ve istih
lâk rüsumunun varidati gayri safiyesi 
dahi aynen yukarıdaki şerait dahilide 
osmanli bankasının Samsun şubesine 
teslim edilecektir bu takdirde bil cümle 
nakil masraf ve zararlari hükümete ait 
olmak üzere tediyat vakia istanbul 
osmanlı bankasına ( Galata merkezi ) 
icra edilmiş hükmünde tutulacaktır. 

2 — Paranın tehvili 
§ 2 - osmanlı bankasına teslim ve 

bu bankada çem'u tevhit olunan meda-
lıg hükümetle meclis arasında vuku 
bulacak itilâf ile temdid hâli müstesna 
olmak üzere azamı bir aylık muddfet 
zarfında inkilizlirasına tahvil edilecektir 

Bu mebaliğın devrü tahvilini hükü
met bizzat icra edecektir . Hükümet 
her defa ingiliz lirası mübayca ettikce 
romanlı bankasından kendi satış şartla
sın soracaktır,osmanlı bankası tarafından 

takdirde mubavea mezk r bankadaa 
yapılacaktır . 

Aksi takdirde lıiıkûmet tedarik etmiş 
olduğu tahvil akçasını istanbul osmanlı 
bankasına tevdi edecektir Hükûme, ken
di tarafından tevdi edilip bedeli tehsil 
edilemeyen çeklerin Türk lirası olarak 
mukabilini hamillere tahsis olunan te
minatın hasılatını tenkis etmemek mak
sadıyla derhal osmanlı bankasına iade 
etmeği deruhde eder . 

Yukarıda tayin edilen biraaylık: 
muddet zarfında hükümet tarafından 
tahvil edilmemiş olan mebâlığı mevdua 
en kısa müddet zarfında resem osmanlı 
bankası tarafından tahvil edilecektir . 

İngiliz lirasının kıymetinden düş-
mesi hasebiyle hükümetle meclis V inci 
maddenin § 4 deki ahkâmına tevfikan 
başka bir para tayin ve irae ettkleri 
takdirde devri icap eden mebaliğin bu 
paraya tahvili muameleleri ayneu balâ-
daki eşkâl dairesinde icra edilecektir . 
Esasen ingiliz lirasına tahvii edilmiş bu
lunan mebaliğe gelince tahvilin kambi
yo piyasasında icrasına imkân mevcut 
olmak şartiyle hükümet bunların yeni 
paraya tahvilini talep edebilecektir . 

3 Taksiti senevi hısabının tesisi 
§ 3 — Bu suret|e tahvil olunan 

meblağı meclis namına olarak derhal 
ecnebi memleketlerdeki osmanlı bankası 
merkezlerine nakledilecektir . Naklolu-
lunan mebaliğin ahzinden itibaren beş-
günlük bir müddet zarfındu banka mec
lisince bilitilâf mebafiği mezbureyi II 
nci maddede münderi.; tabloda ve III. 
ve IV nci maddelerde irae olunan muh-
telif müessiseler meyanında, bu müessi-
selerin malî servislerini temin etmekle 

5 - Paraların tahvili 
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mükellef oldukları istikrazlar nisbetinde 
tevzi edecek ve duyunu muvahhide ve 
ikramiyeli türk tahvillerine ait mebaliğ 
Osmanlı bankasında mevdu kalacaktır. 
Mezkûr müesseseler, osmanlı bankası 
tarafından kendilerine teslimatın vaki 
olduğu günün piyasası üzerinden mez
kûr meclis namına açılacak bir « taksiti 
senevi » nisabına teslimatı anifeyi mat
lup kaydedeceklerdir 

4 — teminat hasılatı tediyatının 
tatili § 4— Hükümetin medyun olduğu 
taksiti senevisinin tamamı işbu mukave
lenamede musarrah ecnebi paralarıyla 
« taksiti senevi » hisabına nakledilmiş 
bulununcaya kadar teminat hasllatınin 
osmanlı bankasına teslimatı devam ede 
çektir. O andan itibaren hükümet tes-
imotı senei maliyenin sonuna kadar 

tatil edecektir . 

Mamafih bir ay zarfında icra edi
len tahvil ve nakiller muayyen ecnebi 
paralarıyla tesbit olunan mürettebatın 

ne baliğ olduğu evvelki aylara ait 
sekisde birler de tesir edilmiş bulunduğu 
takdirde hükümet o ayın nihayetine ka
dar muhagsas gümrük hasılatının isti
malinde serbest olacağı bir hisaba 
teslim edilmesini talep edecektir . 

5 — Noksanların devletin varidatı 
«umumıyesinden vaki olacak teslimat 
ile kapadılması 

§ 5 25 Nisan ve 25 teşrinievel 
tarihlerinde osmalı bankasına teslim 
edilen mebaliğ tahvili mahsubunun 
VI (maddenin § 2 sinde işaret edilen 
altı . aylık , yekûnuna baliğ olmadığı 
anlaşıldığı- takdirde hükümet bu nok
sanı, devletin varidatı umumiyesinde 
telafi ile mükellef olacaktir. 

Bu husus için muktazi mikdar 
hükâmete meclis tarafından icra 
edilecek tebligattan itibaren on gün 
zarfina hükümetçe Istanbulda (Gala
ta merkezi) osmanlı banksı merkezine 
teslim edilecektir Osmanlı bankası 
berhal bu mebabğin tahvilini icra 
edecektir. 

6 — «taksiti senevi» hesabının 
hükümet lehine ketirdigi faiz. 

§ 6 — «taksiti senevi» kasabı 
ingiliz lirası olacak tesis edilmiş ol
dukça ingiltere bankası iskont» 
mikdarı resmisinden vüzde 1 | den 
dun olmak ve haddi azami olarak yüzde 
5 i tecavüz etmemek üzere hükümet 
lehine faiz getirecektir. 

«Taksiti senevi» hisabı ingiliz 
lirasından başka bir para ile tesis 
edilmiş ise hükümete verilecek faiz 
mikdarları hükümete ile osmanlı 
bankası arasinda müştereken tayin 
edilecektir. 

7. Muhtelif servislerin tediye para-
sının meclis tarafından tayini ve malî 
servise mamur olan müessesat nezdinde 
kaışıliKİar tesis 

§ 7 —Hervaeeden evvel meclis faiz 
ve itfa servislerinin her biri için bu se
rvislerin hangi para ile ifa edileceğini 
tayin edecek ve bu para kambiyohakkıi 
hıyarını tazmmün eden servisler için 
muhtelif tediye paraları meyanında o 
zaman en kiymelî bulunanı olacaktir 
Meclis her 10 mayıs ve 10 teşrinini 
sanıde faiz ye itfa servislerinin her biri 
için muktazi karşılıkların «taksiti .sene
vi» nisabından ahzü tefrik edilmek su
retiyle tesbit edilen paralar üzerinden 
tesis edilmiş olması için icap eden ta l i 
matı verecektir. 

8? Meclis tarafıdan tediye ilânlarînîy 
neşri 

§ 8 - Meclis tarafından muhteee 
tediye mahaallerinee neşiredilecek tedinı 
ilânı her taksitin ne nevi para ile tedyîf 
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edilecekini hamillere bildirecektir. Ha
miller kendilerine lâzimüttediye olan 
mebaliğin tediyesini müruru zaman mü-
hlellerinin ikdasına değin ancak me-
vzuin bahs taksit için meclisçe tesbit 
edilmiş olan para ile talep edelieccktir. 

Meclis tarafından intihap edilen pa
ranın muadili tediye mahllerinin her 
hangi birisinde ibraz gününün kambiy
osuna nazaran mahalli akça olarak 
hamillere tediye edilecektir, 

9. Malî servise memnr olan 
Müesseselerin meşguliyeti 

§ 9— Malî servise memur müessese 
ler tediyesini temin ettikleri muhtelif 
servisler için meclisin kendilerine tavdi 
edeceği karşılıklari ne suretle istimal 
ettihleri hakkinda mezkûr meclise hisap 
vermeye mecbur olaçaklartır. 

Madde XVII 
Tahvil muamelatının taliki şartları 
1— Tahvil muamelatının tahkim 

istilzam eden istisnai hâllerin tayini. 
§ 1 — Millî paranın düşmesini icap 

eden ahvali mücbire neticesi olarak 
Bankı Osmaniye mevdu paraların ec
nebi ökçesine tema men ve yâ kısmen 
tahvili hazine için müşkılatı azimeyi 
mucip olmaksızın icra edilemez ise hü
kümet meclise ve Bankı Osmaniye ec
nebi akçesiniu tamamen veya kısmen 
mübayeasinın taliki zaruretinde kaldi-
ğını tebliğ edecektir. 

2- Teminat hasılatının Osmanlı 
Bankasina teslimine devam 

olunması 
§ 2— Tahvil muamelatının bu mu

vakkat tatilim rağmen hükümet millî 
para ile teminat hasılatı teslimine de
vam edecektir. 

Her ayın hitamında meclis tarafın-
dan muvaffak bir hisap tanzim edile
cektir veznedeki mebaliğ tahvil mua
melesinin talikinden itibaren mürur e-
den zamana XVI maddenin 8 4 mu-

cibince tekabül eden karşılığı ecnebi 
parasıyla teşkil için günün raicine göre 
muktazi olan meblağı tecavüz eder ise 
fazlası hükümetin emrine tevdi oluna
caktır. 

Aksi taktirde hükümet tehakkuk 
eyleyen noksanı kendi varidatı umumiye 
sinden ikmal ile mükellef olacaktır. 

Tahvil muamelesine tekrar başla-
nıktan itibaren kat'ı bir hisap tesviye
sine tevessü olunacaktir . 

3 . Meclis ile hükümet arasında 
müzakerat 

§ 3 — Yukarıda beyan edilen teb 
liğden itibaren sekiz günlük bir mehi 
zarfında tahvil muamelâtının tatili ha
kkında ve tatil keyfiyetinin gayri kabili 
içtinap olduğu anlaşılırsa tam ve ya 
kısmi bir tatilin mudddeti devamı hak
kında uyuşmak üzere hükümetle meclis, 
arasında müzakerat başlamış olmak lâ
zım gelecektir . İki taraf arasında bil-
İttifak kararlaşacak temdit hali müstesna 
olmak üzere itilâf sekiz günlük bir me
hil zarfında tehakkuk etmiş olmak lâ
zım gelecektir . 

4 . USULİ TAHKİM 

§ 4 — İtilâf hasıl olmaz ise ihtilâf 
derhal bir hakeme arz edilecektir . Bu
nun için sekiz gün zarfında müttefıkan 
bîr mali ehli hibre tayin edilecektir bir 
müddetin mürurundan sonra evvel dav
ranacak taraf İsviçre federal mahkeme 
si reisinden ve vahut anın vekilinden 
bir hakemin tayinini talep edecektir 
Bu hakem mecliste temsil edilen millet
lerin mensup olduğu devlet tebası meya-
mndan intihap edilemiyeeektir. 

İlâm bir aylık bir müddet zarfında 
isdar edilmiş olmak lâzim gelecektir. 

http://mnrt.ru
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Maamafih bu müddet hakemin es
babı mucibeli bir kararıyle temdit edi-
lebilecektir. 

Hükümet filhal mevzu'u bahs olan 
hakeme müraceat hususuna karşı haki
miyete ait istisna defi dermiyan etme
yeceğini beyan eyler. 

5 — Hakemin kararı 
§ 5 — Hakem hükümet tarafından 

talep olunan tahvil muamelâtının tama
men veya kısmet tatili zarurî olup ol
madığına karar verecektir. 

Tatilin zaruıî olduğunu tasdik ettiği 
takdirdehakem tamamen ve ya kismen 
tahvil muamelâtını tecil ve ya tatil 
edecektir. Şu kadar var ki hü kûmet 
işbu maddenin § 2 beyan edildiği vech 
üzre millî para ile banki os maniye 
teslimata devam edecektir. 

Hakem ilâmı ledel'icap mahiyeti 
muvakkateyi haiz olmak üzere isdar 
edilebilecektir. Bu takdirde mes'ele ha-
kem tarafından kend tesbit etmiş oldu-
ğu müddetin hitamında tekrar ruyet 
edilecektir. Hakemin ilâmı derhal lâ-
zimulicradır. 

İki taraftan her biri hakemin mu-
hassüsatını ve usulü tahkimin icap et
tiği sair mesnili müsterekeyi münası-
teterder uhde edecektir 

6 — Hamillere tediye edilmemiş 
olan mebaliğin sureti istimali ve hasılatı. 

§ 6 — T a h v i l muamrlâtının mubdeti 
tatid esnasında hükümet tarafından 
tevdi olunoP düyunu umumiye servi -
syaı o -tahsis edilen ' mebaliğ - tahvil 
edilmiş olson veya ol mason - altı aylık 
vadeye tekaddum eyleyen on beşinci 
günden evvelki devre, için , hamillere 
tahsisi mahfuz kalmak şartilehükûmete 
ait olacaktır . 

osmanlı bankasında mahfuz TürK 
lirasıile olan mebalıg, senevi yüzde 2 
2 hisalile hükümet lehine faiz getirecektir 

İşbu evrenin hitaminda mezkur 

mebaliğ ve hükümet tarafından kat'i 
ve tam tahvil muamelesine kadar de-
ruhde olunan kambiyo zararı müstesna 
olmak üzere - tevdi ve istimal zarar
ların! tehammul edecek olan hamillere 
ait olacaktır . 

Cayri kabili tahvil roebalağ, meclis, 
bunlar hakkında bir tarzı istimale karar 
vermiş olmadıkça osmanlı bankasında 
emanet olarak kalacaktır. Tahvil edilen 
mebaliğ bunların hamillere kismen tedi-
yatta istimalleri hakkında meclis bir 
karar ittihaz etmiş olmadıkca esasen 
karşılıklara zilyet olan bankalarda e-
manet olarak kalacaklardır . 

Bap VI 
Hamillerin temsili 
Madde XVIII 

Teşkilât ve muamelâtın tarzı ceryanı 
1 — Temsil uzuvları 

§ 1 Hamillerin temsili ve medfeatle-
rinin muhafazası aşağıdaki îkiuzvatev-
di-olunmuştur . 

a ) « duyunu umumiye » meclîsi 
namı verilen sabık osmanlı imbarator-
luğunun takdime oğrayan duyunu umu-
miyesi meclisi ( sadık osmanlı duyunu 
umumiyesi meclîsi idaresi ) 

b) «hamiller meclisi» namı verilen 
duyunu muvahhade ye ikramiyen Turk 
tahvilâtından gayri sabık osmanlı impe-
ratorlugunun taksime oğrayan duyunun 
umumiyesi istikrazları hamilleri meclisi, 

2 — Sabik osmanlı imparatorluğu
nun taksme oğrayan düynu umumiyesi 
mecilisinin kimlerden teşekkül ettiği, 

§ 2 - Sabik osmanlı imparatorlu 
ğunu taksime oğrayan duyunu umumi-
yesinin meclisi: 

— Felemenk hamillerini dahi temsil 
aden ve Loodurada «Konsil ofkoınbund 
hulders» tarafından bu olmadrgı takdirde 
bank dangıterjn müdürü tarafından 
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yahut bu da olmazsa Londurada ingiliz 
ve felcmenk hamillerinin umumi i c l i -
maında (meting) kabul edilen bir karar 
ile ıtayin edilen ingiliz hamillerini temsil 
eyleyen bir aza: 

—sindika de zetablisman finansiye dö 
Pari tarafından yahut olmadığı taktirde 

((Assoc ation Nationale des Porteurs 
français de valeurs MobiÜetf) tarafından 
davet edilen fransiz hamillerinin bir 
içtimai umumisince tayin edilen fransiz 
hamillerinitemsiı eyleeyen biraza 

—Krallık ticaret odalaıi sin likası sıfa-
tile teşekkül etmişse Chanibre de Com
merce de Rome tarafıdan bu olmadığı 
takdirde ConfederationGeneral desBan-
vcaires Faseistes tarafından ve yahut bu 
da olmaadığı takdirde Romada italyan 
Shamıllerinin bir ictmaı umumisi tara-
fından tayın edilen italyan hamilerini 
temsil eden bir aza. 

— Türk bankaları mümessillerinden 
müteşekil bir hey'et tarafından ve ya 
olmadığı takdirde ş°hremanetinin dav
eti üzerine İsanbnlda içtimai eden ha-
milleri nmeclisi umumisi tarafından 
tayin edilen Türk hamillerini temsil 
eyleyen bir aza, 

— osmalı bankası tarafindan tayin 
edlen bir azadan ter ekkup edecektir 

Düyunu Umumiye meclisiuin riya
seti seneviyesi münavebeten İngiliz ve 
Fransız mümesillerine tevdi alunacak-
tır. Reisin gaybubeti halinde yahut mu
vakkat l i r mazereti yuhur ettiği tak
dirde bu gaybubetin yahut mazeretin 
imtidadınca liyaset düyunu umumiyeye 
meclisinin en kidemli azası tarafındad 
ifa olonacaktır . Düyunu umumiye 
meclisinin Reisinin daveti üzerine içtima 
edeektir düyunu umumiye meclisinin 
azalar ndan her birinin \ ir. reyi olacaktır. 
Kararlar ekseriYeti ana ile ittihaz olu
nacaktır, Tesavii arshalin de ıetsin ıeyi 
fanzı olacâktır. Muamelâtın Sıhhati 

ceryanı için azadan hiç olmazsa üçünün 
huzurulâzım olacaktır. 

Düyuuu Umumiye meclis azalarının 
tayinleri meclis nezdindeki hükümet 
komiserine tebliğ edilecektir. 

3 — Düyunu muvahhade ve ikra-
miyeli Türk tahvillerindea maada sabık 
Osmanlı imparatorluğunun taksime uğ
rayan düyunu umumiyesi istikrazları 
nin hamilleri meclisinin kimlerden teşek 
kül ettiği 

3 — Düyunu muvahhade ve iki 
ramıyeli Türk tahvillerinden maada sa 
bık osmanli imparatorluğunun taksime 
oğrayan düyunu u numiyesi istikrahla-
rının hamilleri meclisi; 

[ Association Nationale des porteur 
français de vauleurs mobilier] tarafın
dan tayin edilecek olan fransiz hamil
lerini temsil eden üç aza: 

— Bankalar sindikası tarafından 
tayin edilecek olan alaman ha millerini 
temsil eyleyen i k i aza 

— Anversdeki Association belge 
pour la défense des Détenteurs de fon 
ds publies tarafindan tayin edilecek o-
lan belyika hamillerini temsil eden bir 
azadan terekküp edecektir, 

Hamliler meclisi her sene Fransız 
hamilleri mümessilleri meyanından ken 
disine bir reis intihap edecektir. 

Reisin gaybubeti veyahut mazeret 
halinde riyaset Fransız mümessillerinin 
en kıdemlisi tarafından ifa edilecektir. 

Hamiller meclii reisin daveti üzeri
ne içtima edecektir. 

Hamiller meclis azasının her bi-
nanın bir şeyî olacaktır. 

Reyeer meclis azasından birine ve 
rilmiş vekâlet tarikılede i t i oluna bile-
cektir.Şu kadarhiç ki bir aza kendi reyi-
de dahil olduğu halde üç reyden fazla 
reye sahip olamayacaktır. 

Muamelafn sihhati cereyanı için hiç 
olmazsa rey sahibi iki azanın bilfiil 
huzuru lâzimdir. 

Karalar ekserlyeili ara ile iltihak 
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olunacaktir. tesavii ara taktirinde reisin 
reyi nafiz olacaktir 

Fıransız, Alman ve Belçikalı hamil 
leri temsil eden azaların tayinleri hü
kümetin meclis nezdindeki komiserine 
tebliğ edilecktir. 

4 — Selahıyetler 
§ 4 —Aşağıda tefrik idildiği veçhile 

meclise işba mukavelename ile tevdi 
edilmiş olaa vezaifı bu iki teşkilât mü 
nferiden veya müştereken ifa edecek
lerdir. 

A } Düyünumümiye meclisi» 
1 — Münhasıran düyun muvahhide 

yi, ikramiyeli Türk tahvilâtım müteda-
hilleri, hazine bonolarinin konsolit tah-
villerinini, alâkadar eden mesail hakkın
da bilcümle mukarrerat ittihaz etmeye; 

2 — Muamelât cereyan adisini ta
kıp ettikçe işbu mukavelename ile, mec 
lise tevdi edilen bilcümle tedabir tatbi-
kıyeyi ittihaz eylemeye, 

3 — « Düyünumumiye meclisi» ve 
« Hamiller meclisi» tarafından mutta-
haz kararla keza müştereken ittihaz o-
lunan mukarreratin icrasını temin et
meye selâhiyettar olacaktir. 

B — « Hamiller meclisi » düyunu 
muvahhide, ikramiyeli Türk tahvilatı, 
mütedahiller ve hazine bonolarının kon
solit tahvillerinden gayrı istikrazları 
münhasıran alâkadar eden mesail hak
kında bilcümle- mukarrerat ittihaz et
meye selohiyettar olacaktır . 

C— Muamelâtın cereyanı vadesinin 
haricinde olarak işbu mukavelename
nin tatbikını ve ayni zemanda hem bir 
taraftan düyunu muvahhide , ikrami
yeli Türk tahvilatı, mütedahiller ve 
hazine bonaları kosolit tahvilleri ve di
ğer taraftan sair istikraüları alâkadar 
eden bir mesele hakkında bir karar i t t i -
haz edilmek icap ittiğinde işbu karar 
her i k i meclis azasının iştirak edecek

leri müşterek bir celsede ittihaz ede
cektir . 

« Düyunu umumiye meclisinin» reisi-
ve « Hamiller meclisinin' reisi » veya 
onların yerine kaim olanlar ittihaz edi
lecek kararın muamelâtın c:reyanı adisi 
haricinde olup olmadığıni ve tatbika
tında her iki sınıf Düyunu umumiyeyı 
alâkadar edip etmediği müştereken 
taktir için selâhiyettar olacaklardir 

Düyünuumumiyenin servisi hak
kındaki bilcümle ehemmiyetli malumata; 
ittila kesp etmek yahut senevi rapora 
tetkik ve tastik etmek üzere altı ayda 
bir mecburi olarak müşterek bir celse 
akt edilecektir bundan başke ihtiyaç ha
sıl oldukça gerek «Düyünü umumiye 
meclisi» reisinin teşebbüsü gerek «Ha
miller meclisi » reisinin talebi ile müş
terek celseleler akt edileceklerdir . 

o 

Müşterek celselere a Düyunu umu
miye meclisi » reisi tarafından riyaset 
edilecek diğer azaların herbiri bir reye 
sahip olduğu halde müşarülileyh ik i 
reyi haiz olacaktir meclisler, azalarından 
birini tevkil etmek suretile rey itası 
mumkun olacak fakat hiç bir aza kendi 
reyide dahil olduğu halde üçden fazla 
reye sahip olmayıcaktır . 

Kararlar enserıyeti ara ile i tibaz 
olunacaktır. 

Müzakeratın muteber olması için 
cemanyekun hiçolmazsa yedi reye sahip r 

bulunan dört azanın bilfiil huzuru lâ
zım olacaktır. Tesaviyi ara vukuunda 
karar bir hakem tarafından ita oluna
cak ve bu hukmun tayini hususunda 
üyuşulamadiğı tajctirde emri tayin 
Panqué Natiopale puisse müdüriyetinin 
riyaseli tarafındaı* yahut bu -olmadığn 

i 

taktirde mezkûr riyasetçe irae edilecek 
hér hangi diğer bir zat tarafından ifa 
olunacaktır. 

Müşterek içtimaa davetler, «Düyü 
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nuumumiye meclisi reisi» tarafından icra 
olunacaktır. 

Müşterek celseler «Düyünuumumiye 
meclisi» nin merkezi dairesinde in'ikat 
edecektîr. 

5 -Sabık Osmanlı imparatorluğu-
nun taksime uğrayan düyununun servisi. 

§ 5 — Düyunu umumiye servisleri 
«Düyunu umumiye meclisi » nin ve 
bunun aşağ da §7 de ki şerait dai e-
.sinde çekilmesi halinde <<Hamıller mec
lisi» nin amıriyet ve murakabesi altına 
vaz edilmiştir. 

Bu servislerin reisi «Düyünuumumiye 
meclisi» reisi tarfından «Hamiller mec
lisi reisine» işbu meclise ait kararları 
ittihaz etmek için ihtiyacı olabileceği 
bilcümle malumat; itaya mezun kılına-
caktır, 

Servisler müstahtemininin tayini ve 
azli « Düyunu umumiye meclisi » tara
fından icra edilecektir. Ancak başlıca 
şübe müdürieri ile meclisin medyun 
hükümetleri nezdınde bulundurduğu 
memurların tayini ve azli müşterek bir 
celsede tastika iktiran ettirilegektı. 

Seneyi maliye hitaminda «Düyünu
umumiye meclisi» bir rapor tanzim ede
cek ve bu rapor müşterek bir celsede 
tastik edildikten sonra işbu celse rei
sinin imzası tahtında nesir edilecektir. 

6 — Merkez 
§—6 «Düyunu umumiye meclisi» ile 

«Hamiller meclisi» nin müşterek mer
kezi Parisde olacâktir. 

7 — Meclisim tatili- fâaliyeti 
§—7 «Düyünuumumiye meclisi» ve 

«Hamiller meclisi »nden her biri ken
dilerine ait istikrazların intifasında tatili 
faaliyet edecektir. 

8 - Meclis azalarının müddeti faa-
lyetleri. 

§—8 Osmanlı Düyünumumiye m c-
iisinin azayi hazırası 1 Haziran 1932ye 
kadar olan devrede düyüuunıumiye 
meclisini teşkil edecektir. 

«Hamiller meclisi» azaları işbu mu
kavelenin Türkya buyuk millet meclisi 
tarafından tastıkım mütaakik ayni dev
re için tayin edileceklerdir. 

Bundan sonraki devrelerin imtidadı 
beşer seneden ibaret olacaktır. 

Vazifeleri hitam bulan azaların tek
rar intihabı caiz olacaktır. 

Her iki meclısde ınbilâl edecek aza-
hklara 2 ve 3 § deki eşkâl dairesinde 
derhal yeni azalar tayin edilecektir. 

9— Aziller 
§ 9— i k i meclisten biri veya diğe

rine mensup bir aza vazifelerinde te-
kâsul ederse kendisini tevkil etmiş olan 
makamat tarafından azil olunacaktır. 

§ 10 Hükümet meclis masraflarına 
işbu mukavelenamenin X nuncu mad
desi mucibince her sene tefrik edilecek 
29450 altun Türk lirası miktarında 
maktu bir tertip senevi tahsis ile işti
rak edecektir. 

Bu meblağ icap ederse X X V I I I inci 
maddenin § 2 zikr edilen .bakiyeler 
üzerinden icra kılınacak tevkifat için 
itmam edilecektir. 

Düyunu muvafahidede ikramiyeli 
Türk tahnilâtında ve mütedahıllerde 
Türk hissesinin temamen intifasını mü
teakip balâdaki tahsisat hazf edilecek
tir. 

11—Hükümet komserleri 
§ 11 İşbu mukavelenamenin Türki-

yenın hissesine ait cihetleri itibarı ile 
tatbikini takip için hükümet bir kom~ 
ser tayin edecek ve bu .komiser «Dü-
yunu Umumiye meclisinin» ve «Hamil
ler meclisinin her celsesine ve keza 

r 

müşterek celselere davet olunacaktır. 
Komiser bu celselere istişari reyile 

iştirak edecektir. Hükümetten meclislere 

1 0 — Bütçe 
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ve b i lmuka lde meclislerden hükümete 
yapilacak bütün tebligat komiserin ve-
satetile icra edilecektir. 

Komiser, sabik Osmanlı imperatorlu-
ğ u n u n taksime uğrayan d ü y u n u u m u - , 
miyesi , ş u e t a t ı tarafından tutulan de-
fat i ı i ve sair vesaiki tetkıka ve her 
türlü teftişat icrasına düyuna umuumiye 
meclisinin ve yukarıdaki § 7 de tesbit 
edilen şu ait dairesinde işbu meclisin 
çekilmesi haliude hamiller meclisinin 
bir murahhası huzurile selâhiyettar o-
lacaktır. 
Hükümet tarafından Kcmiserm tayini 
işbu mukavelenin imzasini mute akip 
icra edilecektir komiserin maaş ve me-
sarifi hükümete aittir. 

Ş a y e t bütün mes'ul Hükümetl i için 
tek bir komiser tayin edilmiş ise kom-
serin m a a ş masarifi istikrazat heyeti 
ûmûmiyesi , servisinde buhukûmelerin 
her birisinin hisse i iştiraki nisbetinde 
tevzi edilecektir. 

Yedinci Bab 
Ahkâmi muhtelife 

Madde XIX 

Müruru-zemanlarin tarihi 
1 — 29 Teşrinievel 1914 den. 1 kâ-

nunuevel 1928 tarihine kadar müruru 
yamanların ta t i l i , 

§ 1 ~ Hükümet kendini alakadar 
eden hususatta Osmanlı Düyunum ilmi
yesinin etfa edilen tahvilât ve keton-
larının eski müruruzaman müddetlerinin 
29 Teşrinievel 1914 den 1 kânunnevel 
1928 tarihine kadar tatil edilmesini 
kabule der 

Madde X X 
Hususî ihtiyat sermayesi 

l — Osmanlı düyunu umumiyesi 

sermayesinin taksimine meMur K o m i 
syon larin Kararı ve ihtiyat sermaye
sinin ciheti tahsisi 

§ l _ O s m e n l ı düyunu umumiyesinin 
itibari sermayesinin taksimine memur 
Komisyon du buyundan mes'ul olan 
Hükümetlerin her birinin hisesi aidele-
rini temsil eden tahvi lâ t miktarını b i l 
f i i l itfa ettikleri zeman uhdelerin müte
rci tip kısım sermayeden biri olacaklarını 
kabul etmiş o lduğundan ve mazKûr 
hükümetler arasında Lozan muahedesi 
mucibince hiç bir kefaleti müteselsile 
mevcut olmadığından meclis osmanlı 
düyüny umumiyesinin mezkûr hükû -
metler meyanında tevzi edilirken göz; 
edilmiş olan esas nisbetlerini tegayyur 
eden itfalar yüzünden hamillerin ma -
ruz kalabilecekleri zararı telâfi için 
hususi bir ihtiyat sermayesi ihdas ede
bilecektir . 

2 — İh t iya t sermayesini sureti 
tesisi 

§ — 2 B u sermaveye burclu devle
tlerin tediye ettikleri müret tebat i sene -
viyenin uzun vadeli istikrazlarla hazine 
bonoları konselit tahvilleri faizlerinin 
servisine ait olan kısmından mehuzat 
yapmak suretile teşkil edilecektir . 

Bundan başka işbu sermayenin tesi-
sine ilk medar olmak üzere evvelkileri 
III maddenin 8 § sinde ikincileri I V 
nici maddenin § 9 nda mezkûr olup 
hamiller teslim edilmemiş olanden müba-
dele mıktarlarının aşari kesirlerinden 
mütevil l i t hazine bonoları konsolit tahvi-
llerde mütedahil müret tebat ı seneviye 
bonoları tahsis edilecektir . 

3 _ Mehuzatin meclis tarafindan 
kararlaşt ır i lması 

§3—Meclis müret tebat ı seenvıyedeı 
yukardaki § 3 de mehuzatin miktar ın 
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tayin için selâhiyeti kâmileyi haiz 1 la
caktir. 

4— Sermayenin idaresi ve tarze 
istimali 

§ 4— Hususi ihtiyat sermayesi meclis 
tarafından idare olunacak ve Osmanlı 
bankasına mevdu bulunacaktir. 

Meclis iştbu sermayenin Osmanlı 
Düyunumumiyedinin mevkii tedavüldeki 
tehvi la t ın m ü m k ü n okluğu kadar mec-
muunun itfası temin için istimal etmek 
hususunda selâhiyeti kâmileyi haiz ola-
caktir. 

B u sermayenin yukarda zikr olunan 
mevzu için adem istimali halinde tema-
mının veya bakı kalacak miktarının 
nihai ciheti tahsisi meclis tarafından 
tesbit edilecktir, 

Madde XXI 
1— İl t ihak etmemiş hamillere daha 

müsait muamele bahş edilmemesi hakk
ında t a ahhü t 

§ — 1 Hükümet işbu mukavelenameye 
i l t ihaketmemiş olan hamillerekendilerine 
daha müsait bir suret tsviyeyi taza ı -
mun eden hiç bir itilâf akt etmemeyi 

Madde X X I I 
Osmanlı düyunu umumiyesi hamiller 

arasında yapılacak muamelede müsavat 
Türk iye ile Qsmanlı düyununmu-

miyesinden mes'ul diger Hükümetler ara
sında istikrazların tediye akçası husun-
da yapılacak muamelede müsavat 

1 — Diger devletlere daha müsait 
şerait tadiyenin hamilleri tarafından 
kabulü taktirinde bu şeraitten Hüküme-
tin müstefit edilmesi 

§ 1 — Muhtel if istikrazların servi
sine mu hassas tediye akçası hususunda 
işbu mukavelenameye iltihak eden ha
miller tarafından Osmanlı düyunuûmu-
miyesin den mes'ul diğer her hangi dev

let hakkında kabul edilecek en müsa
it muamelelerden istifade hakkını Hükû 
met muhafaza eder . 

İşbu mukavelenamenin Türkiya hak
kında tesbit ettiği şeraitten heyeti u-
mumiye itibarile borçlu için daha mü-
sait olmak üzere Lozan muahedesine 
iltihak etmiş olanHükûmetlerileOsmanlı 
düyunu umumiyesi servisinin tekrar 
başlamasına müteallik olarak akt edile
cek her hangi ihtilâfın rüçhaniyetinden 
istifadeyi mukabil mükellefiyetleri ka
bul şarti 'e türkiye lehine talep atmek 
hakkında DahiIIükûmet keza muhafaza 
eder . 

Bu hususdaki talep Osmanlı düyunu 
umumiyesi servisinin tekrar başlaması 
hakkinda diğer devletlerle akt edilecek 
ihtilâfların meclis canibinden hükümete 
tebligatından itibaren ancak üç ay zar
fında dermeyan edilebilecektir, bu tale
bin dermeyan edilmesi işbu mukavele-
namenin icrasını talik edemeyecektir . 

Hükümet ile meclis meyaninda işbu 
h ü k m ü n tatbiki hakkında tahaddus e-
decek her hanğı bir ihtilâf aynen XXIX 
inci maddede beyan olunan tahkim u-
suline tabi tutulacaktır . 

Madde XXIII 
Osmanlı bankasının Türkiyada mua

melatının tatili hali 

1 - Osmanlı bankasıan Türkiyada 
muamelatını tatil etmesi ve yeni 

bir bankanın irae olunması 
§ 1— Osmanlı bankasının Türkiyada 

muamelât ını tatil etmesi halinde mec
lis hükümetin ve II inci maddesinin 
§ 1nde münderiç tabloda ve IIIinci 
maddenin 10 ile IV nci maddenin 
11'de zikr edilen müessiselerin muva-
fakatile işbu mukavelenamenin tatbiki 
için diğer bir banka gösterecektir. 
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Madde XXIV 
Başa baş tediye hakkı 
1— Tediye Şeraiti 

§ i — Hükümet her an ozamanda 
meydanı tedavülde bulunan istikrazla
rın her hankı birinden Türkiyeye ait 
olan hissei başa baş (yani İngiliz lirası 
olarak lâzumuttediye istikrazlar için 
yüzde 100den ve tezyitleri ile beraber 
Fransıs frangı olarak lâzumuttediye o-
lan istikrazlar için yüzde 250 den ) 
tediye etmek hakkını muhafaza eder, 

İşbu tediyeye muktezi mebalıg VI 
madde muc bince tesviye edilmesi icap 
eden toptan tekasit seneviye haricinde 
tedaiik edilmek iktiza eder. 

2 — Tediyeye takattum etmesi icap 
eden ihbar. 

§ — 2 Tahvilâtın tediyesi asgari üç 
ay evel ilân edildiktan sonra ifa edile
cektir. 

Sekizinci bap 
Mukavelenamenin tastiki 

Madde X X V 
Türkiya tarafından tastıkı 
1 kânunuevel 1928 tarihinden mukat-

tem T.M.M. tarafından tasdiki. 
§—1 Hükümet işbu mukavelenameyi 

Turkiya Büyük Millet Meclisine tevdi 
e tavısıye etmeyi taahhüt eyler. Tastık 
ı kânunueyel 1928 den evvel vukubula-
caktir. 

Büyük millet meclisi tarafn fantas
tik, 1 kânunuevel 1928 den evel vuku-
bulmazsa tarafayn işbu nutka eleden 
mütevellit her türlü taahhütten beri 
ad olunacaktır. 

2 — Meclise tebliğ. 
§—2 İşbu tastık vuku bulur bulmaz 

Hükümet keyfiyeti meclisin ittilama 
vaz e'decek ve işbu mukavelenamenin 
ahkâmına tevfikan Osmanlı bankası 
nezdinde X V nici maddede mezkûr ger-

mayenin tesisi için muktezi talim 
verecektir. 

Madde XXVI 
Mukavelenamenin hamil lir tarafın -

dan kabulu ile mevkii meriyete vazi 
1 - hamiller cemiyetlerinin müdahalesi 
§ — 1 Meclis hamillerin muvafaka

tim istihsal maksadile hamil mümessille
rine bila tehir tebliği keyfiyet eder : 

Cemiyetler ve grubmanlar her biri 
kendi memleketinde olmak üzere işbu 
mukaveleyi hamillerinin kaduluna tev-
siye etmeyi deruhte ederler . 

2 — hamillerin iltihakının sureti 
tahkiki 

§ — 2 hamillerin İltihakı aşadaki 
vechile tahakkuk edilecektir: 

A ) Uzun vadeli istikraz hamilleri 
kendilerine I X maddedeki şerait daire
sinde tediye edilecek olan ilk faiz ko -
pununu ibraz edeceklerdir. 

B)Mukabilinde tahvilât ihracına mev
zu teşkil etmeyen konya ovası irva ve 
ıska istikrazı için iltihak alacaklı şirket 
tarafından doğrudan doğruya meclise 
gönderilecek bir tebliğname ile toptan 
olarak vuku bulacaktır . Faizlerine mü
teallik ilk tediye I X ncı maddede 
musarrah olduğu veçhile ifa olunacaktır. 

C ) X I maddede zikr edilen üç 
keşidede çıkan ikramiyeli Türk tahvilat 
hamilleri tahvillerini ibraz edup istih -

klari olan itfa akçaları ile ikramiyeleri 
uıtzkûr maddede musarrah şerait daire
sinde alacaklardır . İşbu ikramiye ve 
itfa akçalarından Türkiyeye ait olan 
kısmın tedivesi tahvil üzerine vaz edi -

t / 

lecek bîr muhur ile tastik olunacaktır . 
D) Yukarıdaki bentte mevzubahis üç 

keşid den çıkmamış olan ikramiyeli 
Türk tahvilâtı hamilleri dahi tahville
rini ibraz edecekler ve bu tahvillere il-
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lihâklarını mübeyyin olmak üzere ban
kalar ile meclis arasında şekli takarrür 
edecek alelade bir vize vaz edilecektir 

E ) Hazine bonoları hamilleri III 
ncı maddede müsarrah olduğu üzere 
icabında yeni konsolit tahvilûti ile mü 
badele edilmak üzere tahvillerini tevdi 
edeceklerdir . 

3 — Mukavelenamenin harıki ta-
rihde mevkii meriyete vaz olunacağı 

§3 Yukarıda irae edilen muamelata 
tabi tutulan uzun Aadeli istikrazlar 
tahvilâtı ile ikıamiyeli Türk tahvilâ-
tinın ve hazine bonolarının itibarî ser
mayesi yekûnu bu düyunuumumiyenin 
heyeti umumiyesi için Osmanlı düyunu 
ûmumiyesinin teksime memur komisyon 
tarafından medyun devletlerim kaffesine 
ait olmak üzere tesbit edilen itibari ser-
majenin /. 40 na balığ olduğu zeman 
meclis bu keyfiyeti bila tehir Hkûmete 
tebliğ edecek ve işbu mukavele derhal 
mevkii meriyete girecektir , 

4 . Hamillerin ademi iltihak hali 
§4 — Bilakis mezkûr tahvilâtın ser

mayesi ihbariyesinin yekûnu miktarı 
büyük millet meclisinin tastikinden i t i 
baren Hükümetçe kabili temdit olan altı 
aylik mühlet zarfında mezuu bahs ./ 40 
nisbete baliğ olamadığı taktirde tarafeyn 
işbu maahededen mütchassil herdurlu 
taahhütten beri ad olunacak ve hamil
lere tediye edilmiş olan mebaliğa mez
kûr hamiler suıeti kaf i y i de temllük 
edecek ve tevdi edi'miş olan hazine bo
noları sahiplerine iade olunacaktır . 

XV Maddede zikr olunan sermayenin 
işbu tediyattdan sonra Kalan bakiyasi 
sermaye üzerinden ifa edilmiş olan me-
huzat nisbetinde tenkis edilerek aslen 
vanziulyet olanlara iade olunacaktir 

5— Tekasiti seneviyenin ihtiyatıma-

hıyette olarak tesviyesi 
§ 5 Mevki meriyte vaz keyfiyti t 

Haziran 1929 dan evel tahakkuk etmez 
ve Hükümet mevzu bahs muhletı evelki 
§ de işaret edilen şerait dairesinde 
temdit eder ise Hükümetin buna rağ
men tarıhi mezkûrda ve ihtiyati mahi
yette olarak mukarrer mürettebati sene
viyenin tediyesine bağlayacağı kararlaş
tırılmalı 
İşbu mukavelename mevkii meriyete 

giremediği halde bu teslimat o andaki 
vaziyetlerile ve meclisin masarifinin 
kendilerine ait nisbeti tenzil edildikten 
sonra Hükümete iade edilecektir. 

6 — Mevkii meriyetevazınm netayici 
§ 0 — Mevkii meriyete vazi kefiyeti 

a t i d e k i neticeleri tevlit edecktir; 
1) Henüz iltihaklarını izhar etmemiş 

olan uzun vadeli istikrazlar ile üç keşi
dede çıkmiş olan ikramiyeli Türk tah
vilâtı hamillerine IX maddedeki zikr 
edilen tediyata hasr olunmuş mebaligi 
ahzn kabza imkânını verecek ve bu 
imkân mevki meriyete vaz tarıhnden 
itibaren altı senelik m. irürü zemin me
hili imtidadinca devam edecektir ; 

2) Hazine bonoları hamillerine Hlncu 
maddede musarrah olduğu ve I X inci 
maddede zikr edildiği veçhile yeni bo-
nolarin birinci faiz kuponunun ayni za
manda tediyesi ile beraber on beş se
nelik mehilin inkızasına değin yeni 
konsolit tahvillerin tevdiini temtn et
mek; 

3) IVnci maddede zikr edileceği veç 
üzere onbes spn^Jik mehilin inkızasına 
değin mutu -ı matlub senedatın mü-
hedahillere mukabil yeni bonolarla teb
dilini temin etmek. 

4) İşbu mukavelenamede mezkûr 

file://'�/daas
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bilcümle muamelât ın tesbit edilen ta
rihlerde icrasını temin etmek. 

7 — Komisyon ve ma sı aflar 
§7 İ ş b u maddede zıkr olunan mua

melât için hükümet tarafından aşağı
daki komisyonlar tahsis edilecektir. 

A) Uzun vadeli istikrazlar ile ha-
zine bonoları konsolit tahvilleri hakkin-
da tasrih edilen faiz kuponunun tedi
yesi için birlik kupon başina §1 Fran
sız frangından ıbaret hususi b ; r ko
misyon. 

R) Zıkr edilen üç keşidede çıkan 
ikramiyeli Tü ık tahvilât ının 1 eeliyesi i -
için x I V ncı maddenin 1B işaretli ben
dinde işbu tahvilat için mezkûr olan 
komisyon. 

C) Z i k r edilen üç keşidede çıkma
yan ikramiyeli Türk tahvilat ına vize 
vaz'ı için tahvil başına 1 Fransız fran
gından iba ıe t hususi bir komisyon. 

D ) Hazine bonolarının ve müteda
ir i l matlubat senedatının mübadelesi 
için III nci maddenin § 9 ve V I nici 
maddenin 10 bendinde zikr edilen ko
misyonlar: bundan mada ve Hükümet 
mukavelenamenin Hamillere vaki olacak 
ilânların neşir masarifini, işbu mukave
lename münasebetile hamiller cemiyet 
ve gıropmanlar ın masarif ve sarfiyatını 
i lk tediyat dolayisile muklar i borduro 
ve diğer formüllerin tab ' ı masarifini 
tediye edilen kuponlarla itfa edilen ik
ramiyeli tahvilat ın meydanu tedavülden 
ref edilen tahvilât ın sevk, naki l e si-
gorta masarifini vesair zaruri masarif 
müteferrikayı deruhte edecektir. 

8 — Tediyeye vaz edilmiş olan 
mebalığı tekabbüleden hamillerin bilâ 
kaydı sart iltihakı. 

§ 8 Tediyeye arz edilen her türlü 
mebaliğin hamillerce ahzukabz edilmesi 
keyfiyetinin hamillerin işbu mukavele
nameye bılâkaydi şart iltihakını tezam -
mun edeceği kat'iyen mukarrerdir. 

Binaen aleyh işbu mukavelename-
mucibince tedive edilen kuponlardan 
mütecerri t bulunacağı h e r h a n ğ i uzun 
vadedi istikraz tahvili iltihak edenler 
meyanına ithat edilmiş adolunacaktır . 

Gerek yukarıdaki §2 nin bendinde 
zikredilen iltihak vizesi ile gerek türkiye 
hissesini nat ık damga ile tevşih edilmiş 
olan ikramiyeli türk tahvilât ı için dahi 
höküm aynidir. 

Dukuzuncu bab 

H ü h ü m e t l e h a m i l l e r a r a s ı n d a h u k u k ; 

m ü n a s i b e t l e r 

M a d d e X X V I I 

B u m u k a v e l e i l e hükümet le h a m i l l e r a r a ş -

i n d e h u k u k î r a b ı t e tes is i 

1 — H û k û k ı r a b t a n ı n t e s i s i 

§ 1 — İşbu m u k a v e l e h ü k a m e t i l e X X V 

ci m a d d e a h k â m ı n a t e v f i k a n i l t i h a k l a r ı n ı 

i z h a r edecek h a m i l l e r a r a s ı n d a yegane huzukı 

r a b ı t a y ı tesis eder. 

2— H ü k ü m e t a i t t a a h u d a t ı n i f a s ı n e kayı l ı r 

t e s p i t e t m e k i ç i n m ü n h a s ı r e a s a l a h i y e t d a r 

olan meclis 
§ 2 — İşbu m u k a v e l m u c i b i n c e d e r h o h l e 

e t t i g i teahhüdatun h ü k ü m e t t a r a f ı n d a n i fas ın ı 

h a m i l e r n a m ı n a o l a r a k kaydın t e s b i t e t m e k 

iç in y e k â n e s e l â h i y e l d a r m e c l i s t i r . 

M e c l i s h e r allı a y l ı k mehi l in s o n u n d e v e 

i s t i k r a z l a r n h e r biri iç in hükümet h e s a b ı n a 

i t f a e d i l m i ş i t i b a r i s e r m a y e mıkdarını h ü k ü 

mete ı r a e edecek ve bu m i k d a r o s m a n l ı 

d u y u n u u m u m i y e s i n d e n t ü r k i y e y e i sabet e d e n 

s e r m a y e d e n t e n z i l e d i l e c e k t i r . a y n i z a m a n d a 

her i s t i k r a z için t u t u l a n h e s a b a t a n a z a r a n 

g e l e c e k a l t ı a y l ı k ı ç ı n t ü r k i y e n i n b o r ç l u o l 

d u ğ u f a i z l e r murettebatı s e n e v i y e s i n ı n m ı k d a -

rında h ü k ü m e t e ı r a e e d e c e k t i r . 

B u n d a n m a a d e mecl is t ü r k i y e t a r a f ı n d a n 

i c r a e d i l e n tes l imat ın işbu m u k a v e l e y e tevf i-

k a n suret i s t i m a l i n i n a l ı k b i r d e f t e n h e r a l t ı 

a y d e b i r hüküm ete tebliğ e d e c e k t i r 

3 __ T ü r k i y e n i n t e a h h u d a t ı n d a n 

k u r t u l m a s ı 

§ 3 — İ s t i k r a z l a r ı n her b i r i n d e t ü r k i y e y e 

d ü ş e n h i s s e y i t e m s i l eden t a h v lât a d e d i n i n . 
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temamen itfa edilmesi ile hükümet bu istikra
za ait bütün teahhudatından kurtulmuş 
olacaktır. 

4 — Turkiyenin yeni tahvilat ihraç et
mek mahfuziyeti 

§ 4 — Hükümet IOZAn muahedesi ahkanını 
ve osmanlı duyunu umumiyesi resulmaknin 
taksin i komisyonunun mukaıı eratına tevfıkan 
düyunu umumiyeden türkiyenin hissesine 
isabet eden mikdar için yeni tahvilât ihraç 
etmek hakkını istimal etmedikçe mezkûr 
sermayede hissesini temsil edin tahvilatın 

hangileri olduğunu tayın ve teşhis edilme
sini talep edemiyecektir. 

Hükümet her anüzaman dermeyan etmek 
in kânını muhtfaza ettiği bu hakkı istin al 
ettiği takdırde talivillerin mübadelesinin su
reti tatbikiyesinin tespit için meclisle uyuş-
mağa mecbur olacaklır. 

5 — Osmanlı duyunu umimiyesini bazi 
istikrazlarına mahsuben mukaddema yapılan 
tetiyatın tasdiki 

§ 5—Hükümet osmanlı düyunuumu-
miyesinin bazı istikrazlarına mahsuben 
mukaddema yapılan tediyatı icap ettikçe 
tasdik eder. 

6—Hükümetle meclis arasında hesa-
bat ın tesviyesi. 

§6 _ Gerek hükümete meclis gerek 
hükümet le arazimünfekke hükürnâtı a-
rasmda 1 Kânunevel 1928 tarihinde ka-
ti surette kesilmemiş bulunacak olan 
bilcümle hesapların işbu mukavele mu-
cibince tesviye edilecek müret tebat ı se
neviyenin ne mıkdarına ve vadisine nede 
hamillere tediye edilecek mebaliğa mü

essir olamayacağım hükümet beyan e-
der. 

Madde XXVIII 
Mukavelenin tatbiki husnsunda hü

kümetle meciisin salâhiyetleri 
1 — Umumi salâhiyetler. 

§1 — Meclis hükümetle bilitilâf işbu 
ahkâmı her veçhile tavzih etmeğe ve 
kezalik bunların bilcümle suveri tatbi-
kıyesini tekarrür ettirmeye, bu tavzi-
hat ve suveri tatbikıyenin ancak şekli 
müteal ik veya mahdut bir şümulü olmasi 

ve işbu mukavele mevaddının muhtevi 
olduğu ahkâmın esasını haleldar etme-
mesi kaydi ihtırazisi t ah t ında salâhiyet-
dardır. 

2 —- Meclisin hususi selâhiyetileri 
§ 2 — Bilmükadele ve h ü k ü m e t i » 

mükellefiyetlerinin tezayüdünü mucip 
olmaksızın meclis işbu mukavelede be-
yan olunan vadelerde cuponlar ile itfa 
edilen tahvilâtın ibrazı üzerine hamillere 
tediye edilecek mebaîiğı tespit, bunlara 
müteallik karşılıklardan kalan bakiyenin 
ciheti tahsisini tanzim ve mezkûr te-
diyatın ne suretle tehakkuk edeceği ve 
bu tediyeden sonra hamillerin hukuku
nu sair borçlu devletlere karşı ve veç
hile muhafaza edeceği hususuda salâhi-
yeti kâmileyi haiz olacaktır 

Madde X X I X 
Usulü tahkim 

1 — Uzlaşma komitasi 
1 _ İşbu mukaveleuamenin tefsir 

veya icrasından dolayı hükümetle mec
lis arasında vuku bulacak bilcümle ihtilâ-
fat, ikisi hükümet ve diğer ik is i meclis 
tarafından müntahap dört azadan terek
küp eden bir uzlaşma komitasına arz 
olunacaktır . 

2 — Tarafeynin mümessillerini t ay ın 
etmeyi 

§2 — Tarafeynden her biri diğer ta
rafın talebi tarihinden itibaren on b e ş 
günlük bir mehil zarfında mümessilleri
ni tayin etmeyi teahhüt ederler . 

3 — Hakem tayini 
§ 3 — Uzlaşma komitasının teşkili 

tarihinden itibaren onbeş gün içinde 
sureti dostanede bilitilâf hasıl olmayan 
ihrilâf her ik i tarafın tayin edeceği bi
rer hakemin hökmüne arzebillecek ve 
bunlar icabı halinde, aralarîndaki tesa-
v i i arayı izale için bir hakem alelha-
kem intihap edileceklerdir. Bu hakem? 
alelhakem intihabı hususunda tarafeynin 
mümessilleri arasında itilâf hasil olama-



dığı takdirde evel davranacak taraftan 
vuku bulan talap üzerine intihap İsviçre 
federal mahkemesi reisi canibinden icra 
edilecektir . 

Hakem alelhakem , tebaları mec -
liste temsil edilen bir devlet tebası me -
yanındc intihap edilmeyecektir 

4 Usulü tahkime tabi olmavan 
.mesail 

§ 4 — atideki mesail usulü tahki -
me tabi değildir ; 

A — Hükümet tarafından devletin 
hakkı hakimiy ilinin icrası sırasında 
ittihaz edilen umumî mahiyetteki bir 
tedbirden mütevellit mesail , 

B Mürettebatı seneviyesinin mıkdar-
larına ve teslimatına , palyelerin müd
deti devamına ve adedine ve kezalik 
yüzdelerine tealluk eden mesailki . işbu 
mukavelenin bizzat künhünü teşkil 
etmekte olup hiç bir halde münaka
şaya zemin olmayacaktır , 

Uzlaşma komitası veya hini hacet
te hakemler kendilerine arzedilen i h t i 
lâfın yukarıdaki A fıkrasında muserrah. 
istisnalara dahil olup olmadığını mihaî 
olarak takdir edeceklerdir . 

Bu meselei mütekaddemeye dairkarar 
esası ihtilaf hakkında oldığı gibi kati 
ve bila mehil lâzımülicradır,. 

5 — Tahkim masrafları 
§ 5 Tarafevnden her biri âzalarının 

mesarifini deruhde edecek ve hakem 
alelhakemin ücretlerine ve kezalik hake
me müracaat yüzünden tehaddüs eden 
sair masarifi müşterekeye mütesaviyen 
iştirak edecektir . 

Madde X X X 
Mukavelenin tahriri 

1 - Mukavelenin Fransız lisanında 
tahrir edildiği 

§ 1 İşbu mukavele Fransız lisanında 
-tahrir ve tarafların adedi kadar nüsha 
olarak tanzim edilmiştir. 

13 Haziran 1928de Pariste Türkiye 
sefarethanesinde tanzim edilmiştir. 

A. Fethi S. S. Vayt D. Kloziyer 
B. Nogara, J.Bua^iyer, Polfon Şuvabah, 
K. Vaygelt, Morisdo Kok, F. Vanruy, 
Noflize, J. Rando, E. Regart, Vişer 

Haşiye: 
İşbu mukavele ve lahikalarında o-

lan cetvellerde beyan olunan rakkam-
lar hisabatta sehivler veya ihmaller vu
ku bulmüş olduğu takdirde bu rakkam-
ların iktisap ettiği şekli katiye içraye 
tesir edemıyecektir. Zira meclis hükü
metle itilâf hasıl olduktan sonra vuku 
bulmuş olan sehivleri tashihe memur
dur. 

Lahika V 
«Tahvilin metni» 

Sabik Osmanlı impratorlığının hazine 
bonolarının konsolit tahvilleri 

1928 5x 
İtibari resülmal 

4,786,946 türk lirası yahut 4,350850 
ingiliz lirası yahut 108,771,500 fransız 
firanğından ibaret olup. 

Türkiye cumhuriyeti hükümeti ile 
Osmanlı düyunu umumiyesi hamilleri
nin mümessilleri arasında 13 haziran 
1928 tarihinde akt ve .....tarihli kanun 
ahkâmı mucibince Türkiye Büyük Mil
let Meclisi tarafından tasdik olunup...., 
tarihinde iktisabi mer'iyet eyleyen mu-
kavelenamenin 3 maddesinin §2 muci
bince sabık Osmanlı impratorlığının 
taksime oğrayan düyunu umumiyesi 
meclisi tarafından ihdas edilmiş olan r 

22 türk liralık vaya 20 ingiliz lirlık 
yahut 500 fıransız fıranklık hamilemu-
harrer 217,543 tahvile taksim edilmiştir 

Türkiyeye mürettep teahhütler ani-
füzzikir mukavelename ile tespit edil
miştir. 

Sair mes'ul devletlere terettüp ede
cek teahhütler devletlerle sabık Osmanli 
impratorlığının inkısama oğrarmş düyu
nu umumiyesi meclisi arasında akdedi
lecek itilaflar tayin edilecektir. 
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Ham'li muharrer bir tahvil senedi 
Numara 

22 Türk liralık veya 20 ingiliz lira
lık yahut 500 fıransız fıranklik 

faizler. 
İşbu tahvilât Türkiyeyi alâkadar 

ettiği mertebede yukarıda zikrolunan 
mukavele ila ve mes'ul sair devletleri 
alâkadar ettiği mertebede akdedilecek 
itilâflarla tespit edilen şarait dairesinde 
lâzımüttediye olarak senede azamî yüz
de 5 nispetinde faiz getirir. 

Kuponlar 55 Türk kuruşu veya 10 
şiling veya 12.5 fıransız fıranğı olarak 
altı ayda bir kerre her senenin 25 ma-
yis ve 25 teşrinisanisinde ve ilk kupun 
25 teşrinisani 1929 tarihli olmak üzüre. 

İstanbulda , Pariste ve Londrada 
Osmanlı bankası veya mezkûr banka 
tarafından irae edilecek müesseseler 
canibinden, 

Sabik Osmanlı impratorlığının tak
sime oğrayan düyunu umumiyesi mec
lisince maruzzikir mukavelenin 16 ci 
maddesinin §7 ahkâmına tevfikan her 
vadede tespit edildiği veçh ile tediye 
akçalarının ( Türk kuruşu veya şılınğ 
yahut fıransız fıranğı) en kımetdarı ile 
lâzımüttediye olacaktir. 

Mahalli akçası, meclis tarafından 
tespit edilen akçanın gayrı olan tediye 
mahallerinde hamiller işbu tespit edilen 
akçanın mahalli akça olarak muadilini 
kuponun tediyeye ibraz edildiği günün 
kûsurat kambiyosu hesabı ile ahzedecek-
ler ve bu kambiyo meclis tarafından 
tespit edilen akçanın tediyenirı icra 
edildiği piyasadaki kambiyosı olacaktır. 

İtfa 
Bu tahvilâtın, işbu senedin zahrinde 

mezhûr tabloda irae edilen itfası. 13 
aziran 1928 - tarihli mukavelenamenin 

XIII madesiile, diğer mes'ul devletlerle 
inikat edecek itilâfların ahkâmı,mucibi
nce ifa edilecektir. 

Bu itfa, tehvilâtın fiyatı başabaştan 

aşağı isi borsada yapıl ıcak mübayaat 
tariki ile ve fiyat i itibari başıbış mu
adil veya fevkinde ise kura keşide edile
rek çıkan tahvilâtın başa baş lan tediye 
bedeli sureti ile ifa edilecektir. 

Kura keşidesi takdirinde bu keşideler 
sabık Osmanlı devletinin taksime ogra-
yan düyunn umumiyesi mecliss mari
feti ile ve işbu meclisin merkezinde 
25 mart ve 25 eylül tarihlerinde icra 
kılınacak ve bedelleri kuponların tediyesi 
ile birlikte ve bunlar hangi para ile 
tediye edilirse ayni paradan tesviye 
edilecektir. 

25 mart keşidesinde çikan tahvilâtin 
bedeli onutakip eden 25 mayiste, 25-
eylül kedşinde çikanlarn ise 25 teşrini
sanide tediye oluncaktir. 

Mürur zaman mehillleri 
Tebiyeye vaz'ı tarihlerini takip eden 

g sene zarfında tediyeye arzedilmiyen 
vadesi gelmiş kuponlar zirde işaret edi
len medyun devletletin lehine olarak 
müruru zamana uğrayacak ve bu devlet
lerden her birinin bu müruru zamandan 
istifadesi o devletin işbu kuponlara ait 
karşılığın tesisine derecei iştiraki nispe
tinde olacaktır. 

Keşidede çikıp lâzımüttediye olduk
ları tarihten itibaren 15 sene zarfında 
tediyeye arzedilmemiş olan tahviller o 
keşide hangi medyun devlet hesabına 
icra edilmiş ise onun lehine olarak mü
rur zamana uğrayacaktır 

Muhtelif devletlerin hissei iştirakleri 
Tahvilatın sermaye ve faizi servi

sinden dolayı Türkiye ve aşağıda işaret 
edilen diğer mes'ul devletlerin her biri
ne terettüp eden mükelefiyet lozan mu-
ahedenamesinin 47 ve 49 cu maddele
rini tatbıkan 18 nisan 1925 tarihli 
hakem kararı ve osmanlı düyunu umu
miyesi resülmali itibarisinin taksimine 
memur komisyonun mukerrerati muci
bince ber vechi ati tespit edilmiştir : 
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Tekasiti seneviye Resüimal 

Tahıvlât adedi j İ t ibari meblağ 
yüzde 

4 2 1 ı 
Türk lirası ' — Türk lirası V. 
2S0,60l,3o 160,0SS 3.521,936 7^,59 Türkiye 

9,948,86 ! 5,676 124,872 2,6i Yunanistan 
36, «54,25 • 21,026 662,572 9,67 Suı iyelüplan kebir 

4 '1İ2 ,06 1 2»346 51,612 ı,u8 Yoşoslavya 
22,̂ )86,14 ! 13,114 28-.50S 6,03 İrak 
1 i.116,22 [ 6,3 4 2 13 ),524 2,02 Fi l is t in 

1,752,79 : 1,000 22,000 <\4̂  B u l ğ m s t a n 
1,230,46 702 15.444 (\H Aı navotlıık 
5.076,'İ9 i 2,S96 63,712 1,'-İS Hİ°az 
4,001,63 2,2 <3 50,226 1-05 Yemen 
2,483,7 i 1,4İ 7 31,174 0,65 Maverayı Erdan. 

87,64 50 1,100 0,02 A -d r 
184,"5 105 2,3 10 0,05 İialva 
436,44 249 5,47^ 0,11 V rit 
436,45 249 5,478 " . ¡1 fVt.ıan kazası 

3h'l ,308,09 2:7,543 4,7S5,9l6 1 ou — Yekûn 

Bu devletler arasında biç bir mes
uliyet mevcut o lmayıp her biri hissesine 
t e k a l ü l eden adetti tahvi lât ı mükellef 
o lduğu müret tebat ı seneviye ile müaba-
yaa veya itfa eder etmez hissai müret te -
besinrlenberı olacaktir. 

Kuponlar ile itfa edilen tahvi lât in 
servisinden. dolyı Türkiyeye terettüp 
eden mükellefiyetlerin tediyesine muk
tazi mebaliğ Türkiye cumhuriyeti 
hükümet i tarafindan 
tarihli mukavelename 

13 haziran 1028 
ile tesbit edildiği 

vechile teslim edilecek olan toptan teka
siti seneviyeden tefrik edilecektir. 

Ayni servislerden dolayı diğer mes'ul 
devletlere terettüp eden mükellef iyel lerin 
tedi vesine muktazi mebahg ise ileride 
in kat edecek itilâflar, mucibince işbu 
devletler tarafından teslim edilecek hissei 
işt iraklerden itraz edilecektir. 

Teminat 

Her devlete düşen müret tebat ı sene-

viyenin tediyesi Türkiye için, balâda 
mezkûr mukavelenamenin VII inci ma
ddesinde irae edilen gümrük ve istihlâk 
resimlerinin hasılatı gayri safiyesinin 
rehin olarak tahsisi ile ve diğer devletler 
için de işbu devletler Osmanlı imprator-
1 ğının taks me oğrayan düyunuamumi -
yesı meclisi arasında inikat edecek i t i 
lâflarla Lozan muahedesinin 48 inci 
maddesini tatbikan tespit edilecek rehin 
ve sair teminatla temin edilmiştir. 

Mukavelenamelerin tevdii 
13 Haziran 1928 tarihli mukavele

namenin metni ile inikat edecek itilâf-
ların metni: 

— Sabık Osmanlı impratorlığının 
taksime ograyan dûyunumumiyesi mec-
lisi merkezine. 

—- İstanbulda Osmanlı bankasına; 
— Pariste «Asseciation National des 

portem s Fran ais des va leurs mobi-
lieıs» ve Osmanlı bankasına 

•— « Londurada Concilof Foreign 
Banaholders » merkezine ve Osmanlı 
bankasına teslim olunacak ve oralarda 
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tahvilât hamilleri işbu mukavele me-
tinlerine ittila kespedebilecektir 

de de 
Sabık Osmanlı impratorlığının tak

dime ograyan düyunuumumiyesı meclisi 
için 

Murakabe için: Osmanlı bankası na
mına: 

Zahra: 
11 — İtfa cetveli 
22 — Mukavele mutunu müstahre-

cesi olarak 
Madde IlI §1-8,11 
Madde VI §1 
Madde VI7 §1 ile mütaakip para

f l a r d a ve madde XV[[ ÎXV1,VIH mü
racaat işaretleri 

Madde—X 
MaddeXTIT § 3,4,5,6,(1,5,6,7,8 inci 

irndler)8.10 
Madde Xyi§7,8 dercedilecektir. 

Lahika VI 
Tahvilin metni 

Osmanlı düyunu umumiyesinin 
ımütedahil müreltbatı karşılığı bonolar 

«A tertibi » 1928 
topdun mıkdar 

]6, 870,744 Türk lirası veya ı5,337, 
040 İnkilis 1insı jabut 383,426,000 
Fransız fırarğindan ibaret olup 

Türkiye cumhuiyeti hükümeti ile 
osmanli düyunu umnmiyesi hamileri 

mümessilin arasinda l 3 haziran 1928 
tarihinde akıt ve tarihli kanun 
ahkâmı mucibince Türkiye Büyük Millt 
»meclisi tarafindan tastik olunup . . . 
tarihinden ikt sabi mer'iyyet eyleyen 
mnkavelenin3üçü madesinin§2muc bince 
sabik Osmanlı imdratorluğunun taksime 
ograyan düyunu umumiyesi meclisi 
tarafından ihdas edilmiş olan 

22 türk liralık veya 20 inkgilizlira
lık yahut 500 Fimsız fıranklık hamile 

muharrer766(852bonoyataksimedihmiştir 
Türkiyye mütereftip tahhütler anifüz-

zikir mukavelename ite tespit edilmiştir 
Sairmeful devletlere terettüp edecek 

teahutler devletlerle sabik Osmanlı imb-
ratorluğinin inkisama oğramiş düyuna 
umumiy2si meclisi arasında akdedilecek 
itilâflarla tayiu- edilecektir; 

Faiz getırmiyen 22 Türk lirası veya 
20 îngilız lirası yahut 500 Fransizfıran-
gı kımetmde Lozanm uahadesinin 55inci 
maddcsinda musarrah mutedahilİer me-
yanındaki Kuponlarin itfa edilen tahvilât 
mukabilinne tevdi olunan 

Numaral ı 
hamiline muharrer tek 

bono senedi 
İtfa 

îşbu bonolar, türkiyeyi alâkadar 
ettiği derecele yukarida m ızkûr muka
veleli va dıger mes'ul devletleri alâkadar 

itilâflar 
et! üye 
ile itfa 

ettiği mertebede inikat edecek 
ile tespit ebilen şıraıt dairesinde 
edilen her biri senelik 303ehim 
edilecektir. 

Senelik itfa kapanları her senenin 
25 teşrinisani sinle ve ilk kıpon 25 teş
rinisani 1920 tarihli olmak üzere; İsta-
ubuldı Parisde Londrada Osmanlı Ban
kası veva mezkur banka tarafından irae 
edilecekmüesseseler canidinden Berlinde 
SLileichrö ter bankası ve döye bank cani
binden, Romada Bankaditaliya ve Ban
ka kommerçiyale îfcalyana cınibindeden; 
Brükselde ve m itedahillerin mübadelesi 
icra edilmiş olan ve meclis tarafından 
icabında irae edilecek memleketlerin 
sair mahallerinde Osmanlı bankası, ve 
Doyçe Bank tarafından, tayin edilen 
müesseter mariîetile, sabıkOsmanli impra-
torl gınıntakşimeoğrayaudüyunuumumiyş 
m chsin^e .marüzzikir mukavelenam smu 
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XVI inci maddesinin §7 akâmına tevfi
kan her vadede tespit edil digi veçhile 
tediye akçalarının (Türk kuruşn veya 
şiling veyahut Fraansıs Fıranğı) en kıy-
metdarı ile lâzimülitfa olacaktir. 

Mahallî akçaşı , meclis tarafından 
tespit edilen akçanın gayri tediye ma
hallerinde hamiller işbu tespit edilen 
paranın mahalli para olarak muadilin 
Kuponun tediyeye ibraz edildiği güuün 
kambiyosu hesabı-ile ahzedecekler vebu 
kambiyo meclis tarafından tespit edilen 
paranın tediyenin icra edildiği piyasa
daki kambiyosu olacaktır 

Mururu zaman mehilleri 
Tediyeyi vaz'i tarihlerini takip eden 

onbeş senezarfında tediyeye arzedilmeyen 
itfa kuponları medyun devletlerin lehine 
olarak müruru zamana oğrayacak ve bu 
devletlerden her birinin bu müruruzaman
dan istifadesi o devletie işbu kuponlara 
ait karşılığın tesisine derecei iştiraki 
nispetinde olacaktır . 

Muhtelif devletlerin hissei iştiraki 
Bonoların itfasinden dolayi Türkiye 

ve aşağıda işaret edilen diğer mes'ul dev
letlerin her birini terettüp eden mükelle
fiyet Lozan muahede namesinin 47 ve 
55 inci maddelerini tatbikan ve 18 nisan 
1925 tarihli hakem kararı mucibince 
berveçhi ati tespit edilmiştir 

Yüzde ToPtan mikdar Tekasiti seneviye 

1 2 3 

Türkiye 
Firansiz firanğı Firansiz firanğı 

Türkiye 62,54 10,550,496 351,683,20 
Yunanistan 10,46 1,746,532 5?,8İ7,73 
Surye lüplan kebir 7,15 1,206,2İ6 40,26,720 
Yogoslavya 5'22 831,562 29,S85;47 
İrak 5,25 884,950 29,498,33 
Filistin 2,54 427,988 İ4,26«,27 
Bulgaristan 2,07 348,722 11,424,07 
Arnavotluk 281,578 9,385,^3 
Hİcaz M e 195,044 6,5İ3,47 
Yemen 0,9i İ5t40^ 5,134,^0 
Mavrayi er'en 0,̂ 6 95,f»90 3,186,33 
Asir 0,02 3,4lü 113,67 
îfalya 0,25 42GJ6 1,421,20 
IS'ecit 0,10 16,8 »0 5 f l l , 
Maan kaza si 0,10 16,786 559,53 
Yekûn 100 — 16,870,7 44 56*,S5-,İ3 

T I 

• 

i 
E1 

h 

\ 
f 

\ 

Devletler arasında hiç bir mütesel
sil mesuliyet meycut değildir . 

Senelik itfa kuponlarının servisin
den dolayı Türkiyeye tetettüp eden 
mükellefiyetlerin tediyesine muktazi 
mebaliğ türkiye cumhuriyeti tarâfınden 
13 haziran 1928 tarihli mukavelename 

cek olan toptan tekasiti seneviyeden 
tefrik edilecektir. 
Ayni servislerinden dolayı diğer mes'ut 

devletlere terettüp eden mükellefiyetle
rin tediyesine muktazi mebaliğ ise ile-
r i i e inikat edecek itilâflar muci-

île tespit edileceği veçhile teslim adile- dince işbu devletler tarafından teslimi 
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edilecek hissei iştiraklerden ifraz edi
lecektir 

Teminat 
Her devlete düşen mürettebatı se-

neviyenin tediyesi Türkiye için balâda 
mezkûr mukavelenin VII inci maddesin 
de irae edilen gümrük ve istihlâk resim
lerinin hasılatı gayrı safiyesinin rehnola-
rak tahsisi ile ve diğer devletler için 
de işbu devletlerle sabık Osmanlı inpa-
ralorlığmı taksime uğrayan düunu umu-
miyesi meclisi alasında inikat edecek 
itilâflarlarla Lozan müahedenamesinin 
48 inci maddesini tatbikan tespit edile
cek rehin ve sair teminatla temin edi-

• 

lecektir . 

Mukavelenamelerin tevdii 
13 haziran 1928 tarihli mukavele

namenin metni İle inikat edecek itilaf
ların metni, 

— Sabık osmanlı imperatorluğının 
taksime oğrayan düyunü umumiyes 
meclisi merkezine 

Istanbulda Osmanlı bankasına 
Pariste « Asseciation Naiionale des 

porteurs Français des Valeurs mobi 
liereş merkezile Osmanlı bankası 

Londurada « Concil of Fereaign 
Bondhclders » merkezine ve Osmanlı 
bankasına, 
Berlinde » S Blechröder bankasına 
ve döyce banka, 

Bürükselde Osmanlı bankası ve 
döyiçe bank tarafından tayin edi
len müesseselere; 

Aaverste Association Belge pour 
la defense des üententeuıs de Foods 
publies ine tevdi olunacak ve oralarda 
bono hamilleri işbu mukavelename me
tinlerine ittila kespedilecekleadir. 

murakabe için de 
de Osmanlı imqratorlığının taksime 
uğrayan düyunu umumiyesi meclisi için 
zahra : 

Mukavelenamenin mutunu müstah-
recesi olarak 

Madde IV §,5,6,7,8, 12 
Madde VI §1 
Madde VII §[ ile mütaakip qara-

ğırafiar ve VIK ve xVl,XVII müracaat 
MaddeX 
Madde XII ŞI ( b ye kadar) elerce-

dielcektir. 
Lahika VII 

« tahvilin metni » 
Osmanlı Düyunu umumiyesinin 
mütedahil tekasiti seneviyenin 

mukabil bonoları 
<< B tertibi. » 1928 
Toptan mıkclar 

64412,000 fransız fıranğından ibaret olop 
Türkiye cumhuriyeti Hükümet ile 

Osmanlı düyun u umu miyesi hamil leri 
arasında 13 haziran 1928 tarihinde akt 
ve... tarihli kanun ahkâmı mucibin
ce Türkiye büyük millet meclisi tarafın
dan tasdik olunup tarihinde iktisabı 
meriyet eyleyen mukavelenamenin 1 v 
inci maddenin §2 mucibince sabık Osma
nlı' impiratorlığının taksime oğrayan 
duyunu umumiye meclisi tarafından ih
das edilmiş olan 1000 fıronsız fıranklık 
hamile muharrer.46,412 bonoya taksim 
edilmiştir. Türkiyeye müterettep taahut-
Jer anüfüzzikir mukavelename ile tespit 
edilmiştir-Sair mesul devletlere terettüp 
edecek teahhüler bu devletlerde sabık 
Osmanlı imperatorlığının inkısama oğra-
miş düyunu umuuıiyesi meclisi arasında 
akdedileeek itilâflarla tayin olunacaktır : 

Faiz getirmeyen 1,000 frasız fıran
klık kıymetinde Lozan muahdinamesi-
nin 55inci maddesinde müsarrah müte-
dahiller meyanındaki kupolerla itfaedilen, 

numrolu 
hamile muharrer tek bono senedi 

itfa 
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İşbu bonolar türkiyeyi alâkadar ett-
iği derecede yukarıda mezkûr mukave
lede ve diğer mesul devletleri alâkadar 
ettiği mertebede inikat edecek itilâflar 
ile tespit edilen şarait dairesinde tediye 
edilen her biri senelik otuz sehimle itfa 
edilecektir. Senelik itfa kuponları her 
senenin 25 Myis ve 25 teşrinisanisinde 
ve i lk kupon 25 teşrinisani 1929 tarihli 
olmak üzere 

İsanbulda, Pariste ve Lordrada Os
manlı bankası ve mezkûr banka taraf--
ndan irae edilen müesseseler canibinden. 
Berlinde S. B l ıchroder bankası ile Döy 
çe Bank tarafından Romada Banka Di 
talya ve Banka Komerçiale İ ta lyana 
tarafından; Brükselde ve mütedahillerin 
mübadelesi icra eddmiş olan ve meclis 
tarafından icabında irae edilecek olan 
memleketlerin sair mahallerinJe Osman 
l i Bankası ve Döyçe Bank tarafindan 
tayın edilen müesseseler tarafından: 

1 Fransız frangı ile lâzi.ııüttediye 
I 

olacaktır. 
i Müruru zaman mehilleri 

Tediyeye vazı tarihlerini takip eden 
onbeş sene zarfında tediyeye arzedilme-

' yen vadesi geçmiş itfa kuponl ı r ı zirde 
işaret edilen medyun devletlerin lehine 

1 olarak müruru zamana oğrayacak ve 
bu devletlerden her birinin bu müruru 

I zamandan istifadesi o devletin işbu ku-
• ponlara ait karşılığının tesisine derecei 
| iştiraki nispetinde olacaktır. 
i Muhtelif devletlerin hisse iştirakleri 

Bonoların itfasından dolayı Türkiye 
ve aşağıda işaret edilen diğer me'sul 
devletlerin her birine teret tüp eden mü
kellefiyet Lozan muahedenamesinin 45 
ve obinci maddelerini tatbiken ve :8 

, Nisan 1925 taribli hakem kararı mu 
cibince berveçhiati tespit edilmiştir. 

t 
Yı izde Toptan mıkdarı j Tekrsiti seneviye 

2 3 

/• Fı 1 ansız franga Firansiz fır arğı 
T ü r k ç e 70,78 455,5 8,00 » l ö l ',600 ~ 
Yunanistan 9,84 6,3 40,0 00 21 1,834 
Suriye-lüpnan kebr 4/>4 2,733,000 91,100 
Yugoslavya 5,21 3,357,000 11 ı,900 
İ rak 2,65 1,705,000 56,833 
Fil is t in 1,28 825,000 27,500 
Bulgaristan 2,57 1,656,000 55,200 
Arnavotluk 1,73 1,110000 37,000 
Hicaz 0,58 376.000 12,533 
Yemen 0.46 297,000 9,900 
Maverayı erden 0,29 184,000 6,133 
Asir 0,01 7,000 233 
İ talya 0,26 170,000 5,667 
Necit 0,05 32,000 1,067 
Maan kazasi 0,05 32,000 ! i ,o f i7 

yekûn 
100 — 64,412,000 2,147,067 
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Hu devletler arasında hiç bir mü-
teselsil mes'uliyet mevcut değildir. 

Senelik itfa kuponlarının servisinden 
dolayi Türkiyeye t e r e t ü p edenmükelle-
fıyetlerinin tediyesine muktazi mebalig 
Türkiye cumhuriyeti hükümeti tarafından 
13 haziıan 1928 tarihli mukavelename 
ile tesbit edildiği veçhi'e teslim edilecek 
olan topdan t"kasiti seneviyeden tefrik 
edılecektir. 

Ayni servislerden dolayi diker mes'ul 
devletlere teret tüp eden mükellefiyetlerin 
tediyesine mukeazi mebalig ise deride 
inikat edecek itilâflar mucibince işbu 
devletlrr tarafindan teslim edileck hissel 
iştiraklerden ifraz edilecektir. 

Teminat 
Her devlete düşen müret tebat ı sene-

viyenin tediyesi Türkiye için balâde 
mezkûr mukavelenamenin V l l inci ma
ddesinde irae edilen günrük ve istihlâk 
resimlerinin hasılatı gayri safiyesinin 
rehnolarak tehsisi ile ve diğer devletler 
için de işbu devletlerle sabık Osmanlı 
improterliğinin taksime ograyan diiynu 
umumiyesi meclisi arasnda inikat ede
cek itilâflarla Lozanmuahadesinin 48inçi 
maddesini tatbıkan tespit edilecek rehin 
ve sair teminatla temin edilmiştir. 

Mukavelenamelerin tevdiî 
13 Haziran 1928 tarihli mukavele

name metni de inikat edecek itilâfların 
metini 

- Sabık Osmanlı imperatorlığının 
taksime oğrayan düyunu umumiyesi 
meclisi merkezine 

İstanbulda Osmanlı Bankasına 
Pariste «-Yssociation Nationale des nor-

L 

teuıs Fıançais de valeme meuvtes» 
merkezine ve Osmanlı Bankasına 

Londrada Conseil offoreyn Bond-
holpers merkezine ve Osmanlı Bankasına 

Berlinde S Bleiehrödere bankasına 
ve Döyçe banka. 

Brükselde Osmanlı bankası ile Döyçe 
bank tarafından tayin edilen nüesseselere 

Anverste Assosiation Belge pour la 
Defense des deteneurs des fonds» «a» 
tevdi olunacak ve oralarda bono hamil
leri pubiies ye işbu mukavelename me
tinlerine ıttıla kespedebileceklerdir 

de de 
Murakabe için: Sabık Osmanlı impera-
torhğmın taksime oğrayan düyunu u-
mumiyesi Meclis için: Osmanlı bankası 
namına 

Zahra: 
Mukavele mütünü müstahrecesi o-

Jarak: 
M a d d e - I V § 5, 6, 7, 8, 12 
Madde VI § 1 
Madde--VII § 1 ile mütaakip para

graflara VIilk XII ve XVII inci mad
delere müracaat 

Madde - X 
Madde - XII § 1 (1 inci ve 4 üncü 

bent) yani bonolar hakkında «B tertipi» 
dercedilecektir. 

Lahika v III 
« Tahvilin metni » 

Osmanı duyunu umumiyesinin 
mütedail tekasiti seneviyesinin 

mukabil bonoları 
«C tertibi» 1928 toptan rnıkdar 
245,490,000 Fıransız fıranğmdan iba

ret olup Türkiye cumhuriyeti ile os 
mani} düyunu umumiyesi hamil[eri ara
sında 13 hazımn 1928 tarihinde akt v© 

tarihli kanun ahkamı mucibince 
Türkiye büyük midt meclisi tarafından 
tasdik olunup tarihinde iktisadi 
meri et eyleyen mukavelenamenin IVc 
ınıddesinin §2 mucibince sabık osmanlı 
i 'opratorlığıru taksime uğrayan düyunu 
umıiıinyi si meclisi t ıralinban ihdas e-
dilıniş olan, 

1000 fıranklık hamile muharrer 245 
490 bonoya taksim edilmiştir • 
Türkiyeye müterettiq teahhütler anifüz-
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zikir mukavelename ile tespit edilmiş
tir • 

Sair mesul devletlere terettüp ede
cek teahhüt ler bu devletlerle sabik os
manlı imparator iğinin inkisama uğra
mış düyunu umumiyesi meclisi arasında 
akdedilecek itilâflarla tâyin olunacaktır 

Faiz getîrmeyen 1000 fransız fırank. 
lık kıy netinde Lozan muahedename-
stnia 55 inci maddesinde musarrah 
mütedahiller meyanındaki kuponlarla 
itfa edilen Numaralı. 

Hamile muharrer tek bono senedi 
îtfa 

işbu donolar Türkiyeyi alâkadar 
ettiği derecede yukaride mezkûr mukave
lede ve diğer mes'nl devletleri alâkadar 
etliği mertebede inikat edecek itilaflarla 
tespit edilen şar ait dairesinde tediye 
edilen her biri senelik otuz sehim ile itfa 
edilecektir. 

Senelik itfa kuponları her senenin 
25 teşrinsanisinde ve ilk kuPon 25 
teşrinisani 1929 tarihli olmak üzere 
İstanqulda Parisle, Londrada Osmanlı 
bankası ve meikitr banka tarafından 
irae edilen müesseseler conibinben; 

Berlinde S. Bleichröder bankası ve 
Deyçe bank tarafından . 

Romada Banka ditalya ve Banka 
konmerçiyaîe italyana 

Brükselde ve mütedahillerin mübade
lesi icra edilmiş olan memleketlerin sair 
mahallerinde O in anlı bankası ve Doyçe 
bank tarafınban tayin edilen müersese-
ler tarafından Firansiz firanğı ile lâzı-
müttediye olacaktır . 

Müruru zaman mehilleri 
Tediyeye vaz,ı tarihlerini takip eden 

onbeş sene zarfında tediye ye arzedilme-
yen vadesi gelen bonolar il fa koponları 
zirde işaret edilen medyun devletlerin 
lehine olarak müruru zamana oğraya-
cak ve bu devletlerin her birinin bu 
müruru zamandan istifadesi o devletin 
işbu koponlara ait karşılığın tesisine 
derecoi iştiraki nispetinde olacaktır . 

Muhtelif devletlerin hissei iştirakleri 
Bonoların itfasindan dolayı Türkiye 

ve aşağıda işaret edilen diğer mes'ul dev
letlerin her birine terett ip eden mükeli 
lefiyet Lozan muahedenamesinin 45 v-
55inçı maddelerini tatbıkan ve 18 Ni
san 1925 tarihli hakem kararı muce-
bince berveçhi ati tespit edilmiştir. 

Türkiye 
Yunanistan 
Snriye-Lublan kebir 
Yugoslavya 
İrak 
Filistin 

Arnavutluk 
Hicaz 
Yemen 
Maverayi Erden 
Asir 
İtalya 
Neeit 
Maan kazası 
Yekûn 

Yüzde 
|ı 
II 

Toptan mıkdarı Tekasiti seneviye 
1 1 2 t' 1 

3 
Firansiz fırangı Eıransız firanğı 

83,2? 204405000 6<4İ4? 00 
7,25 17805000 5935f>0 
0,62 1530000 5 1000 
4,10 1000«000 3 35 -c 00 
0,46 1139000 37967 
0,23 551000 1886? 
2,2 u 6619000 187300 
1,34 3298000 109933 

1 o, 10 252000 8400 
0,08 198000 
0,0-3 12J000 4100 
~ 4<>00 133 
0,19 466000 15534 
0,01 22000 733 
0,01 22000 733 
100 245,490,000 \ 8,183,000 

Bulgaristan 
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B u devlotler arasında hiç bir müte 
selsil mes'uliyet mevcut değildir . 

Senelik itfa kuponlarının servisinden 
dolayı Türkiyeye trrettiip eden mükelle
fiyetlerin tediyesine muktaz ı nıebalığ Tür 
kiye cumhuriyeti hükümeti tarafından 
13 haziran 1028 tarihli mukavelename ile 
tespit edildiği veçhile teslim edilecek 
olan toptan tekasiti senevi yeden tefrik 
edilecektir 

A y r i servislerden dulayi diğer mes' 
ul devletleri teret tüp eden mükellefiyet-
lerin tediyesine muktazı mebalığ ise 
ileride inikat edecek itilâflar mucibince 
işbu devletler tarafından teslim edilecek 
hissei iştiraklarden ifraz edilecektir . 

Teminat 
Her devi te düşen müret tebat sene

viye tediyesi Türkiye için, balâde mez
kur mukavelenamenin VII inci mad
desinde irae edilen gümrük ve istihlâk 
resimlerinıhasılat gayrisafivesinin rehin 
elarak tahsis ile ve diğer devletler içinde 
işbn devletler ile sabik Osmanlı mpırator-
luğûnûn taksime uğrayan düyunu umû-
mlyenin meclisi arasında in ika t edecek 
itilâflarla Lozan muahedesinin 48 inci 
maddesini tatbikan tespit edilecek rehin 
ve sair teminatla temin edilmiştir . 

Mukavelenamelerin tevdii 
13 Hziran 1928 tarihli mukavelena

menin metniyle inikad edecek itilâflarin 
metni: 

Sabık osmanlı imperatorluğunun 
taksime uğrayan düyunu umumiyesi 
mecisi merkezine, 

— Istanbulda »Osmanlı bankasına; 
Pariste «Association Nationale des 

porteur Français de Varlems Mobiliers» 
ve Osmanlı bankasına; 

Londırada—Conci 1 of Foreign Bon-
dhoders merkezine ve Osmanlı bankası; 

Berlinde — Ş.Bleichröder bakansma ve 
Doyiçebanka 

Brükselde osmanh bankasıyle Doyiçe 
bank tarafından tayin edilen müesseseler 

Anversde — sassotion Belge paourla 
Deense des Détenteurs de tands Publis 

Tevdi olunacak ve oralarda bono 
hamilleri işhu mukavelename metinlerine 
ıttıla kespedeceklerdir. 

de do 
Murakabe için : sabık Osmanlı 

imparatoluğunun taksime usrayan 
düyunu umumi yesi meclisi için: Osmanli 
Bankasi namına 

Zahra 
Mukavele m ütünü müstuhrecesi 

Madde IV § 5,6,7,8, i 2 
Madde V I § 1 
Madde VII § 1 ve mütaak ıp parag

raflar ile madde VIII, X V I , X V I I mü
racaat. 

Madde X 
Madde X I I § 1 ( 1 inci \e souuncu 

bent yani c tertibi bonolar hakkında ) 
dercedilecektir. 

Türkiye Hüküm îti Cümhuriyesiyle 
Osmanlı Düyunu umnmiyesi meclisi i -

daresi arasında münnk ı t itilâfname 
13 Haziran 1928 tarihli muka

velenameye lahika 
Paris 13 Haziran 1928 

Birinci madde 
Meclis merkezinin Parise nakli 

13 Haziran 1928 tarihli mukavele
namenin XVIII maddesinde musarrah ol
duğu vecih üzre meclis merkezinin Pa
rise nakli mezkûr mukavelenamenin ik
tisabı meriyetinden itibaren bir sene 
zarfında itmam edilmiş olacaktır. İ şbu 
naklın icap etdirdiği tedabirin kafesini 
meclis ittihaz edeeek ve hükümetçe 
meclise nakil mesarifi namıyla 13 ha
ziran 1928 tarihli mukavelenamenin 
XV maddesinde zikredilen sermayeyi 
mahsustan tefrik edilecek 5000 r L (beş 
bin İngiliz lirasi ) maktu bir miktar 
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tahsis olunacaktır . 
Meclis Türkiyede malik olduğu em

vali gayrı menkule üzerinde kendisine 
tanılmış olan bilcümle hukoku dahi 
hükümete terkeder. 

Hükümet meclis mesarifi umumi ye-
sindeki hissesi namiyle 1 Haziran 1929 
tarihinden itibaren meclise senevi 29450 
(yirmi doknz bin dört yüz elli) alt ım 
Türk lirasindan ibaret maktu bir meb
lağ tahsis eyleyecektir, 

Bu meblağ Qsmanlı düyunu umu-
miyesinden türkîyeye isabet eden hisste-
ye tahsis edilen merhunat hasilı üzerin
den racihan tefrik edilecektir. 13 Haziran 
1928 tarihli mukavelenamenin Türk 
lirasinin ecnebi akçasıne tebdilinin tatil i 
şaraitina mütedair olan XVII madde 
ahkâmı mezkûr 29450 altın türk liralık 

tahsisatı maktuaya tekabül eden türk 
kâğıt parasının ecnebi parsına tebdili 
hususunda tatbik edilmeyecek ve bu 
tebdiller hiç bir hâlde ve hiç bir sebeple 
tehir edilmeyecektir. 

Madde 11 
Meclisin memuriyetlerinin nakli 

Türkiyede bulunan meclisin bütün memu-
r yeti erinin hükümete dc\ri tastık edilir. B u -
netice meclisi mezkur memuriyetlerin mevcu
duna idd ıa \ i tasarruf edemeyecek ve her 
halde onların zimmetlerinden yahut gerek 
memuriyetleri tarafından doğrudan doğruya 
gerek meclis vaslasıyle deruhte ettikleri 
vecibelerden mes'ul tutulmayacaktır . 

Meclis 13 Haziran 1928 tarihli mukavele
namenin mevkii meriyete vazndan tibaren 
üç aylık bir mehil zarfinda merkezinde 
bulunanvari datın cıbayetine mütaallıks icillatı 
yalarını ve kuyudatı hisabiyeyi talep vukuun-
dava dosda hükümete tevdi edecektir. 

Madde III 
Meclis nezdinde mevdu meblağ 

Aşağıda irae olunup atideki hizmetlere tahsis olunan merhunattan rnütahassıl 
mebaliği meclis emaneten hıfzedecektir: Türk lirası Fransız Frangı 
1)Osmanlı Anadolu Şimendiferlerine kilómetro 

başına teminat 1,536,360,26 
2 e) İzmir Kasaba ve imtidadi şımeudüferlerinin 

kilómetro başına teminat 816.538,68 
3 e )Dok, tersane ve inşaatı bahriye şirketinin teminat ı 581.308,12 
4 e) Selanik—İstanbul iltisak şımendüferlcrinin kilómetro 

başına teminat 42,579,43 
5 e )Selanik-Manastır şımendüferjerinin kilómetro ba

şına teminatı 4.6' 8,02 
6 e) Şam Hama ve imtidadi şimendüferlerinin kilómetro 

başına teminatı 3.508,832,30 
2 . 9 É O O I ¿ T _ 24-JT8" 089,47 

3,454,032,17 

7.155,225 

Meclis mebaliği ıuezküreyi en mmaf ık 
şekilde tenmiye edecek ve hükümet alaka
dar şirketlerle b'littifak meclis tarafından 
icra edilenlerden daha ziyade müsait g ö r ü -
necek^ bilcümle tenmiye tariklarını jraeye 
salâhiyetdar olacaktır. 

Hasıl olan faizler 1 Haziran 1929 dan iti
baren hesanaidesi matlubuna geçirilecdk ve 
asliyle birlikte aşağıdaki ahkâma tevfikan 
hükümete ve yahut diğer esbabı hukuka ta
hsis olunacaktır. 

Anıfultarz mebalio aşağıdaki veçhile tes-
\ iye olunacaktır 

A) yukarda 1,2 numarada beyan olunan 
mebalığ için «Anadolu Osmanlı şömendiifer-
\e İzmir Kasaba şÖmenduferi » hükümetle 
alakadar şiıketler arasında akdedılec »k itilaf-
namclerc bu hususta dercedilecek olan ahka
ma tevfikan; 

B ) yukarda 3 numarada beyan olunan 
meblağ için ( Dok, Tersane ve inşaatı bah
riye şirketi ) 24 Temıız 1923 tarihli Lozan 
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muahedename-sine mülhak XII inci protokolün 
tatlrkında ittihaz edilecek ahkâma tefjkan-, 

G yukarda 4,5,6 numarada beyan olunan 
meblâğ için Selanik şömendufer i ıltisakı, 
Selanik — Manastır ve Şam - Hama Türkiye 
hükumetiyleOsmanlı imperatorluğundan a y r ı 
lan araziye malık hükümetlerle alakader şir
ketler beyninde akdedilecek itılafnamelere bu 
hususta dereolunacak ahkama tefıkarı 

Madde IV 
Tarablus garp sermayesi 

13 Haziran 1928 tarihli mukavelenamen in 
imzasından sonra mümkün olduğu kadar az 
zaman zarf.nda meclis filhal mevcut olduğu 
şekilde «Trablus garp» sermayesini tahakkuk 
ett irmeğe mübaşeret ve Türkiyenin hissesini 
mezkur mukavelenamenin XV maddesinde 
işaret edilen sermayei mahsusa teshm edece
ktir. 

Madde V 
ihtiyat sermayesi 

13 Haziran 1928 tarihli mukavelenamenin 
imzasından sonra mümkün olduğu kadar az 
zaman zaıfında meclis hali hazırda mevcut 
olduğu sakilde düyünnu muvahhideı ı in ve ik-
ramiyeli Türk tahvilâtının servisine muhassas 
ihtiyat sermayesini nakle tahvil etmeğe mü-
başeret edecak ve Türkiyenin hissesini mez
kûr mukavelenamenin X V inci maddesinde 
beyan olunan sermayei mahsusa teslim ede
cektir 

Madde VI 
Mütekabil ibra 

13 Haziran 1928 tarihli mukavele ile işbu 
İtdafname ahkâmı mahfuz kalmak şartıyle 
hükümet ve meclis mütekabilen yekdiğerini 
tamamen ve sureti mutlakada ibra eder ve 
umumiyetle bilhassa varidatı muhassasa ve. 
varidatı mevduadan cibayet edilen mebal iğ 

ve keza uıebaliği mezkurenin istimal ve tahsis 
dolayisiyle her hangi bir suretle yekdığer in-
den mutalebede bulunmaktan feragat ederler. 

Madde VII 

Usüli tahkim 

Hükümetle meclis arasında işbu itilâl'nâme-
nin tefsirve icrasından tekevvün edecek bil
cümle ıhtilâfat 13 Haziran 1928 tarihli muka
velenamenin XAIX inci maddesinde muayyen 
olduğu veçhile tahkim usuliyle tesviye edi
lecektir. 

Madde VIII 

Tastik 

İşbu iti lâfname 13 Haziran 1928 tarihli 
mukavelenan enin cüz'u mütemmimi elduğu 
cihetle mezkur mukavelename ite ayni za
mandan ve ayni şarait altindan tastik edil
mek lazım gelecektir. 

13 Haziran 1928 tarihinde Pariste Türkiye 
sefarethanesi binasında nüshateyn olarak 
tanzim ve imza edilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti hükümeti iç in 
FETHİ BEY EFENDİ HAZRETLERİ 

Osmanli düyünuumumiyesinin meclisi ida* 
resi için: 

Osmanlı düyüumuıniyesinih meclisi idaresi 
reisi MÖSVÖ F. DEKLÖZIYEH 
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