DEVRE : V

ClLD: 14

tgttMA : 2

T. B. M. M.
ZABIT CERIDESi
On iiguncu

inikad

9 - XII - 1936 Cargamba
Sayifa
Mundericat
1 — Sabik zabit hulasasi

38

2 — Havale edilen evrak

38

3 — Riyaset divanmm Heyeti umumiyeye
maruzati
38
1 — Saym iiyelerden bazilarrna izin verilmesi hakkinda Biiyiik Millet Meclisi Riyaseti
tezkeresi
38:39

Sayifa
4 — Miizakere edilen maddeler
39
1 — tnhisarlann idaresi hakkmdaki 1660
numaralr kanuna muzeyyel 2159 sayili kanunun
9 ncu maddesine bir fikra eklenmesine dair kanun layihasi ve Gumrtik ve, inhisarlar enciimeni
mazbatasile tuz kanunu layihasi ve Gumrtik ve
inhisarlar, tktisad, Adliye, Maliye ve Biitge enciimenleri mazbatalan (1/623, 47)
39:49

1 : 13

9-12-1936

C:1

1 — SABIK ZABIT HULASASI
§urayi devlet Maliye ve Nafia dairesi reis ve azahgi segimi iqm reyler toplamldi.
Turkiye Cumhuriyeti He Sovyet Sosyalist Ciimhuriyetleri Ittihadi arasmda hudud ihtilaflarmm tetkik
ve tesviyesine mtiteallik teati olunan nota ile,
Turkiye CUmhuriyeti ile Yugoslavya Kiralhgi arasmda imza edilmis. olan ikamet mukavelenamesinin
tasdiklarma dair kanun layihalari kabul edildi.

giirayi devlet Daire reisligine; 165 rey ile Asim
Yegin'in ve Azaligma 153 reyle Cudi Ozal'm secildikleri teblig edilerek §ar§amba giinii toplanilmak
iizere inikad bitirildi.
Balkan Yekili
Tevfik Fikret Silay

Katib
Tokad
S. Tevfik Genca

Katib
Coruh
Ali Zirh

HAVALE EDlLEN EVRAK
Layihalar
1 — 1936 yih muvazenei umumiye kanununa bagli
(D) cetvelinin Jandarma genel komutanhgi kisminda
degigiklik yapilmasma dair kanun layihasi (1/653)
(But§e enciimenine)
2 — Milli Miidafaa vekaleti Hava miistegarligi hesabma Almanyada makine miihendisligi tahsilinde bu.
lunan Tegmen Fuad Hakkinm 683 sayih kanunun

10 ncu maddesinden haric, tutularak hem nasibh tegmenlerle birlikte yiizba§ihga terfii hakkmda kanun layihasi (1/654) (Milli Miidafaa enciimenine)
Tezkereler
3 — Baymdirm Yenice mahallesinden Aydinhogullarmdan Hiiseyinoglu Altmdi§ Mustafanm bliim cezasma sarptinlmasma dair Ba§vekalet tezkeresi (3/303)
(Adliye enciimenine)

BlRlNCl

CELSE

Agilma saati: 15, 00
BALKAN — Refet Canrtez
KATIBLER:

Nasid Ulug(Kutahya), Ali Zrrh (Qoruh)

BALKAN — Celse a§ilmistrr.
3 — RlYASET DtVANININ HEYETt UMUMlYEYE MARUZATI
Veli Yasm (Kayseri), 2 ay. Hastahgrna
binaen,
Kemal Olpak (Kocaeli), 1,5 ay. Hastahgrna
binaen,
Mustafa Ulusan (Konya), 2 ay. Hastahgrna
binaen,
Sabri Toprak (Manisa), 2 ay. Hastahgrna
binaen,
Naki Yaltrrik (Mus,), 2 ay. Hastahgrna
binaen,
Ismail Qamas (Ordu), 1 ay. Mazeretine
binaen,
Husameddin Okan (Sinop), 2 ay. Hastahgrna
binaen,
Danis Eyiboglu (Trabzdn), 1 ay. Mazeretine
binaen,
Memfid Emin Yurdakul (Urfa), 2 ay. Hastahgrna binaen,
Hakki Uugan (Van), 1 ay. Hastahgrna
binaen,

1 — Saym uyelerden bazilarma izin verilmesi hakkmda Biiyiik Millet Meclisi Riyaseti
tezkeresi
BALKAN — Tezkereyi okutuyorum.
Umumi heyete
As>grda isimleri yazili saym uyelerin izinleri Riyaset divanmca kabul edilmistir.
Umumi heyetin onanmasma sunulur.
B. M. Meclisi Reisi
M. Abdiilhalik Renda
Ibrahim Karantay (Kastamonu), 2 ay. Hastahgrna binaen,
Srtki §erif Eken. (Kastamonu), 1,5 ay. Hastahgrna binaen,
Nahid Kerven (Kayseri), 20 giin. Hastahgrna binaen,
Suleyman Demirezen (Kayseri), 2 ay. Hastahgrna binaen,
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BA§KAN — Birer, birer reye arzedecegim:
Ibrahim Karantay (Kastamonu), 2 ay.
BALKAN — Kabul edenler... Etmiyenler...
Kabul edilmistir.
Srtki §>erif Eken (Kastamonu), 1,5 ay.
BA§KAN — Kabul edenler... Etmiyenler...
Kabul edilmistir.
Nahid Kerven (Kayseri), 20 gun.
BALKAN — Kabul edenler... Etmiyenler...
Kabul edilmistir.
Suleyman Demirezen (Kayseri), 2 ay.
BA§KAN — Kabul edenler... Etmiyenler...
Kabul edilmistir.
Veli Yasm (Kayseri), 2 ay.
BALKAN — Kabul edenler... Etmiyenler...
Kabul edilmistir.
Kemal Olpak (Kocaeli), 1,5 ay.
BALKAN — Kabul edenler... Etmiyenler...
Kabul edilmistir.
Mustafa Ulusan (Konya), 2 ay.
BALKAN — Kabul edenler... Etmiyenler...
Kabul edilmistir.
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Sabri Toprak (Manisa), 2 ay.
BALKAN — Kabul edenler... Etmiyenler...
Kabul edilmistir.
NaM Yaltirik (Mas), 2 ay.
BALKAN — Kabul edenler... Etmiyenler...
Kabul edilmistir.
Ismail Qamas (Ordu), 1 ay.
BALKAN — Kabul edenler... Etmiyenler...
Kabul edilmistir.
Hiisameddin Okan (Sinop), 2 ay.
BA§KAW — Kabul edenler... Etmiyenler...
Kabul edilmistir.
Danis Eyiboglu (Trabzon), 1 ay.
BALKAN — Kabul edenler... Etmiyenler...
Kabul edilmistir.
Memed Emin Yurdakul (Urfa), 2 ay.
BALKAN — Kabul edenler... Etmiyenler...
Kabul edilmistir.
Hakki Uugan (Van), 1 ay.
BALKAN — Kabul edenler... Etmiyenler...
Kabul edilmistir.

4 — MUZAKERE EDiLEN MADDELER
1 — Inhisarlarm idaresi hakkmdaki 1660
numarah kanuna miizeyyel 2159 sayih kanunun
9 ncu maddesine bir fikra eklenmesine dair
kanun layihasi ve Gilmruk ve inhisarlar enciimeni mazbatasile tuz kanunu layihasi ve Giimriik ve inhisarlar, Iktisad, Adliye, Maliye ve
Bulge encumenleri mazbatalan (1/623, 47) [1].
BASKAN — Ikinci miizakeresidir, maddeleri okutuyorum:
Tuz kanunu
Birinoi fasil
Umumi hiikumler
MADDE 1 — Turkiyede her ne suretle olursa olsun tuz ihrac ve istihsali Devletin inhisari
altindadir. Bagkalarmm tuz ihrag ve istihsal
etmeleri kacakciliktir.
BALKAN — Tadilname yoktur. Maddeyi
kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmi§tir.
MADDE 2 — Bu kanunun mevzuu olan tuz
140 santigrad derecede kurutuldugu takdirde
en a§agi % 95 klorsodyomu ihtiva eden ve zehirli murekkebattan ari bulunan maddedir.
Kimyevi tasfiyeye ihtiyac messetmeksizin alelade vesaitle de ihtiva ettigi klorsodyomun tefriki kabil olan ve klorsodyom nisbeti % 20
den fazla bulunan topraklar ve kayalar ile 4
bomeden fazla borne derecesini irae eden klorsodyom mahlulleri tuz addolunur. Kimyahanelerde miyar olarak kullanilan ve kimyevi ame[1] Birinci muzakeresi 10 ncu inikad zabhndadir.

liye ile istihsal olunan safi klorsodyom, bu kanunun mevzuu haricindedir.
BALKAN — Kabul edenler... Etmeyenler...
Kabul edilmistir.
MADDE 3 — Turkiye dahilinde bilinen veya
yeniden kesfedilecek olan bilumum gol, kaya
ve deniz tuzlalarile akar veya kaynak veyahud
kuyu halindeki tuzlu sularm tasarrufu munhasiran Deylete aiddir.
Tuzlalarm iginde veya etrafinda bulunup
bunlann i§letilmesi veya muhafazasi igin elzem
bulunan yerler ve binalar dahi tuzlalarm miitemmim ciizleri addolunur. Bu gibi yerler ve
binalar, hakiki veya hiikmi §ahislarm tasarrufu
altmda ise, umumi istimlak usuliine tevfikan istimlak olunur.
BALKAN — Kabul edenler... Etmeyenler...
Kabul edilmi|tir.
Ikinci fasil
Tuz fiatleri ve satislari
MADDE 4 — Tuzlalarda tuzun kilosu 3 kurustur. Tuzlarm musteri vesaitinin yanasabildigi yerlere kadar tasmmasi icab eden tuzlalarda bu husus icin ihtiyar olunacak masrafla
tuzla fiatma ilave edilmek iizere her mail sene
basmda Inhisarlar idaresince tesbit ve ilan olunur.
MEMED SOMER (Ktitahya) — Soz istiyorum.
BALKAN — Tadil teklifiniz var mi? Tadil
teklifi verilmeden mtizakere acilamaz.
MEMED SOMER (Ktitahya) — Vardir, veriyorum.
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Arkadaslar; gegen celsede bu kanunun ilk
muzakeresinde bir parga arzettigim veghile, tuzun Hiikumetin yaptigi kanun, mucibince 3 kurusa satilmasi zaruridir. Burada bir madde g'6riiyoruz. Bilmem hangi tuzlalar bundan istisna
edilecek, hangisinde satilacagi yere kadar nakliye masrafi varmis, bu ilave edilecek. Zannmica
Heyeti celile buna liiziim gormez. Qiinkii; kanun tuzun fiatmi tesbit etmistir. Tuzlalarm
civarmdaki halk bundan kanun mucibince istifade etmelidir.
Masraftan bahsediliyor. Hangi masraftan
acaba? Bin kilo tuzun masrafi 90, nihayet 100
kurustur. Binaenaleyh, hangi masraftan bahsediliyor? Saniyen; biz, her hangi bir tuzlanm
kenarmda olan bir ambar veya yigma gelen
halka memlehalari kirletmeksizin tuzu iig kurusa satarsak, acaba ne kaybederiz? Hig bir sey.
§imdi biz faraza, Izmirde memleha civarmdaki
bir koyliiyii bilmem, ta nereye kadar tuz almaga
gonderiyoruz. Halbuki onlar orada mevsiminde
islerler ve bu suretle haklan geger kendilerine
oradan tuz vermiyoruz da kasabadan, guradan,
buradan alsm diyoruz. Bir koylii nihayet 25
kilo tuz alacaktir. 25 kilo tuz almak igin nigin
surada, burada dolassin?
Muhtelif zamanlarda bu kanun iizerinde bir
gok arkadaslar tarafindan konusulmustur ve
tuz tedarikinin ne demek oldugu sayilmis, dbkulmiistur. Bunu hepimiz biliriz. Onun igin
gok rica ederim, Hiikumetin ve Halk Partisinin
maksadi esasen koyliiye tuzu iig kurusa satmaktrr. Yoksa 3 kuru§ 10 paraya satmak lazim
gelseydi kanunu oyle yapardi, maddeyi oyle
tesbit ederdi. Sonra bendeniz anlamryorum, buna kanun 3 kurus demis, fakat bunu 3 kurus 10
para olarak tesbiti de mumkiin iken bilmem
masraf §u ,bu falan filan ....
Bendeniz kendi hesabima arzediyorum ki, bu
gibi muameleler, tesebbiisler liizumsuzdur. Yani
kolay bir is,i zorlastrrmaga gidiyoruz. Qok rica
ederim arkadaslar, nihayet bunun, arzettigim
gibi, maliyetinden buyiik bir kayibimiz yoktur.
Bendeniz tiiccar igin sbylemiyorum. O da para kazanacaktir. Onlara iskele zammi ve saire
yapabiliriz ,onlar istedikleri yere gotiirecektir.
Fakat 25 kilo tuz alacak olan koyliiye bunu kanunun miisaade ettigi sekilde 3 kurusa satmaliyiz.
Bay vekil, lutfen miisaade etsinler, bunun
igin bir tadil teklifi de veriyorum. Bu Hiikumeti, Halk Firkasi dogurmustur, binaenaleyh,
Halk Frrkasmin da maksadi budur.
BALKAN — Tadil teklifi okunacaktir:
Sayim Ba§kanliga
4 ncii maddede tuzun kanuni fiyati 3 kurugtur denildigi halde maddenin a§agi fikralarmda vasitanm yana§acagi yere kadar bir fiyat farkindan bahsediliyor. Arzu izah ettigim
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sebeblerden dolayi memlaha perakende sati§larmm, kanuna uygun olarak, halka 3 kurugtan
olmasi lazim gelir. Binaenaleyh 4 ncii maddenin bilumum tuzlalarda tuzun fiyati 3 kuru§tur §eklinde tadilini Heyeti Muhteremenin tasvibine arzederim.
Kiitahya Mebusu
M. Somer
GtMRtJK VE iNHtSARLAR V. ALl RANA
TARHAN (Istanbul) — Tuzun fiyatmi tayin eden hiikiim bu kanun layihasmda oldugu gibi, bazi ahvalde buna §u yolda masraf ilave edilecegine dair olan hiikiim yine bu layihadadir. Yiiksek
Heyetiniz bu iki hiikmii kabul ettikten sonra
izaha muhtag bir §ey kalmaz. i§i kanun cephesinden izah etmi^ oluyorum. Fiyata §u gibi masraf zammedilir diye kabul olununca buna gore
tatbik olunur ve hie bir mahzur da olmaz. Simdi
meselenin kendi sini arzedeyim: Tuz iig kuru§a
indirilmi§tir. Daha evvel tuzu 6 kuru§a satij orduk. Kanun gikmca, alti kuru§tan iig kuru§a
indirdik. Bundan ba§ka hig bir degigiklik yapmadik. Halbuki tuz alti kuru§a satilmakta iken
yine Qamalti tuzlasmda ihrag masrafi ile alti
kuru§ otuz be§ ^antimdi. Yeni kanun gikmoa,
tuz iig kuru§tur dedik. O tarihten beri alti kurus, otuz be§ santim yerine, iig kuru§ otuz be§
santim iizerinden satilmaga baglandi. Vaziyet
budur. Bu yeni kanun layihasmda da ayni vaziyeti idame ettik. Yoksa eskiden yapilmi§ bir
fiyata yeni bir zam yoktur. Tuz iig kuru§ otuz
be§ santimdir. Bunu, bu kanunun maddesinde
de idame ettik. Mesele, varidat meselesidir. Bunu almamak demek, bu masrafi Hazine bdesin
demektir. Simdiye kadar ne olmu§sa, bundan
sonra da oyle devam edecektir. Varidati biraz
daha indirmis, olmamak igin kabuliinii rica ederim.
MEMED SOMER (Kiitahya) — Tiirkiyede
ta evvelden beri tuz 45 santim idi. 6 kurus,;
Harbi umuminin dogurdugu zaruretler dolayisile ekmek 20 kurusa ciktigi vakit olmu§tur.
Bunun gok oldugunu Yiiksek firkamiz gordii
ve asil biitgede o zaman fedakarlik yaparak
6 kurusu 3 kuru§a indirdi. Bundan sonra, kilosunda bir para bile masraf olmasi ihtimali bulunmayan bu muameleyi ihdas etmekteki
manayi anlamryorum. Vekil, masraftir, butgedir buyuruyorlar. Kendileri kadar biz de anlanz bu i§leri (Giilu§meler). Asil fedakarlik
6 kuru§ 3 kuru§a indirildigi vakit yapildi.
Tabiidir ki bu tenzili halk i§itmi§ bulunuyor.
Buna ragmen simdi de memlehadan tuz satilamaz, deniyor. Sebeb nedir? Her memlehada
tuz satilacaktir. Bu kanunla 25 kilo kadar tuz
alacak zavallilara, memlehadan tuz satilmasi
yasak edilmi§tir. Kanunun aksami sairesinde
yine lehde olmayan bir takim maddeler vardir. Vekalet istedigi zaman meneder, deniyor.
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Bunu da anlayamadim. Eger menetmesinde tu2un bulunmamasi ve saire gibi zaruri bir sebeb
varsa onun icin kanunen salahiyet almaya ihtiyac yoktur. Tabiatile satamaz, meneder.
Halbuki uzak yerlerde bir gok memlehalar vardir ki, koylii tuz bulsun diye bunlari oteden
beri, kadimen Devlet i§letiyor.
§imdi mevaddin digerlerinde de konusacagimiz vechile, eger koylii memlehada tuz bulamazsa emin olunuz insafsiz saticilardan almak mecburiyetinde kalacaktir. Devletin iig
kuru§a sattigini, on bes kurusa, on alti kuru§a alacaklar.
Gecen gun Meclisin mesaisini isgal etmemek icin, Vekili ben de Heyeti celilenizle beraber dinledim. Bu is belediyelere birakihyor.
Belediyeler hangi i§le me§gul olurlar ki bununla da me§gul olsunlar (Giilmeler). Amma
bundan sonra olacaklarmi§, in§allah.
Vaziyet budur. Tuz, kbyliiniin katigidir.
Koylii ekmegini buna banarak yer. Onun icin
rica ederim, Biiyiik Millet Meclisinin gikardigi kanuna gore tuzu ug kuru§tan satalim. Masraf mevzuubahs degildir. Arzettigim gibi tuz
iizerine bir para bile zammetmek dogru olmaz.
Bay vekil; memlehanm kenarma bir depo yapar, koyliiye verecegi tuzu oraya ayinrsa daha iyi bir is, yapmis olur. Ambar yapamazsa
memlehanm kenarma bir kupa yapar, koyliiye oradan tuz verir. Bu suretle uzak mesaf elerden gelen kbyliiler de bo§ dbnmezler.
GtJMRUK VE I. V. ALl RANA TARHAN
(Istanbul) — Kbyliiniin gidib de tuz alamadigi
bir tek tuzla vardir ki, o da Qamalti tuzlasidir. Gecen gun Izmir saylavi Bay Kamilin
miidahalesi iizerine bu isle de me§gul olmaga
ba§ladim. Qamalti tuzlasmdan da koyliiniin
tuz alabilmesi temin edilecektir. Koyliiniin
gidib tuz alamadigi baska bir tuzla yoktur.
Bir tek Qamalti tuzlasi vardi. Oranin tesisati
yiiziinden iceriye girib gikmak imkani olmadigi igin koyliiye verilemiyordu. §imdiden sonra ne yapib yapib bunu da halledecegiz.
Fiat meselesine gelince; 6 kurustan 3 kurusa indirmek teklifini Hiikumet, Yiiksek Meclisinize yaparken ihrac masrafini indirmegi dii§iinmedi ve teklif etmedi. 6 kuru§u, 3 kurusa indirelim dedi. Yiiksek Meclisiniz de kabul etti.
Binaenaleyh 6,35 e satilan tuz, 3,35 e satiliyor.
35 santimi indirmek kabil olmadigmdan Hiikumet bbyle bir fedakarligi Meclise arzetmedi.
Zammedilmis bir sey yoktur. §imdiye kadar
yapilan §eyin devammi rica ederim. Yeni bir
fedakarlik olmasin. Esasen §imdiye kadar bunu miizakere eden enciimenler ve Biitge enciimeni de bu §ekilde kabul etti.
MEMED SOMER (Kiitahya) — Varidattan
zarar edecegiz diyorsunuz. Demek ki bu, masraf degildir?
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GUMRtJK VE INHtSARLAR V. ALt RANA TARHAN (Istanbul) — Simdiye kadar yapilmakta olan ihrac masrafi alicidan almiyordu.
Bu masrafi bu yolda kapamamak demek varidattan kaybetmek demektir.
AHMET IHSAN TOKGOZ (Ordu) — Bir
sual: Kanunun miindericatma nazaran bu masrafm 35 santimi gegmeyecegi soyleniyor. Hakikaten bu miimkiin olacak mi?.
GtJMRttK VE INHISARLAR V. ALI RANA TARHAN (Istanbul) — Gegmeyecegini zannediyorum. Qiinkii gayemiz budur.
AHMET IHSAN TOKGOZ (Ordu) — Bendeniz bunun taahhiid edilmesini istiyorum.
GUMRttK VE INHISARLAR V. ALI RANA TARHAN (Istanbul) — Bu hesab meselesidir. Taahhiid bu sebeble giigtiir. Tuttugumuz
yol 35 santimin mesela 25 olmasidir, yani bu
miktan indirmektir.
AHMET IHSAN TOKGOZ (Ordu) — Bu
35 santimin yetmi§e, seksene cikmasi ihtimali
yok mudur?. Biz bunun inmesini istiyoruz. Bu
zabta gecsin.
GUMRtJK VE INHISARLAR V. ALl RANA TARHAN (Istanbul) —Esasen Hiikumetiniz de 35 santimden yukari gikmasmi degil, bu
miktardan daha asagi indirilmesi fikrinde ve
yolundadir. Biz burada kanuni bir salahiyet istiyoruz. Yiiksek Meclisiniz bu salahiyeti verirse
masrafi zammederiz. masraf kismi yiiksek veya
algak olabilir. Biitun Meclis azasi bunlari her
gun murakabe etmek salahiyetini haiz oldugu
gibi biz de kendilerine rica ederiz ve hesablanmizda yanli§lik varsa ir§adlanndari istifade ederek tashih ederiz.
BASKAN — Bu husustaki takriri tekrar okutacagim:
(Memed Somerin takriri tekrar okundu)
BALKAN — Takriri reye arzediyorum. Nazari dikkate alanlar lutfen ellerini kaldirsmlar... Almayanlar... Tereddiid vardir. Takriri
nazari dikkate alanlar lutfen ayaga kalksmlar...
Almayanlar... Takrir nazari dikkate alinmi§tir.
MADDE 5 — Inhisar ambarlarmdan satin
alinan tuzlarm fiati, ambarlara kadar ta§mmalari ve maliyet fiati iizerinden sigortalari
icin yapilan masraflarm tuzla fiatine zammi suretile tesbit edilir. Boylelikle elde edilecek kilo
fiati santim kesri gosterirse bu kesir santime
iblag olunur. Goriilecek liizum ve ihtiyag iizerine nakil §artlan biri birine uygun olan mmtakalardaki satis ambarlarmm fiatlerini birlestirmege Inhisarlar idaresi salahiyetlidir.
Muhitinin tuz ihtiyacini temin edemeyecek
tuzlalarla ambarlara mmtakalan tuzlalarmdan
ba§ka her hangi bir tuzla veya ambardan
sevkedilecek tuzlarm fiatini, kendi mmtakalarmdan tedarik edilen tuz sati§ fiatlerine kadar, indirmege Giimriik ve inhisarlar vekaleti
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salahiyetlidir.
Tuzun nakliye masrafi 50k olan mintakalardan liizum gbriilen mahallerdeki tuz sati§
f iatlerini, bu masraflan kismen veya tamamen
indirmek suretile ve muayyen bir devre igin,
tesbite Icra Vekilleri Heyeti salahiyetlidir.
BALKAN — Kabul edenler... Etmeyenler...
Kabul edilmistir.
MADDE 6 — Inhisarlar idaresince ince sofra ve mutbak tuzlari yapildigi takdirde bunlarm sati§ fiatleri Giimriik ve inhisarlar vekaletince aynca tesbit olunur.
BALKAN — Kabul edenler... Etmeyenler...
Kabul edilmistir.
MADDE 7 — Tuzdan kimyevi maddeler istihsali igin yapilacak fabrikalara hakiki ihtiyaglarma gore tuzla istihsal fiatine her nevi
masraflarm ilavesi suretile tesbit edilecek fiatlerden a§agi olmamak iizere engin fiatle tuz
verilebilir.
BALKAN — Kabul edenler... Etmeyenler...
Kabul edilmistir.
MADDE 8 — Sanayide ve tabaglikta kullanildigi tesbit edilecek tuzun beher kilosu igin
isbu miiessese sahiblerine tuzla fiatinin yarismi asmamak iizere bir prim verilir. Bu primin miktari iktisad ve Gumriik ve inhisarlar
vekaletlerince mustereken kararla§tirilir.
Ancak tenzilatli satis fiatleri tatbik edilen
tuzla veya ambarlardan satin alman tuzlar icin
yukaridaki fikra ahkamma gore verilecek prim
idareye, beher kiloda nakliye ve sigorta
masrafmdan baska en az tuzla fiatinin yansi
kalmak iizere hesab olunur.
Sanayide ve tabaglikta kullanilacak tuzlarm tagyir edilerek verilmesine Inhisarlar
idaresince liizum gbruldugii takdirde sati§ fiati yukaridaki fikralarda yazili esaslara gore
hesab ve tagyir masrafi da tuzu alana tahmil
edilir.
BALKAN — Kabul edenler... Etmeyenler...
Kabul edilmistir.
MADDE 9 — Kagakgiliga mani olmak igin
liizum goriilecek tuzla ve ambarlarda satilacak tuzlarm fiatini indirmege Giimriik ve inhisarlar vekilligi salahiyetlidir.
BALKAN — Kabul edenler... Etmeyenler...
Kabul edilmistir.
MADDE 10 — Ecnebi memleketlere yapilacak satiglarda tuz fiati ticari icablara gore
Giimriik ve inhisarlar vekilligince tayin olunur.
BASK AN — Kabul edenler.. Etmeyenler...
Kabul edilmi§tir.
MADDE 11 — Inhisarlar idaresi ihtikara
meydan vermemek ve ihtiyaci temin etmek
iizere liizum gbrecegi bazi tuzlalarda sati§i bus-
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biitiin kaldirabilecegi gibi sati§ muamelesini
senenin muayyen zamanlanna hasir ve satis
mintakalarmi tahdid edebilir.
MEMED SOMER (Kiitahya) — Miisaade
buyururmusunuz?. Demin kabul edilen takrire
gore, sati§i menedemiyecek. Her yerde satis,
yapacak. Heyeti Muhteremenin kabul buyurdugu takrir bu merkezdedir.
BtlTQE E. M. M. SIRRI DAY (Trabzon) —
Bu mesele hakkmda biz musirnz. Tadilname
de yoktur.
BASKAN — Yokdur amma evvelce kabul
edilen tadilnameye gore bunun tashihi lazimdir.
SIRRI DAY (Trabzon) — 0 halde enciimene istiyoruz.
GUMRUK VE INHISARLAR V. ALI RANA TARHAN (Istanbul) — Bu maddenin 0nunla alakasi yokdur.
BASKAN — 0 halde maddeyi aynen reye
koyuyorum.
Kabul edenler.. Etmeyenler.. Kabul edilmi§
tir.
MADDE 12 — Tuzlalarda ve inhisar satis
ambarlannda dokme olarak 25 kilodan a§agi
tuz satilamaz, buralarda kapali kaplarda satilan tuzlar bolunmez.
BASKAN — Kabul edenler.. Etmeyenler..
Kabul edilmistir.
MADDE 13 — Tuz sati§i pe§indir. Ancak
teminati Devletge kabul edilmis olan bankalardan birinin teminat mektubuna mukabil muayyen tuzla ve ambarlardan veresiye tuz satilabilir. Bu tuzlarm hangi tuzla veya ambarlardan verilecegi Inhisarlar idaresince tayin
olunur, veresiye dahilde satilacak tuzun miktari her tacir igin elli tondan a§agi ve 1500
tondan yukari olamaz ve bedelinin tediyesi igin
tayin olunaacak miiddet de alti ayi gegemez.
Bu gibi sati§lar igin (% 5) i gegmemek iizere
ve tecimsel icablara gore bir faiz alinir. Ecnebi
memleketlere ihrag igin veresiye verilecek tuzlarm miktari ve tediye miiddet ve §artlan Inhisarlar idaresince tesbit olunur.
MEMED SOMER (Kiitahya) — Tadil teklifim vardir. Soz istiyorum.
Arkadaslar, evvel beevvel arzedeyim ki birinci tadil teklifim aynen kabul edilmistir. Enciimene gitmek meselesi yoktur. Bu lutfen zabta gegsin. (Giiniltuler). 14 ncii maddede veresiye tuz satisi vardir. Bu, asirlardanberi vaki
olmamistrr. Memlekette bundan evvel ciimhuriyet Hiikumti teessiis ettigi zamanlarda idi;
zannederim bbyle bir satjs yapilmis ve para
batmistrr. Bunu alenen iddia ederim. Vekil bey
inkar etsinler. Banka teminati kuwetlidir, fakat Devlet Hazinesi igin degildir. Qiinki bilmem
ne oluyor. Milli bankalarrmizdan Ada pazari
bankasi vardir. Bugiin hali acizdedir. (Degil
sesleri, Guriiltiiler).
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Bir zamanlar hali acze gelmisti. Iktisad vekaleti elinden tuttu, vaziyetini dtizeltti. §imdi Devlet Hazinesi igin teminat isi gok tuhaf
bir §eydir. Onun igin tuz, tekrar arzediyorum;
havayici zaruriyedendir ve memleketimizde
derhal nakde tahvil edilir bir maddedir. Binaenaleyh simdiye kadar pesin para ile satilmis
oldugu halde simdi neden veresiye satmaga liizum goriiyorlar?
BEKlR KALELt (Gazi Anteb) — Ticari
zihniyetten dolayi.
MEMED SOMER (Devamla) — Evet, ticari
zihniyetle. Onu da arzedecegim.
Emin olunuz ki arkada§lar, bu kanun gikar
gikmaz vekalete bes bin kisi miiracaat edecektir, veresiye tuz almak igin. Fakat tabiatile
Hukumet hepsinc veremiyecektir. Bunu bu suretle vermek, ayni zamanda Devlete rekabet
ettirmek demektir. Qtinku satis anbarlarrmiz
vardir, memlehalarimiz vardrr. Bir tiiccarm
masrafi, bilirsiniz ki, Devlet masrafmdan daima daha az olmaktadrr. Binaenaleyh Devlete
tuccar rekabet eder. MademM bu madde inhisarlardadir, biz bunu bu suretle himaye etmis
olacagiz.
Sonra arkadaslar, yuksek partimiz ve Hiikumet aleyhine dedikudu olacaktrr. Qiinkii hepsine veresiye tabiatile veremiyecegiz.
ttgiincii mahzur: bir adam tuzu alib gidecek
ve saklryacaktir. Firtma, yagmur vesaire oldugu zaman anbara tuz gelemiyecektir, o vakit
o adam tuzu 30 kurusa satacaktir. Bunlar vaki
olmus seylerdir, bunu menedemeyiz, menedememekteyiz. Onun igin yuksek heyetinizden gok
rica ederim, partimizin vaziyeti namma veresiye
tuz satismr dahilde yapmamalryiz. Harig igin
Heyeti veMle karar verir. Idare harigten teminat
alsin. Zaten harice tuz satilamiyor. Bizim dahilde
sarfiyatmuz yapildiktan sonra tasla, topraktan
baska hig bir krymeti kalmayan mevcud tuzlari
satmak igin harice veresiye de verebiliriz ve
o kadar ucuz verebiliriz ki, paranm bir kisminm batmasi dahi bizi miiteessir etmez. Harice 10
paraya satryoruz, dahilde iig kurusa. Rica ederim, sozlerimi saded harici addetmeyiniz, gegen giin de arzetmistim, harice 10 paraya tuz
satryoruz, fakat deri igin, barsak icin, harice
gikan diger maddeler igin bunu ihracatgilara,
bu sanatla mesgul olan adamlara bu fiattan nigin vermiyoruz? Bunlara da harice sattigimiz
fiat iizerinden vermemekte mantiki sebeb yoktur. Heyeti celileden rica ediyorum; dahilde
veresiye tuz vermeyelim. Bu bir kag kerre yapilmistir, o da, Ciimhuriyet Hiikumeti zamanmda bazi memurlarm, riiesanm bilmemczlilrlerinden olmus gegmistir, Bundan sonra yapmiyalrni. Bu, memlekette halki birbirine diisuriir,
hem de fakir halk; evet Hukumet zenginlere verir, bize vermez der. Cunkii fakirdir, 7 ton, 8
ton igin banka mektubunu nereden bulacaklar-
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dir, bulamazlar, katiyyen alamazlar... Bunun
kabiliyeti tatbikiyesi olsa daha ziyade ktigiik
esnafa verelim, 200 000 kisiye verelim; fakat
kabiliyeti tatbikiyesi olmadigi igin bir takim kalantor adamlara da vermeyelim. Hem Vekilin
selameti muamelesi bunu icab ettirir, hem de
Firkamizm, simdiye kadar oldugu gibi, dtirusi/
yiirumesi bunu icab ettirir. Teklifim budur,
kabulii gok yerinde olacaktir.
GtmRtlK VE 1NH1SARLAR VEKlLl ALt
RANA TARHAN (Istanbul) — Tuzun satisinm
serbest oldugu Yuksek Meclisge malumdur.
Burada her hangi bir tiiccarm inhisarlarla rekabetinden bahsettiler. Boyle bir seyin hatrri
hayale gelmeyecegini takdir buyurursunuz.
Tuccar inhisar idaresine gelib tuz almaga
ve onun tuzunu satmaga mecburdur. Onunla
rekabet mevzubahs olamaz. Biz ambar agryorsak, fiatleri yiikseltmemek igin agiyoruz. Bizim veresiye satisimiz tuccar igin kolayhga,
tuzun daha gok sarfma ve memleketin her yerine kolaylikla sevkine vesile oluyor. Tiiccarla ne kadar kolay muamele yaparsak, miistehlik igin de o kadar faydali olur. Veresiye satisi basibos brrakmamak igin de bazi kayidlerin
konmasmi Heyeti umumiyeye teklif etmis bulunuyoruz. Takdir Yuksek Meclisindir.
BVTQE E. M. M. SIRRI DAY (Trabzon) —
Miisaade buyurursaniz evvela §unu arzedeyim
ki; tiiccara boyle teminat mukabilinde tuz
satmak, bu kanunla yapilmi§ yeni bir teklif
degildir. Meclisi Alinin ewelce kabul ettigi
bir kanun vardi. O, banka teminati mukabilinde tiiccara veresiye tuz satmaga cevaz veren
bir kanundur. Banka teminatmdan maksad da,
Hazine ve Maliyece §ayani kabul goriilecek
bankadn*. Bunlarm mahiyeti hakkinda da daima Maliye vekaletile Iktisad vekaletinin tetkiki vardir. Binaenaleyh ulu orta bir banka
teminati mevzubahs degildir. Bunun bir gok
faydasi oldugu da fimdiye kadar yapilan tecriibelerle sabittir. Tuccar, memleketimizin bu
giin bulundugu §eraite gore, ekseriya kiilliyetli miktarda tuzu senenin yaz mevsiminde alir.
Bunu uzak yerlere sevk ve orada idhar eder
ve nihayet ki§m gelmesi hasebile nakliyatm
giigle§tigi devrelerde orada tuz bulunmasmi temin etmi§ bulunurlar. Tuzun bedelini pe§in vermemenin neticesi olarak ta fazla tuz alabilmeleri imkani ve faydasi temin edilmistir.
Tuz ambarlarmin tesisi, bizim kanaatimizce, inhisar tuzunu miistakillen satmaya matuf
degildir. Bilakis tiiccarm yuksek fiatle tuz
satmasma mani olan bir te§ekkiildur. Biz, temenni ederiz ki tuccar daha ucuz tuz satabilsin ve bizim ambarlanmiz ancak halkm, yiiksek fiat kar§isinda kalmasi dolayisile, miiracaat edebilecegi bir yer olsun. Hatta bundan
emin bulunsaydik bir gok yerlerde tuz am-
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barlan agmaga luzum gormeyecektik. Bu itibarla madde 50k yerindedir. Hatta eski kanunda olan ve burada degi§tirilen bir madde var;
Hazine bu parayi daha geg ele gegirmesinden
dolayi mu§teriden % 5 faia almaktadir. Bu
ambarlann her yerde bulunmasi mevzubahs degildir. tnhisarlar vekaletinin luzum gbrecegi
yerlerde acilacak ambarlardir.
§u halde bununla tuz, memleketin istihlak
kabiliyetine gore her isteyene verilecek, memleket igin daha ziyade fayda ve kolaylik temin
edilecektir. Halk igin de bir suhulettir. Bu
itibarla madde 50k liizumlu ve tatbikat gbrmiis, bir maddedir, kabuliinii rica ederim.
MEMED SOMER (Kiitahya) — Bendeniz,
gok mukni zannederek verdigim izahatla meger Saym vekili ve Biitge enciimeni mazbata
muharriri arkadasimizi ikna edememi§im. (Bu
arkadasmiz, Tuz inhisar ba§mudurlugu de yapmi§tir. Bu i§i gok iyi bilir itikadmdayim. Tuzun veresiye satilmasmin muzir olduguna kaniim. Fakat anlamiyorum nigin boyle oluyor?
Bizim, samimiyetle dolu olan ifadelerimizi boyle curiik itirazlarla yersiz birakmak istiyorlar. Arkada§lar, tekrar ediyorum, tiiccarm
masrafi azdir, Devlete daima rekabet edebilir.
Vekilimize kemali hiirmetle arzediyorum ki,
rekabet bu noktada olabilir. Hem, kendilerinden rica ederim, tuzu her yerde Devlet satmalidir. Sati§i tiiccara birakmak dogru degildir.
Tuccar, tuzu laakal 6 kuru§a satar. Bunu gok
iyi bilerek iddia ediyorum. Bu giinku vaziyet
bunu bize sarahaten gostermektedir. 1 0 - 1 5
kuru§a, alabildigine satihyor. Fakat bunu
her yerde Devlet satarsa 3 kuru§tan yukari i
olan resmi masraflan da ilave edilirse yine 6
kuru§u bulmaz.
Heyeti celileden gok rica ederim, dahilde
ve harigte pe§in para ile satalim. Boyle olursa vatanda§lar arasmda dedikodu olmaz. Hem
Vekil bunu garunagar mahdud kimselere verecektir. 100, 200, 500 kisiye veremez. 150 nci
ki§i gelip, bana vermiyor diyecek, bunun uzerine bilmem nigin vermiyor gibi bir takim
§iipheli dedikodular gikacaktir. Vekil arkadasimiz, gok itimadimiz olan bir §ahsiyettir. Namuskarligma hig diyecek yoktur. Fakat muamele icabi olarak Hukumet aleyhine dedikodu
mevzuu olur. Birisine verir, digerine vermezsek ve birisi yer digeri bakarsa kiyamet ondan
kopar (Gruliigmeler). Binaenaleyh Mazbata muharriri arkada§imizm buyurduklan gibi, bu
kanunla da mueyyeddir. Fakat bu kanun gok
yenidir. Tuz satislari asrrlardan beri pegin para ile yapilir. Bunun mazarrati goriilmustur
ve gortilecektir. Harice satis ta yoktur. Asil
bizi tatmin edecek burasidir. Memlekette esasen inhisar vaziyeti vardir. Peynir ve zeytin
istihsalimiz gok olsun da sati§ 140 000 tonu
bulsun, 130 000 tondan fazlasmi veresiye verir- |
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lerse sati§i fazlala§tiracaklar midir? Bunu iddia edebilirler mi? Hayir, katiyen. Memleket
sarfiyati umumyiesi budur. Bu nasil artar?
Bu sebeble bunda hig bir fayda goremiyorum.
Arzettigim gibi bir gok mazarratlan vardir.
Onun igin boyle kabul edelim. Kanun bir dereceye kadar islah edilmis, olsun.
SIKRI DAY (Trabzon) — Muhterem arkada§imm soyledikleri sozlerin tamamen kendi
kanaatlerine muvafik olduguna §uphemiz yoktur. Fakat bu kiirsiiden kanaatlerim haricinde
soz soyledigim hakkindaki sozlerini kabul edemem. Sbylediklerim tamamen kendi kanaatime ve bu teknikteki bilgime miisteniddir.
GttMRUK VE 1. V. ALl RANA TARHAN
(Istanbul) — Yalniz, §u noktayi arzetmek istiyorum : Veresiye hakkindaki madde boylece
kabul olunursa, bazi kimselere tuz verilip, bazi kimselere verilmemesi vaziyeti hasil olacak
degildir. Herkese verilecektir.
Ihracata gelince; gegen sene Belgika ve Japonyaya 60 bin ton tuz sattik. Bu sene de
§imdiye kadar yine 60 bin ton tuz satmi§ bulunuyoruz.
BALKAN — Verilen takriri okutuyorum:
Yiiksek Baskanliga
On uguncii maddenin asagida arzettigim sekilde tadilini Heyeti muhteremenin tasvibine arzederim.
(Tiirkiye Oumhuriyeti hududlan dahilinde
tuz satisi pesin para ile yapilir. Ecnebiye satilacak tuzlar da pesin para ile, uyusulamadigi
takdirde teminat mukabili veresiye tuz satilmasi Heyeti Vekile karanna baglidir).
Kiitahya
M. Somer
BALKAN — Takriri nazari dikkate alanlar
lutfen ellerini kaldrrsmlar... Almayanlar ... Tak
rir nazari dikkate almmamistrr.
§u halde maddeyi aynen reyinize arzediyorum. Maddsyi kabul edenler ... Etmeyenler ...
Madde kabul edilmis,tir.
MADDE 14 — Inhisarlar idaresinin tuz ambari olmayan her vilayet ve kazanm merkez ve
mulhakatmda yaz ve kis mevsimleri igin ayri
ayri olmak iizere tuzun toptan ve perakende
azami satis fiatleri bir sene igin muteber olmak
iizere tatbikmdan iki ay evvel vilayet ve kaza
merkezlerindeki belediye meclislerince tesbit ve
sehir ve kasabalarda ilan ve koylere teblig olunur. Bu fiatlere ilan tarihinden itibaren bir ay
iginde tnhisarlar idaresinin ve saticilarm itiraza
hakki vardir. Bu itirazlar vilayet veya kaza
idare heyetlerince yirmi gun zarfmda tetkik
edilerek karara baglanir. Isbu heyetlerce verilecek kararlar katidir. Fevkalade hallerde birinci fikrada yazili fiatleri yiikseltmeye belediyeler salahiyetlidirler. Yiikseltme kararlan
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ilanmm ertesi giiniinden baslayarak tatbik edilir. Bu kararlar aleyhine yedi gun iginde yapilacak itirazlar yukariki fikraya gore tetkik ve
karara raptolunur.
MEMED SOMER (Kiitahya) — Madde hakkmda sbz istiyorum.
BALKAN — Tadilnameniz var mi?
MEMED SOMER (Kiitahya) — Yoktur ,fakat hazirlanm.
BA§KAU — 0 halde soz veremem. Takririnizi hazmlaym, maddeyi tehir ediyorum.
tJguncii fasil
Tuz satis ve nakliye tezkereleri
MADDE 15 — Giimriik ve inhisarlar vekaletince tayin edilecek mintakalarda belediye ve
kby hududlan haricindeki tuz nakliyati nakliye
tezkeresile yapilir. Tezkeresiz nakledilen tuzlar kagak sayilrr. §u kadar ki, 25 kiloya kadar nakledilecek tuzlar bu kayidden miistesnadir. inhisarlar idaresinin resmi damgasmi, miihiir ve etiketini tasryan kapali kaplar iginde
yapilacak tuz nakliyatmm nakliye tezkeresi kaydinden vareste tutulmasma Giimriik ve inhisar
lar vekaleti karar verebilir.
BA§KAN — Maddeyi kabul edenler ... Etmeyenler ... Madde kabul edilmigtir.
MADDE 16 — Tuz nakliye tezkerelerinin
hiikmii bunlarm verildigi tarihten itibaren gidecegi yerin uzakligma, tasmma vasrtasma ve
mevsime gore lazimgelen vakte eklenecek bir o
kadar giinliik miiddetin bitmesine degin muteberdir. Ancak bu miiddet iig giinden az olamaz.
Miiddetler nakliye tezkeresi iizerine yazi ile yaziln*. Bu zaman gegtikten sonra nakledilecek
tuzlar tezkeresiz sayilrr. Miicbir sebeblerle gegen miiddetler kabul olunur. Miicbir sebeblerin
tevsiki vukubuldugu yerin Inhisarlar idaresine
ve bulunmayan yerlerde en buyiik miilkiye memuruna veya ihtiyar meclisine aiddir.
BA§&AN — Maddeyi kabul edenler ... Etmeyenler ... Madde kabul edilmistir.
MADDE 17 — Tuzlalardan ve inhisar ambarlarmdan tuz satin alanlar nakliye tezkeresi
almaga ve idarenin salahiyetli memurlan da
bu tezkereyi vermege mecburdurlar. Inhisarlar
idaresinin tuzunu satan simendifer ambarlanndan verilecek faturalar nakliye tezkeresi yerini
tutar.
BASK AN — Maddeyi kabul edenler.. Etmeyenler.. Madde kabul edilmigtir.
MADDE 18 — Tuz satanlar 25 kilodan fazla
olan her satis igin miigteriye Inhisarlar idaresinin tayin edecegi §ekil ve gartlara gore fatura
vermege mecburdurlar. Bu faturalar da nakliye tezkeresi hukmunde tutulur.
BALKAN — Maddeyi kabul edenler.. Etme-
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yenler.. Madde kabul edilmigtir.
MADDE 19 — Bir yerden diger bir yere
nakledilen tuzlar - tezkeresinde yazili miiddet
icinde - mevridine goturiilmeden yolda satilirsa satis mahalli mevrid addolunur. Ancak
satis fiatleri ucuzlatilmig mmtakalardaki tuzla
veya ambarlardan verilen tuzlara aid nakliye
tezkereleri bunlarda yazili yerler igin muteber
olub baska mmtaka veya mahallerde bu tezkerelerle tuz nakli yasaktir.
BASK AN — Maddeyi kabul edenler.. Etmeyenler.. Madde kabul edilmi§tir.
MADDE 20 — Nakliye tezkerelerinin sahib
veya nakilleri tarafmdan mevridlerinde Inhisarlar idarelerine verilmesi mecburidir. Inhisarlar idaresi bulunmayan yerlerde tezkerelerin
giimriik memurlarina ve bunlarm da bulunmadiklari yerlerde miilkiye memurlarma ve koylerde
muhtar veya ihtiyar meclislerine verilmesi caiz
olub bu suretle verilen tezkereleri alanlar da
en yakm inhisar idaresine gondermege mecburdurlar.
BASKAN — Madeyi kabul edenler.. Btmeyenler.. Madde kabul edilmigtir.
MADDE 21 — Tezkerelerini kaybettiklerini
iddia edenlerin tuzlari idarece alikonulur ve
tuzlarm almdigi mmtakadaki idare ile muhabere edilerek bu tuzlar igin evvelce tezkere
almdigi tahakkuk ederse geri verilir. Su kadar
ki, tuzun sahibi veya nakili her kilo tuz igin
inhisarlar idaresine 10 kuru§ depozito brraktigr
takdirde muhabere neticelenmeksizin dahi tuzlara tasarruf eder. Yapilacak muhabere sonunda tuzlar igin evvelce tezekere almdigi sabit
olursa tuz veya depozito akgesi iade olunur.
Sabit olmazsa 23 ncii madde hiikmii tatbik olunur.
BASKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmeyenler.. Madde kabul edilmigtir.
MADDE 22 — Nakliye tezkeresi ile nakledi:
len tuzlar 20 nci maddede yazili memurlar
veya ihtiyar meclisleri tarafmdan mevridlerinde
tezkerelerinin gbsterilmesi iizerine yoklandjg-i
veya tartildigi zaman tezkerede yazili mikdardan (% 5) den ziyade bir fazlalik gbriiliirse
fazla gikan bu klsmm beher kilo veya kiisurundan on kurus hiikmen ahnir ve tuz da sahibine
geri verilir. Tuzun sahibi veya nakili hukiimden
ewel beher kilo ve kiisuru igin on kuru§u kendiliginden inhisarlar idaresine bderse hiikiim
almaga hacet kalmaksizm tuzlar iade olunur.
§u kadar ki, fazla gikan tuzlarm kagak oldugu
yahud eldeM tezkerenin bu tuzlara aid bulunmadigi anlasilrrsa bunlar kagak sayilrr.
BALKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edilmistir.
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BtiTQE ENCtJMENl M. M. SIRRI DAY
'• * ' •
Dordiincii fasil
(Trabzon)
— Bu buyurdugunuz idarenin ambarCeza hiikiimleri
lan igin midir?. Yoksa tiiccar tuzu igin midir?.
MADDE 23 — Kagirilan yerli tuzlarm her
MEMED SOMER (Kiitahya) — idare tuzu
kilo veya kilo kiisuru igin kagakgilardan on kuicindir. Tiiccarm hesabatile alakamiz ne dir?.
rus ve ecnebi memleketlerden Tiirkiyeye sokuSIRRI DAY (Trabzon) — 0 halde bu madlan kagak tuzlarm her kilo veya kilo kiisude munhasiran tuccarlarm tuzu igindir.
ru igin elli kurus agrr para cezasi almir. KagiMEMED SOMER (Kiitahya) — Maliyet firilan tuz mikdari ne olursa olsun bu ceza bir
yatlarmi vekalet tetkik edecek, gerek tiiccara ve
liradan eksik olamaz.
gerek halka ambarlardan satilacaktir. BinaenaBALKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmileyh bu ambarlardan satilacak tuzlarm fiyatyenler... Madde kabul edilmistir.
larmi bu §ekilde tesbit etmek lazimdir.
SIRRI DAY (Trabzon) — Buyurduklarmiz
MADDE 24 — Tuz fiatleri ucuzlatilmis
dogrudur.
Fakat bu gegmi§ bir maddedir.
mmtakalardan aldiklari nakliye tezkerelerini diMEMED SOMER (Kiitahya) — Su halde bu
ger mintakalarda kullananlarm tuzlari musamadde boyle mi kalsin?. Hiikumet tuzu, tiiccar
defe edilmekle beraber bunlarm her kilo veya
tuzu ikisinin men§ei birdir.
kilo kiisuru igin iig kurus agir para cezasi aliGttMRtJK VE INHISARLAR V. ALI RAN A
nir. Kagirilan tuz mikdari ne olursa olsun bu
TARHAN (Istanbul) — Bu 14 ncii madde, Inhiceza bir liradan eksik olmaz.
sar ambarlarmin bulunmadigi yerlerde yapiBA§KAN — Maddeyi kabul edenler... Etmilacak sati§lar hakkindadir. Bir kerre inhisarm
yenler... Madde kabul edilmistir.
MEMED SOMER (Kiitahya) — 14 ncii mad- kendi tuzlarile alakasi yoktur. Tiiccarm alacagi
ve sevkedecegi tuzlarla da alakasi yoktur. Yalde hakkmdaki takririmi hazirladim. Demin
niz, kanun fiyati 3 kuru§a indirdigi halde, bazi
izahat verirken Adapazan bankasmdan bahyerlerde fiyatm liizumu kadar inmedigini goriisettim. Halbuki maksadim Istanbuldaki Esnaf
bankasidir. Bir siircii lisan olmu§tur. Zabitla- yoruz. Buna kar§i gare olarak ambar agiyoruz.
Tabii ambar dan fazla fiatla kimse satamiyor. Farin tashihini rica ederim.
kat memleketin her taraf mda ambar agmak iktiBASKAN — 14 ncii madde hakkinda bir
sadi olmuyor. Onun igin ambarimiz olmayan yertakrir var okutuyorum.
lerde ihtikara nasil mani olalim? Buna gare
Yiiksek Ba§kanliga
olarak bu maddeyi koyuyoruz. Bir yerde ki
14 ncii maddenin tatbik kabiliyeti yoktur.
inhisar ambari yoktur. Belediye azami fiyati taEnciimene verilip islahmi rica ederim.
yin etsin ve fazla fiyata mani olsun, Zannede- «
rim ki bu kayid kabul edilirse bu madde tuz ihKiitahya mebusu
tikanna kar§i elimizde bir miieyyide olacaktir.
M. Somer
(Memed Somerin takriri tekrar okundu).
BASKAN — Madde okunmu§tu, fakat reye
BASKAN — Takriri nazari dikkane alanarzetmemistim.
lar... Almiyanlar... Nazari dikkate almmadi.
MEMED SOMER (Kiitahya) — Takririmi
14 ncii maddeyi aynen reyinize arzediyobir, iki kelime ile izah edeyim. Bu madde
fiyatlar hakkindadir. Bunda deniyor ki, Ve- rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Aynen kabul edilmistir.
kalet fiyatlan tesbit edecek, ilan edecek, ondan
sonra itiraz edeceklerin itirazlan idare heyetMADDE 25 — tkinci maddede tarif edilen
lerinde tetkik edilecek. Bu tuzlar tabii gider ve
tuzlu
su, toprak ve kayalarm nakli yasaktir.
satilir, o itirazlan beklemez. Yani sevkedilmi§
Nakledenler
hakkinda suyun veya toprak ve
tuzlari beklettirecek miyiz?. Bu bir. tkincisi:
kayanm
muhtevi
oldugu klorsodyom mikdaTuz sevkedilirken o nakil vasitasi, deniz naklirma
gore
23
ncii
madde
hiikmii tatbik olunur.
yesi ise kaptanm elinde; kara nakliyesi ise onu
Nakli
yasak
olan
tuzlu
sularm sihhi sebebsevke memur adamin elinde.. Bir maliyet fiyati
lerden
dolayi
nakline
Inhisar
idaresi ayrica
viicud bulur, hangi idare ambarma giderse orada
izin verebilir.
yapilan nakil masrafi da derhal fiyata ilave ediBALKAN — Maddoyi kabul buyuranlar...
lir. Bunun ba§ka tiirlii imkan ve ihtimali yokEtmiyenler...
Kabul edilmistir.
tur. Yani otedenberi bbyle olmaktadir, memlaha
miidiirii bunu tesbit ediyor. Teknik, usulii muMADDE 26 — Ecnebi memleketlerden gehasebe de budur. Gonderilecek ambar memuruna
len yolcularm beraberlerinde bulundurduklari
bildirilir. 0 fiyat iizerinden de satis, ba§lar.
en gok j^arim kiloya kadar tuz hie bir resim
Ne idare heyeti, ne ilan ne de bir §ey. Esasen
ve muameleye tabi tutulmaksizm Tiirkiyeye
bu §ekilde kabiliyeti tatbikiye olamaz. Onun icin
idhal olunabilir. Yolcu beraberinde bu mikdartensib buyurursaniz bu madde enciimene gitsin,
dan fazla bulunupta giimriige bildirilen tuzlari
enciimen benim de aciz mutaieatmn dinlesin. Bu
sahibleri harice iade edebilirler. Yolcu iizerinmaddeyi islah edelim.
de veya esyasi arasmda beyana muhalif olarak
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gikan tuzlar yalniz musadere edilir.
BALKAN — Maddeyi kabul buyuranlar...
Etmiyenler... Kabul edilmistir.
MADDE 2.7 — 1, 15, 16, 21 ve 25 nci maddelerde ve 22 nci maddenin son fikrasmda yazili bulunan suglari isleyenler ve ecnebi memleketten Tiirkiyeye kagak tuz sokanlar hakkinda ayrica 1918 numarak kanun hiikiimleri tatbik olunur.
BA§KAN — Maddeyi kabul buyuranlar...
Etmiyenler... Kabul edilmistir.
MADDE 28 — 18 nci madde ile 20 nci maddenin birinci fikrasi ve 35 nci madde hiikumlerine muhalif hareket edenlerden yirmi bes liraya kadar hafif para cezasi almir.
BA§KAN — Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmistir.

0 :1

acikta ve yigm halinde bulunan tuzlarm firesi
inhisarlar idaresince takdir olunur. Yukandaki fikralarda tayin olunan fire miktarlarmi
arttnran fevkalade sebebler idarece kabul olunur.
BA§KAN — Maddeyi kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmistir.
MADDE 33 — inhisarlar idaresine aid tuzlardan ve bunlarm her nevi zurufundan hususi
idare ve belediyeler namma hie bir vergi ve resim almmaz.
200 kiloya kadar olan tuz satis ve nakliye
tezkere ve beyannamelermden
damga resmi
aranmaz.
BAS/KAN — Maddeyi reyinize arzediyorum.
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmistir.

MADDE 31 — Bu kanuna gore hukmedilen
para cezalan 1918 sayili kanunun 56 nci maddesi dairesinde infaz olunur. Inhisarlar memurlari bulunmayan yerlerde infaza tealluk eden
takibler sirasile Giimriik, maliye, miilkiye memurlan tarafmdan yapilir.
BALKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edilmistir.

MADDE 34 — Memleket iginde hazrrlanip ta
tuzlu olarak yahud salamura halinde ecnebi
memleketlere cikanlacak olan peynir, zeytin ve
balik ve bir kimyevi ameliye ile tuzlu suda salamura edilmis deri ve barsak gibi maddeler
icin sarfedildigi tahakkuk eyleyecek tuzlarm
her kilosuna karsi sahiblerine isbu maddelerin
ihra§ edildigi mmtaka tuzla fiatmin altida besi prim olarak verilir. Dahilde sarf ve istihlak
edilecek tuzlu baliklar igin de yukandaki nisbeti asmamak iizere verilecek primi Giimriik ve
inhisarlar vekilligi tayin eder.
isbu maddeler icindeki tuzun miktari, Giimriik ve inhisarlar ve iktisad vekaletlerince tesbit edilecek nisbetlere gore tayin olunur. Bu
maddelerin dahilden harice cikarildigrni veya
memlekette sarfedilecegini ispat edecek evrakm
mahiyeti Gumriik ve inhisarlar vekaletince kararlastinlrr.
BASKAN — Bu madde hakkinda tadil teklifi vardir.

Besinci fasil
Tuz fireleri ve muteferrik hukumler
MADDE 32 — Tuz fireleri tabii nailer ve
sartlar iginde asagida gosterildigi veghile tesbit
olunur:
1 - Ambarlarda dokme satilan gol ve deniz
tuzlan igin azami % 2,5,
2 - Ambarlarda dokme satilan kaya tuzlan
igin azami % 1,
3 - Tuzu tukenen ambarlar igin yenilmeyecek
bir halde toplanacak kirli ve toprakli deniz ve
gol tuzlarmdan % 1,
4 - Ambar dahilinde veya bir ambardan diger
ambara devrolunan dokme tuzlar igin azami
% 1 fire kabul olunur.
Idarece damgah etiketli veya muhiirlu kaplarda satilan tuzlara fire karsiligi olarak % 1
kilo ilave edilir. Bu kaplar igin - Eskali haricij^eleri, miihiirleri veya bandrollan bozuk olursa - baskaca fire kabul edilmez. Tuzlalarda

Yiiksek Reislige
Tuz kanunu layihasmm 34 ncii maddesinin
birinci fikrasmm asagidaki sekilde tadilini
teklif ederim.
Giresun mebusu
t. Sabuncu
Madde 34 — Memleket iginde hazirlanipta
tuzlu olarak yahud salamura halinde ecnebi
memleketlere gikanlacak olan peynir, zeytm,
balik ve deri ve barsak gibi maddeler ic,in
sarfedildigi tahakkuk eyliyecek tuzlarm her
kilosuna karsi sahiblerine isbu maddelerin ihrac edildigi mmtaka tuzla fiatmin altida besi
prim olarak verilir.
GUMB,UK VE iNHISARLAR V. ALi RANA TARHAN (Istanbul) — Okunan tadili vekalet de yerinde buluyor.
MEMED SOMER (Kiitahva) — Arkadaslar
bunu diger maddeler sirasmda da bilmiinasebe
mevzubahs etmistim. Memleketimiz malumu alinizdir ki zeytin, peynir, barsak ihrac eder. ih-

MADDE 29 — 24 ve 28 nci maddelerdeki cezalarin hiikum ve infazrnda 2 - VI - 1930 tarih ve 1701 sayili kanunun 69 ve 70 nci maddeleri tatbik olunur.
BALKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmistir.
MADDE 30 — 29 ncu madde mucibince
hiikmedilecek para cezalan inhisarlar biitcesine
irad kaydolunur.
BASK AN — Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmistir.

— 47 —

I : 13

9-1 1-1936

racatimizda oldugu gibi, hayvanlara verilen
tuz igin de daha evvelH tekliflerim vardi; simdi tabii onun sirasi de^il. Yalniz Hiikumet ihracatimizi tansim icin goriiyoruz ki biiyiik fedakarliklarla biiyiik teskilat yapmisiir ve bunu da, memnuniyetlo arzedcrim ki muvaffak ta
olmaktadir. Binaenaleyh size bir misal soyleyeyim: Biz dtedenberi Edirne peynirlerini Misira
gonderiyoisd.uk. Orada qok onemli musterilerimiz vardi. XsLe bu tu"- msselesinclen peynirlerimiz Iskenderiye ve Kahireye gikmaz olmu§tur.
Deri tuzlamasi da onemli bir istir. Gazetelerde okudugumuza ve arkadaslardan isittigimize gore, Almanya ile yapilan anlasmada
deri ihracatma
onem verilmistir.
Deri ihracati yapilirken, tuzun bu adamlara
ucuz verilmesi lazrmdir ki, derinin hemen hepsini harice ihrag edebilsinler. Tabii dahildeki
liizumu nazari itibare almarak..*
§imdi arkadaslar, demin de arzettigim gibi
ve vekilinden. de memnuniyetle isittigimize gore, harice de tuz ihraci yapryoruz. Bu satislar
on paradan fazla degildir. Biz balikla deri ile,
peynirle beraber disari gikan ve artik harigte
istihlakine imkan olmayan tuzu ihrac, ederken
nicin bu tiiccara on paraya vermeyelim? Belki
bunun kontrolu soyledir, boyledir. Bunlar
Gumriikler vasitasile, bilhassa Istanbul ve Mersinden ihrac, edilmektedir. Giimriik notalarmdan bunu tesbit etmek miimkundiir. Biz bunu
yaparsak hem bu ihracat esyamizi gikarabilecegiz, hem de tuzun ihracat esyasi iizerinde fazlaligmdan dolayi bu tuzlama miktari az oluyormu§. Buadan dolayi tiiccar daha fazla tuz koymak suretile bu, bozulmaga miisaid mallarmi
bu suretle muhafaza etmis olacaklardrr. Bendeniz bir tadilname verdim. Ihracat esyasina,
bilhassa tktisad vekaletinin gdsterecegi liizumu
fenni iizerine, Hiikumetge bazisma liizumu vardir, bazisma da yoktur denir, bu liizumu olan
mevad iqin tuzu 10 paraya verelim. Bundan bir
sey kaybetmeyiz. Zaten harice 10 paraya veriyorus.
GtJMRtJK VE INHISARLAK VEKlLt ALt
RANA TARHAN (Istanbul) — Ihrag edilen
maddeler icin ucuz tuz vermek esasi, simdi okunan madde ile, temin edilmis bulunuyor. Yalniz muhterem mebus bunun daha fazla yapilmasmi istiyorlar. Biz altida bes prim verelim diyoruz. Onlar halka 10 paraya verelim diyorlar. Biz HjiikumetQe bu teklifi hazirlarken ticaret erbabi ile temas ettik, bunu kafi gordiiler.
Iktisad vekaleti ile tktisad enciimeni de kafi
gordii. Miisaade buyurulursa altida bes primle
madde kabul edilsin.
MEMED S01VIER (Kutahya) — Miisaade
buyurursaniz altrda bes yerine sarih bir sey yazalim. Altida bes, iicte bes gibi tabirler hie, te
sarih degildir.

0 :1

GtJMRtfK VE INHISARLAR VEKlLt ALt
RANA TARHAN — Altida bes tabiri qok sarihtir.
MEMED SOMER (Kutahya) — §u kadar
fiata verecegiz diyelim, daha iyi olur.
BALKAN— Takrirler vardir, onlari okutacagrm.
(Giresun mebusu Ismail Sabuncunun takriri
tekrar okundu).
Saym Baskanliga
Maddede ismi gegen e§yanm ihraci igin sarfedilecek tuzlann on paraya indirilmesini teklif
ederim.
Memed Somer
BASKAN — Enciimenin bir miitaleasi var
mi?.
BttTQE ENCUMENt M. M. SIRRI DAY
(Trabzon) — Birinci takrirle beraberiz.
BASKAN — Hiikumet ve enciimen birinci
takrirle beraberdirler. Evvela birinci takriri
reyinize arzediyorum.
Ismail Sabuncunun takririni nazari dikkate
alanlar. Almayanlar. Takrir nazari dikkate almmistir.

GUMRtJK VE INHISARLAR V. ALt RANA
TARHAN (Istanbul) — Simdi yiiksek Heyetge
nazari dikkate alman takrirde «Salamura edilmeden, tuzlanarak gikacak deriler» deniyor.
Bizim metnimizde de «tuzlu suda salamura edilerek tuzlanmasi» yazilidrr. Maddeden «Salamuralanmi§» tabiri gikmca madde kendi manasini muhafaza ediyor, ifade yine tamamdrr. Enciimene gitmesine hacet yoktur. Miinasib goriiliirse bu kayid cikanlarak madde kabul edilebilir.
MEMED SOMER (Kutahya) — Enciimene
gitsin, her iki takrir de nazari dikkate almsm.
BALKAN — Birinci takrir nazari dikkate
ahnmi§tir, ikincisine luzum kalmamigtrr. Sizin
takririnizi reye arzedemem.
Kabul edilen Ismail Sabuncunun teklifi birinci fikra olacak, diger fikralar aynen kalacaktir.
Maddeyi bu §ekilde reye arzediyorum. Kabul
edenler.. Etmeyenler.. Madde kabul edilmistir.
MADDE 35 — Ince tuz yapmak igin agilacak
miiesseselerle halen mevcud bulunan bu gibi
miiessese sahib ve miistecirleri ve tktisad vekaletinin miisaadesile tuzdan kimyevi maddeler gikarmak icin agilacak miiesseseler ve toptan tuz
ticareti yapanlar bir ay zarfmdaki ithalat ve
sarfiyatlarmi ve ertesi aya devrettikleri tuz miktarlarmi her ay sonunda bir beyanname ile
Inhisarlar idaresine bildirmege ve muamele ve
hesablarmi idarenin kontrolu altmda bulundurmaga ve muntazam hesabi cari defteri
tutmaga mecburdurlar.
BASKAN — Maddeyi reyinize arzediyorum.
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Kabul edenler.. Etmeyenler.. Kabul edilmi§tir.
MADDE 36 — Inhisarlar idaresi bu kanun
mucibince tesbit edecegi fiat iizerinden istasyonlarda kendi nam ve hesabma tuz sattirmak
igin miinasib bir komusyon vererek simendifer
idarelerile muamele yapabilir.
BALKAN — Kabul edenler... Etmiyenler...
kabul edilmdstir.
MADDE 37 — 1278 tarihli tuz talimatnamesi ve zeyilleri ve 1282 tarihli fikarati nizamiye ve 24 kanunuevvel 1333 tarihli kanunla
8 - IV - 1340, 3 - III - 1341, 24 - V - 1928
2 - VI - 1929, 14 - I - 1933, 30 - V - 1935 tarihli ve 468, 575, 1270, 1518, 2101, 2752 saydi
kanunlarla 2159 saydi kanunun 9 ncu maddesi
ve tuza miiteallik olup bu kanuna muhalif diger hukiimler kaldirilmistir.
BALKAN — 37 nci madde igin bir tadil teklifi vardir, okuyacagiz:
Yiiksek Reislige
37 nci maddenin ilisik sekilde tadilen kabuliinii teklif eylerim.
Mardin mebusu
Edib Ergin
Madde 37 — 1278 tarihli tuz talimatnamesile zeyil ve tadilleri,
ve 24 birinci kanun 1333 tarihli kanunla
8 - 4 - 1340, 3 - 3 - 1340, 17 - 5 - 1928, 2 6 - 1929, 14 - I - 1933, 30 - 5 - 1935 tarihli
ve .468, 575, 1270, 1518, 2101, 2752, saydi kanunlar, ve 29 - 4 - 1933 tarihli 2159 sayili kanunun 9 ncu maddesi ve tuza mutealMk olup
bu kanuna muhalif 6j.ger hiikiimler kaldirilmistir.
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BALKAN — Enciimenin miitaleasi var mi?
BUTQE ENCtJUENl M. M. SIRRI DAY
(Trabzon) — Kabul ediyoruz.
BALKAN — Enciimen ve Hiikumet takriri
kabul ediyor ve takrirdeki ilisik maddenin
37 nci madde yerine konmasina muvafakat
ediyorlar. §u halde madde olarak reyine arzediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul
edilmi§tir.
MUVAKKAT MADDE — Muhitinin tuz ihtiyacini temin edemeyen tuzla ve ambarlara 1
agustos 1936 tarihinden itibaren diger mintaka tuzla ve ambarlarmdan sevkedilip bu kanunun meriyeti tarihine kadar satilan tuzlarm
sati§ fiati hakkinda da be§inci maddenin bu
husustaki hukmii tatbik olunur.
BA§KAN — Kabul edenler... Etmeyenler...
Kabul edilmi§tir.
MADDE 38 — Bu kanun ikinci kanun 1937
bidayetinden muteberdir.
BA§KAN — Kabul edenler... Etmeyenler...
Kabul edilmigtir.
MADDE 39 — Bu kanunun hukiimlerini icraya Adliye, Dahiliye, Maliye, Iktisad, Criimruk
ve inhisarlar vekilleri memurdur.
BA§KAN — Kabul edenler... Etmeyenler...
Kabul edilmigtir.
4 ncu maddeyi, nazari dikkate alman takrirle enciimene gonderiyoruz. Ruznamede miizakere edilecek ba§ka bir §ey yoktur, §iinkii
ikinci layihanin heniiz giinii gelmemigtir. Cuma giinii saat 15 te toplanilmak iizere inikadi
kapatiyorum.
Kapanma saati : 16,22

•>m<>

i \ B. M. M. Matbaatn

