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1 — SABIK ZABIT HULASASI
kad bitirildi.

Saym tiyelerden bazilarmm mezuniyetleri kabul
edildi.
Tuz kanunu l&yihasmm enciimene gonderilen bir
maddesinden maada btitiin maddeleri miizakere ve kabul edildikten sonra cuma giinti toplamlmak Uzere ini-

Baskan Vekili
Refet Canitez

Katib
Kiitahya
Na§id Ulug

Katib
Coruh
Ali Zirh

2 — HAVALE EDILEN EVRAK
4 — gurayi devlette agik bulunan azalik i<jin intihab yapilmasi hakkmda Ba§vekalet tezkeresi ve Adliye ve Dahiliye enciimenlerinden miirekkeb Muhtelit
enciimen mazbatasi (3/305) (Ruznameye)
5 — Tahranda yapilacak sefaret binalarile tefrisjati
hakkmda kanun layihasi ve Btitge enciimeni mazbatasi (1/565) (Ruznameye)
6 — 22 temmuz 1931 tarlh ve 1871 sayili kanunun ikinci maddesinin tadili hakkmda 2444 numarali kanunun birinci maddesinin degi§tirilmesine dair
1/568 sayili kanun l&yihasile Giimiigane mebusu Edib
Servet Torttn, 2442 sayili kanunun 1 nci maddesinin
G fikrasinm tefsirine dair 4/13 sayili takriri ve Iktisad, Maliye ve BUt?e enciimenleri mazbatalan (Ruznameye)

Tezkereler
1 — geker istihlak ve giimriik resimleri hakkmdaki 2785 sayili ve 13 - VI -1935 tarihli kanunun 6 nci
maddesinin tefsiri hakkmda Ba§vekalet tezkeresi
(3/306) (Giimriik ve inhisarlar, Iktisad, Maliye ve
Btitge enciimenlerine)
2 — Sfirayi devlette agik bulunan azalik icm intihab yapilmasi hakkmda Ba§vektlet tezkeresi (3/305)
(Adliye ve Dahiliye enciimenlerinden miirekkeb Muhtelit enciimene)
Mazbatalar
3 — Siimer bank sermayesine 42 milyon lira il3vesine dair olan 2580 sayili kanuna ek kanun layihasi
ve Iktisad ve Biit?e enciimenleri mazbatalan (1/424)
(Ruznameye)

BtRtNCt

CELSE

Agilma saati: 15, 00
BALKAN — Tevfik Fikret Silay
KATlBLER: Nasid Ulug (Kiitahya), Ziya Gevher

Etili

(Qanakkale)

«•»

BALKAN — Ekseriyetimiz vardir. Meclis

agilmistrr.

3 — MttZAKERE EDlLEN MADDELER
BALKAN — tkinci miizakeresi yapilacak
mevaddan, tnhisarlarm idaresi hakkmdaki layihanin 4 ncii maddesi encumenden gelmemi§tir.
Binaenaleyh ruznamenin ondan sonraki maddesine gegiyorum.
1 — Miihendislik ve mimarlik hakkmdaki kanuna ek kanun layihasi ve Nafta ve Butce enciimenleri mazbatalan (1/599) [1]
BASKAN — Kanunun ikinci miizakeresidir,
maddeleri okutuyorum.
[1] Birinci miizakeresi 11 nci inikad znptmdadir.

Miihendislik ve mimarlik hakkmdaki 1035 sayili
kanuna ek kanun
MADDE 1 — Miihendislik ve mimarlik hakkmdaki 19 mayis 1927 tarih ve 1035 sayili kanunun birinci maddesinde yazili diploma ve
ruhsatnameyi haiz olan muhendis ve mimarlara
(Yiiksek muhendis) ve (Yiiksek mimar) ve teknik okulu ile buna muadeleti salahiyetli makamlarca kabul olunan ecnebi teknik okullarmdan mezun olan muhendislere de sadece (Miihendis) unvani verilir.
BASKAN — Tadilneme yoktur, maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul edenler.. Etmeyenler.
Kabul edilmisgtir.
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MADDE 2 — Bu kanun ne§ri tarihinden nmteberdir.
BASKAN — Maddeyi kabul edenler.. Etmeyenler.. Kabul edilmi§tir.
MADDE 3 — Bu kanunun icrasma Icra Vekilleri Heyeti memurdur.
BA§JKAN — Maddeyi kabul edenler.. Etmeyenler.. Kabul edilmi§tir.
Kanunun heyeti umumiyesini kabul edenler.
Etmeyenler.. Kanunun heyeti umumiyesi kabul
edimi§tir.
2 — Po&ta, telgraf ve t elfon idaresi te§kilat
ve vazifelerine dair olan kanuna ek kanun layihasi ve Biltge enciimeni mazbatasi (1/601) [1].
BASKAN — Heyeti umumiyesi hakkinda mutalea var mi?.
Maddelere gegilmesini reye arzediyorum. Kabul edenler.. Etmeyenler... Maddelere gegilmesi
kabul edilmi§tir.
Posta, telgraf ve telefon idaresi tegkilat ve
vazifelerine aid 2822 sayili kanunun bazi maddelerinin degigtirilmesi hakkinda kanun
MADDE 1 — Posta, telgraf ve telefon idaresi te§kilat ve vazifelerine aid 2822 sayili kanunun (13) ncii maddesi a§agidaki §ekilde degi§tirilmi§tir:
(Hesab i§leri mudurlugu; bu idarenin hesablanni muhasebei umumiye kanunu hukiimlerine gore yurutmekle miikellef olub bir miidiire
bagli; biitge, hesabat, tetkik ve takib §ubelerile
merkez muhasibliginden ve ta§ra mesul muhasibliklerinden miirekkebtir. Miidurii Maliye
vekaletince tayin olunur).
BASKAN — Madde hakkmda miitalea var
mi?. Kabul edenler.. Etmeyenler.. Kabul edilmi§tir.
MADDE 2 — Mezkur kanunun 25 nci maddesine bagli bir numarali cetvelin levazim ve hesab i§leri miidurlukleri kisimlan bu kanuna
bagli cetvelde gosterildigi §ekilde degi§tirilmi§
ve vilayetler kismina da yine bu cetvelde derece,
aded ve maaglan gosterilen memuriyetler ilave
edilmi§tir.
CETVEL
Memuriyetin nevi

Derece

Levazim mudurlugu
6 Miidiir
7 §ube miidiirii
8

»

»

9 Ayniyat basmuhasibi

Aded Maas
70
55
45
40

[1] 23 sayili basmayazi zabtin sonundadir.
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Derece
' 10
11
12
14
15
16
8
6
10

Memuriyetin nevi

Aded Maas.

Birinci smif §ef [I]
Urinci » » [II]
Birinci smif memur [III]
Urinci »
» [IV]
Katib
Fabrika mudurii
Fabrika muhendisi
Ressam

1
4
8
8
3
4
1
1
1

35
30
25
20
17,5

16
45
70
35

35
6
7
8
10
11
12
14
19

Hesab isleri mudurlugu
Miidiir
1
1
Birinci smif miidiir muavini
tkinci »
»
» [V] 3
4
Birinci smif sef
7
Ikinci » '» [VI]
10
Birinci smif memur
3
Ikinci
»
»
3
Katib

70
55
45
35
30
25
20
10

32

8
9
10
11
11
12
12
14
12
14
19

Ta§ra mesul muhasiblikleri
Birinci smrf mesul muhasib
Ikinci
»
»
»
Vgiincii
»
»
»
Dordiincii »
»
»
Veznedar
»
Tahsildar
»
Birinci smif memur
ikinci »
»
Katib

1
3
4
6
1
13
2
3
20
20
15

45
40
35
30
30
25
25
20
25
20
10

88

Vilayetler kismma ilave edilecek
memuriyetler
7 Uguncii smif merkez mudiirii 2
55
8 Dordiincii »
»
»
3
45
12 tJgiincii smif merkez sefi
30
25
5 Ankara telefon mudiirii
1
80
7
»
»
sebeke amiri
1
55
45
8 Basmakinist
1
30
25
12 tJgiincii smif sef
20
20
14 Birinci smif memur
BASKAN — Madde ve cetveller hakkmda
miitalea var mi?.
$VKRV YA§IN (Qanakkale) — Bu memurlarm bazilarmm..
BASKAN — Kiirsiiye buyurun.
§ttKRtJ YASIN (Qanakkale) — Kisadrr. Musaadenisle buradan arzedeyim. Bu memurlarm
bazilarma ilave olarak vazifeler verilmi§tir.
Maddenin reye konmasi igin onlarm da okunmasi lazimdn.
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BALKAN — Pekala, okutaymi:
Levazim miidurliigii kismmdaki birinci smif
§ef, merkez ambar memurlugunu da yapacaktir.
Levazim miidurliigu kismmdaki ikinci smif
§efler, depolarm ayniyat muhasibligini yapacaklardir.
Levazim mudiirliigii kismmdaki birinci sinif memurlardan dordii, depolarm ambar memurlugunu da yapacaklardir.
Levazim miidiirliigii kismmdaki ikinci smif
memurlardan dordii, depolarm ambar memur
muavinligini yapacaklardir.
Hesab i§leri miidiirliigii kismmdaki ikinci sinif miidiir muavinlerinden birisi, merkez muhasibligini, birisi bag veznedar ve pul muhafizligini yapacaktir.
Hesab i§leri miidiirliigii kismmdaki ikinci sinif geflerden birisi, ikinci veznedarligi yapacaktir.
BALKAN — Madde ve cetvel hakkmda bir
miitalea var mi?. (Hayir sesleri).
Maddeyi ve merbut cetveli aynen kabul edenler.. Etmeyenler.. Kabul edilmi§tir.
MADDE 3 — Mezkur knunun 28 nci maddesi agagidaki §ekilde degigtirilmigtir:
(Maas. miktarlan her sene biitgesile, hususi
nisbetler dahilinde tesbit olunan hat bag
bakici ve ba§ miivezzi ve hat bakici ve miivezziler (1) numarali kadro cetveline dahil olmayrphususi bir smif tegkil ederler.
Bunlar hakkmda da 25 nci maddenin 2,3 ve
4 ncii fikralan hiikiimleri tatbik olunur.)
BASKAN — Ugiincii maddeyi kabul edenler.
Etmeyenler... Kabul edilmigtir.
MADDE 4 — Bu kanun 31 - XII - 1936 tarihinden muteberdir.
BASKAN — Maddeyi kabul edenler.. Etmeyenler.. Kabul edilmigtir.
MADDE 5 — Bu kanun hiikiimlerini icraya Nafia vekili memurdur.
BALKAN — Maddeyi kabul edenler.. Etmeyenler.. Kabul edilmi§tir.
Miiddeti geldiginde ikinci miizakeresi yapilacaktir.
3 — tnhisarlann idarcsi hakkmdaki 1660
numarali kanuna muzcyyel 2159 sayili kanunun
9 ncu maddesine bir fikra eklenmesine dair
kanun layihasi ve Giimruk ve inhisarlar encumeni mazbatasile tuz kanunu layihasi ve Gumruk ve inhisarar, Iktisad, Adliye, Maliye ve
Biltge enciimenleri mazbatalan (1/623, 47)
BALKAN — Tuz kanununun bir maddesi
encumene gitmi§ti. Enciimenden gelmigtir, maddeyi arzediyorum:
MADDE 4 — Tuzlalarda tuzun kilosu (3)
kurugtur. Qamalti ve Koghisar tuzlalarmda,
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100 kilodan f azla almacak tuz igin, tuzun miigteri vasitalarmin yanagabilecegi yere kadar tagmmasi igin ihtiyar olunacak masraflar kilo
basina (20) santimi gecmemek gartile tuzla fiatine ilave edilmek iizere her mali sene baginda Inhisarlar idaresince tesbit ve ilan olunur.
BALKAN — Madde hakkmda miitalea var
mi?

MEMED SOMER (Kiitahya) — Arkadaglar,
biliyorsunuz ki Heyeti celilenize bir tadil takriri
takdim ettim ve bu takrire gore tuzun biitiin
memlehalarda iic. kurusa satilmasmi heyeti aliyeniz kabul ettiniz. Esasen enciimene gitmesine mahal yoktu, fakat hayretle goriiyorum ki
encumene gitmistir. Enciimen yine, bilmem
memlehanm kenarma kadar §u kadar santim
zammedilmesini tesbit ederek maddeyi Heyeti
umumiyeye sevketmigtir. Halbuki tadil teklifi
Heyeti umumiyede kabul edilince encumene
gitmez. Binaenaleyh bu madde iki meseleyi
ihtiva etmektedir. Birisi biitiin memlehalardan
perakende suretile tuz satilacaktir. Ikincisi de
fiati iig kuruga olacaktir. Gegen giin de teklifimi arzettim ve tasvib buyurdunuz. Esasen tuzun maliyet fiati Devlet icin bin kilosu 90 - 100
kurustur. Boyle gey olur mu? Qok rica ederim, Heyeti umumiyenin kabul ettigi bir geyi
Biitge enciimeni nasil tagyir edebilir? Lutfen
tadilname bir daha okunsun, goreceksiniz ki
Heyeti celilenize arzettigim ve Heyeti celilenin kabul ettigi bundan ibarettir (Dogru sesleri).
BttTQE En. M. M. SIRRI DAY (Trabzon)
— Nizamname hukiimlerine gore muhterem Bay
Somerin verdikleri takrir Heyeti umumiyenin
reyine arzedilmis ve Heyeti umumiyece nazari
itibare almmistir. Enciimen, hatta hig talep
dahi etmeksizin Riyaset divanmca kendisine
gonderilen takriri yeniden tetkik etmistir. Zannederim ki usul noktasmdan Makami riyaset
formaliteyi tamam gormiistiir. Enciimen bu takriri ehemmiyetle nazari dikkate almistir, Maliye vekili ile Giimriik ve inhisarlar vekilinden
de rica etti, tesrif ettiler, iizerinde heyli durduk, ve bunda hakiki masraflarm, ifa edilen
munzam bir hizmet mukabili olarak almmasmi
muhik bulduk ve bu masraflarm icabettigi paranm almmasmi 3 kurusa munzam bir mahiyet telakki etti. Gegen sene Heyeti celilenin
kabul ettigi varidat biitgesinde 7 milyon lira
varidat veren tuzdan ancak 3,5 milyon lira varidat elde edilmistir. Bu o karara munzam bir
tenzilat mahiyetinde telakki edildi. Bu itibarla
enciimen noktai nazarmi bu sekilde huzuru
alinize sevketmegi kararlastirdi ve o sekilde arzettik. Maamafih karar Heyeti celilelindir.
MEMED SOMER (Kiitahya) — Bir sual.
Enciimen beni lutfen nigin dinlememistir?
BUTQE En. M. M. SIRRI DAY (Devamla)
— Aradilar, bulamadilar.
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MEMED SOMER (Kiitahya) — Burada
idim.
BALKAN — Tuz kanununun 4 ncii maddesi
hakkinda verilen tadil teklifi nazari itibara
almmis, enciimene gitmisti. Enciimen, mazbata
nruharririnin izah ettigi sebeblerden dolayi yeni bir madde tanzim etmistir. Tadilen bir teklif dermeyan etmektedir, bunu reyi alinize arzedecegim.
MEMED SOMER (Kiitahya) — Musaade
buyurun...
BASKAN — Musaade ediniz. Takririniz nazari itibara alinarak enciimene gitinis, enciimen
de noktai nazarmi bildiriyor.
MEMED SOMER (Kiitahya) — MecHsin
ekseriyetle kabul ettigi bir takrir iizerinde enciimenin tadil yapmaga salabiyeti yoktur.
BALKAN — Riyaset, takrirleri nazari dikkate almmak iizere reye kor.
BtlTgE En. M. M. SIRRI DAY (Trabzon)
— Dikkat buyurulursa enciimen eski metinde
israr etmis degildir. Enciimen bu takriri nazari
itibara almis ve iizerinde galisarak yeni bir metin hazirlamistir. Bu metne gore, bir miktar
masraf zammi keyfiyeti, Qamalti ve Koghisar
tuzlalarma inhisar ediyor. Bu masrafm azami
haddi de 8 paradir.
EMlN SAZAK (Eski§ehir) — Biitge enciimeni mazbata muharriri arkadagimizm sozlerinde bir yanlisjik var gbi geliyor. Diyorlar ki,
§imdi aldigimiz yirmi santim hakiki masraftir.
Evvelce otuz be§ santimdi. Demek ki, biraz kar
ilave edilmis. Kanunun aslinda tuzun fiati iig
kuru§tur. Kanunun ruhuna mugayir nasil zam
yapabiliriz? Arkada§lar hakikaten bunun tenzili
az gok biitgemizde bir tesir yapacagi giiphesizdir.
Amma, iig kurustan bir santim fazla almak ta
esas kanunun ruhuna munafidir. Karar verdik
ve dedik ki, tuz iig kuru§tur. Devgirme masrafi,
toplama parasi diye sizden bir §ey alacagiz
demedik. Bunu iktisad enciimeninde de soyledim. Iktisad enciimeni bunu bu §ekilde kabul
etti amma, ben orada da muterizdim. Memed
Somerin teklifi gayet yerindedir. Meclisi Alinin
ilk verdigi karar tarn manasile tuzu sabit bir
hale koymaktadir. Simdi buna zam edecegiz demek dogru olmaz. Hiikumetin teklifinde dev§irme diye bir gey yoktu. Amma, biiyiik alicilar
igin bu istenilebilir. Fakat kiigiik alicilar geliyor, tuzu tuzladan alryor. Binaenaleyh ilk
tekliften sonra devgirme masrafi diyerek bir §ey
ilave etmi§ olacagiz. Bence evvelkine bir santim
dahi ilave etmek dogru degildir, bu usule muhaliftir. Biitge enciimeninin yaptigi son tadili
redetmek daha muvafik olur.
SM)ETTlN URAS (Istanbul) — Bu yirmi
santimi kaldirirsak dyle zannediyorum ki, Biitge enciimeni ile de g6rii§medim amma, iki yuz
iig yiiz bin lira kadar tutuyor. Hazineyi rahnedar eder. Bir kisim halk, memleketin bir tara-
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finda be§ alti kuru§a tuz alip dururken nihayet
memlahanin civarmda bulunan bazi vatanda§lar neden yirmi santim a§agiya alsinlar. Hazineyi boyle rahnedar etmek dogru mudur?.
Bendeniz boyle bir kiilfeti Hazineye tahmil
etmegi muvafik gormuyorum. Her tarafta aym
fiatla satilabilseydi Memed Somer arkada§imizm teklifi yerinde olurdu.
MEMED SOMER (Kiitahya) — Muhterem
arkadagimiz iig yiiz bin liradan bahsettiler. Burasi hakikat yeridir. Ne munasebet, bu rakam
nereden gikiyor?.
Bendeniz koyliiniin her memlehadan tuz almasmi teminen, verdigim tadil maddesinde de, okunursa goriilecektir, perakende olarak satilacak tuzlar dedim. Maksadrmiz halk ve koyliidiir.
Eski maddede de filan, filan memlahalar miistesna diye veya memlahalar iizerinde her hangi
sati§i tadil etmek gibi gartlar vardir. Onun igin
gok rica ederim bizim teklifimiz srrf fakir koylumiiz igindir. Tiiccar dahil degildir. Takririmde zaten perakende diyorum. Bu perakende
miktarmi Heyeti Celileniz tayin etsin. Bendeniz
25 den ba§lar ve 200 kiloya kadar diyorum, bu
be§ yiiz de olabilir. Nasil munasib gorurseniz.
Binaenaleyh aslinda tonasi doksan kuru§ olan
bir §eyin nasil oluyorda bir kilosunda yirmi santim masraftan ve Hazinenin kaybedecegi 300 000
liradan bahsediyorlar. Hazine masrafini onun
kadar biz de biliyor ve du§iiniiyoruz. Bu, kanunun ruhuna muhaliftir ve Meclisi Alinin kararlarma hiirmetsizlik olur.
KEMAL tlNAL (Isparta) — Bu mevzu Maliye enciimeninde de uzun uzadiya miinaka§a
edildi. Esas mesele, bu i§in i§letme tarzi
Meclisi Aliye izah edilememesinden dogmu§tur.
Tuz fiati 3 kurugtur. Nerede? esas tuzun su
halinde gikib tuz haJine gelerek yigildigi yerdedir. Simdiye kadar idareler demi§lerdir ki,
istihsal edildigi memlahalardan mesela Ankara
istasyonuna sevkedilirken bu sevkiyat §u vesaitle yapilacaktir.
Memlahadan istihsalde alici, muayyen istasyonlara kendi vesaiti ile, kamyonlarla, arabalarla
sevkiyat yapincaya kadar elektrikli tesisatla
yapilirsa 20 paraya mal olacak §ey 10 paraya
mal edilir ve bu i§ igin kolaylik elde edilmi§ olur.
Binaenaleyh 20 paraya mal edilecek bir §ey de,
yukanda arzettigim gibi 10 paraya mal edilmig
olur.
Bu, tiiccar igin de, bizim igin de kolayligi
mucibdir. Bunun parasmi tiiccar 20 paraya
malederken pekala 20 para olarak bir masraf
verir. Binaenaleyh Qamalti memlehasindaki
yer - Kanunun ibaresinden anla§ildigi iizere tiiccarm vesaitinin yanasabilecegi yerdir. Yoksa tuzun itihsal edildigi yer degildir. Tuz, istihsal edildigi yerde iig kurugtur, fakat tiiccarm alacag'i fiat masrafla beraber olan fiattir
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(Bu mesafe kag kilometredir sesleri). Mesafe her
yerde ayri ayridir. Koghisarda ba§ka, Qamaltmda bagk&dir.
Eger halk ve koylii hakikaten istihsal yerine gelirse ona iig kuruga verilecektir. Idare de
bunu kabul ederse nig bir §ey kaybetmez. Fakat tuzu istihsal edildigi yerden almak tiiccarm vesaitinin yanagabilecegi yerden almaktan
daha masraflidir, tiiccarm da aleyhinedir. Nitekim kendileri de bunu kabul ediyorlar. Binaenaleyh iig kurug 8 paraya verilmesinde mahzur yoktur.
TAHSIN SAN (Aydm) — Arkadaslar, bu
kanun encjamende miizakere edilirken ben de
bulundum. Orada Erzurum dahilinde bir memlehadan istihsal olunan tuz o mintakanm ihtiyacma kafii gelmekte oldugu anla§ildi. Fakat
bazi seneler havalarm yagmurlu filan gitmesinden o mintaka ihtiyacina kafi miktarda tuz
gikmiyor. Onun igin Qamalti memlehasmdan
oraya tuz gonderilmesi lazimgeliyormug. Sordum, bu tuzu ne ile naklediyorsunuz? Vapurla dediler. Qamalti memlehasmdan vapurla
Trabzona kadar kilosu kaga maloluyor, dedim.
Kirk paraya dediler. §imdi bunun igin de bir tahsisat konulmu§tur. Bir kere tuz, hacimde ufak,
siklette agir, fiatte hafif oldugu igin bu gibi
mevaddin nakliye iicreti agir olur. Tuz, memaliki ecnebiyeye tabiatile gemilerle naklediliyor ve kilo ba§ma beg para gibi bir masraf
diigmektedir. Bu giin bu memlehadan Trabzona bir ton tuzun nakliyesi bin kuruga malolmaktadir. Boyle, memleketin menfaatine olan
tasarruf himaye edilirken diger taraftan tuzun istihsal masrafi olmak iizere Enciimeni ali
35 parayi 20 paraya indiriyor. Bendeniz zannederim ki bu ug kuru§ sirf tuz resmidir ve
§imdiye kadar almagelmekte olan 35 santim bu
tuzun istihsal masrafmm azami miktandir. Yoksa tuzun giktigi yerden gonderilecegi yere kadar olan raasarif degildir. Eger o 35 santim olsaydi yandik ti biitiin biitun.
Bakiniz ki, uzak vilayetlerde tuz 6 kutu§a
satiliyor. Maksad mademki 3 kuru§tur, her
yerde bu sekilde sati§i temin etmege galisjnaktir. Halbuki tuz bu giin 10 kuru§a satiliyor,
Inhisar idaresi tarafindan bir liiks tuz i§i gikardilar. Binlerce lira sarfederek fabrika yaptilar. Inhisara aldilar. 10 kuru§a satryorlar.
Halbuki bizim yaptigimiz bu kanunlar idarenin
elinde alestikiyet kesbediyor.
Miisaade ederseniz Kenan Beyin bir raki
kadehi hikayesi vardir. Arzedecegim:
Ali Pa§a merhumun zamaninda Mara§ta bir
Kenan Bey varmis. isrete fazlaca miiptela imi§.
Ali Pa§a 90k ugra§mis bir tiirlii vaz gegirememis. Pa§aya demi§ler ki, Kenan Bey dindardir, yemin ettirirseniz mesele kalmaz. Ali
Pa§a siki^tmnca demis ki, bir giin miisaade et.
Ertesi gun yanma bir kadeh alarak Pa§anm
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huzuruna gelmi§ ve Pa§am demi§, bendeniz
tarn manasile vaz gegemiyecegim, esasen bu
hal sihhatime de mugayir olacaktir. Bu itibarla miisaade ederseniz yalniz bu kadehle bir
tek kadeh igmek §artile yemin edeyim. Pa§a da
doktorlara sormu§, onlar da tamamen biraKmasmi dogru bulmamiglar. Soyledigi §ekilde
yemin etmi§. Aksam eve donerken Misir gar§ismdan gegmi§ ve balmumu almi§, kadehin
iistune ekleyerek 4 kadeh alacak gekle koymug
ve eve gidince yaian yine toplanmi§, gilingir
sofrasi kurularak yine hay huy baglamig.
Bizim kanunlarimiz da tipki bunun gibidir.
Yapilir, enciimene gider bagka §ekil alir, vekalet talimnameler yapar, bagka bigim alir.
Bir de hususi emir verildi mi artik gel de 0 kanundan hayir gor.
Vaziyet budur. Bu kadar para verildi, fabrika yapildi, tuzun kilosunu 10 kurusa yiyoruz.
Gidin garsidan daha asagi alabilirseniz almiz.
Halbuki tuzun maliyet fiati on para, yirmi paradrr. Biz ise bbyle iizerine otuz beg yirmi santim ilave edecegiz diye geksitiriyoruz. Tuz bir
hayat meselesidir. 'i'uz pahahdir diye hayvanata yediremiyorlar. Hatta Erzurumdan Lehistana giden deriler bozuk diye geri gonderilmistirt bebebi tuzun pahaliligidrr. Tiirkiyenin sucuk barsaklan her yerdekilerden daha kuwetlidir. Fakat iyi tuzlanmadigi igin simdi giiriik gikiyor. Yalniz bu sanayide degil, konservecilik,
balikgilik sanayiinde de tuzsuzluk yuziinden kaybediyoruz. Istanbulun baliklari iyi tuzlanabilirse Istanbul varidati 80 misline gikar. Istanbul
zengin olur.. Biz bu sanayii diisimmuyoruz da
hala tuzdan su kadar, bu kadar fazla vergi alacagiz diye diisiiniiyoruz. Tuz haddi zatinde bir
varidat membai degildir. Tuz ne kadar ucuz
olursa halk 0 kadar istifade eder ve memleket
zenginlesir, varidati artar. Demek ki tuzun
ucuz olmasmdan hasil olacak menfaat, almacak
varidattan gok daha fazladn*. Onun igin boyle
kanunlar yapilirken bunlari nazari itibare alalim. Eger Inhisar vekaleti tasarruf denen seyin ne demek oldugunu bilirse tuzdan alacagi
bu on paranin bir kag mislini tasarruf suretile
alabilir. Sonra bizim vazifemiz burada halki
dusiinmektir ve miimkiin mertebe halkm lehine kanun yapmaktir. Qamalti memlehasmdan
Trabzona kadar nakliye iicreti kirk paradir.
tste asil tasarruf bunlardan yapilmahdir. Bu
goktur. Yoksa halktan fazla vergi almakta mana yoktur. Binaenaleyh, Bay Haci Memedin
teklifinin aynen kabul edilmesini rica ederim.
Asil dusiiniilecek noktalar bunlardir. Yoksa
ahaliden beg para fazla alayim diye kanunlari
elestikiyetlegtirmekten bir faide gikmaz. Onun
igin arkadagimm teklifinin kabuliinii rica ederim.
REFlK INCE (Manisa) — Usui hakkmda
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soyleyecegim. Bu kanunun ikinci muzakeresinde bulunuyoruz. Elimizdeki nizamnamede ikinci miizakerelerin nasil cereyan edecegine dair
sarahat vardir. Riyaset Makami bu nizamnamenin icabi dairesinde meseleyi soyle halletmesi
lazimdi: Teklif sahibi dogrudan dogruya Memed Somerdir. Ikinci miizakere esnasmda takririni vermistir. Riyaset Makami tarafmdan da
bu takririn nazari miitaleaya almib almmayacagi reye konmus, takrir nazari dikkate almmistir. Nazari dikkate alinan bu takrir nizamnameninll9ncu maddesi nuucibince enciimence gbnv derilmistir. Takrir sahibinin enciimene gidib
" izahat vermege hakki vardir. Nizamnamenin vine o maddesinin sarahati iktizasmdan olarak
enciimenin nazari dikkate alman takrir iizerinde miitalea dermeyan etmege hakki vardir. Ikinci miizakerede mimakasanm dogrudan dogruya
takrir sahibile mazbata muharriri arasmda cereyan etmesi lazimdir. Maadasmm miizakereye
istirak etmemesi ve davayi iki kisi arasmda dinleyerek Heyeti umumiyenin hakem olmasi icab
eder. Bu usuller senelerdenberi teessiis etmis
bir itiyadm neticesi olarak konmustur.
Birinci miizakerede layetenahi soz soylemek
hakkmi haiz olan mebuslarm ikinci miizakerede
artik nizamnamenin bu tahdidatma tabi olmasi
lazimdir. Bu noktai nazardan Riyaset makammdan rica ediyorum, arkadaglar birinci miizakerede soylemeleri lazim gelen sozlerden sarfmazar etsinler, Memed Somer ile Encumen M. Muharririnin noktai nazarlarmi dinleyelim ve ikisi
arasmda hakem olalim, mesele bitmi§ olsun.
(Bravo sesleri).
MEMED SOMER (Kiitahya) — Sunu anlayorum ki, Heyeti celile tamamile tenewiir etmemi§tir. Qiinkii, bir arkada§ buyurdular
ki, bu memlehalardan boyle masrafsiz utz
satilirsa, bir yerde 6 kuru§a, bir yerde de 3 kurusa olacaktir. Bundan biiyiik bir adaletsizlik
dogacaktir. Halbuki bizim biitiin hedefimiz
koyliiniin her hangi bir memlehaya miiracaat
ederse perakende tuzu 3 kuru§a almasidn*. Tiiccarla i§dmiz yok; para kazanacak bir adam tuzu
nakleder, fazla alir, noksan alir, kupadan alir,
iskeleye yana§tirir alir, almaz. Bu i§le alakasi
yoktur. Bu is memlehadan tuzun 3 kurusa satilmasidir, kanunun ruhu buradadir. Biz bunu
muhafaza ettikten sonra mesele halledilmis olur.
Kemal Turan arkada§imiz; istihsalden sonra
muayyen istasyonlara gelmesi tiiccar icin kolayligi mucibtir dediler. Boyle sey yoktur arkada§lar. Bir memleha, nihayet 25, nihayet 30
kilometre terbiinde bir yer olabilir. Bizim CJamalti memlehasmm boyu 7 kilometredir. Haydi
arzmi da o kadar kabul edelim. Nihayet bu
tuz ihrac edilirken, parakende igin de bir kuwa
yapilabilir. Mesela gegen muzakerelerde a^.kadarlarm buyurduklan gibi bilmem memleha
pislenirmi? de, bu da ihra§ masrafi imis. Ar-
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kadaslar ihrag masrafi diye bqyle bir sey yoktur. Mukerreren arzettigim gibi tuzun ihrac
masrafi 90 - 100 kurustur. Bizim memleketimizdeki bu ihrac masrafi nedir? Tuzun incimadi
igin tavalar yapmak, onlara su koymak, donduktan sonra tuzu gikarip yigmlar yapmak,
amelesinin yemesi, igmesi... bunlar ihrag masrafidn*.
Satis masrafi diye bir masraf yoktur. Biz
ekseriya memlehalarimizm bu ihrac isini miiteahhidlere veriyoruz ve miiteahbidlere diyoruz
ki; bu sartname ile bu tuzu c.ikardiktan sonra,
buraya, suraya kupa yapacaksm? Qamaltmda belki emaneten idare ediliyor. Fakat bu tuz ihrac,
edilirken memleha pislenmiyecek ve kenarma
20 milyonluk bir kupa yapiln*. Halk gelir, oradan tuzunu alir. Bendeniz bunun daha selametle yapilmasi i§in gerek enciimenlerde, ge
rek bundan ewelki muzakerelerde bu perakende ambarlarmm tesisini rica etmistim. Bilhassa
^lamalti gibi, Koghisar gibi biiyuk miemlehalarda
bir perakende amban yapilir, buraya veznentuz
konulursa, kanunda gosterilen fire mikdari da
belli olmus olur. §imdi nasil oluyor? Kupalarda
satilryor. Fennen bunun tesbiti miimkun degildir. Qunki kupalarda nekadar tuz oldugunu
anlamak mumkiin degildir ki. Onun igin miikerreren rica ediyorum. Perakende satis, ambarlari biiyuk memlehalarda bulunsun. Ktigiik
memlehalarm mahsulleri zaten azdir. Tekrar
ederim, bu madde sirf fakir koylii igin konmustur.
Arkadaslarmia sunu kemali teessiirle arzederim ki, bir koylii mevsiminde, yani harmanmdan sonra tuz igin ancak bir iki lira ayirabilir. Fazla ayiramaz, oyle fakir yerlerimiz var.
Bunu memlehadan almazda 20, 30 kilo tuzunu
garsi fiatma alacak olursa buna parasi yetismez. Ondan dolayidn* ki tiiccarla, ticaretle bunun alakasi yoktur. Biitiin koyliiler, biitiin
memlehalardan iig kurusa tuz alabilsinler,
reddedilmesinler, maksad budur.
Memleketimizin vaziyeti cografisi, memlehalarm simdiM vaziyeti biitiin memleketi idare
edebilecek bir haldedir. Bir koylii 20 - 30 Mlometreden memlehaya kadar gitmek zahmetini
ihtiyar ederse oradan tuzunu alabilmelidir.
Tekrar arzederim, takririmde perakende dedim,
bunun olgiisiinu Heyeti celile liitfen soylesin.
istedigimiz budur. Bunda da mutabikiz zannederim.
BVTQE E. M. M. SIRRI DAY (Trabzon) —
Enciimene gelen tadilnamede koyliiye s,oyle,
tiiccara boyle tuz satilir diye teklif yoktur. Arkadasimizm burada verdigi izahata nazaran
memlehalarda koyliiniin sahsi ihtiyaci igin munzam teshilata mazhar olmasi temayulii anlasildr.
Bunun iizerine deminki metne soyle bir fikranm
ilave edilmesini, Maliye ve tnhisarlar vekilleri ile
mutabik kalarak, muvafik gordiik. Metinde
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soyle diyoraz: Tuzlalarda tuzun kilosu 3 kurustur. Qamalti v e Kochisar tuzlalarmda 100 kilodan fazla almacak tuz igin, tuzun imisteri vasrtalarmm yanasabilecegi yere kadar tasinmasi
igin ihtiyar olunacak masraflar kilo basma 20
santimi gegmemek sartile tuzla fiatina ilave edilmek iizere her mali sene basmda Inhisarlar idaresince tesbit ve ilan olunur.
MEMED SQMER (Kutahya) — Razryim.
BALKAN — Madde yeni sekilde okundu.
Maddenin bu suretle olmasmi nazari dikkate
alanlar... Almayanlar.. Nazari dikkate almmi§tir. Madde aynen boyle olacaktir.
REPlK 1NCE (Manisa) — 20 santim midir?.
RASKAN — Evet.
Maddeyi tadili veghile kabul edenler.. Etmeyenler. Kabul edilmi§tir.
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Kanunun heyeti umumiyesini agik reye arzediyorum.
Layihaya rey vermeyen var mi?.
Rey toplama muamelesi bitmi§tir.
Aranm neticesini arzediyorum:
Tuz kanunu layihasma (247) zat rey vermi§tir. Muamele tamamdir. Kanun (247) reyle kabul edilmistir.
Ruznamemizde miizakere edilecek ba§ka madde kalmami§trr. Oniimuzde resmi giinler oldugundan miisaadenizle gelecek inikadi kanunuevvelin 21 nci pazartesi giiniine talik edelim.
(Muvafik sesleri)
Kanunuevvelin 21 nci pazartesi giinii saat
15 te toplanilmak iizere inikada nihayet veriyorum.
Kapanma saati : 16, 50

Tuz kanununa verilen reylerin neticesi.
( Kanun kabul edilmistir )
Aza adeca
Reye istirak edenler
Kabul edenler
Reddedenler

: 3QQ
: 247
: 2 47
:
0

Miistenkifler :
Reye istirak etmoyenlcr :
Miinhaller :

0
151
1

[Kabul edenler]
Afyon KaraMsar
Berc Tiirker
Cemal Akgin
Haydar Qergel
Izzet Akosman
Izzet Ulvi Aykurd
Mebrure Goneng
Amasya
Esad Uras
Ismail Hakki Mumcu
Nafiz Aktm
Ankara
Ahmed Ulus
Esref Demirel
Hati Qirpan
Miimtaz Okmen
Mii§fik Aya§li
Rifat Araz

Antalya
Celal Mengiliborii
Numan Aksoy
Tiirkan Ba§tug
Aydm
Dr. Hulusi Alatas,
Nuri Goktepe
Tahsin San
Bahkesir
Cemal Esener
Dr. H. Vasif Somyiirek
Enver Adakan
Hacim Qarikli
Hayrettin Karan
Memed Emir
Osman Niyazi Burcu
Rahmi Sel^uk
Sabiha Gokgiil

Bayazid
Halid Bayrak
Bilecik
Dr. Gl. Besim Omcr
Akalm
fiolu
Dr. Emin Cemal Suda
Ismail Hakki Uzmay
Mitat Dagdemir
§ukrii Gulez
Burdur
Halid Onaran
Mustafa §eref Ozkan
Bursa
Atrf Akgiic,
Dr. Galib Kahraman
Dr. Refik Giiran
Dr. Sadi Konuk
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Esad Sagay
Fatin Giivendiren
M. Pehmi Ger^eker
Refet Canitez
§ekibe Insel
Qanakkale
Ahmed Cevad Emre
§iikru Ya§m
Ziya Gevher Etili
Qanktri
Hatice Ozgener
Mustafa Abdiilhalik
Renda
Mustafa Onsay
Ziya Esen
Qoruh
Akif Akyiiz
Ali Zirh
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Atif Tuziin
Qorum
Ali Riza Ozenc.
Eyub Sabri Akgol
Ismail Kemal Alpsar
Miinir Qagil
Nabi Riza Yildirim
Denizli
Dr. Hamdi Berkman
Emin Asian Tokad
Mazhar Miifid Kansu
Necib Ali Kiicjika
Diyarbekir
Huriye Oniz
Rii§tu Bekit
Ziilfii Tigrel
Edirne
Dr. Fatma Memik
Mecdi Boysan
Elaziz
Ahmed Saffet Ohkay
Fund Ziya Qiyiltepe
Erzincan
Hikmet I§ik
Erzurum
Aziz Akyiirek
Dr. Ahmed Fikri Tuzer
Fuad Sirmen
Gl. Pertev Demirhan
Gl. Zeki Soydemir
Nafix Dumlu
Nakiye Elgiin
Eskis.ehir
Ahmed Ozdemir
Emin Sazak
tstainat Ozdamar
Osman I§m
Gazi Anteb
Ali Kilig
Bekir Kaleli
Memed §ahin
Niiri Conker
Omer Asim Aksoy
Giresun
Gl. thsan Sokraen
Hakki T a n k Us
Ismail Sabuncu
Muzaffer KIIIQ

Miinir Akkaya
Sadri Maksudi Arsal
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Gumu§ane
Ali §evket Ondersev
Durak Sakarya
Bdib Servet Tor
Hasan Fehmi Atac,
§evket Erdogan
lgel
Emin tnankur
Hakki Saydarn
Hamdi Ongun
Istanbul
Ali Barlas
Ali Rana Tarhan
Dr. Ne§et Omer trdelp
Dr. Tugamiral Hakki
Slinasi Erel
Fakihe Oymen
Hamdi Giirsoy
Sadettin Uraz
Ya§ar Yaziei
Ziya Karamursal
Izmir
Gl. Kazim Inane,
Hasan Ali Yiicel
Kamil Dursun
Sadettin Epikmen
Siikrii Saracoglu.
Isparta
Ibrahim Demiralay
Kemal final
Mukerrem Unsal
Kars
Baha Ongoren
Esad Ozoguz
Gl. Muhittin Akyiiz
Memed Nazif Sirel
Omer Kiintay
Kastamonu
Dr. Tevfik Asian
Nuri Tamae,
Sami Erkman
§erif Ilden
Tahsin Coskan
Veled fzbudak
Kayseri
Ferruh Giipgiip
Hasan Ferid Perker
Resid Ozsoy
Salih Turgay
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Kirklareli
§evket Odiil
Ziihtii Akin
Kir§ehir
Ali Riza Esen
Hazim Borekgi
Lutfi Miifid Ozde§
Memed Seyfeli
Kocaeli
Ali Dikmen
Nedim Bozatik
Ragib Akca
Salah Yargi
Konya
Ali Riza Tiirel
Bediz Morova
Kazim Okay
Mustafa Eken
Mustafa Halid t)ner
Tevfik Fikret Silay
Kiitahya
Dr. §akir Ahmed Ediz
Ibrahim Dalkilig
Memed Somer
Na§id Ulug
Omer Ding
Malatya
Abdiilniuttalib Oker
Dr. Hilm iAytac,
Emrullah Barkan
Gl. Osman Koptagel
Mahmud Nedim Zabci
Mihri Pekta?
Osman Taner
Manisa
Hikmet Bayur
Kazim Nami Duru
Osman Ergin
Refik Inee
Tahir Hitit
Ya§ar Ozey
Mara§
Alaeddin Tiridoglu
Kemal Kusun
Nuri Ural
Mardin
Abdiirrezzak §atana
Edib Ergin
Hilmi Qoruk
Irfan Ferid Alpaya
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Osman Dinger
Riza Erten
Mugla
Dr. Hiiseyin Avni Ercan
Hiisnii Kitabci
§ukrii Kaya
Mu§
§evki Qiloglu
§ukrii Ataman
Nigde
Ahmed Yefik Ulugay
Dr. Abravaya
Faik Soylu
Halid Mengi
Kamil trdelp
Ordu
Ahmed Ihsan Tokgoz
Ali Canib Yontem
Dr. Ziya Naki Yaltirim
Hamdi Yalman
Ismail Qama§
Muhittin Baha Pars
Samsun
Ali Tunali
Dr. Asim Sirel
Meliha Ulas.
Memed Ali Yiiriiker
Ru§eni Barkin
Ziihtii Durukan
Seyhan
Gl. Naci Eldeniz
Ibrahim Mete
Tevfik Tarman
Siird
Ismail Mu§tak Mayakon
§evket Siisoy
Sinob
Dr. Galib Ustun
Hulusi OruQoglu
Stvas
Gl. Akif Oztekin Erdemegil
Ismail Memed Ugur
Mitat §iikrii Bleda
Rasim Ba§ara
Remzi Qmer
Sabiha Gorkey
Serasettin Giinaltay
Vasfi Ra§id Sevig
Ziya Ba§ara
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Rahmi Apak
Tokad
Gl. Sitkr t)ke
Hurrem Ergun
Hiisnii Konay
Nazim Poroy
Hesai Erugken
Siireyya Tevfik Geiica
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Trabzon
Mital Aydm
RaiC Karadeniz
Seniha Hizal
S i m Day
Siileynian Strri Gedik
Urfa
Belteet Giinay
Fnad Gcikbudak
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Gl. Ahmed Yazgan
Refet Olgen
Van
Ibrahim Arvas
Munib Boy a.
Yozgad
Oelal Arat
Bkrem Pekol
Bmhi Dramaii

Omer Evei
Srrrr feoz
Sungur
Zonguldak
Dr. Mitat Altiok
Bsa d (^aki11 akka y;
Ha.lil Turkmen
Hasan Karabaeak
KaiC Dine
Rifat Yardar

[Reye istirale elmey enter]
A fyon Karahisar
Ali Qetinkaya (Bakan)
Ankara
Aka Giindiiz
Dr. Taptas
Falih Rifki A fay
Kamal Atatiirk (R. (J.)
Rashri Aktar
Sakir Kmaci
Yahya Galib Kargi
Antalya
Dr. Genial Tunca
Rasih Kaplan
Tayfur Sokmen
Tevfik Arican
Aydm
Ad nan Ertekin
Dr. Mazhar (Jet-men
Nazmi Topeoglu
Bahkesir
lil. Kazim Ozalp
(Bakan)
Ismail Hakki Uzunyarsdi
Orge Evren
BayuTid
1h sari Tav
Fbeydullah (tzinli)
Rttecik
Ibraliim Golak
Salih Bozok
Bolu
(Vmal Hiisnii Taray
Gey ad Abbas Gurer
Hasan Oomil (jambel
Bnrdur
Ibrabini Necmi Dilmen

Bursa
A sal: Doras
Sadettin Ferid Talay
(Janakkalc
Dr. Mustafa Bengisu
(tzinli)
liilini Ergeneli
(Jankiri
h'azil Nazmi Orkiiii
Coruh
Asun Us
Fuad Bulea
Hasan Cavid
ihsan Kurtkan (Jzinli)
llyas Saini Mus,
(Jorum
Dr. Mustafa Cantckin
tsmet Eker
Denizli
Dr. KazTin Sam aid i
(JI. $cfik Tiirsan
Haydar Kii^tii Oktem
Y usuf Bas,kaya
JHyarbekir
Dr. Ibrahim Tali Ongoreu
Gl. Kazim Seviiktekiu
Tevfik Bilge (tzinli)
Zeki Mesud Alsan
Edirvc
Faik Kaltakkiran
Seref Aykut
Eldziz
l^azil Ahmed Aykae
(tzinli)
Fuad A grab (Bakan)
Talisin Berk (tzinli)

Erzinc an
Hamdi Aksoy
Abdiilhak Firat
Hiisnii Qakir
Aziz Samih liter
Mahmud Esad Bozknrd
Saffct Ankan (Bakan) Rahmi Kbken
Erzurum
Isparta
Dr. Saim Ali Dilemre
Hiisnii Ozdamar (tzinli)
Nafi Atuf Kansu
liars
Siikru Koc,ak
Fnad Koprulu
Eskisehir
Husrev Kizildogau
Yusuf Ziya Ozer
Kastamonu
Gazi Antcb
Dr. kjukrii S.enozan
(Jl. Ali Hikmct Ayerdem
Ibrahim Grantay (Izinli)
(Tzinli)
Sitki Serif Eken (Izinli)
Remzi Gures
Kayseri
Gircsun
Ahmed Hilmi Kalae
Talat Onay
Nahid Kerven
l$ei
(Izinli)
Ferid Celal Giiven
Siileynian I)emirezen
Fikri Mutlu
(Izinli)
Istanbul
Veli Yasin (tzinli)
Abdiilhak IIamid Tarhan
Kirklarcli
(Izinli)
Dr.
Fuad
Umay
Ahmed Han 1 di 1)ei 1 izmen
Kocacli
(Izinli)
Dr.
Gl.
Ziya
Nuri Bii-gi
Dr. Refik Saydam (BaHasan
Hayri
Tan
kan)
Ibrahim Siireyya, Yigit
(JI. Rcfct Bele
Halil
Kl.mii
Ibidem Kemalettin Olpak
(tzinli)
(Izinli)
Konya
llayrnlla.h Ergin (tzinli)
Alime-d Hamdi Dikmmi
Salah Cimeoz
Ali Mtizaffer (Joker
Izmir
Cemal Tekin
Benal Arm.au (tzinli)
Dr. Osman Sevki 11 In
Oelal Bayar (Bakan)
Dr. Tevfik Riistii Aras dag
(Bakan)
Gl. Ali Fuad Cebesoy
Halil Mentese
Kazini Giirel
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Mustafa Ulusan (tzinli)
Nairn Hazim Onat
Ressani §evket Dag
Kutahya
Besim Atalay
Hiiseyin Eahmi Gurprnar
Muhlis Erkmen (Bakan)
Receb Peker
Malatya
Ismet tnonii (Basbakan)
Vasrf Qmay
Manisa
Dr. Saim Uzcl (tzinli)
Kani Akeken
Kenan Orer
Sabri Toprak (tzinli)
Turgud Tiirkoglu
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Mara§
Hasan Re§id Tankud
Metned Erten
Mardin
Dr. Riza Levent
Mugla
Nuri Tuna
Yunus Nadi
Mu§
Hakki Kilicoglu (tzinli)
Naki Yiicekok (tzinli)
Nigde
Cavid Oral
Dr. Rasim Ferid Talay
Ordu
Selim Sirn Tarcan
Samsun
Etem Tuncel
Memed CKincfjdogdu
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Sayhan
Ali Miinif Yegena
Damar Arikoglu
Esma Nayman
Hilmi Uran
Omer Biger
Siird
Hulki Aydin
Mahmud Soydan
Sinob
Cevdet Kerim tncedayi
Hiisamettin Okan (tznli)
Yusuf Kemal Tengirsenk
Sivas
Necmettin Sadak
Tekirdag
Cemil Uybadm
Faik Oztrak
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§akir Kesebir
Yahya Kemal Beyath
Tokad
Galib Pekel
Trabzon
Danis Eyiboglu (tzinli)
Halil Nihad Boztepe
Hamdi tllkiimen
Hasan Saka
Urfa
Ali Saib Ursava§
Memed Emin Yurdakul
(tzinli)
Muhittin Dingsoy
Van
Hakki Ungan (tzinli)
Zonguldak
Ragib Ozdemiroglu
Receb Ziihtii Soyak

r. B. M. M. Matbaast

S. Sayisi: 23
Posta, telgraf ve telefon idaresi te§kilat ve vazifelerine
dair olan kanuna ek kanun layihasi ve But?e encumeni
mazbatasi (1/601)

Bafvekdlet
Kararlar mudurlugu
Sayi: 6/1947

8 ~ VI - 1936

Btiyiik Millet Meclisi Yiiksek Reisligine
Posta, telgraf . ve telefon idaresi teskilat ve vazifelerine aid 2822 sayili kanuna ek olarak
Nafia ve Maliye vekilliklerince hazirlanan ve Icra Vekilleri heyetince 8 - VI - 1936 tarihinde
Yiiksek Meclise arzi kararlastinlan kanun layihasi esbabi mucibesile birlikte sunulmustur.
^
Basvekil

t. tnonu

Mncib sebebler
1 — Isbu inadde asagidaki sebebler dolayisile teklif edilmi§tir.
A - 2822 numarali teskilat kanunu, vilayet mesul muhasibleri adedini sekize indirerek merkezde toplanmalarini amir bulunmakta isede 13 basmudurlugiin 62 vilayet merkez mudiirliigiine
intikal muamelesi yapilacak olan kanunusani 1937 iptidasinda halen on iiq tane olan muhasibliklerden de bes tanesinin 60 ile 70 arasmdaki subeleri hesabat ve mevcudlarile beraber isbu sekiz
muhasibe devrettirilmesi ve sekiz tanesinin de merkeze nekledilib 90 - 100 subeyi ve merkezden
idare etmesi idare hesablarcndaki siirat, selamet ve intizami ihlal edecegi nazan dikkate almarak
yeni teskilat kanununun cari olacagi kanunusani - mayis 1937 zarfinda dahi muhasibliklerin mahallerinde birakilmasi biit(je kanunile teklif olunmus ve yeni kanunda muhasib adedlerinin eskisi
gibi on uqe Qikanlmasi zaruri gorulmiistiir.
B - Yeni teskilat kanununda muhasiblerin merkeze getirilecegi nazan dikkate almarak veznedarliklar kaldirilmis bulunmaktadir. Halbuki yukandaki sebebler dolayisile muhasiblerin yerlerinde birakilaeagina gore mahallerinde kaldiklan miiddetQe muhasibliklerin ve muhasiblikler merkeze getirildiklerinde de Istanbul posta, Galata posta telgraf, Ankara telgrafi gibi muamelesi vasi
muavinliklerin vezne ve pul islerini yapmasi igin on uc, tane veznedarligm kadroya ilavesine ihtiyac. duyulmustur.
C - Yeni teskilat kanunile Posta, telgraf, telefon idaresinin teskilati, miilki taksimata uydurulmus idi. Tuneeli, Hakkari, Bitlis, Bingol ye Qoruh vilayetlerinin teskili dolayisile dereceleri kanun layihasmda yazili 5 merkez mudiirile bunlann maiyetindeki kalem heyeti ve isleri artan bu vilayetler posta, telgraf, telefon subeleri igin 30 aded memurun kadroya eklenmesine liizum goriilmiistur.
D - Gunden giine ehemmiyet ve vtisat kesbeden Ankara otomatik telefonunun yeni teskill/tta
bir muavin yerine simdiki gibi miidiir tarafindan idaresi muvafik olacagmdan 1 Ankara otomatik
telefon mudiirunun kadroya ilavesi muvafik gorulmiistiir.
2 — Posta telgraf ve telefon idaresinde mustahdem olup otedenberi haklarmda Devlet memurl a n gibi muamele yapilan ve tekaiid kanunlarmdan da istifade eden hat basbakici ve bakicilarile
basmtivezzi ve muvezzilerm bu evsafi muhafaza etmeleri madelete muvafik ve zaruri iken yukan-

da zikri gegen yeni teskilat kanununda bu cihe^ tebaruz etmemekte bulunmustur
Tatbikat sahasinda bir tereddiide mahal birakilmamak iizere bu idarenin diger memurlarcnin
muhakeme usullerinden ve tekaiid hukukundan bahis olan 25 nci maddesinin 2, 3 ve 4 ncii fikra larmin posta, telgraf, telefon idaresinde bir sinifi mahsus teskil eden bu memurlar hakkinda da
tatbikini temin i§in 28 nci maddeye bir fikra eklenmesine zaruret gorulmiistiir,

Btitge enciimeni mazbatasi
T. B. M. M.
Biitce enciimeni
Mazbata No. 12
Esas No. 1/601

7 - XII -1936

Yiiksek Reislige
Posta, telgraf ve telefon idaresi teskilat ve
vazifelerine aid 2822 sayili kanuna ek olarak hazirlanib Ba§vekaletin 8 - VI -1936 tarih ve 6/1947
sayili tezkeresile Yiiksek Meclise gonderilen kanun layihasi Enciimenimize havale edilmi§ olmakla Nafia vekili AH Qetinkaya ile P. T. T.
Umum miidiirii Nazif Ergin hazir bulunduklari
halde okundu ve konu§uldu:
1 haziran 1936 tarihinde nieriyetc girmesi lazimgelen Posta, telgraf ve telefon idaresinin teskilat ve vazifelerine aid olan 2822 sayili kanunun
meriyeti bu idarenin 1936 mali yili biitce kanununun 8 nci maddesile 31 kanunuevvel 1936 tarihine nakledilmi§ti.
Mezkur kanunun tatbikatina aid ihzarat ile
me§gul olundugu sirada goriilen ihtiyac, iizerine
kanunun bazi maddelerinde degisjklik yapilmasma liizum goriilerek bu layihanin Yiiksek Meclise sevk olundugu esbabi mucibesinin tetkikinden
ve layihanin Yiiksek Meclise tevdiinden sonra da
gerek muhasebe tesjrilatmin daha mazbut bir §ekle ifragi ve gerek Mill! Miidafaa ihtiyacjarinm
ve memleketimizdeki inki§afm icab ettirdigi yeni
merkezlerin acilmasi ve mevcud merkezlerden de
bazilarmin tevsii maksadile bu layiha iizerinde
bazi degi§iklik yapilmasma liizum goriildiigii enciimenimizde sifahen vaki olan izahattan anlasrlmis, ve enciimenimizee de verilen izahat yerinde
goriilerek layihanm yeniden tanzimi muvafik gorulmu§tur,

Layihanin birinci maddesi muhasebe miidiirliigii teskilatma dair olub 2822 sayili kanunun
13 ncii maddesi yerine kaim olmak iizere yeniden
yazilmistir. Ikinci maddeye bagli cetvel yeni teklif vechile kabul edilmistir. Kanunun 28 nci maddesine eklenmesi teklif edilen fikra enciimence de
muvafik gorulmii§ ve mezkur kanunun 28 nei
maddesi bu esas dairesinde hazirlanmi§tir.
Kadro tadilatindan dolayi ay da 8 500 lira
derecesinde bir fazlalik husule gelecekse de esasen kadro maaslarmdan mevcud kanun hukiimlerine gore bir kisim memurlar miistefit olmayacagi gibi kadro tasarrufati da olacagi cihetle
bu sene iqin maa§ tertibindeki tahsisatla iktifa
edilebilecegi anlasjlmisj bulunmaktadir.
Bu tadilati ihtiva etmek iizere hazirlanan kanun layihasi TTmumi Heyetin tasvibine konmak
iizere Yiiksek Reislige sunuldn.
Rs. V.
tsparta
M. Tfnml
Balikesir
E. Adakan
tzmir
K. InanQ
Mus.
S. Ataman
Sivas
R. Qiner
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M. M.
Trabzon
8. Day
Qorum
M. Cantekin
Malatya
M. Oker

Ka,
Istanbul
F. Oymen
Diyarbekir
Riiijtu Bekit
Malatya
0. Taner

Mu§
$. gUoglu

Sivas
R. Ba^aro

HttKtTMETlN TEKLlFl

BttTQE ENCttMENtNlN DE6tSTlRl§l

Posta, telgraf ve telefon idaresi teskildt ve vazifelerine aid 2822 numarali kanuna ek kanun
layihast

Posta, telgraf ve telefon idaresi teskildt ve vazifelerine aid 2822 sayili kanunun bazi maddelerinin degistirilmesi hakkmda kanun layihasi

MADDE 1 — Posta, telgraf ve telefon idaresi te§kilat ve vazifelerine aid 2822 numarali
kanuna bagli (1) numarali cetvele aded ve teadiil dereceleri a^agida yazili memuriyetler ilave edilmi§tir:

MADDE 1 — Posta, telgraf ve telefon idaresi teskilat ve vazifelerine aid 2822 sayili kanunun (13) ncii maddesi asagidaki sekilde degis,tirilmistir:
(Hesab isleri mudurlugu; bu idarenin hesablanni muhasebei umumiye kanunu hukiimlerine gore yiiriitmekle miikellef olup bir miidiire
bagli; biitge, hesabat, tetkik ve takib subelerile
merkez muhasibliginden ve tasra mesul muhasibliklerinden miirekkebtir. Mudurii Maliye
vekaletiince tayin olunur.)

D.

Memuriyetin nevi

Hesab isleri mudurlugu
8 Mesul muhasibler
10
»
»
12 Veznedar
5
7
8
12

VUdyetler
\
Ankara otomatik telefon miidiirii
Uciincii smif merkez miidiirft
Dorduncu smif merkez mudurii
tJciincii smif $ef

Aded Maas

2
3
13

45
35
25

1
2
3
30

80
55
45
25

MADDE 2 — Mezkur kanunun 28 nci maddesine asagidaki fikra eklenmistir:
(Bunlar hakkmda da 25 nci maddenin 2, 3
ve 4 ncii fikralan hiikumleri tatbik olunur.)

MADDE 2 — Mezkur kanunun 25 nci maddesine bagli bir numarali cetvelin levaznn ve hesab isleri miidiirlukleri kisimlan bu kanuna
bagli cetvelde gosterildigi sekilde deaistirilmis
ve vilayetler kismma da vine bu cetvelde derece,
aded ve maaslan gosterilen memuriyetler ilave
dilmistir.
MADDE 3 — Mezkur kanunun 28 nci maddesi asagidaki sekilde degistirilmistir:
(Maas miktarlan her sene biitcesile hususi
nisbetler dahilinde tesbit olunan hat bas
bakici ve bas miivezzi ve hat bakici ve miivezziler (1) numarali kadro cetveline dahil olmayip
hususi bir smif teskil ederler.
Bunlar hakkmda da 25 nci maddenin 2,3 ve
4 ncii fikralan hiikumleri tatbik olunur.)

MADDE 3 — Bu kanun 31 - XII -1936 tarihinden muteberdir.

MADDE 4 — Bu kanun 31 XII -1936 tarihinden muteberdir.
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- 4 MADDE 4 — Bu kanunun hUkiimlerini icraya Nafia vekili memurdur.
8-VI-1936
B§. V.
Ad. V.
M. M. V.
/. Inonii
#. Saracoijlu
K. Ozalp
Da. V..
Ha. V.
Mai. V.
§. Kay a
Dr. T. E. Aras
F. Agrah
M l V.
Na. V.
Ik. V.
8. Arikan
A. Qetinkaya
C Bayar
S. I. M. M.
G. I. V.
Zr. V.
Dr. R Saydam Rana Tarhan Muhlis Erkmen

MADDE 5 — Bu kanunun hukumleriiii icraya Nafia vekili memurdur,

Bulge enciimeninin degistirifine baglt
OETVEL
Derece

Memuriyetin nevi

Aded

Maa$

Levazim mudiirlugil
6
7
8
9
10
11
12
14
15
16
8
6
10

70
55
45
40
35
30
25
20
17,5
16
45
70
35

Mudiir
§ube muduru
»
»
Ayniyat ba§muhasibi
Birinci smif §ef [I]
Ikinci
» » [II]
Birinci sinif memur [HI]
tkinci
»
» [IV]
Katib
>
Fabrika muduru
»
imihendisi
Ressam
35
Hesab isleri mudurlugu

6
7
8
10
11

Miidiir
Birinci sinif miidiir muavini
Ikinci
•»
»
»
[V]
Birinci sinif §ef
Ikinci
»
» [VI]

1
1
3
4
7

70
55
45
35
30

[I] Merkez ambar memurlugunu da yapacakttr.
[II] Depolann ayniyat muhasibligini yapacaklardir.
[III] Dordii depolann ambar memurlugunu yapacaktir.
[IV] Dordii depolann ambar memur muavinligini yapacaktir.
[V] Birisi merkez muhasibligini, birisi basvcznedar ve pul muhafizItgxnt yapacakttr.
[VI] Birisi ikinci veznedarltgt yapar.
( S. Sayrsi: 23 )

Derece
12
14
19

Memuriyetin nevi
Birinci smif memur
Ikinci
»
»
Katib

Ta§ra mesul muhasiblikleri
8
9
10
11
11
12
12
14
12
14
19

Birinci smif mesul muhasib
>
»
Ikinci
»
»
»
t)c.iincu
»
Dordiincu » ' »
»
Veznedar
»
Tahsildar
»
Birinci smif ;memur
Ikinci >
»
Katib

VildyeUer kisnmut ildve edilecek memuriyetl
7
8
12
5
7
8
12
14

t)§uncu smif rnerkez mudurii
Dordiincu »
»
»
tJguncu smif rnerkez §efi
Ankara telefon mudurii
»
» §ebeke amiri
Basmakinist
tJgiincu. smif §ef
Birinci smif memur

<**-

mm*

-M-
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