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altı ay zarfında Büyük Millet Meclisine takdim olu
nur.
REİS — Efendim! Madde hakkında söz isteyen
yoktur. Maddeyi aynen reyinize arz ediyorum. Ka
bul edenler lütfen cî kaldırsın... Kabul etmiyenler
lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir.
Madde 8. — İşbu kanunun neşri tarihinden itiba
ren Hükümetten' maadası tarafından memlekete pet
rol ve benzin ithali memnudur. Ancak kanunun neş
rinden mukaddem Türkiye için sipariş edildiği beyan
name ve vesaiki lâzsması ile ispat edilen petrol ve
benzinler bir ay zarfında memlekete geldiği takdirde
İnhisar idaresinin ilk mubayaa fiyaîleri ile Hükü
metçe satın alınır.
İsteyenler mallarım ihraçta serbesttirler.
MUVAZENE! MALÎYE ENCÜMEN! NAMÎNA SAKİR BEY (Çatalca) — Efendim, maddenin
metninde (bir ay) zarfmda memlekete gelmesi lâ
zım olacağı yolunda bfr kayıt vardır. Bu (bir ayın)
kâfi geîemiyeceği nazarı itibara alınarak encümeni
niz, ahiren bunun (iki ay) a iblâğuım daha muvafık
olacağı kanaatinde bulunda. Heyeti Celileniziıı de bu
suretle tensip buyurmasını rica ederim.
REİS — Başka mütalâa var mı efendim? (Ha
yır sesleri). Maddeyi Muvazene! Maliye Encümeni
nin şimdi teklif ettiği şekilde yani bir ay yerine iki
ay suretinde reyince arz ediyorum. Kabul edenkr
lütfen el kaldırsın... Kabul etmiyenler el kaldırsın...
Kabul edilmiştir.
Madde 9. — İşba kanunun neşri tarihinden ev
vel memlekete ithal edümiş olan petrol ve benzinler
için ashabı, kanunun neşri tarihinden itibaren bir ay
zarfında yedlerindeki malın miktarı hakkında bir be
yanname vermek ve mallarını tayin olunacak fii va
sati ile aynı müddet zarfında ahaliye satmak veya ih
raç etmek mecburiyetindedirler. İhraç halinde alın
mış olan gümrük ve istihlâk resimleri ihraç iskelesin
de iade olunur.
Her mahallin fii vasatisi en büyük mülkiye me
murunun tahtı riyasetinde mal memuru ve Ticaret
Odasından ve Ticaret Odası bulunmadığı surette be
lediye incelisinden müntehap iki azadan mürekkep
dört kişilik bir komisyon marifetiyle ve son iki ayın
satış fiyatlerinin -vasatisi nazarı itibare alınmak şartiyle tespit ve ilân olunur.
REİS — Efendim, madde hakkında bir takrir var
dır, okunacaktır :
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Riyaseti Celüeye
Dokuzuncu maddenin bu suretle tadilini teklif
ederim :
Dokuzuncu madde — İşbu kanunun neşri tari
hînden evvel memlekette ithal edilmiş olan petrol ve
benzinler için ashabı, kanunun neşri tarihinden itiba
ren bîr ay zarfında yedlerindeki malın miktarı hak
kında bir beyanname vermek ve mallarını tayin olu
nacak fü vasati ile iki ay zarfında ahaliye satmak
veya ihraç etmek mecburiyetindedirler. İhraç halin
de alınmış olan gümrük ve istihlâk resimleri ihraç is
kelesinde iade olunur... İlli.
Aksaray
Besim Atalay
BESİM ATALAY BEY (Aksaray) — Reis Paşa
Hazretleri! Takririm hakkında bir iki kelime söyle
meme müsaade buyurur musunuz?
REİS —• Buyurunuz efendim.
BESİM ATALAY BEY (Aksaray) — Arkadaş
lar, mevsim münasebetiyle memlekete fazla mal gir
miş olmasının ihtimali vardır. Zaten Kavanini Mali
ye Encümeni bu müddeti üç ay, Muvazene! Maliye
Encümeni de bir ay olarak kabul etmiştir. Bu ikisi
nin ortası olarak bendeniz de iki ay olarak kabul
edJlmesini teklif ediyorum. Bunun da deminki teklif
kabilinden iki aya iblâğını mucibi muhassenat olur
zannederim. Bunun şeker gibi memleketten ihracı ko
lay değildir. Binaenaleyh bu müddetin iki aya iblâğı
nı riea ediyorum. Beyannamesini yine bir ayda ver
miş olsun.
MUVAZENE! MALİYE ENCÜMENİ NAMI
NA SAKİR BEY (Çatalca) — Encümen de kabul
ediyor efendim.
REİS — Başka bir teklif yoktur.
KEMAL BEY (Adana) — Maliye Vekili Beyden
bir sual soracağım efendim.
Efendim, herhangi bir zaman ve mekânda ihtiya
ca kâfi miktarda gaz ve benzin bulundurmadığı va
kitte hükümet mesuliyeti kabul edecek midir?
MALÎYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) —
Efendim, Kemal Beyin tevcih ettiği sual sisteme ta
alluk eder. Hükümet petrolü ithal ve furaht şeklin
de tekili* etmişti, Bu surette kabul edîlse idî bu suale
evet derdim. Çünkü, o vakit getirip satmak benim vazifemdL Halbuki benim vazifem şimdi münhasıran
memalikî ecnebiyeden ithal etmektir. Şimdi depolar
dım ahp satmak serbesttir. Ben depoda herkes mü
racaat ettiği zaman gaz bulundurmağa
mecburum.

