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oluruz. Bunlar uzun seneler yatmış vaziyette
dirler. Bu fıkranın bu şekilde olmasını teklif
ediyorum.
BAYKAL RİFAT — Benim bildiğime göre
dışarıya gidenler 100 Türk lirası götürebilecek
leri gibi dışardan gelenler de 100 Türk lirası
getirebileceklerdir. Bu paranın bütün veya bo
zuk para olması cezai müeyyideyi derpiş edi
yor mu? Bunun açıklanmasını rica edeceğim.
KABÎBAY ORHAN — Sami Beyin sözlerini
bir noktada tavzih edeceğim. Buyurdular ki,
ecnebi balıkçılar ruhsatsız teknelerle bizim ka
rasularımızda avlanıyorlar. Bu niçin oluyor?
Bizim karasularımız kati olara'k tâyin edilme
miştir. Bunlar yakalanıyor ve ceza görüyorlar.
Af ve tâviz meselesine gelelim. Hudütlarımızdaki komşularla iyi geçinelim, diyoruz. Dost
luğumuzu bozmayı pek arzu etmeyiz. Kaçakçı
lar için af müessesesi çalışırsa ne olur, bunların
sempatisini kazanırız. Balık kaçakçılığını örıliyecek bir şey yoktur. Belki hudutlarımızdakileri memnun edemeyiz. Ama, buna mukabil te
sirleri müspet olacaktır.
BAŞKAN — Er Ahmet,
ER AHMET — Kaçakçılık sadece Güneyde
değil, Doğuda da vardır. Ve gıda maddeleri üze
rinde yapılmakta ve zehirli maddeler üzerine
inhisar etmektedir. Doğu ve Güneydeki kaçak
çılık daima kontrol edilmektedir. Buna rağmen
fiyat nerede, yüksek mal ise oraya kaymakta
dır. Doğu veya Güneye olmak üzere. Kaçakçı
lar üzerinde af kabul etmek zannıma göre bu
mıritakadaki kaçalkçılığı artıracaktır. Şark in
sanı mutlaka emsaline bakar. Orada bir kadını
döven şahsın dört aya mahkûm olması bütün
bölgede protesto edilmiştir. Hapsedeceğinize
onu vursaydmız, demişlerdir. Bu emsal de na
zarı itibara alınırsa affedilenler mutlaka, yani
kaçakçılar mutlaka şımaracaklardır. Onun için
kaçakçıların affedilmemesini teklif ediyorum.
Sami Beyin teklifine gıelince; ben Ayvalık'ta
emsalini gördüm. Burada altı tane Yunan mo
toru vardı, içlerinde puslası da vardı, dahası
var, makinalı tüfeği <de vardı. Karasularımızda
mücadele halinde olduğumuzu arkadaşımız an
lattı. Yunan motorları karasularımızda ve bizim
motorlarımızdan üstün kalitede silâlhlı vaziyet
tedirler. Bunların affedilmemesini istirham ede
ceğim.
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SOLMAZER İRFAN — Muhterem Başkan,
fıkra hakkında 3 - 4 defa söz alan arkadaşa
raslıyoruz. Bu suretle konuşmalar uzuyor. Fık
ra hakkında arkadaşlar söyliyeceklerin'i söyle
sinler, müzakere uzamasın. Zira elimizde yarma
yetişecek tasarilarıımız vardır. Aksi takdirde sa
baha kadar konuşmamız lâzımdır.
BAŞKAN — İrfan Beyin teklifi mucibince,
ibir fıkra üzerinde her hatibin bir defa konuş
ması teklifini reylerinize arz ediyorum... Kabul
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. Bu ka
rar gereğince söz vereceğim. Söz Suphi Gürsoytrak'ındır.
GÜRSOYTRAK SUPHİ — Ben arkadaşımız
Dündar Taşar Beyin ekonomi anlayışına akıl
erdiremiyorum. Yunanistan'ın bütçesinin geliri
hariçtendir. Membaları hariçtedir. Kaynaklarını
hariçteki gelirleri teşkil eder. Bu arada gelir
lerinin büyük kısmı Türkiye'den gider. Teşbih
te hata olmaz, Türkiye dört memeli bir ineğe
benzer, sağılır. Bir tanesini Güney Doğudaki
komşumuz, birisini Güneydeki komşumuz, biri
sini de Batıdaki komşumuş sağar. Arkadaşlar,
tâviz vermiyelim. Malımız burada kalsın, balı
ğımız burada kalsın. Memleketimizin daha fazla
ihtiyacı vardır. Yunanlılara, Araplara yedirnıiyelim. Şu tadilin kabulünü arz ve teklif ediyo
rum. «500 Türk lirasının üstünde kaçakçılık
suçu işliyenler» e kadar silmek suretiyle kabu
lünü arz ve teklif ediyorum. Böyle bir açıklama
da bulunmaktan kasdımız her hangi bir harici
kaçalkçılığı önlemek ve dövizlerimizin Türkiye'
ye gelmesini mümkün kılmak içindir. Yani suyu
mayalamak gibi bir şeydir. Yüksek miktarda
paranın girmesini mümkün kılarsa memleketi
miz kazanacaktır. Bunun için kaleme alınmıştır.
• BAŞKAN — Buyurun.
KAPLAN KADRİ — Mücerret olarak suç
ve suçlu üzerinde duruyoruz. Biz, bunu meyda
na getiren cemiyet üzerinde durmuyoruz. Af
Kanununun mekanizması, maritaliltesi böyle iş
lemez. Seçim zamanında Güney hududunda kaça'kçılik serbest bırakılmıştır. Bu mu suçtur, teş
vik eden mi? Af kanunu hingisi için çalışacak
tır? Sözcünün ifadeleri tatmin etmiyor. Mücer
ret oluyor.
BAŞKAN — Buyurun.
TUNÇKANAT HAYDAR — Efendim, bu
fıkrada şöyle bir ibare vardır; «Her ne suretle
olursa olsun resmî makamların muvafakatiyle

