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Kanun mötnirii okuyoruz.
bir tarafına koymuştur, deklara ettirmediği
«Kaçakçılık Kanunu ile Türk parasının kıy
için kanun karşısında kaçakçı olacaktır. Bun
metlini koruma hakkındaki Kanuna aykırı fiiller
lar ayrılacaktır, bu madde bunu istisna edi
den sanık veya mahkûm olanlar.»
yor.
KUYTAK FİKRET — Teklif sahibi olarak
Fıkrayı bu şekli ile, yani koimijsyionun teklifi
bu döviz işinin izah etmeyi lüzumlu bulmak
veçhile oylarınıza arız ediyorum. Kabul edenler...
tayım. Arkadaşlar belirtmediler.
Etmiıyenler... Kabul eddllimiişitir.
Şu kadar ki :
BAŞKAN — Buyurun.
Beş yüz Türk lirasının muadili döviz ka
KUYTAK FİKRET — Efendim, arkadaşlaçakçılığı ile istimal veya istihlâk maksadiyle i rm bilhassa şunu dikkatlerine arzederim. Dö
kaçakçılık suçlarını işliyenler ve her ne suret
vizler muayyen bir yerde toplanırken muhte
le olursa olsun resmî makamların muvafaka
lif kollardan azar azar gelir. Bu azar azar
tiyle hariçte bulunan dövizlerini memlekete ge
gelen kolları öldüremezsek merkezi öldürmeye
tirmiş olanlar ile bu kanunun yayımı tarihin
imkân yoktur. 500 lira falan kabul edilemez
den itibaren üç ay içinde getirenler birinci mad
Hiç kimse iki dolar çıktı diye mahkemeye vede hükmünden istifade ederler.
; rilmez. Bilhassa tatbikatı nazarı dikkatinize
arzederim.
ESlN NUMAN — Bundan sonraki kısım
üzerinde iki teklif var : Birisi, şu kadar ki di
TAŞAR DÜNDAR — Efendim, usul bakı
ye başlıyor...
mından gözüme bir şey çarptı, iki sözcü ara
Bu kısım Sözcülerden Gürsoytrak tarafın
sında ihtilâf vardır. Sözcüler arasında her mad
dan kaldırılsın isteniyor. Sami bey kalsın di
dede ihtilâf vardır. Sözcüler bu mevzuu etüdyor.
•> etmişler. Kimin tarafından müdafaa edildiği
belli değil. Kim müdafaasını yapacaksa o koBAŞKAN — Teklifin lehinde ve aleyhinde
birer arkadaşa söz vereceğim. Teklifin lehin ; nuşsun. Bu şekilde müzakere olmaz. Kanu
de söz, Gürsoytrak'm,
nun Komisyona gitmesini teklif ederim.
ESlN NUMAN — Efendim, Suphi beyin
GÜRSOYTRAK SUPHİ — Efendim hu
teklifi, 3 ncü maddenin (A) fıkrasında yaptığı
dutlarımızı mayınlıyoruz. Oralara Türk er ve
subaylarını gönderiyoruz. Bu fıkra ile bunla
mız tadille ilgilidir. Orada 500 liranın altında
rı öldürenleri serbest bırakacağız. Bu ilk an
olan suçları af etmiştik. Suphi bey, madem ki
da gözümden kaçmıştı. Şimdi bunu önlemek
orada af ettik, burada da af edelim diyor.
için bu teklifi yapmayı uygun buldum.
I
ER AHMET — Esasen bu fıkranın tatbi
katı
da güçtür. Zira^burada «istimal ve istihlâk
BAŞKAN — Teklifin aleyhinde söz Sami
j
maksadiyle»
diyor. Bunu ayırmak zordur. BuKüçük'ün,
maksada
göre
değil kanuna göre muamele yürü
KÜÇÜK SAMİ — Efendim burada, «500
mektedir.
Türk Lirası karşılığı döviz» diyor. Meselâ dı
şardan gelen bir arkadaşın üzerinde 1 Dolar,
BAŞKAN — Efendim, Suphi beyin teklifi
10 dolar bulunabilir. Türk Parasını Koruma
ni bir daha okuyup reye koyacağım.
Kanununa göre bu suçtur. Ben bunların af edil
TAŞAR DÜNDAR — Efendim, Komisyon
mesini istiyorum, ikincisi de, istimal ve istih
iade edilmesi hakkında bir teklifim vardı.
lâk maksadı ile..
Evvelâ onu oya koymanız lâzım.
Kaçakçılar bunu istihlâk maksadiyle yap
BAŞKAN — Peki, Taşar Beyin komisyona
mıyorlar, kâr kasdı ile yapıyorlar, istimal ve
iade 'teklifini oya koyuyorum. Kabul edenler...
itihlâk kasdı kaçakçılık faaliyetine dahil de
Etmiyenler... Teklif reddedilmiştir.
ğildir. Bir kimse dışarıdan gelirken hanıma
Suphi Beyin teklifi şudur :
bir naylon hediye getiriyor, bunu cebinin bir
Maddedeki, 500 lira muadili döviz kaçakçı
bir tarafına koyuyor, aslı beş dolardır, bunun
lığını istimal ve istihlâk için kaçakçılık suçu
için 150 lira gümrük ödiyecektir. Bunu ka
nu işliyenler kısmın maddeden çıkarılsın de
çakçılık için değil, istimal için almıştır, mah
niyor. Kuytak ve Gürsoytrak arkadaşlarımızın
kûm olacaktır, veya memlekette bulunmıyan
teklifleri ise müşterektir, üzerinde konuşul
bir yiyecek maddesi getirmiştir, bavulunun
muştur.

