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Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına
I
Türk parasının kıymetini koruma hakkındaki 1567 sayılı Kanunun birinci ve üçüncü maddele
rinin değiştirilmesine ve bu kanunun süresinin uzatılmasına dair Maliye Bakanlığınca hazırlanan
ve Bakan|ar Kurulunun 19. i . 1950 tarihli toplantısında Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan
Kanun tasarısının gerekçesiyle birlikte sunul muş olduğunu saygılarımla ar/ederim.
Başbakan
S. Günaltay

(iEEtiKÜE
1567 saydı Kanun ile bu kanunun bâzı maddelerini tadil eden 4328 sayılı Kanunun verdiği yet
kiye müsteniden Bakanlar Kurulunca ittihaz edilen kararlarda altın, platin ve gümüş gibi kıymetli
madenler île bunlardan mamul eşya hakkında bâzı tahdidi hükümler mevcut bulunmaktadır.
Ancak kanunun birinci maddesiyle üçüncü maddesinin bâzı fıkralarında sikke halinde olmıyan
külçe veya mamul eşya halindeki kıymetli madenler sarahaten zikredilmemiş olduğu gibi bunlar mü
sadere edilecek kıymetler meyanmda da tadat edilmemiş olduğundan tatbikatta bâzı yanlış içtihatlara
mahal verilmekte ve kararnameye muhalif hareketlerden dolayı tecziye edilen sanıkların üzerlerinde
vakalanan kıymetli madenlerden mamul eşya kendilerine iade olunmaktadır.
Kanunhıh şümulüne dâhil eşyanın kaçırılması veya kaçırılmasına teşebbüs hallerinde bu eşya hak
kında açılan istihkak dâvaları da tarafların esas mevzuda anlaşmış bulunmaları dolayısiyle istihkas
iddia eden ve suçlu ile beraber yakalanmamış bulunan şahıs lehine karara iktiran etmesi muvacehe
sinde sııçte ; kullanılan eşyanın asıl suçluya şerik olması icabedeu şahıslara iadesi gibi garip hallere
de tesadüf edildiğinden suçluluğun teshili halinde ("eza Kanununun 86 ncı maddesinin ikinci fıkra
sına göre noiüsadere hükümlerinin uıtbikı uygun görülmüş ve kanunun üçüncü maddesinde mevcut
bâzı hükümler bu esasa göre değiştirilmiştir.
Diğer taraftan suç sayılan fiillerin çok ve poliçelerden başka çeşitli ödeme vasıtalariyie de yapıl
dığı tatbikat sırasında sık sık vukuagelen hallerden bulunduğu cihetle İm vasıtaları da üçüncü mad
deye ithal, etmek lüzumlu görülmüştür.
1567 sfıyılı Kanunun yürürlük süresi içinde döviz takyidatı koyan bütün memleketler bu takyidatı gittikjçe şiddetlendirmişler ve bilhassa son dünya harbine kadar serbest rejime tâbi kalan bfuı
memleketlide, şiddetli döviz takyidatı koymıya mecbur olmuşlardır.
Binaerialeyh; bu vaziyet karşısında 1567 numaralı kanunun yürürlüğündeki zaruret devam etmek
te bulunmuş ve mezkûr kanunun daha beş yıl süre ile uzatılması paramızın istikrarı bakımından za
ruri görülmüştür.

Adalet Komisyonu raporu
T. B. M. M.
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Yüksek Başkanlığa
Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar
Kurulunun 19 . 1 . 11)50 tarihli toplantısında
Yüksek Meclise sunulmasına karar verilen
(Türk parasının kıymetini koruma hakkındaki
1567 sayılı Kanunun birinci ve üçüncü maddele
rinin değiştirilmesine ve bu kanun süresinin uza
tılmasına dair kanun tasarısı) komisyonumuza
havale edilmekle Maliye Bakanlığı temsilcisi ha
zır olduğu halde incelendi.
Kanun, gerekçesinin okunmasından ve Ba
kanlık temsilcisinden alınan izahata göre tasa
rının ;
(1567 sayılı Kamın ile bu kanunun bâzı mad
delerini değiştiren 4828 sayılı Kanunun verdiği
yetkiye dayanılarak Bakanlar Kurulunca itti
haz edi'en kararlarda, altın, gümüş ve pilâfcin
gibi madenler ile bunlardan, mamul eşya hakkın
da" tahdidi hükümler mevcut bulunduğu,
Ancak, kanunun birinci ve üçüncü maddesi
nin bâzı fıkralarında sikke lıalide olmıyan kül
çe veya mamul, eşya halindeki kıymetli maden
ler sarahaten zikredilmemiş olduğu gibi bunla
rın müsadere edilecek kıymetler meyanında da
tadat edilmediğinden, tatbikatta bâzı yanlış iç
tihatlara malini verilmekte olduğu ve kararna
meye aykırı hareketlerinden dolayı tecziye edi
lenlerin üzerlerinde yakalanan kıymetli, maden
lerden mamul eşyanın kendilerine iade olundu
ğuKanunun şümulüne giren eşyanın kaçırılma
sı veya kaçırılmasına teşebbüs hallerinde bu eş
ya, hakkında açılan istihkak dâvaları da taraf
ların esa:* mevy.uda anlaşmış bulunmaları dolayısiyle istihkak iddia, eden ve suçlu ile beraber
yakalanmamış bulunan şahıs lehine karara ik
tiran etmesi muvacehesinde suçta kullanılan eş
yanın ası', suçluya şerik olması icabeden şahıs
lara iadesi gibi garip hallere de tesadüf edil
mekte olduğundan suçluluğun tesbiti, halinde
Türk (-eza Kanununun 06 ncı maddesinin ikin
ci fıkrasına göre müsadere hükümlerinin tatbi

ki uygun görülmüş ve kanunun üçüncü madde
sinde mevcut bâzı hükümlerin de bu esasa göre
değiştirildiği,
Öte taraftan suç sayılan fiillerin çek ve
poliçelerden başka çeşitli ödeme vasıtaları ile
de yapıldığı cihetle bu gibi vasıtaları da üçüncü
maddeye dâhil etmek lüzumu hâsıl olduğu;
1567 sayılı Kanunun yürürlük süresi içinde
döviz takyidatı koyan bütün memleektlerin bu
takyidatı şiddetlendirdikleri ve bilhassa son dün
ya harbine kadar serbest rejime tâbi kalan bâzı
memleketlerin de şiddetli döviz takyidatı koy
maya mecbur oldukları;
Bu vaziyet kargısında 1567 sayılı Kanunun
yürürlükteki zaruretin devam etmekte olduğu
ve bu kanunun daha beş yıl uzatılmasının Türk
parasının istikrarı bakımından zaruri görüldü- •
günden;
Dolayı Yüksek Meclise sevkedildiği anlaşıl
mıştır.
Yapılan görüşmelerden sonra tasarının şaya
nı müzakere olduğu anlatılmakla maddelerin
müzakeresine geçilmiştir.
1566 sayılı Kanunun birinci maddesiyle yine
bu kanunun 4328 sayılı Kanunla değiştirilmiş
olan üçüncü maddesinin, tadili hakkındaki Hü
kümet teklifi aynen kabul edilmiş ve son olarak
5014 sayılı Kanunla uzatılan sürenin beş yıl da
ha uzatılmasını istihdaf eden ikinci maddesinin
bâzı raıdaksiyon değiştirmeleri yapılmak suretiy
le tesbit olunmasından sonra tasarının tümü oy
birliğiyle kabul ve tasvip olunmuştur.
Havalesi gereğince Bütçe Komisyonuna ve
rilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur.
Adalet Komisyonu Başkanı
Konya
II. Karagülle
Kati])
Erzurum
<ŞY. İbrahimhakMoğlu
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Yüksek Başkanlığa
Türk Parasının Kıymetini Koruma hak
kındaki 15(57 sayılı Kanunun birinci ve üçüncü
maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanunun
yürürlük süresinin uzatılmasına dair Maliye
Bakanlığınca hazırlanıp Başbakanlığın 30 . I .
1950 tarijılii ve 6/365 sayılı tezkeresiyle Yüksek
Meclise sunulan kanun tasarısı Adalet Komis
yonu raporiyle birlikte Komisyonumuza , veril
mekle Maliye Bakanı ismail Rüştü Aksal hazır
olduğu halde incelenip görüşüldü.
Bu tajsarmm üç sebeple tanzim edildiği ya
pılan ineklemelerden ve alman izahlardan anla
şılmıştır: ;
A) Adı geçen kanunun birinci maddesine
(Altın, "pilâtiıı, ve gümüş) kayıtlarının ilâvesi,
B) İ567 sayılı Kanunun 4328 sayılı Ka
nunla değiştirilen üçüncü maddesi, Türk para
sını kortuna hususunda suç mevzuuna giren fiil
ve vasıtaların nelerden ibaret olduğunu ve bun
ların nasıl bir ceza tehdidi altına konulmuş ol
duğunu tasrih etmektedir. Bunlar arasında, kıy
metli madenler ve bunlardan mamul veya bun
ları muhtevi her nevi eşya ile normal ödeme
vasıtası olan esham, tahvilât, çok ve poliçeler
dışında plarak ödemeyi temin edecek mektup
vesaire $ibi vasıtaların bulunmaması bu yollar
la kaçakjçılığı mümkün kıldığından bunların da
kanun metnine alınması,
C) Kanunun son olarak 5014 sayılı Kanun
la uzatılan süresinin daha üç yıl uzatılması.
1567 sayılı Kanunun birinci maddesi kambi
yo, nukut, esham ve tahvilâtın, alım, satım ve
ihracını x$nzim ve tahdit ve Türk parasının kıy
metini koruma hususunda kararlar ittihazına
Bakanla]!' Kurulunu yetkili kılmaktadır.

Bu hususta çıkarılan kararlar da yukarda
sayılan kıymetlerden başkaca altın, platin ve
gümüş gibi ödeme vasıtaları olan kıymetli ma
denlerin de alım, satım ve ihracını tanzim eden
hükümler konmakta ise de kaçakçılığa konu
olan bu madenler esas kanunda zikredilmemiş
bulunduğundan gümrüklerde müsadere edilen
madenler ve mamulleri mahkemelerce sahiple
rine iade edilmektedir.
Altun, platin ve gümüşün memleket içinde
olduğu kadar milletlerarası da bir ödeme vasıta
sı olduğundan şüphe bulunmadığına göre mah
kemelerce maksada aykırı kararlar verilmesi
imkânının kaldırılması için bu noksanlığın t a
mamlanması maksadiyle bahsi geçen birinci
maddeye bu kayıtların ilâvesi lüzumlu görüldü
ğü anlaşılmıştır.
Yine 1567 sayılı Kanunun 4328 sayılı Ka
nunla değiştirilen üçüncü maddesinde bu tasa
rının ikinci maddesiyle yapılan değişiklik dahi
aynı maksadı hedef tutmaktadır. Sözü edilen
üçüncü madde esham ve tahvillerle yabancı mem
leketler üzerine çekilmiş çek ve poliçelerden ve
bunların izinsiz veya kaçak olarak memleket dı
şına çıkarılması hallerinden bahsetmiştir. Hal
buki bu sayılan ödeme vasıtaları dışında ev eş
yası namiyle kıymetli madenlerden yapılmış bir
takım eşyanın da kaçakçılığa vasıta olduğu ve
diğer taraftan çek, poliçe, esham ve tahvilât
dışında mektupla veya buna benzer diğer vası
talarla harici ödemelerin temin edilerek kaçak
çılık yapıldığı ve bu kabil vasıtalar ele geçse de
haklarında cezai bir muamele yapmak imkânı
bulunmadığı görüldüğünden her iki konunun
kanuna ithaliyle kaçakçılığı önleme tedbirleri-
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nin genişletilmesi komisyonumuzca da uygun
görülmüş ve maddenin (Ç) fıkrasındaki «her
türlü ödeme vasıtalarım» kaydı «ödemeyi temine
yarıyan her türlü vasıtalar» şeklinde düzeltmek
suretiyle kabul olunmuştur.
1567 sayılı Kanun, en son olarak 5014 sayılı
Kanunla 19 . 11 . 1947 tarihinden itibaren üç
yıl uzatılmış olup bu süre 18.11.1950 tarihinde
sona ermektedir. Pata kıymetlerini koruma hu
susunda bütün Devletlerin mütekabilen almış bu
lundukları tedbirlerin ne kadar süreceği belli
olmadığına göre bu husustaki ahkâmın daha
bir müddet yaşamasına
zaruret
bulundu
ğundan adı geçen kanunun önce bir defa
defa iki ve dört kere de üçer sene olarak uza
tılmış olan hükümlerinin yine üç yıl uzatılması
komisyonumuzca
uygun görülmüştür. Gerçi
Adalet Komisyonu bu husustaki hükümlerin
uzunca bir zaman yaşayacağına kanaatle bu sü
reyi beş yıl olarak teshil etmiş is de önümüzdeki
Dokuzuncu Devre Meclisinin de bu konuda de
netini temin bakımından komisyonumuz üç yıl.
esasından ayrılmamanın işin gereğine uygun dü
şeceği kanaatine varmıştır.
Hükümetin bu kanunun tatbikatı hususunda
çıkaracağı kararnamelerde kaçakçılığa yol aç
mamak şartiyle ve bilhassa normal ziynet eşyası
bakımından vatandaşların, itiyat ve seyahat

icaplarını güeleştirnıiyecek esasları da göz önün
de bulundurulması komisyonumuzca temenniye
değer görülmüştür.
Kanunun şekline gelince birinci madde iki
madde haline ifrağ edilmiş ve ikinci madde
daha kısaltılarak yazılmak suretiyle üçüncü
madde olarak ve üç. ve dördüncü maddeler
dört ve beşinci madde olarak ayniyle kabul
edilmiştir.
Bu değişiklikle yeniden hazırlanan tasarı
Kamutayın onayına arzedilmek üzere Yüksek
Başkanlığa sunulur.
Başkan V.
Diyarbakır
/. II. Tigrel

Sözcü
Kastamonu
M. Akalın

Kâtip
Ankara
F. öymen

Amasya
Ankara
Bolu
.1. K. Yiğit oğlu
('. (I öl el
('. 8. Siren
Diyarbakır
Diyarbakır
(\ Eltin
#. Uluğ
Erzincan
Kastamonu
Kırklareli
N. Pekcan
T. Coşkun
Korgl. K. Doğan
Kırşehir
Konya
Malatya
Ş. Torgul
Dr. M. F. Dündar M. S. Eti
Manisa
Niğde
Ordu
E. Kurdoğlu
it. Gnaoy
H. Yalman
Samsun.
Seyhan
M. A. Yörük er
A. it. Yüregir
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ

ADALET KOMİSYONUNUN DEĞÎŞTİRİŞİ

Türk ^Parasının kıymetini
'Koruma hakkındaki
1567 sayılı Kanunun birinci ve üçüncü maddele
rinin değiştirilmesine
ve bu kanun süresinin
uzatılmasına dair Kanun tasarısı

Türk parasının kıymetini koruma
hakkındaki
1567 say<dı Kanunun birinci ve üçüncü maddele
rinin değiştirilmesiyle ve bu kanun süresinin uza
tılmasına dair Kanun tasarısı

MADDE 1. — 1567 sayılı Kanunun birinci
maddesiyle 4328 sayılı Kanunla değiştirilen
üçüncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir. :

MADDE 1. --- Hükümetin teklifi
bul edilmiştir.

Madde i. — Kambiyo, nııkut, esham ve tahvi
lât alım ve satımının ve bunlar ile kıymetli ma
denlerin (Altın, platin, ve gümüş) memleketten
çıkarılmasının tanzim ve tahdidine ve Türk para
sı kıymetinin korunması zımnında kararlar itti
hazına Bakanlar Kurulu yetkilidir.
Madde 3. — Bakanlar Kurulunca birinci
maddeye istinaden ittihaz edilecek kararlara avkırı hareket eden gerçek ve tüzel kişiler hakkın
da 1 000 liradan 200 000 liraya kadar ağır para
ve üç aydan üç. yıla kadar faaliyetten meni cezası
hükmedilmekle beraber gerçek kişilerle, tüzel ki
şilerin müdür ve fiilde iştiraki olan memurları
ayrıca üç aydan üç yıla kadar hapis cezasiyle ce
zalandırılırlar. Mükerrirler sürekli olarak faali
yetten menedilmekle beraber haklarında verile
cek para ve hapis cezaları iki kat olarak hükmolunur.
Bakanlar Kurulunca ittihaz edilecek kararla
ra aykırı fiil tüzel kişilerin merkezleri tarafın
dan işlenmiş veya işlettirilmiş ise faaliyetten ge
çici veya sürekli meni kararları o müessesenin
Türkiye 'deki bilûmum teşkilâtına şâmildir.
Faaliyetten geçici veya sürekli olarak meni
edilmiş olan gerçek ve tüzel kişiler memnuiyet
süresince kendilerine menfaat sağlıyacak yeni iş
lemler yapamazlar. Şu kadar ki, evvelce başlamış
olup da üçüncü şahısların hukukunu ilgilendiren
veya kanuni süreye tâbi olan işlere kambiyo
mercilerinin murakabesi altında devam olunur.
Karara aykırı olan fiil:
a) Türk ve yabancı paralarını,
b) Kıymetli madenler ve bunlardan mamul
veya bunla:-] muhtevi her nevi eşyayı,
o) t ic ı türlü esham, tahvilât ve kuponları
nı,
ç) Yabancı memleketler üzerine çekilmiş
çek ve poliçeler ve her türlü ödeme vasıtalarını,
( S. Sayısı : 181).
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BÜTÇE KOMİSYONUNUN DEĞIŞTÎRtŞÎ
Türk parasintn kıymetini koruma
hakkındaki
1567 sayılı \Kanunun birinci ve 4328 sayılı Ka
nunla değiştirilen üçüncü maddelerinin
değişti
rilmesine ve, bu kanun süresinin uzatılmasına dair
Kanun tasarısı
MADDK 1. — 20 . II . 1930 tarihli ve 1567
«ayılı Kaiminin birinci maddesi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir:
KambiyO, nukut, esham ve tahvilât alım ve
satımının ve bunlar ile kıymetli madenlerin (Al
tın, pilâtin ve gümüş) memleketten çıkarılması
nın tanzim ve tahdidine ve Türk parası kıy
metinin korunması zımnında kararlar ittihazına
Bakanlar Kfıırulu yetkilidir.
MADDIŞ 2. — 1567 sayılı Kanunun 16.XII.
1942 tarihli ve 4328 sayılı Kanunla değiştirilen
üçüncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:
Bakanlar Kurulunca birinci maddeye istina
den ittihaz i edilecek kararlara aykırı hareket
eden gerçek ve tüzel kişiler hakkında (1 000)
liradan (200 000) liraya kadar ağır para ve üç.
aydan üç y}la kadar faaliyetten meni cezası hükmedilmekle beraber gerçek kişilerle, tüzel kişile
rin müdür t e fiilde iştiraki olan memurları ayrı
ca üç aydan üç yıla kadar hapis cezasiyle ceza
landırılırlar. Mükerrirler sürekli olarak faali
yetten meni edilmekle beraber haklarında verile
cek para ve hapis cezaları iki kat olarak hükmoluııur.
Bakanlajf Kurulunca ittihaz edilecek kararlara
aykırı fiil tüzel kişilerin merkezleri tarafından
işlenmiş veya" işlettirilmiş ise faaliyetten geçici
veya sürekli meni kararları o müessesenin Türki
ye'deki 'bil^nîum teşkilâtına şâmildir.
Faaliyetten geçici veya sürekli olarak menedilmiş olaıi gerçek ve tüzel kişiler memuriyet
süresince kendilerine menfaat sağlıyacak yeni
işlemler yapamazlar. Şu kadar ki, evvelce başla
mış olup d^ üçüncü şahısların hukukunu ilgilen
diren veya kanuni süreye tâbi olan işlere kambiyo
mercilerinin murakabesi altında devam olunur.
Karara aykırı olan fiil :
a) Türfk ve yabancı paralarını,
b) Kıymetli madenler ve bunlardan ma
mul veya bunları muhtevi her nevi eşyayı,
c) Her türlü esham, tahvilât ve "kuponlaŞ. Sayısı : 181 )
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İzinsiz memleket dışına çıkarmak ve kaçır
mak suretiyle işlenmiş ise fiil teşebbüs derece
sinde kalmış olsa bile failleri yukarda yazılı
cezalarla mahkûm edilmekle beraber elde edi
len kıymetlin- hakkında (-eza Kanununun 36
ncı maddesinin 2 uci fıkrası hükümleri uygula
nır. Ilükmolunacak ağır para cezası kanunda
yapılı âzami haddi geçmemek üzere yakalanan
veya yakalnnmaksızın kaçırılan eşya ve sair
kıymetlerin değerinin iki katından aşağı ola
maz.
Yukarda yazılı kıymetlerden yabancı parasiyle natık olanların Türk parasiyle tutarları
yakalandıkları kaçırıldıkları veya kaçırılmala
rına teşebbüs edildiği tarihe göre Maliye Ba
kanlığınca gösterilecek makam tarafından tesbit olu vur.
Yakalanan para, esham, tahvilât ve kupon
lar, çek, poliçe ve her- türlü ödeme vasıtaları,
kıymetli madenler ve bunlardan mamul veya
bunları muhtevi her nevi eşya hakkında iki
nüsha tutanak yazıh]) bir nüshası suçluya veri
lir.
llükmolunan para cezası tahsil edildikten
sonra, çek ve poliçeler hâmillerine geri verilir.
Türkiye'ye siren Türkiye'den çıkan yolcu
lara Türk Parasının kıymetini koruma hakkın
daki kararlara göre ithal veya ihracı mened.ilmiş veya izne tâbi tutulmuş olan kıymetler bil
dirilir. Bu tefhimden sonra üzerlerinde veya
eşyaları arasında beyanları hilâfına çıkan kıy
metlerin tutarı 100 lirayı geçmezse bunların
müsaderesine ve kıymetlerinin on misli ağır pa
ra cezasına hükmoluııur. Mezkûr kıymetlerin
hâmili para cezası Gümrük İdaresine rızasiyle
verirse keyfiyet tutulacak ve kendisine imza
ettirilecek tutanağa yazılmakla iktifa olunarak
hakkında kovuşturma yapılmaz ve kendisinin
mahkemeye müracaat hakkı sakıt olur.

MADDE 2. — Türk parasının kıymetini ko
ruma hakkındaki 1567 sayılı Kanunun altıncı
maddesinde yazılı süre bitimi tarihinden itiba
ren bes vıl daha uzatılmıştır.

MADDE 2. — Türk parasının kıymetini ko
ruma hakkındaki 1567 sayılı Kanunun altıncı
maddesinde yazılı süre bitimi tarihinden itibaren
beş yıl daha uzatılmıştır.
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rını,
ç) Yaltajjıcı memleketler üzerine çekilmiş
çek ve poliçeler ve ödemeyi temine yanyan her
türlü vasrtalar,
İzinsiz memleket dışına çıkarmak ve kaçır
mak suretiyle işlenmiş ise fiil teşebbüs derece
sinde kalmış. olsa bile failleri yukarda yazılı
cezalarla mapıkûm edilmekle 'beraber elde edi
len kıymetler hakkında Ceza Kanununun 36 ncı
maddesinin ikinci fıkrası hükümleri uygulanır.
Hükmolunacfalk ağır para cezası kanunda yazı
lı âzami hacldi geçmemek üzere yakalanan ve
ya yakalan maksızm kaçırılan eşya ve sair kıy
metlerin değerlerinin iki katından aşağı ola
maz.
Yukarda yazılı kıymetler'den yabancı para
sı ile nakit olanların Türk parası ile tutarları
yakalandıkları, kaçırıldıkları veya kaçırılmala
rına teşebbpi 'edildiği tarihe göre Maliye Bakan
lığınca gösterilecek makam tarafından tesbit
olunur.
;
Yakalanan para, esham, tahvilât ve kupon
lar, çek, poliçe ve ödemeyi temine yanyan her
türlü vasıtalar, kıymetli madenler ve bunlar
dan mamul veya bunları muhtevi her nevi eş
ya hakkınd a; iki nüsha tutanak yazılıp bir nüs
hası- suçluya verilir.
Hükmölmıan para cezası tahsil edildikten
sonra çek ve* poliçeler hâmillerine geri verilir.
Türkiye'ye giren Türkiye'den çıkan yolcu
lara Türk parasının kıymetini koruma hakkın
daki k a r a r ara göre ithal veya ihracı menedilmiş veya izne tâlbi tutulmuş olan kıymetler bil
dirilir. Bu tefhimden sonra üzerlerine veya eş
yaları araîuida beyanları hilâfına çıkan kıy
metlerin tutarı (100) lirayı geçmezse bunların
müsaderesi] î'e ve kıymetlerinin 10 misli ağır
para cezasınş, hükmolunur. Mezkûr kıymetlerin
hâmili par*, cezasını Gümrük İdaresine rızasiyle verirse keyfiyet tutulacak ve kendisine imza
ettirilecek tutanağa yazılmakla iktifa oluna
rak hakkında kovuşturma yapılmaz ve kendisi
nin mahkemeye müracaat hakkı sakıt olur.
MADDİ i 8. — Türk Parasının kıymetini
korama hai dibadaki 1567 sayılı Kanunun altın
cı maddesinle yazılı olup 5014 sayılı Kanunla
uzatılmış o Lan süre, bitimi tarihinden itibaren
üç yıl d a h i Uzatılmıştır.
( S . Sayra.; X8İ)İ
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MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde
yürürlüğe girer.

MADDE 3.
bul edilmiştir.

Hükümetin teklifi aynen ka-

MADDE 4. — Bu kanun hükümlerini Bakan
lar Kurulu yürütür.
Başbakan
Devlet Bakanı
Ş. Günaltay
* Başb. Yardımcısı
Nihat Erim
Devlet Bakanı
Adalet Bakanı
Fuad Sirmen
Millî Savunma Bakanı
îçişleri Bakanı
U. Çakır
E. Erişirgü
Dışişleri Bakanı
Maliye Bakanı
N. Sadak
/. R. Aksal
Millî Eğitim Bakam
Bayındırlık Bakanı
T. Banguoğlu
Ş. Adatan
Ekonomi ve Ticaret Bakanı Sa. ve So. Y. Bakanı
Vedat Dicleli
Dr, K. Bayizit
(Jümrük ve Tekel Bakanı
Tarım Bakanı
Cavid Oral
Çalışma Bakanı
Ulaştırma Bakanı
Reşat Ş. Sürer
Dr. Kemal Sahr
İşletmeler Bakanı
Münir Birsel

MADDE 4.
bul edilmiştir.

Hükümetin teklifi aynen ka-

Devlet, Gümrük ve Tekel Bakanları seyahattalar.
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MADDJD 4. — Hükümetin 3 noü maddesi ay
niyle kabili edilmiştir.
MADDİ 3 5. — Hükümetin 4 ncü maddesi ay
niyle kabul edilmiştir.
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