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ATAKLI MUOÎP — Efendim, VeUbi aıikadaşıımızm temas ettiği «tav'sit» keli/merıinin Türkçeleştipilırnesini rica edierim. Anlaşılır ibir hale getipilimesi yeninde okır. «Şahısların aracılığı ile»
desek....
BAŞKAN — S özeni cevap versin efendim.
!
AKJSOY0G-LU R E F E T — Karşılığı ibir kell
ine bulurdanız değiştiririz.
BAŞKAN — (Bu imaıcldıenıiın tüımü için.
ERSÜ VEHBÎ — Efendim, fecımisyonda bu
nun 'müzakeresi sırasında hatırıma gelımıemâş o/lan
bir şeyi ımüısaade ©derısenüz ;haltırlaltlma;k üslttiyioruım.
Bu, Haaineye yardım ımalksadını isstihidaf- le'bm.öktedir. Gelmiş vîeya getedak ölian ıbu ıkalbîl eşyadan
her türlü tahdidi kaldın/yor, ımıetateıkıelbe zikıyımot
eşyanın ıginmıesiini teıklıif ediyor. Bu Ibuisuıs geniş
bir şdkildle ete alınarak 'bu ıkalbîl eşyalardan taılıdıilblıeni ikaldırmaik aııretöiıylle unaliyeımize ye cikonomimİKe hizmet etmek ımıalksıadiıylle a!l'tın ve gümüş
gibi eşyaların memlekete girımesini sağhyaımaz
mıyız.
AKSOYOĞLU R)EBWT — Efendim, auikadaşımıızın ne söylediğini anlıyaımaıdıim. Tam karşı
lığını bulurteanız değiştirelim.
TUNÇKANAT HAYDAR — Efendim, bura
da yalnız Hazineye bağışlar üzerinde duruyo
ruz. Bunların dışında daha birçok nevi bağışlar
vardır. İlkokul talebelerine bir sürü okul aracı
ları hediye edilmektedir. Bunlar da gümrük
lerden çok güçlükle çıkarıyoruz. Mademki ba
ğışlar mevzuu ortajya geldi. Arz ettiğim husus
ları da ihtiva edecek şekilde yeniden hazırlan
mak üzere geri alınsın ve ona göre bir madde
hazırlayıp getirsinler.
AKSOYOĞLÜ REFET — Efendim, bu yalnız
Hazineye yapıları bağışlar için düşünülmüş ve
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Türk parasını koruma kanununa göre altın ve
gümüş yardımlar için hazırlanmıştır. Bahset
tikleri mevzu bunun dışındadır.
ERSÜ VEHBÎ — Tadil teklifim olduğu na
zarı itibara alınmıyacak mı?
BAŞKAN — Bu kanun Hazineye yardımı is
tihdaf eden bir kanundur. Maddeyi reylerinize
arz ediyorum. Yalnız maddede geçen tavsit ke
limesi, «aracı» olacaktır. Maddeyi bu tashihle
kabul edenler.. Etmiyenler.. Birinci madde ka
bul edilmiştir.
Diğer maddeleri okutuyorum.
MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde
yürürlüğe girer.
BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler.. Et
miyenler.. Kabul edilmiştir.
MADDE -î. — Bu kanun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu jyürütür.
BAŞKAN — Maddeyi' reylerinize arz ediyo
rum. Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edil
miştir.
Müsaade ederseniz bendeniz de bir şey arz
etmek istiyorum. Yayımı tarihinden itibaren
yürürlüğe girer kaydı vardır, bundan evvel gel
miş olanlar için ne muamele yapılacaktır?
ER AHMET — Şimdiye kadar gelmiş olan
lar zaten Bakanlar Kurulu 'karariyle muaf tu
tuluyordu. Hükmi ı\re hakiki şahıslara gelmiş
olanlara bu muamele tatbik edilmez.
BASK AK — Tasarının tümünü kabul eden
ler.. Kabul edilmiş ve tasarı kanunlaşmıştır,
hayırlı olsun. Gündemdeki işler de bitmiş oklu
ğundan oturumu kapatıyorum.
Kapanma saati : 16,10

