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i. — Muğla Mebusu Turhan
Akarca'nın,
Müzelerimiz ve Fransa'da teşhir edilen tarihî
eserlerimiz hakkında
Maarif Vekilinden şifahi
suali (6/41)

2. Mevcut Müzelerimiz tarihî eserlerimizi
muhafaza edebilmek için ideal müze şartlarına
sahip midir? Değilseler vekâletin düşünce ve
programı nedir?

R E İ S — Turhan Akarca burada mı efendim!
(Evet sesleri) Maarif Vekili de burada, suali
okutuyorum •

R E İ S — Maarif Vekili.
MAARİF VEKİLİ CELÂL YARDIMCI
(Ağrı) — Çok muhterem arkadaşlar, sual halen
derdesti tahkik bulunan teftiş neticesiyle ilgili
dir. Bu tahkikat bir, iki güne kadar tamamlana
caktır. Cuma günü arz etmek imkânını bulaca
ğım. Cumaya kadar mehil verilmesini rica edi
yorum,'
REİS — Cuma İnikadına bırakılmıştır.

17 . X I I . 1954
takririn hulâsası: Fransa'da teş
hir edilen tarihî eserlerimiz ve
müzelerimiz hakkında.
B. M. M. Yüksek Reisliğine
Fransa 'da teşhir edilen tarihî eserlerimiz ve
müzelerimiz hakkındaki aşağıdaki sorularımın
Maarif Vekili tarafından sözlü olarak cevaplan
dırılmaları için gereğinin yapılmasına müsaade
lerinizi hürmetlerimle arz ve istirham ederim.
Muğla Mebusu
Turhan Akarca
1. a) Fransa'ya teşhir için 1952 yılının
son ayında gönderilen tarihî eserlerimiz yurda
eksiksiz olarak ve yıpranmadan getirilmiş midir!
b) Eğer yıpranma veya noksanlık varsa ne
lerdir ve neden mütevellittir ?
e) 7 Aralık 1954 tarihli «Cumhuriyet» ga
zetesindeki, Paris'te eşyaları teslim alan Türk
İslâm Eserleri Müzesi Müdürünün beyanatına
göre; Louvre Müzesindeki sergiye nezaret vazi
fesi verilen Eski Eserler ve Müzeler Umum Mü
dürü olan zatın sergiden eserlerin toplanacağı
tarihte Paris'te vazifesi başında bulunmıyarak
turistik seyahata çıktığı, nezaretsiz ve sahipsiz
olarak yabancılar tarafından toplanan eşyanın
hasara uğradığı iddiası hakikat mıdır? Eğer ha
kikat ise bu kişi hakkında "ne gibi muamele ya
pılmıştır?

5. — Bingöl Mebusu Necati Aras'ın, Bingöl
vilâyeti Kiği kazasının devlet kara ve demiryollariyle irtibatının temini için ne gibi tedbir
ler alınabileceğine dair Nafıa Vekilinden şifahi
suali (6/42)
REİS — Nafıa Vekili burada bulunmadığı
için soru, gelecek İnikada bırakılmıştır.
6'. — İzmir Mebusu Mehmet Aid Sebük'ün,
yeni bir ceza kanunu lâyihasının hazırlanıp ha
zırlanmadığına dair Adliye Vekilinden
şifahi
suali (6/43)
REİS — Mehmet Ali Sebük buradalar mı?
(Yok sesleri)
Soru sahibi bulunmadığı için gelecek İnika
da bırakılmıştır.
7. — Edirne Mebusu Rükneddin Nasuhioğlu'nun, Meriç ve Tunca nehirlerinin ne vakit te
mizlenerek faydalı bir duruma getirileceklerine
dair Nafıa Vekilinden şifahi suali (6/44)
REÎS — Soru sahibi burada
gelecek İnikada bırakılmıştır.

olmadığı için

6 — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER
1. — 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı
cetvelin Maarif Vekâleti kısmına ve 4926 sayılı
Kanuna bağlı (2) sayılı cetvele bâzı kadrolar
ilâvesi ve 1954 malî yılı Muvazenei Umumiye
Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılma
sı hakkında kanun lâyihası ve Maarif ve Bütçe
encümenleri mazbataları (1/125) (t)
(1) 76 sayılı matbua zaptın sonundadır*

REİS — Heyeti umumiyesi hakkında söz istiyen var mı?
thsan Hamid Tiğrel.
İHSAN HAMİD TİĞREL (Diyarbakır) —
Muhterem arkadaşlar; yabancı dille tedrisat
yapmak üzere açılacak dört lise hakkında, Büt
çe Komisyonunun yazmış olduğu mazbataya
tetkik edilirse görülür ki; birçok arkadaşlar ya
muhalif kalmışlar, veyahut da söz hakkı mahfuz

