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1. — SABIK ZABIT HULÂSASI 

Tunceli Mebusu Arslan Bora'nın, Tunceli 
vilâyetindeki bâzı köprülerin inşaatına dair Na
fıa Vekilinden şifahi suali, kendisi celsede ha
zır bulunmadığından, gelecek İnikada bırakıldı. 

Bingöl Mebusu Necati Aras'm, Bingöl vilâ
yeti Kiği kazasının devlet kara ve demiryolla-
riyle irtibatının temini için ne gibi tedtirler 
alınabileceğine dair Nafıa Vekilinden şifahi 
suali, Vekil celsede hazır bulunmadığından, ge
lecek İnikada bırakıldı. 

İzmir Mebusu Mehmet Ali Sebük'ün, yeni 
bir ceza kanunu lâyihasının hazırlanıp hazırlan
madığına dair sualine Adliye Vekili cevap verdi. 

Edirne Mebusu Eükneddin Nasuhioğlunun' 
Meriç ve Tunca nehirlerinin ne vakit temizlene
rek faydalı bir duruma getirileceklerine dair 
Nafıa Vekilinden şifahi suali, kendisi bu İni
katta da hazır bulunmadığından, düştü. 

14 . I . 1955 Cuma günü saat 15 de toplanıl
mak üzere İnikada nihayet verildi. 

Reisvekili Kâtip 
Samsun Mebusu Kayseri Mebusu 
Tevfik îleri İbrahim Kirazoğlu 

Kâtip 
Bolu Mebusu 
İhsan Gülez 

2. — HAVALE EDİLEN KÂĞITLAR 

Lâyihalar 
1. — Ceza Muhakemeleri Usulü kanunu lâyi

hası (1/164) (Adliye Encümenine) 
2. — Hukukta Yargılama Usulü kanunu lâ

yihası (1/165) (Adliye Encümenine) 
3. — Genel Mahkemeler Kuruluşu kanunu 

lâyihası (1/166) (Adliye ve Bütçe encümenleri-

4. — 1954 malî yılı Muvazenei Umumiye Ka
nununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması 
hakkında kanun lâyihası (1/167) (Bütçe Encü
menine) 

5. — Diyanet İşleri Reisliği Teşkilât ve Va
zifeleri hakkındaki Kanunda bâzı değişiklikler ya
pılmasına dair olan 5634 sayılı Kanunun tadili 
hakkında kanun lâyihası (1/168) (Bütçe Encü
menine) 

6. — Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâleti 
Kuruluş ve Memurları Kanununa bâzı hüküm
ler eklenmesine ve 4258 sayılı Kanuna bağlı kad

ro cetvellerinin değiştirilmesine dair 4862 sayılı 
Kanuna bağlı (1) ve (2) sayılı cetvellere ilâve
ler yapılması hakkında kanun lâyihası (1/169) 
(Sıhhat ve İçtimai Muavenet ve Bütçe encümen
lerine) 

Takrir 
7. — Trabzon Mebusu Mahmut Goloğlu'nun, 

eski Ekonomi Bakanı ve Kocaeli Milletvekili Sır
rı Bellioğlu'nun Hükümlü Bulunduğu Cezanın 
Affı hakkındaki 5765 sayılı Kanunun 1 nci mad
desinin tefsiri hakkında takriri (4/89) (Adliye 
Encümenine) * 

Mazbata 
8. — Hâkimler Kanununun bâzı maddeleri

nin değiştirilmesi ve iki geçici madde eklenmesi 
hakkındaki 5457 sayılı Kanuna muvakkat bir 
madde ilâvesine dair olan 6004 sayılı Kanun 
hükmünün iki yıl daha uzatılması hakkında ka
nun lâyihası ve Adliye Encümeni mazbatası 
(1/159) (Kuznameye) 
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B İ R İ N C İ CELSE 
Açılma saati : 15,04 

REİS — Reis Vekili Tevfik İleri 

KÂTİPLER : İbrahim Kirazoğlu (Kayseri), İhsan Oülez (Bolu) 

REÎS — Yoklama yapacağız efendim. 
(Bolu mebuslarına kadar yoklama yapıldı) 

3. — YOKLAMA 

REÎS Ekseriyetimiz vardır, celseyi açıyo
rum. 

4. — SUALLER VE CEVAPLAR 
A — ŞİFAHÎ SUALLER 

1. — Tunceli Mebusu Arslan Bora'mn, Tun
celi vilâyetindeki bâzı köprülerin inşaatına da
ir Nafıa Vekilinden şifahi suali (6/38) 

REÎS — Arslan Bora burada mı efendim? 
(Burada sesleri) Nafıa Vekili olmadığı için ge
lecek İnikada kalmıştır. 

2. — Muğla Mebusu Turhan Akarca'nın, 
müzelerimiz ve Fransa'da teşhir edilen tarihi 
eserlerimiz hakkındaki sualine Maarif Vekili Ce
lâl Tardımcı'nın şifahi cevabı (6/41) 

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 hakkında 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 mi
dir? 

b) Eğer yıpranma veya noksanlık varsa ne
lerdir ve neden mütevellittir 

c) 7 Aralık 1954 tarihli Cumhuriyet Gazete

sindeki, Paris'te eşyaları teslim alan Türk îslâm 
eserleri Müzesi Müdürünün beyanatına göre; 
Louvre Müzesindeki sergiye nezaret vazifesi ve
rilen Eski Eserler ve Müzeler Umum Müdürü 
olan zatın sergiden eserlerin toplanacağı tarihte 
Paris'te vazifesi başında bulunmıyarak turistik 
seyahata çıktığı, nezaretsiz ve sahipsiz olarak ya
bancılar tarafından toplanan eşyanın hasara uğ
radığı iddiası hakikat mıdır? Eğer hakikat ise 
bu kişi hakkında ne gibi muamele yapılmıştır? 

2. Mevcut müzelerimiz tarihî eserlerimizi 
muhafaza edebilme için ideal müze şartlarına sa
hip midir? Değilseler Vekâletin düşünce ve 
programı nedir? 

REÎS — Maarif Vekili. 
MAARÎF VEKÎLÎ CELÂL YARDIMCI (Ağ

rı) — Çok muhterem arkadaşlarım; geçen cel
sede teftiş neticesine intizaren cevap hususunda 
mehil rica ettiğim, Paris 'e gönderilen müze eş
yaları hakkında şimdi Heyeti Celilenize maru
zatta bulunarak sayın soru sahibi arkadaşımın 
suallerini cevaplandıracağım. 

Muhterem arkadaşlar; 10 Aralık 1952 tarih 
ve 3/16006 sayılı Vekiller Heyeti Karariyle 
Paris'teki Eski Türk Sanatları Sergisi'nde teş
hir edilmek üzere mevzuubahis olan müze eş
yası ve bu arada 410 parça orijinal eser ile re-
löve ve fotoğrafların Paris'e gönderilmesine 
karar verilmiştir. Fransa Hükümeti ile yapılan 
mukavele ve bunun yanında ayrıca mûtad 
olduğu veçhile yapılan bir sigorta muka
velesini mütaakıp Müzeler Umum Müdürü 
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Cahit Kmay komiser olarak vezifelendiril-
miş, yanına da yine müze memurlarımız
dan Ahat Bikkul verilerek ikisinin mesu
liyetleri altında bu eşyalar Fransa'ya sevk edil
miştir. Eşyalar İstanbul'dan 12 . X I I . 1952 ta
rihinde gönderilmiş, 24 te Marsilya'ya, 25 . 
XII . 1952 de ise Paris'e vâsıl olmuştur. Eşya 
28 . XII . 1952 de Fransız mesul memurlarının 
huzuriyle açılmış ve sergide 23 . I . 1953 te teş
hire başlanarak, 12 . IV . 1953 te sergi kapanmış 
ve eşyalar; bilâhara giden Kemal Çığ ismindeki 
bir memurun muhafazasında yurda getirilmiş
tir. 

Arkadaşlarım; bu eşyalar yurda getirildik
ten bir sene sekiz ay sonra, iki müdür arasın
daki ; ya. vazifeden, ya şahsi bir antipatiden mü
tevellit bir hissin tesiri altında, Ayasofya Mü
zesi Müdürü Muzaffer Ramazanoğlu tarafından, 
Umum Müdür Cahit Kmay hedef ittihaz edilmek 
suretiyle vekâlete karşı 2 . XI I . 1954 tarihin
de Vatan gazetesinde bir açık mektup neşredil
miştir. Yurda iade edilen bu eşyaların vürudun-
dan bir sene sekiz ay sonra neşredilen açik mek
tupta hulasaten şöyle denilmektedir : 

1. Umum Müdür bir tarih hazinesini Fran
sızlara teslim etmiştir. 

2. Umum Müdür bu tarih hazinesini Fran
sızlara teslim ettikten sonra cebine koyduğu 
11 bin lira dövizi sefa ve seyranı uğrunda har
camak üzere Avrupa'da seyahate çıkmıştrı. 

3. Umum Müdür Avrupa'nın diğer mem
leketlerinde sefa ve seyranda iken dostumuz 
Fransızlar murassa silâhlardan elmasları çalmış
lardır. 

4. Bu sahipsizlik sebebiyle eşyalar ve bu-
^ nun arasında büyük Türk Fâtihinin kaftanı, bü

yük Türk İmparatoru Kanuni'nin entarisi yer
lerde, ayak altında çiğnenmiş, yırtılmış ve ha
rap olmuştur... 

Böyle bir ihbarda bulunduktan sonra bu 
Umum Müdür hâlâ nasıl yerinde durur, diye 
de şikâyet etmektedir. 

Arkadaşlar, bu mektup üzerine millî mefahi
ri, tarihî hazineleri, Malazgirt'ten başlıyarak 
Edirne'ye kadar vâsıl olan Anadolu ve bütün 
Türk İmparatorluğunun tarihini, zaferlerini 
ören ve nesilden nesle intikali gereken bu eş
yalar üzerindeki iddia hassasiyetle ve vakit 
kaybedilmeden ele alınmış ve müfettişlerimiz 
İstanbul'a berayı tahkik izam olunmuştur. 
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Şimdi, yapılan tahkik ve teftiş neticelerini 

huzurunuzda arz edeceğim. 
Arkadaşlar; Paris sergisine gönderilen 410 

parça eşya adeden; noksansız .olarak yurda ge
tirilmiş bulunmaktadır. İddia edildiği gibi ça
lınmış ne bir eser ve ne de zikıymet bir taş ve 
saire yoktur. 

BİR SES — Değişme de yok mu? 
MAARİF VEKİLİ CELÂL YARDIMCI 

(Devamla) — Değişme de yoktur. Tafsilâtiyle 
arz edeceğim. 

Yurda avdette eşyalardan 6 parça üzerinde 
muhtelif hasarlar müşahede olunmuştur. Bu 
hasarları arz edeyim: 

Bu eşyada Fâtih 'e ait bir kaftanla hangi 
hükümdara ait olduğu tesbit edilemiyen diğer 
bir kaftanın hafif derecede hasara uğradığı, 
Kanuni'ye ait entarinin ve diğer bir kaftanın 
ehemmiyetli sayılacak derecede zedelendiği ve 
yeşim taşından mamul bir topuzun (ki iddia 
edildiği gibi İmparatorluğun asası falan değil
dir, 16 ncı asra aittir ve yarım metre boyunda
dır) üzerindeki nikel kuruşluklar kutrunda ve 
üzerinde küçük altı tane yakut taş bulunan 
yaftanın düştüğü; ayrıca sapı beş köşe olan ve 
her köşesi sedef bir bağa ile kaplanan balta 
sapmdaki bağa ve sedeflerden 22 tanesinin 
düştüğü tesbit edilmiş bulunmaktadır. 

Şimdi arkadaşlar, yırtılarak ayaklar altında 
çiğnendiği iddia olunan Fâtih'in bu kaftanı al
tın ve gümüş sırmalardan, tellerden örüldüğü 
için ağır bir kaftandır. 500 seneye yakın bir 
zamandan beri gerek ağırlığı sebebiyle çekme
si, gerek senelerin tabiî âmillerinin inzimamı, 
rutubet, kuruluk ve saire sebeplerle esasen bel 
kısmında hâsıl olan ve ayrılma ve akan elyafı, 
bilir kişi raporunda sarahaten tesbit olunduğu 
veçhile bu nakil sırasında dikkatsizlik neticesi 
olarak iyi ambalaj yapılmaması, tazyik görme
si, taşımlırken atılması, sarsılması ve -ehlivu
kuf raporunda işaret edildiği gibi-belki giyil
miş olması yüzünden. büyüdüğü (ki bu resmi 
takdim ediyorum ve görülmesini rica ediyo
rum), ° elyafın genişlemiş olduğu anlaşılmıştır. 
Ambalâjlanmada, muhafazada, sevk sırasında
ki sarsılma ve tazyıka dikkat olunmadığı sa
bittir. • Bu kaftanlar, imparatorluk entarilerinin 
katiyen canlı mankenlere giydirilmiyerek, sa
dece sabit ve cansız mankenler üzerinde teşhir 
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olunduğu; canlı mankenlere giydirildiği hak
kında filim pasajlarında hiçbir şeye tesadüf 
edilmemiş olmasiyle sabittir. 

Kanuni'nin entarisine gelince; bunda da yi
ne arz ettiğim sebeplerden dolayı yani zamanın 
tesiri, kendiliğinden kavrulması, rutubet, ku
raklık dolayısiyle gerilme, kısalma ve saire gi
bi zaman unsurunun tesiriyle kendiliğinden 
esasen az çok vukua gelen örselenme ve ak
malar, yine Fâtih' in kaftanı münasebetiyle arz 
ettiğim sebepler yüzünden biraz daha artmış 
bulunmaktadır. Fakat bu örselenme ve zede
lenme hariç kaftan ve entari hali aslisini ve sa
nat örgüsünü ve desenini tamamen muhafaza et
miş bulunmaktadır. 

Topuzla baltaya gelince; topuzun üzerinde 
arz ettiğim gibi o yafta ve üzerindeki 6 tane kü
çük yakut taşının acaba bunlar hakikaten sure
ti fevkalâdede zikiymet birer eşya idi de, bu se
beple her hangi bir bedbahtın elinin uzanması 
suretiyle çalınmış olup olmadığı ve bu baltanın 
bağalarının birisi tarafından aşırılıp aşırılmadı-
ğı mevzuu üzerinde durduk. 

Arkadaşlar, bilir kişi raporiyle de tesbit edil
miştir ki, o yafta asâsız olarak ne tarihî ne de 
maddi değer ifade etmpz. (Gürültüler) Müsaade 
buyurun arz edeyim. 

Arkadaşlar, o yafta üzerinde bulunduğu âsâ 
ile birlikte paha biçilmez bir kıymettir. O asâ ile 
birlikte muazzam bir maddi kıymettir, mânevi 
kıymettir. Şunu arz etmek istedim : Yani o yaf
ta topuzun üzerinden alınmakla, acaba alan eller 
o yaftayı sırf tarihî bir değer veyahut maddi 
bir değer diye alımışlar mı, almamışlar mı?. Bu 
noktadan da işi tetkik ettik. Bu sebeple o yafta
nın tarihî, maddi ve mânevi değerini tesbit ettik. 
Baktık ki, ehlivukufun verdiği rapora göre bu
nun üzerinde ne bir tarih, ne bir yazı, ne bir 
tuğra ve ne de başkaca hiçbir şey bulunmamak
tadır. Maddi kıymeti itibariyle ise 120 lira de
ğerinde bir kıymeti vardır. 

Sedef ve bağalara gelince, bunlar, yarım par
mak kadar büyüklüğünde sedefle bağadan iba
rettir. Her devirde bu sedefle bağalar bulunmuş 
ve bulunmaktadır. îşte bunlar da bu baltanın 
üzerinden düşmüştür. Nihayet, tahkikat bize 
şunu gösterdi ki, gerek bu bağalar ve gerekse 
bu yafta, yine arz ettiğim sebepler, yani ihmal, 
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dikkatsizlik, tazyik, ambalaj ve sair sebeplerle 
düşmüştür. 

Şimdi arkadaşlar, şunu arz edeyim ki, müze
lerimizden Fransa'ya gitmiş olan eşyaya ait ol
maksızın bugün müzelerimizde zamanın aşmdır-
masiyle birçok eşyanın kakmaları, pırlantaları, 
elmasları, yakutları ve kaplamaları düşmüş bu
lunmaktadır. Ve fakat bunlar toplanmış, tor
balarda ve kasalarda muhafaza edilmiştir. 

Şimdi arkadaşlar, Fransa'ya gidip dönen eş
yalar üzerindeki kaftan, entari, topuz ve balta üze
rindeki hasar bunlardan ibarettir. 

Gelelim bu işin mesuliyetine arkadaşlar : Ca
hit Kmay komiser olarak gönderilmiş, eşyaların 
muhafazasında komiser olarak vazifelendiril-
miştir. Ahad Bikkul adında bir memurumuz da 
kendisine refakat etmiştir. Ahad Bikkul bir ay 
kadar müddetle orada kalacak ve bursu Fransa 
tarafından verilecekti. Bu müddet hitama erdiği 
için Ahad Bikkul 39 gün sonra Fransa'dan av
det etmiştir. 

Cahit Kmay'a gelince : Cahit Kmay komiser 
olarak bu eşyanın muhafazası ile vazifelendiril
mekle beraber ayni zamanda Fransa'ya gitmiş 
iken diğer bâzı Avrupa memleketlerinde müze
ler ve âbideler üzerinde tetkikat yapmak üzere bir 
seyahate çıkması için de kendisine Maarif Vekâ
leti tarafından sebebini anlıyamadığım bir mu
cip de verilmiştir. Ancak mucipte; komiser vazi
fesiyle muvazzaf olan umum müdür beyin, eş
yalar hali teşhirde iken seyahatlerine devam 
edeceklerine dair bir kayda rastlamadık. Böyle 
bir kayıt olsa bile, kanaati âcizaneme ve hepinizin 
o şekilde tecelli ettiğine emin olduğum kanaati
ne göre Cahit Kmay'm, eşyalar teşhir edildiği 
andan toplandığı ana kadar vazifesinin başında 
bulunması ve ancak eşyalar tpplanıp abmalâj ya
pılarak yurda sevk edildikten sonra, bu mucip 
dairesinde, seyahatini yapması lâzımgelirdi. (Ta
biî, sesleri) 

Fakat Cahit Bey bunu yapmamıştır. Ca
hit Beyin, eşyalar hali teşhirdeyken 25 gün, Av
rupa 'nm diğer memleketlerinde, biraz evvel arz 
ettiğim maksatlarla, seyahate çıktığı sabittir. 
Ve Cahit Bey seyahatte iken sergi kapanıyor. 
Bu arada şunu da arz edeyim ki, tarihî sergilere 
diğer milletler de kendi millî sanat eser
lerini göndermektedirler. Hattâ geçen 1953 
yılında Fransa'da açılmış bulunan sergide teş-
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İ : 27 14.İ 
hir için gönderilen Türk sanat eserlerinin 1955 
yılında Amerika'da Nevyork şehirinde teşhiri 
teklifi ile karşılaştık. Ancak, müze 'eşyalarımı
zın durumu ve asarların eşyanın bünyesi üze
rinde icra ettiği tesirat, hasar, ziyan şu bu gibi 
mülâhazalarla Vekâletiniz bu işe muvafakat ce
vabı vermedi. 

Arkadaşlar, berayi malûmat bu pasajına te
mas ettiğim veçhile bu sanat eserimizin Paris'te 
teşhirde bulunduğu pavyonun bir an evvel bo
şaltılarak diğer milletlere ait olan tarihî eserle
rin teşhirine zaruret hâsıl olduğu içirt eşyaların 
toplanmasına mecburiyet hâsıl olmuş ve bittabi 
Cahit Kmay bey de vazife başında bulunmadığı 
için derhal V'ekâlete malûmat gelmiş ve Vekâlet 
Kemal Çığ ismindeki bir memur arkadaşı bu 
eşyaları tesellüm etmek üzere Fransa'ya gön^ 
dermiştir. («Şaşılacak şey» sesleri). Evet, maal
esef hakikat böyledir. 

Arkadaşlar, netice itibariyle Kemal Çığ bu 
eşyayı tesellüm etmek üzere gitmiştir. Fakat 
itiraf edeyim ki, Kemal Çığ'm dahi tesellüm 
etmek üzere gittiği bu eşyalarla yakından alâ
kalanmadığı, onun da bu işte mesuliyeti bu
lunduğu teftiş neticesindeki tahkikatla sabit 
olmuştur. (O o o sesleri) 

Şimdi cari muameleyi bu şekilde huzurunuz
da arz ettikten sonra mesuliyetin taharrisi mev
zuunda kısaca arzı cevapta bulunayım : 

Müfettiş raporları ve cari tahkikata göre 
umum müdür de Kemal Çığ da meselede mesul 
görülmüşlerdir. Cahit Kmay disiplin bakımın
dan ve idari olarak umum müdürlük vazifesin
den alınmıştrı. (Kâfi değil sesleri) 

Aynı zamanda fiil ve hareketi Türk Ceza 
Kanununun hükümleri dairesinde de bir mesu
liyeti tazammun ettiğinden dolayı bu husus
larda da takibat yapılmak üzere fezlekesi bir
kaç gün sonra Cumhuriyet Müddeiumumiliğine 
tevdi edilecektir. (Bravo sesleri) 

Arkadaşlar; netice olarak size şunu arz 
ederim ki, hükümetiniz mesuliyetleri nerede 
görür, nerede muttali olursa failini asla he
sapsız bırakmıyacaktır. 

KEMAL ÖZÇOBAN (Afyon Karahisar) — 
Ramazanoğlu ne oldu? 

HÜSEYİN BALIK (Zonguldak). — Bu 
memlekette doğruyu söylemek günah mı? Ver
diğiniz beyanat onlara mahkemede bir hüccet 
olacak. 
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MAARİF VEKİLİ CELÂL YARDIMCI 

(Devamla) — Bu meselenin esasını huzurunuz
da arz ettim ve hesabını verdim. Takrir sahibi 
muhterem arkadaşımın sualinde eşyaların na
sıl gittiği, eksiksiz gelip gelmediği, mesullerin 
bulunup bulunmadığı ve hasar derecesinin ne
lerden ibaret bulunduğudur. Bendeniz sözlü 
sorunun hududu ile mukayyet olarak ve bunun 
bir soru mahiyetinde olmasına göre huzurunuz
da açıkladım. Arkadaşlarıma şurasını derhal 
ifade etmek isterim ki, eğer ikaz olarak izah 
buyurdukları Muzaffer Ramazanoğlu 'ımn ne
den vekâlet emrine alındığı ciheti bulunsa idi 
onun da cevabını arz edecektim. 

HÜSEYİN BALIK (Zonguldak) — Hükü
met konuşmalarında serbesttir. Sözlü soru çer
çevesi ile mukayyet değilsiniz, her zaman söy
lersiniz. 

MAARİF VEKİLİ CELÂL YARDIMCI 
(Devamla) — Bendenize tevcih olunan sual 
budur. Dahilî Nizamnamenin hududu ve hü
kümleri ile mukayyedim. Sizden nihan ne var 
ki, sizden ne saklanabilir? Size hesap vermemek 
salâhiyetini hiç kimse haiz olamaz. Eğer bu da 
ayrı bir sual olarak vekâletimize tevcih edilirse 
bunun da cevabını her zaman vermeye amade 
bulunduğumu hürmetlerimle arz ve ilâve ederim. 
(Soldan alkışlar). 

REİS — Turhan Akarca. 
TURHAN AKARCA (Muğla) — Müzeler 

hakkında da sualim vardı. 
MAARİF VEKİLİ CELÂL YARDIMCI (De-

vemla) — özür dilerim. Arkadaşımızın son bir 
suali; müzeler hakkında ne düşünülüyor, müze
lerimizin durumu nedir? Mevzuundadır. 

Arkadaşlar, müzelerimizdeki eşyalar, müze-
müzelerimizin muhtevası ve müzelerimizin dün
yanın hiçbir milletinin sahip olmadığı tarihî 
değeri ve envanteri hakkında iştibaha mahal 
bırakacak haber ve şayiaların çıkarılmasından: 
müteessirim. Bunu kaydettikten sonra şurasını 
arz edeyim: Müzeler hakikaten üzerinde durul
maya, ıslâh edilmeye değer hazinelrimizdir. Tas
nife, rutubet ve kuruluğa karşı muhafaza edil
meyi ve maddi ve mânevi değerlerinin tesbi-

, tine've buna benzer tedbirlere muhtaçtır. 
Bilhassa bu sene, Yüksek Meclisin beliren 

temayülleri, Bütçe Encümeninde müzeler için 
gösterilen semahat bu işin ele alınmasında ve 
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tanziminde bize istikamet vermiş bulunmakta
dır. 1955 senesi Bütçesinin tatbiki sırasında bu 
tanzim hareketlerine girişeceğimizi arz ederim. 
Bilhassa müzeler komitesi teşkil etmek suretiyle 
bu işin ilmî olarak ve gayet dikkatle tanzim 
ve tertibini takÜfoetmek suretiyle müzeler mese
lesini gelecek sene ve mütaakıp seneler milletimi
ze ve hazinemize lâyık bir şekilde tanzim et
menin niyetlerimin ve kararlarımızdan bulun
duğunu tekrar arz etmek isterim. 

REİS — Turhan Akarca. 
TURHAN AKARCA (Muğla) — Murterem 

arkadaşlar; herşeyden evvel, muhterem Vekil 
Beyefendinin lütfettikleri geniş izahata teşekkür 
ederken Fransa'da teşhir edilen eserlerde vâki 
zararlardan dolayı, teessürlerimi belirtmek iste
rim. 

Muhterem arkadaşlar; Türkiye'de zaman za
man müze ve tarihî eserler mevzuunda, sık sık 
basında, efkârı umumiyede, şurada burada söy
lentiler olur, neşriyat yapılır. Bütün bunlar esas 
bir meseleyi, bütün bir derdi, bir dâvayı müte
hassıs bir müzecinin bulunmaması dolayısiyle 
halle kâfi değildir. Türkiye'de maalesef, bir tek 
şahıs hariç, olmak üzere, hiçbir kimse müzecilik 
mevzuunla otorite sahibi değildir. Bu zat halen 
müdürü umumi olan zattır ki, onun da ayrıldı
ğını Vekil Beyefendi söylediler. 

Bizde müzecilik, daha ziyade bekçilik mâna
sına gelir, eserlerin muhafızlığından ibarettir. 
Halbuki bekçiliğin yanıbaşmda herşeyden evvel 
artistik olarak, eserin teşhiri, o eserin öğretici 
olarak teşhiri içabeder. (Bravo sesleri) 

Türk müzelerinde bulunan ederler ilmî bir tas
nife tâbi tutulmamıştır ve bugün Topkapı Sara
yında, şurada, burada bir eseri aradığınız zaman 
kolayca bulamazsınız. Bunların fişleri yapılma
mıştır. Bir defa mütehassıs eleman mevzuunu 
kökünden halletmek lâzımdır. 

Arkadaşlar, bugün bizde öyle müzeciler var 
ki, arkeolojik bilgiye sahip değildirler, tarihî bil
giye sahip leğildirler. Tabiî bir kısmını söylüyo
rum. Bu vesile ile söyliyeceğim, meselâ as£er 
olan bir zat, Topkapı Sarayı Müzesinin başında 
müdür olarak istihdam ediliyor. 

Muhterem arkadaşlar, müze binalarımız, her 
şeyden evvel, müze olmaya uygun düşmiyen bi
nalardır. Bizde eserlerin bir kısmı medreselerde, 
bir kısmı ise eski saraylarla teşhir ediliyor. Mü-
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ze binaları bakımından halledilmesi lâzımgelen 
en mühim meselelerden birisi ışık ve hararettir. 
Sühunet farkı bir eseri zamanla yıpratır ve hat
tâ bir eseri ortadan kaldırır. Sonra bir kısım 
eserler de vardır ki, hususi şekilde muhafaza is
ter. Demin Vekil Beyefendinin buyurdukları gi
bi hakikaten birçok eserler zamanla yıpranır. Me
selâ eski çağa ait bakırdan mamul bir eserin kim
yevi usullerle temizlenmesinlen sonra vakkum 
denilen vitrinlerde, yani havası alınmış vitrinler
de teşhiri gerekir. Ben şahsan Türk müzelerinde 
vakkum vitrinlerin bulunduğunu görmedim. 

Arkadaşlar, her şeyden evvel Türkiye'de mev
cut müze binalarının ıslahı gerekiyor ve ondan 
sonra da yeni binalar yapma yoluna gitmek lâ
zımdır. Yakm-Doğu'da, Şam'da, Beyrut'ta dün
yanın en ideal müze binaları mevcuttur. Türki
ye'de böyle binaların olmaması için hiçbir sebep 
mevcut değildir. 

Muhterem arkadaşlar; müzeler için yeni 
bir teşkilât kurmak zarureti olduğuna kaaniim. 
Bunu mütehassıslar daha otoriter olarak halle
derler. Fakat şu ciheti belirtmek zarureti var
dır. O da devirlere taksim etmektir. Bunda 
fayda vardır. 

Muhterem arkadaşlar; halk eğitimi mevzu
unda müzenin vazifesi vardır. Bu, bizim mem
lekette tatbik edilmemektedir. Halk eğitimi 
mevzuunda sonbaharda, zannederim, Atina'da 
bir kongre toplandı. Bizden de bir zat gitmişti. 
Bu mevzuda kâfi derecede eleman bulunmadı
ğı söyleniyor. Bir de halkın anlıyacağı şekilde 
küçük kitaplar neşredilmesi faydalı olacaktır. 

Muhterem arkadaşlar; bu vesile ile şunu 
da belirteyim ki; muhtelif tarihlerde Türkiye '-
den dışarıya gitmiş eserler vardır. Fakat bun
lar yalnız Cumhuriyet devrinde değil, Cum
huriyet devrinden evvel de resmî müsaadelerle 
gitmiş eserler vardır. Bugün Britiş Müzeum'de, 
Bodrum mozolesi vardır. Bu, dünyanın yedi ha
rikasından biridir. 2 nei Mahmut devrinde İn
giliz Sefirinin istihsal ettiği hususi müsaade 
ile getirilmiştir, diye üzerine bir tabelâ asılmış
tır. 

Benim, Muhterem Maarif Vekili Celâl Yar
dımcı'dan rica ve temennim, Türk müzeciliği
nin eleman ve bina mevzuunu halletmeleridir. 

REİS — Sual cevaplanmıştır efendim. 
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3. — Bingöl Mebusu Necati Aras'ın, Bingöl 

vilâyeti Kiği kazasının devlet kara ve demir-
yollariyle irtibatının temini için ne gibi tedbir
ler alınabileceğine dair Nafıa Vekilinden işfahi 
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suali (6/42) 

REÎS — Nafıa Vekili bulunmadığı için ge
lecek İnikada bırakılmıştır. 

5. — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 
1. — Büyük Millet Meclisi, Riyaseti Cumhur 

ve Divanı Muhasebat Reisliği 1953- malî yılı he
sabı katisi hakkında Meclis Hesaplarının Tetki
ki Encümeni mazbatası (5/(6) (1) 

REÎS — Mazbata ıttılaınıza arz edilmiştir. 
Muhasebei Umumiye Kanununun 127 iıci mad
desinin son fıkrası mucibince hazine hesabı 
umumisine ithal olunmak üzere hükümete gön
derilecektir. 

2. — Hâkimler Kanununun bâzı maddeleri
nin değiştirilmesi ve iki geçici madde eklenmesi 
hakkındaki 5457 sayılı Kanuna muvakkat bir 
madde ilâvesine dair olan 6004 sayılı Kanun 
hükmünün iki yıl daha uzatılması hakkında ka
nun lâyihası ve Adliye Encümeni mazbatası 
(1/159) (2) 

REÎS — Bir takrir vardır, okutuyorum. 

Yüksek Reisliğe 
Havale edilen kâğıtların mazbatalar kısmın

da bulunan (Hâkimler Kanununun bâzı mad
delerinin değiştirilmesi ve iki geçici madde 
eklenmesi hakkındaki 5457 sayılı Kanuna mu
vakkat bir madde ilâvesine dair olan 6004 sa
yılı Kanun hükmünün iki yıl daha uzatılması 
hakkındaki kanun lâyihasının) ruznameye alı
narak müstacelen müzakeresini arz ve teklif 
ederim. 

Adliye Vekili 
Osman Şevki Çiçekdağ 

REÎS —-Takriri dinlediniz. Lâyihanın gün
deme alınmasını reylerinize arz ediyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

(1) 77 sayılı matbua zaptın sonundadır. 
(2) 80 sayılı matbua zaptın sonundadır. 

Heyeti umumiyesi üzerinde söz istiyen yok
tur. Madelere geçilmesini reylerinize arz edi
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Müstaceliyet teklifi de vardır. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Hâkimler Kanununun Bâzı Maddelerinin Değiş
tirilmesi ve İM Geçici Madde Eklenmesi hak-
kındaki 5457 sayılı Kanuna muvakkat bir mad
de ilâvesine dair olan 6004 sayılı Kanun hük
münün iki yıl daha uzatılması hakkında Kanun 

MADDE 1. — Hâkimler Kanununun Bâzı 
Maddelerinin Değiştirilmesi ve iki Geçici Mad
de Eklenmesi hakkındaki 5457 sayılı Kanuna 
muvakkat bir madde ilâvesine dair 6004 sayılı 
Kanunla kabul edilen muvakkat üçüncü madde 
ile Adliye Vekiline verilen salâhiyet 17 . I . 1955 
tarihinden itibaren iki yıl müddetle uzatılmıştır. 

REÎS — Söz istiyen yoktur, maddeyi kabul 
edenler.. Kabul etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinde me
riyete girer. 

REÎS — Kabul edenler.. Kabul etmeyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini icraya 
Adliye Vekili memurdur. 

REÎS — Kabul edenler.. Kabul etmiyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

Heyeti umumiyesini reylerinize arz ediyo
rum. Kabul edenler.. Kabul etmiyenler.. Kabul 
edilmiştir. 

Gündemde görüşülecek başka madde yoktur. 
17 Ocak Pazartesi günü saat 15 te toplanmak üze
re celseye son veriyorum. 

Kapanma saati : 15,50 
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B — TAHRİRÎ SUALLER 

1. — Amasya Mebusu Eâmit Koray\n, doku
macılık sanayiinin inkişaf ettirilmesi hususun
da ne düşünüldüğüne dair sualine İktisat ve Ti
caret Vekili Sıtkı Yırcalı'nm tahrirî cevabı 
(7/46) 

1 . X I I . 1954 
T. B. M. M. Yüksek Reisliğine 

Geçimlerini el tezgâhlarında dokudukları ma
mullerin satışiyle temin eden vatandaş topluluk
larının bulundukları bölgelerde kurulmuş olan 
dokumacılık kooperatiflerinin tam veya yarım 
otomatik tezgâhlarla teçhiz edilerek dokumacılık 
sanayiinin inkişaf ettirileceği, kooperatif ortak
larının, her mmtakanm hususiyetine ve hinter-
lândındaki tutum ve sürüm imkânlarına göre 
daha iyi vasıflı, bol çeşitli ve standard tiplerde 
mamul yapmağa teşvik ve imale edileceği İktisat 
Vekâletiyle yaptığımız müteaddit temaslarda ifa
de edilmiş ve aradan 2 - 3 sene de geçmiş olduğu 
halde bu güzel düşünce ve tedbirler bir türlü ta
hakkuk safhasına sokulamamıstır. Küçük sanat 
erbabını kalkındırmak için olduğu kadar bu ma
mulleri istihlâk eden halkm ihtiyacının temini ba
kımından da faydası derkâr olan bu tasavvurun 
şimdiye kadar kuvveden fiile çıkarılmaması sebe
biyle memleket pamuklu ihtiyacını karşılamada 
yardımcı olan bu sanat şubesinin asrımızın te-
rakkiyatiyle mütenasip hale sokulmasına 1955 se
nesinde başlanıp başlanamıyacağımn iktisat ve 
Ticaret. Vekâletince yazılı olarak cevaplandırıl
masına delâlet buyurulmasını saygılarımla rica 
ederim. Amasya Mebusu 

Hâmit Koray 

T. C. 
İktisat ve Ticaret Vekâleti 13 .1 .1955 

Hususi Kalem Müdürlüğü 
özel : 1/145 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisliğine 
3 . XII . 1954 - 677/2859 sayılı ya. : 
Dokumacılık kooperatiflerinin otomatik 

tezgâhlarla teçhiz edilerek dokumacılık sana
yiinin inkişaf ettirilmesi hususunda ne düşü
nüldüğüne dair Amasya Mebusu Hâmit Koray 
tarafından verilen tahrirî sual takriri mütalâa 
olunmuş ve cevabımız aşağıda arz edilmiştir : 

Dokumacılık kooperatiflerinin tam ve yarı 
otomatik tezgâhlarla teçhizi suretiyle dokuma
cılık sanayiinin inkişafı hususunda icabeden 
dikkat ve alâka gösterilmektedir. 

Bu cümleden olarak, halen Sümerbank ta
rafından Adana ve Ereğli fabrikalarında işlet
meden kaldırılan 337 aded otomatik dokuma 
tezgâhının muhtelif vilâyetlerdeki küçük sanat 
kooperatiflerine devir ve tevzii temin edilmiş 
bulunmaktadır. 

Kooperatiflerin çok kısa bir müddet içinde 
geniş ölçüde otomatik ve yarı otomatik tezgâh
larla teçhizi mevzuunda, malî imkânsızlıklar 
yanında, halli ve tanzimi zamana ihtiyaç gös
teren bâzı ekonomik zaruretler de yer almakta
dır. 

Kooperatiflerin pek çoğu malî takatleri iti
bariyle en ufak ölçüde bir sınai tesisi vücuda 
getirmek imkânına malik olmadığı gibi, oto
matik tezgâhlarla teçhizi için tahsis edebile
cekleri sermayeleri de mahduttur. 

Diğer taraftan, otomatik tezgâhların çalış
tırılacağı atelye binalariyle kuvvei muharrike 
olarak istifade olunacak elektrik tesisatının. 
durumu da, küçük sanat erbabının otomatik 
tezgâhlarla hemen teçhizini mümkün kılama
maktadır. 

Bugün için, her şeyden evvel, hali hazır tez-
gâhlariyle imal ettikleri mamuller için lüzumlu 
boya ve apre tesisleriyle, çözgü ve haşıl maki
nelerini temin etmeleri ön plânda karşılana
cak ihtiyaçlar teşkil etmektedir. 

Vekâletimiz, koopertiflerimizin zaruri ihti
yaçlarının karşılanması mevzuunda geçmiş üç 
yıl zarfında muhtelif dokumacı kooperatifleri
ne 726 920 liralık çeşitli malî ve kooperatifle
rin inkişafı için de mütehassıs elemanîar tavzi
fi suretiyle lüzum hissedilen teknik yardımlar
da bulunmuştur. 

Bu suretle elde mevcut imkânlar nispetin
de kooperatiflerin modern tesisata sahip ola
bilmesi ve imalâtının daha üstün vasfa kavuş
ması hususunda ehemmiyetle durulmaktadır. 

Sual sahibine bu yolda cevap verilmesine 
müsaadelerini saygiyle rica ederim. 

İktisat ve Ticaret Vekili 
Sıtkı Yırcalı 
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Büyük Millet Meclisi, Riyaseti Cumhur ve Divanı Muhasebat Reis
liği 1953 malî yılı hesabı katisi hakkında Meclis Hesaplarının Tet

kiki Encümeni mazbatası ( 5 / 6 ) 





Büyük Millet Meclisi, Riyaseti Cumhur ve Divanı 
Muhasebat Reisliği 1953 yılı hesabı katisi hakkındaki tablolar 
taranamamıştır. 

Tabloların aslı cilt nüshasında mevcuttur. 





Devre : X 
İçtima: 1 S. S A Y I S I : 

Hâkimler Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve iki geçici 
madde eklenmesi hakkındaki 5457 sayılı Kanuna muvakkat bir 
madde ilâvesine dair olan 6004 sayılı Kanun hükmünün iki yıl 

daha uzatılması hakkında kanun lâyihası ve Adliye Encümeni 
mazbatası (1 /159) 

T.C. 
Başvekâlet 5.1.1955 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı :7i-2877,62 
Türkiye Büyük' Millet Meclisi1 Yüksek Beisliğine 

Hâkimler Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve iki geçici madde eklenmesi hakkındaki 
5457 sayılı Kanuna muvakkat bir madde ilâvesine dair olan 6004 sayılı Kanun hükmünün iki yıl daha 
uzatılması hakkında Adliye Vekâletince hazırlanan ve Yüksek Meclise takdimi icra Vekilleri Heyetin
ce 31 . XII . 1954 tarihinde kararlaştırılan kanun lâyihasının esbabı mucibesiyle birlikte sunulduğu
nu saygılarımla arz ederim. 

Başvekil 
A, Menderes 

" ' -- :••• ESBABI MUCİBE 

17 . I . 1953 tarihinde meriyete girmiş bulunan 6004 sayılı Kanunla, 1949 yılından itibaren 
yeniden muhtelif mahkemeler ihdas ve mevcut mahkemelerin takviyesi sebepleriyle hâkim kadro
larında husule gelen münhal adedi göz önünde tutularak, 2556. sayıh Hâkimler Kanununun 5 nci 
maddesinde yazılı şekilde staja başlamış bulunan namzetlerden, bir yıllık staj müddetini bitirmiş 
veya bitirecek olanların, kadro icaplarına göre, muavinlik sınıfına tâyin için Adliye Vekâletine iki 
yıl müddetle salâhiyet verilmiş idi. 

Mezkûr Vilâyet Kanununun bahşettiği bu salâhiyete istinaden meriyet tarihinden, bugüne kadar 
740 hâkim namzedi- muavinlik sinıfma tâyin etmiş bulunmaktadır. 

Kanunun meriyet tarihi plan 17 . I . 1953 tarihinden bugüne kadar adlî teşkilâttaki inkişaf du-
; paklamamış, bilâkis gün geçtikçe artan bir tempo ile devam etmiştir. Ezcümle, o tarihten bu tarihe 
kadar yeniden iki ağır ceza, üç asliye hukuk, bir asliye ceza, dört sulh hukuk, altı sulh ceza, dört 
sulh, otuz altı tek hakimli asliye, doksan üç nahiye sulh, dokuz gezici toprak, on dört gezici arazi 
kadastro, bir iş mahkemesi kurulmuş ve üç çift ve bir tek hakimli asliye mahkemesi mürettep ağır 
ceza, on sekiz tek hakimli asliye mahkemesi çift hakimli asliye, otuz yedi kaza sulh mahkemesi, 
tek hakimli asliye, yirmi dört nahiye sulh mahkemesi, tek hakimli asliye mahkemesi haline ifrağ 
olunmuştur. 

Şu suretle 6004 sayılı Kanunun esbabı mucibesinde yüz doksan olarak gösterilen münhal adedini 
Wt kapatmak mümkün olmadığı gibi halen bu miktarı biraz daha geçmiş bulunmaktadır. 

Bu durum muvacehesinde 17 . 1 . 1955 tarihinde meriyet müddeti sona erecek olan 6004 sayılı 
Kanun hükümlerinin aynı mucip sebeplerle iki yıl daha uzatılması zaruret ve mecburiyeti hâsıl ol
duğundan bu lâyiha hazırlanmış bulunmaktadır. ,.~ 
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Adliye Encün 

T. B. M. M. 
Adliye Encümeni 

Esas No. 1/159 
Karar No. 13 

Yüksek 

Hakimler Kanununun Bâzı Madelerinin De
ğiştirilmesi ve iki Muvakkat Madde Eklenme
si hakkındaki 5457 sayılı Kanuna muvakkat 
bir madde ilâvesine dair olan 6004 sayılı Ka
nun hükmünün iki yıl daha uzatılmasına mü
tedair kanun lâyihası encümenimize havale 
olunmakla hükümet temsilcisi huzuriyle ince
lendi. 

Memleketimizin son dört seneden beri maz-
har olduğu iktisadi inkişaf; iktisadi münase
betleri ve binnetice de iktisadi ihtilâfları ar
tırmış ve bu yüzden adlî cihazın iş hacmi da 
yükselmiştir. Gerek bu sebep ve gerek âmme 
hizmetlerini halka yaklaştırmak prensibine ds-

"tinaden yeniden birçok mahkemelerin ihdas 
edilmesi ve birçoklarının da vazife ve kadro 
bakımından'takviyesi yeni yeni hâkim ve Cum
huriyet Müddeiumumisine ihtiyaç göstermiştir. 

Hükümetin mucip sebep lâyihasında da be
lirtildiği veçhile 6004 sayılı Kanun ile Adliye 
Vekâletine; 2556 sayılı Kanunun 5 nci madde
sinde yazılı şekilde staja başlamış 'bulunan 
namzetlerden.bir yılljk staj müddetini bitirmiş 
veya bitirecek olanların kadro icaplarına, göre 
muavinlik sınıfına tâyini, için iki yıl müddetle 
salâhiyet verilmiş olması bu sahada çekilen 
müşkülâtı kısmen, telâfi .etmiştir. 

Ancak, hükümetin esbabı mucibesinde de 
belirtildiği üzere o tarihten bu yana da yeni
den iki ağır ceza, üç asliye hukuk, bir asliye 
ceza, dört sulh hukuk, altı sulh ceza, dört sulh, 
otuz altı tek hakimli asliye, doksan üç nahiye 

-sulh, dokuz geziei toprak, on dört gezici ara
zi kadastro, bir iş mahkemesi kurulmuş, üç 
çift ve bir tek hakimli asliye mahkemesi, mü-
rettep ağır ceza, on sekiz tek hakimli asliye 
mahkemesi, çift hakimli asliye, otuz yedi ka
za sulh mahkemesi tek hakimli asliye, yirmi 
dört nahiye sulh mahkemesi tek hakimli asliye 
mahkemesi haline ifrağ olunmuştur. 

Bunun neticesinin 6004 sayılı Kanunun ka
bulünü haklı kılan vzaroret bugün dahi -aynı 

i mazbatası 

Reisliğe 

şiddetle devam etmektedir. Kaldı ki halen 227 
hâkim ve Cumhuriyet Müddeiumumiliği kadro
sunun münhal bulunduğu düşünülecek olursa 
bu zaruretin kendisini daha büyük bir şiddetle 
hissettirdiği haklı olarak ileri sürülebilir. 

Şüphesiz bu lâyiha ile alınması düşünülen 
tedbir adlî cihazın memleket ihtiyaçlarına yete
cek seviyeye getirilmesinin tek çaresi.sayılamaz. 

Bunun yanıbaşmda hâkimlerin terfilerini ge
ciktiren bilhassa üst derecelerdeki kadro kifayet
sizliğini bertaraf etmek, kadro tevzi işini daha 
âdil esaslara bağlamak, hatta sırf kadro 'kifa
yetsizliği veya ayrıca Meclisin vaktinde toplana
maması neticesinde bugüne kadarı ierMeri ge
ciken hâkim ve cumhuriyet müddeiümumilemnin 
umumi bir intibak kanuniyle mağduriyetieriai 
önlemek gibi tedbirlerle hâkimlik sınıfını daha 
cazip hale getirmek; müracaatları çoğaltmak, is
tifaları azaltmak mümkün görülmektedir. 

Bununla beraber staj müddetinin kısaltılması 
bugünkü fiilî zarureti önlemek için en âcil bir 
tedbir olarak encümenimizce de kabul olunmuş
tur. • . . . . . . . . , \ .. .... 

Kanun lâyihasının miiznkoresi .sırasında en
cümen âzasından bâzı zevat bugünkü hâkim staj 
sisteminin tam yetiştirici bir. mahiyet. arzetme-
diğini ve behemehal ıslahı icabet^ğini. il©ri sür
müşlerdir. 

Bilhassa staj müddetinin kısaltılması hâlinde 
vekâletçe bu mevzu üzerinde daha büyük bir has
sasiyetle durulması ve staj yapanların mesleke 
lâyîkiyle hazırlanması••' için bâzı *yenî' tedbirlerin 
almmasi lüzumu üzerinde encömmde- ®Mr bir î^ i 
hâsıl olmuştur. 

Lâyihanın her üç maddesi de aynen kabul 
olunmuştur. 

Umumi Heyete arzedilmek üzere Yüksek •Re
isliğe takdim fcrlıridı. 

Adliye Encümeni Reisi Bu M.-Muharriri 
Konya Kâtip 

27. &^&HZk EangttM&k * 
W. Mirifei^hı 
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S. S. Nasuhoğlu 
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Mahmut Ataman 
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Aydın 

C. Ülkü 
Çorum 

M. K. Biberoğlu 
İzmir 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Hâkimler Kanununun Bâzı Maddelerinin Değiş
tirilmesi ve îki Geçici Madde Eklenmesi hakkın
daki 5457 sayılı Kanuna muvakkat bir madde 
ilâvesine dair olan 6004 sayılı Kanun hükmünün 
iki yıl daha uzatılması hakkında Kanun lâyihası 

MADDE 1. — Hâkimler Kanununun Bâzı 
Maddelerinin Değiştirilmesi ve İki Geçici Mad
de Eklenmesi hakkındaki 5457 sayılı Kanuna 
muvakkat bir madde ilâvesine dair 6004 
sayılı Kanunla kabul edilen muvakkat üçüncü 
madde ile Adliye Vekiline verilen salâhiyet 
17 . I . 1955 tarihinden itibaren iki yıl müddet
le uzatılmıştır. 

MADDE 2. 
riyete girer. 

Bu kanun neşri tarihinde me-

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini icraya 
Adliye Vekili memurdur. 

31 . X H . 1954 
Başvekil Devlet Vekili ve 

X Menderes Başvekil Yardımcısı 

Devlet Vekili 
Dr. M. Sarol 
Adliye Vekili 
O. Ş. Çiçekdağ 
Dahiliye Vekili 

N. Gedik 
Maliye Vekili 
H. Polatkan 
Nafıa Vekili 

Devlet Vekili 
O. Kapani 

Millî Müdafaa Vekili 
E. Menderes 

Hariciye Vekili 
F. Köprülü 

Maarif Vekili 

İktisat ve Ticaret Vekili 
8. Yırcah 

Sıh. ve İç. Mv. Vekili G. ve İnhisarlar Vekili 
E. Kalafat 

Ziraat Vekili Münakalât Vekili 
N. ökmen M. Çavuşoğlu 

Çalışma Vekili İşletmeler Vekili 
H. Erkmen S. Ağaoğlu 
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