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Biiyiik Millet Meclisi Yiiksek Reisligine
Istanbul Adliye binasimn yanmasi uzerine te§kil olunan yenileme biirolarcnin kaldinlmasi hakkmda Adliye vekilligince hazirlanan ve Icra Vekilleri Heyetinin 9 - IV - 1937 toplantismda Yiiksek
Meclise arzi kararla§tirilan kanun layihasi esbabi mucibesi ile birlikte sunulmustur.
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Ba§vekil
1. Inonii

Yenileme biirolarmin kaldinlmasi hakkmdaki kanun layihasmin

mucib sebebleri

Istanbul Adliye binasmm yanmasi uzerine zayi olan veya okunamiyacak bir hale gelmis. bulunan dosyalarm yenilenmesi ic,in 2367 numarali kanunun iiguneu maddesine tevfikan iki biiro
te§kil edilmigti. Mezkur kanunun be§inci maddesi mucibinee tayin olunan alti aylik muddet zarfinda bu biirolardan birincisine 4529 ve ikincisine 4486 taleb vaki olmu§, bunlardan birinci biirodan 3146 ve digerinden 3414 is gikmistrr. Geriye kalan
mikdar
itibarile birinci biironun viicudiine luzum goriilmiyerek ilga edilmis. ve miitebaki 1383 i§ ikinci buroya devredilmistir. Bu adetle beraber ikinci biirodaki dosya adedi (2455) §e balig olmakta ve bunlardan
muhim bir kismi beyannamesi verildikten ve birkismi da bir kag celse devamdan sonra takib edilmediginden elde ancak muamele gormekte olan 186 i§ bulunmaktadir.
2367 numarali kanun mucibinee bu biirolar kanunen muayyen muddet zarfinda taleb olunan
asliye hukuk ve tiearet dosyalanni yenilemekle miikellef olup bunlar haricinde kalan i§lerin yenilenmesi sulh isjerinde sulh mahkemelerine ve diger i§ler de aid oldugu makam ve mercilere aid
bulunmaktadir.
Muayyen muddet zarfinda yenilenmesi istenmiyen i§ler umumi hiikiimlere tabi bulunmus. ve yanginin vukuu tarihi ile 2367 numarali kanunun meriyeti tarihi arasmda gegen muddet zarfinda asliye mahkemelerince yenilenmesine ba§lanmi§ olan iglerin, bu kanun hiikiimleri dairesinde yenilenme muamelesinin ikmal edilecegi kabul edilmi§tir.
Biirolar, yenileme muamelesinin, giindelik i§lere ilaveten alakali mahkemelerce yapilmasmm imkansiz olmasindan dolayi tesis edilmi§ bulunmasina ve bugiin elde mevcud i§lerin mikdari itibarile artik bunlarm viicudune bir ihtiya^ ve zaruret de kalmamis olmasina binaeri bir reis ile iki azayi
ve bu kadar katibi, Istanbul gibi adli i§leri gok olan bir yerde, esas vazifelerinden alikoyan mevcud buronun kaldinlarak, mevcud iglerin 2367 numarali kanun hiikiimleri dairesinde i§in aid oldugu mahkemelerce ikmali faideli gorulmiis, ve layiha bu maksatla hazirlanmistir.
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Adliye enciimeni mazbatasi
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26 -V - 1937

Yiiksek Reislige
Istanbul Adliye binasinin yanmasi iizerine
teskil olunan yenileme burolarinin kaldirilmasi
hakkinda Adliye vekilligince hazirlanip Yiiksek
Bagvekaletin 9. nisan. 1937 tarih ve 6/1179
sayili tezkeresile gonderilen kanun layihasi tetkik ve miitalea olundu.
Serdolunan esbabi mucibe varid gorulmiis. ve
kanun unvanile maddelerde esasa taalluk etmiyen bazi degisiklikler yapilmak suretile layiha
aynen kabul edilmigtir.
Umumi Heyetin tasvibine arzedilmek iizere
TEKLlFl
Istanbul Adliye binasinin yanmasi iizerine teskil
olunan yenileme burolarinin kaldirilmasi
hakkinda kanun layihasi
HUKOMIETIN

MADDE 1 — Istanbul Adliye binasmdan
gikan yangia dolayisile ziyaa ugrayan veya
okunamryacak bir hale gelmi§ bulunan dosyalarm
yenilenmesi hakkindaki talebleri tedkik icin
2367 numarali kanunun iMjiincu maddesi mucibince teskil olunan biirolar kaldmlmistir.
MADDE 2 — Bu burolardaki dosyalar aid
oldugu mahkemelere devir ve teslim olunup yenileme muamelesi 2367 numarali kanun hiikiimleri dairesinde bu mahkemeler tarafmdan ikmal
olunur.
MADDE 3 — Bu kanun nesri tarihinden
muteberdir.
MADDE 4 — Bu kanunun hiikiimlerini icraya Adliye vekili memurdur.
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AiDLlYE E N C U M I E N I N I N DEGI§TlRt§I
Istanbul Adliye binasinin yanmasi iizerine
alinacak tedbirler hakkindaki 2367 numarali ve 28 - XII - 1933 tarihli kanuna
ek kanun layihasi
MADDE 1 — 2367 numarali kanunun 3 ncii
maddesi mucibince teskil olunan biirolar kaldirilmisjtir.
Bu burolardaki isler mezkur kanun hiikiimleri
dairesinde aid oldugu mahkemeler tarafmdan
ikmal olunur.

MADDE 2 — Hiikumetin
aynen.
MADDE 3 — Hiikumetin
aynen.
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3 ncii maddesi
4 ncii maddesi

