S. Sayısı: 70
Hâkimler kanununun muvakkat maddesinin (B) fıkra
sının Uç numaralı bendinde yazılı müddetin üç sene
daha uzatılmasına dair kanun lâyihası ve Adliye
encümeni mazbatası (1/71)

BafmMitt
Kararlar dairesi müdürlüğü
Sayt : 6/1558
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Büyük Millet Meclisi Yüksek Eridiğine
Hâkimler kanununun muvakkat maddesinin (B) fıkrasının üç numaralı bendinde yazılı müd
detin üç sene daha uzatılması hakkında Adliye1 vekilliğince hazırlanan ve tera Vekilleri Heye
tince 8 . V . 1943 tarihinde Yüksek Meclise arzıkararlaştınlan kanun lâyihası esbabı mueibesiyle
birlikte sunulmuştur,
Başvekil
.
."
Ş. Saracoğht

Mucip sebepler
Kadrolarımızda küçük dereceli hâkim ve müddeiumumilere olan ihtiyaç bugün dahi mevcudi
yetini hissettirmekte devam ettiğinden 3885 sayılı kanunla 21 . VI • 1940 tarihinden itibaren üs
sene daha uzatılan ve bitmek üzere bulunan hâkim namzetliğine ait geri bırakılma hükmünün
21 . VI • 1943 tarihinden itibaren üç sene daha uzatılması lüzumlu görülmüştür.

Adliye encümeni mazbatası
T. S. M. M.
AdUye encümeni
Esas No. 1/71
Karar No. 21
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T. VI. 1943

Yüksek Reisliğe
Hâkimler kanununun muvakkat maddesinin
(B) fıkrasının 3 numaralı bendinde yazdı müddetin üç sene daha uzatılması hakkında Adliye,
vekâleti tarafmdan hazırlandıktan sonra İcra
Vekilleri Heyetinin 8 mayıs 1943 tarihli toplantıgında Büyük Millet Meclisine arzı kararlaştırılan

kanun lâyihası Encümenimize havale buyurulması
üzerine Adliye vekilinin huzuriyle tetkik ve müzakere olundu.
2556 sayılı Hakimler kanununun hükümleri
dairesinde hâkimlik ve müddeiumumilik meslekleriııe girebilmek için geçirilmesi zaruri namzet-

-a
lik, küçük dereceli hakim-ve müddeiumumilere
olan ihtiyaç hasebiyle, mezkûr kanunun muvakkat
maddesindeki 3 numaralı bent gereğince, iki yıl
geri bırakılmış ve bu müddet 3206 ve 3885 sa
yılı kanunlarla 21 haziran 1943 tarihine kadar
uzatılmıştır. İşbu namzetlik hükümlerinin tat
bikini geri bırakmıya sebep olan ihtiyaç devam
etmekte bulunduğu cihetle kanun lâyihası başlığı
ile birinci maddesinde icabeden-değişiklik yapıl
mak suretiyle kabul olunan lâyihanın Umumî

Heyete arzı ittifakla karar altına alınhllgtır,
Yüksek Reisliğe sunulur.
Adliya En, Rs.
Çorum
M. Çağıl

Bu M. M.
Ankara
Z. Yörük

• Kâtip
Manisa
F. Usla

Konya
H. Karagülle

Kocaeli
8. Artd

Seyhan
K. Çelik

Antalya
N. Aksoy

Bingöl
F. F. Düşünsel

Bilecik
A. Esen

•*•»•

HÜKÜMETİN TEKLİFİ '

ADLİYE ENCÜMENİNİN DEĞİŞTÎBİŞİ

Hâkimler kanununun muvakkat maddesinin
(B) fıkrasının üç numaralı bendinde yasüı
müddetin üç sene daha uzatılmasına dair ka
nun lâyihası

2556 soyut Hâkimler kanununun Muvakkat
maddesindeki 3 numaralı bentte yazılı müdde
tin üç yü daha uzatılmasına dair kanun
lâyihası

MADDE 1. — Hakimler kanununun muvak
kat maddesi (B) fıkrasmm 3 numaralı bendin
de yazdı hâkim namzetliği müddetinin geri bı-'
Takılması hakkındaki 3885 sayılı kanunun ikin
ci, maddesi hükmü 2 1 , V I . 1943 tarihinden iti
baren üg sene daha uzatılmıştır.

MADDE 1. — 2556 saydı Hakimler kanu
nunun Muvakkat maddesindeki 3 numaralı bent
te yazdı Hâkim namzetlik müddetinin geri bı
rakılması hakkındaki hüküm, 21 haziran 1943
tarihinden itibaren üe yıl daha uzatılmışta-.

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinden
muteberdir.

MADDE 2. — Hükümetin 2 nci maddesi
aynen kabul edilmiştir,

MADDE 3, — Bu kanunun hükmünü icraya
Adliye vekili memurdur.
8 . V . 1943
M. M. V.
Bş. Y,
Ad, Y .
A. R. Artunkal
Ş. Saraçoğlu
A. fi. Türel
Da. V.
Ha. y .
Mal. V.
R. Peker
N. Memmencİoğlu F. Ağralı
İ t T.
Mf. y«
Na. V . .
F. Sirmen
Yücel
S. Doy
Zr. V.
S. I. M. V.
ö. I. V.
Dr. H. Alatas S, H. Vrgüblü Ş. fi. Hatipoğlu
Ti. V,
Mü. V.
C.
S, Siren
A. F, Cebesoy

MADDE 3. — Hükümetin 3 ncü maddesi
aynen kabul edilmiştir.
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