
DÖRDÜNCÜ DEVRE CİLT : 8 FEVKALÂDE ÎÇTÎMA 

T. B. M. M. 
ZABIT CERİDESİ 

- » - > - > • • * . • € - * £ - • « • ' 

• • • OTUZ BEŞİNCİ İNİKAT 
25-VII-1931 CUMARTESİ 

Münderecat 

Sayfa 
1 — Sabık zabıt hulâsası 354 
2 -~ Havale edilen evrak 354 
3 — Müzâkere edilen maddeler 354 
1 — îîk Ve orta tedrisat muallimlerinin terfi 

ve tecziyeleri hakkındaki kanunun bazı maddele
rinin tadiline dair 1/84 numaralı kanun lâyihası 
ve Dahiliye, Maarif, ve Bütçe Encümenleri maz
bataları 

2 — 1/146 numaralı matbuat kanunu lâyihası 
ve Adliye ve Dahiliye Encümenlerinden mürekkep 
Muhtelit Encümen mazbatası 

3 '— 1391 bütçesi hakkına 
4 — Şose ve köprüler kanununun bazı madde

lerinin tadili hakkında 1/155 numaralı kanun lâ
yihası ve Nafıa ve Dahiliye Encümenleri mazba-
k îân 

5 — Türkiye Cumhuriyeti ile Çekoslovakya 
H u k u k i arasmda aktedilen uzlaşma, hakem ve 
adlı teı*iye mukavelenamesinin tasdiki hakkında 
1/119 nuu a r a i j . kanun lâyihası ve Adliye ve Ha
riciye E n e m e l e r i mazbataları 385,388,389 

6 — Ankarc ş ehri îmar Müdürlüğünün 1931 
senesi zarfmda ya* a c ağ! ^ o 000 liralık istikraz 
hakkında 1/150 numa.alı kanun lâyihası ve Büt
çe Encümeni mazbatası 386 

355 

357 
381 

381 

Sayfa 
7 — Bolu Mebusu Şükrü Beyin, ferağ ve inti

kal harçlarının istifasında ve hususatı sairede mü
sakkafat kıymetlerinin sureti takdir ve tayini hak
kındaki kanunun bazı maddelerinin tadiline dair 
2/9 numaralı kanun teklifi ve Maliye ve Bütçe 
Encümenleri mazbataları 386 

8 — İkinci Balkan Konferansı hatırası olarak 
çıkarılacak posta pullan hakkmda 1/153 numa
ralı kanun lâyihası ve Bütçe Encümeni mazbatası 386, 

' 388,392 
9 — Türk ceza kanununun 158 inci maddesine 

bir fıkra ilâvesine dair 1/145 numaralı kanun lâ
yihası ve Adliye Encümeni mazbatası # 

10 — 10 haziran 1930 tarihli mukavelenameye 
göre iadesi lâzım gelen emval hakkmda 1/154 nu
maralı kanun lâyihası ve Bütçe ve Adliye Encü
menleri mazbataları 

11 — Jandarma kanununun 9 uncu maddesinin 
son fıkrasının tadili hakkmda 1/179 numaralı 
kanun lâyihası ve Millî Müdafaa, Dahiliye Encü
menleri mazbataları 

4 — Takrirler 
1 — Afyon Karahisar Mebusu Ali Beyin, Mec

lisin tatili faaliyet ettmesi hakkında takriri 388 
5 — Son zabıt hulâsası 389 

387 

387 

388 
388 



I : 35 25-7-1931 C : 1 
1 — SABIK ZABIT HULÂSASI 

Birinci celse 
Refet Beyin riyasetlerile aktedilerek muamele vergi* 

si kanununda bir tashih icrası, matbuat kanunu lâyi-
hasile yol vergisi lâyihasının cumartesi ruznamesine 
alınması kabul olunduktan sonra Devlet Demiryolları 
bütçesine, istihlâk vergisine, san'at ve yatı mekteplerine, 
kendilerile ticaret mukavelesi veya modüs vivendi ak-
tedilmemiş Devletlerin memleketimize yapacakları it
halâta, ikamet mukavelesi aktetmemiş Devletlerle mu
vakkat ikamet mukaveleleri aktine, Sovyet Hükümeti ile 
münakit bahrî teslihatm tahdidi mukavelesile ticaret ve 
seyrisefain muahedesinin tasdikine müteallik lâyihalar 
müzakere ve kabul olundu. 

Darülfünunun bütçe lâyihası dahi müzakere ve madde
leri kabul ve heyeti umumiyesinin reye vaz'ı talik edile
rek celse tatil olundu. 

İkinci celse 
Refet Bey tarafından açılarak inhilâl eden Şurayi 

Devlet tanzimat ve Deavi dairesi Reislikleri intihabı 
icra edildikten sonra şehir ve köy yatı mektepleri hak

kındaki kanun hükmünün temdidine, ceza muhakemeleri 
usulü kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesine 
mütedair lâyihalarla yüksek mühendis mektebi 1931 
senesi bütçesi müzakere ve kabul edildikten sonra celse 
tatil olundu. 

Üçüncü celse 
Refet Bey tarafından açılarak evvelki celsede tayini 

esami ile reye konulan kanun neticelerile Şurayi Dev
let Daire Reislikleri için yapılan intihabatın neticesi 
tebliğ edildikten sonra Konya Ovası Sulama idaresi 
1931 senesi bütçesi müzakere ve kabul edildi. 

Şurayi Devlet Mülkiye Dairesi Reisi ve Umumî kâ
tiplik intihabı icra edildikten sonra celse tatil olundu. 

Dördüncü celse 
Refet Bey tarafından açılarak Şurayi Devlet Mül

kiye Dairesi Reisi ve Umumî Kâtipliği için yapılan 
intihabın neticesi tebliğ edildikten sonra cumartesi gü
nü saat onda toplanılmak üzere inikada nihayet verildi. 

Reis Vekili Kâtip Kâtip 
A. Karahisar Yozgat 

Refet Ruşen Eşref Avni 

2 — HAVALE EDİLEN EVRAK 

Mazbatalar 
1 — Ankara Şehri tmar Müdürlüğünün 1931 senesi 

zarfında yapacağı 150 000 liralık istikraz hakkmda 
1/150 ntmarah kanun lâyihası ve Bütçe Encümeni maz
batası (Ruznameye) 

2 — Bulu Mebusu Şükrü Beyin, Ferağ ve intikal 
harçlarının istifasında ve hususatı sairede müsakkafat 
kıymetlerinin sureti takdir ve tayini hakkındaki kanu
nun bazı maddelerinin tadiline dair 2/9 numaralı kanun 
teklifi ve Maliye ve Bütçe Encümenleri mazbataları 
(Ruznameye) * 

3 — İkinci Balkan Konferansı hatırası olarak çıka
rılacak posta pulları hakkmda 1/153 numaralı kanun' 

lâyihası ve Bütçe Encümeni mazbatası (Ruznameye) 
4 — Jandarma kanununun 9 uncu maddesinin son 

fıkrasının tadiline dair 1/149 numaralı kanun lâyihası 
ve Millî Müdafaa ve Dahiliye Encümenleri mazbatala
rı (Ruznameye) 

ö — Türk ceza kanununun 158 inci maddesine bir 
fıkra ilâvesine dair 1/145 numaralı kanun lâyihası ve 
Adliye Encümeni mazbatası (Ruznameye) 

6 — 10 haziran 1930 tarihli mukavelenameye göre 
iadesi lâzım gelen emval hakkmda 1/154 numaralı ka
nun lâyihası ve Bütçe ve Adliye Encümenleri mazbata
ları (Ruznameye) 

7 — Şose ve köprüler kanununun bazı maddelerinin 
tadili hakkında 1/155 numaralı kanun lâyihası ve Na
fıa ve Dahiliye Encümenleri mazbataları (Ruznameye) 

Kâtipler 

BİRİNCİ CELSE 
Açılma saati : 10,5 

Reis — Hasan Bey 

Ruşen Eşref B. (AFYON KARAHİSAR), Ziya Gevher B. (ÇANAKKALE) 

Reis 

Reis 

Celseyi açıyorum efendim. 

3 — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 

Efendim, ruznamemizm birinci madde- j sinde bir mukavelename lâyihası vardır. Bunu 

- 3 5 4 -



İ : 3 5 2 5 - 7 - 1 9 3 1 C : 1 
Hariciye Vekili Beyin huzuruna talik ederek ruz-
namenih ikinci maddesinin müzakeresine geçi
yoruz. 

1 — İlk ve orta tedrisat muallimlerinin terfi ve 
tecziyeleri hakkındaki kanunun bazı maddelerinin ta
diline dair 1/84 numaralı kanun lâyihası ve Dahi
liye, Maarif, ve Bütçe Encümenleri mazbataları [1] 

Refet B. (Urfa) — Lâyihanın müstacelen mü
zakeresini teklif ediyoruz. 

Reis — Müstacelen müzakere teklifini kabul 
edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesi hakkında söz isti-
yen var mı? (Hayır sesleri). Maddelere geçilmesini 
kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

tik ve orta tedrisat mukimlerinin terfi ve tec
ziyeleri hakkındaki kanunun bazı maddeleri

nin tadiline dair kanun 
MADDE 1 — 1702 numaralı ve 10 haziran 1930 

tarihli kanunun üçüncü maddesi aşağıdaki şekilde 
tadil olunmuştur: 

Orta tedrisat mektepleri muallimlerinden kı
demlerine göre aldıkları maaşlara mukabil lise sı
nıflarında ders okutanlar haftada azamî 15, diğer 
orta dereceli sınıf ve mekteplerde ders okutanlar 
haftada azamî 18 saat ders vermekle mükellef tutu
lurlar. Ancak bu suretle 15 veya 18 saat ders de-
ruhde etmiş bir muallim, ihtisası ile alâkadar azamî 
5 saatlik bir ders grupu münhal bulunduğu takdir
de, bu grupu da aşağıda gösterilen tarzda ücret 
mukabilinde okutmakla mükellef tutulabilir. Bu 
ilâve dersten istinkâf. etmek esas vazifeden istifa 
etmiş sayılmayı mucip olur. Bu suretle orta ted
risat mekteplerinde ders deruhde eden muallim
lere ve memurlara haftada okutacağı her ders saa-1 
ti için ayda 4 liradan 8 liraya kadar ücret verilir. 

Orta tedirsat muallimliği evsafını haiz olupta I 
orat tedrisat mekteplerinde muallimlik eden müte
kaitlere birinci ve ikinci maddelerde gösterilen 
mebde maaşı derecesi üzerinden ve maaş tahsisa
tından ücret verilir. Maarif Vekâleti lüzum gör
dükçe ecnebi lisanı muallimlikleri için kadrosun
da ayırdığı maaş mukabilinde ecnebi lisan mualli
mi dahi kullanabilir. Muallim ve memurlara veri
len ücretlerle mütekaitlerin alacakları muallimlik 
maaşları ve ecnebi lisan muallimlerine verilecek 
maaşlar müktesep hakkı teşkil etmez. 

Uhdelerinde müdürlük, muavinlik bulunan mu
allimler haftada azamî 12 saat ders okutmakla 
mükellef tutulurlar. 

Reis — Madde hakkında söz istiyen var mı 
efendim? Maddeyi reyinize arzediyorum. 

Kabul edenler .... Etmiyenler .... Kabul edilmiş
tir. 

MADDE 2 — Mezkûr kanunun on birinci mad
desi şu şekilde tadil olunmuştur: 

[1] 82 numaralı matbua zaptın sonuna mer
buttur. 

j îlk tedrisat muallim ve muavinlerinin terfileri-
ne ait muamelelerin her sene teşrinievvel sonuna 
kadar ikmal edilmesi ve terfilerin gelecek sene ey
lülünden başlaması lâzımdır. 

Bunun için maarif müdürleri her sene kendi 
vilâyetleri dahilinde terfi etmeleri icap eden mual
lim ve muallim muavinlerinin terfi cetvellerini on 
altıncı maddedeki esaslar dahilinde hazırlıyarak 
valiye verirler. Valiler bu cetvelleri mütalealarile 
beraber nihayet eylül sonuna kadar Maarif Ve
kâletine gönderirler. Maarif Vekâletince tasdik olu
nan terfi cetveli umumî meclisler tarafından yeni 
sene bütçesinde nazan itibare alınır. Umumî mec
lislerce malî imkân bulunmaması sebebile bütçeye 
icap eden tahsisat konulmadığı takdirde vali derhal 
keyfiyetten esbabı mucibeli bir raporla Maarif Ve
kâletini haberdar eder. Bütçenin 1561 numaralı 
kanunu ile müteşekkil komisyon tarafından tetkiki 
sırasında kâfi karşılık bulunduğu takdirde muallim 

1 terfilerine ait tahsisat farkı İcra Vekilleri Heyeti 
kararile bütçeye resen konulur. Her sene terfi eden 
muallimlerin sene, ay ve gün hesabile kıdem cetvel
leri mahallî gazetelerde ilân edilir. 

Reis — Mütalea var mı efendim? (Hayır sesleri) 
İkinci maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul eden

ler . . . Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Mezkûr kanunun 18 inci maddesi 
şu şekilde tadil olunmuştur: 

îlk ve orta tedrisat muallimlerinden emsali ara
sında hususî kıymeti haiz orijinal bir eser meydana 
getiren muallimler 36 ve 40 inci maddelerde yazılı 
meclis ve komisyon mazbatası üzerine bir sene kı
dem zammı alırlar. Ancak bu eserlerin orijinal ve 
kıymeti mahsusayı haiz olduğu evvelce darülfünun
ca veya bir heyeti ilmiyece tasdik edilmiş olmak 
şarttır. Vazifelerini mutadın fevkinde yüksek bir 
muvaffakiyetle ifa ettikleri teftiş raporları, talim 
sicilleri ve maarif ve mektep müdürlerinin bu hu
sustaki mütalealarile sabit olanlar keza 36 inci ve 
40 inci maddelerde zikredilen meclis ve komisyon 
mazbatası üzerine takdirname verilmek veya bir 
seneye kadar kıdemlerine zammolunmak suretile 
taltif edilirler. 

Reis — Maddeyi kabul edenler-... Etmiyenler.... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 4 — Mezkûr kanunun 19 uncu mad
desi şu şekilde tadil edilmiştir: 

Müdür, başmuallim ve muallimlere ve ilk tedri
sat müfettişlerine işledikleri suçlarm mahiyetine 
ve derecesine göre aşağıdaki cezalar verilir: 

1) İhtar 
2) Tevbih 
3) Ders ücretlerinin kesilmesi 
4) Maaş kesilmesi 
5) Kıdem indirilmesi 
6) Derece indirilmesi 
7) İstifa etmiş sayılmak 
8) Vekâlet emrine alınmak 
9) Meslekten çıkarılmak 
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10) Devlet memurluğundan çıkarılmak. 

Reis — Maddeyi kabul edenler . . . Etmiyen-
ler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 5 — Ayni kanunun 28 inci maddesi 
şu şekilde tadil edilmiştir: 

Devlet memurluğundan ihraç ve vekâlet emrine 
alınmak cezalan memurin kanununun ahkâmına 
tabidir. 

Reis — Maddeyi kabul edenler . . . E tmiyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 6 — Ayni kanunun 33 üncü maddesi 
şu şekilde tadil olunmuştur: 

ihtar cezası aşağıdaki makamlar tarafından re
sen verilir; 

1) Maarif Vekili 
2) Vali 
3) Maarif müdürü 
4) Lise, orta mektep ve muallim mektepleri 

müdürleri. 
Bu ceza tahriren tebliğ olunur. 
Tevbih cezası aşağıdaki makamlar tarafından 

resen verilir: 
1) Maarif Vekili 

2) Vali 
3) Maarif müdürü. 
Reis — Maddeyi kabul edenler . . . Etmiyen-

l e r . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 7 — Mezkûr kanunun 35 inci madde
si şu şekilde değiştirilmiştir: 

Ders ücretlerinin kesilmesi cezası Maarif Veki
li, maarif müdürleri ve orta derecede mektep mü
dürleri tarafından her biri kendi emir ve icra sa
lâhiyeti dairesinde olarak tatbik edilir. 

Reis — Maddeyi kabul edenler . . . Etmiyen-
ler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 8 — Ayni kanunun 37 inci maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Vilâyet maarif inzibat meclisleri valinin riya
seti altında aşağıda yazılı zatlerden teşekkül 
eder: 

Vali (icabında maarif müdürünü tevkil edebi
lir). 

1) Vilâyet maarif müdürü 
2) Vilâyet daimî encümeni âzasından (kendi 

aralarından seçecekleri) bir zat 
3) Merkezde mevcut muallim mektepleri, lise 

ve orta mektepler müdürlerinden en kıdemlisi 
4) Maarif Vekâleti tarafından seçilecek ilk 

tedrisat müfettişi 
5) Merkez ilk mektep muallimlerinden (kendi 

aralarından iki sene müddetle seçecekleri) bir ilk 
mektep muallimi 

6) Akşam san'at ve ticaret mekteplerile kurs
larına ait işlerde bu mektep ve kursların müdür
leri de mecliste bulunur ve reye iştirak ederler. | 

7) Meclisin meşgul olduğu bir meselenin tah
kikatını yapan müfettiş (meclis âzası arasında bu
lunan ilk tedrisat müfettişi ise bu mesele hakkın
da verilecek karara iştirak edemez ve rey vere
mez). 

îlk tedrisat müfettişleri ile bu mecliste dahil 
olan muallimlere ait inzibatî işlerin ilk mercii Ma
arif Vekâleti inzibat komisyonudur. 

îsmail Kemal B. (Çorum) — Efendim, bir sual 
soracağım. Memurin kanununda, memurların in
zibatî cezalarını kimlerin vereceği münderiçtir. 
Memurin kanununda memurların cezası, valinin 
riyaseti altında inzibat komisyonu tarafından veri
lir. Halbuki burada inzibat komisyonlarını teşkil 
edenler, kamilen maarif memurlarıdır. 

Şimdi bunlar aralarında ittifak ettilermi ceza 
vermezler. Buna meydan vermemek için memu
rin kanununda münderiç inzibatî komisyon bura
da da kabul edilmelidir. 

Reis — Teklifiniz sual değildir. Tadil teklifi
dir. 

Maarif Vekili Esat B. (Bursa) — Heyeti Celi-
lenize takdim edilmiş olan bu kanunda yenilik ol
mak üzere yalnız maarif emini kelimesinin yerine, 
valinin konması ve bir de ücretlerin azamî sekiz 
lira olarak tesbit edilmesidir. Başka değişiklik 
yoktur, ismail Kemal Beyefendinin buyurdukla
rı, eski kanunun tamamile aynidir. Eğer reyle
rinde ısrar ediyorlarsa Reis Beyefendinin buyur
dukları gibi bir teklif yaparak Heyeti Celileye 
arzederler. Şüphesiz kabul edilip edilmemesi He
yeti Celilenin kararına vabestedir. 

îsmail Kemal B. Çorum) — Bu şekilde tatbikm-
da bir mahzur yok mudur? 

Maarif Vekili Esat B. — Yoktur, bilâkis faide-
si vardır. 

îsmail Kemal B. (Çorum) — Mademki mahzur 
yoktur. Teklifimden vaz geçiyorum. 

Reis — Efendim, tadil teklifi yoktur. Vekil Be
yefendinin mütaleatını işittiniz. Maddeyi reye ar-
zediyorum. Kabul edenler . . . Etmyeniler . . . Mad
de kabul olunmuştur. 

MADDE 9 — Ayni kanunun 38 inci maddesi 
şu şekilde tadil edilmiştir : 

Vilâyet maarif inzibat meclisleri kararlarına 
alâkadar muallimler tebliğ tarihinden itibaren on 
beş gün zarfında itiraz ederlerse bu kararlar 
ikincf derecede olarak Maarif Vekâleti inzibat 
Komisyonu tarafından tetkik ve bir hükme rap-
tolunur. 

Reis — KaDiü edenler . . . Etmiyenier . . . Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 10 — Mezkûr kanunun 39 uncu mad
desi aşağıdaki şekilde tadil olunmuştur: 

Vilâyet maarif inzibat meclisleri; işbu kanunun 
hüküm ve karar hakkını kendilerine verdiği ceza 
işlerinden başka her sene mayıs ayı içinde topla
narak vilâyet ilk tedrisat muallimlerinin bir sene-
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lik umumî inzibat vaziyetini tetkik ve muallimler 
arasında takdir ve taltife lâyik görülenlerin isim
lerini tesbit etmek bu bapta tanzim edeceği bir 
mazbatayı vesikalarile birlikte haziran sonuna ka
dar Maarif Vekâletine göndermekle de mükellef-
tirler-

Reis — Kabul edenler • . . Etmiyenler . . . Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 11 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

Beis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 12 — Bu kanunun hükümlerini icara-
ya Dahiliye, Maliye ve Maarif Vekilleri memur
dur. 

Beis — Kabul edenler . , . Etmiyenler . , . Ka
bul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini kabul edenler... 
Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

2 — 1/146 numaralı matbuat kanunu lâyihası 
ve Adliye ve Dahiliye Encümenlerinden mürekkep 
Muhtelit Encümen mazbatası Fi] 

Beis — Heyeti umumiyesi hakkmda söz istiyen 
var mı? 

Sırrı B. ( Kocaeli ) — Geçen celselerde idi. 
Matbuatın şimdiki manzarası hakkında - manzara 
tabirini bililtizam kullanıyorum - Meclisi Âlide bir 
çok sözler söylenilmiş, mütalealar dermeyan edil
miştir ve bugün, o günkü heyecanın ve Hükümetin 
mütaleatmın ifadesi olmak üzere Meclisi Âliye bu 
kanun lâyihası gelmiştir. Bendeniz o gün burada 
bulunamadığım için serbestii matbuat hakkındaki 
mütaleatımı deremyan edememiştim. Bu fırsatı 
ganimet bilerek bendeniz de mütalealarımı arze-
deceğim. 

Gerçi her cihetten ve her ihtimale karşı der
meyan edilen mütaleat artık bu mevzu üzerinde 
söz söylenmek ihtiyacını bertaraf etmiştir. Yalnız 
böyle vatanî ve millî meselelerde Meclisi Âli için
de bulunan bir iki müstakil mebusun dahi ekse
riyeti mutlaka ile hem fikir olduklarını, aynı ka
naati taşıdıklarını bu kürsüden bütün vatandaş
larıma ilân etmek için bendeniz de hissiyatımı iz
har ediyorum ve onun için sözlerim tabiî kısa ola
caktır. 

Diyorum ki eğer eldeki kanun lâyihasında bazı 
cihetleri tahdit eder bir mahiyet varsa ve bu da 
Cumhuriyet mefhumunun geniş manası ile biraz 
tezat teşkil ediyorsa bunu mesuliyeti tamamen bu 
günkü münekkit gazetelere aittir. Çünkü onların 
yıkıcı ve fena düşünücü neşriyatı olmamış olsa idi, 
Hükümet böyle mani bir tedbir ittihazına mecbur 

[1] 87 numaralı matbua zaptın sonuna mer
buttur. 

kalmazdı, benim görüşüme göre bu münekkit gaze
telerin bir hedefi vardır. O da beş kuruştur. Sü 
rüm temini için bazen heyecan tevlit edici mese
leler çıkarıyorlar. Şahsiyat ile oğraşıyoralr. Hab
beyi kubbe yaparak beyanatta bulunuyorlar. De
mek ki milletin efkârı umumiyesini böyle beş ku
ruş mukabilinde ihlâl etmek istiyorlar. İşte kendi
lerinin sebebiyet verdikleri bu meselelerden sonra 
eğer bu kanunda Cumhuriyet menafii âliyesile 
tezat teşkil eden mebahis varsa bunun vebali va
tanisi ve vebali millisi, her şeysi tamamen onların 
omuzundadır. Ben şahsan tecrübe ettim. 

Türkün, bir memleketi ecnebiyede mahvolan 
hukuku, heder edilen hukuku hakkında Cumhu
riyet, Milliyet, Vakit gazetelerine ayrı ayrı, uzun 
uzun fıkralar yazdırmağa, müdafaalar neşrettir-
meğe imkân hasıl olmuştu. Ne vakit müracaat et-
tikse Hükümetin kısmen noktai nazarına muhalif 
olduğu halde bu gazeteler bizim yazılarımızı isaf 
ettiler ve o yolda neşriyatta bulundular. Halbuki 
arkadaşlarımdan Halim Sabit Bey, Allah rızası 
için, Türklük namına, Türk iktisadı ve Türk ser
mayesinin muhafazası namına bir şey yazdırmak 
için, münekkit gazetelerden birisine gitmiştir. 
Buna muvaffak olamamıştır. Biz buna da muvaf
fak olurduk. Fakat bu bizim için tenezzüldü. Ona 
tevessül etmedik. Bu ifadelerimle diğerlerini ta
mamen tenzih ettiğim anlaşılmasın, tabiî adaleti 
muhafaza için bunuda söylemek lâzımdır. Bu gaze
teler, tenkit hususunda daima geridirler. 

Tenkit yerini onlara bırakıyorlar. Boş kalan 
yer işgal edilir. Eğer beri taraf gazeteleri de gör
dükleri noksanları biraz tenkit gibi ifadelerle ef
kârı umumiyeyi tenvir etmiş olsalar; elbette öte
kiler meşgul olacak hiç bir zemin bulamazlar. Fa
kat beri taraf gazeteleri, bu vaziyeti tamamile on
lara terkettikleri içindir ki onlar bu boşluğu işgal 
ediyorlar. Bu mesuliyet te beri taraf gazetelerine 
aittir. Kanunda, mesuliyet bahsi tesbit edilirken 
zannederim ki bir cihet unutulmuştur. O da'gaze
tecilerin içinde, matbuat işlerile meşgul bir çok 
mebus arkadaşlarımızın bulunmasıdır. Biliyoruz ki 
bu kanunda matbuat cürümlerinden dolayı müte
casirler hakkında takibatı kanuniyeye dair bir 
çok hükümler vardır. Fakat bu matbuat cürümle
rinin bir tanesini bir mebus gazeteci yapacak olur
sa bu kanun onun hakkında nasıl tatbik edilecek
tir. Bu, mümkün değildir. Çünkü bir mebus hak
kında herhangi bir takibatı kanuniyede bulunmak, 
masuniyeti teşriiyesinin refi gibi hükümler istih
saline mütevakkıftır. Bu, formaliteye aittir. îşte 
bu formalite bu kanunun tatbikma bir engel teşkil 
eder. Binaenaleyh ben bu cihetten bir muvazene
sizlik görmekteyim. 

Fakat bu şimdi izale edilemez. Ancak Meclisi 
Âlinin bu noktaya nazarı dikkatini celbeder ve 
Hükümetten ileride buna dair bir tedbir almasını 
kuvvetle ümit ederim. 

Ahmet Süreyya B. (Aksaray) — Kanunun için-
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de bu tedbir vardır. Müsterih olun. 

S u n B. (Devamla) — Meseleye bir de müseb
bip olmak vardır ki tabiî müsebbip, mesul olmak 
lâzımdır- Size bir vesikadan bahsedeceğim. Bu; 
bir makaledir. Hakimiyeti Milliyede Yakup Kadri 
Beyin imzasile neşredilmiştir. Diyorlar k i : Şu za
manda istikrazdan bahsedilir mi, şu zamanda inhi
sarların fenalığından bahsedilir mi? Bunlar hiya-
nettir, istirham ederim, bunun hedefi doğrudan 
doğruya malûmdur. Fakat ben gazeteci olmuş ol
sam; bunun üzerine ben de bir cevap verirsem ve 
ben, sen diyerek işi şahsiyata dökersek ve bu mü
cadelemizden ortalığa bir velvele çıkarsa bunun 
mesuliyeti kimin olacaktır, bunun müsebbibi kim 
olacaktır? işte bunlar, mebusluk sıfatile söylenen 
mütecasirane sözlerdir. Bunun önüne geçmek lâ
zımdır. Başka çare yoktur. Diyor ki : "Mustafa 
Kemal ve îsmet Paşa rejiminden, çizgisinden gayri 
bir yolda yürümek hiyanettir." Hayir, ben böyle 
düşünmiyorum. Mustafa Kemal, bir çizgi göster
memiştir, bir hedef göstermiştir. O hedefe siz baş
ka yoldan gidersiniz, ben başka yoldan giderim. 
Eğer hedefte ayrılık olursa o vakit ben hiyanet 
etmiş oluyorum. Zaten Büyük Gazinin söylediği 
söz bundan ibarettir. Hükümet Reisinin söylediği 
söz bundan ibarettir. Hükümet Reisinin, lütfen ten
kidi takdir ve teşvik eden bir Hükümet önde du
rurken - bunu şükranla söylemeğe mecbur oldum -
bu hakikat ortada iken bir mebus arkadaşın bunun 
mevzuunu efkârı umumiyeye hiyanet şeklinde 
göstermesi, söylemesi, doğrusu hayret edilecek bir 
şeydir. îşte matbuatın gayri mesul eller tarafın
dan idare edilmesinin bu mahzuru vardır. Bu cihe
ti, hassatan nazarı âlilerinize arzederim. 

Muhtelit Encümen Namına Sait Azmi B. (Kay
seri) — Muhterem arkadaşlar, matbuat kanunu
nun ana hatları hakkında Meclisi Âliye hiç bir 
izahat vermeğe lüzum görmüyorum. Bunlar ma
lûmu âlinizdir. Bittabi yarın da tatbikatta görüle
cektir- Bu kanunla hürriyeti matbuatın tahdidine 
doğru asla bir adım atılmamıştır. Bilâkis matbuat 
hürriyetini daha ziyade temin edecek, mecmua 
ve risale çıkarmağı teshil edecek esaslar kabul 
edilmiştir. Bu kanun, eski matbuat kanununda 
(500) altın olmak üzere tayin edilen teminat akçe
sini bile almağı lüzum görmemiştir. Ancak matbu
atın sui istimaline karşı şiddetli ahkâm konulmuş
tur. Sırrı Beyefendi, matbuat hürriyetinin sui isti
malini güzelce ifade buyurdular. Buna ait hiç bir 
şey söylemiyeceğim. Yalnız mebus gazetecilerden 
bahsettiler. 

Bunu encümen de düşündü. Mebus gazetecilerin 
gazetesinin mesuliyetini taşıyan sahiplik ve neşriya
tı idare edicilik vaziyetlerini, ikisini birden kendi 
uhdesinde toplanmasına ve bu vaziyetlerin ayrı ayrı 
iki mebus tarafından ifasına mani olacak ahkâm 
kondu. 

Bir gazete masuniyeti teşriiye perdesi altma sı
ğınarak hiç bir vatandaşın hürriyet ve haysiyetine 
tecavüz edemiyecektir. Mutlaka adaletin pençesine 

o gazete de girecektir. Bundan Sırrı Bey mutmain 
olabilirler. Bunun için de bir mesele yoktur. 

Sonra efendim encümen namına bu lâyihanın 
müstacelen müzakeresini teklif ediyoruz. 

Reis — Muhtelit Encümen, lâyihasının müsta
celen müzakeresini teklif ediyor. 

Müstacelen müzakeresini kabul edenler . . . Et-
miyenler . . . Kabul edilmiştir. 

Asım B. (Artvin) — Efendim; Sırrı Bey, mu
halif ve muvafık gazetelerin mesleğinden bahsetti
ler ve muvafık gazetelerin bitaraf makale yazma
dıklarını söyediler. Diğer taraftan da yine bu gaze
telere münakkit yazılar yazdıklarını ifade ettiler. 
Hakikaten bendenize şahsan kendisinin bir çok 
müracaatları olmuştur ve vakit gazetesinde neşret-
mişimdir. Bir zaman Rusya ile ticaret yapıyorlar
dı, orada bir takım müşkülâta maruz kalmış, bun
ları yazdım ve bunu hatırladılar. Kendilerine te
şekkür ederiz. Fakat zannederim ki, bu sözlerile 
muvafık dediği gazetelerin makul tenkidatı yaz
dıklarını ifade etmiş oluyorlar. Diğer taraftan da 
tenkit sahasını boş bıraktılar ve bu sahayı muhalif 
gazetelere terkettiler, dediler. Bu doğru değildir. 
Zannederim ki sözlerindeki tenakuz meydandadır. 

Reis — Başka söz istiyen yoktur. .Lâyihanın he
yeti umumiyesinin müzakeresini kâfi görerek mad
delere geşilmesini kabul edenler .. . Etmiyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 

Matbuat kanunu 

Birinci fasıl 

Umumî hükümler 

BÎRlNCÎ MADDE — Matbuat hürriyeti ve 
matbu eserler neşri bu kanunda yazılı hükümlere 
bağlıdır. 

Bu kanunun hükümleri gerek matbaa gerek 
başka türlü mihaniki ve kimyevî vasıtalarla veya 
el ile çoğaltılarak neşredilen yazı, resim, güfteli 
güftesiz musiki eserleri ve gramofon pilaklan gi
bi eserlere şamildir. Bu kanunda bu gibi eserlere 
matbua denir. 

Sinematografa müteallik hususlar bu kanuna 
tabi değildir. 

Reis — Söz istiyen var mı efendim? (Hayır ses
leri) . 

Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul edil
miştir. 

ÎKÎNCÎ MADDE — Herkesin görebileceği veya 
paralı parasız girebileceği yerlerde her türlü mat
buaların teşhir veya talik veya tevzi edilmesi veya 
satılması veya bunların ilân ile tevzi ve satışa ar-
zolunması neşir sayılır. 

Matbuat eürmü ancak yukarıkı fıkra dairesin
de yapılan neşriyatta tekevvün edebilir. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 
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İkinci fasıl 

Matbaa açma 

ÜÇÜNCÜ MADDE — Bir matbaa açılmadan 
evvel bulunacağı yerin en büyük mülkiye memu
runa bir beyanname verilir. 

Beyannamede matbaayı açmak istiyenin adı, 
sanı, ikametgâhı, ve ortaklan varsa onların da at
ları, sanları ve ikametgâhları ve matbaanın 
yeri ve hangi dillerde ve hangi tabı sistemile ça
lışacağı yazılır. • 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

DÖRDÜNCÜ MADDE — Açılan matbaanın ye
ri ve tabı sistemi değiştirilir veya ortaklarından 
bazıları ayrılır veya yeni ortak alınırsa yine en 
büyük mülkiye memuruna bir beyanname ile bil
dirilir. 

Matbaanın sahibi değişirse yeni sahip işe baş
lamadan evvel kendi namına bir beyanname ver
meğe mecburdur. 

ölüm halinde bu beyanname matbaayı işletme
ğe devam edecekler tarafından on beş gün içinde 
verilir. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

BEŞİNCİ MADDE — Beyannamesiz matbaa 
açanlar hakkında türk ceza kanununun 533 üncü 
maddesi hükmü tatbik olunur. 

Beyannamelerde yazılması mecburî olan malû
matı yanlış bildirenlere 50 liradan 200 liraya ka
dar ağır para cezası hükmolunur. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

ALTINCI MADDE — Matbaasında ilmühaberi 
alınmamış gazete veya risale basan matbaacı yüz 
liradan aşağı olmamak üzere ağır ceza parasına 
mahkûm olur. 

Bu suretle basılan gazete veya risale ile bir suç 
işlenmişse hu suça iştiraki sabit olan matbaacı ga
zete veya risalenin mesulleri ile hem fiil addolu
nur. 

Hakkı Tank B. (Giresun) — Efendim; « ağır 
ceza parası » değil « ağır para cezası » olacaktır. 

Reis — Bu suretle tashih ediyoruz. 
Celâl Sahir B. (Zonguldak) — Efendim; ge

rek bu maddede, gerek bunu takip eden diğer 
maddelerde risale tabiri vardır. Bu tabir (Peri-
odique) makamına kullanılıyorsa mevkute demek 
lâzımdır. (Revue) makamına kullanılıyorsa, mec
mua demek lâzımdır. Risale Broşürün karşılığıdır. 

Reis — Encümenin fikri nedir? 
Muhtelit Encümen namına Sait Azmi B. (Kay

seri) — Gerek mecmua gerek risale ikisi de bu ka
nunda kullanılmıştır. Şekle nazaran bir manayı 
ifade ederler. Biz burada risaleyi mecmua maka

mında kullandık. 
Reis — Efendim; encümenin mecmua kelimesi

ne itirazı yoktur, «risale » yerine « mecmua * koy
makla Celâl Sahir Beyin maksadı tatmin ediliyor 
mu? 

Celâl Sahir B. (Zonguldak) — Evet efendim; 
Reis — « Risale » yerine « mecmua » ve « ceza 

parası » yerine « para cezası » diyerek reye arze-
diyorum. Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

Bundan sonraki maddelerde geçecek olan risale 
tabirlerini hep mecmua şeklinde tashihan okuya
cağız. 

Üçüncü fasıl 

Her türlü matbualar 

YEDİNCİ MADDE — 2 inci maddenin şümu
lüne giren matbualar üstünde matbaanın adı yazı
lır. Buna muhalif hareket eden matbaacılar on 
liradan yüz liraya kadar hafif para cezasına mah
kûm olurlar. 

Böyle bir mahkûmiyetten altı ay geçineiye ka
dar bu suç yeniden işlenirse suçlu ayrıca iki aya 
kadar hapis ile de cezalandırılır. 

Yanlış bir at yazılması halinde yukariki fıkra
larda yazılı cezalar iki kat olarak verilir. 

Bu maddedeki hükümlerin resmî daire, meslek 
veya ticaret işlerine veya aile» siyaset ve cemiyet 
hayatının işlerine yarıyan ilân, tarife, ticarî sirkü
ler, kartvizit ve saire gibi matbualar ve yine 
namzetlerden birinin doğru adı bulunmak şartile 
intihap beyannamelerinde ve siyasî beyannameler
de tatbiki mecburî değildir. 

Celal Sahir B. (Zonguldak) — Efendim; bu 
maddenin son fıkrasında istisnaî olan şeyler ara
sında bir kartvizit kelimesine tesadüf olunuyor. 
Bunun vazı sebebini anlıyamadım. Bir de yine 
namzetlerden birinin doğru adı bulunmak şartile 
intihap beyannamelerinde ve siyasî beyannameler
de tatbiki mecburî değildir, kaydi vardır. 

Burada namzetlerden birinin doğru adı bulun
mak kaydi şartı her iki kısma da aittir. Yani gerek 
siyasî beyanname ve gerekse intihap beyannamesi 
denildiği zaman her iki beyannameye de şamil 
oluyor. Siyasî beyannameyi yukarıya alarak bu 
suretle o şümulü izale etmek lâzımdır. 

Sonuncu maruzatım da maddenin son fıkrasın
daki « tatbiki mecburî değildir » kaydinin « şümu
lü yoktur » suretinde tashihini rica ediyorum. 

Reis — Lütfen bu şekilde bir tadil teklifi yap
manızı rica ederim. Bunu takip eden maddeyi o-
kuyor. 

SEKİZİNCİ MADDE — Matbaacılar bastıkla
rı her türlü matbualardan ikişer tanesini günü gü
nüne bulunduğu yerin en büyük mülkiye memuru 
ile cumhuriyet müddei umumisine vermeğe mec
burdurlar. Verilmiyen her nüsha için beş lira ha
fif para cezası hükmolunur. Tekerrüründe bu ce-
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za verilmiyen her nüsha için on liradan yirmi li
raya kadar artırılır. 

Bu hükümlerden gazete ve mecmualar ve yu-
karıki maddenin dördüncü fıkrasında yazılı mat
bualar müstesnadır. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . , Kabul 
edilmiştir. 

Dördüncü fasıl 

Gazete ve mecmua neşri 

DOKUZUNCU MADDE — Gündelik yahut 
mevkut gazete ve mecmua çıkarmak istiyenler ga
zete ve mecmuanın çıkarılacağı mahallin en büyük 
mülkiye memuruna aşağıda istenilen malûmatı havi 
imzalarile bir beyanname verirler. 

A) Gazete veya mecmuaiın adi; 
B) Gazete veya mecmua sahibinin adı, sanı, ta

biiyeti, tahsil derecesi ve muamele merkezi olan 
ikametgâhile meskeni; 

C) Varsa baş muharririnin, umumî müdürünün, 
yazı işleri müdürünün adı, sanı, tabiiyeti ve ika
metgâhı, 

D) (B, C) fıkralarında sıfatları yazılı olanlardan 
hangisinin filen umumî neşriyatı idare edeceği; 

E) Nerede yazılıp idare edileceği, nerede ba
sılacağı ve basılacağı matbaa ve matbaacının adı ve 
sanı; 

F ) Siyasî olup olmadığı; 
G) Ne vakitlerde çıkarılacağı; 
H) Hangi dillerde çıkarılacağı; 
î ) Sermayeyi tedarik edenler başkaları ise on

ların hepsinin ve sermaye kanun dairesinde ku
rulmuş bir şirkete ait ise şirket mukavelenamesi
nin aslı veya tasdikli suretile beraber şirketin 
idare meelisini teşkil veya şirketi temsil eden kim
selerin, adı, sanı, memleketi, ikametgâhı veya mes
keni ve tabiiyeti; 

K) Gazete veya mecmua bir cemiyete ait ise ni
zamnamesini tasdikli suretile idare heyetini teşkil 
edenlerin adı, sanı, memleketi, ikametgâh veya 
meskeni, 

Beyanname muhteviyatında hasıl olacak deği
şikliklerin vukunndan üç gün zarfında bildrilme-
si lâzımdır. 

Beyanname verenlere bu kanunda gazete veya 
mecmuanın hasibi denilir. 

Celâl Sahir B. (Zonguldak) — Efendim; bu 
maddenin bazı kısımlarına ait maruzatım vardır. 
Bu maruzatımın birincisi, madde alfabe sırasile 
taksimatlı fıkralara ayrılmıştır. O taksimatta al
fabe sırasının muntazam yürütülmesi. 

ikincisi : B fıkrasında "muamele merkezi olan 
ikametgâhile meskeni" tabiri var. Biliyoruz ki 
ikametgâh tabirinin bir manayi kanunisi vardır. 
Fakat böyle meskenle beraber zikretmek lâzım 
geldiği zaman bu manaya gelmediği için acayip 
bir vuzuhsuzluk karşısında kalıyoruz. İkametgâh 
denince oturulan yer hatıra gelir. Onun için ben-
denizce burada (Muamele merkezi olan ikametgâ
hile meskeni) yerine (iş ve ev adresi) tabirinin 

ikamesini rica ediyorum. 
Sonra (D) fıkrasında, (B), (C) fıkralarında, 

sıfatları yazılı olanlardan hangisinin filen umu
mî neşriyatı idare edeceği diye yazılmıştır. Bu mad-
eddeki bu fıkra ile bir esasa giriyoruz. Bir şeyi 
tesbit ediyoruz. Malûmu âlinizdir ki ; şimdiye ka
dar gazetelerde mesul müdür diye kanuna karşı 
korkuluk bir şahıs gösteriliyordu. Şimdi böyle bir 
şey teklif edenler, bu korkuluğu kaldırmak ve asıl 
mücrimleri tecziyeye muvaffak olmak için baş mu
harrir veya yazı işleri müdürü veya gazete muhar
rirlerinden gazetenin filen umumî neşriyatını idare 
eden adamın, gazetenin sahibi ile beraber beyan
nameye vazı imza etmesini teklif etmişlerdir. 

Vallahi bilmiyorum, bana öyle geliyor ki bu, 
eskiden verilen müdürü mesul ismini değiştirerek 
yine ayni suretle kanunen mesul bir adam göster
mekten başka bir neticeye varmaz. Bunun eskisine 
nazaran bir eksikliği var ki oda müdürü mesul 
diye unvana benzer bir şeyin olmamasıdır. Müdü
rü mesul tabirini, filen neşriyatı idare eden zat 
diye daima bir cümle ile ifade etmek mecburiyetin
de kalınacaktır. Bu adamın vaziyeti nedir? Bu 
adam baş muharrir midir, yazı işlerile meşgul 
olan bir adam mı olacak? farzedelim ki bunlardan 
biri olacak. Şu halde bu neşriyatı idare edecek 
adama bir isim verelim. 

Hakkı Tarik B. (Giresun) — Neşriyat müdürü.. 
Celâl Sahir B. (Devamla) — Naşir diyelim. 

doğrudan doğruya karşımızda sahip ve naşir diye 
bir adam tanıyalım. Bu suretle mesul olacaklar; 
filen gazete işlerile uğraşan adamlar olsun, korku
luk bir adam olmasın. Binaenaleyh böyle bir cüm
le yerine bir unvan ikame edelim. Zannediyorum 
ki açıklık ve aydınlık noktai nazardan bunun bü
yük faydası vardır. 

Ondan sonra üçüncü maruzatım: (E) fıkrasın
da; «nerede yazılıp idare edileceği, nerede basıla
cağı ve basılacağı matbaa ve matbaanın adı ve sa
nı» denilmektedir. Halbuki matbaa ve matbacının 
adı ve sanı malûm olduktan sonra nerede basıla
cağı malûm olacaktır. Binaenaleyh «nerede bası
lacağı» kısmın kaldırılmasını teklif ediyorum. 

Sonra (I) fıkrasında arzedeceğim şey; sırf bir 
işaret tashihinden ibarettir. Gazete bir şirkete 
ait ise şirket mukavelenamesinin aslı ve tasdikli 
suretile, o şirket idare meclisini teşkil ve temsil 
eden kimselerin adı sanı malûm olacaktır. Binaen
aleyh bu kısım istitradî bir kısımdır ki araya gir
mek zarureti hasıl olmuştur. Bunun girmesi taraf
tarıyım. Bir de memleket tabiri vardır. Bundan 
maksat nedir, ne demek isteniyor? 

Muhittin Nami B. (Muş) — Maksat tabiiyyet-
tir. 

Celâl sahir B. ( Devamla ) — Tabiiyet kaydi 
ayrıca vardır. Tabiiyetten başka bir de memleket 
kaydi vardır. Bu ne demektir? memleketimizde 
gazete çıkaracak olan bir kimse, ister Çorumlu, is
ter İstanbullu, ister İzmirli olsun; kanun nazarın
da müsavidirler. Binaenaleyh bu tabirin ne lüzu-
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mu vardır? 
İkametgâh veya mesken hakkındaki noktai na

zarımı tekrar ediyorum. 
(K) fıkrasında da ikametgâh ve mesken tabir

leri vardır. Bunda da aynı mütaleamı dermeyan 
ediyorum. Beyanname verenlere, bu kanunda ga
zetenin sahibi deniyor, beyannameyi iki kişi imza 
etmek lâzımdır. Biri gazetenin sahibi, diğeri naşiri
dir. 

Yalnız bir şey arzedeyim. Böyle teklif vaki ol
dukça bir şey yazılıp Makamı Riyasete verilmek lâ
zımdır. Fakat maddeten buna imkân bulamıyorum. 
Çünkü bir teklif yazmakla meşgul olacak olursam 
bundan sonra okunacak maddeyi takip edemiyece-
ğim. Matbuat kanunu lâyihasını ancak bu sabah al
dım ve ancak şimdi okumaya vakit bulabildim. Her 
halde bu kanunun müzakeresinde bir fasıla verile
cektir. Müsaadenizle o fasıladan sonra tekliflerimi 
takdim edeyim (Olamaz sesleri) 

Reis — Efendim, maalesef, usulü müzakere nok
tai nazarından bu teklifi kabul etmek adimülim-
kândır. Bir arkadaş bir madde hakkında noktai na
zarını izah ettikten sonra teklifini metin şeklinde 
vermeğe mecburdur. 

Nihayet encümene iadesini teklif ederse bunu 
reye arzedebilirim. Kanunun müzakeresinde fasıla 
vermenin imkânı yoktur. * 

Celâl Sahir B. (Zonguldak) — Efendim tekli
fimle nizamname arasında hiç bir suretle mubayenet 
yoktur. 60 maddelik bir kanunun müzakeresinde 
bir fasıla vermek imkânsız sayılamaz. Bir de teklif 
yazmakla meşgul olursam altındaki maddeyi takibe 
imkân yoktur. 

Reis — Efendim, bu maddeyi de reye arzetmi-
yorum. 

Muhtelit Encümen namına Sait Azmi B. (Kay
seri) — Efendim; "muamele merkezi olan ikamet-
gâhile meskeni" tabiri yerine " i ş ve ev adresi" 
tabiri muvafıktır. Encümen buna muvafakat edi
yor. Sonra, umumî neşriyatı idare edecek adam, 
gazetenin müdürü müdür, yoksa sahibi midir? 
Her nasıl olursa olsun bunların hangisinin neşri
yatı idare edeceği malûm olacaktır. Maahaza neş
riyat müdürü denilmesinde bir mahzur tasavvur 
edilmez. Fakat bunda unvanları, isimleri, adresle
ri, bir az daha çoğaltmaktan başka amelî bir fay
da görmedik. Sonra matbaa ve matbaacmm adı 
malûm olduktan sonra "nerede basılacağı" tabi
rinin fazla olduğunu söylediler. Halbuki fazla de
ğildir. Bir gazete bazan Ankarada yazıldığı, idare 
edildiği ve tertip edildiği halde îstanbulda basılır. 
Bunun için gazetenin basıldığı yerden maksat, 
hangi memlekette basıldığıdır. Neşriyat müdürü 
ve sairenin memleketi niçin malûm olsun denili
yor? ikametgâhının bilinmesi kâfi değildir. İka
metgâh olmak üzere bir yer gösterebilir. Fakat 
aslında başka bir memlekette olabilir. Kanunî ta
kibat sırasında onun aslen kayitli olduğu memle
ketin bilinmesi faydalı olabilir. Bunun için bir kaç 
kelime ilâve edilmiştir. Sonra beyanname verenler 
sahiptirler. Beyannameyi veren iki kişinin gazete

ye sahip telâkki edilmesi gibi bir ihtimal olacağı 
için bu teklife de encümen muvafakat etmez. 

Hakkı Tank (Giresun) — Encümenden bir 
sual soracağım. Efendim, beyannameye bir kaç ki
şinin imza koyması elbette caizdir. (B) fıkrasının 
yazılışı buna mani teşkil etmemek için encümen 
namına bir mütaleanın zapta geçmesini istiyorum. 
Sonra basılacağı yerle idare olunduğu yer 
deniyor. Bu halde beyanname nereye verilecektir 
ve matbu nüshalar nereye verilecekeir? Bunu göre
miyoruz. Buna ait olan bir fıkranın ilâvesini rica 
ediyorum. 

Bendenizce beyanname ve matbua nüshaları 
matbuanın basılacağı yerde verilmesi lâzımdır. 
Madde mademki encümene verilecektir. Bunun da 
nazarı itibare alınmasını rica ederim. (Madde en
cümene verilmemiştir sesleri) 

Muttelit Encümen namına Sait Azmi B. (Kay
seri — Efendim, Hakkı Tarik Beyefendinin söy
ledikleri mesele encümende tetkik edilmiştir. Be
yannameyi yalnız basılacağı yerde vermek, kendi
leri başka yerde oturdukları takdirde lâzım gelen 
kontrolü yapmağa mani teşkil eder diye düşün
dük. Bunun için her iki mahallin en büyük mülki
ye memuruna verecektir. Bu hususta ayrıca 
bir kayit ve fıkra ilâvesine lüzum görmedik. 

Ahmet İhsan B. (Ordu) — Bendeniz Muhtelit 
Encümende âza bulunduğum için uzun bir şey 
söylemiyeceğim. Yalnız bir noktaya temas edece
ğim. Bu nokta hakkında bendeniz encümende 
akalliyette kaldığım için tekrar söyliyeceğim. Ga
zetenin neşrine nezaret edenler meselesi bir çok 
karışıklıklara meydan verdiğini bildiğim için demiş
tim ki, bu gibi işlerde, kendi kendimize icatlarda 
bulunacağımız yerde bütün cihan matbuatcnın ka
bul- ettiği sistem vardır. Onu kabul edelim, birisi 
( Editeur ) yani tâbi ve naşir, ikincisi de gazetenin 
siyasetile meşgul olan (Direktör politik) yani si
yasi müdür, müdiri mesul değil... direktör politik 
bir korkuluk olamaz. Mutlaka gazetesinin içindeki 
yazılara direktif verir. Onun için bu tabirler yeri
ne tâbi ve naşir; sahip ve siyasî müdür diyelim. 

Süreyya B. (Aksaray) — Mazbatada böyle bir 
şeyiniz yoktur. 

Yusuf Ziya B. (Eskişehir)) — Efendim, burada 
(1) fıkrasile bir esastan ayrılmmış gibi görünüyor. 
Şirketler bir gazete talep ettiği vakit, kendileri 
istemiyecekte gazetelerin sahibi olmak için sun'î 
bir adam mı çıkaracak, beyannameyi o mu vere
cek? bu fıkranın tarzı tahririnden bu anlaşılıyor. 
Böyle ise zannederim, doğru bir şey değildir. Bir 
şirket bir gazete çıkarmak istediği vakit şirketin 
mümessili olan adamlar, meclisi idareden veya asıl 
salahiyetli olan kimseler bu beyannameyi imza 
ederler ve icap eden makamata verirler ve gazete
nin sahibi olurlar. Eğer bir şirket namına serma
ye vazedilerek gazete bir sunî adam tarafından 
idare edilecekse bu, zahiren sahibi o sunî adam 
olacak, fakat hakikatta sahibi şirket olack gibi 
bir fikir hasıl oluyor. Maksat burnudur? Bunu an-
lıyamadım. Eğer böyle ise bu doğru değildir. Şir* 
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ket doğrudan doğruya talep edeeektir. 
Muhtelit Encümen Reisi Cemil B. (Tekir

dağ) — Efendim, Yusuf Ziya Beyefendi Muhte
lit Encümen âzasmdandır. Mazbatada ve kanun 
lâyihasında imzalan vardır. Yüz otuz saat çalışan 
encümende bunu niçin söylemediler? 

Yusuf Ziya B. (Eskişehir) — Orada bu mese
lede muhaliftim beyefendi! 

Reis — Mükâleme olmasın efendim, 
Efendim, encümen Celâl Sahir Beyefendinin 

bazı mütaleatını muhik gördü ve maddeyi ona 
göre tadil etmek istiyor. Tensip buyurursanız 
maddeyi encümene gönderelim (Hayır sesleri). 

Muhtelit Encümen Reisi Cemil B. (Tekir
dağ) — Efendim, maddenin aynen kalmasını ve 
reye arzını istiyoruz. 

Reis — O halde tahrirî bir tadilname de yok
tur, maddeyi aynen reye arzedeceğim. 

Hakkı Tarık B. (Giresun) — Efendim, harf 
sırasına ait bazı intizamsızlıklar ve lisan noktai 
nazarından bazı yanlışlıklar vardır ki Celâl Sa
hir Beyefendi ona işaret ettiler (Yanlışlık yoktur, 
reye sesleri). 

Efendim, müsaade buyurursanız fıkraların ba
şındaki harflerin sırası yanlıştır. 

Celâl Sahir B. (Zonguldak) — Efendim, bende
niz mütaleatımı arzettikten sonra encümen namına 
kürsüye çıkan Sait Beyefendi, bu mütalealarm 
bazdarını kabul ettiklerini söylediler. Yine encü
men namına başka bir zat maddenin aynen reye 
vazını istediler. Encümen namına söz söylemek 
hakkı bir zata mı verilmiştir, her zata mı? 

Reis — Efendim, encümeni reis ve mazbata mu
harriri temsil eder. 

Sait Azmi B. (Kayseri) -— Efendim, (iş ve ev 
adresi), (ikametgâh ve mesken) yerine konulabi
lir. Bunu arzetmiştim, bunun için encümene git
mesine ihtiyaç yoktur. 

İsmail Hakkı B. (Balıkesir) — Sahip ve naşiri 
de kabul etmişlerdi. 

Sait Azmi B. (Kayseri) — Hayır efendim, 
Reis —• Efendim, şu halde (ikametgâh ve mes

ken) tabiri yerine (iş ve ev adresi) koyarak mad
deyi reyinize arzediyorum. Kabul edenler . . . Et-
miyenler . . . Kabul edilmiştir. 

ONUNCU MADDE — Bir gazete ve mecmua 
sahibi bunu muayyen müddetle başkasına devre
debilir. Devir alan bu kanunla gazete sahiple
rinde aranan vasıfları ve kayitleri haiz olduğu hal
de kendi namına vereceği beyanname ile bu hakkı 
muayyen müddet bitinciye kadar kullanabilir. 

Reis — Maddeyi kabul edenler. . . Etmiyen-
ler . . . Kabul edilmiştir. 

ON BÎRÎNCÎ MADDE — Sahibi vefat eden ga
zete veya mecmua umumî neşriyatını idare edenin 
cezaî mesuliyeti altında üç ay neşrolunabilir. Bu 
müddet içinde varisler arasında bu kanunda ya
zdı vasıf ve şartları haiz birisi varsa mahallinin en 

büyük mülkiye memuruna yeni bir beyanname ver
mek ve diğer mirasçıların muvafakatini aldığına 
dair resmî bir vesikaya bağlamak şartile gazete 
ve mecmuayı neşre devam edebilir. 

Mirasçılar arasında bu kanunda yazılı vasıf 
ve şartları haiz kimse bulunmazsa yine bu müd
det içinde kanunî vasıf ve şartlan haiz bir sahip 
göstermeğe ve onun tarafından bir beyanname ver
dirmeğe mecburdur. Bu madde hükmüne riayet 
etmeksizin üç aydan fazla gazete veya mecmua neş-
redildiği takdirde 18 inci madde hükümleri tatbik 
edilir. 

Celâl Sahir B. (Zonguldak) — Efendim; bu 
maddede evvelâ « varisler » kelimesinin « miras
çılar » suretinde tadili lâzımdır. 

tkinci derecede şurada bir fıkra var: (Mirasçı
lar arasında bu kanunda yazılı vasıf ve şartları ha
iz kimse bulunmazsa yine bu müddet içinde kanunî 
vasıf ve şartlan haiz bir sahip göstermeğe ve. onun 
tarafından bir beyanname verdirmeğe mecburdur.) 
deniyor. Amma ki? Meçhul. Bunun gösterilmek, 
verilmek mecburidir şeklinde tadili lâzımdır. 

Reis — Encümenin itirazı var mıdır? 
M. E. namına Sait Azmi B. (Kayseri) — En

cümen bu tadilleri kabul ediyor. 
Reis — Pek alâ efendim, yalnız encümen, bu 

maddenin sonuna bir fıkra ilâvesini istiyor. 
M. E. Reisi Cemil B. (Tekirdağ) — Efendim, 

o fıkra, ilâve değildir. Encümende tesbit edilen 
maddenin tabedilmiyen bir fıkrasıdır. 

Reis — Tabedilmiyen bu fıkra şudur efendim: 
Gazete veya mecmua sahibi ve umumî neşriya

tını idare eden kimse 12 inci maddede yazılı vasıf
lardan birini gaybeder veya tevkif veya hapsolu-
nursa bir hafta içinde o madde hükmü tamamlan
mak lâzım gelir. Bu müddette gazete veya mec
mua, başında bulunan yazı işleri müdürünün me
suliyeti altında intişar edebilir. 

Reis — Maddeyi Celâl Sahir Beyin teklif ve 
encümenin kabul ettiği tadillerle ve fıkranın ilâve-
sile kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul edil
miştir. 

ON İKİNCİ MADDE — Gazete veya mecmua 
sahiplerinde aşğıda yazılı evsaf ve kayitlerin bu
lunması şartt ır: 

A - Türk olmak; 
B - yirmi yaşını bitirmiş bulunmak; 
C - Yüksek mekteplerden veya lise ile buna 

muadil diğer bir mektepten şehadetıı ameli olmak 
( eğer şehadetname ecnebi mekteplerden alınmış 
ise türkçe okur yazar bulunmak ) ; 

D - Ecnebi bir devlet hizmetinde bulunmamak; 
E - Resmî bir makama karşı ecnebi tabiiyeti 

iddiasında bulunmuş olmamak; 
R - Mahcur olmamak; 
J - Bilfiil devlet memuru ve asker ve ordu 

mensubu olmamak, ( Hususî kanunları mani olma
dıkça meslekî ve ilmî gazete ve risale çıkarabilir-
ler ) ; 
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I - Türk ceza kanununun 587 inci maddesinin 

birinci fıkrasında yazılı cezaları müstelzim suç
larla ikinci babının üçüncü faslında yazılı 192 inci 
ve 3 üncü babmınbirinci faslında yazılı zimmet 
ve ihtilas, 2 inci faslında yazılı irtikâp) 3 üncü 
faslında yazılı rüşvet ve 229 üncü medde ve 
286 inci maddenin ilk fıkrası ve 287 inci madde 
ve 6 inci babının 3 üncü faslında yazılı sahtekâr
lık ve 8 inci babının birinci faslında yazılı 415 
inci madde ve 416 inci maddenin son fıkrası ve 
419 uncu maddenin ikinci fıkrası ve 426, 427, 428 
inci maddelerle 430, 431 inci maddelerinin birin
ci fıkrası ve üçüncü faslında yazılı fuhşa tah
rik ve hırsızlık ve yağmacılık ve dolandırıcılık 
ve hileli iflâs ve emniyeti süi istimal suçlarından 
birile mahkûm olmamak; 

K - Vatan, millî mücadele, cumhuriyet ve in-
kilâp aleyhinde bulunup ta her hangi bir mahkeme 
vfe divan tarafından mahkûm olmamak; 

L - 25-IX-1339 tarih ve 347 numaralı kanunla 
ve 26-V-1929 tarih ve 854 numaralı kanunun bi
rinci maddesi hükümleri mucibince Devlet hizme
tinde kullanılmamasına karar verilmemiş olmak; 

M - Millî mücadelede işgal altında düşman 
emellerine hizmet edici neşriyat yapmış olmamak. 

Muhtelit Encümen namına Sait Azmi B. ( Kay
seri ) — Bir defa fıkralardaki harfler alfabe sıra-
sile tashih edilecektir. Bir de 26-V-1929 tarihli de
nilmiştir. Halbuki 1926 tarihli olacaktır. 

Celâl Sahir B. (Zonguldak) — Efendim; bu 
12 inci maddenin (C) fıkrasında yüksek mektep
lerden veya lise ile buna muadil diğer bir mek
tepten şehadetnameli olmak» kaydi vardır. Bende
nizin fikrimce böyle bir kaydin, matbuatın hürri
yeti suiistimal etmemesini temin maksadile tedvin 
olunan bu kanunun istihdaf ettiği neticeleri elde 
etmekte amelî bir faydası yoktur. Onun için bu 
tahsil kaydinin külliyen lâğvı taraftarıyım. Fakat 
eğer Heyeti Muhteremeniz bu lağva taraftar olmaz
sa (C) fıkrasının bir birinden ayrı iki hükmü ih
t i ra etmek tenakuzundan kurtarılmasını rica edi
yorum. Deniliyor ki «Yüksek Mekteplerden veya 
liselerden» bu, tıpkı demektir ki bir iş için yüz lira 
veya on lira kefalet verilir. Yüksek derecede tah
sili şart koşuyorsanız yalnız onu koyunuz. Lise 
tahsilini şart koşuyorsanız ötekini zikret
meyiniz. Çünkü imkân yoktur. Sonra alfabenin bu
rada matbu dizisine göre (î) fıkrasında, ceza ka
nununun bazı maddeleri zikrolunuyor. Kanunda 
daha fazla kısalık, açıklık, vuzuhluk temin için 
yalnız maddelerinin numaralarının zikri ile iktifa 
edilmesini arzedeceğim. Meselâ filân numaralı 
madde denildikten sonra artık hangi fasılda, han
gi bapta olduğunu zikre lüzum yoktur, zannında-
yım. 

Sonra (L) diye gösterilen fıkrada da filân ka
nunun filân maddeleri mucibince, denmek lâzını-
dır.Çünkü meseleye o kanun mucibince bakılacak
tır. Sonra bu iki kanunu bir (L) ile bir birine bağ
ladıktan sonra (ve) edatının konulmasına mahal 

yoktur. Birde yine bu fıkranın sonu «karar -veril
memiş olmak» diye bitiyor. Diğer fıkralar hep sel-
bî sigalarla bittiği için tesanüdü temin etmek üze
re burada da «karar verilmiş olmamak» denilme
si lâzımdu1. 

Hakkı Tarik B. (Giresun) — Efendim; bu mad
denin hükmü gazete ve mecmuaların hepsine siya
sî olsun olmasın, şamildir. Bendeniz bir teklif ar-
zediyorum: Matbu nüshadaki alfabenin sırasına 
göre (î) ye asıl sırasına göre (H) harfinden baş-
lıyarak (K) fıkrasına kadar olan mahkûmiyetlere 
ait olan kayitler, ilmî, fennî olarak çıkarılacak 
olan mecmuaların sahiplerine şamil olmasın, yal
nız siyasî gazete ve mecmualara ait olsun. Mazide 
her hangi bir şekilde böyle bir mahkûmiyeti olan 
bir adamı, şimdi ilmî mesaisinden mahrum etmek, 
doğru değildir. Binaenaleyh bütün bu kayitler, si
yasî neşriyat istihdaf edilerek konulduğuna gö
re ilmî mahiyetteki mecmualar için bu kayitler 
aranmasın, ricam budur. Buna ait bir de takrir 
takdim ediyorum. 

Reis — Başka söz istiyen var mı? Hakkı Tarık 
Beyin teklifini okutuyorum: 

YÜKSEK REİSLİĞE 
« (H) fıkrasından (K) fıkrasına kadar olan 

kayitler, yalnız siyasî olan gazete ve mecmua sa
hiplerine aittir » 

Bu fıkranın 12 inci maddeye ilâvesini rica ede
rim. 

Giresun 
Hakkı Tarik 

Muhtelit En. M. M. Vasfi Raşit B. (Şebin Ka-
rahisar) — Encümen bu teklifi kabul etmiyor, hep
sinde salâhiyeti ahlâkiyeyi, salâhiyeti ilmiyeye 
tercih ediyor. Encümen tahsil meselesinde de Ce
lâl Sahir Beyin tekliflerine muvafakat etmiyor. 
Çünkü mektebi alî bulunan yerlerde muhakkak 
mektebi alî mezunu olmalıdır. Mektebi alî bulun
mazsa lise mezunu olmak kâfidir. 

Reis — Hakkı Tank Beyin teklifini kabul eden
ler . . . Etmiyenler . . . Kabul edilmemiştir. 

Celâl Sahir Beyin ibare tashihleri meselesi var
dır. Encümenin bu husustaki mütaleatı nedir ? 

M. En. M. M. Vasfi Raşit B. (Şebin Karahi-
sar) — Encümen ibare tashihlerini kabul ediyor. 
Yalnız yüksek mektep bilâkaydüşart lâzımdır. 

Celâl Sahir B. (Zonguldak) — Efendim, ben
deniz bu mesele hakkındaki mütaleamı arzettim. 
O kabul edilmedi. Yalnız fıkradaki tenakuz izale 
edilsin, hem lise tahsilini kâfi addetmek hem de 
yüksek tahsil lâzımdır, demek bir tenakuz değilse 
kabul edilebilir, gerçi «veya » kelimesi vardır, fa
kat yüksek mektepten veya liseden denemez. Böy
le bir şey olmaz. 

Kâzım Pş. (Diyarbekir) — «Asgarî liseler » ta
biri eyidir. 

M. En. M. M. Vasfi Raşit B. (Şebin Karahi-
sar) — Encümenin mütaleasmı arzettim. Mektebi 
alî bulunan yerlerde mutlaka mektebi alî mezunu 
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olmak şarttır. Olmadığı takdirde lise mezunu ol
mak ta kâfidir. 

Reis — Şu halde efendim, maddeyi verilmiş 
olmamak ve saire gibi ibare tashihleri ile reyinize 
arzediyorum. 

Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul edil
miştir. 

ON ÜÇÜNCÜ MADDE — Türkiyede ecnebile
rin gazete ve mecmua çıkarması mahallî hükümet
lerin ayrıca müsaadesine ve umumî neşriyatını 
idare edecek olanın türk vatandaşı olmasına bağlı
dır. 

Bu gazete ve mecmualar Cumhuriyet Hüküme
tinin dahilî ve haricî siyaseti aleyhinde neşriyat 
yapamazlar. 

Bu maddeye muhalif neşriyatta bulunanlardan 
verilen hususî müsaade istirdat olunur. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

ON DÖRDÜNCÜ MADDE — ilmî ve ahlâkî 
neşriyatile devamlı surette fazilete hizmet eden 
gazete ve mecmualara Darülfünun Divanı kararile 
Maarif Vekâleti tarafından takdirname veriliri. 

Hizmetin devamlı olması için neşriyatın en az 
bir sene fasılasız yapılmış olması şarttır. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 
• E F ^ ' ü - * ' * • - • 

ON BEŞİNCİ MADDE — Gazete veya mecmu
anın baş muharriri ile umumî neşriyatını idare 
eden zatın yüksek mektepten mezun olması ve bun
larla umumî müdür ve yazı işleri müdürünün yu-
kariki maddede yazılı diğer vasıf ve kayitleri haiz 
bulunması şarttır. 

Muhtelit E. M. M. Vasfi Raşit B. (Şebin Kara-
hisar) — Maddedeki «yukarıki madde» ibaresi; 
«on ikinci maddede» olarak tashih edilecektir. 

Reis — Bu suretle tashih ediyoruz. Madde hak
kında mütalea var mı? 

Celâl Sahir B. (Zonguldak) — Efendim, bura
da gazete veya mecmuanın baş muharririle umu
mî neşriyatını idare eden zatın yüksek mektepten 
mezun olması ... deniliyor. Yukariki maddede 
« veya lise mezunu » kaydi vardı. Burada da 
«veya liseden» diye bir kayit ilâve etmek lâzım 
gelir. 

Süreyya B. (Aksaray) — Yukariki madde, sa
hipler içindir. Bu, baş muharrir ve umumî neşri
yatı idare eden zatlar içindir. 

Celâl Sahir B. (Zonguldak) — Affedersiniz 
yanlışlık oldu. 

Hakkı Tank B. (Giresun) — Efendim, encüme
nin müzakerelerinin çoğunda hazır bulundum. Tah
sil kaydi, gazete veya mecmuanın neşriyatını idare 
edenler için konulmuş bir kayittir. Burada bir 
baş muharrir kelimesi geçiyor. Gazetenin veya 
mecmuanın neşriyatını idare eden zat beyanname-1 

ye imzasını koymuştur. Fakat gazete, kendisine 
baş makaleyi yazan başka bir zatın ismini icap 
ederse baş muharrir diye ilân edebilir. 

Artık neşriyatı idare eden zatın yüksek tahsil 
kaydi konduktan sonra zannediyorum ki, oraya 
yalnız makale yazmak suretile ismini verenlerin 
bu kayitten istisna edilmesi lâzım gelir. Encüme
nin maksadı neşriyatı idare eden kimsenin yüksek 
tahsil görmesidir. Yoksa ben yüksek tahsil görme
miş isem ve gazetenin baş makalesini yazmış isem 
oraya bu yazıyı yazmışım diye beni mesul tutma
ğa kalkmak bittabi doğru olamaz. Onun için ben
deniz buradaki baş muharrir kelimesini zait gö
rüyorum. 

Muhtelit Encümen Mazbata Muharriri Vasfi 
Raşit B. (Şebin Karahisar) — Baş muharrir keli
mesinin ipkasında encümen İsrar ediyor. 

Reis — Hakkı Tank Beyin baş muharrir kaydı
nın kaldırılması teklifini kabul edenler . . . Etmi
yenler . . . Kabul edilmemiştir. 

Maddeyi encümenin teklifi veçhile aynen ka
bul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

ON ALTINCI MADDE — Bir gazete veya mec
muanın sahibi ile umumî neşriyatının idaresi ayni 
mebus uhdesinde toplanamıyacağı gibi ayrı ayrı 
mebuslar tarafından da deruhte olunamaz. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

ON YEDİNCİ MADDE — Beyannameyi alan 
en büyük mülkiye memuru beyanname mündere-
catını mahsus defterine kaydettirdikten sonra be
yanname sahibine bir ilmühaber verir ve en kısa 
bir müddet içinde beyanname muhteviyatının ha
kikate muvafık olup olmadığını tahkik ve alaca
ğı neticeye göre 18 inci madde hükmünce hareket 
eder. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

ON SEKİZİNCİ MADDE — Yukariki madde
ler hükmüne muhalif olarak neşredilen gazete ve
ya mecmua en büyük mülkiye memurunun emrile 
derhal kapatılır ve aşağıdaki cezaî hükümler tat
bik olunur: 

A - Beyanname verilmeksizin neşredilen gaze
te veya mecmuayı nesredenlerden yüz liradan beş 
yüz liraya kadar ağır para cezası alınır. Tekerrü
rü halinde bir aydan altı aya kadar hapis cezasile 
beraber üç yüz liradan aşağı olmamak üzere ağır 
para cezası hükmolunur. 

B - Beyanname muhteviyatının hakikat hilafı 
olduğu anlaşılırsa Türk ceza kanununun 343 üncü 
maddesi hükmü tatbik olunur. 

C - Bu suretle neşredilen gazete veya mecmua 
vasıtasile bir suç irtikâp edildiği takdirde bunun 
cezası da ayrıca verilir. 

I Reis —: Reyinize arzediyorum. Kabul edenler.. . 
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Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

ON DOKUZUNCU MADDE — Gündelik ga
zete ve alelûmum ister aylık ister daha az bir za
man fasılasile neşrolunan gazete veya mecmuanın 
her nüshasının üzerinde sahibinin ve umumî neşri
yatını idare eden kimse ile gazete ve mecmuayı ba
san matbaanın ismi ve basıldığı yerde satışa çıka
rıldığı günün tarihi yazılır. 

Buna muhalif hareketinden dolayı basan beş 
liradan elli liraya kadar hafif para cezası ile ce
zalandırılır. Bilerek sahte isim ve tarih gösterilme
si halinde basan iki haftaya kadar hapis ve yüz 
liraya kadar hafif para cezası ile mahkûm edilir. 

Celâl sahir B. (Zonguldak) — Burada ceza hak
kında bir madde vardır. 7 inci maddede on liradan 
yüz liraya kadar tesbit edildiği halde ayni ceza için 
burada hüküm değişiyor. Beş liradan elli liraya 
kadar, deniliyor. 

Muhtelit Encümen Mazbata Muharriri Vasfi 
Raşit B. (Şebin Karahisar) — O; kitap içindir. Bu 
da gazeteler içindir. 

Celâl Sahir B. (Zonguldak) — Gazeteler için 
olanın; diğer kitaplar için olandan daha hafif ol
masındaki esbabı mucibe nedir? acaba bizim tak
yit etmek istediğimiz; dada ziyade siyasî ve yev
mi gazeteler değil midr? 

Muhtelit Encümen Mazbata Muharriri Vasfi 
Raşit B. (Şebin Karahisar) — Encümen hiç bir şe
yi tadyit etmek istemiyor. Ne gazeteleri, ne kitap
ları. Yalnız kitaplar daha yavaş neşredilir, her gün 
çıkmaz, halbuki gazeteler her gün çıkar. Her gün 
işlenen bir cürmün cezası hafif olur. Onun için 
kitapları ayrı, gazeteleri ayrı bir hükme tabi tut
tuk. 

Süreyya B. (Aksaray) — Gazete ile kitapların 
arasındaki farkın farkı... 

Reis — Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul 
edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

YÎRMtNCt MADDE — Gazete veya mecmua
ların her nüshasından ikişer tanesi günü gününe 
ve tevzii takip eden mesai saatinde gazete veya 
mecmuaların çıktığı yerin en büyük mülkiye me
muru ile Cumhuriyet müddei umumisine verilir. 
verilmiyen her nüsha için beş lira ve tekerrürü 
halinde her nüsha için on liradan aşağı olmamak 
üzere yirmi beş liraya kadar ağır para cezası hük-
molunur. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

Beşinci fasıl 
Gazete ve mecmualarda, çalışanlar ve mat

buaları satanlar 
YÎRMİ BtBtNCÎ MADDE — Her gazete ve 

mecmuanın istihdam edeceği muhbir, muhabir» mu
harrir, ressam, fotoğrafçi ve idare müdürile idare
hane haricine abone kaydine veya ilân almağa 

memur olanların isimleri mahallin en büyük 
mülkiye memuruna bildirilir. Muhbir, muhabir ve 
muharrirlerin 12 inci maddede yazılı olan suçlar
dan birile mahkûm bulunmaması ve yirmi bir ya
şını bitirmiş olmaları şarttır- Muhbir, muhabir ve 
muharrir ve yukarıda yazılı diğer müstahdemlerin 
mensup oldukları gazete veya mecmuadan verilmiş 
ve mahallinin en büyük mülkiye memurluğunca 
tasdik olunmuş hüviyet varakasını hamil olmala
rı lâzımdır. Bu madde hilâfında hareket edenler 
ve bunları istihdam eden gazete ve mecmua sahip
leri türk ceza kanununun 526 inci maddesi muci
bince cezalandırılır. Kanunî bir mani yok iken 
beyannamelerinde bildirdikleri intişar devrelerini 
ardı sıra ve mükerreren beş defa geciktiren ga
zete veya mecmua namına idarehanesi haricinde 
abone kaydi için verilen hüviyet varakası geri 
alınır. 

Bu madde hükmü gazete ve mecmualardan mu
ayyen telif hakkı almıyan yardımcı muharrirler 
hakkında mecburî değildir. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Ka
bul edilmiştir. 

YÎRMÎ ÎKÎNCÎ MADDE — Gazete veya mec
mua satmak istiyenler zabitaya müracaatla hüvi
yetlerini mahsus defterine kaydettirerek mukabi
linde bir ilmühaber almağa mecburdurlar. 

Gazete veya mecmuaları satarken umumî adap 
ve nezahate mugayir tabirler kullanmak, bir şah
sın veya heyetin namusunu ihlâl veya itibarını 
kesredecek veya heyecanı mucip olacak surette 
veya matbuada münderiç olmıyan havadislerden 
bahsederek rağbet celbetmek memnudur. Bu mad
de hilâfına hareket edenler bir liradan beş liraya 
kadar hafif para cezası ve yahut bir haftaya ka
dar hafif hapse mahkûm olurlar. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Ka
bul edilmiştir. 

Altıncı fasıl 
Gazete veya mecmua sahibinin haklan 

YtRMÎ ÜÇÜNCÜ MADDE — Gazete veya 
mecmuanın mülkiyeti hususunda kanunu medenî 
hükümleri caridir. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Ka
bul edilmiştir. 

YİRMÎ DÖRDÜNCÜ MADDE — Bir sene müd
detle neşrolunmıyan veya neşrolunduktan sonra 
kendiliğinden neşriyatı beş sene tatil eden bir ga
zete veya mecmuanın adı üzerinde sahibinin hak
kı kalmaz. 

Hakkı Tank B. (Giresun) — Efendim; bu mad
deye bir fıkra ilâvesini rica edeceğim. Yukanki 
maddelerden anlaşılmıştır ki, gazete veya mecmu-
a çıkarmak istiyen kimse mahallin en büyük mül-. 
kiye memuruna bir beyanname verecek ve ondan 
sonra bunun adı üzerinde hakkı.telif iddia edebile-
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çektir. Halbuki îzmirde, îstanbulda çıkarılan bir 
çok gazeteler başka yerlerde ayni isimle çıkarıla
bilir. 

Meselâ Ankarada bir Hakimiyeti Milliye gaze
tesi vardır. Bugünkü mevzuata nazaran îstanbulda 
ayni isimle bir gazete neşretmeme mani yoktur. 
Onun için buraya bir kayit konulursa gazetecilerin 
bu yolda çektikleri müşkülât bertaraf olur. Tür
kiye dahilinde bir yerde neşre başlanmış bir ga
zete veya mecmuanın adile başka yerde verilen 
beyanname, keyfiyet anlaşıldığı dakikada hüküm
den düşmelidir. Ankarada bir Hakimiyeti Milliye 
çıkıyor, Sıvasta bu yolda bir beyanname verilse 
buradaki Hakimiyeti Milliye gazetesinin Hükü
mete vesikalı ihbarı üzerine bu beyannamenin 
hükmü kendiliğinden kalkmalıdır. Mahkemeye kit-
memelidir. Bunun için bu yolda bir teklif arzettim, 
kabulünü rica ediyorum. 

Reis — Encümenin mütaleası var mıdır? 
Muhtelit Encümen Mazbata Muharriri Vasfi 

Raşit B. ( Şebinkarahisar ) — Bu ciheti hakkı 
telif kanunu tayin edeceğinden encümen bu tek
lifi kabul etmiyor. 

Hakkı Tank B. ( Giresun ) — Efendim, hakkı 
telif kanununun bu işi temin edeceğine hiç şüphe 
yoktur. Yalnız hakkı telif kanununun ahkâmına 
göre bu işin halli için behemehal mahkemeye git
mek lâzımdır. Mazbata muharriri Bey, gazetelerin 
bu kadar açık ve sarih olan haklarını bu kadar ku
yuda tabi tutmaktan kurtarmak için bir fıkra 
ilâvesine niçin muvafakat etmiyor; anlıyamadım? 

Muhtelit Encümen Mazbata Muharriri Vasfi 
Raşit B. ( Şebinkarahisar ) — Efendim; encümen 
kabul etmiyor. Zaten bir mahalde bulunan bir şir
ket unvanını, diğer mahalde bulunan bir şirket te 
kullanabilir, Meselâ: îstanbulda çıkan Vakit gaze
tesini Erzurumda da bir başkası çıkarabilir. Anka
rada çıkan Hakimiyeti Milliye gazetesini Sıvasta 
bir zat çıkarır. Onun için bu işi hakkı telif kanunu
na birakmağı encümen daha makul görüyor. 

Hakkı Tarık B. ( Giresun ) — O halde ben 
teklifimi geri alıyorum. Burada müzakereye im
kân yoktur. Demek ki Türkiyede çıkan her hangi 
bir gazete veya mecmua, başka bir yerde ayni 
isimle ve her hangi bir suretle çıkabilecektir ve 
demek ki, o kadar zahmet çekerek aldığım imti
yazın kıymeti yoktur. 

Reis — Tarık Beyefendinin teklifi; mahkeme
ye müracaat etmeksizin işin temini şeklindedir. 
Encümen de, hakkı telif kanunu mucibince mahke
meye müracaatla işin hal ve temin edilmesi fikrin
dedir. Bunun için Tank Beyin tekilifini reyinize 
arzedeceğim. 

Hakkı Tank B. ( Giresun ) — Teklifimi geri 
alıyorum. 

Reis — O halde mesele yoktur, encümenin tek
lifi veçhile maddeyi olduğu gibi reyinize arzediyo-
•rum. Kabul edenler .... Etmiyenler .... Kabul edil
miştir. 

YİRMİ ALTINCI MADDE — Mahallin en bu-1 

yük mülkiye memuruna gazete veya mecmuaları
nın ikişer nüshasının verilmesi gazete veya mec
muada çıkan yazı ve resimlerdeki telif hakkının 
kayit ve tescili hükmündedir. 

Reis — Maddeyi kabul edenler . . . Etmiyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

Yedinci fasıl 

Matbuat suçlarının mesulleri 

YlRMl YEDİNCİ MADDE — Her gazete veya 
mecmuanın neşriyatından doğan mesuliyet umumî 
neşriyatı filen idare eden zat ile bu gazete veya 
mecmua sahibine aittir. Muharrirler kendi imza
larını taşıyan yazılardan ve ressamlar yine im-
zalarile çıkan resimlerden dolayı hem fiil olarak 
gazete sahibi ve umumî neşriyatı idare eden zat ile 
birlikte mesul olurlar. 

Müstear nam ile veya imzasız ve resimli imza 
ile intişar eden yazılar memleketin dahilî ve haricî 
emniyetine ve esrarı askeriyeye ait ise muharrir
lerinin hüviyetlerini Cühmuriyet müddei umumi
si her istediği zaman gazete veya mecmua sahip
lerinden ve umumî neşriyatı idare edenlerden so
rabilir. 

Talep olunan bu malûmatı vermezler veya yan
lış olarak verirler ise gazete veya mecmua inti
şar etmekte olduğu halde mahkemeden alınacak 
karar üzerine kapatılır ve neşriyatın mahiyetine 
göre yapılacak kanunî takibat hariç olarak bun
dan dolayı üç aydan eksik olmamak üzere hapso-
lunur. 

Şu kadar ki takibat yapılmadan evvel istenilen 
malûmat bildirilecek olursa terettüp edecek ceza
nın dörtte üçü ve takibat esnasında bildirilirse ya
rısı indirilir. 

Muhbir ve muharrirler ve yazı işleri müdürü 
tasni ettikleri veya asılsız olduğunu bildikleri 
haberlerin neşrinden mütevellit suçlardan mesul 
olup gazete veya mecmuanın sahibi ile umumî neş
riyatını idare eden kimse de bunlarla hem fiil sayı
lırlar. 

Hakkı Tank B. (Giresun) — Efendim; kabul 
edilen maddelere göre, gazetenin muayyen evsaf
ta bir sahibi olacaktır. Bir de ayni evsafta veya 
daha yüksek evsafta neşriyat müdürü, yahut umu
mî neşriyatı idare eden bir zat olacaktır. Bunlar 
bu madde mucibince mesul olacaklardır. 

Böyle bir matbuada imzalı bir yazi çıkarsa, o 
yazıdan dolayı dava açmak istiyen kimse yalnız 
imza sahibi aleyhinde müracaatta bulunabilecek 
mi, bulunamıyacak mı? bunu anlamak istiyorum. 

ikincisi, müstear isimlerden bahsediliyor. Ba
zı yazılarda kullanılan müstear isimlerin ait olduk
ları şahıslar, ayni muharririn hemen diğer taraf
ta yazdığı makalelerle, yazılarla tamamile tayin 
olunur. O kadar ki sahibi malûm bir imza halin
dedir. Bunlar hakkmda encümenin mütaleası ne
dir? 

Bundan evvelki matbuat kanununun on birinci 
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maddesi; gazetenin müdürü mesulü, mümessili im
za sahibile yazı sahibi gibi kimseler hakkında dava 
takibine imkân bulunmadığı zaman matbaacıya ve 
o gazetenin naşirlerine ve müvezzilerine mesuliyet 
teveccüh edebilecek bir hükmü ihtiva ediyordu. Bu 
cihet bu maddede nazarı dikkate alınmamıştır. Zan
nediyorum ki matbuatın inzibatı namına mutlaka 
nazarı dikkate alınması lâzım gelen bir hükümdür. 
Bu niçin ihmal olunmuştur? 

Bu suallere cevap verilmesini rica ettikten son
ra, maddenin son fıkrasının aleyhinde olduğumu 
arzetmek isterim. Muhbirler ve muharrirler ki mad
dede yanlış olarak muharrirler diye geçmiştir. Her 
hangi bir haber tasni etmişler gazeteye göndermiş
lerdir. Bu gibi şahısların mesul olmaları gayet mu
hik olur. Fakat bilmiyorum. Bir gazetenin Sıvasta 
Ankarada, Adanada çalıştırdığı bir muhabirin ora
da yaptığı mülakatı gazetesine telgraf veya posta 
ile göndermesi halinde böyle bir beyanat gazetede 
intişar ederse ve bilâhare de bunun uydurma oldu
ğu ispat olunursa böyle bir vaziyette niçin gazete 
sahip veya müdürü veya umum neşriyatı idare e-
den kimseler, bu haberi tasni edenlerle ayni dere
cede cezaya maruz kalıyorlar. Zannederim ki ya 
muhabir veya gazete sahibi, müdürü gibi diğerin
den hafif ceza görmek vaziyetindedir. Neşriyatı 
tasni eden ceza görüyor. Fakat bu neşriyat bizzat 
onun sunu taksirinden doğmuştur. Pek uzakta bulu
nan, fakat vazifesi bu gibi haberleri gazeteye der-
cetmek olan arkadaş, neşriyat müdürü veya sahibi 
onunla beraber ve ayni derece mesul oluyor. Mec
lisi Âlinin bunlardan hangisinin daha şiddetli ce
za göreceğini tasrih etmesi lâzımdır. Ya o gazete 
sahibinin cezası fazla olmalıdır veya gazete naşiri
nin cezası tezyit edilmelidir. Bunun nazarı dikkate 
alınmasını encümenden hassaten rica ederim. 

Muhtelit E. M. M. Vasfi Basit B. (Şebin Kara-
hisar) — Efendim, namı müstearla çıkan gazete
nin mesuliyetini sordular. Namı müstear hakikî 
isim mahiyetinde olabilir. Meselâ: Piyerloti gibi 
ki hakikî isim bunun altında gizlenmiştir. Eğer 
namı müstear muayyen bir adamın şahsiyetini ta
yin ediyorsa o namı müstear, o şahsiyeti arizî ola
rak ifade ediyorsa burada hakikî isim anlaşılmaz. 

Meselâ ben, çimdik imzalı bir yazı yazsam, çim
dik denildiği zaman benim şahsım akla gelmez. 
Şahsiyetimizi ifade etmediği için takdire bağlı bir 
iştir. Bunu nam müstaarm mahiyetine göre mah
keme imzalı veya imzasız telâkki edecektir. 

Bu meseleden sonra Hakkı Tarik Beyin muha
bir ve muhbirler hakkındaki teklifine geliyorum. 
Muhabirler taşrada ve muhbirler de gazetenin 
mahallinde olmak üzere kabul edilmiştir. Hakkı 
Tarik Bey bu hususta encümenin teklif ettiği 
mesuliyeti kabul etmiyor. Encümen, muhakkak su
rette mücrümün tecziyesini istiyor. Onun yerine 
başka bir adamın ikamesini istemiyor. Meselâ An
karada bulunan bir muhabir vakit gazetesine bir 
haber veriyor. Yanlış bir haber, mucibi töhmet 
olacak bir haber. Hakkı Tank Bey diyorlar ki 

bunun neşrinden benim haberim olmazsa neden 
mesul olayım? 

Hakkı Tank B. (Giresun) — Hayır böyle söy
lemedim. Niçin müsavi mesuliyetti olayım diyo
rum. 

Muhtelit Encümen M. M. Vasfi Basit B. (Şe
bin Karahisar) — Müsaade buyurunuz, encümen 
bu noktai nazarı, uzun uzadıya münakaşa etti ve 
bazı arkadaşlar Alman sisteminde olduğu gibi mal 
sahipleri katiyen suçtan haberdar değilse mesuli
yetleri kalksın ve murakabe ve idare vazifelerinde 
gösterdikleri aciz ve ihmal dolayısile mesul olsun 
dediler Fakat bu noktai nazarı encümen kabul et
medi. Zira onlar bu yanlış şeyleri yapabilirler. 
Sahipler, muhbirlere para vererek kendilerini 
mesuliyetten kurtarabilirler dedi. Bu, mutlak su
rette eski mesuliyet esasına rucudur. Takdir He
yeti Âliyenindir. 

Hakkı Tank B. (Giresun) — Arkadaşlar, ada
leti müteessir edecek bir madde huzurunda bulu
nuyorsunuz.! Bana yardım etmenizi rica ediyo
rum ! Bunda açık bir vaziyet vardır. Gazete sahibi 
veya umumî neşriyatı idare eden mesul olmasın, 
diyen yoktur. Fakat mahkeme huzurunda benim 
mesuliyetimi icap ettiren maddenin başkası tara
fından yapıldığı sabit olmuştur. Bunu mahkeme 
görüyor. Fakat hem bu gazetenin sahibine ve neş
riyat müdürüne ayni cezayi veriyor hem de hava
disi uydurana ayni cezayi veriyor böyle şey olur 
mu? ikisinden birisi daha şedit olmalı. Onu neşre-
denin ağır, uyduranın cezası hafif, yahut uydura
nın cezası ağır neşredenin cezası hafif olmalı. Bu 
madde üzerinde hukukla alâkası olan arkadaşları
mın bana müzaheret etmesini rica ederim. 

Muhtelit Encümen M. M. Vasfi Basit B. (Şe
bin Karahisar — Encümen; matbuatta suç bir ki-
şile yapılmaz diyor. îster suni taksiri olarak, ister 
olmıyarak bunu yapanlar cezalandırılır. Encümen; 
gazete sahibi ve neşriyatı idare edenler muhakkak 
bir teyakkuz gösterecektir, diyor. Matbuatın bu 
günkü hali ve sistemi mucibince - başka memleket 
için ve âti için söylemiyorum - ve şahsım namına 
arzetmiyorum, encümen namına arzediyorum - Su
çu mucip olan havadisi neşretmekle sahibi de, neş
riyatı idare eden de ayni derecede mesul olmalı
dır. Encümen bunda ısrar etmektedir. 

Ahmet Süreyya B. (Aksaray) — Efendim; mat
buat kanunu lâyihası Muhtelit Encümende tetkik 
ve müzakere edilirken bendeniz de müzakeratâ 
şahsı olarak yani Muhtelit Encümen âzası olmıya
rak iştirak ettim. 

Bu maddeler hakikaten Muhtelit Encümeniniz-
ce lâyik oldukları kadar büyük bir ehemmiyetle 
uzun uzadıya müzakere edilmiştir ve Muhtelit En
cümeni teşkil eden krymetli arkadaşlarımızın her 
biri bu husustaki noktai nazarlarını, derin dü
şüncelerini, şümullü mahiyette serdetmişlerdir. 
Ekseriyetin tesbit ettiği madde, Heyeti Çelikleri
nin huzuruna gelmiş olan maddelerdir. Fakat bu 
maddenin hukukan ve matbuatın vaziyeti' hazırası, 
milletimizin, devletimizin, ve rejimimizin bu gün-
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kü vaziyeti karşısında daha hatalı veya noksan bir 

. tarzda olduğu kanaatindeyim. Çünkü Beyefendi
ler! Mazbata Muharriri Vasfi Raşit Beyefendinin 
çok sarih söyledikleri gibi matbuatla ifa edilen 
ceraimde biz daima mesuller arıyoruz. Bir cür-
mün asıl faili yanında biz, daima Hükümetin elin
de ve kanunun karşısında mesul tutulacak bir şa
hıs arıyoruz ve bu kanunun hususiyeti bundan iba
rettir. Fakat bu kaideyi asliye, bu maddenin bu 
suretle tanzim edilmesini, böyle bir hüküm vaz ve 
kabul edilmesini icap ettirir mahiyette değildir. 
Zira bundan evvel kabul edilen maddelerin birin
de matbuat ceraiminden mesul tutulacak eşhas, 
gazetenin umumî neşriyatını tanzim ve idare eden 
salahiyetli ve gazeteye, müteveccih olduğu hedefi 
gösteren, gazeteyi oraya doğru sevk ve idare eden 
âmir ve âmil vaziyetinde bulunan şahisten ibaret
tir. Ondan sonra bittabi böyle gazeteye imzasile 
veya namı müstaarla yazı yazan veya muhabirlik 
işlerinde istihdam edilen eşhastan asıl mesul ola
cak gazete sahibi. Gazetenin ruhu elinde bulunan, 
neşriyatı umumiyeyi tanzim ve idare eden zevat, 
salâhiyettar şahsiyetlerdir. 

Bu şahsiyet te ya bizzat gazetenin sahibi olur. 
Yahut müdürü umumî olur, yahut yazı işleri mü
dürü olur veyahut diğer bir zat olur. Yani dört 
adam beyanname veririken bunu bildirmesi lâzım
dır ve bu gazetenin umumî neşriyatını tanzim ve 
idare eden mesul olmak üzere Hükümete karşı be
yannamede ismi tasrih edilecek zat, bu dörtten bi
risinin olması zaruridir. Bu da gösterildikten son
ra gazete ile ika edilen cürümde esas fail, o gazete 
de ve onun yanında çalışan insanlar üzerinde, ga
zete ve para sahibi olmak dolayısile, müessir olan 
gazete sahibidir ve bu cürümde bir de filen alâ
kadar olan vardır. O da cürüm nihaî derecede 
tekemmül etmesine müsaade eden ve gazetenin 
neşriyatını tanzim ve idare ve gazetenin intişarını 
temin eden adamdır. Fakat burada mesele böyle 
değildir. Bir gazete vardır bunu, eldeki beyanna
me ile bir sahibi vardır bu adam gazetenin bütün 
muamelâtından mesul tutulmuştur. 

Umumî neşriyatı tanzim ve idare eden ikinci 
bir şahıs vardır. Bunu da mesul tutuyoruz. Fakat 
gazetenin dahilde hariçte istihdam ettiği muhbir 
ve muhabirler gazeteci ile sahibinin arzusuna gay-
rimukarin olarak bunları mutazarrır edecek bir 
cürüm tasni ederlerse, meselâ Çimişgezekteki Ha
kimiyeti Milliye muharriri; üç sene, dört sene dü
rüst çalışmış bir insan dört sene sonra bir telgraf 
tasni ederse sahibi mi, umumî neşriyatı tanzim 
eden zat mı, hangisi bu haberin musanna olduğu
nu tayin edecektir? Haber bizatihi bir renk ver
mez. istihdam ettiği adamın eyi intihap edilmeme
sinden kontrola tabi tutulmamasından vaki kusu
rundan mütevellit bir neticei cürmiye görülecek
tir ve bu da sahip ve neşriyatı tanzim eden zatın 
mesul olmasını intaç eder. Vasfi Raşit Beyefendi 
bu nazariye üzerine yürüdüler. Fakat bu sahip 
ye müdür, bizatihi fili memnuu ifa eden insan mı-

dır,yoksa onların kurbanı olan ve hiç bir vakit 
hasbelbeşeriye haberin doğru veya yanlış oldu
ğunu tefrika muktedir olamıyan insan mıdır? 
Hakkı Tarık Beyefendi diyorlar k i : ben, anprensip 
gazete sahiplerinin muamelât ve neşriyatı umumi-
yeden mesuliyetine taraftarım ve gazete çıkara
bilmek için istihdam edilen adamların harekâtın
dan dolayı mesuliyet kabul ederim. Fakat bizatihi 
cürüm ika eden adamla beraber olmaklığım hem 
şeref, hem adalet, hem de cezadan beklenen netice 
itibarile doğru değildir. Bu, tefrik edilsin, gazete 
sahibi mesul olsun, fakat, fili asıl ika eden insanla 
beraber değil, ihmal, kusur ve terahi gösterdiğin
den dolayı mesul olsun, ve gazete sahibine bu nis-
bette bir ceza verilsin. Bu hususta Heyeti Celile-
niz Hakkı Tarık Beyefendinin iştirak ettiği teklifi
ni kabul ederse muhik bir harekette bulunmuş 
olur. 

Muhtelit Encümen mazbata Muharriri Vasfi 
Raşit B. (Şebin Karahisar) — Encümen bu noktai 
nazara katiyen iştirak etmiyor. Sebebi, cürüm işli-
yen gazetenin sahibi bizzat neşriyat yapandır. 
Muhbir; telgrafın gazeteye zorla basılmasını te
min edemez. Eğer bu mesele açılırsa, hukukta fa
ili cürme mi, şeriki cürme mi daha fazla ceza te
rettüp edeceği bahsine girmiş oluruz. Her halde 
encümen noktai nazarında İsrar ediyor. 

Hakkı Tarik B. (Giresun) — Efendim; encü
meni anlamak istiyorum. Kimlerdir, kaç kişiden 
mürekkeptirler ? 

Muhtelit Encümen Mazbata Muharriri Vasfi 
Raşit B. (Şebin Karahisar) — Zannediyorum, maz
bata muharrirleri, encümenin heyeti umumiyesini 
temsil ve noktai nazarlarını Heyeti Celileye arzet-
mek salâhiyetindedirler. Bendeniz de bunu yapı
yor ve kırk kişiden Mürekkep Muhtelit Encüme
nin noktai nazarını arzediyorum. 

Hakkı Tarik B. (Giresun) — Efendim; dahili 
nizamname sarihtir; encümen muayyen bir yer
de oturur ve görülür. Bunu istemeğe hakkımız 
vardır. Şimdi Hükümetten soruyorum; Bu madde
nin son fıkrası hakkında Hükümetin mütaleası ne
dir? 

Reis — Adliye Vekili cevap versin. 
Adliye Vekili Yusuf Kemal B. (Sinop ) — 

Sualinizi izah eder misiniz? 
Hakkı Tarik B. (Giresun) — Efendim; 27 inci 

maddenin son fıkrası hakkında Meclisi Âliye ma
ruzatta bulunurken dedim ki; muhabir ve muhbir
ler aldıkları bir havadisi veya tasni ettikleri bir 
haberi gazeteye yollarlar. Tabii gazete sahibi ha
vadisin hilafı hakikat olduğunu bilemez. Gazete
sine olduğu gibi basar. Şu halde mahkemece bu 
yanlış havadisin muhabir tarafından gönderildiği 
tebeyyün ettiğinden dolayı mahkeme en ağır ce
zayı muhabire vermeli. Gazete sahibi de bununla 
zimethal olduğundan ve tekâsülü bulunduğundan 
hafif bir ceza görmelidir. Ben bu kaydı daha adi
lâne buldum. Yani o yanlış havadisi uyduran ve 
gazete sahibini iğfal ederek böyle bir suçu işleme-
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ğe sevkeden muhbir daha şiddetli cezalandırılma
lıdır. Asıl gazete sahibi yani umum neşriyatı idare 
eden zat da büsbütün cezadan vareste kalmamalı, 
ona da feran zimethal olduğundan dolayı bir ceza 
verilmelidir. Bendeniz bu mütalealarm nazarı dik
kate alınması için maruzatta bulundum. Gazete 
sahibi feran zimethal vaziyetinde olsun yahut te-
rahi ve ihmal gösterdiğinden dolayı başka bir 
ceza görsün dedim. Hükümetin mütaleatmı din
lemek isterim. 

Adliye Vekili Yuzuf Kemal B. (Sinop) —- Bu
rada gazete sahiplerinin de esas itibarile tasni 
edenlerle mesul tutulmasını kabul buyuruyor mu
sunuz? 

Hakkı Tarik B. (Giresun) — Elbette... 
Adliye Vekili Yusuf Kemal B. (Sinop) — O 

halde mahkeme tabiî derece derece ceza tatbik 
eder. 

Hakkı Tarik B. (Giresun) — Maddede (Hem fi
il sayılırlar) deniyor. Bu kayde göre dereceli ceza 
tatbiki mümkün müdür? 

Adliye Vekili Yusuf Kemal B. (Sinop) — İster
seniz başka bir şey koyun. 

Hakkı Tarik B. (Giresun) — Siz koyun. 
Adliye Vekili Yusuf JKemal B. (Sinop) — Rica 

ederim yukardan aşağı bütün maddelerdeki tabir
lerle mesuliyet esasını kabul ettik. Bunda da me
suliyet vardır. Siz asıl mesul olmamalı demeli idi
niz. Bunu kabul ettikten sonra o ne ceza görürse 
öteki ayni cezayi görmesin, diyorsunuz. Halbuki 
bu nokta nazarı dikkate alınmıştır. 

Hakkı Tarık B. (Giresun) — Bu ibare ile na
zarı dikkate alınması mümkünse maksat hasd ol
muştur. Kabul ediyoruz. Fakat zannediyorum ki 
bu ibare nazarı dikkate alınmaz. 

Reis — Efendim, madde hakkında başka müta-
lea yoktur. Hakkı Tank Beyin takririni okuyo
ruz. 

YÜKSEK REİSLİĞE 
27 inci maddenin son fıkrasının, arzedilen esba

bı mucibe nazarı dikkate alınarak tadili için encü
mene verilmesini rica ediyorum. 

Giresun 
Hakkı Tank 

Adliye Vekili Yusuf Kemal B. (Sinop) — (Hem-
fiil sayılırlar) yerine « ceza kanununun 65 inci 
maddesi mucibince müşterek addedilir » tabirini 
korsak zannederim ki mesele halledilir. Yani bu
yurdukları gibi mesuliyet esası kalır, cezayi mah
keme takdir eder. 

Hakkı Tank B. (Giresun) — Pek alâ muvafık. 
Reis — Maddeyi Adliye Vekili Beyefendinin 

tadili veçhile reye arzediyorum. Kabul edenler . . 
Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

Sekizinci fasıl 

Suçlara tahrik 

YÎRMÎ SEKİZİNCİ MADDE — Gazete vey 

mecmua ile veya sair tap aletlerile veya el ile ya
zılıp teksir edilerek neşir ve tevzi olunan yazılarla 
ve umumî yerlere levha ve ilân asmak suretile hal
kı ceza kanununda yazılı cürümlere teşvik eden
ler bundan dolayı ceza kanununda ayrı bir hüküm 
bulunmadığı takdirde türk ceza kanununun 311 
inci maddesi mucibince eezalandırılır. Şu kadar 
ki bu 311 inci maddede yazılı olan hapis cezasına 
hükmedilen cezanın altıda biri ilâve olunur ve pa
ra cezası hükmolunan hallerde bu ceza suçun ne
vine göre beş liradan bin liraya kadar ağır para 
cezası olmak üzere tayin olunur. 

Teşvik neticesinde kastedilen fiil zuhur eder ve-
ye o fiilin icrasına tevessül edilirse müşevvikler, 
faillerle ayni derecede mesul olurlar. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

YÎRMÎ DOKUZUNCU MADDE — Fertlerin 
şahsî veya ailevî hayatı hususiyetlerini ima tari-
kile dahi olsa her ne vesile ile olursa olsun neşre-
denler bir aya kadar hapis ve elli liraya kadar 
ağır para cezasile cezalandırılırlar. 

Neşriyat sahiplerinin muvafakatile yapılmış ise 
suç teşkil etmez. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

OTUZUNCU MADDE — Türk ceza kanununun 
156 inci maddesi sarahati haricinde kendilerine 
mevdu vazifenin ifasından dolayı Büyük Millet 
Meclisi Âzasından, İcra Vekilleri Heyetinden ve 
resmî heyetlerle Devlet memurlarından biri ve
ya bir kaçı hakkında isim ve madde gösterilnıiye-
rek müphem ve suizannı davet edecek mahiyette 
mütecavizane yazı ve resimlerle Büyük Millet 
Meclisinin ve İcra Vekilleri Heyetinin ve resmî 
heyetlerle Devlet memurlarının veya bir kısmmın 
şeref ve haysiyeti ihlâl olunursa üç aydan altı aya 
kadar hapis ve yüz liradan eksik olmamak üzere 
ağır para cezası hükmolunur. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

Dokuzuncu fasıl 

Müstehcen neşriyat 

OTUZ BÎRÎNCÎ MADDE — Türk ceza kanu
nunun 426 ve 427 inci maddeleri mucibince müs
tehcen sayılan maddeler halkın âr ve haya duygu
larını: inciten ve ayıp sayılan şeylerdir. 

San'at ve ilim eserleri müstehcen değildir. Bun
ların san'at veya ilim eseri vasfını haiz olup olma
dıklarını tesbit için Cumhuriyet Müddei Umumisi 
beş kişiden mürekkep bir ehli hibreden istişarî rey 
alabilir. Ehli hibre terbiye ve güzel san'atler mün-
tesiplerinden ve yüksek tahsil görmüş olanlardan 

I intihap olunur. 
I Naim Zaim B. (Konya) — Memlekette tahri-
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bat yapan matbuat meyanmda gayri ahlâki neşri
yat birinci saftadır. Fakat bu neşriyatın hangisi 
nin ahlâkî ve hangisinin gayri ahlâki olduğunu 
bize anlatacak, gösterecek mikyas yoktur. Türk 
ceza kanununun bu hususta bazı maddeleri var
dır. Fakat bu maddede hiç bir kayit mevcut de
ğildir. Yalnız burada müstehcen kelimesinin, ar
sız ve hayasızca şeyleri ifade ettiği mezkûrdur. 
Memlekette arsızca ve hayasızca mefhumlarını öl
çecek bir miyar bulmalıdır. 

Halil B. (Zonguldak) — Efendim, bendeniz en
cümen âzasındanım. Binaenaleyh fıkraya itirazım 
olamaz. Ancak malûmu âliniz bir madde imal e-
dilmek için tedvin edilir, ihmal edilmek için de
ğil. Bu maddenin ikinci fıkrasının baş tarafında 
bir cümle vardır. (Sanat ve ilim eserleri müsteh-
ce değildir). Fakat bittecrübe sabittir ki bu be
diî mefhum çok geniş olduğu için memleketin ah-
lâkiyatma sui kasta mütemayil bir takım kimseler 
bundan istifade etmişlerdir ve hükkâm her .na
sılsa onları mahkûm edecek bir vesile bulamadık
larından dolayı bu eşhas kurtulmuştur. Binaen
aleyh maddeyi imal etmek üzere bir fıkra ilâvesi 
lâzımdır. Bendeniz bu hususta bir takrir takdim 
ediyorum, kabulünü rica ederim. Bu meseleyi ben
deniz hükümetten de istirham etmiştim. Hükümetçe 
muvafık görüldü. 

YÜKSEK REİSLİĞE 

31 inci maddenin ikinci fıkrasının baş tarafın
daki cümlenin tayyi ile, yerine aşağıdaki fıkranın 
konmasını teklif ederim: 

Yukariki tarifin şümulüne giren bir sanat veya 
ilim eseri, alâkadarlarının istifadesi için neşredilir, 
bu da eserin mevzu ve şeklile neşir vasıta ve mahal
linin nevi ve cinsi arasındaki münasebet karinelerde 
anlaşılırsa müstehcen sayılmaz. 

Zonguldak 
Halil 

Muhtelit E. M. M. Vasfi Raşit B. ( Şebinkara
hisar ) — Efendim; encümenin en çok üzerinde 
uğraştığı, en çok münakaşa ettiği maddelerden bi
risi bu müstehcen neşriyat maddesidir, bugünkü 
yevmî gazetelerin müstehcen neşriyatı bütün ar
kadaşları endişeye düşürmüştür, kanunu cezanın 
bu baptaki maddesi kâfidir. Fakat tatbikatta bazı 
müşkülât vardır. Mahkemei Temyizin, eseri sanat
tır diyerek beraet yolunda verdiği hükümler, bizi 
bu maddeyi koymağa mecbur etmiştir. Yevmî ga
zeteleri herkes evine, aile meclisine almak ıztıra-
rındadır. Böyle terbiyeli bir mecliste ancak terbi
yeli sözler söylenir. Namuslu kimselerin haya duy
gularını inciten bu gazeteler bittabi terbiyeli aile
lere fena tesirler yapar. İnciten tabirinden maksa
dımız, tecavüz eden değildir» Böyle terbiyeli mec
lislerde konuşulamıyacak şeylerdir. Böyle şeyler 
zararsa derhal müddei umumî toplatacaktır. 

Sonra bir de eseri sanat vardır. Bunıııi üzerin-

I de çok konuşuldu. Meselâ sanayii nefiseden adde
dilen çıplak modeller, resimler yapılıyor, akade
mik resimler satılıyor. Bu ilmî ve edebî ese
ri sanatı tabiidir ki müstehcen diyerek me
netmek doğru olmaz. Fakat bunlar müsteh
cen değildir diyerek çocuklara tevzi edilebi
lir mi , edilemez mi ? Bunun hallini de kü-

I çükleri koruma kanununa terkettik. Yani bu 
ciheti kanuna almadık. Sonra bir eser, eseri sanat 
mıdır, değirmidir? Bunun takdirini müddei umu
milere bıraktık. Adliye Vekili Bey encümende bu
lunmuşlardı. Bilhassa bu müstehcen neşriyatı takip 
ettirmek için ceza işleri müdürü ve müddei umumî
lerden bir zatı tefrik ettiklerini söylediler. Müddei 
umumî mütereddit olduğu mahalde bir ehli hibrenin 
reyine müracaat etmek hakkını verdik, encümenin 
noktai nazarı budur. Halil Bey de buna iştirak et
miştir. 

Adliye Vekili Yusuf Kemal B. ( Sinop ) — 
Beyefendiler, ceza kanununda gayet mükemmel 
maddeler varken müstehcen şeylerin devam etmesi 
hakikaten cümleyi, neden devam ediyor diye bir 
sual karşısında bırakacağı şüphesizdir. Tetkikatt-
mıza göre, bu müstehcen tabirine mana vermekte 
şunun başka türlü, bunun beşka türlü düşünme
sinden ileri geldiği anlaşılmıştşr. Şimdi bu mat
buat kanununda, ceza kanununda mevcut müsteh
cen tabiri tarif edilmek isteniyor. Çok güzel, yal
nız bu müstehcen şeyleri sanat eseri, ilim eseri di
yerek müdafaaya kalkıyorlar. Bu yoldan kurtulu
yorlar. Onun önüne geçmek lâzımdır. Sanat eseri, 
ilim eseri. Sanat eserinin, ilim eserinin gösterilece
ği yerler de olur. ( Bravo sesleri ) Başka yerlerde 
olamz. Binaenaleyh Halil Beyefendinin buradaki 
sanat ve ilim eserleri müstehcen değildir diye mut
lak olan fıkra yerine teklif ettikleri cümle kabul 
olunabilir. 

Sanat ve ilim eserleri ancak şu ve bu karinelerle 
takdir olunabilir. Evet, fennî mecmuada neşredi-
lirse sanat eseri olabilir. Meselâ bir teşrih parçası 
olabilir. Meselâ filân yerde bir sergi açılmış, mec
mualardan biri o sergideki bütün tabloların resimle
rini almış ve bu tablolar içerisinde çıplak resimler 
de vardır. İşte bunlar sanat eseri olabilir. Her halde 
karineler olmalıdır. Fakat bunlar olmaksızın lâalet-
tayin bir siyasî gazetenin sahifesinde sanat eseri 
diye konulması için başka bir sebep olması lâzım
dır. Bu suretle sanat eserUTİ, ilim eserleri nereler
de olur. Vazii kanun tarafından müddei umumi
lere bunun karinesi verilirse ve o yollar kendile
rine gösterilirse daha iyi olur. onun için Hükümet 
Halil Beyin teklifini kabul eder. 

Muhtelit E, M. M. Vasfi Raşit B. ( Şebinkara
hisar) — Efendim; bu takriri encümen de kabul 
eder. Çünkü gayesine muvafıktır. 

• Reis — Halil Beyin teklifini kabul edenler .... 
Etmiyenler .... Kabul edilmiştir. 

Şu halde maddeyi Halil Beyin tadili veçhile ka-
I bul edenler .... Etmiyenler .... Kabul edilmiştir. 
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Onuncu fasıl 

Şantaj 

OTUZ ÎKÎNCt MADDE — Bir kimsenin namu
sunu ihlâl edecek veya itibarını kıracak veya şöh
ret ve servetine zarar verebilecek bir maddeyi ne
şir vasıtasile ifşa etmek veya ifşa mahiyetinde ol-
mayıpta kendisinin şeref ve haysiyetine tecavüz 
teşkil edecek neşriyat yapmak tehdidile muayyen 
bir müddete ait abone bedelinden ve tarifeye tabi 
ilânların muayyen ücretinden fazla bedel ve ücret 
veya bunlara muadil bir menfaati kendisi veya 
başkası için temin edenler ceza kanununun 192 in
ci maddesi mucibince ceza görürler. 

Reis — Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul 
edenler . . . Btmiyenler . . • Kabul edilmiştir. 

On birinci fasıl 

Talan neşriyat 

OTUZ ÜÇÜNCÜ MADDE — Millî paranın kıy
metini düşürmek veya dahil veya hariçte bu 
paraya karşı itimadı sarsabilecek vakaları tasni 
veya tahrif ederek neşir ve işaa edenler üç aydan 
üç seneye kadar hapis ve yüz liradan beş yüz lira
ya kadar ağır para cezasile cezalandırılır. 

Ziya Gevher B. (Çanakkale) — Paranın kıyme
tini düşürmek yerine, paranın kıymetini düşürecek 
olacaktır. 

Reis — Maddeyi musahhah şekilde reyinize 
arzediyorum. 

Kabul edenler • . . Etmiyenler . . . Kabul edil
miştir. 

OTUZ DÖRÜNOÜ MADDE — Türk ceza kanu
nu hükümleri haricinde olarak matbuatta bilerek 
yanlış metinler veya bir kimseye atfedilmiş vesi
kalar yahut haddi zatinde doğru, fakat mündere-
catı tahrife uğratılmış metinler neşredenler bir 
haftadan bir aya kadar hapis ve on liradan elli li
raya kadar ağır para cezasına mahkûm olurlar. 

Reis — Reyinize arzediyorum. kabul edenler... 
Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

On ikinci fasıl 

Neşri memnu olan şeyler 

OTUZ BEŞÎNCÎ MADDE — A - İddianame
nin, son tahkikatın açılmasına müteallik kararın, 
bir cürme ait her hangi tahkikat evrakı ve vesi
kaların duruşmada okunmazdan evvel neşri mem
nudur. Ancak mahkemenin veya müddei umumi
nin müsaadesile ve bütün gazetlere birden icrası 
lâzım gelen tebliğlerine tevfikan bu vesikaların 
neşri caizdir. 

B - Isbatı caiz olmıyan sövme ve hakaret da
vasına ait zabıtların ve buna müteallik şikâyetna
melerin aynen ve hulâsatan neşri dahi memnudur, i 
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I C - Münderecatı umumî edep ve ahlâka doku-
nabilen tıbbı adlî raporlarının da neşri yasaktır. 

D - Muhakemesinin gizli olması kararlaştırılan 
dava zabıtlarının da mahkemenin müsaadesi olma
dıkça neşri memnudur. 

E - Ceza tahkikatı başladıktan sonra ilk tahki
kat esnasında tahkikat hâkiminin muvafaktinin in-
zimamile ve hazırlık tahkikatı esnasında yalnız 
Cumhuriyet müddei umumisinin emrile yapılmak
ta olan tahkikata ve adlî muamelelere müteallik ha
vadislerin ve cürmü yapanlarla cürme kurban o-

| lanlann fotoğraflarının neşri menedilebilir. 
I Buna muhalef e ancak müddei umuminin bu bap-
I taki yazılı emrinin gazete veya mecmua idarehane
sine tebliğinden itibaren bir suç olur ve yazan on 
liradan yüz liraya kadar hafif para cezasile cezalan
dırılır, 

F - Neşri caiz eski bir ilâmın suiniyetle ve yeni 
bir hükmün kezalik sui niyetle tekrar neşri, sövme 
ve hakaret iddiasile takibat yapılmasına ve ceza ve
rilmesine mani değildir. 

G - Mahkeme müzakerelerinin neşri memnudur. 
H -^Bir ceza devasının başlamasından son hük

mün verilmesine kadar hâkim ve mahkemenin ka
rarları ve muameleleri hakkında mütalea serdedile-
mez. 

î - Gizli bakılmryan boşanma davalarında an
cak 

1 - iki tarafın ve şahitlerin isimleri, san'atleri 
ve adresleri 

2 - Mevzubahs olan ve karar verilen hukukî me
şelerin kısaca izahı 

3 - Şahitlerin şahadetlerinin aynen olmamak 
şartile kısaca mevzuu 

4 - Hüküm fıkrası yazılabilir. 
Bu madde hükümlerine muhalif hareket eden

lerden 20 liradan 200 liraya kadar hafif para cezası 
alınır. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

OTUZ ALTINCI MADDE - - Gazete ve mecmu
alar kendi namlarına piyango, tombala ve saire 
gibi her hangi bir suretle tali ve kura oyunları 
tertip edemiyeceği gibi böyle tertiplerin kupon ve 
yazı ve ilânları gazete ve mecmualarda neşredile-
mez. Hilâfına hareket edenler iki yüz liradan bin 
liraya kadar ağır para cezasile mahkûm olurlar. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

OTUZ YEDÎNCI MADDE — Türk ve ecnebi 
müelliflerin ilmî ve edebî felsefî eserleri müstesna 
olmak üzere halkın ahlâkî duygularına dokunabi-
len hakikî veya muhayyel surette haydutluk, hır
sızlık veya diğer cinayetlerin icrasına veya bunları 
yapanların hayatı ve hareketlerine imtisale heves 
uyandırabilecek mahiyetteki matbualar neşri mem
nudur. Bu memnuiyete muhalif hareket edenler 

- 3 7 1 -



İ : 3 5 2 5 - 7 - 1 9 3 1 C : 1 
bir seneye kadar hapis ve iki yüz liraya kadar ağır 
para cezasile cezalandırılır. Tekerrürü halinde bu 
cezalar iki misli olarak verilir. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . , Kabul 
edilmiştir. 

OTUZ SEKİZİNCİ MADDE — İntihar vakala
rını mahallinin en büyük zabita memurundan me
zuniyet almaksızın neşretmek memnudur. Mezuni
yet alınarak neşri halinde dahi intihar edenlerin 
ve intihara teşebbüs eyliyenlerin resimleri basılmaz. 
Bu madde hükmüne muhalif hareket edenler bir 
haftadan bir seneye kadar hapis ve yirmi beş lira
dan iki yüz liraya kadar para cezasına mahkûm o-
lurlar. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

OTUZ DOKUZUNCU MADDE — Türk ceza 
kanununun 312 inci maddesinde yazılı suçları mat
buat vasıtasile irtikâp edenlere bu maddedeki ce
zalar altıda bir arttırılarak verilir. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler , . . Kabul 
edilmiştir. • 

KIRKINCI MADDE — Padişahlık ve hilafetçi
lik yolunda ve kommünistlik ve anarşistliğe tah
rik eden neşriyatta bulunulamaz. Hilâfına hare
ket edenlere altı aydan üç seneye kadar ağır ha
pis cezası verilir. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

Halil B. (Zonguldak) — Efendim, söz istiyo
rum. Bu maddeden sonra 41 inci madde olarak 
kanuna konması lâzım gelen bir esas vardır, onu 
arzedeceğim. 

Reis — Buyurun. 
Halil B. (Zonguldak) — Efendim bendeniz 
Muhtelit E. Reisi Cemil B. (Tekirdağ) — Efen

dim, encümen namına mı söylüyorlar ? 
Reis — Efendimi encümen namına mı söylü

yorsunuz ? 
Halil B. (Zonguldak) — Şahsım namına söylü

yorum. Fakat tabiî encümeni de mevzubahs ede
ceğim. 

Encümende konuşulduğu ve düşünüldüğü hal
de, kanunun taba verilmesinden dolayı, tabedile-
miyen, kanuna giremiyen bir esas vardır. Bunun 
kırkıncı maddeden sonra okunması lâzım geldiği 
için tasdi ettim. 

Biliyorsunuz ki memlekette muhtelif cereyan
lar mey anında bir de aileyi (Attake) eden bir ce
reyan vardır. Kadını teehhülden, çocuk yapmak
tan, memleket nüfusuna hizmet etmekten meneden, 
bunlardan soğutan bir cereyan vardır. Bunun ö-
nüne geçmek için encümende konuşmuştuk. 

Abdülmuttalip B. (Malatya) -— Kanunun mü
zakeresi bittikten sonra... 

Halil B. (Devamla) — Dedik ki; aileyi, aile 
mevcudiyetini ve aile kurmak esasını sarsacak ve 
kadınlığın ana olmak hususundaki fıtrî temayülünü 

zayıflatacak her türlü neşriyat yasaktır. Hilâfın
da hareket edeceklere, bir aydan bir seneye kadar 
hapis cezası verilir. Bunun kırkıncı maddeden son
ra 41 inci madde olarak konmasını arz ve teklif 
ederim. 

Reis — Halil Beyin teklifi müstakil bir madde
dir. Aileye müteallik muzir neşriyatın memnuiye-
tine dairdir. 

Muhtelit Encümen Reisi Cemil B. (Tekirdağ) 
— Efendim; Encümende kanunun müzakeresi bit
tikten sonra Halil Beyefendi bu noktai nazarı tek
lif ettiler. Encümende bulunan bütün arkadaşlar 
bu teklifi çok musip buldular. 

Reis — Halil Beyin teklifi okunacaktır. 
YÜKSEK REİSLİĞE 

Madde 41 olarak aşağıdaki maddenin ilâvesini 
teklif ederim: 

Madde 41 — Aile mevcudiyetini ve aile kurmak 
esasını sarsacak ve kadınlığı ana olmak hususun
daki fıtrî temayülünü zayıflatacak mahiyette her 
türlü neşriyat yasaktır. Hilâfına hareket edenlere 
bir aydan bir seneye kadar hapis cezası verilir. 

Zonguldak 
Halil 

Reis — Bu teklifi 41 inci madde olarak kabul 
edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

Bundan sonraki maddelerin numaraları ona 
göre tashih olunarak okunacaktır. 

KIRK İKİNCİ MADDE — Bir gazete veya 
mecmuanın mesulleri aleyhine dava açıldığı za
man Cumhuriyet müddei umumisi veya şahsî da
vacı tarafından davanın açıldığı, gazete ve mec
muanın idarehanesine tebliğ ettirilir. Bu tebliğ
den sonra hükmün katileşmesine kadar o gazete 
ve mecmualar yalnız takibat hakkında tek ve ba
sit bir işardan başka hiç bir sebep ve bahane ile 
bir şey yazamaz ve müşteki de bir şey yazdıramaz. 
Bu madde hilâfına hareket edenler yüz liradan 
bin liraya kadar ağır para cezasile cezalandırılır. 
Tekerrürü halinde bu para cezasının azamî haddin
den başka altı aya kadar hapis cezası verilir. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Ka
bul edilmiştir. 

KIRK ÜÇÜNCÜ MADDE — Memurların ve 
bilfiil asker olanlarla ordu mensuplarının dahilî 
ve haricî, siyasî meseleler hakkında mütaleaları 
askerlikve vazife aleyhinde tenkitleri mutazam-
mın ve inzibat ve itaata münafi olarak gönderdik
leri makale ve mektupların derç ve neşredilmesi 
memnudur. Bu memnuiyet hilâfına hareket eden
ler üç aya kadar hafif hapis cezasile beraber yirmi 
beş liradan iki yüz liraya kadar hafif para ceza
sına mahkûm olurlar. Neşredilen bu türlü yazıları 
yazmış olanların hüviyetlerini gizliyen gazete ve 
mecmuaların mesulleri bir haftadan altı aya ka
dar hapsolunur ve kendilerinden elli liradan iki 
yüz liraya kadar ağır para cezası alınır. 

Reis — Maddeyi kabul edenler.... Etmiyenler.... 
Kabul edilmiştir. 
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k l R K DÖRDÜNCÜ MADDE — 3 mart 1340 
tarih ve 431 numaralı kanunun hükmüne tevfikan 
Türkiye Cumhuriyeti hududu haricine çıkarılmış 
olanlarla 16 nisan 1340 tarih ve 481 numaralı af 
kanununun 3üncü maddesinde yazılı eşhasm gön
derdikleri yazıları gazete ve mecmualarla neşret
mek memnudur. Muhalif hareket edenler altı ay
dan üç seneye kadar hapis ve üç yüz liradan aşağı 
olmamak üzere para cezasına mahkûm olurlar. Bu 
suretle neşrolunan yazılar bir suç teşkil ettiği tak
dirde ayrıca takibat yapılır. 

Reis — Maddeyi kabul edenler-... Etmiyenler.... 
Kabul edilmiştir. 

KIRK BEŞÎKCÎ MADDE — Kanun ve nizam
namelerin resmî gazete ile neşrinden evvel aynen 
neşri memnudur- Hilâfında hareket edenlerden elli 
liraya kadar hafif para cezası alınır. 

Reis — Maddeyi kabul edenler-... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

On üçüncü fasıl 

Suç olmıyan neşriyat 

KIRK ALTINCI MADDE — Resmî Dairelerin 
malûmat ve beyanat vermiye salahiyetli memur
larının ve Hükümetçe tanınmış ajansların verdik
leri haberlerin neşri suç teşkil etmez. 

Reis — Maddeyi kabul edenler . . . Etmiyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

KIRK YEDİNCİ MADDE — A - Ceza kanu
nunun 486 inci maddesi hükmünce bir dava esna
sında iki taraf veya vekilleri tarafından dava hak
kında mahkemeye verilen evrakın ve serdolunan 
müdafaaların muhtevi olduğu tahkir lâfızlarının 
neşri mahkemece geri alınması emredilmiş olma
dıkça caizdir. 

B - Mahkeme huzurunda davaya aidiyeti ol
madığı halde üçüncü şahıslar aleyhine yapılmış ve 
mahkemece geri alınması emredilmemiş hakaretle
rin neşrinden dolayı gazete ve mecmualar takip 
edilemez. Haklarına tecavüz edilmiş olan üçüncü 
şahıslar ancak iki taraf ve vekilleri aleyhine me
denî ve cezaî takibatta bulunabilirler. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

On dördüncü fasıl 

Cevap hakkı 

KIRK SEKİZİNCİ MADDE — Gazete veya 
mecmuanın mesulleri matbuanın neşriyatından 
tevellüt edebilecek her türlü hukukî ve cezaî mesu
liyetlere halel gelmemek üzere bir memurun vazi
fesine müteallik fiillere ait olarak gazete ve mec
mualarda yapılan neşriyat hakkında bir Devlet 
memuru veya salahiyetli makam tarafmdan gön
derilen cevaplan meccanen neşretmeğe mecbur
dur. 

Cevap ve tashihler gazete veya mecmuanın bu 

cevap ve tashihlerin vusulünü müteakip ilk çıka
cak nüshasının ayni sütununa ayni puntu harfler
le hiç bir ilâve ve tayyolunmaksızın neşredilecek
tir. 

Neşriyat Devlet memurunun şahsına da taallûk 
ettiği takdirde bu memur ayrıca cevap vermek 
hakkına maliktir. 

Bir gazete veya mecmua neşriyatında zikir ve 
telmih edilen hakikî veya hükmî şahısların o neş
riyata cevap vermeğe hakları vardır. Cevap, gön
derenin imzasını havi olmak ve taallûk eylediği 
yazının iki mislini geçmemek lâzımdır. 

Cevap gazete ve mecmu ahakkmda hakareti 
mutazammm sözleri ve suç teşkil edebilecek mahi
yetteki ifadeleri havi olursa veya neşrinden üç ay 
geçmiş ise dercinden imtina edilebilir. Cevap ve 
tashihin dercinden imtina halinde imtinam sebep
leri derhal mahallinin Cumhuriyet müddei umu
milerine yazı ile bildirilir. 

Gazete için hakareti mutazammm veya suç teş
kil edebilecek mahiyetteki ifadeleri havi cevaplar
da müddei umumilik gazetenin talebi üzerine mü
nasip göreceği tadilleri yapar. Bu tadillerden son
ra cevabın neşrinden imtina edilemez. 

Cevabın neşrinden sonra gazete veya mecmua 
ayni memura veya ayni şahsa ve ayni meseleye taal
lûk eden yeni mahiyette neşriyat yaparsa yukarı
daki şartlar dairesinde ve bu defa yazının üç mis
lini tecavüz etmemek üzere tekrar bir cevap neşrine 
mecburdur. 

Bu mecburiyetlerden imtina halinde yirmi beş 
liradan beş yüz liraya kadar ağır para cezası hük-
molunur. 

Hakkında neşriyat yapılan şahıs ölmüş ise ce
vap vermek hakkı karı koca usul ve furuuna intikal 
eder. Bunlardan biri tarafından cevap ve tashih 
hakkının kullanılması diğerlerinden bu hakkı iskat 
eder. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

On beşinci fasıl 

Kararların neşri 

KIRK DOKUZUNCU MADDE — Gazete veya 
mecmua münderecatından dolayı kendilerinin mah
kûmiyetlerini mutazammm verilecek hüküm ayni 
gazete veya mecmua ile o hükmün tebliğinden iti
baren o gazete veya mecmuanın çıkacak nihayet 
ikinci nüshasında ve mahkûmiyeti icap ettiren ya
zıların çıkmış olduğu sütunda ayni puntu harfler
le ve o gazete veya mecmua tatil edilmiş ise müd
dei umumî veya alâkadarların talebi üzerine masa
rifi mahkûma ait olmak şartile hâkim ve mahkeme 
reisinin tensip edeceği diğer bir ıgazetenin tekabül 
edecek sütununda ve o sütunda ve ormutat i lân ta
rifesine göre verilecek bir ücret TüukabilİBde neş
rolunur. 

Neşir masrafları yine mahkûma * ait olmak şar
tile '.alâkadarları dilerlerse.diğer nihayet tiç rgazete 
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ile neşrine hükmolunabilir. 

Neşriyattan dolayı mahkûm edilen gazete veya 
mecmua mahkeme hükmünü neşretmezse eyni mah
keme iki yüz lira ağır para cezası hükmeder. Is
rar vukuunda para cezası iki kat hükmölunmakla 
beraber bu hükmün tebliği üzerine de koymazsa her 
teahhur eden gün için yüz lira para cezası alınır. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

On altmcı fasıl 

Gazete ve mecmuaların kapatılması 

ELLİNCİ MADDE — Memleketin umumî siya
setine dokunacak neşriyattan dolayı îcra Vekilleri 
Heyeti kararile gazete veya mecmualar muvakka
ten tatil olunabilir. Bu suretle kapatılan gazete 
veya mecmuanın neşrine devam edenler hakkında 
18 inci madde hükmü tatbik olunur. 

Bu suretle kapatılan bir gazetenin mesulleri ta
til müddetince başka bir isim ile gazete çıkara
maz. 

Başvekil İsmet Paşa (Malatya) — Memleketin 
umumî siyasetine dokunacak neşriyattan dolayı hü
kümete verilen salâhiyetin tatbikında ne düşün
düklerimizi Büyük Meclise arzetmek isterim. Bir 
memleketin umumî siyasetine dokunacak mevzualar 
muhtelif ahval ve şerait altında tahmin olunamı-
yacak, sayılamıyacak kadar çok olabilir. Şimdi 
ben vehleten akla gelebilecek daimî mahiyeti haiz 
görülen mevzulara temas etmek isterim. Bunlar
dan birincisi: Her hükümet için rejimin müdafaası 
başlıca bir vazife olacaktır. Cumhuriyetin müda
faası için kanunlar, mümkün olduğu kadar tarif 
ve tafsil olunan ahvalde bir çok müeyyedeler koy
muşlardı. Fakat propaganda henüz bütün ihtima-
lâtı, tarif ve tesbit olunan bir fen olarak gösteril
mediği için, propagandanın tahavvülâtı evvelden 
tahmin edilemez. Binaenaleyh Cumhuriyetin mü
dafaası her cumhuriyet hükümetinin hassas buluna
cağı ilk ve en mühim vazife olacaktır. Bütün neşri
yatı bu noktai nazardan takip ederiz. 

Kezalik bu memleketin en mühim mevzuu Bü
yük Millet Meclisinin itibarıdır. Büyük Millet Mec
lisi öyle bir mevcudiyettir ki onun bu memleket 
hayatında doğması, icrayi faaliyet etmesi ve bütün 
semerelerini alması her hangi bir iktidar sahibinin 
fermanına muhtaç olmuş değildir. Büyük Millet 
Meclisi bu milletin hayatında milletin bizzat ayağa 
kalkması ve bütün şerait ve müşkülâta hâkim olarak 
milletin mukadderatına vaziyet etmesile vücut bul
muştur (Alkışlar). 

Arkadaşlarım, Büyük Millet Meclisi memleke
tin mukadderatına vaziyet ettiği gün, ilk işi kendi 
meşruiyatını müdafaa etmek olmuştur. Bu ihtiyaç 
bu memleketin hayatında daima baki kalacaktır. 
Vazifesini müdrik olan hiç bir hükümet, memle
kette Büyük Millet Meclisinin itibarının örselen
mesinden vücude gelebilecek ihtimalât ve netayi-
ei hafif göremez (BraVö sesleri), Denilebilir ki 

Büyük Millet Meclisinin müdafâası için Devletiri 
bütün kanunları kâfi derecede ahkâmı müeyyide 
koymuştur. Böyle olmakla beraber öyle zamanlar 
olur ki Büyük Millet Meclisinin itibarına tevcih 
olunan gizli ve muttarit bir cereyanın cürüm ma
hiyetine girecek bir takım araz göstermesine kadar 
bekliyemeyiz. Memlekette her müşkülü halleden, 
ne kadar muğlâk olursa olsun millî meseleleri niha
yet durulmuş bir su gibi bir istikamete tevcih ede
bilen yegâne kuvvet Büyük Millet Meclisidir. 0-
nun için sözlerimin huzuru âlinizde herkes tara
fından eyi işitileceğini, eyi dinleneceğini ümit et
mek isterim. Büyük Millet Meclisinin icrayi faa
liyet etmesine, memlekette haysiyet ve itibarının 
her takdirden yüksek tutulmasına, mebusların Bü
yük Millet Meclisi kürsüsündeki mütalealarının bir 
takım tazyikler ve tesirler altında tutulması hülya
larından vazgeçilmesine nazarı dikkati celbederim. 
(Bravo sesleri, alkışlar). Burada her mesele, her 
surette tetkik olunacaktır. Her mebus her şeyi 
söyliyecektir. Teşkilâtı esasiyemizin ruhu budur. 
Bütün kanunların esası budur. Bütün bu hüküm
lere riayet eder görünerek yıldırıcı bir tesir yapma
ğa çalışmakta olan neşriyata mani olmak vazifemiz 
olacaktır. (Bravo sesleri, alkışlar). 

Arkadaşlarım; Reisi Devlet meselesi de millî 
hayatta ve cumhuriyet hayatında nazik bir mevzu
dur. Ceza kanununun son tadil olunan ahkâmında 
Resicümhurlara karşı suç addolunabilecek efal ve 
tâvurların tarifi daha ziyade tafsil edilmiştir. Bu, 
böyle olmakla beraber hükümetler yalnız böyle se
kiz senelik cumhuriyetlerde Reisicumhurlar aleyhin
de yapılacak propagandalara değil, eski cumhuri
yetlerde bile Reisi Devlet aleyhinde muttarit, bir 
propaganda yapılmasına müsaade edemezler. Bu 
şahıs dolayısile ve bilvasıta nihayet rejim meselesi 
olabilir, bunun için umumî siyaset noktai nazarın
dan bunu da söylemek isterim ki, Reisi Devlet gibi 
şayanı ihtiram nazik bir mevzu için neşriyatta ulu 
orta ve dikkatsiz yürünemez. 

Bir mühim mevzu daha vardır. O da yabancı
ların bu memleketteki neşriyatla memleketin umu
mî siyasetine tesir edecek bir faaliyet göstermele
ridir. Buna da müsaade edemeyiz. Memleketin 
umumî siyasetini vatandaşların gözünden kaçıracak 
surette neşriyata dahi müsaade edemeyiz (Bravo 
sesleri). 

Memleketin umumî siyasetini vatandaşların gö
zünden kaçıracak şekillerde yabancı siyasetler kendi 
tesirleri altına almağa muktedir olamryacaklardır. 
Kanun ahkâmı ve müdafaa vasıtaları kifayet etmez
se hükümet nihayet bu salâhiyetini memleketin u-
mumî siyasetini müdafaa için kullanmak mecburi
yetinde kalacaktır (Alkışlar). 

Memleketin vahdetini sarsacak neşriyat; umu
mî siyaseti esasından müteessir edecek neşriyat 
cümlesindendir. Millî vahdet fikirlerinin teşettüte 
sevkolunmasma, vatan birliğinin ehemmiyetten dü
şürülmesine müsaade edemeyiz. 
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Ordu aleyhine neşriyat bilhassa nazarı dikka

timizi celbeder. Memleketin müdafaa esbabı ve ve
saiti her vasıta ve her vesile ile kanuşulabilir. Bü
tün bu esbap ve vesilelerin ordu aleyhinde müret-
tep bir propaganda mevzuu olmasına müsaade et
memek hükümetinizin vazifesi olacaktır. Arka
daşlarım; diğer bir nazik mevzu daha vardır ki 
oraya temas etmek istiyorum. O da zabıta kuvvet
leri aleyhindeki neşriyattır. Haklı olarak denile
bilir ki, her hangi bir zabıta memurunun vatan
daşların hayatında çok girgin bir vaziyeti vardır. 
her meselede kanun ahkâmı dahilinde vatandaş
larla temasta bulunacaktır. Bundan şikâyet etmek 
için bir çok sebepler olabilir. Bu sebepler, zabıta 
kuvveti aleyhinde vaziyet almağı tazammun et
mez. Bir zabıta memurundan şikâyeti haklı gör
mek mümkün olduğu kadar bu vesile ile neşriya
tın hüsnü niyetle tefsir olunamıyacak bir maksa
dı mahsusa müstenit olması ihtimali de vardır. 
Ben öyle ahval görmüşümdür ki, zabıta memurla
rı, polis, jandarma ve saire, mütemadi ve hasmane 
bir neşriyat karşısında o kadar ürkek bir hale gel
mişlerdir ki, cinayet işlemekte olan bir cani ken
di göğsüne silâhını tevcih etmiş iken kendi silâhı
nı çekip hem gendisini, hem kanunu müdafaa için 
tereddüt etmiştir. (Çok doğru sesleri). Böyle ahva
le bu memlekette şahit olmuşumdur. Bu kabil neş
riyat samimî bir şikâyet veya tenkit veya âmirin 
müdahalesini istiyen bir davet midir, yoksa zabıta 
kuvvetlerini mefluç bir hale getirerek ondan son
ra her maksadı husule getirecek bir anarşi iste
mek midir? Bu, bir takdir meselesidir ki, bu mak
satla Büyük Meclis hükümetlere hudutsuz salâ
hiyetler vermiştir. Onun için zabıtanın kendi oto
ritesini ve kanunu tatbik edecek mevcudiyet ve 
mazbutiyetini muhafaza edebilmeleri bizim hassas 
olduğumuz bir nokta olacaktır. 

Arkadaşlarım, Temas ettiklerim vehleten hatı
ra gelen mevzulardır. Eğer bir memleket hayatın
da umumî siyasete dokunacak mevzuları kamilen 
evvelden keşfetmek mümkün olsaydı belki saymak 
daha kolay olurdu. Fakat, saydıklarımın haricin
de nice ihtimalât vardır ki onlar üzerinde şimdi
den bir tarif yapmağa imkân yoktur. 

Bazı zamanlar olur ki, bir memlekette muay
yen meseleler o memleket için umumî siyasetin 
toplandığı mevzular olabilir. Bu mesele adlî veya 
malî veya askerî, ahlâkî veya terbiyevî veya sair 
her hangi bir mahiyette olabilir. Gün gelir ki bir 
memleketin mevcudiyeti ve umumî siyaseti bir ma
lî mesele üzerinde toplanabilir. O gün için hükü
metlerin mesele üzerinde memleketin müdafaası 
için bilhassa hassas bulunması büyük vazife olur. 

Bunu arzetmekten maksadım, saydığım ihtimal
ler haricinde bir çok mevzular hükümetlere, bu sa
lâhiyeti tatbik etmek için vazife verecektir. Bun
ları tasrîh edemem. 

Arkadaşlar; umumî siyaset kelimesi üzerinde 
hatıra gelen maruzatımı zannederim arzettim. Me

selenin nezaketi hükümetlere neşriyata müdaha
le etmek için takdir hakkı ve mutlak bir salâhiyet 
verilmiş olmasıdır. Bu gün huzurunuzda mesul o-
lan hükümetin çoktan beri mevcut olan bu takdi
rî salâhiyeti nasıl kullandığını bilirsiniz. Bu hu
susta geçen bir çok tecrübeler size itminan ver
miş olabilir. Bu bizim ümidimizdir. 

Fakat âtiyen Hükümetler bu takdirî salâhiyeti 
nasıl istimal edecekler? bu hususta bir endişe va
rit olursa derhal söylemeliyiz ki bu endişeye karşı 
en büyük teminat bilhassa bu mevzuda mevcuttur. 

Çünkü, hükümetler Büyük Meclisin bir an fa
sınla, inkıta kabul etmiyen murakabesi altındadır 
k i ; takdirî salâhiyeti yanlış tatbik etmesinden her 
an mesul edilebilir. 

Binaenaleyh mevzuun verdiği salâhiyetin talep 
ettiği teminat ta ziyadesile mevcut demektir. (Bra
vo sesleri, alkışlar). 

Reis — Başka mütalea yoktur. 
Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul edenler... 

Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

On yedinci fasıl 

Matbuaların toplatılması 

ELLÎ BÎRÎNCÎ MADDE — Yabancı bir mem
lekette çıkan bir gazete veya mecmuanın Türkiye
ye sokulması ve dağıtılması îcra Vekilleri Heyeti 
kararile menolunabilir. 

Dağıtılan nüshalar karardan evvel, îcra Vekil
leri Heyetinden müstacelen karar alınmak üzere, 
Dahiliye Vekilinin emrile toplattırılabilir. Meno-
lunmuş gazeteleri memnuiyeti bilerek Türkiyeye 
sokan ve dağıtanlardan 300 liraya kadar ağır para 
cezası alınır. 

Reis — Maddeyi kabul edenler.... Etmiyenler.... 
kabul edilmiştir. 

ELLİ ÎKÎNCÎ MADDE — Âdaba münaf i müs
tehcen resimeleri havi neşriyat Cumhuriyet müd-
dei umumilerinin emrile toplattırılabilir. 

Reis — Maddeyi kabul edenler.... Etmiyenler.... 
kabul edilmiştir. 

On sekizinci fasıl 

Tazminat ve manevî zarar 

ELLÎ ÜÇÜNCÜ MADDE — Matbuat cürüm
lerinden ve matbuat vasıtasile yapılacak suçlar
dan dolayı hükmolunacak tazminat ve mahkeme 
masrafları gibi hukukî ve malî mesuliyetlerden 
cezaya mahkûm olanlarla beraber sermaye koyan
lar meteselsilen mesuldürler. 

Reis — Maddeyi kabul edenler.... Etmiyenler.... 
kabul edilmiştir. 

On dokuzuncu fasıl 

Müruru zaman 

ELLÎ DÖRDÜNCÜ MADDE — Matbnat v*şj-
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fasile yapılan suçlar altı aylık müruru zamana ta
bidir. 

Reis — Kabul edenler .... Etmiyenler .... Kabul 
edilmiştir. 

Yirminci fasıl 
Takip ve muhakeme usulleri 

ELLİ BEŞİNCİ MADDE — Türle ceza kanunu-j 
nun 426, 427, 480 ve 482 inci madde 1 erile bu kanu
nun 18 inci maddesinin A ve B fıkraları ye 8, 19,! 
20, 28, 29, 30 33, 34, 35, 44, 47, 48 inci maddeleri şü- i 
mulüne giren suçlardan dolayı hazırlık tahkikatı 
yapılmaz. 

Reis — Kabul edenler .... Etmiyenler .... Kabul I 
edilmiştir. 

ELLİ ALTINCI MADDE — Matbuat vasıta- i 
sile irtikâp edilen ağır ceza mahkemesinin vazife
sine dair suçlardan gayri suçlar Cumhuriyet müd-

• dei umumiliğinin iddianamesile doğrudan doğruya 
mahkemeye verilir.- Müstehcen mahiyetteki neş 
riyattan dolayı gazete veya mecmuanın intişarı 
mahzurlu görülürse Cumhuriyet müddei umumili-
ğince gazete veya mecmuanın muvakkaten ta
tili ve lüzumu halinde de maznunların tevkifi mah
kemenin her safhasında davayı görecek olan mah
keme veya hâkimden istenir. Bu talep duruş-1 
madan evvel vaki olursa mahkeme veya hâkim 
evrakı tetkik ederek tatil ve tevkif hakkında bir 
karar verir. Beraet kararile tatil kararı kalkar. 
Mahkûmiyet halinde mahkûmun mahkûm olduğu 
müddet veya para cezasının ödenmesinden do
layı ne miktar hapis cezası lâzım geliyorsa o 
miktara muadil olacak ve ceza kanununun 25 inci 
maddesinde muayyen müddetin azamî haddini geç-
miyecek bir müddetle gazetenin tatiline dahi hük-J 
molunabilir. 

Gazete veya mecmualarını karar hilâfına neş-
redenler hakkında üç aydan aşağı olmamak üzere ı 
hapis ve 200 liradan aşağı olmamak üzere ağır 
para cezası hükmolunur. 

Reis *— Kabul edenler .... Etmiyenler .... Kabul 
edilmiştir. 

ELLİ YEDİNCİ MADDE — Bir suçta müşte
rek olanlardan bir veya bir kaçı hakkında dava 
açılması izin almağa bağlı olur ve iznin alınmama
sı veya her hangi bir suretle tebligat icra edilme
mesi sebebile geçecek zaman matbuat vasıtasile 
irtikâp edilen suçların muhakemesi için bu ka
nunda kabul edilen sürati tehir edecek mahiyette 
görülürse bu kabil maznunlar hakkındaki muha
kemenin mavakkaten tadiline karar verilebilir. 
Mütekabil davalarda maznunlardan biri hakkında 
dava açılması izin almağa bağlı olduğu takdirde 
birleştirilmiş olan davalardan birinin veya bir ka-J 
çının meselenin mahiyetine göre muvakkaten ta
tiline karar verilebilir. 

Reis -— Kabul edenler .... Etmiyenler .... Kabul 
edilmiştir. I 

| ELLİ SEKİZİNCİ MADDE — Matbuat vası
tasile irtikâp edilen suçlardan dolayı lüzumuna 
göre Cumhuriyet müddei umumilerince yapılacak 
hazırlık tahkikatının nihayet bir hafta zarfında 
ikmali lâzımdır. İlk tahkikata tabi bu tahkikat en 
kısa bir zamanda neticelendirilir. 

Reis — Kabul edenler .... Etmiyenler .... Kabul 
edilmiştir. 

ELLİ DOKUZUNCU MADDE — Mahkemeler 
maznunun ikametgâhı itibarile mahkemeye celbe-

I dilmesi için lâzım gelen müddeti nazarı dikkate ala-
! rak duruşmaları ceza muhakemeleri usulü kanunun
daki müddetlerle mukayyet olmıyan en kısa bir 
zamana tayin ederler. Kat 'î bir zaruret olmadıkça 

I duruşmalar arasında beş günden fazla ara verile
mez. Daha uzun bir müddete ihtiyaç görülürse bu
nun sebepleri kararda tafsilen tesbit olunur. Du-

I ruşmaıun hitamında Cumhuriyet müddei umumi
sinin iddiasını hemen serdetmesi lâzımdır. İşin 
ehemmiyetine göre müddei umumilikçe evrakın 

[ tetkikimi ihtiyaç gösterilirse bunun için en çok üç 
gün mühlet verilir. Cumhuriyet müddei umumisi 
tarafından iddia serdedildikten sonra maznunun 
müdafaasını hazırlıyamadığı anlaşılırsa bunun için 
kendisine en çok beş gün mühlet verilir. Müdafa
adan sonra hemen ve nihayet üç gün içinde hüküm 
tefhim edilir. 

Reis — Kabul edenler .... Etmiyenler .... Kabul 
edilmiştir. 

ALTMIŞINCI MADDE — Matbuat vasıtasile 
irtikâp edilen suçlardan dolayı sadır olan karar ve 
hükümler aleyhine tevessül olunacak kanun yolları 
ceza muhakemeleri usulü kanunu ahkâmına tabi
dir. 

Temyiz mahkemesinde maznunun celbedilmesi 
hususunda yukanki maddeler hükümleri tatbik 
olunur. Asliye mahkemelerince tayin olunan ce
za miktar ve müdafaa hakkını ihlâl etmiyen usul 
hataları nakız sebebi teşkil edemez. Nakzolunan 
hüküm; mahkûmiyete esas filin suç teşkil etme
diği noktasından nakzolunursa temyiz mahkemesi 
beraet kararını verir. 

Temyiz Mahkemesi hükmü asliye mahkemesi
nin suçun vasfında hata ettiği noktasından nakze
der ve bu da cezanın ağırlaşmasını mucip olmazsa 
bu hatayı tashih etmek suretile davayı hükme bağ
lar. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

ALTMIŞ BİRİNCİ MADDE — Kanunî tebliğ 
muamelelerinde gazete idarehanesi, gazete sahibi 
ile umumî neşriyatını idare eden zatın kanunî ika
metgâhları sayılır. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

ALTMIŞ İKİNCİ MADDE — Ağır cezayi müs-
telzim maddelerden maada suçlar asliye mahkeme
sinde görülür. 
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Beis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

ALTMIŞ ÜÇÜNCÜ MADDE — Müddei umumî 
ve hâkimler vazifelerini bu fasılda yazıldığı sürat 
ve müddetlerde muhik bir sebep olmaksızın ifa et
mezlerse haklarında hâkimler kanununun 22 inci 
maddesi hükmüne tevfikan kidem tenkisi ve ica
bına göre ondan sonra gelen inzibatî cezalar tat
bik olunur. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

ALTMIŞ DÖRDÜNCÜ MADDE — Matbuat 
suçlarından haklarında takibata başlananlar mah
keme huzurunda da şifahen vekil gösterebilirler. 
Ancak üç gün zarfında vekâletnamenin asıl veya 
tasdikli suretini mahkemeye vermeleri şarttır. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler , . . Kabul 
edilmiştir. 

Hakkı Tank B. (Giresun) — 21 inci fasla geç
meden evvel bir maruzatım vardır. 

Efendim; muhakeme usullerine dair kabul bu
yurduğunuz maddeler matbuat suçlarının kısa bir 
zaman zarfında bir hükme bağlanmasını istihdaf 
ediyor. Bendeniz bu vesileden istifade ederek 
şimdiye kadar matbuat suçları üzerinde yapılan 
muhakemelerin süratle bitmesinde engel olan bir 
şeyi tecrübelere müsteniden arzetmek istiyorum. 

Elimizdeki ceza muhakemeleri usulü kanunu bir 
madde kabul etmiştir. O madde mucibince meselâ 
Ankarada neşrolunan bir gazete Edirnede her han
gi bir adamı müteessir etmişse ve bu matbua her 
hangi bir vasıta ile o adama kadar gitmiş bulunu
yorsa müteessir olan kimse, orada, bunun hak
kında ceza muhakemeleri usulü kanununun 8 inci 
maddesine göre dava açabilir. 

Bu esasın aleyhinde söyliyecek değilim. Yalnız 
yeni kabul buyurduğunuz maddelere göre matbu
at suçlarının mesulleri o kadar çoğalmıştır ki böy
le bir yerde açılan bir dava neticesinde mesullerin 
takım takım oraya gitmesi lâzım gelecektir. Bu 
vaziyet itibarile bilhassa Adliye Vekili Beyefendiyi 
Meclisi tenvir etmeğe davet ediyorum. Zannediyo
rum ki matbuat suçları üzerinde açılacak davaların 
kısa bir zaman içinde görülmesi arzusuna tamamile 
mani teşkil eder. 

Bendeniz yine bu esası da muhafaza ederek 
ceza usulü muhakemeleri kanunundaki bir fıkraya 
atfen buraya bir maddenin ilâvesini rica ediyorum. 
Diyorum ki : hâkimler, mahkemeler, bir matbua
nın neşir edildiği yer haricinde açılmış bir dava 
karşısında maznunların - eğer maznun iselerse -
istinabe suretile bulunduğu yerde ifade vermele- j 
rine muvafakat etsinler. Elimizdeki ceza muha-1 
kemeleri usulü kanununda bu salâhiyet vardır.; 
Fakat hâkimin ihtarına bırakılmıştır ve diğeri 
bir kayit ile takyit edilmiştir ki o da; (ağır cezayi' 
müstelzim değilse) - kaydidir. Ayni ibareyi muha-1 
faza ediyoruz. Ağır cezayi müstelzim olmıyan mat-1 

buat suçlarından dolayı mahkeme maznunu - eğer 
istemişse - duruşmaya icbar etmesin. Bu maksat
la bir teklif arzediyorum. Zannediyorum ki, ilti
zam buyurduğumuz sürat esası» bu suretle daha 
çok temin edilmiş olacaktır. Bundan başka bu ka
nunda bittabi tecavüze uğrıyan kimselerin haysi
yeti nazarı dikkate alınmıştır. Haysiyetin ve şere
fin tamirini bu kanun derpiş etmiştir ve onun 
için bir takım teyidî maddeler konmuştur. Muh
terem Meclisin nazarı dikkatine arzetmek isterim 
ki gazete ve mecmua çıkaranlar da ayni suretle 
haysiyet ve şerefleri yerinden tutulması lâzım ge
len vatandaşlardır. Mecelleyi kaldırdınız. Fakat 
beraatı zimmet asıldır. Hükmünün, zannediyorum 
içimizde yaşaması lâzımdır. Edirnede bulunan bir 
adam, bir gün Hâkimiyeti Milliye veya Adanada 
çıkan Yeni Adana gazetesini okumuş. Neden ak
lına esmişse esmiş, burada kendine tecavüz ma
hiyetinde zannettiği bir yazı görmüş, derhal git
miş dava açmıştır. Bu dava neticesinde Adanada-
ki gazetenin sahibi veya neşriyat müdürü ve tas
ni edilmiş olduğuna göre tasni eden derhal hâki
min davet kararile Edirneye gitmek mecburiye
tindedirler. Bu gibi haller matbuat davalarının 
sürüncemede kalmasına en kat ' î âmil teşkil edi
yor. Bunun hakkında size sayısız misaller arzede-
bilirim. Yine şunu da dermeyan edebilirim ki alâ
kadar olduğumuz gazetelerden bir çokları hakkın
da şimdiye kadar mahkemeye verilmiş yüz dava 
varsa bunların 95 inden gazeteler beraet etmiş
tir. Demek ki halkın 95 i gazetleri izaç etmişlerdir 
ve haksız bir zanla mahkemeye müracaat etmişler
dir. Şüphesiz ki vatandaşların mahkemeye müra
caat haklarını teslim ederim. Bu, tabiidir ve o ga
zeteci tecavüz görenin bulunduğu yerdeki mahke
mede mahkûm edilebilir. Fakat îstanbulda veya 
Ankaradaki bir hâkim, böyle bir dava olduğu 
zaman gazete sahibi behemehal davacının bulun
duğu yere gelsin derse; size şimdiden uzun tec
rübelerime istinaden söyliyeyim ki bu maddelerle 
istihdaf ettiğiniz sürat, katiyen hasıl olmıyacak-
tır. Bunun için Muhtelit Encümenin ve Adliye 
Vekili Beyin nazarı dikkatini celbederim ve lazım
sa encümene alınarak tetkik edilmesini teklif edi
yorum. 

Muhtelit E. M. M. Vasfi Raşit B. (Şebin Kara-
hisar) — Hakkı Tank Beyefendinin teklifleri sırf, 
sövme ve hakaret gibi hükümlere aittir. Çünkü 
ancak bunlar da müddeinin bulunduğu yerde da
va ikame edilebilir . 

Ahkâmı umumiye böyledir. Ağır cezayi müstel
zim olmıyan davalarda maznunu celbedip etme
mek, hâkimlerin takdirine bırakılmıştır. Hakkı 
Tarık Bey hâkimin bu takdirini refetmek istiyor. 
Biz bu matbuat kanununda, maznunun, müddei
nin bulunduğu yer mahkemesinde sorguya çekil
mesi şartile mahkemede hazır bulunmaktan vares
te kalması ve yerine vekil göndermesi esasını ka
bul ediyoruz. 
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Filvaki Vanda oturan ve îstanbulda çıkan bir 

gazetenin duçarı tecavüzü olan bir adamın hakkını 
nasıl koruyorsak ve nasıl Vandan îstanbula gelme
mesini temin ediyorsak îstanbulda çıkan bir gazete 
sahibinin de Vana kadar gitmemesi için suhulet 
gösterilmekte mahzur yoktur. Fakat encümen bu 
şekli tetkik etmediği için lütfen bu teklifimin en
cümene verilmesini rica ederim. (Hayır, hayır ses
leri). 

Reis — Efendim; Müsaade buyurursanız Hakkı 
Tarik Bey efendinin teklif ettikleri maddeyi oku
yalım. Encümen mutabık ise reye koyarım, mesele 
hallolunur. 

YÜKSEK REİSLİĞE 

(Ceza muhakemeleri usulünün 8 inci maddesi
nin son fıkrası hükmünce bir matbua aleyhine, çı
karıldığı yerden başka bir yer mahkemesinde açı
lan davada o kanunun 226 inci maddesine göre 
maznun olan istemişse hazır bulunmak mecburiye
tinden vareste tutulur.) 

Bu fasla ilâvesini rica ederim. 
Giresun 

Hakkı Tarik 

Reis — Encümenin mütaleası nedir efendim? 
Hakkı Tarik B. (Giresun) — Encümen muta

bakatını bildirdi. Hükümet noktai nazarını söy
lesin. 

Reis — Hükümetin noktai nazarını soruyorlar! 
Adliye Vekili Yusuf Kemal B. (Sinop) — Bu, 

ceza muhakemeleri usulü kanununun 226 inen mad
desini tadil manasını tazammun eder. Çünkü bu 
madde ağır cezalıdan maadasında maznunun ta
lebi üzerine mahkeme kendisini hazır bulunmak 
mecburiyetinden vareste tutabilir. Hakkı Tarık Be
yefendinin teklifleri ağır cezayı müstelzim olsa 
bile. 

Hakkı Tarik B. (Giresun) — Hayır, hayır efen
dim, ayni kaydı muhafaza ederek. 

Adliye Vekili Yusuf Kemal B. ( Sinop ) — O 
halde buna ne lüzum var! Kanunlarımızda vardır. 

Hakkı Tank B. (Giresun) — 226 inci maddede 
(tutabilir) diyor. Ben, matbuat suçlarında (tutsun) 
diyorum. 

Reis — Efendim; Hakkı Tarik Beyin teklifi 
ceza muhakemeleri ususlü kanununun bir madde
sini tadil mahiyetindedir. 

Hakkı Tank B. (Giresun) — Tadil değil, müs
takil bir maddedir. 

Reis — Hakkı Tarik Beyin teklifini reyinize 
arzediyorum. Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Ka
bul edilmemiştir. 

Yirmi birinci fasıl 

Devlet daire ve müesseselerine ait gazete ve 
mecmualar 

ALTMIŞ BEŞÎNOI MADDE — Devlet daire 
ve müesseseleri tarafından neşredilen resmî gazete 

veya mecmualar bu kanunun matbuat vasıtasile 
irtikâp edilen suçlar hakkında ve neşriyattan ken
dini mutazarrır addeden kimselerin gönderecek
leri cevaplan neşretmek mecburiyeti hususunda 
kabul ettiği hükümler haricindeki mükellefiyet ve 
şartlardan müstesnadır. 

Bu gazete veya mecmualar vasıtasile irtikâp 
edilen suçlardan dolayı gazetenin doğrudan doğ
ruya idaresinden mesul olanlarla birlikte suç mev
zuu olan yazı veya resim sahibi müştereken mesul 
olurlar. Bu hususta memurin muhakematı hakkın
daki kanun hükümleri cereyan etmez. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

Hakkı Tarik B. (Giresun) — Efendim; söz is
tiyorum. Bir iki nokta vardır ki, arzetmiştim. En
cümen cevap vermedi. Evvelâ matbaacıların mesu
liyeti hakkında Hükümetin teklifinde olduğu gibi 
eski matbuat kanununda bir madde vardı. O 
madde burada meskûtünanh geçmiştir. Hükümet 
bunu iltizam ediyor mu? bu suretle sakit kalmış 
olmasına ne deniyor?. Ondan sonra imza sahibi 
aleyhinde dava açılabilir mi? diye bir sual sormuş
tum. Cevap verilmesini encümenden rica ediyorum. 

Adliye Vekili Yusuf Kemal B. (Sinop) -— Efen
dim ; mevzubahs ettikleri madde, hakikaten varit
tir. Bunu bir kere encümende konuşsak iyi olacak
tır. 

Hakkı Tank B. (Giresun) — Eski matbuat ka
nununun on birinci maddesine ait bir maddedir. 
Hükümetin lâyihasında vardır. 

Reis — Eski matbuat kanunundaki bu madde
nin, encümen aleyhinde midir? Hükümet buna ta
raftar olduğunu söyledi. 

Muhtelit Encümen Mazbata Muharriri Vasfi 
Raşit B. (Şebin Karahisar) — Efendim; encümen 
bu noktayı unutmadı ve ihmal de etmedi. Bu mese
le encümende uzunca münakaşa edildi ve Hükü
metin teklifi konuşuldu ve mutlaka kurban ara
mak için mesuliyeti müvezzilere kadar indirmek
ten çekindi, Mücrimi aramak yolundaki esas na
zarı dikkate alınarak bu teklif sureti katiyede red
dedildi. 

Yirmi ikinci fasıl 
Kanunun tatbiki 

ALTMIŞ ALTINCI MADDE — 16 temmuz 1325 
tarihli matbuat kanunu ve zeyilleri ile matbaalar 
kanunu ve hakkı telif kanununun bu kanuna mu
halif hükümleri mülgadır. 

Reis — Reyinize arzediyorum. Kabul edenler.. . 
Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

Efendim; yedinci maddenin metninin tadili 
hakkında Celâl Sahir Beyin takririni okuyacağız. 

YÜKSEK REİSLİĞE 
Yedinci maddenin son fıkrasının şöyle tadilini 

teklif ediyorum: 
Bu maddedeki hükümlerin resmî daire, meslek 

veya ticaret işlerine veya aile, siyaset ve cemiyet 
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hayatının işlerine yariyan ilân, tarife, ticarî sirkü
ler ve saire gibi matbualara ve neşreden zatın doğ
ru adı bulunmak şartile intihap beyannamelerile 
siyasî beyannamelere şümulü yoktur. 

Zonguldan 
Celâl S ahir 

. Reis — Encümenin itirazı yoktur. Bu fıkranın 
maddenin sonuna ilâvesini kabul edenler . . . Etmi-
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

Buna göre madde şöyle oluyor: 

Üçüncü fasıl 

Her türlü matbualar 

YEDİNCİ MADDE — İkinci maddenin şümu
lüne giren matbualar üstünde matbaanın adı ya
zılır. Buna muhalif hareket eden .matbaacılar on 
liradan yüz liraya kadar hafif para cezasına mah
kûm olurlar. 

Böyle bir mahkûmiyetten altı ay geçineiye ka
dar bu suç yeniden işlenirse suçlu ayrıca iki aya 
kadar hapis ile de cezalandırılır. 

Yanlış bir at yazılması halinde yukarıki fıkra
larda yazılı cezalar iki kat olarak verilir. 

Bu maddedeki hükümlerin resmî daire, meslek 
veya ticaret işlerine veya aile, siyaset ve cemiyet 
hayatının işlerine yarıyaıı ilân, tarife, ticarî sirkü
ler ve saire gibi matbualara ve neşreden zatın doğ
ru adı bulunmak şartile intihap beyannamelerile 
siyasî vebannamelere şümulü yoktur. 

Reis — Maddeyi bu şekilde reyinize arzediyo-
runı. Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul edil-
mıştıir. 

ALTMIŞ YEDİNCİ MADDE — Bu kanun neş
ri tarihinden muteberdir. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

ALTMIŞ SEKİZİNCİ JYIADDE — Bu kanunun 
hükümlerini icraya îcra Vekilleri Heyeti memur
dur. 

Hakkı Tank B. (Giresun) — Efendim, demin 
bir sual arzettim, yalnız imza sahibi aleyhine da
va açılabilir mi dedim; cevapsız kalmıştır, tek
rar rica ediyorum. 

Reis — Ben de encümenden rica ederim. Hak
kı Tarık Beyin bir suali vardır. Cevap versinler. 

Muhtelit E. M. M. Vasfi Raşit B. (Şebin Kara-
hisar) — Efendim, arzettim. Matbuat cürümleri 
bir kişinin işile tekemmül etmiyor. Muharrir ya
zıyor gazeteci ve neşriyat müdürü basıyor. Üçü 
birden mesuldür ve takibat üçünün aleyhinde ya
pılır. 

Reis — Maddeyi reye arzediyorum. Kabul eden
ler . . . Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

Yirmi üçüncü fasıl 
Muvakkat maddeler 

MUVAKKAT MADDE A — Bu kanunun me

riyete girdiği tarihte çıkmakta olan bütün gazete 
ve mecmualar kanunun neşri tarihinden itibaren 
on beş gün içinde beyanname vererek bu kanun 
hükümlerine uymağa mecburdurlar. 

Bu zamana kadar neşriyat sahip ve bu kanun 
ile ilga edilmekte olan 16 temmuz 1325 tarihli mat
buat kanunu ile tayin edilmiş mesul müdürlerin 
mesuliyeti altında devam edebilir. 

Reis — Maddeyi kabul edenler . . . Etmiyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

Hakkı Tank B. (Giresun) — Efendim, muvak
kat (A) maddesi ile (B) maddesi arasına bir mad
de koymak lâzımdır. Arzedeyim: kabul ettiğimiz 
(A) maddesinde, bu gün münteşir gazete ve mec
muaları, on beş gün içinde bu kanunun hüküm
lerine uymağa mecbur tutuyoruz. Uymıyanlar 
hakkında ne yapılacaktır? bunlar için bir teyit 
maddesi lâzımdır. Bu kanunun hükümlerine uy
mıyanlar hakkında, bir hüküm vazetmek icap 
eder kanaatindeyim. 

Reis — Tahrirî teklif yaparsanız, reye arzede-
rim efendim. 

MUVAKKAT MADDE B — Bu kanunun neş
ri tarihinde gazete ve mecmuaların çalışmakta o-
lan sahip, baş muharrir ve umumî neşriyatını ida
re edenler kanunun tahsil derecesi noktasından 
koyduğu kayitlerden kanunun neşri esnasında fi
len bulundukları vaziyetlere maksur kalmak şar
tile müstesna tutulurlar. 

Ahmet İhsan B. (Ordu) — Efendim; hayırlısı 
ile bitirdiğimiz kanunun son B maddesine geliyo
rum. Burada teşkilâtı esasiye kanununa mugayir 
bir şey vardır. 

Bu gün çıkmakta olan gazetlerde çalışan tahsil 
görmemiş efendilerin kâffesine imtiyaz veriliyor. 
Bunlara ya bir müddet verelim, yahut kanundan 
tahsil kaydini kaldıralım (Bravo sesleri), isterse
niz iki, üç, beş sene müddet verelim. Bendeniz en
cümende bunu teklif ettim. Kabul edilmedi. Ya-
ilmin, irfanın kıymeti vardır veya yoktur. Onun 
için teklif ediyorum. Üç sene sonra bu gün çık
makta olan gazetelerin kâffesi bu ahkâma uysun. 

Besim Atalay B. (Aksaray) — Arkadaşlar, bir 
iş yaparken karşımızda bir gaye görerek ona doğ
ru yürürüz. Yürürken şuraya, yahut buraya sap
mak bizi yolumuzdan bir zaman için akkor. Biz 
o ihtiyaç karşısında yeni bir matbuat kanunu ka
bulüne mecbur olduk, muztar kaldık, sebeplerini 
hepiniz biliyorsunuz. Tekrarlamağa lüzum görmü
yorum. Kanun yaparken bir takım istisnalar ka
bul ediyorsunuz. 

Karşımıza aldığımız dileğimize doğru yürürken 
sağa ve yahut sola selâm vermek, sağa ve yahut 
sola tarizde bulunmak ihtiyacını nereden gördünüz ? 
tşi olduğu gibi idare etmek ihtiyacı nereden geldi? 
Buna eskiden idarei maslahat derlerdi. Ben bu 
meclisten böyle bir şey çıktığını görmek istemem 
ve göremem. Bu meclis bunu yapamaz. Burada 
(B) maddesi, kanunun ruhunu bozacak, kanunun 
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istediği şeyi vermiyecek bir engeldir arkadaşlar. 
Eğer buna sebep kıdemse, şimdiye kadar her hangi 
bir gazetede çalışmış olan tahsilsiz bir çocuk kıde
mi yüzünden orada çalışmağa muvaffak olacaksa 
bu yine eskiden kalma bir kıdem idaresidir. Ilimsiz, 
bilgisiz, seciyesiz kıdemlerin bu memleketin tari
hinde açtığı yaralar halâ kanamaktadır (Bravo 
sesleri). 

Arkadaşlar, bu yaraları sarmakla uğraşıyorsu
nuz. Yalnız bu memleketin değil, şarkın tarihinde 
açılan yaralar, acılan ilimsiz, bilgisiz, seciyesiz kı
demlerle açıldığı için böyle bir şeyi inkilâp meclisi 
tanıyamaz (Bravo sesleri, alkışlar). 

Bizi tahsil kaydini koymağa sevkeden sebep, kı
demle kalkıyor mu ve kıdem ile maksat tatmin edi
liyor mu? 

Efendiler; sebebi aslî, olduğu gibi kalıyor. Bir 
inkilâp meclisi olan meclisimiz; her hangi bir kı
demi her hangi bir şuursuz, seciyesiz kıdemi tanı
yamaz. 

O, ancak bilgiye hürmet eder, gayesine doğru 
varmak için yürür bir meclistir. 

M. E. M. M. Vasfi Raşit B. (Şebin Karahisar) — 
Ehliyeti ilmiye ile beraber bu madde, encümende 
en çok münakaşa edilen bir madde olmuştur ve 
encümenin ekseriyeti bu şekli tesbit etmiştir. Yal
nız akalliyet takyit fikrini iltizam etmiştir. Bina
enaleyh Meclisi Âli mukayyet olarak kabul ederse 
bunu encümen kabul edecektir. Yalnız maddenin 
kabulünde ısrar ediyoruz. Bir müddet tayin etmek 
suretile mukayyet olarak da kabul ederiz (Kaç se-, 
ne sesleri) 

M. E. M. M. Vasfi Raşit B. (Şebin Karahisar) — 
îki veya üç sene olabilir. 

Ahmet İhsan B. (Ordu) — Bir sene, bir sene.. 
M. E. M. M. Vasfi Raşit (Şebin Karahisar) — 

Tahsili âli müddetini nazan dikkate alarak ( 3 ) 
sene teklif ediyoruz. 

Reis — Encümen 3 sene müddet takyidi teklif 
ediyor- Bu teklifi kabul edenler . . . Etmiyenler ... 
3 sene müddet kabul edilmiştir. 

Şu halde madde şu şekli alıyor: 
MUVAKKAT MADDE B — Bu kanunun 

neşri tarihinde gazete ve mecmuaların çalışmakta 
olan sahip, baş muharrir ve umumî neşriyatını ida
re edenler kanunun tahsil derecesi noktasından 
koyduğu kayitlerden kanunun neşri esnasında fi
len bulundukları vaziyetlere maksur kalmak şar-1 

I tile üç sene müddetle müstesna tutulurlar. 
Reis — Maddeyi bu suretle kabul edenler . . . 

Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 
Hakkı Tank B. (Giresun) — Efendim, 16 mcı 

maddede bir (sahibi) kelimesi vardır. O (sahip
liği ) olacaktır. 

Sonra efendim, gazetelerin takdirine ait bir 
madde vardır. Bu maddenin, diğer fasıllardan ay
rı, müstakil bir fasıl olarak konmasını rica ediyo
rum. 

Reis — Efendim, 16 mcı maddedeki ' ' sahibi" 
kelimesinin "sahipl iğ i" şeklinde olmasını kabul 
edenler . . . Etmiyenler . . • Kabul edilmiştir. 

Efendim, kanunun heyeti umumiyesini reye 
arzediyorum. Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 

Hakkı Tank Bey; siz kabul ediyor musunuz? 
Hakkı Tank B. ( Giresun ) — Evet efendim 

(Handeler). 
Reis — O halde kanun, bir rey müstesna olmak 

üzere, ittifakla kabul edilmiştir. 
Efendim, bir takrir vardır okuyoruz: 

YÜKSEK REİSLİĞE 

Türkiye Cumhuriyetinin en yüksek medenî ga
yelerinden biri fikir istiklâlile vicdan serbestliği
ni her türlü şaibeden korumak olduğu malûmdur. 
Yeni matbuat kanunile istihdaf edilen başlıca emel 
dahi bu asîl ve şerefli gayeyi temamile temine ma
tuf bulunduğu meydandadır. Her zaman yalansız 
bir hürriyet içinde yükselecek olan Türk matbu
atının şimdiden sonra necip ve millî vazifesini 
daha büyük muvaffakiyetle ifa edeceğine eminiz. 
Bu vesile ile matbuat cürümleri hakkında hukuku 
şahsiye davaları baki kalmak şartile Hükümet ta
rafından elyevm yapılmakta olan takibattan sar
fı nazar edilmesini Cumhuriyetimizin hürriyetpe-
rest şiarı namına teklif ederiz. 

Denizli Bilecik Elâziz 
Necip Ali Hayrettin Fazıl Ahmet 

( Gürültüler, ret sesleri ) 
Reis — Münakaşaya hacet yoktur. Takrir re

yinize arzedilecektir. Reddetmek elinizdedir. Tak
riri reyinize arzediyorum. Kabul edenler .... Etmi
yenler .... Takrir reddedilmiştir. 

Saat on beşte toplanmak üzere celseye nihayet 
veriyorum. 

Kapanma saati : 13,15 



İüJtfCt CEiÂt 
Açıiaıa saati : 15 

Reis — Hasan Bey 
Kâtiplin- : Ruşen Eşref B.( AFYONKARAHlSAR ) , Haydar Rüşti B. ( DENİZLİ) 

— • » » * — 

Beis —- Celse açılmıştır efendim. 
3 — 1931 bütçesi hakkında [1] 

Bütçe Encümeni Mazbata Muharriri Kemal Za-
im B. (Konya) — Efendim, bütçenin muhtelif fa
sıllarına dahil olan tahsisatın sureti sarfına dair 
bir formül hazırlanmasını Heyeti Celileniz Büt
çe Encümenine bırakmıştır. Şimdiye kadar her 
sene teferruata ait sureti sarfları tesbit etmek üze
re bir formül hazırlanıyordu. Encümenimiz böy
le bir formül hazırlanmasına esas itibarile taraf
tar değildir. Maamafih geçen sene dahi bu for
mül dahilinde alınacak mevadı mümkün mertebe 
bütçenin fasıl ve maddelerine ithal etmeğe sarfı 
gayret edilmiş fakat bir kısmının formülden hariç 
kalması zarureti hasıl olmuştu. Bu sene dahi va
ktin dar olması hasebile bu neticeye tam ve kâmil 
olarak vasıl olamadık. Bunun içindir ki geçen 
sene hazırlanmış olan formülü bu sene dahi tatbik 
etmek zarureti hasıl olmuştur. Yalnız bütçenin su
reti sarfına dair en küçük bir hususiyetin de He
yeti Celilenizce malûm olmasını encümeniniz arzu 
ettiği için, yapılmış olan tadilâtı dahi Heyeti Ce-
lilenize arzetmeği muvafık bulduk. Formül bil
hassa iktisat Vekâleti bütçesine taallûk etmekte
dir. Burada çekirge mücadelesi kaydi vardır. Bu
na bir de hayvan hastalıkları mücadelesi kaydi ilâ
ve edilmiştir. Çekirge mücadelesi için ecnebi mem
leketlere gönderilen memurlara da harcırah veril
mesi kaydi vazolunmuştur. Bundan maada İkti
sat Vekâleti; muhtelif işler için istihdam edilmek 
üzere bu sene bir kaç ecnebi mütehassıs getirmek 
mecburiyetinde kalmıştır. Bilhassa Tunustan iki 
ay içinde bir mütehassıs getirilecektir. Bunlar için 
formüle bir kısm ilâve edilmiştir. Heyeti Oelile-
nize arzediyoruz. 

Beis — Encümenin bu teklifi hakkında söz is-
tiyen var mı? Reye koyacağım. 

Bütçe Encümeni Reisi Hasan Fehmi B. (Gümü-
şane) — Reye koymaya hacet yoktur. Esasen He
yeti Celile bu formülün yapılmasını encümene 
bırakmıştr . Berayi malûmat arzediyoruz. 

Reis — O halde Heyeti Celileye berayi malûmat 
arzedilmiştir- Malûmat hasıl olmuştur. 

Müzakere edilecek mevaddın müzakeresine ge
çiyoruz. 

Fi] 105 numaralı matbua zaptın sonuna mer
buttur. 

4 — Şose ve köprüler kanununun bazı madde
lerinin tadili hakknda 1/155 numaralı kanun lâyi
hası ve Nafıa ve Dahiliye Encümenleri mazbata
ları [1] 

Beis — Bu lâyihanın müstaceliyetle müzakere
sini kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul edil
miştir. 

Heyeti umumiyesi hakkında mütalea varmı? 
Maddelere geçilmesini kabul edenler . . . Etmi

yenler . . . Kabul edilmiştir. 
1525 numaralı şose ve köprüler kanununun 
bazı maddelerinin tadili hakkında kanun 

MADDE 1 — Yol vergisinin naktî kısmı se
nede maktuan dört liradır. Bu miktar ledelicap 
vilâyet umumî meclisleri kararile nihayet altı lira
ya kadar çıkarılabilir. 

Yol vergisi tahsili emval kanununa tevfikan 
tahsil olunur ve vilâyet umumî meclislerince tes
bit edilecek aylarda ve iki müsavi taksitte alınır. 
Son taksit nihayet mart gayesini tecavüz edemez. 
Taksit zamanları valiler tarafından bir ay evvel 
mutat vasıtalarla neşrü ilân olunur. Tahakkukat 
ayları içinde yol vergisini nakten ödemeyi taahhüt 
edenlerin bu vaziyetleri bilâhare tebdil edilmez-

Hulusi B. (Sinop) — Efendim; bu tadil olunan 
kanunla hiç yol yapılamryacağınm resmidir. Yol 
parası dört liraya iniyor. Bu eyi. Fakat bunda be
denî mükellefiyetin kaldırılıp bütün mükellefiye
tin naktî olmasını teklif ediyorum. Bedenî mükel
lefiyetle yaptırılan yollardan mesul olan olmuyor. 
Gelişi gözel yapılıyor. Fennî esaslara riayet edil
miyor. Lâalettayin amelenin içinden seçilme bir 
yol çavuşunun nezareti altında yapılıoyr. Bunun 
için bu sene yapılan yol, gelecek sene muhakkak 
bozuluyor. Mükellefiyet kanunen ve umumen 
naktî olursa, vilâyet yollan parça parça aksama 
ayrılır ve bir müteahhide verilirse bu, daha eyi 
olur. Eğer müteahhit şarta göre yapmazsa mesul 
tutulur. Yol ve köprülerde kabulü muvakkat mu
amelesi yapılıyor. Şayet müteahhit usul ve fenne 
mutabık bir surette yapmazsa tabiî usulen kabul 
edilmez ve nevakısı ikmal ettirilir. Eğer yol yap
mak istiyorsak bu usulü kabul etmek zarureti var
dır. 

îkinci bir mahzur daha var. Kanunen olan gün 
meselâ altı veya sekiz gün için köyünden çıkan 

[1] 89 numaralı matbua zaptın sonuna mer
buttur. 
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mükellefin vardığı gün iş bulamaması, işi bitipte I yüzde on beşe tenzil edilmiştir. Lâyihanın bu esas 
köyüne gelmek için tezkere ve saire alması gibi dahilinde kabulünü rica ediyorum 
şeyler; on, on beş gün köylüyü işinden alıkoyuyor 
ve bu suretle ancak yevmiyesi on beş yirmi kuru
şa geliyor ki bu da yazıktır. 

ikinci bir cihet daha: Nafıa Vekâleti bundun 
evvelki kanun mucibince % 50 alıyordu. Şimdi 
% 15 almak istiyor. Bunu ne için alıyor 1 anlamak 
istiyorum. Birinci ve ikinci maddeler hakkında 
iki takririm vardır. Takdim ediyorum. 

Nafıa Vekili Hilmi B. (Adana) — Efendim; 
Beyefendi yol vergisinin tamamile inikti olması ve 
bedenî mükellefiyetin kaldırılması esasını müda-
faaten beyanatta bulundular. Bu hakikaten böyle
dir. Nafıa Vekâleti, Nafıa Heyeti Fenniyesi de mü
kellef ameleyi şalıştıramadığmdan ve mükellef 
amele ile yoi ve bilhassa yolun imalâtı sınaiye kıs
mını yapamadığından bedenî mükellefiye
tin naktî olmasile Nafıa Vekâleti faaliyetini daha 
çok tebarüz ettireceğine kanidir ve bu nokta i na
zarı takip eder. Fakat vergilerde de arzettim, yol 
mükellefiyeti naktiyesi ne kadar indirilirse indi
rilsin ziraî ve malî vaziyeti dolay ıs il e İm parayı da 
veremiyeeek olanların bedenen çalışmasına bir fır
sat hazırlamış olmak içindir ki bedenî mükellefi
yeti naktiyenin dört lira olması ve meclisi umu
milerin bana ikişer lira zammedebilmesi merke
zinde idi ve nakti mükellefiyeti ifa edemiyeeok 
kadar hali malisi müsait olmıyanlarm da bedenen 
çalışması fakat dört lira yerine sekiz gün çalışma
sı, altı lira yerine de on gün çalışması şeklinde idi. 
Yol vergisini Hükümet bu kanunla dört liraya in
dirmekle halka büyük fırsat vermiş vebuna teka
bül edecek olan bedenî mesaiyi buna nisbetle yük
sek tutmakla doğrudan doğruya naktî mükellefi
yeti temin etmeği iltizam etmiştir. Nafıa Encüme
ni bu noktai nazarı kabul etti. Dahiliye Encümeni 
ise döat liraya mukabil altı gün ve buna zammedi
lecek her lira ve küsuru için de birer gün çalışma
sı hususnu kabul etmiş ve lâyiha bu şekilde huzu
ra âlinize gelmiştir. 

Yüzde elliler meselesine gelince: Bu gün mevkii 
meriyette bulunan şose ve köprüler kanunu, daha 
evvel idarei lıususiy elere metruk olan yol vergisi
nin de % 50 sini 926 senesinden beri vekâlet em
rine almış bulunmaktadır. Bu yüzde ellilerle vekâ
letin kendi istitaatı fevkinde olan büyük köprüler 
yapılabilmesi ve her sene Nafıa Vekâletinin mıı-
vazenei umumiyeden aldığı tahsisatla yaptığı faa
liyete üç milyon liralık bir faaliyet zam ve ilâvesi 
temin edilmiştir. Bu faaliyeti bilen arkadaşlar içi
nizde çok olacaktır. Yer yer büyük köprüler ya- beraber eskisi kadar bu parayı temin edemiye-
pılmış ve inşaat hazırlıklarına devam edilmektedir, çeklerdir. 
Fakat yol mükellefiyeti naktisi 8-10 liradan 4 li-j Çünkü: sekiz lira dört liraya inmiştir. Sonra 
raya indirilince tabiatile idarei hususiyelere terke- [ evvelki gün kabul edilen kanunla tahsisi varidat 
dilen miktar az kaldığı için hem vekâletin muva- esasından inhiraf edildiğinden bu para vilâyetler-
zenei umumiyeden aldığı miktara zamimeten faa- de yalnız yollara sarfedilmiyecek; sıhhhî; beledî 
liyetine devanı etmesi hem de idarei hususiyelerin işlere, maarif işlerine sarf edilecektir. Şu halde 
büsbütün mefluç bir hale gelmemesi için bu had de buna yol kanunu vergisi demektense, mahallî hiz-

Nafıa Encümeni Reisi Etem B. (Samsun) — 
Altı, yedi maddeden ibaret bu muaddel kanun 
bundan iki sene evvel oldukça mühim münakaşata 
bais olan şose ve köprüler kanununun ruhunu ta-
mamile başka bir mecraya sevketmekte ve bende-
nizce bu tadilâtla Nafıa Vekâleti yol hususunda 
hiç, bir şey yapamıyacak bir vaziyete gelmekte 
olduğu gibi vilâyetler de şimdiye kadar yapabildi
ği işlerden daha fazla bir iş yapamıyacak vaziyete 
geçmektedir. Şose ve köprüler kanuni!e ve yol iş
lerde çalışan Nafıa Vekâleti benim tahkikime gö
re şimdiye kadar bu membadan yüzde ellileri al
mak suretile yedi, sekiz milyon kadar bir para al
mıştır. Heyeti Vekile kararile de üç senelik bir 
proje yapmıştır. Sekseni mütecaviz büyük köprü, 
betonarme köprü, demir köprü ve daha fevkalâde 
ehemmiyeti haiz olan köprüler inşaatının projele
rini yapmış, yol idaresinin teşkilâtını tevsi etmiş, 
hariçten mühendisler getirmiş, bir iki sene zarfın
da beş on milyon liralık köprü ve şose inşası pro
jelerini tanzim etmiştir. Yine bir iki sene zarfında 
yedi milyon liralık kadar iş ihale etmiş ve beş mil
yon liraya kadar da derdesti ihale proje hazırlamış
tır. 

Tanzim ettiği projeler mey anında 250 metre tu
lünde büyük betonarme köprüler, sonra Fırat neh
ri üzerinde kömür hanının yanı başında iki büyük 
demir köprü gibi hakikaten abide meyanına konul
ması lâzım gelen eserler mevcuttur. 

Bu kanunla yani bu teşkilâtla bu nevi inşaa
tın artık bundan sonra Nafıa Vekâleti için imkân
sız olacağı anlaşılıyor. Encümende bu muaddel 
madde tetkik edilirken Nafıa Vekili Beyefendinin 
bir cihetin izahı istenildi. Denildi ki; bu yeni ka
nunla, yeni madde ile senede alacağınız vergiden 
yüzde 15 size ait olmak üzere senede ne alacağız? 
buyurdular ki 800 bin lira. 

Abdülmuttalip B. (Malatya) — Efendim, encü
men namına nlı söylüyorlar? kendileri encümen 
reisidirler. 

Etem B. (Samsun) — Efendim, ben encümen 
reisiyim amma bu kanuna muhalifim. 

Beyefendiler; esasen memleketin iktisadî, ma
lî emniyetine müteallik, bilhassa Nafıa Encümeni 
Reisi sıfatile Nafıa Vekâleti işlerinin mefluç bir 
hale gelmesini müeddi hükümleri ihtiva eden böy
le bir lâyihayı kabulden bendeniz ihtiraz ederim. 
Binaenaleyh bu kanuna tamamile muhalifim. 

Vilâyetlere gelince: vilâyetler, % 85 almakla 

382 



İ : 3 5 2 5 - 7 - 1 9 3 1 C : 2 
metler vergisi demek suretile işin içinden çıkmak 
daha doğru olur (Mahiyeti de odur sesleri). Bina
enaleyh vaziyet budur. Her iki taraf için faideli 
bir netice bulmalı. Çünkü; işitiyoruz ki öteden 
beri yol mükellefleri çok sıkıntıdadır. Bunu tahfif 
etmek lâzımdır. Yol kanunu, nakten edayi mü
kellefiyet etmek istiyenlere sekiz lira vermeği, be
denen ifayi hizmet edenlere de 10 gün çalışmağı 
tahmil ediyordu. 

Meclisi umumiler tuttular, hakkımız vardır di
ye 8 lirayı 11 veya 10 liraya çıkardılar. Bir kanun 
kabul ettik. Maarifin açıklarını temin etmek için 
amelei mükellefeye üç gün zammettik. Mükellefi
yeti naktiye miktarını 14, 15 liraya çıkardık. Bun
dan anlaşılıyor ki yol mükellefiyeti, 8 lirada kal
madı. îki misle çıktı. Bu suretle vergi ağırlaştı. 
Hasılı hangi taraftan bakılırsa bakılsın bu vergi 
fena bir hal arzediyor. 

Bendeniz; bu kanunu Meclisin tatil devresine gi
receği bir zamanda kabul etmeyi doğru görmüyo
rum (Gürültüler). 

Artık bu nokta üzerinde yeni tetkikatmı yapılır, 
aynenmi kabul edilir, bu cihet Heyeti Celilenizin 
takdirine bağlıdır. 

Süleyman Sırrı B. (Yozgat) — Efendim; bu 
kanun çok adil, halkın işine çok yarayıcı b:*r ka
nundur. Bundan iki ay evvel Kayseriden gelirken 
bir istasyonda muttali oldum. Bir çiftçi 50 şinik 
buğday satmış, 13 lira para almış. « Üç oğlum 
vardır, 30 lira yol vergisi veriyorum, bu vergi üç 
sene teraküm etti, 90 lira oldu, ben bu parayı 
nasıl vereceğim » diye soruyordu. 

Artık diğer borçlarını hesaba katmıyalım. Ben-
denizce bedenî mükellefiyeti kaldırmak daha doğ
rudur. Bizzat şahidi oldum. Bir köyün amelesi 
geliyor kondüktörle, muhtarla uyuşuyor. Amele 
başına 20 santim olduğuna göre beş amelede bir 
metre eder. Artık yüz amelede ne eder; bunu he
sap ediniz, ikinci köyün mükellefini de nakten is
tifade ediyor. Yani beriki köye yaptıracağını ona 
satıyor. Bendenizce mükellefiyet 4 lira olmalıdır. 
Hatta meclisi umumilerin 2 lira zam salâhiyetini de 
kaldırmalıdır. % 15 de Nafıa için kâfidir. Madde
nin bu tarzda tadilini rica ederim. 

Nafıa Encümeni Mazbata Muharriri Aziz Sami 
B. (Erzincan) — Etem Beyefendi encümende bu 
lâyihaya muhalif bulundular. Noktai nazarları 
ise, Hükümet şimdiye kadar alınan paralarla çok 
çalışmış ve bir çok eserler vücude getirmiştir. Ta
biî bu çok şayanı şükrandır. Hükümet iki sene 
zarfında aldığı sekiz milyon lira ile bir çok köprü
ler ve yollar yaptı. Fakat esbabı mucibe lâyiha
sında yazıldığı gibi iki senelik tecrübe göstermiş
tir ki, bu vergi halka ağır geliyor. Bu vergi
nin kabiliyeti tahsiliyesi kalmıyor. Bundaa dola
yı hükümet bu yükü hafifletmek istemiştir. Yok
sa çok para olupta çok yol yapmak hususunda he
pimiz müttefikiz. îşte bundan dolayı Etem Beye
fendi muhalif bulundular. Sonra meclisi umumile
rin iki gün veya iki lira zammetmek salâhiyetle

rini kaldırmak meselesine gelince bu mesele encü
mende görüşüldü. Bazı vilâyetler vardır ki altı 
lirayı verebilir. Fakat bir çok,vilâyetlerimiz ve
remez . îşte bu noktada tevazün hasıl etmek için 
encümen bu salâhiyeti vermekte mahzur görmedi 
(Doğru sesleri). 

Reis — Birinci madde hakkında tadilname var
dır. 

YÜKSEK RElSLÎĞE 

Şose ve köprüler kanununun muaddel birinci 
maddesinin aşağıda yazıldığı şekilde kabulünü 
teklif ederim: 

Verginin miktarı senede dört liradır. Bu mik
tar umumî meclis kararile altıya iblâğ edilebilir 
( Lüzum görülürse ). 

Bu kanunda bedenî mükellefiyete ait fıkralar 
mülgadır. 

Sinop 
Hulusi 

Reis — Reyinize arzediyorum. Tadilnameyi ka
bul edenler lütfen el kaldırsın .... Etmiyenler .... 
Kabul edilmemiştir. 

Birinci maddeyi reyinize arzediyorum*. Kabul 
edenler lütfen el kaldırsın .... Etmiyenler .... Bi
rinci madde kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Her mükellef başına dört ilâ altı 
lira hesabile tahsilat vuku buldukça (% 15) i Na
fıa Vekâleti hissesi olarak ziraat bankalarına yatı
rılıp geri kalan kısım varidat olarak vilâyet hususî 
idarelerine bırakılır. 

Reis — İkinci madde hakkında da tadilname 
vardır. 

YÜKSEK REİSLİĞE 
Şose ve köprüler kanununun muaddel ikinci 

maddesinin aşağıda yazıldığı şekilde kabulünü 
teklif ederim: 

Dört ilâ altı lira hesabile tahsil olunan yol pa
ralarından Nafıa Vekâleti hissesi olrak hiç bir şey 
alınmaz. Umumî meclis kararile ancak o vilâyet 
yol ve köprülerinin inşasına tahsis edilir. 

Sinop 
Hulusi 

Reis — Takriri reyinize arzediyorum. Kabul 
j edenler lütfen el kaldırsın .... Etmiyenler .... Kabul 
i edilmemiştir. 
| O halde ikinci maddeyi de aynen reyinize ar-
. zediyorum. Kabul edenler .... Etmiyenler .... ikinci 
, madde kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Yol vergisinin bedenî kısmı sene-
! de dört liraya mukabil altı gün ve dört liradan 
fazla alınacak her lira ve küsuru için birer günlük 
iş miktarından ibarettir. 

Bedenen çalışacakların senede beş aydan dun 
olmamak üzere mesai zamanlarile bulundukları 
vilâyet dahilinde vilâyet yol işlerinin icabatma 
göre mahalli ikametlerinden azamî on saati geç
memek üzere is mahallerine kadar olan mesafele-
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rin tayini vilâyet umumi ^ e c l i s ı e r i n e aittir. 

hakti, bedenî. Ta> ^ malûmu âliniz iki türlüdür: 
riyeleri idarei ' i & k k u k z a m a m k o v heyeti ıhtıya-
vereceksini' hususiyelere celbedilirler, para mı 
ve köylü1 *> ^ m u y a P a e a k s ı m z ^7e sorarlar 
icind^ L<İV ^ e y0* yapacağız derler. Fakat senesi 
m , i ' J yol yapılmaz ve yapılacak yol gösterilmezse, 
•" a&ellefiyetin sakıt olması lâzım gelir. Halbuki 

Döyle yapılmıyor, yapılacak yol yoktur, denerek 
para isteniyor. Bundan dolayı köylü çok tazyik 
edilmektedir. Bu, vakidir. Bedenî cihet hiç söy
lenmiyor. Naktî cihet tahakkuk ettiriliyor. Asıl 
olan, naktî mükellefiyettir. Bunu vermezse bedenî
ye tahvil edilecektir. Soruyorum: şimdi nasıl ola
caktır? Eski tarzda olduğu gibi köylüye; para mı 
vereceksiniz, bedenen mi çalışacaksınız diye 
sorulacak mı? ve eğer yol yapacağız derlerse za
manında mesaileri için yer gösterilmezse mükelle
fiyet sakıt olacakmıdır; olmıyacak mıdır? 

Nafıa Encümeni Mazbata Muharriri Aziz Sa-
mih B. (Erzincan) — Efendim, yol kanununun di
ğer maddeleri okunursa bu husus sarahaten anla
şılır. Evvelâ mükellefine sorulur. Hangisi bedenen 
yapacak, hangisi nakten ödiyecek. Ondan sonra 
tanzim edilen listeyi muhtarlar Hükümete verir
ler. Hükümet te hangi köyden, hangi mahalleden 
ne miktar mükellefin bedenen ve ne kadarının 
nakten ifayi mükellefiyet edeceğini anlamış olur. 
Eski kanunda bu husus tasrih edilmemiş. Ahalinin 
reyine bırakılmıştır. Meselâ bir köy halkına filân 
yerde yol yapılacak mükellefiyetinizi icra için ora
ya geliniz denir, giden gider, gitmiyenlerin bu mü
kellefiyetlerini nakten verecekleri anlaşılır ve 
nakten alınırdı. Şimdi bunu tasrih ettik. Bunu aha
linin reyine bırakmıyoruz. Şimdi mükellefinin ne
reye gideceği evvelâ tayin olunuyor, badehu o köy 
ahalisi iş yerine sevkediliyor. Eğer mazereti dola-
yısile icabet edemiyenler varsa onların mükelle
fiyeti kaldırılıyor. Bu suretle mazereti kabul edi
lenlerden bilâhare vebu mazeretin kalkması halin
de mesai aylarında yine istifade edilebiliyor-

Sonra Süleyman Sırrı Bey arkadaşımız dedi
ler ki: iş bulunmazsa ne yapılacaktır? zannede
rim ki memleketimizde yapılacak yol ve şose o ka 
dar fazladır ki halen mevcut halktan iki misli 
fazlası bile iş bulabilir. 

Süleyman Sun B. (Yozgat) — Encümenin iza
hatından da anlaşılıyor ki halka yapacağı yolu 
göstermek şarttır. Gösterilmezse mükellefiyet sa
kıt olacaktır (îzah etsin, anlaşılmadı sesleri, gü
rültüler). 

Reis — Madde hakkında başka söz istiyen var 
mı ? Maddeyi kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 4 — Bedenen çalışacaklar için; umum 
meclislerde tesbit olunacak mesai ayları içinde tat
bik olunmak üzere vali tarafından senede bir defa 
alâkadar daire reislerinin de iştirakile vilâyet da-
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imî encümeni tarafından senelik iş programı tertip 
olunur. 

Bu programlar Nafıaca vilâyet dahilinde vücu
da getirilecek işe göre köy ve mahalle üzerine kafi
le kafile ve bütün amelenin çalıştırılmasını mümkün 
kılacak veçhile tertip ve bedenen çalışacaklar; bu 
programa tevfikan mahallî hükümetince toplu 

! olarak iş mahallerine sevkolunurlar. 
i Senelik iş programlan mesai aylarmm hulu
lünden lâakal bir ay evvel tertip, vesaiti münase-
be ve mutade ile vali tarafından ilân olunur. 

Bu programa tevfikan dahil bulunduğu kafile 
ile birlikte kendilerine tayin olunacak zamanda 
gösterilecek iş mahallerine gelmiyenler ondan son
raki kafilelerde işe kabul edilmezler. Ancak mü
kellefin mensup olduğu kafileye iştirak edememesi 
vali ve kaymakamlarca takdir edilecek makbul bir 
özürden mütevellit olduğu tebeyyün ettiği halde 
bu gibi mükelleflerin diğer mesai aylarında çalış
tırılmaları caizdir. 

Reis — Mütalea yoktur efendim; maddeyi re
yinize arzediyorum Kabul edenler . . . Etmiyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 5 — 1525 numaralı şose ve köprüler 
kanununun yukarıki maddelere muhalif olan ah
kâmı feshedilmiştir. 

Rasih B. (Antalya) — Efendim bu kanunla ta
dil edilen şose ve köprüler kanununun bir yirminci 
maddesi vardır. Oradadır ki (yol parası başka hiç 
bir yere sarf edilemez.) Evvelce gerçi sanat mek
tepleri masarifinin idarei hususiyelere aidiyeti hak
kındaki kanunda o maddenin mülga olduğuna dair 
bir fıkra koyduk. Fakat bu kanun ondan sonra 
çıkıyor. Bunun için burada da tasrihinde bir fai-
de vardır. Onun için bu yirminci maddenin mülga 
olduğunun burada da zikrini teklif ediyorum. Bir 
de yol vergisine ilâve edilen üç lira maarif hissesi 
hakkındaki kanunun da mülga olduğunu bu mad
dede de tasrih etmenizi rica ediyorum. 

Bir de Nafıa Vekili Beyefendiden bir şey öğ
renmek isterim. Ziraat Bankası hissesi eskiden 
olduğu gibi verilecek mi verilmiyecek midir? 

Nafıa Vekili Hilmi B. (Adana) — Efendim, yol 
vergisine ilâve edilen üç lira maarif hissesinin şo
se, köprüler kanununun buna muhalif ahkâmı ile 
beraber mülga olduğu hususunda maddede sara
hat vardır. Binaenaleyh Rasih Beyefendinin bu
na ait olan teklifleri hasıl demektir. Buna takad
düm eden maarif kanununda idarei hususiye büt
çelerinde tahsisi varidat usulünün kaldırılmasını 
Meclisi Âli kabul etmiştir. Maamafih tavzih ma
hiyetinde olduğu için bunun buraya konulması 
muvafık olur. îdarei hususiye varidatı çok azal
mıştır. Onun için şose ve köprüler kanunile Zira
at Bankasına yatırılan hisseler için bir karar alı
nırsa çok eyi olur (Muvafık sesleri). 

Refik B. (Konya) — Efendim; zannederim bir 
yanlışlık olmuş. Dahiliye Encümeni beşinci madde 
için, Nafıa Encümeninin tadili aynen kabul edil-
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mistir diyor. Halbuki Nafıa Encümeni, Hükümetin 
beşinci maddesini aynen kabul etmiştir. Acaba 
Nafıa Encümeninin beşinci maddesinde bir tadil 
var da tabıda unutulmuş olmasın? 

Beis — Encümen; encümenin teklifini ayneu 
kabul ediyor. Yanlışlık yoktur efendim. 

YÜKSEK REİSLİĞE 
Beşinci maddenin aşağıdaki şekilde tadilini tek

lif ediyorum: 
Madde 5 — 1525 numaralı şose ve köprüler ka-

litöftmun yukanki maddelere muhalif olan ahkâ-
snile yirminci maddesi ve 1618 numaralı kanunun 
hükümleri mülgadır, 

Antalya 
Rasih 

Beis — Bu ilâveye lüzum varmı efendim? (Var
dır sesleri). 

O halde Rasih Beyin teklifini kabul edenler . . . 
Etmiyenler , . . Kabul edilmiştir. 

Şu halde maddeyi Rasih Beyin tadil teklifi mu
cibince kabul edenler... Etmiyenler . . . Kabul edil
miştir. 

Basili B. (Antalya) — Efendim; Nafıa Vekili 
Beyefendinin de lüzum gösterdiği veçhile 6 inci 
madde olarak bir teklifte bulunuyorum. 

YÜKSEK REİSLİĞE 
Hususî idareler varidatından Ziraat Bankası 

aidatı verilmez. 
Antalya 

Rasih 
Beis — Rasih Bey bunu müstakil bir madde ola

rak kanuna ilâvesini teklif ediyorlar. Bu teklifi 
altıncı madde olarak kabul edenler . . . Etmiyen
ler . . . Altıncı madde olarak kabul edilmiştir. 

Hasan Fehmi B. ( Gümüşane ) — Bu beşinsi 
madde olmalıdır. Evvelki de altıncı madde olma
lıdır. 

Beis — Değiştiririz efendim: 
MADDE 7 — Bu kanun neşri tarihinden mu

teberdir. 
Beis — Bir takrir var efendim. 

YÜKSEK REİSLİĞE 
Yedinci maddenin aşağıdaki şekilde tadilini 

teklif ederim: 
Madde 7 — Bu kanun 1 - VI -1931 tarihinden 

muteberdir. 
Yozgat 

Süleyman Sırrı 
Beis — Bu tadil hakkında bir mütalea var mı| 

efendim? (Hayır sesleri). Bu tadil teklifini kabul i 
edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. j 

Nafıa Vekili Hilmi B. ( Adana ) — Efendim;! 
neşri tarihinden muteber olmasını rica ediyoruz. j 

Beis — Bir hazirandan itibaren meriyeti hak-' 
kındaki teklif kabul edilmiştir efendim. 

Maddeyi bu şekilde reyinize arzediyorum. Ka
bul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 8 — Bu kanunun hükümlerini icraya 
Nafıa, Maliye, Dahiliye ve Adliye Vekilleri me
murdur. 

Beis — Maddeyi kabul edenler . . . Etmiyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini reyinize arzediyo
rum. Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul edil
miştir. 

Mükerrem B. (İsparta) — Tayini esami iste
mez mi efendim? 

Reis — İstemez efendim. Tadildir. 
Efendim; ruznamemizin birinci maddesinin mü 

zakeresini Hariciye Vekili Beyefendinin teşriflerine 
talik etmiştik. Şimdi müzakeresine başlıyoruz. 

5 — Türkiye Cümhuriyetile Çekoslovakya Hü
kümeti arasında aktedilen uzlaşma, hakem ve adlî 
tesviye mukavelenamesinin tasdiki hakkında 1/119 
numaralı kanun lâyihası ve Adliye ve Hariciye En
cümenleri mazbataları fil 

Beis — Heyeti umumiyesi hakkında söz istiyen 
var mı efendim? Maddelere geçilmesini kabul 
edenler .... Etmiyenler .... Kabul edilmiştir. 

Tevfik Büstü B. ( îzmir ) — Bu kanunun müs-
tacelen müzakeresini teklif ediyorum. 

Beis — Lâyihanın müstacelen müzakeresi tek
lif ediliyor. Müstaceliyetini kabul edenler .... Et
miyenler .... Kabul edilmiştir. 
Türkiye Cümhuriyetile Çekoslovakya Hükümeti 
arasında aktedilen uzlaşma hakem ve adlî tes
viye mukavelenamesinin tasdiki hakkında 

kanun 
MADDE 1 — Türkiye Cümhuriyetile Çekoslo

vakya cumhuriyeti arasında 17 mart 1931 tarihin
de Ankarda imza edilmiş olan adlî tesviye, hakem 
ve uzlaşma mukavelesi ve merbutu protokol kabul 
ve tasdik edilmiştir. 

Beis — Mütalea var mı efendim? Kabul eden
ler .... Etmiyenler .... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — İşbu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

Beis — Maddeyi kabul edenler.... Etmiyenler.... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — İşbu kanunun icrasına Hariciye 
Vekili memurdur. 

Beis — Maddeyi kabul edenler.... Etmiyenler.... 
Kabul edilmiştir. 

Lâyiha tayini esami ile reyinize arzedilecektir. 
Efendim, gelen evrak meyanında Hükümetçe 

müstaceliyeti talep edilen lâyihalar vardır. Arzu 
buyrulursa bunların hepsini bugün müzakere ede
lim. 

[1] 72 numaralı matbua zaptın sonuna mer
buttur. 
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Hasan Fehmi B. ( Gümüşane ) — Evrakı va
rideyi bugün hep çıkaralım. 

Reis — Evrakı varidenin bugün müzakeresini 
kabul edenler .... Etmiyenler .... Kabul edilmiştir. 

6 — Ankara Şehri İmar Müdürlüğünün 1931 
senesi zarfında yapacağı 150 000 liralık istikraz 
hakkında 1/150 numaralı kanun lâyihası ve Büt
çe Encümeni mazbatası [1] 

Reis — Bu lâyihanın müstacel en müzakeresini 
kabul edenler .... Etmiyenler .... Kabul edilmiştir. 

Heyeti umumiyesi hakkmde söz istiyen yar mı? 
Maddeler geçilmesini kabul edenler .... Etmi

yenler .... Kabul edilmiştir. 

Ankara Şehri îmar Müdürlüğünce yapılacak 
istikraz hakkında kanun 

MADDE 1 — Karşılığı Hazinece kabul oluna
cak şekilde temin edilmek şartile Ankara Şehri 
İmar Müdürlüğü millî bankalardan borç olarak 
150 000 lira almağa ve buna Maliye Vekâleti ke
falet etmeğe mezundur. 

Reis — Mütalea var mı efendim? 
Maddeyi kabul edenler .... Etmiyenler .... Ka

bul edilmiştir. 

MADDE 2 — Birinci madde mucibince yapı
lacak istikraz hasılı İmar Müdürlüğünün 1931 ma
lî senesi bütçesinin varidat (istikraz hasılı) namüe 
açılacak bir fasla irat diğer taraftan masraf kıs
mında (caddelerin tevsii ve mezarlık tesisi) namile 
açılacak fasla tahsisat yazılarak sarf olunur. 

Hasan Fehmi B. ( Gümüşane ) — 1931 malî 
senesi bütçesinin varidat kısmında ( İstikraz ha
sılı ) namile olacaktır. Şunu da arzedeyim ki büt
çede inşaat tertibi diye bir tertip yoktur. 

Reis — Maddeyi tashih edilmiş şekilde reyinize 
arzediyorum. 

MADDE 3 — İmar Müdürlüğünün vazifesi da
hilinde olup lüzum ve zarurete mebni ifası İcra 
Vekilleri Heyetince Ankara Belediyesine havale 
edilecek işlerin bedeli İmar Müdürlüğü bütçesinin 
bu faslından mezkûr belediye veznesine verilir. 

Reis — Kabul edenler ... Etmiyenler .... Kabul I 
edilmiştir. 

MADDE 4 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. I 

Reis — Maddeyi kabul edenler .... Etmiyenler.... I 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 5 — Bu kanunun tatbikimi Maliye ve 
Dahiliye Vekilleri memurdur. 

Reis — Maddeyi kabul edenler .... Etmiyenler.... 
Kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini reyinize arzedi
yorum. Kabul edenler .... Etmiyenler .... Kabul 
edilmiştir. 

fil 85 numaralı matbua zaptın sonuna mer-\ 
buttur. 

- 3 

7 — Bolu Mebusu Şükrü Beyin, ferağ ve inti
kal harçlarının ist fasında ve hususatı sair ede mü
sakkafat kıymetlerinin sureti takdir ve tayini hak
kındaki kanunun bazı maddelerinin tadiline dair 
2/9 numaralı kanun teklifi ve Maliye ve Bütçe 
Encümenleri mazbataları [1] 

Reis — Mazbatayı kabul edenler . . . Etmiyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

8 — İkinci Balkan Konferansı hatırası olarak 
çıkarılacak posta plları hakkında 1/153 numa
ralı kanun lâyihası ve Bütçe Encümeni mazba
tası [2] 

Reis — Müstacelen müzakeresi teklif olunu
yor. Reye arzediyorum. Kabul edenler . . . Etmi
yenler . . . Müstaceliyeti kabul edilmiştir. 

Heyeti umumiyesi hakkında mütalea yoktur. 
Maddelere geçilmesini kabul edenler . . • Etmiyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

İkinci Balkan konferansı hatırası olarak 
çıkarılacak posta pullan hakkında 

kanun 

MADDE 1 — 1931 teşrinievvelinde İstanbulda 
toplanacak olan ikinci Balkan konferansı hatırası 
olarak Posta, Telgraf ve Telefon İdaresince çıka
rılacak posta pullarının kolleksiyonculara vaki 
olacak satış bedelinden 100 000 liraya kadar olan 
miktarı Balkan Birliği Cemiyetine tahsis edil
miştir. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 2 — Posta, Telgraf ve Telefon Umum 
Müdürlüğü kendi mesuliyeti ve tesbit edeceşi şera
it altında bu pulların tertip ve tabı işlerini Balkan 
Birliği Cemiyetine idare ettirebilir. 

Bu takdirde gerek tabı ve gerek resim ve 
nakle ait bilûmum masarif cemiyet tarafından 
tesviye olunur. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

Reis — Kabul edenler . , . Etmiyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 4 — Bu kanunun hükümlerini icra
ya Dahiliye, Maliye Vekilleri memurdur. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

[1] 86 numaralı matbua zaptın sonuna mer
buttur. 

[2] 83 numaralı matbua zaptın sonuna mer
buttur. 
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9 — Türk ceza kanununun 158 inci maddesine 

iki fıkra ilâvesine dair 1/145 numaralı kanun lâyi
hası ve Adliye Encümeni mazbatası [1] 

Reis — Müstacelen müzakeresi teklif olunuyor. 
Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Müstaceliyeti ka
bul olunmuştur. 

Heyeti umumiyesi hakkında mütalea var mı ? 
Maddelere geçilmesini kabul edenler . . . Etmiyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

Türk ceza kanununun 158 inci maddesine iki 
fıkra ilâvesine dair kanun 

MADDE 1 — Türk ceza kanununun 158 inci 
maddesine aşağıdaki fıkralar ilâve olunmuştur: 

(Tecavüz Reisicumhurun ismi sarahaten zikre-
dilmiyerek ima veya telmih suretile vaki olsa bile 
mahiyeti itibarile bu tecavüzün Reisicumhurun şah
sına matufiyetinde tereddüt edilmiyecek derecede 
karineler varsa tecavüz sarahaten vukubulmuş ad
dolunur. 
v Riyaseti Cumhur makamına ve Reisicumhurun 

şahsına karşı edep ve hürmete münafi hareket ve 
neşriyatta bulunanlar altı aydan üç seneye kadar 
hapsolunurlar. J 

Reis — Maddeyi kabul edenler . . . Etmiyen- J 
ler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerinin icra
sına Adliye Vekili memurdur. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini kabul edenler . . . 
Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

10 <— 10 haziran 1930 tarihli mukavelenameye 
göre iadesi lâzım gelen emval hakkında 1/154 numa
ralı kanun lâyihası ve Bütçe ve Adliye Encümenleri 
mazbataları [2] 

Reis — Efendim, bu kanunun müstaceliyetle 
müzakeresi teklif olunuyor. Müstacelen müzake
resini kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul, edil
miştir. 

Heyeti umumiyesi hakkında söz istiyeıı var mı ? 
Maddelere geçilmesini kabul edenler . . . Etmiyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

10 hazran 1930 tarihli mukavelenameye göre 
iadesi lâzım gelen emval hakkında kanun 

BÎRÎNCÎ MADDE — Türkiye Cümhuriyetile 

[1] 84 numaralı matbua zaptın sonuna mer
buttur. \ 

[2] 88 numaralı matbua, zaptın sonuna mer
buttur. ! 
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I Lozan' muahedenamesi ve Atina itilâf namesinin 
Yunan Hükümeti arasında mübadelei ahaliye dair 

i tatbikatından mütevellit mesailin sureti katiyede 
I halli hakkındaki 10 haziran 1930 tarihli mukave
lename hükümlerin tevfikan sahiplerine iadesi 

I lâzım gelen gayri menkul mallar hakkında aşağı-
j da yazıldığı veçhile muamele olunur: 

1 - Bu gayri menkul mallardan elyevm Hükü
metin idarei mahalliyelerin ve belediyelerin em
rinde veya işgalinde bulunanlarla Hükümet tara
fından bilâ bedel Devlet müessesatı ile millî mües
seselere terk veya tahsis edilmiş olanlar bilâ kay-
düşart tahliye ettirilir. 

Takdiri bedelle verilmiş olanlar da bedelleri 
iade edilmek suretile tahliye ettirilir . 

2 - Bu gayri menkullerden her hangi bir suret
le füzülen işgal edilipte şagillerine tapu verilme-

jmiş olanları mahkeme kararma hacet kalmaksızın 
idareten tahliye ettirilir. Bu suretle tahliyeye 
mecbur tutulan şagillerin tahliyeden sonra mah
kemeye müracaat hakları mahfuzdur. 

3 - Bu gayri menkullerden teffiz ve tahsis su
retile temlik ve tapuya raptedilmiş olanları ipti-
daen teffiz veya tahsise esas ittihaz edilen kıy
met üzerinden mecburî istimlâke tabi tutulur. 

4 - Bu gayri menkullerden müzayede suretile 
satılmış veya borçlanma kanununa tevfikan tem
lik edilmiş olanları, tapuya raptedilmiş olsun 
olmasın şimdiye kadar istifa edilmiş olan bedelle-
rile ihaleden mütevellit masrafları yekûnu üzerin
den mecburî istimlâke tabi tutulur. 

5 - Mülkiyeti her hangi bir sebep ve suretle 
mahkeme kararile aharı uhdesinde tekarrür etmiş 
olan gayri menkul mallar hakkında mahkeme hü
kümleri caridir. 

Reis — Maddeyi kabul edenler . . . Etmiyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

ÎKlNCl MADDE — 3 ve 4 üncü fıkralarda 
yazılı gayri menkul mallarda tefriki kabil olmı-
yan inşaat, tamirat, tesisat gibi zevait ve ilâve
lerin sahipleri bunların bedellerini mal kendisine 
iade olunan kimseden dava edebilirler. 

Reis — İkinci maddeyi kabul edenler . . . Et
miyenler . . • Kabul edilmiştir. 

ÜÇÜNCÜ MADDE — Bu suretle tahliye etti
rilen veya istimlâk edilen gayri menkul mallar 
muhtelit mübadele komisyonu bitaraf azasının 
irae edeceği sahiplerine teslim olunur. Muhtelit 
mübadele komisyonu türk heyeti murahhasasmca 
iadesi İstanbul Vilâyetinden talep edilecek gayri 
menkullerin tahliyesi için azamî on beş gün müh
let verilerek inkizasında tahliye edilmediği takdir
de vilâyetçe idareten tahliye ve mezkûr heyetin 
gösterdiği sahiplerine teslim olunur. 

Reis — Üçüncü maddeyi kabul edenler . . . Et
miyenler . . . Kabul edilmiştir. 

I DÖRDÜNCÜ MADDE — Maliye Vekâleti yu-
karıki maddelerde yazılı istimlâk bedelleri muka-

ı bilinde bir buçuk milyon liraya kadar yüzde beş 
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faizli hazine bonosu ihracına miezundur. 

istimlâk bedelleri bu bonolarla tesviye'olunur. 
Bu suretle ihraç olunacak bonolar müzayede ve 

münakaşalarda teminat mukabilimde ve bu kanu
nun neşrinden sonra satılacak mil j r emlâk bedel
lerine mukabil nâkt olarak Kabul4 edilir ve en ni
hayet 1933 malî senesi nîKayetme1 kadar tamamen 
itfa edilir. !; 

Reis — Üordüncü mâddeyr 'kabul Menler . . . 
Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

BEŞİNCİ'HfrADDE — lâdesr t akar rür eden bu 
gayri menkullerde ikamet eden ve kanunen iskân 
hakkını haiz olan' muhacir, mülteci vcrharikzede-
lere ellerinden alrhâır gayri menkul mukabilinde 
istanbul ve izmir haricinde iskânı adi derecesinde 
meccânen temlik ve harç alınmaksızın tapuya rap
tedilir. 

Maliye Veküi Mustafa Abdülhalik B. ( Ç a n 
kırı ) — Efendim, maddede ' ' iskânı adî derece
sinde meccânen temlik edi l i r" deniyor. Ne 
temlik edilir? 

Bütçe Encümeninin maddesinde (Emval) oldu
ğu' zikredilmiştir. Binaenaleyh burada da (iskânı 
adî derecesinde emval meccânen temlik . . " dene
cektir. 

Reis — Maddeyi bu şekilde reye arzediyorum. 
Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

ALTINCI MADDE — Bu gayri menkuller, mü-
t'eveffizinden başka bir şâhıs uhdesine geçtiği ve 
bu şahsın istimlâk mukabili verilen bono bedelin
den fazla mütalebesi olduğu takdirde aradaki fark 
"I^ın mufeöeİsıleA' lâzım' gelenlere rücu hakkı mah
fuzdur. 

Reis — Maddeyi kabul edenler-... Etmiyenler.... 
Kabul edilmiştir. 

YEDİNCİ MADDE — Bu kanun neşri tarihin
den muteberdir. 

Reis — Yedinci maddeyi kabul edenler . . . Et
miyenler . . . Kabul edilmiştir. 

SEKİZİNCİ MADDE — Bu kanunun hüküm
lerini icraya icra Vekilleri Heyeti memurdur. 

Reis — Sekizinci maddeyi kabul edenler . . . 
Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

Kânunun heyeti umumiyesini reyinize arzedi
yorum, Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

: ' Bir madde kaldı efendim. Müsaade buyurursanız 
onu da müzakere edelim. 

11 — Jandarma kanununun Ö 'uncu maddesinin 
son fıkrasının taçLili % hakkında T/179 num'arali ka
nun lâyihası ve 'Millî' Muotafad,DaMUy'e Encümen
leri mazbataları t İl 

Reis —"Heyeti umumiy^si' hakkında söz istiyeıt 
var m ıefendim? 

Maddfeföre;j geçilmesiniil kâbuFedenler . . . Et
miyenler . . . Kâbül edilmiştir. 
1706 numaralı Jandarma kanununun 9 uncu mad-

âes1nin^oit i Jfî£r^^ H&fctm 

BİRİNCİ-MADDE — 1706 numaralr Jandarma 
kanununun 9 tmcu'"maddesinin'-son- fıkrasındaki 
(Büyük Erkânı Harbiye Reislisine malûmat veri
lir) cümlesi '(Büyük E r kani' Harbiye ' Reisliğinin 
mütâleası alınır ) şeklinde'tadil edilmiştir. 

Reis —-Kabul Edenler . .1 Etm'rye'tiler . . ' . Ka
bul edilmiştir. 

— Bü"kânuh'neşri târihinden 
muteberdir. 

Reis — Kabulr edenler . . I Etmiyenler . J. Ka
bul 'odjlmiştir, 

ÜÇfffNOTMADDE — :Bü kanunun hûkümler-
nin icrasına icra Vekiller Heyeti memurdur. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler ..". Kabul 
edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini kâbül'edenler . . . 
Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

Tayini esami ile reye ârzolunan kanunlara rey 
vermiyen rüfekayi kiram varsa lütfen reylerim 
istimal buyursunlar. 

Rey toplama muamelesi hitam bulmuştur efen 
dim. 

Reylerin neticesini arzediyorum. 
Türkiye Cümhuriyetile Çekoslovakya Hükü

meti arasında aktedilen uzlaşma, hâkem ve adlî 
tesviye mukavelenamesinin tasdiki hakkındaki ka
nunu kabul etmek suretile (193) zat rey vermiş
tir. Muamele tamamdır. Binaenaleyh kanun (193) 
reyle kabul olunmuştur. 

İkinci Balkan konferansı hatırası olarak çık ı-
rılacak posta pulları hakkındaki lâyihai kanuni-
yeye kabul etmek suretile (188V zat r-~ vermiştir. 
Muamele tamamdır, Binaenaleyh kanun (188) rey
le kabul olunmuştur. 

Bir takrir vardır efendim, arzedevim. 

fi] 106 numaralı matbua zaptın sonuna mer
buttur. 

TAKRİRLER 
1 — Afyon Kdrahisar Mebusu Ali Beyin; Mec-

İisin tatili faaliyet 'etmesi hakkında takriri 
BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ RİYASETİNE 
Büyük Meclis, fevkalâde içtima zarfında tetki

kine , ^rzolunan kanunları ve bütçeleri intaç etmiş
tir.. Şimdilik elde müstacel bir mevzu olmadığından 
^eşkââti Esasiye kanununun 14 üncü maddesi veç 

hile memleket dahilinde âzayi kiramın-tetkik imkâ
nını bulabilmeleri için teşrini sani iptidasında top
lanılmak ütfere bu günden itibaren Wimam taliki
ni teklif ederim efendim. 

Afyon Karahisar 
Ali 

388 



İ : 35 25-7-1931 C : 2 
Reis -r- Takriri reye, arzediyorum., Kabul eden

ler . . . Etmiyenler . . . Takrir kabul edilmiştir. 
Bu takririn kabulü ile Meclisi Âli fevkalâde içti
maa nihayet vermiş oluyor. Binaenaleyh içtimain 

başlangıcı, olan, 1 teşrinisanide toplanmak üzere iç
timaa nihayet veriyorum. 

Kapanma saati ; 16,10 

5 — SON IVm HUUH4g| 
Birinci,celse 

Hasan Beyin riyaşetlerile ve saat onda aktedilerek 
ilk ve orta tedrisat muallimlerinin terfi ve tecziyeleri 
hakkındaki kanunun, tadiline dair lâyiha ile matbuat ka
nunu lâyihası, müzakere ve kabul edildikten sonra saat 
15 te içtima edilmek üzere celse tatil edildi 

İkinci celse 
Hasan Beyin riyaşetlerile. açılarak şose ve köprüler 

kanununun bası maddelerinin tadiline, Çekoslovakya,ile 
münakit muahedenin tasdikine, Ankara Şehri İmar :Mü-
düriyetinee yapılacak .istikraza, müsakkafat ye arsalar 

kıymetlerinin tayini hakkındaki teklifi kanuniye, ikinci 
Balkan konferansı hatırası. olarak çıkarılacak posta, i 
pullarına, türk ceza, kanununun bir mad,4«ŞWe bir, fıkra 
ilâvesine,-10 haziran 1930 tarihli mukavelenameye, göre 
iadesi lâzımcıgelen .emvale,, jandarma kanununun 9 uncu 
maddesinin tadiline müteallik mazbata ve lâyihalar 
müzakere ve kabul olunduktan sonra olbaptaki takrir 
veçhile teşrinisanide toplanılmak üzer&jtatiti,faaliyet 
olundu. 

Reis Vekilv 

Hasan 

Kâtip 
A. Karahisar 

Ruşen Eşref 

Kâtip ı, 
Çanakka^; 
Z. Gevher 

Türkiye Cüt^n^iyfvtile Çekoslovakya .JıükûmeU arasında (ftktedilen uzlaşma , 
hal^j^ y%a^jl|4esviye mukavelenamesinin tpş^iki haklımda ki kanuna verjie.n 

reyleijiıv neticesi 
[ Kanun, kabul edilnaişfe} 

Adana * 
Ömer Resul B. 

Afyon Karahisar -
Ali B. 
Haydar B. 
İzzet Ulvi B. 
Mollaoğlu Cemal B. 
Busen Eşref,B. 

Aksaray 
Ahmet Süreyya B. 
Besim Atalay B. 
Yaşar B. 

Az* adçjji : 317 
Reye .iştiırak edenjer : 19 43_ 

Kabul 3edenler : 193 . 
Reddedenler : o * 
Müstenkifler : 0 

Reye iştirak etmiyenler 124 
Münhaller : 0 

/Kabul edenler] 

Amasya 
İsmail Hak|ft.B. 
Nafiz B. 

Ankara 
Eşrei B. 
Halit Ferit B. 
Hasan Yakup-.B. 
Muslihittin Abdullah B. 
Rifat B. 
Şakir B. 

Antalya 
Dr. Nazif i Şerif B. 

Haydar B. 
Numan B. r 

Rasıh B. 
ArİW$t\ 

Memet Ali <§. • --,, 
Aydmu> 

Adnan B. 
Fuat Şairi» vB. 

Balıkesir 
Enver B. 
İbrahim Yörük B. 
İsmail Hakkı B. 

Memet Gavj^JŞt.;ı 
Muzaffer Ş. t. 
Pertev Etçi B. f 

Baymtu, 
Halit B. 
İhsan B. $< 
Übeydullah B. 

Bolu 
Dr. Emin GemaLB 
Falih.$ıfkKtB>% 
İsmail Hakkı B. 
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Bursa 

Bakteriyolok Refik B. 
Dr. Galip B> 
Esat B. 
Mustafa Fehmi B. 
Ref«tB. 
Rüştü B. 

Cebelibereket 
Hasan Basri B. 
İbrahim JB>:, \ 
Naci Pş. 

Çanakkale 
Osman Niyazi B. 
Şükrü B. 
Ziya Gevher B, 

Çankırı 
Mustafa Abdülhalik B. 
Rifat B. 
Talât B, 
Ziya B. 

Çorum 
Dr. Mustafa B. 
İsmail Kemal B. 
Münir B. 
Nabi Rıza B. 

Denizli 
Haydar Rüştü B. 
Mazhar Müfit B. 
Yusuf B. 

Diyarbekir 
Kâzım Pş. 
Zülfü B . ' 

Edirne 
Şeref B. 

Elâziz 
Ahmet Saffet B. 
Fazıl Ahmet B. 
Hüseyin B. 
Memduh Şevket B. 

Erzincan 
Abdülhak B. 
Aziz Samih B. 
Saffet B. 

Erzincan 
Asım B. 
Aziz B. 
Dr. Ahmet Fikri B. 
Dr. Hakkı Şinasi Pş. 
Nafiz B. 

Eskişehir 
Alioğlu Ahmet B. 
Cafer B. 
Emin B. 

Gazi Ant«p 
Şahin B. 

Giresun 
İhsan Pş. 

Gümüşane 
Hasan Fehmi B. 
Şevket B. 

Hakâri 
İbrahim B. 

îçel 
Emin B. 
Hakkı B. 

İstanbul 
Ahmet Hamdi B. 
Dr. Refik B. 
Hayrullah B. 
Mitat B. 
Sadettin Rıza B. 
Ziyaettin B. 

İzmir 
Dr. Tevfik Rüştü B. 
Kâmil B. 
Memet Sadettin B. 
Mustafa Rahmi B. 
Osmanzade Hamdi B. 

İsparta 
Hüseyin Hüsnü B. 
Kemal Turhan B. 
İbrahim B. 
Mükerrem B. 

Kars 
Baha Tali B. 
Faik B. 

Kastamonu 
Ali Rıza B. 
Hasan Fehmi B. 
Tahsin B. 

Kayseri 
Ahmet Hilmi B. 
Ahmet Tevfik B. 
Reşit B. 

Kırklareli 
Dr. Fuat B. 
Memet Nahit B. 
Şevket B. 

Kırşehir 
Lûtfi Müfit B. 
Serdar Ahmet B. 

Kocaeli 
AliB. 
İbrahim Süreyya B. 
Kemalettin B. 
Ragıp B. 
Reşit Saffet B. 

Konya 
Ahmet Hamdi B. 
Haydar B. 
Kâzım B. 
Kâzım Hüsnü' B. 
Kemal Zaim B. 
Mustafa B. 
Mustafa Lûtfi B. 
Naim Hazim B. 
Refik B. 
Tevfik Fikret B. 

Kütahya 
Hakkı B. 
ibrahim B. 
Muhlis B. 
H. Memet B. 
Rasim B. 

Malatya 
Abdülmuttalip B. 
Dr. Hilmi B. 
Mahmut Nedim B. 
Talât Haşim B. 
Vasıf B. 

Manisa 
Dr. Saim B. 
Memet Sabri B. 
Mustafa Fevzi B. 
Tahir B. 

Maraş 
Mitat B. 

Mardin 
Abdürrezzak B. 
Ali Rıza B. 

Mersin 
Hamdi B. 
Süleyman Fikri B. 

Muğla 
Nuri B. 
Şükrü Kaya B. 

Muş 
Hasan Reşit B. 

Muhittin Nami B. 
Niğde 

Ahmet Vefik B. 
Faik B. 
Galip B. 

Ordu 
Ahmet İhsan B. 
Hamdi B. 
Şevket B. ' 

Rize 
Ali B. 
Atıf B. 
Fuat B. 

Samsun-
Dr. Asım B. 
Ethem B. 

Sinop 
Hulusi B. 
Yusuf Kemal B. 

Sivas 
İsmail Memet B. 
Rahmi B. 
Şemsettin B. 
Ziyaettin B. 

Şebin Karahisar 
ismail B. 
Sadri Maksudi B. 
Vasfı Raşit B. 

Tekirdağ 
Celâl Nuri B. 
Cemil B. 

Tokat 
Bekir Lûtfi B. 
Hüsnü B. 
Nazım B. 

Trabzon 
Daniş B. 
Hakkı Sofu B. 
Hasan B. 
Raif -B.
Süleyman Sırrı B. 

Tfrfa 
Ali Saip B. 
Dr. Refet B. 
Refet B, 

Van 
Hakkı B. 

Yozgat 
Ahmet Cevdet B. 
Ahmet Erzurumlu B. 
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Avni Doğan B. 
Hamdi B. 

Adana 
Ali Münif B. 
Hilmi B. (V.) 
Zamir B. 

Afyon Karahisar 
İzzet B. 

Aksaray 
Rıza Nisari B. 

Amasya 
Esat B. 

Ankara 
A l i B . 
Gazi Mustafa Kemal Pş. 
(R. C.) 
Yahya Galip B. 

Antalya 
Dr. Cemal B. 

Artvin 
Asım B. 

Aydın 
Dr. Reşit Galip B. 
Dr. Mazhar B. 
Tahsin B. 

Balıkesir 
Ali Şuuri B. 
Hacim Muhittin B. 
Kâzım Pş. (M. R.) 
Vasfi Memet B. 

Bilecik 
Hayrettin B. 
İbrahim B. 
Salih B. 

Bolu 
Cevat Abbas B. 
Hasan Cemil Bl 

Şükrü B. 
Burdur 

Halit B. 
Mustafa Şeref B. 

Bursa 
Asaf B. 
Dr. Rasim Ferit B. 
Emin Fikri B. 

Çanakkale 
Samih Rifat B. 
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Zonguldak 
Celâl Sahir B. 

Esat B. 
Halil B t 

i Reye iştirak etmiy enler J 

Çorum 
Bekir Karamemet B. 
İsmet B. 

Benizli 
Dr. Kâzım B. 
Emin Aslan B. 
Necip Ali B. (1. Â.) 

Diyarbekir 
Zekâi B. (V.) 
Zeki Mesut B. 

Edirne 
Faik B. 
Hasan Hayri B. 
Şakir B. 

Elâziz 
Hasan Tahsin B. 

Erzurum 
Nafi Atuf B. 
Necip Asım B. 

Eskişehir 
Yusuf Ziya B. 

Gazi Antep 
Ahmet Remzi B. 
Kılıç Ali B. 
Reşit B. 

Giresun 
Hakkı Tank B. 
Kâzım B. 
Münir B. 
Şevket B. 

Gümüşmnt 
Edip Servet B. 

istanbul 
Abdülhak Hâmit B. 
Akçuraoğlu Yusuf B. 
Ahmet Rasim B. 
Alâettin Cemil B. 
Ali Rana B. 
Halil Ethem B. 
Hamdi B. 
Hasan Vasfi B. 
Salah Cimcoz B. 
Y"aşar B. 

İzmir 
Halil B. 

Kitapçı Hüsnü B. 
Mahmut Celâl B. 
Mahmut Esat B. 
Saraçoğlu Şükrü B. 
Vasıf B. 

Kars 
Memet Nazif B. 
Muhittin Pş, 
Ömer Kâmil B. 

Kastamonu 
Dr. Suat B. 
Halil B. 
Refik B. 
Velet B. 

Kayseri 
Coşkun Osman B. 
Sait Azmi B. 

Kırşehir 
Hazim B. 

Kocaeli 
Salâhattin B. 
Sırrı B. 

Konya 
Sırrı B. 

Kütahya 
Ömer Davut B. 
Recep B. 

Malatya 
İsmet Pş. (Bş. V.) 

Manisa 
Kani B. 
Osman B. 
Refik Şevket B. 
Turgut B. 
Yakup Kadri B. 

Maraş 
Abdülkadir B. 
Memet B. 
Nuri B. 

Mardin 
İrfan Ferit B. 

Mersin 
Ferit Celâl B. 

Muğla 
Dr. Hüseyin Avni B. 

Haeaa. B. 
Rifat B. 

Yunus Nadi B. 
Muş 

Kılıcoğlu Hakkı B. 
Niğde 

Halit B. 
Ordu 

İsmail B. 
Recai B. 

Bize 
Akif B. 
Esat B. 
Hasan Cavit B. 

Samsun 
Aziz Hızır B. 
EminB. 
Memet Haeıyunus B 
Zühtü B. 

Siirt 
Halil Hulki B. 
Mahmut B. 

Sinop 
ibrahim Alâettin B. 
Recep Zühtü B. 

Sivas 
Necmettin Sadık B. 
Rasim B. 
Remzi B. 

Tekirdağ 
Faik B. 
Mahmut Rasim B. 

Tokat 
Mustafa Vasfi B. 
Süreyya Tevfik B. 

Trabzon 
Halil Nihat B. 
Nebizade Hamdi B. 

Ur fa 
Mahmut B. 

Van 
Münip B. 

Yozgat 
Süleyman Sırrı B. 

Zonguldak 
Ragıp B. 
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İkinci Balkanı, konferansı hatırası olarak çıkarılacak posta puUarj 

hakkındaki kanuna verilen reylerin neticesi 
[ Kanun kabul edilmiştir ] 

Âza adedi .: 
Reye iştiralç edenler : 

Kabul edenler : 
Reddedenler : 
Müstenkifler : 

Reye iştirak etmiyenler: 

Adana 
Ömer Resul B. 

Afyon Karahisar^ 
Haydar B.:i 
îzzet Ulvi B. M 
Mollaoğlu Cemal B», 
Ruşen. Eşı«£Jkf> 

Aksaray .... 
Ahmet SüreyyiuB. 
Besim Atalay^B. u 
Yasar B. 

Amşuy* 
îsmail Hakkı B . , . 
Nafiz B. 

^n&TO 
Eşref B;r 
Halit Ferit B. 
Hasan Yakup B, 
Muslihittin-^b^Uah B. 
Rifat B. 
Şakir B. 

AnfcM 
Dr. NazifijŞer& B. •;. 
Numan B. •> 
Rasih B. 

Artm:u,i-: 
Asım B. 
Memet Ali B. ,, 

Aydın. 
Adnan B. 
Dr. Mazhar B. 
Fuat ŞahinvB. 

Bal%fce$r r, 
Enver B. , 
ibrahim Yörük B. < 
îsmail Hakkı B. 

Münlıaller : 

317 
188 
187 

0 
0 

129 
0 

/ Kabul edenler / 

Muzaffer, B. 
Pertev Etçi B. 

Bayazıt 
Halit B. 
thsan B. 
Ubeydullah,;$, , 

Bobhm 
Dr. Emin CemaJ £ . , 
Falih Rıfk^jP.^ 
tsmail Hakkı B. 

Bursa.. 
Bakteriyolok g e f ^ g . ; ; 
Dr. Galip B. 
Esat B. 
Mustafa Fehmi B. 
RefetB. 
Rüştü B. 

Cebelibereket 
Hasan Basri JB. 
ibrahim B. 
Naci Pş. 

Çanakkale 
Osman Niyazi B. 
Şükrü B. 
Ziya Gevher B. 

Ç(Wtyr%i:, 
Rifat B. 
Talat B. 
Ziya B. 

Çorum 
Dr. Mustafa JB. -
tsmail Kemal ,B, 
Münir B. 
Nabi Rıza B. ; 

DerâgH{ 
Dr. Kâzım B? 

Haydar Rüştü B. 
Mazhar Müfit B. 
Yusuf B. 

Diyarhekir, 
Kâzım Pş. 
Zülfü B. 

Edim&... 
Şeref B. , 

Elâziz ... 
Ahmet Saffet B. : 

Fazıl AhmetvB. ; 
Hasan Tahsin.; B. , 
Hüseyin B. 
Memduh Şevl^tnB. 

Erzincan^, 
AbdülhakB. 
Aziz SamiJıJB. ; 
Saffet B. 

Erzurum J% 

Asım B. 
Aziz B. 
Dr. Ahme>,Fikrf,,B. 
Nafiz B. 

^a&Mm 
Alioğlu^^AhjBetrşB. ;,, 
C a f e r i . < 
Emin B. 

GafyJLnjepı 
Şahin B. 

Gir&8u%x;x 

Münir B. 
Gümiişfln$ 

Hasan Fehmi B. 
Şevket B. 

Ha&&& 
ibrahim B. 

îçel 
Emin B. 
Hakkı B. 

IstûnOvl, 
Hayrullah B. 
Mitat B. 
Sadettin Rız^jB. 
Ziyaettin B. ;-

J*WÇ*. 
Dr. Tevfik Rüştü Ş» 
Kâmil B. 
Memet Şad$tJ$a B . . . 
Mustafa Rahgjy^.ıV 

Osmanzade HamdiJB. ji 
ı*mst/h* 

Hüseyin H ü s n ^ Ş . ^ 
Kemal T a r ^ J ^ 
ibrahim (Br 

Mükerrem Bf. 
Km?r 

Baha Tali B. :. 
Faik B. 
Memet Nazif B, 

Kastmm» 
Ali Riza B.a 
Hasan Fehmj B.ty 
Refik B. 
Tahsin B. t 

Kayseri 
Ahmet H i j ş ı y k $ 
Ahmet Tev#fc$, 
Coşkun Osman B. 
Reşit B.jf 
Sait Azmi B . : 

K%tMm§^ j 
Dr. Fuat B â ; 
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Memet Nahit B. 
Şevket B. 

Kırşehir 
Lûtfi Müfit B. 
Serdar Ahmet B. 

Kocaeli 
Ali B. 
İbrahim Süreyya B. 
Kemalettin B. ! 

Ragıp B. ' 
Konya 

T . 1 

Alımet Haindi B. 
Haydar B. 
Kâzım B. 
Kâzım Hüsnü B. 
Kemal Zâim *B. 
Mustafa B. 
Mustafa Lûtfi B. 
Refik B. 
Sırrı B. 
Tevfik FiKret B. 

Kütahya 
Hakkı B. 
İbrahim B. 
Muhlis B. 
H. Memet B. 
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Rasim B. 

Malatya 
Abdülmutfalip B. 
Dr. Hilmi B. 
Mahmut Ne\lim B. 
Talât Haşim B. 
Vasıf B. 

Manisa 
Dr. Saim B. 
Memet Sabri B. 
Mustafa Fevzi B. 
Osman B. 
Tahir B. 
Yakup Kadri B. 

Maraş 
Memet B. 

Mardin 
Abdürrezzak B. 
Ali Rıza B. 

Mersin 
Hamdi B. 
Süleyman Fikri B. 

'Muğla 
Nuri B. 

Muş 
Hasan Reşit B. 

Muhittin Nami B. 1 
Niğde 

Ahmet Vefik B. 
Ordu 

Ahmet İhsan B. 
Hamdi B. 
Şevket B, 

Rize i 
AliB. 
AtıfB. 
Fuat B. 

Samsun 
Dr. Asım B. 

' Sinop 
Hulusi B. 

Sivas 
İsmail Memet B. 
Rahmi B. 
Ziyaeddin B. 

Şebin Kdrahisar 
İsmail B. 
Sadri Maksudi B. 

Tekirdağ 
Celâl Nuri B. y 

Tokat 
Bekir Lûtfi B. 

[Hüsnü B. 
Nazım B. 
[Süreyya ̂ e M k B. 

frUbzon 
[Dani^ B. 
Hakkı Sofu B. 
[Halil Nthtft B, 
•Hasan B. 
Raif B. 
ISüleymahSöTt B. 

ürfa 
[Ali Saip B. 
Dr. Refet B. 
İRefet B; 

Van 
İHakkı B. 

Yozgat 
|Ahmet Erzurumlu B. 
Avni Döğati B. 
Hamdi B. 
[Süleyman Sirri B. 

Zonguldak 
[Celâl Sahir B. 
Esat B. 
Halil B. 
basan B. 
Rifat B. 

/ Reye iştirak etmeyenler ] 

Adana 
Ali Münif B. 
Hilmi B. 
Zamir B. 

Afyon Karahisar 
Ali B. 
İzzet B. 

Aksaray 
Rıza Nisari B. 

Amasya 
Esat B. 

Ankara 
AliB. 
Gazi Mustafa Kemal Pş. 
(Rs. C.) 
Yahya Galip B. 

Antalya 
Dr. Cemal B. 
Haydar B. 

Aydın 
Dr. Reşit Galip B. 
Tahsin B. 

Balıkesir 
Ali Şuuri B. 
Hacim Muhittin B. 
Kâzım Pş. (Rs.) 
Memet Cavit B. 
Vasfi Memet B. 

Bilecik 
Hayreddin B. 
ibrahim B. 
Salih B. 

Bolu 
Cevat Abbas B. 
Hasan Cemil B. 
Şükrü B. 

Burdur 
Halit B. 

Mustafa Şeref B. 
Bursa 

Asaf B. 
Dr. Rasim Ferit B. 
Emin Fikri B. 

Çanakkale 
Samih Rifat B. 

Çankırı 
[Mustafa Abdülhalik B. 

Çorum 
Bekir Karamemet B. 
İsmet B. 

Denizli 
Emin Aslan B. 
Necip Ali B. 

Diyarbekir 
Zekâi B. (V.) 
Zeki Mesut B. 

Edirne 
jFaik B. 
Hasan Hayri B. 
İŞakir B. 

Erzurum 
Dr. Hakkı Şinasi Pş. 
|Nafi Atuf B. 
Necip Asım B. 

Eskişehir 
Yusuf Ziya B. 

Gazi Antep 
Ahmet Remzi B. 
Kılıç Ali B. 
Reşit B. 

Giresun 
Hakkı Tank B. 
İhsan Pş. 
İKâzım B. 
Şevket B. 
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Oümüşane 

Edip Servet B. 
İstanbul 

Abdülhak Hâmit B. 
Akçuraoğlu Yusuf B. 
Alımet Hamdi B. 
Ahmet Rasim B. 
Alâettin Cemil B. 
Ali Rana B. 
Dr. Refik B. (V.) 
Halil Ethem B. 
Hamdi B. 
Hasan Vasfi B. 
Salah Cimeoz B. 
Yaşar B. 

îzmir 
Halil B. 
Kitapçı Hüsnü B. 
Mahmut Celâl B. 
Mahmut Esat B. 
Saraçoğlu Şükrü B. 
Vasıf B. (Rs. V.) 

Kars 
Muhittin Pş. 
Ömer Kâmil B. 

Kastamonu 
Dr. Suat B. 

Halil B. 
Velet B. 

Kırşehir 
Hazim B. 

Kocaeli 
Reşit Saffet B. 
Salâhaddin B. 
S ı m B . 

Konya 
Naim Hazim B. 

Kütahya 
Ömer Davut B. 
Reeep B. 

Malatya 
tsmet Pş. (Bş. V.) 

Manisa 
Kani B. 
Refik Şevket B. 
Turgut B. 

Abdülkadir B. 
Memet B. 
Nuri B. 

Mardin 
trfan Ferit B. (Î.'A.) 

Mersin 
Ferit Celâl B. 

Muğla 
Dr. Hüseyin Avni B. 
Şükrü Kaya B. (V.) 
Yunus Nadi B. 

Muş 
Kılıeoğlu Hakkı B. 

Niğde 
Faik B. 
Galip B. 
Halit B. 

Ordu 
tsmail B. 
Reeai B. 

Rize 
Akif B. 
Esat B. 
Hasan Cavit B. 

Samsun 
Aziz Hızır B. 
Emin B. 
Ethem B. 
Memet Hacıyunus B. 
Zühtü B. 

Siirt 
Halil Hulki B. 
Mahmut B. 

i Sinop 
ibrahim Alâettin B. 
Reeep Zühtü B. 
Yusuf Kemal B. (V.) 

Sivas 
Necmettin Sadık B. 
İRasim B. 
Remzi B. 
ıŞemseddin B. 

Şebin Karahisar 
Vasfi Raşit B. 

Tekirdağ 
Cemil B. 
Faik B. 
Mahmut. Rasinı B. 

Tokat 
Mustafa Vasfi B. 

Trabzon 
Halil Nihat B. 
Nebizadc Hamdi B. 

Urfa 
Mahmut B. 
I Van 
İMünip B. 

Yozgat 
Ahmet Cevdet B. 

Zonguldak 
Ragıp B. 
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Sıra Ne 82 
İlk ve orta dedrisat muallimlerinin terfi ve tecziyeleri hak
kındaki kanunun bazı maddelerinin tadiline dair 1/84 numa
ralı kanun lâyihası ve Dahiliye, Maarif ve Bütçe Eecûmenleri 

Mazbataları 

T. C. 
Başvekâlet 

Muamelât Müdürlüğü 26 -V -1931 
Şube 
Sayı 6J1445 

B. \ l . M. Yüksek Reisl iğine 
İlk ve orta tetrisat Muallimlerinin terfi ve tecziyeleri hakkındaki kanunun bazı maddelerinin 

tadiline dair Maarif Vekâletince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetinin 24-V-1931 tarihli 
içtimaında Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte takdim 
olunmuştur. 

Muktazasının ifasına müsaade buyrulmasını rica ederim efendim. 
' Başvekil 

İsmet 

Yüksek Başvekâlete 

1931 senesi bütçesinde yapılacak tasarruf dolayısile Maarif Vekâletinin tatbik ve icrasına 
memur bulunduğu kanulardan ilk ve orta tedrisat muallimlerinin terfi ve tecziyeleri hakkındaki 
1702 numaralı ve ıo haziran 1930 tarihli kanunun tadiline lüzum görülen bazı maddelerinin 
yerine kaim olacak maddeleri ihtiva etmek üzere tanzim edilen kanun lâyihası rapten yüksek 
huzurunuza takdim edilmiştir. 

Tasvip buyrulduğu takdirde kanun olarak çıkması için lâzım gelen muamelenin ikmaline 
müsaadelerini arz ile ihtiramlarımı teyit eylerim efendim. 

Dahiliye Encümeni mazbatası 

10 - VI -1931 

Yüksek Reisliğe 

İlk ve orta tedrisat muallimlerinin terfi ve tecziyeleri hakkındaki 1702 numaralı kanunun bazı 
maddelerinin tadiline dair Maarif Vekâletince hazırlanıp Başvekâletten Yüksek Meclise takdim 
edilmiş olan kanun lâyihası MauriC Vekili Esat Beyefendinin huzıırile tetkik ve müzakere olundu. 

Vekâlet 1931 bütçesinde yapılacak tasarrufu temin için bu kanunun tadiline lüzum gördüğünü 

T. B. M. M. 
Dahiliye Encümen i 

Karar No: 3 
Esas No: 1/84 



lâyihaya bağlr esbabr mucibe mazbatasında tasrih etmiş ve tasarruf temini ile beraber vilâyet ida
resi işlerinde idare birliğini bozan ve ihdasından bu ana kadar maarif işlerinde umulan fa ideyi 
vermemiş olan maarif enıinliklerinin lağvı encüınenimİKce de müttefikan tasvip olunarak lâyi
hanın kabulü kararlaştırılmıştır. Ancak, ikinci maddesinde yazılı- mahallî idareler bütçesine re
sen tahsisat vazr hakkındaki fıkra; bu idarele riıı. muhtariyetini bozacağı ve tatbikat itibarile de 
varidat meubalart müsait olan mahallî idarelerce muallimlerimizin terfihinde hie bir müşkül çıka-
rılamryaeağı için umumî meclislerin mahallî ve hayatî ihtiyaçlarına göre yapmış oldukları büt
çeye merkezden resen müdahale edilmesi encümenimizce muvafık görülmemiş ve lâyihanın ikinci 
maddesinden bu fıkra çıkarılarak madde ona göre yazılmıştır. Altıncı maddedeki meclisi umumî aza
sına verilen vazifenin daimî encümen âzası tarafından ifası muvafık görülmüştür. 

Havalesi mucibince maarif encümenine tevdi olunur. 
Havalesi mucibince Maarif Encümenine tevdi olunur. 

Dahiliye En. 
Cemi} 

Âza 
Kars 

Baha Tali, 

Reisi Reis 
M. Fa 

Aza 

Hasih 

V. 
ilik 

M. M. 
Mı it talip 

Âza 

Hüseyin 

Kâ. 
Hasan lîcşit 

Âza 

Ahmet İhsan 

E\ 
Âza 

min Fikri 

Aza 

İsmail 

Âza 
Şükrü 

Âza 

Rifai 

Maarif Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Maarif Encümeni 20 - VI - 1931 

Karar No: 3 
Hsas No: 1/S04 

Yüksek Reisliğe 

îlk ve Orta tedrisat muallimlerinin terfi ve tecziyeleri baklandaki 1702 numaralı kanunun 
bazı maddelerinin tadiline dair kanun lâyihası ve bu baptaki Dahiliye Encümeninin mazbatası 
Maarif Vekili Esat Beyefendinin hüzünle mütaleave tetkik olundu : 

Bilhasa maarif enıinliklerinin kaldırılması ve memurin kanununun 1760 numaralı kanunla de
ğiştirilmesi yüzünden sevkedildiği anlaşrlan bu kanun lâyihası esas itibarile encümenimizce de 
muvafık görülmüştür. 

Muallimlerin talim vazifelerini lıakkile yapabilmeleri için yaşlarına ve deruhte etikleri dersle
rin mahiyetine göre okutabilecekleri ders saatlerinin âzamisini tayindeki isabet aşikârdır. 

Ancak gerek bütçe ve gerek kâfi muallim bulamamak dolayısile bu muayyen saat üzerine za
ruret halinde azamî beş saat daha ders verebilmesini tecviz eden encümenimiz bu munzam hizmet 
mukabilinde 1762 numaralı kanunla da kabul edilmiş bir ücretin verilmesini doğru bulmuş ve bıı 
esası mahfuz tutarak maddede şekle ait bazr tadilât yapmıştır-. 

İkinci maddede bilhasa mahallî idarelerin muhtariyeti esasını bozacağr mütaleası ile Dahiliye 
Encümeni tarafından tayyedilen fıkra Dahiliye Vekili Şükrü Kaya Beyefendinin de huzurile tet
kik olunarak, bu fıkranın ilâvesinin kemiyet ve keyfiyet itibarile esaslı bir yekûn tutan ilk tedri
sat mualimlerinin ehemmiyetli vazifelerinde emniyetle çalışmalarını temin noktasından faydalı ve 
zarurî olduğuna kanaat getirilmiş ve madde Hükümetten gelen şeklinde aynen ipka edilmiştir. 

Memurin kanununu tadil eden 1760 numaralı kanunda mevcut ve memurların vekâlet emrine 
alınmasına dair olan hükmün muallimlere de şümulü tabiidir. Muallimlerin terfi ve tecziyelerine 
dair olan kanun memurin kanununun maddei mahsusasına tevfikan meslekin hususiyeti düşünü

lerek tanzim edilmiş bir kanundur. Bu kanunun toplululuğunu bozmamak için vekâlet emrine a-
lmnıak keyfiyeti de bir ceza olarak ilâve edilmiş ve ancak bu cezanın umumî ahkâma tâbi olacağı 
5 inci maddede zikrolunmustur. 
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1702 numaralı kanunun 32 inci maddesi işbu kanunda münderiç olmıyan hükümler hakkında 

memurin kanununun ve tabiatile tadilâtının muteber olacağı tasrih edilmiş olduğu cihetle teklif 
olunan 9 uncu maddeye lüzum görülmemiştir. Encümenimizce yapılmış olan bu değişiklikler ve ilâ
velerle hazırlanmış kanun lâyihası takdim olunmuştur. 

Maarif En. 
Erzurum 

Nafi Atuf 
Âza 
Çankırı 
Talât 

Rs. M. M. Kâtip 
Sinop Afyon Karahisar 

İzzet Ulvî 
Aza Aza, 

Şebin Karahisar Ordu 
Maksudi Ham di 

Aza 
Sivas 

Jtahm i 
Âza 

V ozgat 
A. Cevdet 

Âza 
Konya 

Naim Hazim 
Âza 

Aza, 
Urfa 
Eefet 
km, 

Bütçe Encümeni mazbatası 

r. B. M. M. 
Bütçe Encümeni 

M. N. 80 
Esas No. İ/84 

21-VII- 193 î 

Yüksek Reisliğe 

İlk ve orta tedrisat muallimlerinin terfih ve tecziyeleri hakkında olup encümenimize havale 
buyrulan kanun lâyihası ve merbutu Dahiliye ve Maarif Encümenleri esbabı muciye mazbataları 
Maarif Vekili Bey hazır olduğu halde tetkik ve müzakere olundu. 

İşbu lâyihanın mııvazenei umumiyeyi alâkadar eden birinci maddesi tetkik edilerek Hükümetin 
teklifi veçhile diğer maddeleri maarif encümeninin noktai nazarına iştirak edilmek suretile aynen 
kabul edilmiştir. Umumî Heyetin tasvibine arzolmuır. 

Reis 
Gümüşane 
II. Fehmi 

Elâziz ¥. 
II. Tahsin 

Yozgat 
S. 8%m 

M. M. Kâtip 
Konya Tokat 

K. Zaim Süreyya 

îrzurum İsparta. Kayseri 
Aziz Mükerrem A. Hilmi 

Afryon 
Ali 

Kırklareli 
Şevket 

Aksaray 
-4. Süreyya 

Kırklareli 
M. Nahit 

Bursa Çorum 
Dr. Galip Mıtstafa 

Konya Niğde 
İL. Hüsnü FaÂk 



HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

ilk ve orta tedrisat muallimlerinin terfi ve teczi
yeleri hakkındaki kanunun bazı maddelerinin 

tadiline dair kanun lâyihası 

MADDE 1 — 1702 numaralı ve 10 haziran 1930 
tarihli kanunun üçüncü maddesi aşağıdaki şekilde 
tadil olunmuştur: 

Orta tedrisat mektepleri muallimlerinden kı
demlerine göre aldıkları maaşlara mukabil lise sı
nıflarında ders okutanlar haftada azamî 15, diğer 
orta dereceli sınıf ve mekteplerde ders okutanlar 
haftada azamî 18 saat ders vermekle mükellef tutu
lurlar. Ancak bu suretle 15 veya 18 saat ders de-
ruhde etmiş bir muallim, ihtisası ile alâkadar azamî 
5 saatlik bir ders grupu münhal bulunduğu takdir
de, bu grupu da aşağıda gösterilen tarzda ücret 
mukabilinde okutmakla mükellef tutulabilir. Bu 
ilâve dersten istinkâf etmek esas vazifeden istifa et
miş sayılmayı mucip olur. Bu suretle ders alan orta 
tedrisat mekteplerinde ders deruhde eden muallim
lere ve memurlara haftada okutacağı her ders saati 
için ayda 4 liradan 8 liraya kadar ücret verilir. 

Orta tedrisat muallimliği evsafını haiz oiupta 
orta tedrisat mekteplerinde muallimlik eden müte
kaitlere birinci ve ikinci maddelerde gösterilen meb
de maaşı derecesi üzerinden ve maaş tahsisatından 
ücret verilir. Maarif Vekâleti lüzum gördükçe ecne
bi lisanı muallimlikleri için kadrosunda ayırdığı ma
aş mukabilinde ecnebi lisan muallimi dahi kullana
bilir. Muallim ve memurlara verilen ücretlerle mü
tekaitlerin alacakları muallimik maaşları ve ecnebi 
lisan muallimlerine verilecek maaşlar müktesep hak 
teşkil etmezler. 

Uhdelerinde müdürlük, muavinlik bulunan mual
limler haftada azamî 12 saat ders okutmakla mü
kellef tutulurlar. 

MADDE 2 — Mezkûr kanunun 1.1 inci maddesi 
şu şekilde tadil olunmuştur. 

İlk tedrisat muallim ve muavinlerinin teıi'ileri-
ne ait muamelelerin her sene teşrinievvel sonuna 
kadar ikmal edilmesi ve terfilerin gelecek sene ey
lül undan başlaması lâzımdır. 

Bunun için maarif müdürleri her sene kendi vi
lâyetleri dahilinde terfi etmeleri icap eden muallim 
ve muallim muavinlerinin terfi cetvellerini 16 in
ci maddedeki esaslar, dahilinde hazırlıyarak vali
ye verirler. Valiler bu cetvelleri mütalealarile be
raber nihayet eylül sonuna kadar Maarif Vekâle-

DAHİLÎYE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

tik ve orta tedrisat muallimlerinin terfi ve tec
ziyeleri hakkındaki kanunun bazı maddelerinin 

tadiline dair kanun lâyihası 
• * • • • * * 

MADDE 1 — 1702 numaralı ve 10 haziran 1930 
tarihli kanunun 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde 
tadil olunmuştur : 

Orta tedrisat mektepleri muallimlerinden kıdem
lerine göre aldıkları maaşlara mukabil «lise sınıfla
rında ders okutanlar haftada azamî 15, diğer orta 
dereceli sınıf ve mekteplerede ders okutanlar haf
tada azamî on sekiz saat ders vermekle mükellef 
tutulurlar. Ancak bu suretle 15 veya 18 saat ders 
deruhte etmiş bir muallim, ihtisası ile alâkadar aza
mî 5 saatlik bir ders gurupu münhal bulunduğu 
takdirde, bu gurupu da aşağıda gösterilen tarzda 
ücret mukabilinde okutmakla mükellef tutulabilir. 

Bu ilâve dersten istinkâf etmek esas vazife
den istifa etmiş sayılmayı mucip olur. Bu su
retle ders alan orta tedrisat mekteplerinde 
ders deruhte eden muallimlere ve memurlara haf
tada okutacağı her ders saati için ayda 4 liradan 8 
liraya kadar ücret verilir. Orta tedrisat muallimli
ği evsafını haiz oiupta orta tedrisat mekteplerinde 
muallimlik eden mütekaitlere birinci ve ikinci mad
delerde gösterilen mebde maaşı derecesi üzerinden 
ve maaş tahsisatından ücret verilir. Maarif Vekâ
leti lüzum gördükçe ecnebi lisanı muallimlikleri için 
kadrosunda ayırdığı maaş mukabilinde ecnebilerden 
lisan muallimi dahi kullanabilir. Muallim ve 
memurlar verilen ücretlerle mütekaitlerin alacakları 
muallimlik maaşları ve ecnebi lisan muallimlerine 
verilecek maaşlar müktesep hak teşkil etmezler*. 

Uhdelerinde müdürlük, muavinlik bulunan mual
limler haftada azamî 12 saat ders okutmakla mükel
lef tutulurlar. 

MADDE 2 — Mezkûr kanunun 11 inci maddesi 
şu şekilde tadil olunmuştur. 

ille tedrisat muallim ve muavinlerinin terfilerine 
ait muamelelerin her sene teşrinievvel sonuna kadar 
ikmal edilmesi ve terfilerin gelecek sene eylıilundan 
başlaması lâzımdır. 

Bunun için maarif müdürleri her sene kendi 
vilâyetleri dahilinde terfi etmeleri icap eden mual
lim ve muallim muavinlerinin terfi cetvellerini 16 
inci maddedeki esaslar dahilinde hazırlıyarak valiye 
verirler. Valiler- bu cetvelleri mütalealarile beraber 
nihayet eylül sonuna kadar Maarif Vekâletine gön-



MAARİF ENCÜMENİNİN TADİ I it 

tik ve orta tedrisat mııaUimlerinin terfi ve 
tecziyeleri hakkındaki kanunun bazı mad

delerinin tadiline dair kamın lâyih-ası 
MADDE 1 — 1702 numaralı ve 10 haziran 1930 

tarihli kanunun 3 üncü maddesi aşağıdaki şekil
de tadil olunmuştur: 

Orta tedrisat mektepleri muallimlerinden kı
demlerine göre aldıkları maaşlara mukabil lise 
sınıflarında ders okutanlar haftada azamî 1.5, 
diğer orta dereceli sınıf ve mekteplerde ders oku
tanlar haftada azamî 18 saat ders vermekle mü
kellef tutulurlar. Ancak bu miktarda ders deruh.de 
etmiş bir muallimin ders saatlerine ihtisası ile 
alâkadar azamî beş saatlik bir ders guru-
pu daha ücretle mukabilinde zammoluna-
bilir. Bu suretle orta tedrisat mekteplerinde 
ders deruhde eden muallimlerle muallimlik şeraiti 
kanuniyesini haiz memurlara haftada okutacağı 
her ders saati için ayda sekiz liraya kadar ücret 
verilir. Orta tedrisat muallimliği vasfını haiz o-
lupta orta tedrisat mekteplerinde muallimlik eden 
mütekaitlere birinci ve ikinci maddelerde gösteri
len mebde maaşı derecesi üzerinden ve maaş tah
sisatından ücret verilir. Maarif Vekâleti lüzum 
gördükçe ecnebi lisanı muallimlikleri için kadro
sunda ayırdığı maaşın tutarı mukabili ücretle ec
nebi lisanı muallimi dahi kullanabilir. Muallim 
ve muallimlerle mütekaitlere ve ecnebi lisanı mu
allimlerine bu maddeye tevfikan verilecek ücret
ler müktesep hak teşkil etmez. 

Uhdelerinde müdürlük, muavinlik bulunan mu
allimler haftada azamî on iki saat ders okutmakla 
mükellef tutulurlar. 

MADDE 2 — Mezkûr kanunun on birinci mad
desi şu şekilde tadil olunmuştur: 

ilk tedrisat muallim ve muavinlerinin terfileri-
ne ait muamelelerin her sene teşrinievvel sonuna 
kadar ikmal edilmesi ve terfilerin gelecek sene ey
lülünden başlaması lâzımdır. 

Bunun için maarif müdürleri her sene kendi 
vilâyetleri dahilinde terfi etmeleri icap eden mual
lim ve muallim muavinlerinin terfi cetvellerini on 
altıncı maddedeki esaslar dahilinde hazırlıyarak 
valiye verirler. Valiler bu cetvelleri mütalealarile 
beraber nihayet eylül sonuna kadar Maarif Ve-

http://deruh.de
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tine gönderirler. Maarif Vekâletince tasdik olu-1 
nan terfi cetveli umumî meclisler tarafından yeni 
sene bütçesinde nazarı itibare alınır. Umumî 
meclislerce malî imkân bulunamaması sebebile 
bütçeye icap eden tahsisat konulmadığı takdirde 
vali derhal keyfiyetten esbabı mucibeli bir raporla 
Maarif Vekâletini haberdar eder. [Bütçenin 1561 
numaralı kanun ile müteşekkil komisyon tarafın
dan tetkiki sırasında kâfi karşılık bulunduğu 
takdirde muallim terfilerine ait tahsisat farkı İcra 
Vekilleri Heyeti kararile bütçeye resen konulur]. 
Her sene terfi eden muallimlerin sene, ay ve gün 
hesabile kidem cetvelleri mahallî gazetelerde ilân 
edilir. 

MADDE 3 — Mezkûr kanunun 18 inci mad
desi şu şekilde tadil olunmuştur: 

İlk ve orta tedrisat muallimlerinden emsali 
arasında hususî kıymeti haiz orijinal bir eser mey
dana getiren muallimler 36 ve 40 inci maddelerde 
yazılı meclis ve komisyon mazbatası üzerine bir 
sene kıdem zammı alırlar. Ancak bu eserlerin o-
rijinal ve kıymeti mahsusayı haiz olduğu evvelce 
darülfünunca veya bir heyeti ilmiyece tasdik edil
miş olmak şarttır. Vazifelerini mutadın fevkinde 
yüksek bir muvaffakiyetle ifa ettikleri teftiş ra
porları, talim sicilleri ve Maarif ve mektep mü
dürlerinin bu husustaki mütalealan ile sabit olan
lar keza 36 ve 40 inci maddelerde zikredilen mec
lis ve komisyon mazbatası üzerine takdirname ve
rilmek veya bir seneye kadar kidemlerine zanımo-
lunmak suretile taltif edilirler. 

MADDE 2 — Ayni kanunun 33 üncü maddesi 
şu şekilde tadil olunmuştur: 

îhtar cezası aşağıdaki makamlar tarafından re
sen verilir: 

1 - Maarif Vekili; 
2 - Vali; 
3 - Maarif müdürü; 
4 - Lise, orta mektep ve muallim mektepleri 

müdürleri. 
Bu ceza tahriren tebliğ olunur. Tevbih cezası aşa

ğıdaki makamlar tarafından resen verilir: 
1 - Maarif Vekili; 
2 - Vali; 
3 - Maarif müdürü. 

MADDE 5 — Mezkûr kanunun 35 inci mad
desi şu şekilde değiştirilmiştir: 

derirler. Maarif Vekâletince tasdik olunan terfi cet
veli umumî meclisler tarafından yeni sene bütçesin
de nazarı itibare alınır. Umumî meclislerce malî im
kân bulunmaması sebebile bütçeye icap eden tahsi
sat konulmadığı takdirde vali derhal keyfiyetten es 
babı mucibeli bir raporla Maarif Vekâletini haber
dar eder. 

Her sene terfi eden muallimlerin sene, ay ve gün 
hesabile kıdem cetvelleri mahalli gazetelerde ilân 
edilir. 

MADDE 3 — Mezkûr kanunun 18 inci maddesi 
şu şekilde tadil olunmuştur. 

İlk ve orta tedrisat muallimlerinden emsali ara
sında hususî kıymeti haiz orjinal bir eser meydana 
getiren muallimler 36 ve 40 inci maddelerde yazılı 
meclis ve komisyon mazbatası üzerine bir sene 
kıdem zammı alırlar. Ancak bu eserlerin orjinal 
orijinal ve kıymeti mahsusayı haiz olduğu evvelce 
Darülfünunca veya bir heyeti ilmiyece tasdik 
edilmiş olmak şarttır. Vazifelerini mutadın fev
kinde yüksek bir muvaffakiyetle ifa ettikleri 
teftiş raporları, talim sicilleri ve maarif ve mek
tep müdürlerinin bu husustaki mütalealan ile 
sabit olanlar keza 36 ve 40 inci maddelerde zikre
dilen meclis ve komisyon mazbatası üzerine tak
dirname verilmek veya bir seneye kadar kıdem
lerine zammolunmak suretile taltif edilirler. 

MADDE 4 — Ayni kanunun 33 üncü maddesi 
şu şekilde tadil olunmuştur: 

İhtar cezası aşağıdaki makamlar tarafından 
resen verilir: 

1 - Maarif Vekili 
2 - Vali 
3 - Maarif müdürü 
4 - Lise, orta mektep ve muallim mektepleri 

müdürleri. 
Bu ceza tahriren tebliğ olunur. Tevbih cezası aşa

ğıdaki makamlar tarafından resen verilir: 
1 - Maarif Vekili 
2 - Vali 
3 - Maarif müdürü. 

MADDE 5 — Mezkûr kanunun 35 inci mad
desi şu şekilde değiştirilmiştir: 
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kâletine gönderirler. Maarif Vekâletince tasdik olu-1 
nan terfi cetveli umumî meclisler tarafından yeni 
sene bütçesinde nazarı itibare alınır. Umumî mec
lislerce malî imkân bulunmaması sebebile bütçeye 
icap eden tahsisat konulmadığı takdirde vali derhal 
keyfiyetten esbabı mucibeli bir raporla Maarif Ve
kâletini haberdar eder. Bütçenin 1561 numaralı 
kanunu ile müteşekkil komisyon tarafından tetkiki 
sırasında kâfi karşılık bulunduğu takdirde muallim 
terfilerine ait tahsisat farkı İcra Vekilleri Heyeti 
kararile bütçeye resen konulur. Her sene terfi eden 
muallimlerin sene, ay ve gün hesabile kıdem cetvel
leri mahallî gazetelerde ilân edilir. ! 

MADDE 3 — Mezkûr kanunun 18 inci maddesi 
şu şekilde tadil olunmuştur. İlk ve orta tedrisat mu
allimlerinden emsali arasında hususî kıymeti haiz 
orijinal bir eser meydana getiren muallimler 36 ve 
40 inci maddelerde yazılı meclis ve komisyon maz
batası üzerine bir sene kıdem zammı alırlar. Ancak 
bu eserlerin orijinal ve kıymeti mahsusasyı haiz ol
duğu evvelce darülfünunca veya bir heyeti ilmiye
ce tasdik edilmiş olmak şarttır. Vazifelerini muta
dın fevkinde yüksek bir muvaffakiyetle ifa ettikle
ri teftiş raporları, talim sicilleri ve maarif ve mek
tep müdürlerinin bu husustaki mütalealarile sabit 
olanlar keza 36 inci ve 40 inci maddelerde zikredi
len meclis ve komisyon mazbatası üzerine takdirna
me verilmek veya bir seneye kadar kıdemlerine zam-
molımmak sııretile taltif edilirler. 

MADDE 4 — Mezkûr kanunun 19 uncu maddesi 
şu şekilde tadil edilmiştir: 

Müdür, başmuallim ve muallimlere ve ilk tedri
sat müfettişlerine işledikleri suçların mahiyetine 
ve derecesine göre aşağıdaki cezalar verilir: 

1) İhtar 
2) Tevbih 
3) Ders ücretlerinin kesilmesi 
4) Maaş kesilmesi 
5) Kıdem indirilmesi ^ 
6) Derece indirilmesi 
7) İstifa etmiş sayılmak 
S) Vekâlet emrine alınmak 
9) Meslekten çıkarılmak 
10) Devlet memurluğundan çıkarılmak. 

MADDE 5 — Ayni kanunun 28 inci maddesi şu 
şekilde tadil edilmiştir 
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Ders ücretlerinin kesilmesi cezası Maarif Ve

kili, maarif müdürleri ve orta derecede mektep 
müdürleri tarafından her biri kendi emir ve icra 
salâhiyeti dairesinde olarak tatbik edilir. 

MADDE (î — Ayni kanunun 37 inci maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Vilâyet maarif inzibat meclisleri valinin riya
seti altında aşağıda yazılı zatlardan teşekkül eder. 
Vali icabında maarif müdürünü tevkil edebilir; 

L - Vilâyet maarif müdürü; 
2 - Vilâyet umumî meclisi âzasından kendi a-

ralarmdan seçecekleri bir zat; 
3 - Merkezde mevcut muallim mektepleri, li

se ve orta mektepler müdürlerinden en kıdemlisi; 
4 - Maarif Vekâleti tarafından seçilecek bir 

ilk tedrisat müfettişi; 
5 - Merkez ilk mektep muallimlerinin kendi 

aralarından iki sene müddetle seçecekleri bir ilk 
mektep muallimi; 

(i - Akşam san'at ve ticaret mekteplerile kurs
larına ait işlerde bu mektep ve kursların müdür
leri de mecliste bulunur ve reye iştirak ederler. 

7 - Meclisin meşgul olduğu bir meselenin tah
kikatını yapan müfettiş; meclis âzası arasında bu
lunan ilk tedrisat müfettişi ise bu mesele hakkın
da verilecek karara iştirak edemez ve rey vere
mez. İlk tedrisat müfettişleri ile bu mecliste dahil 
olan muallimlere ait inzibatî işlerin ilk mercii Ma
arif Vekâleti inzibat komisyonudur. 

MADDE 7 — Ayni kamımın 38 inci maddesi şu 
şekilde tadil edilmiştir: 

Vilâyet maarif inzibat meclisleri kararlarına 
alâkadar muallimler tebliğ tarihinden itibaren on 
gün barfıuda itiraz ederlerse bu kararlar ikinci 
derecede olarak Maarif Vekâleti inzibat komisyonu 
tarafından tetkik ve bir hükme raptolunur. 

MADDE 8 — Mezkûr kanunun 39 uncu maddesi 
aşağıdaki şekilde tadil olunmuştur: 

Vilâyet maarif inzibat meclisleri; işbu kanunun 
hüküm ve karar hakkını kendilerine verdiği ceza 
işlerinden başka her sene mayıs ayı içinde toplana
rak vilâyet ilk tedrisat muallimlerinin bir senelik 
umumî inzibat vaziyetini tetkik ve muallimler ara
sında takdi ve taltife lâyık görülenlerin isimlerini 
tesbit etmek bu bapta tanzim edeceği bir mazbatayı 
vesikaları ile birlikte haziran sonuna kadar Maarifi 
'Vekâletine göndermekle de mükelleftirler. 

Ders ücretlerinin kesilmesi cezası Maarif Ve
kili, maarif müdürleri ve orta derecede mektep 
müdürleri tarafından her biri kendi emir ve icra 
salâhiyeti dairesinde olarak tatbik edilir. 

MADDE (i — Ayni kanunun 37 inci maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Vilâyet maarif inzibat incelişleri valinin riya
seti altında aşağıda yazılı zatlardan teşekkül eder: 

Vali icabında maarif müdürünü tevkif edebilir. 
1 - Vilâyet maarif müdürü 
2 - Vilâyet daimî encümeni âzasından kendi 

aralarından seçecekleri bir zat 
3 - Merkezde mevcut muallim mektepleri, lise 

ve orta mektepler müdürlerinden en kıdemlisi 
4 - Maarif Vekâleti tarafından seçilecek bir 

ilk tedrisat müfettişi 
5 - Merkez ilk mektep muallimlerinin kendi 

aralarından iki sene müddetle seçecekleri bir ilk 
mektep muallimi 

6 - Akşam san'at ve ticaret mekteplerile kurs
larına ait işlerde bu mektep ve kursların müdür
leri de mecliste bulunur ve reye1 iktirak ederler. 

7 - Meclisin meşgul olduğu bir meselenin tah
kikatını yapan müfettiş; meclis âzası arasında bu
lunan ilk tedrisat müfettişi ise bu mesele hak
kında verilecek karara iştirak edemez ve rey ve
remez. ilk tedrisat müfettişleri ile bu mecliste 
dahil olan muallimlere ait inzibatî işlerin ilk mer
cii Maarif Vekâleti inzibat komisyonudur. 

MADDE 7 — Ayni kanunun 38 inci maddesi 
şu şekilde tadil edilmiştir: 

Vilâyet maarif inzibat meclisleri kararlarına a-
lâkadar muallimler tebliğ tarihinden itibaren on 
gün zarfında ittihaz ederlerse bu kararlar ikinci 
derecede olarak Maarif Vekâleti inzibat Komis
yonu tarafından tetkik ve bir hükme raptolunur. 

MADDE 8— Mezkûr kanunun 39 uncu mad
desi aşağıdaki şekilde tadil olunmuştur: 

Vilâyet maarif inzibat meclisleri; işbu kanu
nun hüküm ve karar hakkını kendilerine verdiği 
ceza işlerinden başka her sene mayıs ayı içinde 
toplanarak vilâyet ilk tedrisat muallimlerinin bir 
senelik umumî inzibat vaziyetini tetkik ve mual
limler arasında takdir ve taltife lâyik görülenle
rin isimlerini tesbit etmek bu bapta tanzim ede-

i ceği bir mazbatayı vesikaları ile birlikte haziran 
j sonuna kadar Maarif Vekâletine göndermekle de 
i mükelleftirler. 



- 9 
Devlet memurluğundan ihraç ve vekâlet emrine 

olunmak cezaları memurin kanununun ahkâmına 
tabidir. 

MADDE 6 — Ayni kanunun 33 üncü maddesi 
şu şekilde tadil olunmuştur: 

thtar cezası aşağıdaki makamlar tarafından re^ 
sen verilir. 

İ) Mâarif Vekili 
2) Vali 
3) Maarif müdürü 
4) Lise, orta mektep ve muallim mektepleri 

müdürleri. 
Bu ceza tahriren tebliğ olunur. 
Tevbih cezası aşağıdaki makamlar tarafından 

resen verilir. 
1) Maarif Vekili 
2) Vali 
3) Maarif müdürü 

MADDE 7 — Mezkûr kanunun 35 inci maddesi 
şu şekilde değiştirilmiştir: 

Ders ücretlerinin kesilmesi cezası Maarif Vekili 
maarif müdürleri ve orta derecede mektep mü
dürleri tarafından her biri kendi emir ve icra sa
lâhiyeti dairesinde olarak tatbik edilir. 

MADDE 8 -— Ayni kanunun 37 inci maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Vilâyet maarif inzibat meclisleri valinin riya
seti altında aşağıda yazılı zatlerden teşekkül 
eder: 

Vali, icabında maarif müdürünü tevkil edebi
lir. 

1) Vilâyet maarif müdürü 
2) Vilâyet daimî encümeni âzasından kendi 

aralarından seçecekleri bir zat 
3) Merkezde mevcut muallim mektepleri, lise 

ve orta mektepler müdürlerinden en kidemlisi 
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MADDE 9 — 23 III-1931 tarihli ve 1777 numa
ralı kanun ahkâmı muallimler hakkında da tatbik 
olunur. 

M*ADDE 10 — Bu kanun neşri tarihinden mit" 
teberdir; 

MADDE 9 — 23/111/1931 tarihli ve 1777 mı-
maralı kanunun ahkâmı muallimler hakkında da 
tatbik olunur. 

MADDE 10 
teberdir. 

Bu kanun neşri tarihinden nıii-

MADDE 11 — Bu kanunun hükümlerini icraya' 
Dahiliye, Maliye ve Maarif Vekilleri memurdur. 

Bş. V. 
İsmet 
Da. V. 

Ş. Kaya 
Mf. V. 
Esat 
S. î. M. 

Dr. Refik 

24 
Ad. V. 

Yusuf Kemal 
Ha. V. V. 

Ş. Kaya 
Na. V. 
HÜmi 

V. 

• V -1931 
M. M. V. 
Zekâi 
Ma. V. 

M. Abdülhalik 
tk. V. 

M. Şeref 

MADDE 11 — Bu kanunun hükümlerini icra
ya Dahiliye, Maliye ve Maarif Vekilleri memur
dur.. 
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4) Maarif Vekâleti tarafından seçilecek ilk] 
tedrisat müfettişi 
5) Merkez ilk mektep muallimlerinden kendi ara
larından iki sene müddetle seçecekleri bir ilk mek
tep muallimi 

6) Akşam san'at ve ticaret mekteplerile kurs
larına ait işlerde bu mektep ve kursların müdür
leri de mecliste bulunur ve reye iştirak ederler. 

7) Meclisin meşgul olduğu bir meselenin tah
kikatını yapan müfettiş; meclis âzası arasında bu
lunan ilk tedrisat- müfettişi ise bu mesele hakkın
da verilecek karara iştirak edemez ve rey vere
mez. İlk tedrisat müfetişleri ile bu mecliste da
hil olan muallimlere ait inzibatî işlerin ilk mercii 
Maarif Vekâleti inzibat komisyonudur. 

MADDE 9 — Ayni kanunun 38 inci maddesi 
şu şekilde tadil edilmiştir: 

Vilâyet maarif inzibat meclisleri kararlarına 
alâkadar muallimler tebliğ tarihinden itibaren on 
beş gün zarfında itiraz ederlerse bu kararları 
ikinci derecede olarak Maarif Vekâleti inzibat 
Komisyonu tarafından tetkik ve bir hükme rap-
tolunur. 

MADE 10 — Mezkûr kanunun 39 uncu mad
desi aşağıdaki şekilde tadil olunmuştur: 
Vilâyet maarif inzibat mecliselri; işbu kanunun 
hüküm ve karar hakkını kendilerine verdiği ceza 
işlerinden başka her sene mayıs ayı içinde topla
narak vilâyet ilk tedrisat muallimlerinin bir sene
lik umumî inzibat vaziyetini tetkik ve muallimler 
arasında takdir ve taltife lâyik görülenlerin isim
lerini tesbit etmek bu bapta tanzim edeceği bir 
mazbatayı vesikalarile birlikte haziran sonuna ka
dar Maarif Vekâletine göndermekle de mükellef
tirler. 

MADDE 11 — Bu kanun neşri tarihinden mu-1 
teberdir. 

MADDE 12 — Bu kanunun hükümlerini icraya 
Dahiliye, Maliye ve Maarif Vekilleri memurdur. 
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Sıra No 87 
I 146 numaralı matbuat kanunu lâyihası ve Adliye ve Dahiliye 
Encümenlerinden mürekkep MuhteHt Encümen mazbatası 

T. C. 
Başvekâlet 

Muamelât Müdürlüğü 
Şube: 16 

8ayı: 2052 
B. M. M. Yüksek Reisliğine 

Adliye Vekâletince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 15/VII/1931 tarihinde Yüksek Meclise 
arzı kararlaştırılan matbuat kanunu lâyihası esbabı mucibesile birlikte takdim olunmuştur. 

Muktazasmm ifasına müsaade buyrulmasmı rica ederim efendim. 
Başvekil 

İsmet 

Matbuat kanununun esbabı mucibe lâyihası 

Medenî devletlerin içtimaî ve siyasî hayatlarında matbuatın oynadığı rolün kudret ve nüfuzu 
bu günkü kadar hiç bir zaman kendini hissettirmemişti. 

Matbuatın vazifesi, memleketin ihtiyaçlarını anhyarak bu hususta umumî efkârı temsil ve ten
vir etmektir. 

Matbuat, hüsnü niyetle yapıldığı halde memleketin ihtiyaçlarına muvafık olmıyan icraatı tas
hih ve hüsnü istimal edilmiyen iktidarların memleketin selâmet ve menfaatlerile telif edilecek bir 
şekilde kullanılmasını temin edecek en eyi vasıtalardan biridir. 

Medenî âlem ile memleket arasında rabıta tesis ederek efkâr ve irfanın inkişafına hizmet eden 
en kuvvetli vasıtalardan birinin matbuat olduğuna şüphe yoktur. Fakat bir memleketin hayatı 
siyasiye ve içtimaiye ve ahlâkiyesinde bu kadar nafiz ve feyizli vazifeleri ifaya müvekkel olan 
matbuatın, zaman zaman bu vazifesinden ayrılarak memleketin bu yaşayışlarında nizamsızlık ve 
hatta tehlike teşkil edecek bir âmil olduğu da görülmüştür. 

Bu tecrübelerden mülhem olan medenî devletlerin matbuat kanunları matbuatın bu şekilde te
celli eden muzur tesiratnıdan memleketi korumak ihtiyacını hissetmişlerdir. Bu devletlerin yeni 
yeni ihtiyaçlara tekabül etmek üzere çıkardıkları kanunlara mukabil bizde meri olan 16 temmuz 
1325 tarihli matbuat kanunu o zamanki ihtiyaçlara göre tanzim edilmiş ve üstünden geçen 22 sene
lik bir zaman içinde hasıl olan tecrübelere nazaran kanunun cerçivesine dahil olması lâzım gelen bir
çok hadiselerin bu kanunun şümul ve hükümleri haricinde kaldığı anlaşılmıştır. 

Matbuat, kanun yani milletin menfaatlerinin müeyyideleri dairesinde serbesttir diyen teşkilâtı 
esasiyemizin de işaret ettiği veçhile matbuat, kendisinden beklenilen yüksek vazifeleri hakkile ifa 
edebilmek için bazı teminata ihtiyaç olduğu derkârdır. tşte bu ihtiyacın sevkiledir ki, ihzar edilen 
matbuat kanunu lâyihasının ihtiva etmekte olduğu kuyudu, matbuatın hürriyetine mukabil kabul et
mek mecburiyeti hasıl olmuş bulunmaktadır. 

Bu lâyihanın tanziminde matbuatımızın tarihi tekâmül ve bu günkü vaziyeti nazarı dikkate alı
narak memlekette gazete çıkarmak istiyenler için bazı teminat aı-arunasma lüzum görüİeFek bu 
yolda hükümler konmuş olduğu gibi matbuatın memlekete karşı ifasile mükellef olduğu âli vazife-
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lerden inhiraf edebileceği vaziyetlerde düşünülerek matbuatı bu vaziyete düşürmemek için bazı mü
eyyideler tesbit edilmiştir. 

Halkın efkârı üzerinde tesiri müsellem olan matbuatın bir suç irtikâbına vasıta olması halinde 
ise bu suelarm takibini alelade suretlerle irtikâp edilen suçların tabi olduğu muhakeme usulüne 
bırakmak tecviz edilemiyeceği içindir ki kanunun son faslın'i teşkil eden maddelerde matbuat dava
ları için teminatlı fakat seri bir usulü muhakeme tarzı kabul edilmiştir. 

Adliye ve Dahiliye Encümenlerinden mürekkep Muhtelit Encümen mazbatası 

T.B.M.M. 
Ad. ve Da. En. Muhteliti 25/ - VII - mı 

Karar No: 5 
Esas No: 1/146 

Yüksek Reisliğe 

Lâyiha matbuat hürriyetinin sui istimalinden doğan ve Türk cemiyetini ahlâkî ve içtimaî bir 
tereddiye sevkedebilecek vahamette gözüken vaziyetin memleket ve onun efkâr ve ihtiyacının 
ifadesi olan Mecliste uyandırdığı ciddi endişeleri acilen tatmin etmeyi istihdaf etmiştir. Lâyiha, 
ceza kanununun hapis ve para cezalarından birilecezalandırrlmasını emreylediği suçların matbuat 
vasıtasile irtikâp edildiği takdirde her iki ceza ile birlikte cezalandırılmasını emreden bazı mat
buat kanunları kadar şiddette ileri gitmemiştir. Buna mukabil Heyeti Vekilenin gazete kapatabil
mek hususundaki mevcut salâhiyetini ipka eylemiştir. 

Lâyiha matbuat hürriyetinin sui istimalini tenkil vasıta ve çarelerini araştırırken bulduğu 
vasıta ve çarelerin matbuatı lâzim, muhik vazife lerini ifada müşkülâta uğratmamasını temine de 
fazla bir dikkat ve itina göstermiştir. Bununla beraber lâyihanın, sui istimallerine mani olmak is
tediği matbuatın bu günkü halini bir hakikat olarak nazarda bulundurmak ve bulduğu vasrta ve 
çarelerin bu hakikate uygun düşmesine çalışmak vazifesi olduğu kolaylıkla teslim edilecek haki
katlerdendir. 

Matbuatın ahkâmı unıumiyeye tâbi olmayıp bu kanun ile vaz ve tesis edilen hususî bir rejime 
tâbi kılınması matbuatın hürriyetini tesis eden teşkilâtı esasiyemiz ahkâmı muktezasındandır. 

Teşkilâtı esasiye kanunu ile müeyyet olan bu hürriyet, tahrir esrarının kabulünü bir neticei 
mantikiye olarak iktiza ettirir. Fakat matbuat hürriyetinin budü mücerrette mütesavver bir nok-
tai hendesiye değildir. Bir taraftan devletin, otorite ismini taşıyan hürriyeti ile daim temas ve taaruz-
da bulunmakta diğer taraftan da ferdin namus ve haysiyet tabirile ifade edilen hürriyeti ile tahdide uğra 
maktadır. Matbuat hürriyeti ferdin hürriyetine takaddüm ettirilebilirsede asla Devletin hürriyetine yani 
otoritesine karşı tercih edilemez ve gazete sahiplerinin vilâyeti âmme müesseseleri üzerinde salta ve tahak
kümleri tecviz olunamaz. Bu itibarladır ki lâyiha Devletin emniyeti dahiliye ve hariciyesine karşı yapılan 
suçlarla esrarı askeriyeyi faş cürümlerinde mahremiyeti tahriri kabul etmemiş ve muharriri sormak ve 
öğrenebilmek hakkını Devlete temin etmiştir. Mahremiyet tahrir esası gerek eşhasın ve gerek Devletin 
hürriyetine karşı irtikâp edilen suçların meçhul kalmasını temine medar bir melce teşkil etmesi bizzat 
hürriyeti matbuatın aleyhindedir. Çünkü mesuliyeteistinat etmiyen bir hürriyet hürriyetin inkârını 
ve kavi ile şeririn zayiflerle afifler üzerinde tahakkümünü ifade eyler. 

Hürriyet ile mesuliyet ezdattan değildir, belki mesuliyet hüriyetin teminatıdır, tevsikidir. Bir hak 
olan tahrir mahremiyetile bir lâzıma olan mesuliyetin telifi için mülga 16 temmuz 1325 kanunu müdürü 
mesullük faraziyesini kabul etmiştir. Müdürü mesul ise hakikî mücrim değildir. Hakikî mücrimler 
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namına niyabeten cezaya çarpılan bir adamdır. Hukukan müdafaası güç olan hattâ mümkün ol-
mıyan bu sistem fiiliyatta da iyi bir netice vermedi. Filhakika müdürü mesullük sistemi matbuat er
kânında hissi mesuliyeti azaltmış bu da Devlet ve milleti meşrutiyetin bidayetinden beri büyük zarar 
ve tehlikelere maruz kalmış ve hukuku amme mesullerinin nüfuz ve kudretini kıracak ve Hükümetin 
cümlei vezaifinden olan kanunu velayet ve vesayetini ifa ve umumî asayişi muhafaza hususunda 
gösterdiği ve göstereceği faaliyeti semeresiz kılacak hale getirmiştir. Lâyiha mesuliyeti, ilga eyle
diği mesul müdürler yerine adalete daha ziyade tekarrüp için gazetenin sahiplerile gazetenin neşri
yatına filen ve hakikaten hâkim olan zatlara müştereken tahmil etmiştir. 

Filhakika matbuat cürümlerinde suç teşkil eden yazının muharriri münferiden mücrim değildir. O 
yazının neşrini temin eden gazete sahibi veya gazetenin neşriyatını filen ve hakikaten idare eden zatta 
muhirrir kadar mücrim ve mesuldür. Muharrir melûm ise lâyihanın sistemi mucibince hakikî mücrim
lerin hepsi ceza görmüş olacaklardır. Muharririn meçhul ve suçun da Devletin otoritesine karşı irti
kâp edilmemiş bulunması halinde de mesuliyet yine hakikî cürümlerin bir kısmına teveccüh etmiş bulu
nuyor. Lâyiha matbuat cürümlerinin filhal tenkilini temin için mesul olacak kimselerin heyeti umumiye-
sinin masuniyeti teşriiyeyi haiz zatlardan olmamasını da temin etmiştir. Lâyiha sui istimallere mani 
olmak için gazetenin neşriyatını filen ve hakikaten idare eden zatların malûm olmasını temine çalış
mış ve beyannamede gösterilmelerini emretmiştir. Beyannamede gazetenin neşriyatını filen ve haki
katen idare eden zatolarak gazeteyi gerek idarehanesinde gerek hariçte bihakkın temsil edemiyen zatlardan 
birinin gösterilmesine ağır bir müeyyede ile mani olmuştur. Baş muharrir veya yazı işleri müdürü 
olarak ancak gazetenin neşriyatına bihakkın hâkim olan ve gazeteyi hariçte temsil edebilecek olan 
zatlar gösterilebilir. Çünkü müşterek bir say malı sulu olan gazetenin mesuliyeti ancak o iştirakin 
nazımına tahmil edilebilir. 

Memleketimizin teamülüne göre gazeteler, ancak sahip ve başmuharrirlerinin şahsiyeti fikriye ve 
ahlâkiyelerinin makesidir. Gazetelere istikametini veren bunlardır. Yazı işleri müdürlerinin de gazete
lere gönderilen haber ve makalelerde tasarruf kudretleri olduğundan onlara da sahip ve baş muhar
ririn mesuliyetlerine iştirak ettirilmişlerdir. 

Beyannamenin tetkikında en büyük mülkiye memuruna verilen salâhiyet beyannamede göste
rilen eşhası ret olmayıp ahkâmı kanuniyenin tatbikini temindir. Bu itibarla beyannamede yanlış 
isimler verilmiş olduğuna yaptığı tahkikat ile muttali olan en büyük mülkiye memuru sadece gazete
yi kapatır. 

Lâyiha matbuat haricinde ve matbuat vasıtasile olmıyarak irtikâbı memnu suçların matbuat vası-
tasile de irtikâplarını menetmeyi istihdaftan başka bir gaye gözetmemiştir. Yalnız lâyiha türk mille
tine hitap eden gazetelerin muhatabın emsalsiz azameti, terbiye vakarı ile mütenasip düşmiyen bir li
san kullanmaları menedilmiş ve bu hususta cumhuriyet müddei umumilerine salâhiyetler verilmiştir. 

Lâyiha matbuat cürümlerinden müruru zaman esasını kabul eylemiş ve matbuat cürümlerinin 
takip ve muhakemelerinde hususî bir sür'ati te-mine uğraşmıştır. Casus teşkilâtlarının bir mille
tin iradesini ve heyeti içtimaiyesini izmihlale sevketmek, mektep sıralarında bulunan .gençlerini 
vakitsiz mezara sokmak veya nevi beşerin sukutu olan fuhşa salik kılmak için bulduğu en büyük 
çare müstehcen neşriyatı kullanmak ve tamim etmektir. Bir kısım matbuatımızın düştüğü bu tar
zı neşirde durdurmak için mevzu kanunlarımızın hükümlerinin tatbikatını teshil ve tesri ettirecek 
hükümler lâyihaya dercedilmiştir. 

Bir kanun ne kadar mükemmel olursa olsun hedefini başlı başına istihsal edemez, milletin müşte
rek müzaharetine dayanır. Bunun içindir ki, yeni matbuat kanunu da müessir olabilmek için Türk 
milleti efradının şerirler kadar cesur olmasına ihtiyaç gösteriyor. 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Matbuat kanunu lâyihası 

Birinci fasıl 

Gazete çıkarmak şartları 

MADDE 1 — Gazete veya mecmua çıkarmak 
istiycnler gazete veya mecmuanın çıkarılacağı yerin 
**n büyük mülkiye memuruna aşağıda gösterilen 
hus aslan havi imzalarile bir beyanname verilir. Bu 
beyannameyi verenlere işbu kanunda gazete veya 
mecmuanın sahibi denilir. 

1 - Gazete veya mecmuanın adı. 
2 - Gazete veya mecmuanın yazı işleri müdürü

nün adı, sanı ve tabiyeti. 
3 - Nerede çıkarılacağı. 
4 - Gideceği ve koruyacağı maksat. 
5 - Gazete veya mecmuanın ne vakitlerde çıkarı

lacağı. 
6 - Basılacağı matbaa ve matbaanın adı ve sanı 

ve tabiiyeti. 
7 - Hangi dilde çıkarılacağı. 
8 - Eğer gazete veya mecmuanın sermayesi ka

nun dairesinde teşekkül etmiş bir şirkete ait ise şir
ket mukavelenamesinin beyannameye bağlı olması 
ve şirket idare heyetim teşkil eden veya şirketi tem
sil eden eşhasın ve eğer kanunen teşekkül etmiş bir 
şirket yok ise sermayeyi tedarik edenlerin cümlesi
nin adı, sam, mesleki ve ikametgâh veya meskeni 
beyanname muhteviyatında hasıl olacak değişiklik
lerin vukuundan üç gün zarfında bildirilmesi lâ
zımdır. 

MADDE 2 — Günlük gazete ve mecmualar için 
beş yüz diğerleri için iki yüz liralık teminat akçası
nın mal sandığına yatırıldığım gösterir makbuzun 
veya bir müessesenin teminat mektubunun beyânna
meye raptedilmesi lâzımdır. Tevdi edilen para ha
ciz veya her hangi bir suretle azalacak olursa ik
mali icap eder. 

MADDE 3 — €taaete veya mecmua sahibinin. 
A - Türk otması, 
B - Yirmi beş yaşını bitkıaiş olması, 
C - €cza kanamınun 587 inci maddesinin bi

rinci fıkrasında yazılı cezaları müstelzim suçlarla 
türk ceza kanununun üçüncü babının birinci fas-

MUHTELÎT ENCÜMENİN TADİLİ 

Matbuat kanunu lâyihası 

Fasü : 1 
Umumî hükümler 

MADDE 1 — Matbuat hürriyeti ve matbu 
eserler neşri bu kanunda yazılı hükümlere bağlıdır. 

Bu kanunun hükümleri gerek matbaa gerek 
başka türlü mihaniki ve kimyevî vasıtalarla veya el 
ile çoğaltılarak neşredilen yazı, resim, güfteli güf-
tesiz musiki eserleri ve gramofon pilâkları gibi eser
lere şamildir. Bu kanunda bu gibi eserlere matbua 
denilir. 

Sinematografa müteallik hususlar bu ka
nuna tabi değildir. 

MADDE 2 — Herkesin görebileceği veya pa
ralı parasız girebileceği yerlerde İrer türlü 
matbuaların teşhir veya talik veya tevzi edilmesi 
veya satılması veya bunların ilân ile tevzi ve satışa 
arzolunması neşir sayılır. 

Matbuat cürmü ancak yukarıki fıkra daire
sinde yapılan neşriyatta tekevvün edebilir. 

Fasıl: 2 

Matbaa açma 

MADDE 3 — Bir matbaa açılmadan evvel bulu
nacağı yerin en büyük mülkiye memuruna bir be
yanname verilir. 

Beyannamede matbaayı açmak istiyenin adı, 
sanı, ikametgâhı, ve ortaklan varsa onların da atla
rı, sanları ve ikametgâhları ve matbaanın yeri ve 
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lmda yazılı zimmet ve ihtilas, ikinci faslında ya
zılı irtikâp, üçüncü faslında yazılı rüşvet ve 229 
uncu ve 240 inci maddeler ve altıncı babının üçün
cü faslında yazılı sahtekârlık ve sekizinci babın 
birinci faslında yazılı 415 inci ve 416 inci madde
nin son fıkrası ve 419 uncu maddenin ikinci fık
rası ve 426, 427, 428 inci maddeler ile 430 uncu 
madde ve 431 inci maddenin birinci fıkrası. Üçün
cü faslında yazılı fuhşa tahrik ve beşinci faslında 
yazılı zina ve onuncu babın birinci ve ikinci fasıl
larında yazılı hırsızlık ve yağmacılık ve üçüncü 
ve dördüncü fasıllarında yazılı dolandırıcılık ve 
iflâs ve emniyeti sui istimal suçlarından birile 
mahkûm ve matbuat vasıtasile irtikâp edilen suç
lardan birile mükerrir olması. 

D - Yüksek mekteplerden veya lise ile buna 
muadil diğer bir mektepten şahadetnameli bulun
ması. 

E - 26 mayıs 1926 tarihli ve 854 numaralı ka
nun hükümleri mucibince devlet hizmetinde kulla
nılmamasına karar verilmemiş olması ve 25/IX/ 
1339 tarihli ve 347 numaralı kanun mucibince hak
kında bir karar verilmemiş bulunması şarttır. 

MADDE 4 — Gazete veya mecmua yazı işleri 
müdürünün üçüncü maddenin A. C. E. fıkraların
da yazılı şartlardan maada yüksek mektepten me
zun bulunması veya yaşını bitirmiş olması şarttır. 

MADDE 5 — Beyannameyi alan en büyük 
mülkiye memuru beyanname münderecatını def
teri mahsusuna kaydettikten sonra beyanname sa
hibine bir ilmühaber verir. En kısa müddet zarfın
da beyanname muhteviyatının hakikate muvafık 
olup olmadığını tahkik ve alacağı neticeye göre 
icabında sekizinci madde hükmüne tevfiki hare
ket eder. 

MADDE 6 — Devlet memurları ve ordu men
supları kendi nam ve hesaplarına gazete veya 
mecmua çıkaramazlar. 

hangi dillerde 
yazılır. 

ve hangi tabı sistemile çalışılacağı 

MADDE 4 — Açılan matbaanın yeri ve tabı 
sistemi değiştirilir veya ortaklarından bazıları ay
rılır veya yeni ortak alınırsa yine en büyük mülkiye 
memuruna bir beyanname ile bildirilir. 

Matbaanın sahibi değişirse yeni sahip işe başla
madan evvel kendi namına bir beyanname* vermeğe 
mecburdur. 

ölüm halinde bu beyanname matbaayı işletme
ğe devam edecekler tarafından on beş gün içinde 
•verilir. 

MADDE 5 — Beyannamesiz matbaa açanlar 
hakkında Türk ceza kanununun 533 üncü maddesi 
hükmü tatbik olunur. 

Beyannamelerde, yazılması mecburî olan malû
matı yanlış bildirenlere 50 liradan 200 liraya kadar 
ağır para cezası hükmolunur. 

MADDE 6 — Matbaasında ilmühaberi alınma
mış gazete veya risale basan matbaacı yüz liradan 
aşağı olmamak üzere ağır ceza parsına mahkûm olur. 

Bu suretle basılan gazete veya risale ile bir suç 
işlenmişse bu suça iştiraki sabit olan matbaacı gaze
te veya risalenin mesulleri ile hem fiil addolunur. 
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MADDE 7 — Türkiye Büyük Millet Meclisi 
azaları Devlat memurları ve ordu mensupları ga
zete veya mecmua yazı işleri müdürü olamazlar. 

MADDE 8 — Yukariki maddeler hükmüne 
muhalif olarak neşredilen gazete veya mecmua 
en büyük mülkiye memurunun emrile derhal ka
patılır. Bundan başka suçun nevine göre atideki 
cezalarda tatbik olunur. 

A - Beyanname verilmeksizin neşredilen gaze
te veya mecmuayi neşredenlerden mahkeme hük
mi le 100 liradan 500 liraya kadar ağır para cezası 
alınır ve tekerrürü halinde bir aydan altı aya 
kadar hapis cezası ile beraber 300 liradan aşağı 
olmamak üzere ağır para cezası hükmolunur. 

B - Beyanname muhteviyatının hilafı hakikat 
olduğu anlaşılırsa türk ceza kanununun 343 üncü 
maddesi hükmü tatbik olunur. 

C - Bu suretle neşredilen gazete veya mecmua 
vasıtasile bir suç irtikâp edildiği takdirde o da 
ayrıca takip olunur. 

MADDE 9 — Gazete veya mecmuanın mülki
yeti hususunda kanunu medeni hükümleri caridir. 

Sahibi vefat eden gazete veya mecmua neşrolunur. 
Neşri İmlinde sekizinci madde hükmü tatbik olu
nur. Sahibinin vefatı üzerine varisi üçüncü mad
dedeki şartları haiz ise en büyük mülkiye memu
runa yeni bir beyanname vermek şartile gazete 
veya mecmuayi kendi namına neşredebilir. 

Fasıl: 3 
Her türlü matbualar 

MADDE 7 — 2 inci maddenin şümulüne giren 
matbualar üstünde matbaanın adı yazılır. Buna 
muhalif hareket eden matbaacılar on liradan yüz 
liraya kadar hafif para cezasına mahkûm olurlar 

Böyle bir mahkûmiyetten altı ayı geçinciye ka
dar bu suç yeniden işlenirse suçlu ayrıca iki aya ka
dar hapis ile de cezalandırılır. 

Yanlış bir at yazılması halinde yukariki fıkra
larda yazılı cezalar iki kat olarak verilir. 

Bu maddedeki hükümlerin resmî daire, meslek 
veya ticaret işlerine veya aile, siyaset ve cemiyet 
hayatının işlerine yanyan ilân, tarife, ticarî sirkü
ler, kartvizit ve saire gibi matbualara ve yine 
namzetlerden birinin doğru adı bulunmak şartile 
intihap beyannamelerinde ve siyasî beyannamelerde 
tatbiki mecburî değildir. 

MADDE 8 — Matbaacılar, bastıkları her türlü 
matbualardan ikişer tanesini günü güne bulun
duğu yerin en büyük mülkiye memuru ile Cumhu
riyet müddei umumisine vermeğe mecburdurlar. 
Verilmiyen her nüsha için beş lira hafif para cezası 
hükmolunur. Tekerrüründe bu ceza verilmiyen her 
nüsha için on liradan yirmi liraya kadar artırılır. 

Bu hükümlerden gazete ve risaleler ve yukariki 
maddenin 4 üncü fıkrasında yazılı matbualar müs
tesnadır. 

Fasıl : 4 
Gazete ve risale neşri 

MADDE 9 — Gündelik yahut mevkut gaze
te ve risale çıkarmak istiyenler gazete ve risalenin 
çıkarılacağı mahallin en büyük mülkiye memuru
na aşağıda istenilen malûmatı havi imzalarile bir 
beyanname verirler. 

A) Gazete veya risalenin adı 
B) Gazete veya risale sahibinin adı, sanı, ta

biiyeti, tahsil derecesi ve muamele merkezi olan 
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Bir sene müddetle neşrolunmıyan ve neşrolun

duktan sonra neşriyatını üç sene tatil eden bir 
gazete veya mecmuanın adı üzerindeki hak sakıt 
olur. 

ikinci fasıl 
Mükellefiyetler 

MADDE 10 — Her gazete veya mecmuanın 
intişar eden her nüshasında sahibi ile yazı işleri 
müdürünün ismi bulunur. 

MADDE .11 — Gazete veya mecmuaların her 
nüshasından üçer tanesi günü gününe gazete veya 
mecmuanın çıktığı yerin en büyük mülkiye memu
ru ile cumhuriyet müddei umumisine verilir. Ve-
rihniyen nüsha için beş lira ağır para cezası hük-
molunur. Tekerrüründe bu ceza her nüsha için on 
liradan aşağı olmamak üzere yirmi beş liraya ka
dar arttırılabilir. 

ikametgâhile meskeni 
C) Varsa baş muharririnin, umumî müdürünün, 

yazı işleri müdürünün adı sanı, tabiiyeti ve ika-
metkâhı 

D) (B, C) fıkralarında sıfatları yazılı olanlardan 
hangisinin filen umumî neşriyatı idare edeceği 

E) Nerede yazılıp idare edileceği, nerede ba
sılacağı ve basılacağı matbaa ve matbaacının adı 
ve sanı 

F) Siyasî olup olmadığı 
(r) Ne vakitlerde çıkarılacağı 
H) Hangi dillerde çıkarılacağı 
t) »Sermayeyi tedarik edenler başkaları ise on

ların hepsinin ve sermaye kanun dairesinde ku
rulmuş bir şirkete ait ise şirket mukavelenamesi
nin aslı veya tasdikli suretüc beraber şirketin 
idare Meclisini teşkil veya şirketi temsil eden kim
selerin adı, sanı, memleketi, ikametgâhı veya mes
keni ve tabiiyeti 

K) Gazete veya risale bir cemiyete ait ise ni
zamnamesini tasdikli suretile idare heyetini teşkil 
edenlerin adı, sanı, memleketi, ikametgâh, veya 
meskeni. 

Beyanname muhteviyatında hasıl olacak deği
şikliklerin vukuundan üç gün zarfında bildirilme
si lâzımdır. 

Beyanname verenlere bu kanunda gazete veya 
risalenin sahibi denilir. 

MADDE 10 — Bir gazete ve risale sahibi bunu 
muayyen müddetle başkasına devredebilir. Devir 
alan bu kanunla gazete sahiplerinde aranan vasıfla
rı ve kayitleri haiz olduğu halde kendi namına vere
ceği beyanname ile bu hakkı muayyen müddet bi
tiriciye kadar kullanabilir. 

MADDE 11 — Sahibi vefat eden gazete veya 
risale umumî neşriyatını idare edenin cezaî 
mesuliyeti altında üç ay neşrolunabilir. Bu müddet 
içinde varisler arasında bu kanunda yazılı vasıf ve 
şartlara haiz birisi varsa, mahallinin en büyük mül
kiye memuruna yeni bir beyanname vermek ve di
ğer mirasçıların muvafakatine aldığına dair resmî 
bir vesikaya bağlamak şartile gazete ve risaleyi neş
re devam edebilir. 

Mirasçılar arasında bu kanunda yazılı vasıf 
ve şartları haiz kimse bulunmazsa yine bu müd-
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MADDE 12 — Gazete veya mecmuanın serma
yesi bir şirkete ait olduğu takdirde birinci madde 
mucibince verilen beyannameyi imza eden kimse 
bu kanun ile gazete veya mecmua sahiplerine ta
yin olunan bütün mükellefiyet ve cezaî mesuliyet
lere tabidir. 

det içinde kanunî vasıf ve şartları haiz bir sahip 
göstermeğe ve onun tarafından bir beyanname ver
dirmeğe mecburdur. Bu madde hükmüne riayet 
etmeksizin üç aydan fazla gazete veya risale neş-
redildiği takdirde 18 inci madde hükümleri tatbik 
edilir. 

MADDE 12 — Gazete veya risale sahiplerinde 
aşağıda yazılı vasıf ve kayitlerin bulunması şarttır. 

A - Türk olmak, 
B - Yirmi yaşını bitirmiş bulunmak, 
C - Yüksek mekteplerden veya lise ile buna 

muadil diğer bir mektepten şehadetnameli olmak 
(eğer şahadetname ecnebi mekteplerden alınmış 
ise türkçe okur yazar bulunmak), 

D - Ecnebi bir devlet hizmetinde bulunmamak. 
E - Resmî bir makama karşı ecnebi tabiiyeti 

iddiasında bulunmuş olmamak, 
R - Mahcur olmamak, 
J - Bilfiil devlet memuru ve asker ve ordu 

mensubu olmamak, (Hususî kanunları mani olma
dıkça meslekî ve ilmî gazete ve riasele çıkarabilir
ler). 

İ - Türk ceza kanununun 587 inci maddesinin 
birinci fıkrasında yazılı cezaları müstelzim suç
larla ikinci babının üçüncü faslında yazılı 192 inci 
ve 3 üncü babının birinci faslında yazılı zimmet 
ve ihtilas 2 inci faslında yazılı irtikâp, 3 üncü 
faslında yazılı rüşvet ve 229 uncu madde ve 
286 inci maddenin ilk fıkrası ve 287 inci madde 
ve 6 inci babının 3 üncü faslında yazılı sahtekâr
lık ve 8 inci babının birinci faslında yazılı 415 
inci madde ve 416 inci maddenin son fıkrası ve 
419 uncu maddenin ikinci fıkrası ve 426, 427, 428 
inci maddelerle 430, 431 inci maddelerinin 'birin
ci fıkrası ve üçüncü faslında yazılı fuhşa tah
rik ve hırsızlık ve yağmacılık ve dolandırıcılık 
ve hileli iflâs ve emniyeti sui istimal suçlarından 
birile mahkûm olmamak. 

K - Vatan millî mücadele, cumhuriyet ve in-
kilâp aleylıinde bulunup da her hangi bir mahkeme 
ve divan tarafından mahkûm olmamak. 

L - 25 - IX - 1339 tarih ve 347 numaralı ka
nunla ve 26 - V - 1929 tarih ve 854 numaralı ka
nunun birinci maddesi hükümleri mucibince dev
let hizmetinde kullanılmamasına karar verilmemiş 
olmak. 

M - Millî mücadelede işgal altında düşman 
emellerine hizmet edici neşriyat yapmış olmamak. 
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MADDE 13 — Her gazete veya mecmuanın neş

riyatından doğan mesuliyet yazı işleri müdürü ile 
o gazete veya mecmua sahibine aittir. Muharrirleri 
kendi imzalarını taşıyan yazılardan ve ressamlar 
yine imzalarile çıkan resimlerden ve muhabirler 
verdikleri haberlerden dolayı hem fiil olarak ga
zete sahibi ve yazı işleri müdürü ile birlikte mesul 
olurlar. Tazminat ve mahkeme masrafları gibi hu
kukî ve malî mesuliyetlerden yukarda zikredilen 
kimselerle beraber sermaye sahipleri müteselsilen 
mesuldürler. 

Namı müstear ile veya imzasız ve remizli imza ile 
intişar eden yazıların muharrirlerinin hüviyetleri
ni Cumhuriyet müddei umumisi her istediği zaman 
gazete veya yazı işleri müdürlerinden sorabilir. 
Yazı işleri müdürleri derhal cevap vermeğe mec
burdurlar. Talep olunan bu malûmatı vermezler 
veya yanlış olarak verirlerse gazete veya mecmua 
intişar etmekte ise mahkeme veya hakimden alı
nacak karar üzerine kapatılır ve neşriyatın mahi-
3retine göre yapılacak kanunî takibat hariç olarak 
bundan dolayı üç aydan eksik olmamak üzere hap-
solunur 

Şu kadar ki takibat yapılmadan evvel istenilen 
malûmat bildirilecek olursa terettüp edecek ceza
nın dörtte üçü ve takibat esnasında bildirilirse 
yarısı indirilir. 

MADDE 14 — Devlet işleri hakkında yapılan 
neşriyata karşı ait olduğu makam ve dairelerden 
ve şahıslar hakkındaki neşriyatı o şahıslar veya 
vefat etmiş iseler karı koca usul ve furuu tarafın
dan mevzubahs yazının iki mislini geçmemek şar-
tile gönderilecek tavzih veya tekziplerin makaleyi 
neşretmiş olan gazete veya mecmuanın ilk nüsha
sının ayni sütununa ve ayni puntu harflerle tama
men ve bilâ mütalea derci mecburidir. Bu hüküm
lere riayet edilmediği takdirde yukarıki madde 
mucibince mesul olanların her birinden elli liradan 
ikiyüz liraya kadar hafif par acezası alınır ve ce
vabın o gazete veya mecmua ile neşir ve ilânına 
lıükmolunur. Hükme rağmen ncşredilmediği tak
dirde bir hafta hafif hapis ve 100 liradan aşağı ol
mamak üzere hafif para cezasile beraber gazete ve
ya mecmuanın muvakkaten tatiline de hükmolu-
ııur ve tap ücreti depo edilmiş paradan tesviye e-
dilmek üzere başka gazetelerle ilân olunur. 

MADDE 15 — Gazete veya meemualar her ne
vi muhakemeleri ve resmî meclislerin kararlarını 
neşredebilirler. Muhakemeleri neşrolunan dava-

MADDE 13 — Türkiyede ecnebilerin gazete ve 
risale çıkarması mahallî hükümetlerin ayrıca müsa
adesine ve umumî neşriyatını idare edecek olanın 
Türk vatandaşı olmasına bağlıdır. 

Bu gazete ve risaleler Cumhuriyet Hükümetinin 
dahilî ve haricî siyaseti aleyhinde neşriyat yapa
mazlar. 

Bu maddeye muhalif neşriyatta bulunanlardan 
verilen hususî müsaade istirdat olunur. 

MADDE 14 — 
İlmî ve ahlâkî neşriyatile devamlı surette fazile

te hizmet eden gazete ve risalelere Darülfünun Di
van kararıle Maarif Vekâleti tarafından takdirna
me verilir. 

Hizmetin devamlı olması için neşriyatın en az 
bir sene fasılasız yapılmış olması şarttır. 

MADDE 15 — Gazete veya risalenin baş mu
harriri ile umumî neşriyatını idare eden zatın 
yüksek mektepten mezun olması ve bunlarla umumî 
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lann iktiran ettiği hükümlerin de neşri lâzımdır. 
Ancak ceza muhakemeleri usulü kanununun 377 
inci maddesi mucibince gizli cereyan eden ve mah
kemece neşri menolunan alenî duruşmalar ve Bü
yük Millet Meclisi ve sair resmî meclis veya heyet
lerin ve mahkeme hâkim ve müddei umumilerin 
gizli müzakere ve mütalealarmı ve tefhim o-
lunmıyan kararlarını neşredemezler ve kendi ga
zetelerine müteallik muhakeme devam ettiği esna
da mahkeme mehakimlerin kazaî muamelâtını 
mevzübahs ederek mütalea dermeyan edemiyecek-
leri gibi mahkeme ve hâkimlerin kazaî mukarre-
ratı muamelâtından dolayı tahsil ve takbihi muta-
zammın yazılarla yazamazlar. 

Muhakemesini neşrettikleri davanın iktiran 
ettiği hükmü neşretmiyen hükümlerden 25 lira
ya kadar hafif para cezası alınır. Bu maddenin 
sair hükümlerine mugayir hareket edenler bir haf
tadan bir aya kadar hafif hapis ile 5 liradan 50 li
raya kadar hafif para cezasına mahkûm olurlar. Bu 
neşriyat ile türk ceza kanunu hükümlerine göre 
başka bir suç işlenmiş ise o da ayrıca takip olunur. 

MADDE 16 — Alelumum memurların ve bil
fiil asker olanlarla ordu mensuplarının dahilî ve 
haricî siyasî meseleler hakkında mütaleatı veya 
askerlik ve vazife aleyhinde tenkidatı mutazam-
mın ve inzibatî ve itaata münafi olarak gönder
dikleri makale ve mektupların derç ve neşredil
mesi memnudur. Bu memnuiyet hilâfına hareket 
eden mesuller üç aya kadar hafif hapis cezasile 
beraber 25 liradan 200 liraya kadar hafif para ce
zasına mahkûm olurlar. Neşredilen bu türlü yazı
ları yazmış olanların hüviyyetlerini gizliyen ga
zete veya mecmua mesulleri bir haftadan altı aya 
kadar hapsolunur ve kendisinden 50 liradan 200 
liraya kadar ağır para cezası alınır. 

MADDE 17 — Hilâfetin ilgasına ve hanedanı 
osmaninin Türkiye Cumhuriyeti memaliki haricine 
çıkarılmasına dair olan 3 mart 1340 tarihli ve 431 
nuamralı kanun hükmüne tevfikan Türkiye Cum
huriyeti memaliki haricine çıkarılmış olanlarla 16 
nisan 1340 tarihli ve 481 numaralı af kanununun 
üçüncü maddesinde yazılı eşhasın gönderecekleri 
yazıları gazete ve mecmualarla neşretmek memnu
dur. 

Muhalif hareket edenler bir haftadan bir aya 
kadar hapis ve 300 liradan aşağı olmamak üzere 
ağır para cezasına mahkûm olurlar. 

müdür ve yazı işleri müdürünün yukarıki maddede 
yazılı diğer vasıf ve kayitlari haiz bulunması 
şarttır. 

MADDE 16 — Bir gazete veya risalenin sahibi 
ile umumî neşriyatının idaresi ayni mebus uhdesin
de toplanamıyacağı gibi ayrı ayrı mebuslar tara
fından da deruhte olunamaz. 

MADDE 17 — Beyannameyi alan en büyük 
mülkiye memuru beyanname mündericatını mahsus 
defterine kaydettirdikten sonra beyanname sahibine 
bir ilmühaber verir. Ve en kısa müddet içinde be
yanname muhteveyatının hakikate muvafık olup ol
madığını tahkik ve alacağı neticeye göre 18 inci mad
de hükmünce hareket eder. 
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Ve bu suretle neşrolunan yazılar bir suç teşkil 

ettiği takdirde ayrıca takibat yapılır. 

MADDE 18 — Kanun ve nizamnamelerin resmi 
gazete ile neşrinden evvel aynen neşri memnudur. 
hilâfında hareket edenlerden 50 liraya kadar hafif 
para cezası alınır. 

Gazete veya mecmualar resmî tebliğleri hemen 
ve aynen neşretmeğe mecburdurlar. Bunları idareha
neye tebliğinden sonra ilk çıkacak nüsha ile aynen 
neşretmiyenlerden 100 liradan aşağı olmamak üze
re ağır para cezası alınır ve resmî tebliğler gazete 
veya mecmua idarehanesine gönderildikten sonra 
çıkacak nihayet ikinci ve üçüncü nüshalara derç ve 
neşredilmediği takdirde neşirden imtina edilmiş sa
yılır. Bu suretle imtinaı tahakkuk edenler altı ay
dan aşağı olmamak üzere hapis ve 500 liradan aşa
ğı olmamak üzere ağır para cezasına mhkûm olur
lar ve gazeteleri de kapatılır. 

MADDE 19 — Her gazete veya mecmua, istih
dam edeceği muhbir veya muharrirlerin isimlerini 
mahallin en büyük mülkiye memuruna bildirir. 
Muhbir ve muharrirlerin en aşağı lise veya buna 
muadil bir mektepten mezun olması ve 3 üncü mad
dede yazılı olan suçlardan birile mahkûm bulunma
ması ve 21 yaşını bitirmiş olması şarttır. Muhbir 
ve muharrirlerin mensup oldukları gazete veya'mec
muadan verilmiş ve mahallin en büyük mülkiye me-
murluğunca tasdik olunmuş hüviyet varakasını ha
mil olmaları lâzımdır. Hilâfında hareket edenler 
Türk ceza kanununun 526 inci maddesi mucibince 
mücazat olunurlar. 

MADDE 20 — Gazete veya mecmua satmak isti-
yenler zabıtaya müracaatla hüviyetlerini defteri 
mahsusuna kaydettirerek mukabilinde bir ilmüha
ber almağa mecburdurlar. Gazete veya mecmuaları 
satarken umumî adaba ve nezahete mugayir tabir
ler kullanmak bir şahsın veya heyetin namusunu 
ihlâl veya itibarını kesredecek ve heyecanı mucip 
olacak surette rağbet celbetmek memnudur. Hilâfı
na hareket edenler bir liradan beş liraya kadar ha
fif para cezasına veyahut bir haftaya kadar hafif 
hapse mahkûm olurlar. 

Üçüncü fasıl 

Suçlar * 

MADDE 21 — Gazete veya mecmua ile veya sair 

MADDE 18 — Yukanki maddeler hükmüne 
muhalif olarak neşredilen gazete veya risale en bü
yük mülkiye memurunun emrile derhal kapatılır. 
ve aşağıdaki cezaî hükümler tatbik olunur: 

A - Beyanname verilmeksizin neşredilen 
gazete veya risaleyi neşredenlerden yüz liradan 
beş yüz liraya kadar ağır para cezası 
alınır. Tekerrürü halinde bir aydan altı aya 
kadar hapis cezasile beraber üç yüz liradan aşağı 
olmamak üzere ağır para cezası hükmolunur. 

B - Beyanname muhteveyatının hakikat hilafı 
olduğu anlaşılırsa türk ceza kanununun 343 ün
cü maddesi hükmü tatbik olunur. 

C - Bu suretle neşredilen gazete veya risale 
vasıtasile bir suç irtikâp edildiği takdirde bunun 
cezası da ayrıca verilir. 

MADDE 19 — Gündelik gazete ve alelûmum 
ister aylık ister daha az bir zaman fasılasile neş
rolunan gazete veya risalenin her nüshasının üze
rinde sahibinin ve umumî' neşriyatını idare 
eden kimse ile gazete ve risaleyi basan matba-
nin ismi ve basıldığı yerde satışa çıkarıldığı günün 
tarihi yazılır. 

Buna muhalif hareketinden dolayı basan beş 
liradan elli liraya kadar hafif para cezası ile ce
zalandırılır. Bilerek sahte isim ve tarih gösterilmesi 
halinde basan iki haftaya kadar hapis ve j^üz liraya 
kadar hafif para cezası ile mahkûm edilir. 

MADE 20 — Gazete veya risalelerin her nüs
hasından ikişer tanesi günü gününe ve tevzii takip 
eden mesai saatinde gazete veya risalenin çık
tığı yerin en büyük mülkiye memuru ile cumhuri
yet müddei umumisine verilir. Verilmiyen her 
nüsha için beş lira ve tekerrürü halinde her nüsha 
için on liradan aşağı olmamak üzere yirmi beş li
raya kadar ağır para cezası hükmolunur. 

Fasıl : 5 

Gazete ve risalelerde çalışanlar ve matbuaları 
satanlar 

MADDE 21 — Her gazete ve risalenin istin-



tap aletlerile veya el ile yazılıp teksir edilerek ne
şir ve tevzi olunan yazılarla ve umumî yerlere lev
ha ve ilân asmak suretile halkı ceza kanununda 
yazılı suçları yapmağa teşvik edenler bundan dola
yı ceza kanununda ayrı bir hüküm bulunmadığı 
takdirde Türk ceza kanununun 311 inci maddesi 
mucibince mücazat olunurlar. Şu kadar ki bu 311 
inci maddede yazılı olan hapis cezasına hükmedilen 
cezanın altıda biri ilâve olunur ve para cezası hük-
•molunan hallerde bu ceza suçun nevine göre beş 
liradan 1000 liraya kadar hafif veya ağır para ce-
zsaı olmk üzaere tayin olunur. 

Ve teşvik neticesinde kastedilen fiil zuhur eder ve
ya o filin icrasına teşebbüs edilirse müşevvikler fi
illerle ayni derece mesul olurlar. 

MADDE 22 — Fertlerin şahsî veya ailevî haya
tı hususiyelerini velev imaen dahi olsa her ne ve
sile ile olursa olsun gazete veya mecmua satanlardan 
kendi muvafakatleri alınmaksızın neşredenler bir a-
ya kadar hapis ve elli liraya kadar ağır para cezasile 
mahkûm olurlar. 

MADDE 23 — İntihar vakalarını en büyük za
bıta memurundan mezuniyet almaksızın neşretmek 
memnudur. Katil hadiseleri yalnız zabıta haberi ola
rak neşrolunabilir. 

Şakavet hayatını canlandıracak ve buna heves 
uyandıracak surette neşriyat yapılmaz. 

Cürüm hadiselerinde yakalanmış suçluların ve 
müntehirlerin ve intihara teşebbüs edenlerin isimle
r i basılmaz. 

j dam edeceği muhbir, muhabir, muharrir, ressam, fo
toğrafçı ve idare müdürile idarehane haricine abo
ne kaydine veya ilân almağa memur olanların isim
lerini mahallin en büyük mülkiye memuruna bil
dirir. Muhbir, muhabir ve muharrirlerin 12 inci 
maddede yazılı olan suçlardan birile mahkûm bu
lunmaması ve yirmi bir yaşını bitirmiş olması şart
tır. Muhbir, muhabir ve muharrir ve yukarıda 
yazılı diğer müstahdemlerin mensup oldukları ga
zete veya risaleden verilmiş ve mahallinin en bü
yük mülkiye memurluğunca tasdik olunmuş- hüvvi-
yet varakasını hamil olmaları lâzımdır. Bu madde 
hilâfında hareket edenler ve bunları istihdam eden 
gazete ve risale sahipleri türk ceza kanununun 526 
inci maddesi mucibince cezalandırılır. Kanunî bir 
mani yok iken beyannamelerinde bildirdikleri inti
şar devrelerini ardı sıra ve mükerreren beş defa ge
ciktiren gazete veya risale namına idarehanesi hari
cinde abone kaydi için verilen hüviyyet varakası 
geri alınır. 

Bu madde hükmü gazete ve risalelerden muay
yen telif hakkı almıyan yardımcı muharrirler hak
kında mecburî değildir. 

MADDE 22 — Gazete veya risale satmak 
istiyenler zabitaya müracaatla hüviyetlerini mah
sus defterine kaydettirerek mukabilinde bir ilmü
haber almağa mecburdurlar. 

Gazete veya risaleleri satarken umumî adap ve 
nezahate mugayir tabirler kullanmak, bir şahsın 
veya heyetin namusunu ihlâl veya itibarını kesre-
decek veya heyecanı mucip olacak surette veya 
matbuada münderiç olmıyan havadislerden bahse
derek rağbet celbetmek memnudur. Bu madde 
hilâfına hareket edenler bir liradan beş liraya ka
dar hafif para cezasına ve yahut bir haftaya ka
dar hafif hapse mahkûm olurlar. 

Fasıl : 6 

Gazete veya risale sahibinin hakları 

MADDE 23 — Gazete veya risalenin mülkiyeti 
hususunda kanunu medenî hükümleri caridir. 
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Padişahcılık ve hilafetçilik yolunda ve komonist-

lik ve anarşistliğe tahrik eder mahiyette neşri
yatta bulunulmaz. 

Yukarıki fıkralar hükümlerine muhalefet e-
denlerle türk ceza kanununun 312 inci maddesin
de yazılı suçları matbuat vasıtasile irtikâp eden
ler bir haftadan bir seneye kadar hapis veya 25 
liradan 200 liraya kadar ağır para cezasına mah
kûm olurlar. 

MADDE 24 — Devletin nüfuz ve kuvvetini ve 
malî itibarını kıracak ve sarsacak ve parasının 
kıymetini düşürecek makaleler ve haberler ya
zanlar üç aydan üç seneye kadar hapis ve 100 li
radan 500 liraya kadar ağ:** para cezasile cezalan
dırılırlar. 

MADDE 25 — Türk ceza kanununun hüküm
leri haricinde aslı olmıyan ve musanna veya mu-
harref havadis neşredenler bir haftadan bir aya 
kadar hapis ve 50 liraya kadar ağır para cezasile 
mahkûm olurlar. 

MADDE 26 — Türk ceza kanununun 159 uncu 
maddesi sarahati haricinde kendilerine mevdu olan 
vazifenin ifasından dolayı Büyük Millet Meclisi 
âzasından biri veya bir kaçı ve hükümet muamelâ
tından dolayı îcra Vekillerinden biri veya bir kaçı 
ve heyeti umumiyesi veya resmî heyetler ve dev
let memurlarından biri veya bir kısmı veya heyeti 
umumiyesi aleyhindeki yazılar ve resimler ile her 
hangi bir şahıs aleyhinde vuku bulan mütecavizane 
yazı ve resimlerden mutazarrır olanların dava aç
mak hususundaki salâhiyetleri mahfuz kalmak şar-
tile vaki yazı ve resimler şeref ve haysiyet ve edep 
ve nezaheti ihlâl edecek mahiyette görülürse müddei 
umumiliklree resen takibat icra olunarak bundan 
mesul olanlar altı aydan aşağı olmamak üzere ha
pis ve 100 liradan aşağı olmamak üzere ağrı para 
cezasına mahkûm edilirler. 

Eğer şahsı dava sahibi ayrıca dava açmış ise 
ceza kanununun 79 uncu maddesi hükmü tatbik o-
lunur. 

MADDE 24 — Bir sene müddetle neşrolunmı-
yan veya neşrolunduktan sonra kendiliğinden neşri
yatı beş sene tatil eden bir gazete veya risalenin 
adı üzerinde sahibinin hakkı kalmaz. 

MADDE 25 — Bir gazete veya risalenin hususî 
bir fedakârlık ihtiyarile elde edip yazdığı istihba
rat bu gazete veya risalenin mülkiyetindedir. O ga
zete veya risaleden müsaade alınmadıkça neşrinden 
yirmi dört saat geçinceye kadar başkası tarafından 
neşredilemez, neşredilenler hakkında telif hakkı 
kanunu hükümleri tatbik olunur. 

MADDE 26 — Mahallinin en büyük mülkiye 
memuruna gazete veya risalelerinin ikişer nüshası
nın verilmesi gazete veya risalede çıkan yazı ve re
simlerdeki telif hakkının kayit ve tescili hük
mündedir. 

I 
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MADDE 27 — Gazete veya mecmualar mûnde-
recatından dolayı kendilerinin mahkûmiyetlerini 
mutazammın verilecek hüküm ayni gazete veya 
mecmua ile o hükmün tebliğinden itibaren çıkacak 
nihayet ikinci nüshasında ve o gazete veya mecmua 
tatil edilmiş müddei umumi ve alâkadarların talebi 
üzerine masarifi mahkûma ait olmak şartile hâkim 
ve mahkeme reisinin tensip edeceği diğer bir gazete 
ile neşir ve ilân olunur. Neşir masrafları yine mah
kûma ait olmak şartile alâkadarları dilerlerse di
ğer bir veya bir kaç gazete ile de neşrine hükmo-
lunabilir. 

Neşriyattan dolayı mahkûm edilen gazete veya 
mecmua mahkeme hükmünü neşir ve ilân etmezse 
ayni mahkeme 100 lira ağır para cezası hükmeder, 
İsrar vukuunda para cezası iki kat hükmolunmakla 
beraber bir seneyi geçmemek üzere gazete veya mec
mua tatil olunur. 

MADDE 28 — Byannamesi verilip ilmühaberi 
alınmadan matbaasında gazete veya mecmua basan 
matbaacı 100 liradan aşağı olmamk üzere ağır para 
cezasına mahkûm olur. Bu suretle basılan gazete 
veya mecmua vasıtasile bir suç irtikâp edilmiş ise 
bu suça iştiraki sabit olan matbaacı gazete veya 
mecmuayı neşredeıılerle hum fiil addolunur. 

Fasıl : 7 
Matbuat suçlarının mesulleri 

MADDE 27 — Her gazete veya risalenin neşri
yatından doğan mesuliyet umumî neşriyatı filen 
idere eden zat ile bu gazete veya risale sahibine ait 
tir. Muharrirleri kendi imzalarını taşıyan yazılar
dan ve ressamlar yine imzalarile çıkan resimlerden 
dolayı hem fiil olarak gazete sahibi ve umumî neş
riyatı idare eden zat ile birlikte mesul olurlar. 

Müstear nam ile veya imzasız ve remizli imza ile 
intişar eden yazılar memleketin dahilî ve haricî em
niyetine ve esrarı askeriyeye ait ise muharrirlerinin 
hüviyetlerini Cumhuriyet müddei umumisi her iste
diği zaman gazete veya risalenin sahiplerinden 
ve umumî neşriyatı idare edenlerden sorabilir. 

Talep olunan bu malûmatı vermezler veya yan
lış olarak verirler ise gazete veya risale intişar et
mekte olduğu halde mahkemeden alınacak karar 
üzerine kapatılır ve neşriyatın mahiyetine göre ya
pılacak kanunî takibat hariç olarak bundan dolayı 
üç aydan eksik olmamak üzere hapsolunur. 

Şu kadar ki takibat yapılmadan evvel istenilen 
malûmat bildirilecek olursa terettüp edecek cezanın 
dörtte üçü ve takibat esnasında bildirilirse yarısı 
indirilir. 

Muhbir ve muharrirler ve yazı işleri müdürü 
tasni ettikleri veya asılsız olduğunu bildikleri 
haberlerin neşrinden mütevellit suçlardan mesul 
olup gazete veya risalenin sahibi ile umumî neşri
yatını idare eden kimsede bunlarla hem fiil sayılır
lar. 

Fasıl : 8 

Suçlara tahrik 

MADDE 28 — Gazete veya risale ile veya sair 
tap aletlerile veya el ile yazılıp teksir edilerek neşir 
ve tevzi olunan yazılarla ve umumî yerlere levha 
ve ilân asmak suretile halkı ceza kanununda yazılı 
cürümlere teşvik edenler bundan dolayı ceza kanu
nunda ayrı bir hüküm bulunmadığı takdirde Türk 
ceza kanununun 311 inci maddesi mucibince ceza
landırılır. Şu kadar ki bu 311 inci maddede yazılı 
olan hapis cezasına hükmedilen cezanın altıda biri 
ilâve olunur, ve para cezası hükmolunan hallerde 
bu ceza suçun nevine göre beş liradan bin liraya 
kadar ağır para cezası olmak üzere tayin olunur. 

Teşvik neticesinde kastedilen fiil zuhur eder ve-
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MADDE 29 — Memleketin umumî siyasetine 
dokunacak neşriyattan dolayı İcra Vekilleri He
yeti karariie gazete veya mecmualar muvakkaten 
tatil olunabilir. Bu suretle kapatılan gazete ve
ya mecmuanın neşrine devam edenler hakkında bu 
kanunun sekizinci maddesi hükmü tatbik olunur. 

MADDE 30 — Türk ceza kanununun 426, 427 
ve 480, 482 inci maddelerile bu kanunun 8 inci 
maddesinin A ve B fıkraları 11, 15, 17, 21, 25, 
22, 23, 24 üncü maddeleri şümulüne giren suç
lardan dolayı hazırlık tahkikatı yapılmaz. 

Dördüncü fasıl 

Takip ve muhakeme usulleri 

MADDE 31 — Matbuat vasıtasile irtikâp edi
len ağır ceza mahkemesinin vazifesine dair suç
lardan gayri suçlar cumhuriyet müddei umumili
ğinin iddianamesile doğrudan doğruya mahkeme
ye verilir. Adabı umumiye noktasından gazete 
veya mecmuanın intişarı mahzurlu görülürse 
cumhuriyet müddei umumiliğince gazete veya 
mecmuanın muvakkaten tatili ve lüzumu halinde 
de maznunların tevkifi mahkemenin her safhasın
da davayı görecek olan mahkeme veya hâkimden 
istenir. Bu talep duruşmadan evvel vaki olursa 
mahkeme veya hâkim evrakı tetkik ederek tatil 
ve tevkif hakkında bir karar verir. Beraet ka
rariie tatil karan mürtefi olur. Mahkûmiyet ha
linde mahkûmun mahkûm olduğu müddet veya 
cezayi naklinin ademi tediyesinden dolayı ne mik
tar hapis cezası lâzım geliyorsa o miktara muadil 
olacak ve ceza kanununun 25 inci maddesinde 
muayyen müddetin azamî haddini geçmiyecek bir 
müddetle gazetenin tatiline dahi hükmolunabilir. 

Gazete veya mecmualarını karar hilâfına neş

ya o filin icrasına tevessül edilirse müşevvikler, fa
illerle ayni derecede mesul olurlar. 

MADDE 29 — Fertlerin şahsî veya ailevî hayatı 
hususiyelerini ima tarikile dahi olsa her ne vesile 
olursa olsun neşredenler bir aya kadar hapis ve elli 
liraya kadar ağır para cezasile cezalandırılırlar. 

Neşriyat sahiplerinin muvafakat ile yapılmış ise 
suç. teşkil etmez. 

MADDE 30 — Türk ceza kanuuunun 156 inci 
maddesi sarahati haricinde kendilerine mevdu vazi
fenin ifasından dolayı Büyük Millet Mclisi Âzasın
dan, İcra Vekilleri Heyetinden ve resmî heyetlerle 
Devlet memurlarından biri veya bir kaçr hakkında 
isim ve madde gösterilmiyerek müphem ve suizannr 
davet edecek mahiyette müteeavizane yazı ve resim
lerle Büyük Millet Meclisinin ve İcra Vekilleri He
yetinin ve resmî heyetlerle Devlet memurlarının ve
ya bir kısmının şeref ve haysiyeti ihlâl olunursa üç 
aydan altı aya kadar hapis ve yüz liradan eksik 
olmamak üzere ağır para cezası hükmolunur. Muha
keme esnasında madde tasrih olunmak suretile isbat 
etmek ister ve bu da isbati caiz maddelerden olur
sa isbat iddiası kabul olunur. İsbat edildiği takdirde 
ceza yoktur. 

Fasıl : 9 

Müstehcen neşriyat 

MADDE 31 — Türk ceza kanununun 426 ve 
427 inci maddeleri mucibince müstehcen sayılan 
maddeler halkın âr ve haya duygularını inciten ve 
ayrp sayılan şeylerdir. 

San'at ve ilim eserleri müstehcen değildir. Bun
ların san'at veya ilim eseri vasfını haiz olup olma
dıklarını tesbit için Cumhuriyet Müddei Umumisi 
beş kişiden mürekkep bir ehli hibreden istişarî rey 
alabilir. Ehli hibre terbiye ve güzel san'atlar mün-
tesiplerinden ve yüksek îalısil görmüş olanlardan 
intihap olunur. 
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redenler hakkında üç. aydan aşağı olmamak üzere 
hapis ve 200 liradan aşağı olmamak üzere ağır 
para cezası hükmolunur. 

MADDE 32 — Bir suçtan müşterek olanlardan 
bir veya bir kaçı hakkında dava açdması izin al
mağa bağlı olur. tznin alınması veya her hangi 
bir suretle tebligat icra edilmemesi sebebile geçe
cek zaman matbuat vasıtasile irtikâp edilen suçla
rın muhakemesi için bu kanunda kabul edilen sü
rati tehir edecek mahiyette görülürse bu kabîl 
maznunlar hakkındaki muhakemenin muvakkaten 
tatiline karar verilebilir. Mütekabil davalarda maz
nunlardan biri hakkında dava açılması izin almağa 
bağlı olduğu takdirde birleştirilmiş olan davalar
dan birinin veya bir kaçının meselenin mahiyetine 
göre muvakkaten tatiline karar verilebilir. 

MADDE 33 — Matbuat vasıtasile irtikâp edi
len suçlardan dolayı lüzumuna göre Cumhuriyet 
müddei umumiliklerince yapdacak hazırlık tahki
katının nihayet bir hafta zarfında ikmali lâzımdır. 
İlk tahkikata tabi suçlardan bu tahkikat en kısa. 
bir zamanda neticelendirilir. 

MADDE 34 — Mahkemeler maznunun ikamet
gâhı itibarile mahkemeye celbedilmesi için lâzım 
gelen müddeti nazarı dikkate alarak duruşmaları 
ceza muhakemeleri usulü kanunundaki müddet
lerle mukayyet olmıyan en kısa bir zamana tayin 
ederler. Kat ' î bir zaruret olmadıkça duruşmalar 
arasında beş günden fazla ara verilemez. Daha u-
zun bir müddete ihtiyaç görülürse bunun sebeple
ri kararda taf silen tesbit olunur. Duruşmanin hi
tamında Cumhuriyet müddei umumisinin iddiası
nı hemen serdetmesi lâzımdır. İşin ehemmiyetine 
göre müddei umumilikçe evrakın tetkikine ihti
yaç gösterilirse bunun için en çok üç gün mühlet 
verilir. Cumhuriyet müddei umumisi tarafından 
iddia serdedildikten sonra maznunun müdafaası
nı hazırlıyamadığı anlaşılırsa bunun için kendisine 
en çok beş gün mühlet verilir. Müdafaadan sonra 
hemen ve nihayet üç gün içinde hüküm tefhim 
edilir. 

Faul : 10 

Şantaj 

MADDE 32 — Bir kimsenin namusunu ihlâl 
edecek veya itibarını kıracak veya şöhret ve serveti
ne zarar verebilecek bir maddeyi neşir vasıtasile 
ifşa etmek veya ifşa mahiyetinde olmayıp da kendisi
nin şeref ve haysiyetine tecavüz teşkil edecek neşri
yat yapmak tehdidilc muayyen bir müddete ait abone 
bedelinden ve tarifeye tabi ilânların muayyen ücre
tinden fazla bedel ve ücret veya bunlara muadil 
bir menfaati kendisi veya başkası için temin eden
ler ceza kanununun 192 inci maddesi mucibince ce
za görürler. 

Fasıl : 11 

Yalan neşriyat 

MADDE 33 — Millî paranın kıymetini düşür
mek veya dahil veya hariçte bu paraya karşı iti
madı sarsabilecek vakaları tasni veya tahrif ede
rek neşir ve işaa edenler üç aydan üç seneye kadar 
hapis ve yüz liradan beş yüz liraya kadar ağır pa
ra cezasile cezalandırılır. 

MADDE 34 — Türk ceza kanunu hükümleri 
haricinde olarak matbuatta bilerek yanlış metin
ler veya bir kimseye atfedilmiş vesikalar yahut 
haddi zatında doğru, fakat müdericatı tahrife uğ
ratılmış metinler neşredenler bir haftadan bir aya 
kadar hapis veya on liradan elli liraya kadar ağır 
para cezasına mahkûm olurlar. 
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Fasıl : 12 

MADDE 35 — İstinabe, yoluyla dinlenmesine 
lüzum görülen şahitler bulundukları yer ve uzak
lık nazarı dikkate alınarak en kısa bir zaman için 
davet olunur. 

Bu hususta tutulacak zabıtnameler ilk vasita ile 
mahalline gönderilir. 

Neşri memnu olan şeyler 

MADDE 35 — A - İddianamenin, son tahkika
tın açılmasına müteallik kararın, bir eürme ait her 
hangi tahkikat evrakı ve vesikaların duruşmada 
okunmazdan evvel neşri memnudur. Ancak mah
kemenin veya müddei umuminin müsaadesile ve bü
tün gazetelere birden icrası lâzım gelen tebliğlerine 
tevfikan bu vesikaların neşri caizdir. 

B - ispatı caiz olmıyan sövme ve hakaret dava
sına ait zabıtların ve buna müteallik şikâyetname
lerin aynen ve hulâhasaten neşri dahi memnudur. 

C - Mündericatı umumî edep ve ahlâka doku
nabildi tıbbı adlî raporlarının da neşri yasaktır. 

T) - Muhakemesinin gizli olması kararlaştırılan 
dava zabıtlarının da mahkemenin müsaadesi olmadık
ça neşri memnudur. 

E - Ceza tahkikatı başladıktan sonra, ilk tah
kikat esnasında tahkikat hâkiminin muvafakatinin 
inzimamile ve hazırlık tahkikatı esnasında yalnız 
Cumhuriyet müddei umumisinin emrile yapılmakta 
olan tahkikata ve adlî muamelelere müteallik hava
dislerin ve cürmü yapanlarla cürme kurban olanla-
rrn fotoğraflarının neşri menedilebilir. 

Buna muhalefet ancak müddei umuminin bu 
baptaki yazılı emrinin gazete veya risale idareha
nesine tebliğinden itibaren bir suç olur. Ve yazan 
on liradan yüz liraya kadar hafif para cezasile ce
zalandırılır. 

F - Neşri caiz eski bir ilâmın suiniyetle ve yeni bir 
hükmün kezalik suiniyetle tekrar neşri sövme ve ha
karet iddiasile takibat yapılmasına ve ceza verilme
sine mani değildir. 

G - Mahkeme müzakerelerinin neşri memnu
dur. 

H - Bir ceza davasının başlamasından son hük
mün verilmesine kadar hâkim ve mahkemenin ka
rarları ve muameleleri hakkında mütalea serdcdile-
mez. 

t - Gizli bakılmıyan boşanma davalarmda an
cak 

1 - İki tarafın ve şahitlerin isimleri, san'at -
leri ve adreseleri 

2 - Mevzubahs olan ve karar verilen hukukî me
selelerin kısaca izahı 

3 - Şahitlerin şahadetlerinin aynen olmamak 
şartile kısaca mevzuu 

4 - Hüküm fıkrası yazılabilir. 
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MADDE 36 — Matbuat vasıtasile irtikâp edi
len suçlardan dolayı -sadir olan karar ve hüküm
ler aleyhine tevessül olunacak kanun yolları cexa 
^muhakemeleri usulü kanunu ahkâmına tabidir. 

Temyiz mahkemesinde maznunun celbedilmesi 
hususnda yokarıki maddeler hükümleri tatbik olu
nur. Asliye mahkemelerince tayin olunan ceza 
miktar ve müdafaa hakkını ihlâl etmiyejı usul ha
taları nakız sebebi teşkil edemez. Nakzolunan hü
küm; mahkûmiyete dair filin suç teşkil etmediği 
noktasından nakzolunursa temyiz mahkemesi be-
raet kararını verir. Temyiz mahkemesi; hükmü as
liye mahkemesinin suçun vasfında hata ettiği 
noktasından nakzederse bu hatayı tashih etmek 
suretile davayı hükme bağlar. 

MADDE 37 — Kanunî tebliğ muamelelerinde 
gazete idarehanesi; gazete sahibi ile yazı işleri mü
dürünün kanunî ikametgâhları sayılır. 

Bu madde hükümlerine muhalif hareket eden
lerden 20 liradan 200 liraya kadar hafif para ce
zası alınır. 

MADDE 36 — Gazete ve risaleler kendi nam
larına, piyango, tombala ve saire gibi her hangi bir 
suretle tali ve kura oyunları tertip edemiyeceği 
gibi böyle tertiplerin kupon ve yazı ve ilânları ga
zete ve risalelerde neşredilemez. Hilâfına hareket 
edenler iki yüz liradan bin liraya kadar ağır para 
cezasile mahkûm olurlar. 

MADDE 38 — Ağır cezayı müstelzim mevattan 
maada suçlar asliye mahkemesinde görülür. 

Beşinci fasıl 

Umumî hükümler 

MADDE 39 — Mahkeme veya icra Vekilleri 
Heyeti kararile gazete veya mecmuaları tatil edi-
lipte haklarında takibat icra edilmiş olan gazete 
veya mecmua sahipleri haklarındaki takibat netice-
leninciye kadar başka bir at ile de gazete çıkaramaz
lar. Bu madde hilâfına hareket edenler hakkında 
8 inci madde hükmü tatbik olunur. 

MADDE 37 — Türk ve ecnebi müelliflerin il
mî ve edebî ve felsefî eserleri müstesna olmak üze
re halkın ahlâkî duygularına dokunabilen hakikî 
veya muhayyel surette haydutluk, hırsızlık veya 
diğer cinayetlerin icrasına veya bunları yapan
ların hayatı ve hareketlerine imtisale heves uyan
dırabilecek mahiyetteki matbualar, neşri memnudur. 
Bu memnuiyete muhalif hareket edenler bir seneye 
kadar hapis ve iki yüz liraya kadar ağır para ce
zasile cezalandırılır. Tekerrürü halinde bu ceza
lar iki misTi olarak verilir. 

MADDE 38 — intihar vakalarını mahallinin en 
büyük zabita memurundan mezuniyet almaksı-
zın neşretmek memnudur. Mezuniyet alınarak aeş-
ri halinde dahi intihar edenlerin ve intihare te
şebbüs eyliyenlerin resimleri basılmaz. Bu madde 
hükmüne muhalif hareket edenler bir haftadan 
bir seneye kadar hapis ve yirmi beş liradan iki 
yüz liraya kadar para cezasına mahkûm olurlar. 

MADDE 39 — Türk ceza kanununun 312 inci 
maddesinde yazılı suçları matbuat vasıtasile irti
kâp edenlere bu maddedeki.cezalar altıda bir ar
tırılarak verilir. 
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MADDE 40 — Yabancı memleketlerde çıkan 

gazete veya mecmuaları türkiyeye sokulması ve 
dağıtılması İcra Vekilleri Heyeti kararile menolu-
nabilir. Dağıtılan nüshalar karardan evvel İcra 
Vekilleri Heyetinden müstacelen karar alınmak ü* 
zere Dahiliye Vekilinin emrile toplattırılabilir. Me-
nolunmuş gazeteleri memnuiyeti bilerek Türkiyeye 
sokan ve dağıtanlardan 300 liraya kadar ağır para 
cezası alınır ve adaba münafi ve müstehcen resim
leri havi. neşriyat cumhuriyet müddei umumileri
nin emirlerile toplattırılabilir. 

MADDE 41 — Münhasıran edebî, ilmî, fennî 

MADDE 40 — Padişahç-ıhk ve hilafetçilik yo
lunda ve komünistlik ve anarşistliğe tahrik eden 
neşriyatta bulunulamaz. Hilâfına hareket eden
lere altı aydan üç seneye kadar ağır hapis cezası 
verilir. 

MADDE 41 Bir gazete veya risalenin 
ve sipora ait olan mecmualar bu kanunun ikinci • mesulleri aleyhine dava açıldığı zaman cüm-
maddesi hükmüne tabi değildirler. 

MADDE 42 — Devlet ve Hükümet veya bun
ların şubelerile diğer amme müesseseleri veya bu
ralarda otoriteyi temsil eden makamlarda bulu
nanlar hakkında halk efkârında yanlış takdirler 
vücude getirerek bunların nüfuz ve itibarlarını 
kırmak maksadile neşriyat yapanlar altı aydan a-
şağı olmamak üzere hapse ve 30 liradan 100 lira
ya kadar ağır para cezasına mahkûm olurlar. 

huriyet müddei umumisi veya şahsî da
vacı tarafından davanın açıldığı gazete ve 
risalenin idarehanesine tebliğ ettirilir. Bu 
tebliğden sonra hükmün katileşmesine kadar 
o gazete ve risaleler yalnız takibat hakkın
da tek ve basit bir işardan başka hiç bir sebep ve 
bahane ile bir şey yazamaz ve müşteki de bir 
şey yazdıramaz. Bu madde hilâfına hareket eden
ler. yüz liradan bin liraya kadar ağır para cezasile 
cezalandırılır. Tekerrürü halinde bu para ceza
sının azamî haddinden başka altı aya kadar hapis 
cezası verilir. 

MADDE 42 Memurların ve bilfiil asker o-

MADDE 43 — Devlet daire ve müesseseleri ta
rafından neşredilen resmî gazete veya mecmualar, 
bu kanun, matbuat vasıtasile irtikâp edilen suçlar 
hakkında ve neşriyattan kendini mutazarrır ad
deden eşhasın gönderecekleri cevapları neşretmek 
mecburiyeti hususunda kabul ettiği hükümler ha
ricindeki mükellefiyet ve şartlardan müstesnadır. 

Bu gazete veya mecmualar vasıtasile irtikâp 
edilen suçlardan dolayı gazetenin doğrudan doğ-

' lanlarla ordu mensuplarının dahilî ve haricî siyasî 
meseleler hakkında mütalâaları askerlik ve vazife 
aleyhinde tenkitleri mutazammın ve inzibat ve ita-
ata münafi olarak gönderdikleri makale ve mektup
ların derç ve neşredilmesi memnudur. Bu memnu-

1 iyet hilâfına hareket edenler üç aya kadar hafif ha
pis cezasile beraber yirmi beş liradan iki yüz lira-

I ya kadr hafif para cezasına mahkûm olurlar. Neş
redilen bu türlü yazıları yazmış olanların hüviyet
lerini gizliyen gazete ve risalenin mesulleri 
bir haftadan altı aya kadar hapsolunur ve kendi
sinden elli liradan iki yüz liraya kadar ağır para 
cezası alınır. 

MADDE 43 — 3 mart 1340 tarihli ve 431 nu
maralı kanunun hükmüne tevfikan Türkiye Cum
huriyeti hududu haricine çıkarılmış olanlarla 16 ni
san 1340 tarihli ve 481 numaralı af kanununun 3 ün
cü maddesinde yazılı eşhasın gönderdikleri yazılı ga
zete ve risalelerle neşretmek memnudur. Muhalif ha
reket edenler altı aydan üç seneye kadar hapis ve 
üç yüz liradan aşağı olmamak üzere para cezasına 
mahkûm olurlar. Bu suretle neşrolunan yazılar bir 
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rüya idaresinden mes'ul olanlarla" birlikte suç 
mevzuu olan yazı veya resim sahibi müştereken 
mesul olurlar. Bu hususta memurin muhakematı 
hakkındaki kanun hükümleri cereyan etmez. 

MADDE 44 — Bu kanunun meriyete girdiği 
tarihte çıkmakta olan bütün gazete ve mecmualar 
kanunun neşri tarihinden itibaren bir ay zarfında 
bu kanun hükümlerine uymağa mecburdurlar. 

MADDE 45 — 16 temmuz 1325 tarihli mat
buat kanunu ile zeyilleri mülgadır. 

sue teşkil ettiği takdirde ayrıca takibat yapılır. 

MADDE 44 — Kanun ve nizamnamelerin res
mî gazete ile neşrinden evvel aynen neşri memnu
dur. Hilâfında hareket edenlerden elli liraya kadar 
hafif para cezası alınır. 

Fasıl : 13 

Suç olmıyan neşriyat 

MADDE 45 — Resmî dairelerin malûmat ve be
yanat vermiye salahiyetli memurlarının ve Hükü
metçe tanınmış ajansların verdikleri haberlerin neş
ri suç teşkil etmez. 

MADDE 46 — A - Ceza kanununun 486 inci 
maddesi hükmünce bir dava esnasında iki taraf veya 
vekilleri tarafından dava hakkında mahkemeye veri
len evrakın ve serdolunan müdafaaların muhtevi ol
duğu tahkir lâfızlarının neşri mahkemece geri alın
ması emredilmiş olmadıkça caizdir. 

B - Mahkeme huzurunda davaya aidiyeti olmadı
ğı halde üçüncü şahıslar aleyhine yapılmış ve mah
kemece geri alınması emredilmemiş hakaretlerin 
neşrinden dolayı gazete ve risaleler takip edilemez. 
Haklarına tecavüz edilmiş olan üçüncü şahıslar an
cak iki taraf ve vekilleri aleyhine medenî ve cezaî 
takibatta bulunabilirler. 

Fasıl : 14 

Cevap hakkı 

MADDE 47 — Gazete veya risalenin mes
ulleri matbaanın neşriyatından tevellüt edebilecek 
her türlü hukukî ve cezaî mesuliyetlere halel gel
memek üzere bir memurun vazifesine müteallik 
fiillere ait olarak gazete ve risalelerde yapılan neş
riyat hakkında bir Devlet memuru veya salahiyet
li makam tarafından gönderilen cevapları mecca-
nen neşretmeğe mecburdur. 

Cevap ve tashihler gazete veya risalenin bu • 
cevap ve tashihlerin vusulünü müteakip ilk çıka
cak nüshasının ayni sütununa ayni puntu harflerle 
hiç. bir ilâve ve tayyolunmaksızın neşredilecektir. 

Neşriyat Devlet memurunun şahsına da 
tallûk ettiği takdirde bu memur ayrıca cevap ver
mek hakkına maliktir. 

Bir gazete veya risale neşriyatında zikir 



ve telmih edilen hakikî veya hükmî şahısların o 
neşriyata cevap vermeğe haklarr vardır. Cevap 
gönderenin imzasını havi olmak ve taallûk eyledi
ği yazının iki mislini geçmemek lâzımdır. 

Cevap gazete ve risale hakkında hakareti 
mutazammın sözleri ve suç teşkil edebilecek ma
hiyetteki ifadeleri havi olursa veya neşrinden üç. 
ay geçmiş ise dercinden imtina edilebilir. Cevap 
ve tashihin dercinden imtina halinde imtinam se
bepleri derhal mahallinin cumhuriyet müddei umu
milerine yazı ile bildirilir. 

Gazete için hakareti mutazammın veya suç 
teşkil edebilecek mahiyetteki ifadeleri havi ce
vaplarda müddei umumilik gazetenin talebi üze
rine münasip göreceği tadilleri yapar. Bu tadil 
1 erden sonra cevabın neşrinden imtina edemez. 
demez. 

Cevabın neşrinden sonra gazete veya risale ay
ni memura veya ayni şahsa ve ayni meseleye taallûk 
eden yeni mahiyette neşriyat yaparsa yukarıdaki 
şartlar dairesinde ve bu defa yazının üç mislini 
tecavüz etmemek üzere tekrar bir cevap neşrine 
mecburdur. 

Bu mecburiyetlerden imtina halinde yirmi beş 
liradan beş yüz liraya kadar ağır pars cezası hük-
molunur. 

Hakkında neşriyat yapılan şahıs ölmüş ise ce
vap vermek hakkı karı koca usul ve furuuna in
tikal eder. Bunlardan biri tarafından cevap ve 
tashih hakkının kullanılması diğerlerinden bu 
hakkı Iskat eder. 

Fasıl : 15 

Kararların neşri 

MADDE 48 — Gazete veya risale münderica-
tından dolayı kendilerinin mahkûmiyetlerini mu
tazammın verilecek hüküm ayni gazete veya risale 
ile o hükmün tebliğinden itibaren o gazete veya risa
lenin çıkacak nihayet ikinci nüshasında ve mahkû
miyeti icap ettiren yazıların çıkmış olduğu sütun
da ayni puntu harflerle ve o gazete veya risale ta
til edilmiş ise müddei umumî veya alâkadarların 
talebi üzerine masarifi mahkûma ait olmak şartile 
hâkim ve mahkeme reisinin tensip edeceği diğer bir 
gazetenin tekabül edecek sütununda ve o sütunda 
ve mutat ilân tarifesine göre verilecek bir ücret 
mukabilinde neşrolunur. 

Neşir masrafları yine mahkûma ait olmak şar
tile alâkadarları dilerlerse diğer nihayet üç gazete 



ile neşrine hükmolunabilir.' 
Neşriyattan dolayı mahkûm edilen gazete ve

ya risale mahkeme hükmünü neşretmezse 
ayni mahkeme iki yüz lira ağır para cezası hük
meder. tsrar vukuunda para cezası iki kat hük-
molunmakla beraber bu hükmün tebliği üzerine 
de koymazsa her teehhür eden gün için yüz lira 
para cezası alınır. 

Fasıl : 16 

Gazete ve risalelerin kapatılması 

MADDE 49 — Memleketin umumî siyasetine 
dokunacak neşriyattan dolayı tcra Vekilleri He
yeti kararile gazete veya risaleler muvakkaten ta
til olunabilir. Bu suretle kapatılan gazete veya 
mecmuanın neşrine devam edenler hakkında 17 in
ci madde hükmü tatbik olunur. 

Bu suretle kapatılan bir gazetenin mesulleri ta
til müddetince başka bir isim ile gazete çıkara
maz. 

Fasıl : 17 

Matbuaların toplatılması 

MADDE 50 — Yabancı bir memlekette çıkan bir 
gazete veya risalenin Türkiyeye sokulması ve dağı
tılması îcra Vekilleri Heyeti kararile menolunabilir. 

Dağıtılan nüshalar karardan evvel îcra Vekilleri 
Heyetinden müstacelen karar alınmak üzere Dahi
liye Vekilinin emrile toplattırılabilir. Menolunmuş 
gazeteleri memnuniyeti bilerek Türkiyeye sokan 
ve dağıtanlardan 300 liraya kadar ağır para cezası 
alınır. 

MADE 51 — Âdaba münafi müstehcen resimle
ri havi neşriyat cumhuriyet müddei umumilerinin 
emrile toplattırılabilir. 

Fasıl : 18 

Tazminat ve manevi zarar 

MADDE 52 — Matbuat cürümlerinden ve mat
buat vasıtasile yapılacak suçlardan dolayı hükmo-
lunacak tazminat ve mahkeme masrafları gibi huku
kî ve malî mesuliyetlerden cezaya mahkûm olanlarla 
beraber sermaye koyanlar müteselsilen mesuldürler. 



Fasıl : 19 

Müruru zaman 

MADDE 53 — Matbuat vasıtasile yapılan suç
lar altı aylık müruru zamana tabidir. 

Fasıl : 20 

Takip ve muhakeme usulleri 

MADDE 54 — Türk ceza kanununun 426, 427 
ve 480, 482 inci maddelerile bu kanunun 18 inci 
maddesinin A ve B fıkraları 8, 19, 28, 29, 33, 34, 
35, 44 üncü maddeleri şümulüne giren suçlardan 
dolayı hazırlık tahkikatı yapılmaz. 

MADDE 55 — Matbuat vasıtasile irtikâp edi
len ağır ceza mahkemesinin vazifesine dair suç
lardan gayri suçlar cumhuriyet müddei umumili
ğinin iddianamesile doğrudan doğruya mahkeme
ye verilir, müstehcen mahiyetteki neşriyattan dola
yı gazete veya risalenin intişarı mahzurlu görülür
se cumhuriyet müddei umumiliğince gazete veya 
mecmuanın muvakkaten tatili ve lüzumu halinde 
de maznunların tevkifi mahkemenin her safhasın
da davayı görecek olan mahkeme veya hâkimden 
istenir. Bu talep duruşmadan evvel vaki olursa 
mahkeme veya hâkim evrakı tetkik ederek tatil 
ve tevkif hakkında bir karar verir. Beraet ka-
rarile tatil kararı kalkar. Mahkûmiyet halinde 
mahkûmun mahkûm olduğu müddet veya para 
cezasının ödenmemesinden dolayı ne mik
tar hapis cezası lâzım geliyorsa o miktara muadil 
olacak ve ceza kanununun 25 inci maddesinde 
muayyen müddetin azamî haddini geçmiyecek bir 
müddetle gazetenin tatiline dahi hükmolunabilir. 

Gazete veya mecmualarını karar hillâfına neş-
redenler hakkında üç aydan aşağı olmamak üzere 
hapis ve 200 liradan aşağı olmamak üzere ağır para-
cezası hükmolımur. 

M A DDE 56 — Bir suçta müşterek olanlardan 
bir veya bir kaçı hakkında dava açılması izin al
mağa bağlı olur ve iznin alınmaması veya her hangi 
bir suretle tebligat icra edilmemesi sebebile geçe
cek zaman matbuat vasıtasile irtikâp edilen suçla
rın muhakemesi için bu kanunda kabul edilen sü
rati tehir edecek mahiyette görülürse bu kabil 
maznunlar hakkındaki muhakemenin muvakkaten 
tatiline karar verilebilir. Mütekabil davalarda maz
nunlardan biri hakkında dava açılması izin almağa 
bağlı olduğu takdirde birleştirilmiş olan davalar-



dan birinin veya bir kaçının meselenin mahiyetine 
göre muvakkaten tatiline karar verilebilir. 

MADDE 57 — Matbuat vasıtasile irtikâp edi
len suçlardan dolayı lüzumuna göre Cumhuriyet 
müddei umumiliklerince yapılacak hazırlık tahki
katının nihayet bir hafta zarfında ikmali lâzımdır. 
tik tahkikata tabi suçlardan bu tahkikat en kısa 
bir zamanda neticelendirilir. 

MADDE 58 — Mahkemeler maznunun ikamet-
ghâı itibarile mahkemeye celbedilmesi için lâzım 
gelen müddeti nazarı dikkate alarak druşmaları 
ceza muhakemeleri usulü kanunundaki müddet
lerle mukayyet olmıyan en kısa bir zamana tayin 
ederler. Kat'î bir zaruret olmadıkça duruşmalar 
arasında beş günden fazla ara verilemez. Daha u-
zuıı bir müddete ihtiyaç görülürse bunun sebeple
ri kararda tafsilen tesbit olunur. Duruşmanın hi
tamında Cumhuriyet müddei umumisinin iddiası
nı hemen serdetmesi lâzımdır. îşin ehemmiyetine 
göre müddei umumilikçe evrakın tetkikine ihti
yaç gösterilirse bunun için en çok üç gün mühlet 
verilir. Cumhuriyet müddei umumisi tarafından 
iddia serdedildikten sonra maznunun müdafaası
nı hazırlıyamadığı anlaşılırsa bunun için kendisine 
en çok beş gün mühlet verilir. Müdafaadan sonra 
hemen ve nihayet üç gün içinde hüküm tefhim 
edilir. 

MADDE 59 — Matbuat vasıtasile irtikâp edi
len suçlardan dolayı sadır olan karar ve hüküm
ler aleyhine tevessül olunacak kanun yolları ceza 
muhakemeleri usulü kanunu ahkâmma tabidir. 

Temyiz mahkemesinde maznunun celbedilmesi 
hususunda yukanki maddeler hükümleri tatbik oul-
nur. Asliye mahkemelerince tayin olunan ceza 
miktar ve müdafaa hakkını ihlâl etmiyen usul ha
taları nakız sebebi teşkil edemez. Nakzolunan hü
küm ; mahkûmiyete esas filin suç teşkil etmediği 
noktasından nakzolunursa temyiz mahkemesi be-
raet kararını verir. 

Temyiz mahkemesi hükmü asliye mahkemesinin 
suçun vasfında hata ettiği noktasından makzeder ve 
bu da cezanın ağırlaşmasını mucip olmazsa bu ha
tayı tashih etmek suretile davayı hükme bağlar. 

MADDE 60 — Kanunî tebliğ muamelelerinde 
gazete idarehanesi; gazete sahibi ile umumî neş
riyatını idare eden zatın kanunî ikametgâhları 
sayılır. 
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MADDE 61 — Ağır cezayi müstelzim maddeler

den maada suçlar asliye mahkemesinde görülür. 

MADDE 62 — Müddei umumî ve hâkimler va
zifelerini bu fasılda, yazıldığı sürat ve müddetlerde 
muhik bir sebep olmaksızın ifa etmezlerse hakların
da hâkimler kanununun inci maddesi hükmüne 
tevfikan kidem tenkisi ve icabına göre ondan son
ra gelen inzibatî cezalar tatbik olunur. 

MADDE 63 — Matbuat suçlarından hakların
da takibata başlananlar mahkeme huzurunda da 
şifahen vekil gösterebilirler. Ancak üç gibi zarfında 
vekâletnamenin asıl veya tasdikli suretini mah
kemeye vermeleri şarttır. 

Fasıl :21 

Devlet daire ve müesseselerine ait gazete ve risaleler 

MADDE 64 — Devlet daire ve müesseseleri ta
rafından neşredilen resmî gazete veya, risaleler 
bu kanunun matbuat vasıtasile irtikâp edilen suçlar 
hakkında ve neşriyattan kendini mutazarrır ad
deden kimselerin gönderecekleri cevaplan neşretmek 
mecburiyeti hususunda kabul ettiği hükümler ha
ricindeki mükellefiyet ve şartlardan müstesnadır. 

Bu gazete veya risaleler vasıtasile irtikâp edi
len suçlardan dolayı gazetenin doğrudan doğruya 
idaresinden mes'ul olanlarla birlikte suç mev
zuu olan yazı veya resim sahibi müştereken 
mesul olurlar. Bu hususta memurin muhakematı 
hakkındaki kanun hükümleri cereyan etmez. 

Fasıl : 22 
Kanunun tatbiki 

MADDE 65 — 16 temmuz 1325 tarihli mat
buat, kanunu ve zeyilleri ile matbaalar kanunu ve 
hakkı telif kanununun bu kanuna muhalif hü
kümleri mülgadır. 

MADDE 46 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 47 — Bu kanunun hükümlerinin ic
rasına Adliye ve Dahiliye Vekilleri memurdur. 

15/VII/1931 
Bş. V. Ad. V. M. M. V. 
îsmet Yusuf Kemal Zekâi 
Da. V. Ha. V. Ma. V. 
Ş. Kaya Dr, T. Rüştü M. Abdülhalik 

Mî. V. Na. V. lk. V. S. İ. M. V. 
Esat Hilmi M. Şeref Dr. Refik 

MADDE 66 
teberdir. 

Bu kanun neşri tarihinden mu-

MADDE 67 — Bu kanunun hükümlerinin icra
sına tcra Vekilleri Heyeti memurdur. 
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I Fasıl: 23 

Muvakkat maddeler 

MUVAKKAT MADDE A — Bu kanunun me
riyete girdiği tarihten çıkmakta olan bütün gazete 
ve risaleler kanunun neşri tarihinden itibaren on 
beş gün içinde beyanname vererek bu kanun nü-
kümlerine uymağa mecburdurlar. 

Bu zamana kadar neşriyat sahip ve bu kanun 
ile ilga edilmekte olan 16 temmuz 1325 tarihli mat
buat kanunu ile tayin edilmiş mesul müdürlerin 
mesuliyeti altında devam edebilir. 

I MUVAKKAT MADDE B — Bu kanunun 
neşri tarihinde gazete ve risalelerin çalışmakta 
olan sahip, baş muharrir ve umumî neşriyatını 
idare edenler kanunun tahsil derecesi noktasın
dan koyduğu kayitlerden kanunun neş-

Lri esnasında filen bulundukları vaziyetlere maksur 
I kalmak şartile müstesna tutulurlar. 
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Sıra NQ fÖ5 
1931 senesi bütçesi hakkında 

T. C. 
Başvekâlet 

Muamelât Müdürlüğü 
Sayı: t>\2V27 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 
İktisat Vekâleti bütçesinin masraf fasıllarını izah eden formüllerin 1930 senesi tatbikatın

dan tadiline zaruret hasıl olduğundan 1931 bütçesinde merbuten takdim olunan formül 
şeklinde tadilât yapılması vekâleti müşarünileyhadan yazılan 25-7-931 tarih ve 42757/2005 
numaralı tezkerede rica edilmektedir. 

Muktazasmın ifasına müsaade buyrulmasım rica ederim efendim. 
Baş vekil 

İsmet 

1930 bütçesine merbut 4 numaralı cetvelde İktisat bütçe formülünde tadili 
icap eden kısımlar berveehizir yazılmış ve diğerlerinin de kalacağı işaret 

olunmuştur: 

13 — İktisat Vekâleti bütçesinin masraf tertiplerini izah eden formül 

Teşvikler ve mükâfatlar 
( Burası aynen baki ) 

Sergiler ve numuneler teşhiri 
( Burası dahi aynen bakidir ) 

Telif ot, neşriyat, propaganda 
( Burasıda aynen bakidir.) 

Leyli yüksek Ziraat Mektebi, Orta ziraat mektepleri çiftlik ve makinist mektepleri , Yüksek 
Baytar Metebi, Hayvan küçük Sikhiye memurları mektebi, Yüksek Orman Mektebi, Orman 
Ameliyat Mektebi , Yüksek maadin ve sanayi mühendis Mektebi , Maadin meslek Mektebi, 
Yüksek Deniz Ticreti mektebi, Balıkçılık mektebi , Nihari İpekçilik ve ticaret mektepleri , 

Leylî olan mekteplerin iaşe masrafı veya bedelleri ve ibate ve bilumum mekâtibin ve müş
temilatının idare masrafı ve mektep kitap ve risaleieriie asan mûfidenin levazım ve mesarifi 
tabiye ve teclidiyesi telif ve tercüme ücreti veya hakkı telif mubayaası tatbikat çiflik mektep
leri masarifi umumiyesi mekâtip ve müştemilatı için500hraya kadar âlat ve edevat ve levazımı 
fenniye ve hikemiye, ziraive ve baytariye ve alelumum eczai tıbbiye ve baytariye ve kimyeviye 
adi ve kimyevî gübreler ve işletmeye ait her türlü mevat ve malzeme ve kütüphane idman 
ve müze gibi levazım vesaiti tedrisiye mubayaası ve bilcümle yedek parçalan ve alelumum 
mesarifi nakliye bendiye ambalaj ve vesait ve âlatın tamir masrafları mekteplere tahsis edilecek 
vesaiti nakliyenin tamir ve mubayaası , işletme ve idare ı̂ ibi mesarifi her türlü tecrübeler 
mesar.fi umumiyesi nebatatı müfide, hayvanat, koza, böcek, kelebek, tohum,fide, fidan, soğan 

http://mesar.fi


2 -
patates vesaire ve alelumum koleksiyonların mubayaa, temini hayvanatın iaşe, idare ve tahnit 
masrafı doktor baytar vizita ücreti, leylî talebenin iç çamaşırları melbusat, şabka ve ayak kabı 
bedelleri ve talebeye muavenet hamam ve traş ücretleri yeni kabul edilen veya bir mektepten 
diğer bir mektebe nakledilen leylî talebenin yol masrafları , talebenin ve heyeti talimiyenin 
dahil ve hariçte müştereken yapacakları ilmî ve fennî tetebbuat vetetkikat seyahatleri masrafİ, 
tesviyesi icap eden her nevi rüsum ve vergiler ve her nevi sigorta bedelleri ve masrafları , 
mektepler ve müştemilâtında istihdam edilecek amele ve ustaların yevmiyeleri , tevzii mükâfat 
merasimi masrafları, mektep mezunlarına verilecek mükâfat bedelleri, imtihanlarda celbedilecek 
mümeyyizlerin, müfettişlerin memur ve muallimlerin yemek ve yol masrafları ve Yüksek Maadin 
ve Sanayi Mektebi talebesinin talimatına tevfikan tetkikat için dahil ve hariçteki müessesatta 
bulundukları müddet zarfında kendilerine iaşe , ibate ve ilbaslan mukabilinde talimatname 
mucibince verilecek mebaliğle azimet ve avdet yol masrafları karşılığı olup her mektebin 
masrafı gendi tertibinden verilir . 

( Otomatik telefon tesis ve mükâleme bedelleri de bu tertiptedir. ) 

Kurslar 
( Burası aynen bakidir.) 

Mevadı müstaile ve müstahzaratı kimyeviye rüsumu karşılığı 

Yerli pulluk imalethânelerine verilecek prim ve vuku bulacak ikrazata, ve kanunun tatbikini 
teminen Vekâletin tasvibine iktiran eden lıilumum masraflar işbu tertipten tesviye olunur. 

Mücadele 

Muzur hayvanat ve hastalıklarla mücadele masarifi umumiyesi: Hayvanat , nebatat ve ipek 
böceklerine arız olan hastalıkların tedavisi, nebatatın İslahı, heşerat ve muzun hayvanatın itlâfi 
için istihdam olunacak memurin ve müsahdeminin ücret ve yevmiyelerile bunların ve bu 
işlerde çalışan memurin ve müstahdemini sairenin harcırhlan, mücadele teşkilâtının idare 
masrafları, bu işler için lüzumu olan ezcai kimyeviye ve âlât ve levazımı fenniye ve itlafiye 
tohum tathir ve İslah makinelerile yedek parçalarının mubayaası bedelleri ve bunların nakliye 
ve bendiye tamir ve işletme gibi mütenevvi masarif ve mücadele memurlarına ait daire ve 
ambar bedeli icarı kat ve ihrak olunacak mahsulâtı arziye tazminatı ve tedavi ve İslah ile 
ve bu maksada hadim olacak fennî tetkikat ve tahaıriyat ile iştigal eden mütehassıs heyetler 
masarifine iştirak ve taharriyat ve tetkikat neticesi henüz tedavisi buıunmıyan salgın hayvan 
hastalıkları için aşı ve serum ve buna mümasil tesiri kati edviye keşfedenlere 5 bin liraya 
kadar mükâfatı nakdiye karşılığıdır. 

(D) Cetvelinde yazılı vesaiti nakliyedn çekirge ve hayvan hastalıkları mücadelesinde kulla-. 
nılacak vesaiti nakliyenin mubayaa, tamir ve işletme masraflarile mücadele maksadına müste
niden ecnebi memleketlere izam edileceklerin harcırahları ve muhtelif mücadele işlerinde 
istihdam edilmek üzere hariçten celbolunacak ecnebi mütehassıslara mukaveleleri mucibince 
verilecek olan harcırahları aylık ücretleri ve terkikat masrafları da bu tertipten tediye olunur. 

İslah, teksir ve tetkikat 
( Burası aynen baki ) 

Mücadele istasiyonları , dezenfeksiyon müesseseleri , enistitüler , meteorolsji , enstitü ve 
istasyonları. İslah istasyonları/ipek böceği kışlama ve fışkırtma ve Boğma müesseseleri, tohum 
temizleme müesseseleri, fidanlıklar, tavukçuluk müesseseleri bakteriyolojihane, ve serum darül-
istihzarları , laburatuvarlar , aygır depoları , koyun, tiftik damızlıkları mubayaa bedellerile 
numune ağılları, inekhane ve süthane, dericilik enstitüsü, ticaret mektepleri laburatuvarları ) 

( Bu müessesat ve müştemilatının masarifi idaresi ve inşaat, tamirat, tesisat , arazi mubayaa 
ve istimlak bedeli harita ve kadas.ro yaptırma ücretleri müessesat memurlarile vazifeten 

http://kadas.ro
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gönderilecek diğer memurların harcırah ve yevmiyeleri ve bilumum )makinalar alat ve edevat 
ve teçhizat ile alelumum levazmı fenniye, ziraiye ve baytariye her nevi serum ve saire imalatı 
eczai kimyeviye ve baytariye her nevi gübreler tağşiş ve tahlil işlerine müteallik olmak üzere 
memurlar tedariki mesarifi kitap asarı müfide mubayaa ve tab'iyesi telif ve tercüme ücreti 
veya telif ve tercüme hakkı mubayaası vesaiti nakliye mübayea tamir , işletme ve her nevi 
mevat ve malzeme her türlü tecrübeler mesarifi umumiyesi, numunelik ve damızlık ve müesse
senin sair ihtiyacatı için hayvanat, nebatat, tohum fide , fedan, soğan, patates , kelebek, koza 
böcek ve alelumum koleksiyonlar ve numuneler mubayaası ve müesselerde yaptırılacak zeriyat, 
garsiyat ve İska mesarifi umumiyesi, mesarifi nakliyeleri, tamiriye,bendiye, amabalaj masarifi, 
doktor, ve baytar vizita ücretleri * 

İdarei hususiye fidanlıklarına Vekâletin takdir edeceği miktarda naktî muavenet, yabani 
ağaçların aşılaması hakkındaki kanun mucibince verilecek âlât ve edevat ve öğreticilerin 
harcırahları, memurin ve müstahdemin ve amele ve usta yevmiye ücretleri ve arazi ve mebani 
kira bedelleri karşılığı olup her müesseseye ait masarif tertiplerinden verilir 

( Otomatik telefon tesisatı ve mükâleme bedeli dahi bu tertiptedir.) 

İhsa masrafı 

Bu işe memur edilenlerin harcırahı ve yevmiyesi ve bu işte kullanılacak âlât, ve edevat, 
edviye bedelleri nakil vesair mütenevvi masrafları karşılığıdır. 

Yardımlar 
( Burası aynen baki ) 

Mücadele 

1 — Orman yangınları ( Burası aynen baki ) 
2 — Orman haşeratile mücadele ( Burası aynen kabul ) 

Muhafaza, Amenajman ve teşcir 

Amenajman, teşcir ve fidanlıklar: 
Ankara ve civarının teşciri masrafı: 
Amenajman ve teşcir işlerinde istihdam olunacak amele yevmiyesi, çadır, masa, iskemle, 

karyola, mutfak takımı gibi eşya mefruşata ait mesarif fidanlık ve amanajman ve teşcir işlerine 
müteallik pilân tanzimi ve harita ihzarı, ve tersim ve tab ve teksir ve tatbiki ve harita işle
rinin imal ve istimal masrafları ve hafriyat , garsiyat , zeriyata ve harita ahzı ve mesahaya 
müteallik âlâat ve edevat ve vesait mübayea bedeli ve resimleri ve nakliyesi ve bunların tamir 
ve muhafaza masrafları, çit kulübe, hangar ve envai vesaiti nakliye ve arazide tesis olunacak 
işaretlerin her türlü malzemesi inşaat ve tamirat mesarifi ve orman fidanlıklarında yapılacak 
inşaat tamirat ve tesisat mesarifi, tohum ve fidan mubayaa bebelleri gübre bedel va masraf
ları ve sulama işlerine ait tesisat ve işletme masarifi ve mesarifi sairesi ve muhafızların ve 
sayılan işlerde istihdam edileceklerin ücret, yevmiye ve harcırahları , amanajman guruplarile 
amenajman işlerinde istihdam olunacak memurini fenniyeye 1508 numarali kanun mucibince 
verilecek tazminat ve harcırah karşılığıdır . Fidanlıklar hakkında dahi diğer müesseselere ait 
formül tatbik olunur. Ancak amenajman ve teşcir ve fidanlıklara ait bilumum inşaat, tamirat 
ve tesisat ve idame masrafları bu tertiptedir. 

Orman haritası masrafı: 
( Burası dahi aynen baki ) 

İslah ve tetkikat 
Halı resim ve boyalarının İslahı : (Burası dahi aynen baki ) 
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Tetkikat ve tahrriyat 

1 — Tahlilhane 
2 — Maadin tetkikat ve taharriyatı : ( Burası aynen bakı ) 

Havzai fahmiye ve diğer madenler 
1 — Havzai fahmiye : 
2 — Diğer madenler : ( Burası dahi aynen baki) 

Ticaret işleri 
Ticrel ve sanayi müzesi : ( Burası dâhi aynen baki) 

Harici ticaret 
f — İhracat ofisleri teşkilât ve masrafları: 
2 — Turizm masarifi umumiyesi : ( Burası dahi aynen baki ) 

Uman ve sahil hizmetleri 
1 — Şamandıraların imali: 
2 — Limanların temizleme ve taram ve mayın imhası: ( Burası dahi aynen baki ) 

Tetkikat ve taharriyat 
1 —• Balıkçılık enistitüsü : 
2 — Balıkçılık tetkikat masarifi: ( Burası da aynen baki) 

İnşaat, tamirat, tesisat 
Aleîumum inşaat ile 250 liradan fazla tamirat ve 500 liradan fazla tesisat, âlât, edevat, 

vesait ve aleîumum sabit tesisat ve yeni yapılacak mebaniye veya 1109 nunıarali kanun 
mucibince kapatılmış olan mekteplerden yeniden açılacak oianlar ile diğer yeni açılacak mües-
selere ait kâfei tesisat, tamirat, inşaat ve istimlâk bedelleri ve masrafları ve bunlara ait harç, 
ücret, sürveyan ve murakabe vesair masarifi karşılığıdır. 



Sıra N& 8 9 
Şose ve köprüler kanununun ban madttelerimn tadiH 

hakkında 1/155 numaralı kanun lâyihası ve Nafıa 
ve Dahifiye Encümenleri mazbatalar? 

r. c. 
Başvekâlet 21-VI1-1931 

Muamelât Müdrlüğü 
Şube : 
Sayı 6İ2116 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 
1525 numaralı şose ve köprüler kanununun bazı maddelerini muaddil olarak Nafıa 

Vekâletince tanzim ve İcra Vekilleri Heyetince 21-VII-931 tarihinde B. M. M. arzı kararlaş
tırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte lefferr takdim oiunmuştur. 

Muktazasınırr ifasına müsaade buyrulmasım rica ederim efendim. 
Başvekil 
İsmet 

1525 numaralı şose ve köprüler kanununun bazı maddelerini tadil eden kanun layihasına 
dair esbabı mucibedir 

İki seneden beri tatbik edilmekte olan 1525 nu daralt şose ve köprüler kanunu mucibince yol ver
gisi mükelleflerinden borçlarını nakten ödemeği taahhüt edenlerden sekiz lira ve bedenen çalışanlar
dan on günlük iş alınmakta ise de bu iki senelik tatbik sırasında geçen ahvale nazaran se
nede sekiz lira yol vergisinin tediyesi halkımıza ağır geldiği ve bu miktar nakit verginin memleketi
mizin iktisadî yaşayışile mütenasip olmadığı, anlaşılmıştır. 

Bundan başka yine mezkûr 1525 numaralı kanun mucibince yol vergisinden nakten tahsil ohmaıı 
paranın yansı memleketin bazı 'mühim ve esaslı istikametlerdeki şoselerile cesim köprülerin inşaları 
için vekâletimiz tarafından sarfedümek üzere ayrılmıştı. Bundan geri kalan nakit kısmı vilâyetlerin 
şose ve köprü işlerinin teminine kâfi gelmediği ve vilâyet yollarının gittikçe daha ziyade harabiye 
yüz tuttuğu ve mahallî idarelerin bu sebepten müzayakaya dücar oldukları anlaşılmıştır. 

tşte başlıca bu iki esaslı mahzurun izalesi için 1525 numaralı şose ve köprüler kanununun bazı 
maddelerinin bu esaslar dahilinde tadiline mecburiyet hissolıuımuş ve binaenaleyh merbutan takdim 
olunan 1525 numaralı şose ve köprüler kanununun bazı maddelerini tadil eden kanun lâyihası yedi 
maddeden ibaret olmak üzere ihzar ve takdim olunmuştur. * 

Mezkûr lâyiha mucibince yol vergisi eskisi gibi naktî ve bedenî olmak üzere muhayyer bırakılmış j 
ve ancak elyevm nakten sekiz lira olarak abnmakta olan vergi dört liraya ve on günlük iş miktarı 
da sekiz günlük iş miktarına indirilmiş olduğu gibi yol parasından Nafıa Vekâletine almmakta olan 
% 50 .hisse de (%15) e indirilmiştir. 

Binaenaleyh yol parasından nakten tahsil olunacak paranın (%85) i vilâyet umumî meclislerinin 
salâhiyetleri dahilinde sarf olunmak üzere mahallî idarei hususiyelerjne bırakılmış olduğu gibi her vilâ
yetin mahallî ihtiyacına göre bedenî mükelleflerin mahalli ikametlerinden iş mahallerine kadar olan 
mesafelerin takdiri keza vilâyet umum meclislerinin salâhiyetlerine tevdi olunmuştur. Şu kadar ki, nak-
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tî mükellefler gibi bedenilerin de behemehal yol borçlarını ödemelerini ve hiç bir vatandaşın bu vergi 
den mahrum edilmemesini ve bu yüzden bazı haksızlıklara mahal bırakılmamasını teminen umumî 
meclislerce tesbit edilecek mesai ayları içinde tatbik olunmak üzere valiler tarafından alâkadar memur
larla birlikte senelik iş programlarının tanzimi ve bedenî mükelleflerin bu programa göre kafile, kafile 
ve muntazaman işe şevkleri hem Hükümet ve hem de mükellefler için faydalı olacağı derkâr bulun
muş ve buna dair de mezkûr lâyihaya kayit konmuştur. 

Yol vergisi öteden beri tahsili emval kanununa tevfikan vilâyet idarei hususiyeleri tahsildarları 
tarafından tahsil olunmakta bulunduğundan bu cihet bu muaddel lâyihada da aynen kabul ve ipka 
edilmiş olduğu arzolunur; 

Nafıa Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Nafıa Encümeni 23 - VII - 1931 

Karar No: 5 
Esas No: 1/155 

Yüksek Reisliğe 

1525 numaralı şose ve köprüler kanununun bazı maddelerini muaddil olarak Nafıa Vekâletince 
tanzim ve Başvekâleti Celilenin 21/VII/1931 tarih ve 2116 numarasile bilvürut Yüksek Reislikten 
encümenimize havale buyrulmuş olan kanun lâyihası Nafıa Vekili Beyefendinin huzurile tetkik ve mü
zakere olundu: 

Birinci maddesi (senesi içinde) tabiri zaten yol mükellefiyetinin ayni sene içinde yapılması meş
rut olduğuna binaen lüzumsuz görülerek kaldırıl m ıştır. 

İkinci maddedeki (her mükellef basma dört veya altı lira) cümlesi (dört ilâ altı) kelimesine teb
dili bu iki miktar arasında birmiktar tayin edilmesi ihtimali nazara almarak münasip görülmüştür. 

Üçüncü maddedeki yol vergisinin naktî kısımlarına tekabül edecek iş günleri de (dört liraya mu
kabil sekiz gün ve dört, liradan fazla almacak her lira ve küsuru için birer gün) olarak tensip edil
miştir. 

Üçüncü maddenin son fücrası lüzumsuz görülerek tayyedildi. 
Dördüncü maddedeki (bedenen çalışacaklar için umumi meclislerce tesbit olunacak mesaî aylan 

için de tatbik olunmak üzere vali tarafından senede bir defa alâkadar devair rüesasile birlikte sene
lik iş programı tertip olunur.) fıkrasram (iş programı tertip ve encümence tasdikradan sonra tat
bik olunur.) şekline tahvili Kütahya Mebusu Hakkı Bey tarafmdan 'teklif olunmuş ise de tatbikata 
taallûk eden bu hususun encümene aidiyeti görülmiyerek kabul edilmemiş ve aynen ipka olun
muştur. 

Dördüncü maddenin son fıkrasında (mükelleflerin kendilerine tayin olunacak zamanda gösteri
lecek iş mahalline gelmiyenler ondan sonraki kafilelerde işe kabul edilmeyip bu gibilerin yol vergisi 
nakte tahvil olunur.) denilmekte olup sıhhî ve sair sebeplerle işe gidemiyenlerin mazeretlerinin ka
bul edilmemesi gadri mucnp olacağı mülâhaza olunarak bu fıkra aşağıdaki şekilde tesbit olunmuş
tur. (Bu programa tevfikan dahil olduğu kafile ile birlikte kendilerine tayin olunacak /-amanda 
gösterilecek iş mahallerine gelmiyenler ondan sonraki kafilelerdi; işe kabul edilmezler. 

Ancak mükellefin mensup olduğu kafileye iştirak edememesi vali ve kaynıakanılarea takdir edi
lecek makbul bir özürden mütevellit olduğu tebeyyün ettiği halde bu gibi mükelleflerin diğer mesai 
aylarmda çalıştırılmaları caizdir.) 

Yedinci madde dahi taallûkları itibarile (bu kanunun hükümlerini icraya Nafıa, Maliye, Dahi-
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Üye, Adliye Vekilleri memurdur) tarzında tadil olunarak Yüksek Reisliğe takdimine ekseriyetle 
karar verilmiştir. 

Nafıa En. Reisi 
Samsun 

Şose ve köprüler ve ona müteferri olan 1888 nur 
ralı kanunlarla istihdaf edilen çok mühim ve büyük 
gaye ve neticeleri ihlâle müeddi olmak itibarile lâ
yihanın birinci ve ikinci maddelerine muhalifim. 

Etem 

M. M. 

A. Samih 

km 

Manisa 
Osman 

Âza 

Âza 

Hakkı 

Nazif i Şerif îbraİıim 

Âza 
Samsun 

Asvm 

Âza 

Hakkı 

' Âza 

Ali Saip 

Dahiliye Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Dahiliye Encümem 
Esas No. 1/155 

M-VH-1931 

Yüksek Reisliğe 

1525 numaralı şose ve köprüler kanununun bazı maddelerinin tadili hakkında Nafıa Vekâletince 
hazırlanıp Başvekâletten Meclisi Âliye takdim olunan ve Nafıa Encümenince tetkik edildikten son
ra encümenimize havale esdilmiş olan kanun lâyihası Nafıa Vekili Beyefendi hazır bulunduğu hal
de tetkik ve müzakere olundu. 

Nafıa Encümenince tesbit edilmiş olan ikinci maddedeki ( 4ilâ 5) nisbetinden dört lira birinci 
madde mucibince verginin esasını teşkil etmekte ve bundan sonra meclisi umumilere azamî iki liraya 
kadar zam icrası salâhiyeti verilmektedir. Bu esasa göre Nafıa Vekâletince almacak azamî yüzde on 
beş hissenin de dört liradan alınması ve vilâyeti erce bu miktara zammedilecek miktardan Nafıa Ve
kâletince hisse alınmaması encümenimiz âzasından bir kısmı tarafından teklif edilmiş isede ekseriyet, 
Nafıa Vekâletince alınacak hisseye zammedilen miktarları da ilâve etrriiştir ve madde Nafıa En
cümeninin yazdığı şekilde kabul olunmuştur. 

Üçüncü maddedeki bedenî mükellefiyet miktarı naktî mükellefiyet miktarına göre fazla görüle
rek (dört liraya mukabil sekiz gün) yerine (dört liraya mukabil altı gün) esası kabul edilmiş ve 
mükelleflerin mahalli ikametlerinden azamî on saati geçmiyen mesafeye kadar gönderilebilmesi 
muvafık görülmüş ve madde bu veçhile yazılmıştır . 

Dördüncü madde mucibince tertip olunacak iş programmın alâkadar daire reislerinin de iştirakile 
vilâyet daimî encümeni tarafından tertip olunması esnsı kabul edilerek birinci fıkra bu tadile göre 
yazılmıştır. 

Birinci, beşinci, altıncı ve yedinci maddeler Nafıa Encümenin tadili veçhile kabul edilmiştir. 
Umumî Heyetin nazarı tasvibine arzolunur. 

Dahiliye En. 
Tekirdağ 
Cemil 

Âza 
Çorum 

/ . Kemal 

Rs. Rs. V. 
Tekirdağ 
Faik 

Âza 
Ordu 

A. Hamdı 

M. M. Kâtip 
Malatya Muş 

A. Muttalip H. Reşit 
Âza 

Zonguldak 
Halil 

Âza 
Ş. Karahisar 
Vasfi Basit 

Âza 
Çanakkale 
Şükrü 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

1525 numaralı şose ve köprüler kanununun bazı 
maddelerini tadil eden kanun lâyihası 

MADDE 1 — Yol vergisinin naktî kısmı sene
de maktuan dört liradır. Bu miktar ledelicap vilâ
yet umumî meclisleri kararile nihayet oltı liraya 
kadar çıkarılabilir. 

Yol vergisi tahsili emval kanununa tevfikan 
tahsil olunur ve vilâyet umumî meclislerince tesbit 
edilecek aylarda ve iki müsavi taksitte alınır. Son 
taksit nihayeti mart gayesini tecavüz edemez. Tak
sit zamanlan valiler tarafından bir ay evvel mutat 
vasıtalarla neşrü ilân olunr. 

Tahakkukat ayları içinde yol vergisini nakten 
ödemeyi taahhüt edenlerin bu vaziyetleri bilâhare 
senesi içinde tebdil edilmez. 

MADDE 2 — Her mükellef başına dört veya al
tı lira hesabile tahsilat vuku buldukça(% 15) i 
Nafıa Vekâleti hissesi olarak Ziraat Bankalarına ya
tırılır. Geri kalan kısım umumî meclislerin salâhiyet 
leri dahilinde sarf olunmak üzere vilâyet hususî 
idarelerine bırakılır. 

MADDE 3 — Yol vergisinin bedenî kısmı sene
de dört liraya mukabil sekiz günlük ve altı liraya 
mukabil on günlük iş miktarından ibarettir. 

Bedenen çalışacakların senede beş aydan dun 
olmamak üzere mesai zamanlarile bulundukları vi
lâyet dahilinde vilâyet yol işlerinin icabatına göre 
mahalli ikametlerinden iş mahallerine kadar olan 
mesafelerin tayini vilâyet umumî meclislerine 
aittir. 

Ancak bu takdir, Vilâyetin bir kısmı veya ba
zı kısımları için ayrı ayrı olmayıp ayni zamanda 
bütün vilâyet dahiline şamildir. 

MADDE 4 — Bedenen çalışacaklar için; umum 
meclislerce tesbit olunacak mesai ayları içinde 

tatbik olunmak üzere vali tarafından senede bir 
defa alâkadar devair reislerile birlikte senelik 
iş programı tertip olunur. 

Bu programlar nafıaca vilâyet dahilinde vücu-
de getrilecek işe göre köy ve mahalle üzerine ka
file kafile ve bütün amelenin çalıştırılmasını müm
kün kılacak veçhile tertip ve bedenen çalışacaklar 
bu programa tevfikan mahallî Hükümetince top
lu olarak iş mahallerine sevkolunurlar. 

Senelik iş programlan mesai aylarının hülû-

NAFIA ENCÜMENİNİN TADİLİ 

1525 numaralı şose ve köprüler kanununun 
bazı maddelerini tadil eden kanun lâyihası 

MADDE 1 — Yoi vergisinin naktî kısmı se
nede maktuan dört liradır. Bu miktar ledelicap 
vilâyet umumî meclisleri kararile nihayet altı lira
ya kadar çıkarılabilir. 

Yol vergisi tahsili emval kanununa tevfikan 
tahsil olunur ve vilâyet umumî meclislerince tes
bit edilecek aylarda ve iki müsavi taksitte alınır. 
Son taksit nihayeti mart gayesini tecavüz edemez, 
taksit zamanları valiler tarafından bir ay evvel 
mutat vasıtalarla neşrü ilân olunur. Talıakkukat 
aylan içinde yol vergisini nakten ödemeyi taahhüt 
edenlerin bu vaziyetleri bilâhare tebdil edilmez. 

MADDE 2 — Her mükellef başına dört ilâ altı 
lira hesabile tahsilat vuku buldukça (% 15) i Na
fıa Vekâleti hissesi olarak ziraat bankalarına yatı
rılıp geri kalan kısım umumî meclislerin salâhiyet
leri dahilinde sarfolunmak üzere vilâyet hususî 
idarelerine bırakılır. 

MADDE 3 — Yol vergisinin bedenî kısmı se
nede dört liraya mukabil sekiz gün ve dört lira
dan fazla alınacak her lira ve küsuru için birer 
günlük iş miktarından ibarettir. 

Bedenen çalışacakların, senede beş aydan dun 
olmamak üzere mesai zamanlarile bulundukları 
vilâyet dahilinde vilâyet yol işlerinin icabatına 
göre mahallî ikametlerinden iş mahallerine kadar 
olan mesafelerin tayini vilâyet umumî meclislerine 
aittir. 

MADDE 4 — Bedenen çalışacaklar için; umu
mî meclislerde tesbit olunacak mesai aylarıiçinde 
tatbik olunmak üzere vali tarafından senede bir de
fa alâkadar devair reislerile birlikte senelik iş prog
ramı tesbit olunur. 

Bu programlar Nafıaca vilâyet dahilinde vücu
da getirilecek işe göre köy ve mahalle üzerine kafi
le kafile ve bütün amelenin çalıştırılmasını müm
kün kılacak veçhile tertip ve bedenen çalışacaklar, 
bu programa tevfikan mahallî Hükümetince toplu 
olarak iş mahallerine sevkolunurlar. 

Senelik iş programlan mesai aylarının hululün-
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DA1ÖLÎ7E ENCÜMENİNİN TADÎLİ , 

1525 numaralı $ose w köprüler komtmmun i 
bazı maddeler inin tadili kakkmdu \ 

kanun lâyihası \ 
! 

MADDE 1 — Nafıa Encümeninin tadili aynen 
kabul edilmiştir. j 

MADDE 2 — Nafıa Encümeninin tadili aynen [ 
kabul edilmiştir. ] 

i 
I 
i 
I ı 
i 

MADDE «S — Yol vergisinin bedenî kısmı sene
de dört liraya mukabil altı gün ve dört liradan ' 
fazla alınacak her lira ve küsuru için birer günlük 
iş miktarından ibarettir. i 

Bedenen çalışacakların senede beş aydan dun! 
olmamak üzere mesai zamanlarile bulundukları' 
vilâyet dahilinde vilâyet yol işlerinin icabatma' 
göre mahalli ikametlerinden azamî on saati geç-; 
memek üzere iş mahallerine kadar olan mesafelerin! 
tayini vilâyet umumî meclislerine aittir. i 

i 
i 
| 

MADDE 4 — Bedenen çalışacaklar için; umum 
meclislerde tesbit olunacak mesai aylan içinde tet- j 
bik olunmak üzere vali tarafından senede bir defa' 
alâkadar daire reislerinin de iştirakile vilâyet da-j 
imî encümeni tarafından senelik iş programı tert ip, 
olunur. | 

Bu programlar Nafıaca vilâyet dahilinde vücu
da getirilecek işe göre köy ve mahalle üzerine kafi-j 
le kafile ve bütün amelenin çalıştırılmasını mümkün 
kılacak veçhile tertip ve bedenen çalışacaklar; bu ! 

programa tevfikan mahallî hükümetince toplu 
olarak iş mahallerine sevkolunurkr. 1 



lünden lâakal bir ay evvel tertip, vesaiti münasibe 
ve mutade ile vali tarafından ilân olunur. 

Bu programa tevfikan dahil bulunduğu kafile 
ile birlikte kendilerine tayin olunacak zamanda 
gösterilecek iş mahallerine gelmiyenler ondan 
sonraki kafilelerde işe kabul edilmeyip bu gibile
rin yol vergisi nakte tahvil olunur. 

MADDE 5 — 1525 numaralı şose ve köprüler 
kanununun yukariki maddelere muhalif olan ah
kâmı feshedilmiştir. 

MADDE 6 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 7 — Bu kanunun hükümlerini icraya 
İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

Bş. V. Ad. V. M. M. V. 
îsmet Yusuf Kemal Zekâi 

Da. V. Ha. V. Ma. V. 
Ş. Kaya Dr. T. Büstü M. Abdülhalik 
Mf. V. Na. V. İK.V. S. î. M. V. 
Esat Hilmi M. Şeref Dr. Refik 

den lâakal bir ay evvel tertip, vesaiti münasebede 
ve mutade ile vali tarafından ilân olunur. 

Bu programa tevfikan dahil bulunduğu kafile 
ile birlikte kendilerine tayin olunacak zamanda gös
terilecek iş mahallerine gelmiyenler ondan sonraki 
kafilelerde işe kabul edilmezler. Ancak mükellefin 
mensup olduğu kafileye iştirak edememesi vali ve 
kaymakamlarca takdir edilecek makbul bir özürden 
mütevellit olduğu tebeyyün ettiği halde bu gibi mü
kelleflerin diğer mesai aylarında çalıştırılmaları 
caizdir. 

MADDE 5 — Hükümetin teklifi aynen. 

MADDE 6 —Hükümetin teklifi aynen. 

MADDE 7 — Bu kanunun hükümlerini icraya 
Nafıa, Maliye, Dahiliye ve Adliye Vekilleri memur
dur. 
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Senelik iş programlan mesaî aylannm hulu

lünden lâakal bir ay evvel tertip, vesaiti münase
betle ve mütade ile vali tarafından ilân olunur. 

Bu programa tevfikan dahil bulunduğu kafile 
ile birlikte kendilerine tayin olunacak zamanda 
gösterilecek iş mahallerine gelmiyenler ondan son
raki kafilelerde işe kabul edilmezler. Ancak mü
kellefin mensup olduğu kafileye iştirak edememesi 
vali ve kaymakamlarca takdir edilecek makbul bir 
özürden mütevellit olduğu tebeyyün ettiği halde 
bp gibi mükelleflerin diğer mesai aylarında çalış
tırılmaları caizdir . 

MADDE 5 — Nafıa Encümeninin tadili aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 6 — Nafıa Küçümenin tadili aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 7 — Nafıa Encümeninin tadili aynen 
kabul edilmişti:*'. 





Sıra No 72 
Türkiye Cümhuriyetile Çekoslovakya Hükümeti arasında 
aktedilen uzlaşma hakem ve adlî tesviye mukavelename
sinin tasdiki hakkında l/l 19numaralı kanun lâyihası ve Adliye 

ve Hriciye Encümenleri mazbataları 

T. C. ll-Vl-1931 
Başvekâlet 

Muamelat Mudrliiğü 
Şube : 
Sayı 6/1642 

II. M. M. Reis l iğine 

Türkiye ile Çekoslovakya arasında akit ve imza edilmiş olan adlî tesviye, hakem ve uzlaşma 
mukavelesinin tasdiki hakkında Hariciye Vekâletince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetinin 
7-6-931 tarihli içtimainda Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile 
birlikte takdim olunmuştur. 

Muktazasınm ifa ve neticesinin işarına müsaade buyrulmasını rica ederim efendim . 
Başvekil 
İsmet 

Esbabı mucibe lâyihası 

Cumhuriyet Hükümetinin Çekoslovakya Cumhuriyeti Hükümeti ile akdetmiş olduğu adlî 
tesviye , hakem ve uzlaşma mukavelenamesi Büyük Millet Meclisinin tetkik ve tasvibine 
arzolunur. 

İki Devlet arasında mevcut dostluk bağlarını kuvvetlendirmek arzusuna istinâd eden bu 
mukavele Türkiye ile Çekoslovakya arasında zuhur edebilecek her nevi ihtilâfların, diplomasi 
yolu ile halline imkân elvermediği hallerde , uzlaşma ve hakem ve adlî tesviye usulleri ile 
hallini gözetmekte ve bu hususta takip edilecek yolları göstermektedir. 

Bu mukavele diğer devletlerden bazılarile akdettiğimiz adlî tesviye, hakem ve uzlaşma 
mukavelelerine müşabih ve mümasildir. 

Beynelmilel ihtilâfları sulh vasıtaları ile halletmeği harici siyasetinin esaslarından biri 
telekki eden Cumhuriyet Hükümeti bu mukavelenameyi imza etmekle sulh yolundaki emellerini 
yeni bir senetle tevsik etmiş oluyor. 

Türkiye ile Çekoslovokya arasındaki münasebetlerin dostane idamesini te'min eden ve 
takip eylediğimiz sulh esasını müeyyit bulunan bu vesikanın tasdiki yüksek takdirlerine 
arzolunur. 
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A«lliye Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
. , Adliye Encümeni 

Karar JÇ.15 6 VI-1931 
Esas Jie. i 119 

Yüksek Reisliğe 

Türkiye Cümhuriyetile Çekoslovakya Hükümeti arasında imza edilmiş olan adlî tesviye, 
Hakem ve uzlaşma;' mukavelesinin tasdiki hakkında Hariciye Vekâleti tarafından hazırlanıp 
Başvekâletin ll-VI-1931 tarih ve6-1642 numkralı tezkeresile adliye Encümenine tevdi kılınan 
kanun lâyihası tetkik ve müzakere olundu. 

İki Hükümet arasında aktedılmiş olan bu mukavelename dostluk rabıtalarını takviye ve iki 
millet arasında tekevvün edebilecek ihtilafların muslihane vasıtalarla halletmek maksadım istih
daf etmek ve Hükümetimizin bundan evvel akteylediği emsali mekavelenamelere müşabih ve 
Beynelmilel hukukî ve mütekabil ahkâma temamile uygun olduğu esbabı mucibe lâyihasında 
gösterildiği veçhile encümenimiz tetkikatındanda anlaşlmış olmakla mukavelenin tasdikini 
mutazammın teklif edilen kanunun tasvip ve tasdikine encümenimizce ittifakla karar verilmiştir 

Havale mucibince Hariciye encümenine tevdii arzolunur. 

Reis N. M. M. Kâtip Âza Âza Âza Âza 
Kocaeli Kocaeli Yozgat Antalya Manisa Trabzon Kars 
Salahattin Salakattin Numan Refik Şevket Raif Nazif 

Âza Âza Âza Âza Âza Âza 
Çanakkale Kayseri Edirne Tokat Erzincan Balıkesir 

Osman Niyazi Refik Hasan hayri Nazım Abdülhak Vasfı 

Hariciy Encümeni ma/halas ı 

18-VII-1931 
Yüksek Reisliğe 

Türkiye Cümhuriyetile Çekoslovakya Hükümeti arasında akit ve imza edilimiş olan uzlaşma 
hakem ve adlî tesviye mukavelenamesi Encümenimizce de tetkik edilecek emsaline ve öteden-
beri takip ettiğimiz sulh siyasetine mutabık olduğu görülmüş ve kanun lâyihası aynen kabul 
edilerek Heyeti Celilenin tasdikına arzedilmek üzere Yüksek Reisliğe takdim kılınmıştır. 

Hariciye En. Reisi M. M. Kâ. Âza Âza Âza Âza 
Erzincan Kocaeli Bolu Manisa Balu 
Saffet İ. Süreyya Falih Rıfkı Yakup Kadri II. Cemil 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

MADDE ı — Türkiye Cumhuriyeti ile Çekoslovakya Cumhuriyeti arasında 17 mart 1931 
tarihinde Ankara da imza edilmiş olan adlî tesviye hakem ve uzlaşma mukavelesi ve merbutu 
protokol kabul ve tasdik edilmiştir. 

T. B. M. M. 
Hariciye Eucümeni 

Karar X 6 
Esas X İli 19 
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MADDE 2 — İşbu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
MADDE 3 — İşbu kanunun icrasına Hariciye Vekili memurdur. 

7-VI-931 

Baş. V. Ad. V. M. M. V. Da. V. Ha. V. Ma. V. Mf. V. 
İsmet Yusuf Kemal Zekâi Ş. Kaya Dr. Tevfik Rüştü M. Abdülhalik Esat 

Na. V. İk. V. S. İ. M. V. 
Hilmi M. Şeref D. Refik 

TÜRKİYE ÎLE ÇEKOSLOVAKYA ARASINDA MÜNAKİT ADLÎ TESVİYE, HAKEM VE 
UZLAŞMA MUKAVELENAMESİ 

Türkiye Reisicumhuru 
ve 

Çekoslovakya Reisicumhuru 
İki memleketi birleştiren dostluk bağlarını kuvvetlendirmek ve beynelmilel ihtilâfların halli için 

muslihane vasıtaların kullanılmasına hadim olmak arzusile, 
Bir adlî tesviye, hakem ve uzlaşma mukavelenamesi aktine karar vermişler ve bu maksatla mu

rahhasları olarak; 
Türkiye Reisicumhuru Hazretleri: 

Türkiye Cumhuriyeti Hariciye Vekili ve İzmir Mebusu Doktor Tevfik Rüştü Beyefendiyi 
Çekoslovakya Reisicumhuru Hazretleri: 

Çekoslovakya Cumhuriyetinin Türkiyedeki Fevkalâde Murahhas ve Orta Elçisi Müsyü 
Milos Korbr'u 

memur etmişlerdir. 
İşbu murahhaslar usulünde görülen salâhiyet namelerini yekdiğerine tebliğ ettikten sonra aşa

ğıdaki hükümleri kararlaştırmışlardır. 

Madde — 1 

Akitler, Türkiye ile Çekoslovakya arasında baş gösterip münasip bir müddet zarfında alelade dip
lomasi yollarile halledilememiş olan her hangi mahiyette bütün ihtilâfları işbu mukavelenamede 
tesbit edilen şerait dahilinde ya Beynelmilel Daimî Adalet Divanının veya bilhassa teşkil edilecek bir 
hakem mahkemesinin hükmüne arzetmeği ve yahut bu ihtilâfları aşağıda derpiş edildiği üzere bir 
uzlaşma teşebbüsü mevzuu yapmağı teahhüt ederler. 

İşbu muahede hükümleri muahede tarihine tekaddüm eden ve maziye ait bulunan vakıalardan 
mütevellit ihtilâflara tatbik olunmaz. 

Akitler arasında mer'i diğer ukut ile halleri için hususî bir usul derpiş edilmiş olan ihtilâflar, 
işbu ukut ahkâmına göre halledilecektir. 

Madde — 2 

Akitlerin mütekabilen bir hakkın ret veya inkârı iddiasında bulundukları ihtilâflar ve bilhassa 
aşağıda yazılı mevzulara taallûk eden her türlü ihtilâf Âkitlerden birinin talebi üzerine Beynelmilel 
Adalet Divanının kararına arzedilecektir. 

a) Akitler arasında aktedilen bir muahedenin tefsiri, 
b) Her hangi bir hukuku düvel meselesi, 
e) Sübutu halinde beynelmilel bir taahhüdün nakzını tazammun edecek olan her hangi bir va

kıanın hakikate mukareneti, 
d) Böyle bir nakziaht halinde edası lâzım gelen tazminatın nevi ve şümulü. 
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îşbu lıükümier, Âkitlerden birinin reyi ve mütaleasına «-öre lıukuku hakimiyet ile alâkadar bu

lunan ihtilâflara ve ne de Âkitlerden birinin rey ve mütaleasına göre kendi salâhiyeti münhasıra-
sına taallûk eden ihtilaflara tatbik olunmazlar. 

Madde :•} 

İkinci maddede zikredilen hallerde ihtilâfın Beynelmilel Daimî Adalet Divanı yerine bilhassa teşkil 
edilecek bir hakem mahkemesine arzedilmesine karar vermek hususunda akitler serbestirler. 

Madde — 4 

Bir ihtilâfın ikinci maddenin birinci ve ikinci fıkralarında münderiç neviler cümlesinden olup 
olmadığını tayin hususunda Akitler arasında görüş farkı tahaddüs ederse bu meseleyi mütekaddi-
nıe Beynelmilel Daimî Adalet Divanı tarafından veyahut üçüncü madde mucibince akitler bir ha
kem mahkemesine müracaatta mutabık kalmışlarsa işbu hakem mahkemesi tarafından karar altına 
alınacaktır. 

Madde — 5 

Aralarında hakeme müracaat lüzumu hasıl olunca akitler, ihtilâfın mevzuu ile riayet olunma
sını istedikleri usul ve kavaidi tazammun eden ayrı bir tahkimuame tanzim edeceklerdir. Şayet 
akitler bir hakem mahkemesine müraeat edeceklerse tahkimnamenin tanzimi hususunda mümkün 
mertebe beynelmilel ihtilâfların muslihane halli halandaki 18 teşrinievvel 1907 tarihli Lâhey mu
kavelenamesi hükümlerini nazarı itibare alacaklardır. 

Tahkimnamc, bir protokol imzası veya nota teatisi sureti I e tanzim edilecektir. 
Tahkimname müuderecatmı tefsir hususunda Beynelmilel Daimî Adalet Divanı veya halin icabı

na göre hakem mahkemesi salâhiyettar olacaktır. 
Akitlereden birinin diğerine ihtilâfını adlî tesviye veya hakem tarikile halli talebini tebliğ et

tiği günden itibaren iki ay zarfında tahkimname mevadı hakkında uyuşulamadığı takdirde her 
âkit, bir istida ile Beynelmilel Daimî Adalet Divanına müraeat edebileceklerdir. 

Madde — G 

İkinci maddede zikredilmiyen bütün ihtilâflar Âkitlerden birinin talebi üzerine uzlaşma usulüne 
tabi tutulacaktır. Ma a haza, Akitler, ikinci nıad.Vde zikredilen bütün ihtilâfları Beynelmilel Da
imî Adalet Divanına veya. bir hakem mahkemesine müracaattan evvel aralarında anlaşarak uzlaş
ma usulüne tabi tutmakta muhtar olacaklardır. 

Madde — 7 

Altıncı maddede zikredilen usul ve muamele için Akitler bir Daimî I' \. şma Komisyonu teşkil ede
ceklerdir. 

Komisyon beş azadan mürekkep olacaktır. Âkitlerden her biri istediği bir azayı tayin edecek ve 
diğer üç uzayı aralarında mutabık kalarak intihap eyliyeceklerdir. 

Bu üç âza, Akitlerin tebaasTtida.il bulunmamak, onların ülkesinde daimî ikametgâhları olmamak, 
hizmetlerinde bulunmamak ve bulunmamış olmak lâzımdır. Âkiller aralarında anlaşarak bu üç aza
dan birini komisyon reisi intihap ederler. 

Âkitlerden her biri, Uzlaşma Komisyonunda bir usul ve muamele cereyan etmemiş veya bu bapta 
bir talep vuku bulmamış olduğu takdirde-, her vakit, kendi komiserini tebdile salâhiyettardır. 
Bundan başka, müştereken intihap olunan üç komiserden biri veya. bir kaçı için vermiş olduğu intihap 
muvafakatini, ayni şart dahilinde, geri alabilir. Bu suretle münhal kalacak yerler derhal doldu
rulur. 

http://tebaasTtida.il
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Akitlerden birinin bir ihtilâfı Daimî Uzlaşma Komisyonuna tevdi ettiği tarihten itibaren on 

beş gün zarfında, işbu ihtilâfın tetkiki için, her bir Âkit Daimî Uzlaşma Komisyonundaki komise
rini bu işte ihtisası olan diğer bir kimse ile istihlâf ettirebilecektir. 

Bu hakkı kullanan Âkit keyfiyeti derhal diğer Âkide tebliğ edecek ve bu Âkit de şu takdirde 
tebliği aldığı tarihten itibaren on beş gün zarfında ayni veçhile "hareket etmekte muhtar olacaktır. 

Daimî Uzlaşma Komisyonu, işbu mukavele tasdiknamelerinin taatisini takip edecek altı ay zar
fında teşkil edilecektir. înhilâl edecek âzalıklara, en kısa bir müddet zarfında, tayinler için tesbit 
edilen usul dairesinde yeni azalar intihap olunacaktır. 

Tasdiknamelerin taatisini takip eden altı ay zarfında birlikte intiahp edilecek âza tayin edilmemiş 
olur ve yahut komisyonda vuku bulacak münhaller inhilâl gününden itibaren üç ay zarfında doldu
rulmamış bulunursa lâzım gelen tayinlerin icrası, Akitler arasında diğer bir itilâf mevcut olmadıkça, 
İsviçre Konfederasyonu reisinden rica edilecektir. 

Madde — 8 

Daimî Uzlaşma Komisyonu Âkitlerden birinin talebi akabinde işe başlar. "Bu talep komisyon 
reisine ve ayni zamanda diğer tarafa tebliğ olunacaktır. ttu I. İde komisyonu en kısa bir müddette 
içtimaa davet etmek reise aittir. 

Akitler her halde ve her veçhile komisyon mesaisini teshil ve bilhassa salâhiyettar makamlarının 
ona tam muzaheretini temin etmeği taahhüt eylerler. Akitler kendi arazileı-i üzerinde komisyonun 
şahit ve ehlihibre celp ve istima ve mahallinde tetkikat icra edebilmesi için icap eden bütün tedbir
leri alacaklardır. Komisyon bu hususun icrasını birlikte seçilecek bir veya bir kaç azaya tahmil 
edebilir. 

Madde — 9 

Daimî Uzlaşma Komisyonu bizzat intihap edeceği yerde toplanacak ve münasip gördüğü tak
dirde her zaman başka yere nakledebilecektir. 

Komisyon bir kalem teşkil edebilir; komisyon bu kaleme Akitler tebaasından memur tayin 
ederse iki tarafın müsavi şekilde temsil edilmesini temin edecektir. 

Madde 10 — 

Daimî Uzlaşma Komisyonu, bütün azaları usulüne tevfikan davet edilmedikçe ve lâakal birlikte 
intihap edilmiş bütün azalar hazır bulunmadıkça karar veremez. 

Kararlar ekseriyeti ara iledir. Reylerde tesavi olursa reisin reyi racihtir. 

Madde — 11 

Mesaisinin hitamında komisyon cereyanı hali tesbit eden ve komisyon nazarında ihtilâfın hal
line medar olacağına hükmedilen teklifleri ihtiva eyliyen bir rapor tanzim edecektir. Tâ ki bu yolda 
teklifler dermeyanı hususî ahval dolayısile komisyonca münasip görülmemiş olsun. 

Bu rapor, talebin komisyona arzedildiği tarihten itibaren altı ay zarfında tanzim edilmek lâzım
dır. Maahaza Akitler bilittifak bu müddeti uzatmakta veya komisyon mesaisine başlamadıkça bu 
müddeti kısaltmakta muhtardırlar. Rapor üç nüsha olarak tanzim edilecek ve birer nüshası Akit
lere tevdi olunacak ve üçüncüsü de komisyonun evrakı meyanında kalacaktır. 

Akitler komisyonun vermiş olduğu filî ve hukukî mülâhazalara tebaiyetle mükellef değildir
ler. Fakat komisyon raporunda kendi vesayasmı ve vardığı netayici kabul edip etmedikleri husu
sunda fikirlerini beyan içi:ı iki tarafa bir mühlet tayin edebilir. 

Akitler, evvek e yekdiğerinin reyini almaksızın raporu neşretmemeği teahhüt ederler. 
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Madde — 12 

akitlerden her biri kendi tarafından tayin edilen azanın maaşını ve birlikte intihap olunan azil 
maaşlarının nısfını demlide edecektir. 

Akitlerden her biri kendi tarafından yapılan masarifi ve daimî uzlaşma komisyonunca müşterek 
olduğu tesbit edilen masrafların yarısını demlide eyliyecektir. 

Madde — 13 

Halâdaki hükümler kaydi ihtirazisi altında olarak, daimî uzlaşma komisyonu kendi usul ve mua
melesinde mümkün mertebe beynelmilel ihtilâfların Muslihane halline müteallik 18 teşrinievvel 1907 
Lâhey mukavelenamesi ahkâmını tatbik edecektir. İhtilâf halinde komisyon karar verecektir. 

Madde — 1 4 ^ 

Beynelmilel Adalet Divanı, hakem mahkemesi veya daimî uzlaşma komisyonu huzurundu dava \T 
muamele cereyan ederken âkiller, hükmün infazına veyahut daimî uzlaşma komisyonunca teklif edilen 
tesviye suretlerine halel getirecek mahiyette olan her hangi bir tedbir ittihazrndan tevakki etmeği 
taahhüt eylerler. 

Madde — 15 

İşbu mukavele tasdik edilecektir. Tasdiknameler en kısa bir müddet zarfında Prağda teati edile* 
çektir. 

Mukavele, tasdiknamelerin teatisinden bir ay sonra meriyete girecektir, 
Mukavele, tasdiknamelerin teatisi tarihinden itibaren beş sene için aktedilmiştir. Bu müddetin hita* 

mmdan lâakal altı ay evvel mefsuhiyeti ilân edilmezse beş senelik yeni bir müddet zarfında meriyette 
kalacak ve temdit şekli bu tarzda devam edecektir. 

İşbu mukavelenamenin hitamı sırasında bir uzlaşma veya adlî tesviye ve yahut hakem usul ve mit* 
amelesi cereyan etmekte bulunuyorsa mezkûr usul ve muamele işbu mukavele ve yahut akitlerin 
onun yerine ikame edecekleri her hangi bir mukavele ahkamına tevfikan seyrini takip eyliyecektir. 

Balâdaki mevadı tasdik etmek üzere isimleri yukarıda zikredilen murahhaslar işbu mkııavelename-
yi imza eylemişlerdir. 

Ankarada iki nüsha olarak 17 mart 1931 tarihinde tanzim kılınmıştır. 

Dr. T. Rüştü M. Kobr 

NtHAÎ PROTOKOL 

1 — Akitler, tahaddüs eden ihtilâfta diğer bir Devletin bir menfaati alâkadar olsa dahi işbu 
mukavelenamenin aralarında tatbik edileceğini beyan ederler. 

2 — Tereddüt halinde işbu mukavelenamenin hükümleri, ihtilâfın tahkim veya adlî tesviye 
suretile halli lehinde tefsir edilecektir. 

Ankara: 17 mart 1931 
Dr. T. Rüştü M. Kobr 



Sıra No 85 
Ankara Şehri İmar Müdürlüğünün 1931 senesi zarfında ya
pacağı 150 000 liralık istikraz hakkında 1/150 numaralı ka

nun lâyihası ve Bütçe Encümeni mazbatası 

T. C. 
Başvekâlet 

Muamelât Müdürlüğü 20 - VII - 1931 
Şube 1 

Sayı 6120 81 
B. M. M. Yüksek Reis l is ine 

Ankara Şehri İmar Müdürlüğünün iQ31 senesi zarfında yapacağı ]50 000 liralık istikraz 
hakkında Dahiliye Vekâletince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 19-VII-1931 tarihinde 
Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte takdim olunmuştur. 

Muktazasının ifasına müsaade buyrulmasını rica ederim efendim. 
Başvekil 
İsmet 

Ankara Şehri îmar Müdürlüğünün 1931 senesi zarfında 150,000 liralık istikraz aktine dair 
kanun lâyihasının esbabı mucibe mazbatasıdır 

Ankara Şehri İmar Müdürlüğünün 1931 senesi için teklif edilen bütçesinde mezkûr sene zarfında 
ifası zarurî olan bazı hizmetler için karşılığın fikdam hasebile inşaat tertibine tahsisat vazedilememiş-
tir. Binaenaleyh senenin filen cereyana başlamasile bu ihtiyaçlardan bazılarının ehemmiyeti daha 
ziyade tebarüz etmiş ve bunun için fevkalâde tedbir ittihazına zaruret hasıl olmuştur. 

Mütehassısından kısım kısım gelmekte olan şehir plânlarının bazı noktalarda tatbikatını tesri 
etmek ve meselâ amele sahası, kabristan yeri gibi mühim istimlâklerle bazı hühim yolları tevsi ve 
inşa etmek bu günün işlerinden sayılmaktadır. 

Bu zeminde müdüriyetin faaliyetini ihzar etmek için geçen senelerde olduğu gibi karşılığı 1932 
senesi bütçesine tahsisat olarak konularak temin edilmek şart ile millî bankalardan hazine kefale-
tile 150,000 lira raddesinde bir borç alınması düşünülmüş ve maksada göre bir kanun lâyihası ha
zırlanmıştır. Mezkıir lâyihanın birinci maddesile ikinci maddesinde 150,000 istikraz mezuniyeti ve 
hasılının kayit ve idaresi tesbit olunduktan sonra üçüncü ve dördüncü maddelerine mutat, ahkâm 
dercolunmuştur. 

Müdüriyetin bütçesinden bu suretle temin edilecek olan vüsat ve imkân tamamen maksada hasır 
ve tahsis edileceğinden ve Devletin malî vaziyetine müessir olamıyacağından mezkûr lâyihanın mü
zakere ve kabulünü arz ve rica eylerim efendim. 

Dahiliye Vekili 
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Btitçe Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe Encümeni 

M. No. 85 
Esas No. 1/150 

23 - VII - 1931 

Yüksek Reisliğe 

Ankara Şehri îmar Müdürlüğünün 1931 senesi zarfında yapacağı 150 000 liralık istikraz hakkında 
olup Başvekâletin 20 - YİT -1931 tarih ve 6/2801 numaralı tezkeresile Büyük Meclise takdim ve Yüksek 
Makamınızca encümenimize havale olunan knun lâyihası Dahiliye Yekili Beyin hıızurile müzakere 
olundu. 

Lâyihada, Maliye Vekâletinin kefaletile aktine mezuniyet istenilen 150 000 liralık istikraz hasılı
nın aşağıda arzolunan sıra: 

1) Samanpazarı - Mukaddem, Saman pazar i- Hamam önü caddeleri 
2) Mezarlık ihtiyacının temini 
üzerine sarfedileceği encümenimizde ifade edilmiştir. Bunlardan birincisinin ikametgâhları büyük 

bir tekasüf arzeylediği bir sahanın bu gün çok müşkül ve tehlikeli bir mahiyet arzeden münakalâtının 
teminine ve ikincisinin dahi bir taraftan içtimaî vazifelerimizin en mühimlerinden birini ifaya ve diğer 

taraftan şehrin umumî sıhhatini korumağa matuf olduğu nazarı dikkate alınarak yukarıda arzolunan 
sıra dahilinde tatbik ve sarfedilmek üzere lâyihanın tadilen kabulü encümenimizce muvafık görül
müştür. 

Umumî Heyetin tasvibine arzolunur. 

Reis Reis V. M. M. 
Gümüşane İstanbul Konya 
/ / . Fehmi Ali Bana K. Zaim 

Elâziz Kırklareli 
II. Tahsin Şevket 

Kâtip 
Tokat 
Süreyya 

Niğde 
Faik 

Kayseri 
A. Hilmi 

Çorum 
Mustafa 

Erzurum 
Aziz 

İsparta 
Mükerrem 
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HÜKÜMETİN TEKLÎFÎ 

Ankara Şehri İmar Müdürlüğünün 1931 
senesi zarf nida millî bankalardan yapaca
ğı 150 000 liralık istikraz hakkında kanun 

lâyihası 
MADDE 1 — Karşriığı hazinece kabul oluna

cak şekilde temin edilmek şartile Ankara Şehri 
îmar müdürlüğü millî bankalardan borç olarak 
150 000 lira almağa ve buna Maliye Vekâleti ke
falet etmeğe mezundur. 

MADDE 2 — Birinci madde mucibince yapıla
cak istikraz hasılı îmar Müdürlüğünün 1931- se
nesi bütçesinin varidat kısmında hususî bir fasla 
kaydolunarak masraf kısmında inşaat tertibine 
tahsisat olarak ilâve olunur. 

MADDE 3 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADE 4 — Bu kanunun tatbikına Maliye ve 
Dahiliye Vekilleri memurdur. 

19 - VII - 1931 
Bş. V. Ad. V. M. M. V. 

İsmet Yusuf Kemal Zekâi 
Da. V. Ha. V. Ma. V. 

Ş. Kaya Dr. T. Büstü M. Abdülhalik 
Mf. V. Na. V. IK.V. S. î. M. V. 
Esat Hilmi M. Şeref Dr. Refik 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN TADÎLÎ 

Ankara Şehri İmar Müdürlüğünce yapılacak 
ütikraz hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — Hükümetin birinci maddesi ay
nen. 

MADDE 2 — Birinci madde mucibince yapı
lacak istikraz hasılı imar Müdürlüğünün 1931 ma
lî senesi bütçesinin (varidat istikraz hasılı) namile 
açılacak bir fasla irat diğer taraftan masraf kıs
mında (caddeleri tevsi ve mezarlık tesisi) namile 
açılacak fasla tahsisat yazılarak sarfolunur. 

MADDE 3 — Hükümetin üçüncü maddesi ay
nen. 

MADDE 4 — Hükümetin dördüncü maddesi 
aynen. 





Stra^86 
Bolu Mebusu şükrü Beyin ferağ ye intikal harçlarının istifa
sında ve hususatı sairede müsakkafat kıymetlerinin sürati 
takdir ve tayini hakkındaki kanunun bazı maddelerinin 
tadiline dair 2/9 numaralı kanun teklifi ve Maliye ve Bütçe 

Encümenleri mazbataları 

Esbabı mucibe lâyihası 

Ferağ ve intikal harçlarının istifasında ve hu susat i sairede müsakkafat kıymetlerinin sureti 
takdiri hakkında olan ve kıymeti hesabiye formülü namı verilen 14 kânunuevvel 1330 tarihli ka
mınla iradı gayri safinin yüze darp (kârğired) altıya ve ahşapta sekize taksiminden hasıl olan mik
tarın kıymet ad ve itibar olunması hakikati hale mutabakat etmemekte ve hakikî kıymetin iki bu
çuk hatta üç misli derecesinde fazla ve pek fahiş rakamlar ifade eylemekte olması gerek Devletin 
ve gerek eshabı emlâkin zararını mucip olmaktadır. 

I - Kanunu medeninin 819 uncu maddesi kıymetlerin lâzım gelen ihtimam ile takdir edilmeme
sinden hazine mes'uldür. hükmünü koymakla Devleti icabında tazminat itasile de mükellef tut
maktadır. Binaenaleyh medenî kanunun meriyetinden sonra altın vahidi kiyasisi zamanına ait ve 
bu günkü faiz ve irat kıymetlerine asla uymıyan indî ve hesabı kıymet düsturunun devamı tatbi
kine imkân görülemiyeceği tabiî ve gayri menkulün tedavülünü teshil ve muntazaman kayit ve 
tescillerini temin edecek esbabı hakikî kıymeti bulmakla mümkün olduğu bedihidir. 

II - Kıymeti hesabiye formülünün vaz'ına saik olan sebepler mesmuata göre aşar iltizamı za
manında emlâkin itibarı malisi miktarının tezyidi maksadına matuf ve hükmü mahdut iken hiç bir 
esası ilmî ve hakikiye müstenit olmıyarak tevsi ve iradı gayri safinin yüze darp altıya taksimi su-
retile kıymeti bulmak formülü ekseri muamelâta esas olarak meydana çıkmıştır ki bu günkü va-
ile katiyen telif olunamıyacak kadar adaletsiz bir şekildir. 

3 - Kıymeti hesabiye formülünün 1329 senesinde kanunu muvakkat olarak neşrinde gayri men
kule karşı faizler yüzde altı ilâ sekiz derecesinde iken halen gayri menkule karşı faizler bu maksat için 
teşekkül eden ve sermayesinin kısmı azamî hazineye ait olan resmî bankanın ve Emniyet Sandığının 
faiz ve komüsyonu yüzde on beşi bulmakta ve eşhas arasında gayri menkule müteallik faizler bu mik
tarı pek çok geçmektedir. Vergi nisbetlerinin tezayüdü ve sair iktisadî sebeplerde kıymet üzerine te
sir icra eden hadiselerdendir. 

IV - Bu noktayı hususî bir misal ile ifade etmek için bir mülkün tapu ve vergi idarelerinden kıy
meti hesabiye formülüne müsteniden verilen 126 000 lira resmî kıymete karşı nihayet nısfına kadar 
ikrazat yapacak olan Emlâk Bankası Heyeti Fenniyesinin ki - her gün emlâkin hakikî kıymetle
rini takdir ile meşgul ve ehliyetleri mücerreptir - ayni milke takdir ettiği yalnız 39 000 lira" kıymet 
arasındaki nisbetsiz azim fark her gün müşahede edilmektedir. Vücuda getirilen inşaatın maliyeti 
arsa kıymetlerinin de ilâvesile vücuda gelen miktar formül ile hesaben bulunan kıymetin üçte biri rad
desinde olması bu düsturun butlanını riyazî şekilde de meydana koymaktadır. Binaenaley bu hal 
emlâk alım ve satımını durdurmuş ve başlıca mani teşkil etmiştir. 

V - Tapu harçları kanununun otuz beşinci maddesi henüz inşaatı tamam olnııyan bir binanın 
kıymetini muhamminlerin takdirine tevdi etmişken inşaatı hitam bulan binanın takdiri kıymetini he
sap formülüne bırakması mevzuları bir olduğu halde kıymet vazında başka başka şekil ve hükümlere 
tabi tutulmaları dahi maslahaten doğru görülmiyecegi aşikârdır. 
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VI - Arz ve teklif eylediğim lâyiha müsakkafat vergisile alâkadar olmayıp yalnız kıymet mesele

sini kanun ve bu günkü hakikî ahvale muvafık surette tedvin etmek ve müsakkafatın muamelâtta carî o-
lacak kıymetini tayin eylemekten ibarettir. Binaenaleyh elyevm tapu harçları ve sair harç ve resimler 
hesabında tatbik edilmekte olan ve hakikati halde yukarıda arzettiğim esbaptan dolayı adaletle, mas
lahatla telif mümkün olmıyan 14 kanunuevvel 1330 tarihli kanunda tadilâtı mutazammın olmak üzere 
atideki kanunun kabul buyrulmasını arz teklif eylerim. 

30 - V - 1931 
Bolu Mebusu 

Şükrü 

Maliye Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Maliye Encümeni 
Karar No. U n m - n A - g. 
E sus No. 2/9 

Yüksek Reisliğe 

Tapu harçlarının istifasında ve sair hususlarda arsa ve bina kıymetlerinin sureti lakdiı: ve tayini 
hakkında bir kanun lâyihası teklif eden Bolu Meb-usu Şükrü Beyin encümenimize havale edilen tek
lifi ve esbabı mucibesi Tapu Umum Müdürlüğile Varidat Umum Müdürlüğünden gelen memuru mah
susları hazır olduğu halde tetkik ve müzakere edildi. 

Hükümetçe yeniden tanzim ve bu defa encümenlercc tetkik ve müzakere edilen bina iratları vergisi 
ile veraset vergisi kanunlarında iradı malum binaların kıymetlerini tayin için Hükümetin muvafaka-
tile Maliye ve Bütçe Encümenlerince kabul edilmiş madeler vardır. Bu maddelere nazaran iradı gayri 
safinin idame ve itfa masrafı olarak yüzde yirmisi tenzil edildikten sonra kalan ve vergiye matrah itti
haz edilen safî iradın on misli o binanın kıymeti addolunmuştur. 

Binaenaleyh evvelce gayri safî iradı takdir olunmuş iratlı arsa ve bini ara. ait tapu harçla rile sair 
rüsum için bu maddelere ittiba edilmesi encümenim izce gayet tabiî görülmüştür. 

Esasen bütün vergi matrahlarında yeknesak bir esasın cari olmasına taraftar olan encümenimiz tek
lif edilen lâyihayı bu maddelere göre. tadil etmiştir. 

1331 senesinden evvel veya 1331 senesi rayicine <>öre takdir edilen binaların iratlarının altı misli
ne ifrağ suretile gayri safî irat ittihazı bina iratları vergisi kanununun 39 uncu maddesinde tasrih edil
miştir. 

Şu halde Şükrü Beyin ikinci fıkrasile teklif ettiği sekiz misle hacet kalmadığından bu fıkranın 
tayyi muvafık görülmüştür. 

Harç. ve rüsumdan maada hususlar için bina ve arsaların kıymetlerinin tayini icap ettiğinde 
dahi safî iradın on mislinin kıymet addi bina iratları vergisi kanununun 14 üncü maddesinde sara
haten zikredildiğinden teklifin birinci maddesinin birinci fıkrasındaki (arsa ve müsakkafatın kıy
metlerinin bilinmesi icap eden sair hususlarda) tabiri maddeden çıkarrlmrştır. 

Teklifin ikinci maddesine gelince: 
Emlâk nizamnamesi cari olan mahallerdeki binaların tapu harç ve rüsumuna matrah «-.'an kıy

meti 1.33.1 kıymeti mukayyedesinin dört misli, arazide de iki misli olduğuna dair 1340 senesi büt
çe kanununun onuncu maddesinde mevcut hüküm el'an cari olup her sene bütçesinde teyit edilme!; 
te olduğundoan bunun daimî bir hüküm olarak tedvini için mezkûr kanunun onuncu maddesi 
bazı şekil tadilâtile ikinci madde olarak teklife ilâve edilmiştir. 

Taksitle ve artırma ile satılan gayri menkulleri' ait ahkâm ise tapu harçları kanununun ikinci 



maddesinde mevcut olduğundan teklifteki ikinci maddenin 2 inci fıkrası tayyedilmiştir. 
Havalesi mucibince Bütçe Encümenine tevdi edilmek üzere Yüksek Reisliğe arz ve takdim kılındı. 

Reis M. M. Kâ. Âza Âza Âza Âza Âza Âza 
Corum Bayazıt İsparta Aydın Diyarbekir Kocaeli Konya Malatya Mersin 

İhsan Kemal Adnan Zülfü Ali Refik M. Nedim. Ahmet Hamdi 

Bütçe Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe Encümeni 23 - VII -1931 
M. No. 87 
Esas No. 2/9 

Yüksek Reisliğe 

Bolu Mebusu Şükrü Bey tarafından müsakkafat ve arsalar kıymetlerinin tayinine dair verilen ve 
Maliye Encümeni tarafından da tetkik edilmiş olan 8 -VI I -1931 tarih ve 2/9 numaralı teklifi kanu
nisi encümenimizce müzakere olundu. 

Ahiren Meclisi Âlice kabul buj-rulmuş olan binalar vergisi hakkındaki kanun ile tahrir gören ve 
gormiyen mahallerde bilûmum gayri menkul emvalin kıymetlerinin ne suretle tayin olunacağı zikir ve 
tasrih ve buna muhalif hükümler de feshedilmiş olmakla gerek tapu harçları ve gerek sair bilcümle 
hare ve resimler için bu kıymetlerin esas tutulacağı tabiidir. Binaenaleyh bu hususta yeniden bir karar 
ittihaz veya bir maddei kanuniye tanzimine mahal kalmamıştır. Umumî Heyetin tasvibine arzolunur. 

Reis M. M. Kâtip Âza Âza Âza 
(lümüşane Konya Tokat Kayseri Çorum Elâziz 

//. Fehmi K. Zaim Süreyya A. Hilmi Mustafa H. Tahsin 

Âza Aza Âza Âza 
Erzurum İsparta Kırklareli Niğde 

Aziz Mükerrem Şevket Faik 

BOLU MEBUSU ŞÜKRÜ BEYİN TEKLİFİ 

Ferağ ve intikal harçlarının istifasında ve hu-
susatı sair ede müsakkafat kıymetlerinin sureti 
takdir ve tayini hakkındaki 14 kânunuevvel 

1330 tarihli kanunu muaddil kanun teklifi 

MADDEİ — 14 haziran 1326 tarihli müsak
kafat kanunu ahkâmı cari olan mahallerde müsak
kafat ve ticaret ve san'at için kullanılan arsala
rın kıymetleri üzerinden alınacak bilûmum harç 
ve rüsum ile müsakkafatın kıymetleri bilinmesi 
icap eden sair bilcümle resmî hususatta (istimlâk 
kanunu ahkâmı hariç) müsakkafatın kayitli sene
lik iradı gayri safisinden vergisile (kesri munzam 
dahil) işbu iradı gayri safinin yüzde sekizi mik-

MALİYE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

1451 numaralı kanun mucibince alınacak 
tapu harçlarile sair hususlarda bina kıy
metlerinin takdir ve tayini hakkındaki 
14 - XII - 1930 tarihli kanunu muaddil 

kanun teklifi 
MADE 1 — 14 haziran 1326 tarihli müsakkafat 

kanunu ahkâmı cari olan mahallerde binalarla 
ir atlı arsalardan alınacak bilûmum harç ve rüsu
ma esas olan kıymet; bunların vergiye matrah 
itihaz edilen safî iratlarının on mislidir. 
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tarımla tamirat ve sigorta masrafı çıkarıldıktan • 
sonra kalacak miktarın on misli kıymet addolu- \ 
nur. Ancak 1331 senesinden evvel veya 1331 se- ! 
nesi rayicine göre müteakip senelerde iratları t ah- \ 
min edilmiş olan müsakkafatın mukayyet gayri J 
safî iratları sekiz misline iblâğ edildikten sonra j 
yukarıda gösterildiği veçhile kıymetleri hesap j 
edilir. j 

MADDE 11 — 2 temmuz 1302 tarihli emlâk | 
nizamnamesi cari olan yerlerdeki müsakkafatın 1331 
senesinden sonra muamele gören veya müceddeden j 
veya ilâveten inşaat dolayısile yeniden kıymetlen- j 
dirilen müsakkafatın hiç, bir tezyide tabi olmaksızın I 
kayitli kıymetleri kanunî kıymet addolunur. I 

Resmî idarelerce artırma usul il e ve taksitle sa- • 
tılaıı müsakkafatın ihale bedellerinden her taksit 
senesi için satış bedelinden yüzde beş tenzil edile- ; 

rek kalan miktar kıymettir. Bu suretle tenzil e-1 
dilen miktar bedelin yüzde kırkını geçemez. j 

MADDE İTE — Bu kanun neşri tarihinden i 
muteberdi r. j 

MADDE LV -— Bu kanunun hükmünü icraya i 
Malive Vekili memurdur. ' 

MADDE 2 — 1340 senesinden itibaren arazi
nin umumî tahrirleri yapılmamış olan mahallerde
ki arazi 1331 senesinde kayitli kıymetinin iki mis
lidir. 1302 tarihli emlâk nizamnamesi cari olan 
yerlerde binalar için 1331 senesinde kayitli kıy
metlerinin dört mislidir. 

Ancak 131 senesinde kayitli kıymeti olmayıpta 
ondan sonraki senelerde kıymetlendirilen arazi ve 
binaların kıymetleri artınlmaz. 

Tapu harçları kanununun 23 üncü maddesi 
hükmü mahfuzdur. 



Sıra No 83 
İkinci Balkan Konferansı hatırası olarak çıkarılacak posta 
pulları hakkında 1/153 numaralı kanun lâyihası ve Bütçe En

cümeni mazbatası 

T. C. 
Başvekâlet 

Muamelât Müdürlüğü 21-V//-931 
Şube: l 
Sayı: 6/2111 

T. B. M. M. Yüksek Reisliğine 

İkinci Balkan konferansı hatırası olarak tabettirilecek pullar hakkında hazırlanan ve İcra 
Vekilleri Heyetince 21 -VII- 931 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası 
esbabı mueibesife birlikte takdim ohanmuştur. 

Maktazasının ifasına müsaade buyruhnasım rica ederim efendim. 
Başvekil 

ismet 

Esbabı mucibe 

İkinci Balkan konferansının gelecek birinci teşrinde İstanbulda olacak toplanması mühim 
bir hadisedir. Böyle hadiseler münasebetle posta idarelerince hatıra pulu tertip ve tedavüle 
koymakta teamüle uygun ve bir hayli emsali vardır. 

Bu sayede halen miktarı dört milyona vardığı anlaşılan pul koleksiyoncuları tarafından gös
terilecek rağbetle mütenasip olarak ekle edilecek satış fazlası da yüz bin lirasının Balkan birliği 
Cemiyetine tahsisi bu cemiyetten beklenilen hizmetlerde inkişafı badi olacağı gibi posta vari
datın da dahi bir tezayüt husule getireceği memul edile bilir, hususa ki bu pullar için 
yapılacak bilcümle masraflar birlikçe tesviye edileceğine ve kolleksiyonculara yapılacak 
satıştan sonra kalatak pullar Posta idresi tarafından usulen kullanılacağı için adî pul 
masrafından tasarrufta temin edilmiş bulunacaktır. 

Bütçe Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe Encümeni 22 -VII- 1931 

M. & 86 
Esas .¥ 1/153 

Yüksek Reisliğe 

ikinci Balkan konferansı hatinsı için çıkanlacak olan posta pullan hakkında olup Encüme
nimize havale buyrulan kanun lâyihası encümenimizde müzakere edildi. 

Memleketimizde vaki o'acak içt maın hatırasını taşımak üzere posta pullarının çıkarılması 
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iç'imaa atfeylediğimiz ehemmiyeti u bar üz ettirmek nok ai nazarından encümenimizce de muvafık 
görülmüştür. Layinayı bazı tadilâtla Umumî Heyetin tasvibine arzederiz 

Reis 
öümüşane 
fi. Fehmi 

Âza 
Eâ/iz 

H. Tahsin 

Reis Vekili 
İstanbul 

Ali Rana 

Âza 
Erzurum 

Aziz 

M. M. 
Konya 

K> Zaim 

Âza 
İsparta 

Mükerrem 

Kâtip 
Tokat 

Süreyya 

Âza 
Kırklareli 

Şevket 

Âza 
Kayseri 

A. Hilmi 

Âza 
Niğde 
Faik 

Âza 
Çorum 

Mustafa 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

İkinci Balkan Konferansı hatırası olarak çıka
rılacak posta pulları hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — ıQ31 teşrinievvelinde İstan-
bulda toplanacak olan ikinci Balkan konferansı 
hatırası olarak Posta, Telgraf ve Telefon idare
since çıkarılacak posta pullarının koleksiyon
culara vaki olacak satış bedelinden 100 000 
lirası Balkan Birliği Cemiyetine tahsis edilmiştir 

MADDE 2 — Bu pulların kâğıt, tap, nakil 
ve saire gibi bütün masrafları Balkan Birliği 
Cemiyeti tarafından deruhte ve tesviye edile-
cekktir. 

MADDE 3 
muteberdir. 

Bu kanun neşri tarihinden 

MADDE 4 — Bu kanunun icrayı ahkâmına 
Dahiliye, Maliye Vekilleri memurdur. 
Baş. V. Ad. V. M. M. V. Da. V. 
İsmet Y. Kemal Ş. Kaya 

Ha. V. Mal. V. Maf. V. 
D. T. Rüştü M. Abdülhalık Esat 

Naf. V. İk. İ. M. V. 
Hilmi M. Şeref 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

İkinci Balkan konferansı hatırası olarak çıka
rılacak posta pulları hakkında kanun lâyihası 

MADDE l — 1931 teşrinievvelinde İstan-
bulda toplanacak olan ikinci Balkan konferansı 
hatırası olarak Posta, Telgraf ve Telefon İda
resince çıkarılacak posta pullarının koleksi
yonculara vaki olacak satış bedelinden 
100 000 liraya kadar olan miktarı Balkan 
Birliği Cemiyetine tahsis edilmiştir. 

MADDE 2 — Posta, telgraf ve telefon 
Umum Müdürlüğü kendi mesuliyeti ve tesbit 
edeceği şerait altında bu pulların tertip ve 
tabı işlerini Balkan Birliği Cemiyetine idare 
ettirebilir. 

Bu takdirde gerek tabı ve gerek resim ve 
nakle ait bilumum masarif cemiyet tarafından 
tesviye olunur. 

MADDE 3 
muteberdir. 

Bu kanun neşri tarihinden 

MADDE 4 — Bu kanunun hükümlerini 
icraya Dahiliye, Maliye Vekilleri memurdur. 



Sıra NQ 84 
Türk Ceza kanununun 158 inci maddesine bir fıkra ilâve

sine dair 1/145 numaralı kanun lâyihası ve Adliye 
Encümeni mazbatası 

T. C. 
Başvekâlet 

Muamelât Müdürlüğü 13~VII'1931 
Şube 

Sayı 6/2029 
B. M. M. Yüksek Reisliğine 

Türk ceza kanununun 158 inci maddesine bir fıkra ilâvesine dair Adliye Vekâletince hazır
lanan ve İcra Vekilleri Heyetinin g-VII-931 tarihli içtimaında Yüksek Meclise arzı kararlaş
tırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte takdim olunmuştur. 

Muktazasının ifasına müsaade buyrulmasını rica ederim efendim. 
Başvekil 

İsmet 

Türk ceza kanununun 158 inci maddesine ilâve olunan fıkranın esbabı mucibesi 
Türk ceza kanununun 158 inci maddesinde Reisicumhura karşı muvacehelerinde veya mat

buat vasi asile vukubulan hakaret fiillerile gıyaplarında lisanen irtikâp edilen tecavüzler hak
kında mevcu olan cezaî hükümleıin bu mahiyetteki fuller imaen v:ya telmihan vukubulduğu 
takdirde de tatbika im temin için bu fıkranın ilâvesin lüzum görülmüştür. 

Adliye Encümeni mazbatası 
T. B. M. M. 

Adliye Encümeni 
Karar .V 17 23-VI/-1931 
Esas J\° 1/145 

Yüksek Reisliğe 
Türk ceza kanununun 158 inci maddesine bir fıkra ilâvesi hakkındaki teklifi kanunî ve 

esbabı mucibesi encümenimizde tetkik ve müzakere edildi: 
Reisicumhura karşı muvacehelerinde veya matbuat vastasile vuku bulan hakaret fiillerile 

gıyaplarında lisanen yapılan tecavüzler hakkında mevcut olan cezaî hükümlerin bu mahiyyetteki 
fiiller ima veya telmih suretilerile vukubulduğu takdirde takibatın temini için lüzumlu görül
müş ve ancak bir iki kelime tashihile lâyiha aynen kabul edilmişitr. 

Riyaseti Cumhur Makamına Reisicumhurun Şahsına karşı edep ve hürmete münafi hareket 
ve neşriyatı men eden bir hüi<me iht yaç görüldüğümden encüm nimizde son bir fıkra ilâvesi 
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münasip görülerek madde o yolda kaleme alınmakla Heyeti Umumiyenin nazarı tasvibine arzo-
Iunur. 

Ad. En. R. 
Manisa 

M. Fevzi 

Âza 
Çorum 
miinür 

M. M. 
Kayseri 
5. Azmi 

Âza 
Trabzon 

Raif 

Kâtip Âza 
Tokat 

Nazım 

Âz 
Konya 
T. Fikret 

Âza 
Antalya 
Haydar 

Âz 

Âza 
Kocaeli 
Rağıp 

Âza 
Çanakkale 

Osman Niyazi 

Âza 
Kars 
Nazif 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Türk ceza kanununun 158 inci maddesine bir 
fıkra ilâvesine dair kanun lâyihası 

MADDE 1 —Türk ceza kanununun 1.58 in 
ci maddesine aşaçıdak fıkra ilâve edilmiştir. 

( Tecavüz, Reisicumhurun ismi sarahaten 
zikrediliniyerek imaen veya telmıhan vaki olsa 
bile mahiyeti itıbarıle bu tecavüzün Rtisicüm-
huıun şahsına matufıyetinde tereddüt edime 
yecek derecede karineler vaısı tecavüz vaki 
olmuş £İbi muamele oluüur.) 

MADDE i 
mutebeıdir. 

Bu kanun neşri tarihinden 

MADDE 3 — Bu kanunun icrasına AJliye 
Vekili memurdur 9 7- 931 

Bş. V. 
İsme l 
Da, V. 

£. Kaya 
Mf. V. 
Esat 
S. t. M. V. 
J)r. Refik 

Ad. V. 
Yusuf Kemal 

Ha. V. 

Na. V. 
Hilmi 

M. M. V. 
Zekâi 

Ma. V. 
M. Abdülhalik 

İk. V. 
M. Şeref 

ADLİYE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

Türk ceza kanunanıın 158 inci maddesine bir 
fıkra ilâvesine dair kanun lâyihası 

MADDE 1 — Türk ceza kanununun 158 in
ci maddesine aşağıdaki fıkralar ilâve olunmuş
tur. 

( Tecavüz Reisicümlıuıun ismi sarahaten 
zİKredilmıyerek ima veya telmih suretile vaki 
olsa bile mahiyeti kibarıie bu tecavüzün Reisi
cumhurun ş hsına matuf i vı tinde tereddüt 
edilrniyccek derecede karineler va. sa tecavüz 
sarahaten vuku^ulnr ş addolunur 

Riyaseti Cumhur ma-camına ve Reisicumhu
run şahsına karşı edep ve hünnet-j münafı 
hareket ve neşriyatta bulunanlar aıtı aydan üç 
seneye kadar hapsolunurlar. 

MADDE 2 
muteberdir. 

Bu kanun neşri tarihinden 

MADDE 3 — Ru kanun hükümlerinin ic
rasına Adi.ye Vekili memurdur. 



Sıra No 88 
10 haziran 1930 tarihli mukavelenameye göre iadesi lâzım 
gelen emval hakkında I 154numaralı kanun lâyihası ve Bütçe 

ve Adliye Encümenleri mazbataları 

T. C. 
Başvekâlet 

muamelât Müdürlüğü 
Sayı : 6/2111 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

10 haziran 930 tarihli mukavelenameye göre iadesi lâzım gelen emval hakkında İcra 
Vekilleri Heyetince Hazırlanan ve 20-VII-1931 tarihli içtimaında Yüksek Meclise arzı kararlaş
tırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte takdim olunmuştur. 

Muktazasının ifasına müsaade buyrulmasım rica ederim efendim, 
Başvekil 
İsmet 

Esbabı mucibe lâyihasi 
Türkiye Cumhuriyeti ile Yunanistan arasında gerek mübadelei ahali mukavelesi ve gerek 

Lozan ve Atina itilâfnamelerinin tatbikinden mütevellit mesailin kat'î surette halli hakkındaki 
10 haziran 930 tarihli mukavelenamenin 9 uncu maddesinde <t Yunan tebaasının mübadeleden 
istisna edilmiş olan İstanbul mıntakasında kâin gayri menkul malları üzerindeki mülkiyet hak
larının » ve 13 üncü maddesinde i mübadeleden istisna edilen İstanbul mıntakasında hazır 
bulunan etabli rumların ve avdet hakkı olan şahısların İstanbul mıntakasındaki menkul ve gryri 
menkul malları üzerindeki mülkiyet haklarının ihlâl edilmediği, bu mukavelenin meriyetile vaz'ıyet, 
haciz, işgal gibi her türlü takyidatın kaldırılacağı » zikir ve kabul edilmiş 20 inci maddesinde 
dahi, Yunan Hükümetince Muhtelit komisyon emrine verilen 425 000 İngiliz lirasından 125000 
lirasının Muhtelit Komisyont arafından Türk Hükümetine üç defada verileceği ve 62,500 İngiliz 
lirasına baliğ olan ilk taksitten sonra 47,500 liralık ikinci taksitin Yunan tebaasına ait salifüz-
zikir emvalin iadesinden, 15 000 İngiliz lirasına baliğ üçüncü taksitin de işbu mukavelenamenin 
Türkiyeye tahmil ettiği bütün teahhüdatın temamii icrası Muhtelit Komisyonca tebeyyün edil
dikten sonra yapılacağı tasrih kılınmıştır. 

Şu itibarla İstanbulda bulunan Yunanlı ve etabli emlâkinin sahiplerine iadesi hükümetçe 
teahhüt olunmasına mukabil bu emvalden bazılarının resmi devair işgallerinde bulunması, bir 
kısmının da mübadil, muhacir, harikzede, mülteci gibi vaktile kanunî istihkaklarına binaen is
kân idaresince kendilerine tahsis kılınmış olması ve hatta bazısının tapuya merbut bulunması 
gibi sebepler iadelerini müşkil kıldığı anlaşılmış bununla beraber, bir taraftan muhtelit 
mübadele komisyonunun mukavele hükmünün tatbiki hakkında gösterdiği lüzum ve zaruret; diğer 
cihtten ademi iadeleri halinde, bunların bedellerinin ikinci ve üçüncü taksit olarak muhtelit komisyon 

emrinde bulunan mebaliğden mahsubu ve bu mebaliğ kifayet etmeyince de devletçe tazmi
nat itası zarureti hasıl olacağı neticesine vasıl olunmuştur. 

Hariciye, Dahiliye, Maliye ve Adliye Vekâletlerinin temsili suretile teşkili tensip buyrulan 



- 2 -
bir Hey'et marifetile ve emri tevdi olunan esaslar dahilinde yapılan tetkikatta, bu bapta bir 
kanun ısdarına esas olabilecek maddeler, ihzar ve tesbit olunmuş, bunda, Istanbulda kâin ve 
Etabli Rumlarla, Yuunanlılara ait gayri menkûl mallardan mülkiyeti her hangi sebeple ve bir 
mahkeme kararile ahar uhdesinde takarrür etmiş olanlarından madasının tahliye ve sahiplerine 
teslimi, şagil ve mütefevvizleri tarafından tahliyeleri tehir olunduğu takdirdeidareten tahliyeleri 
nin temini, mübadil sıfatile bu gayri menkuller kendilerine tahsis ve temlik edilmiş olan müte-
fevvizlere, teffize esas olan istihkakları derecesinde ve yekûn kıymeti nihayet bir buçuk milyon 
lirayı geçmemek üzere % 5 faize tabi kabili tedavül hazine bonosu verilmesi, teferruğ, rehn 
sebepleri le mütefevviz uhdesinden çıkmış ve bu gayrı menkuller üzerinde üçüncü şahsın hakkı 
tealluk etmiş ise ayni suretle temini hukuku derpiş edilmiştir. 

Muhacir, mülteci harık zede gibi kanunî istihkaklarına binaen filen iskân edilmiş olanlardan 
istirdadı icap eden gayri menkullere mukabil bonuların talepleri halinde adi yen iskân derece
sini geçmemek üzere diğer münasip mahallerede iskânlarının ve müktesep haklarının temini 
lüzumu da nazarı itibara alınmıştır . 

Carî sene bütçesinin henüz meriyet kesp etmiş olması ve hazineye fazla külfet tahmil edil
memesi endişesi, bu bonolar muhteviyatının ancak 933 malî senesi zarfında tesviyesini zarurî 
kılmış, bununla beraber müzayede ve münakaşalarda kanunî teminat akçası gibi kabulleri suretile 
hak sahiplerine suhulet ve menfeat temini teemmül edilmiş ve bu gayri menkuller üzerinde 
muhdes inşaat ve ilâvat dolayısile şağil ve mütefevvüzlerinin teayyün edecek masraflarının da 
mal kendisine iade edilen kimselerden mutalebeye hakları olacağı sarahaten irae ve dercoluna-
rak işbu esbabı mucibe lâyihası ihzar edilmiştir. 

Bütçe Encümeni mazbatası 
T. B. M. M. 

Bütçe Eucümeni 
M. M 88 

Esas X 1/154 25-VU-1931 
Yüksek Reisliğe 

Türkiye Cumhuriyeti ile Yunan Hükümeti arasında aktolunan 10 haziran 1930 tarihli 
mukavelenameye göre iadesi lâzımgelen emval hakkında olup encümenimize havale olunan 
kanun lâyihası Adliye, Dahiliye, Hariciye ve Maliye Vekilleri Beyler hazır oldukları halde 
tetkik ve müzakere olundu. Ekseriyetle ve bazı tadilâtla kabul olunan lâyihanın bir kerre de 
Adliye Encümenince tetkik edildikten sonra Umumî Heyete arzına karar verildi. 

Reis M. M. Kâtip 
Gümüşane Konya Tokat Bursa Çorum Elaziz Erzurum 
fi. Fehmi K> Zaim Süreyya Dr. Galip mustfa H. Tahsin Aziz 

İsparta Kayseri Konya Niğde 
Mükerrem A. Hilmi K- Hüsnü Faik 
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Adliye Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Adliye Encümeni 
EsasNo. 1/154 
Karar No. 18 

23 - VII - 1931 

Yüksek Reisliğe 

Başvekâletin 27 - VII - 1931 tarih ve 6/2111 numaralı tezkeresile Meclisi Âliye gönderilip en
cümenimize tevdi edilen, 10 haziran 1930 tarihli mukavelenameye göre iadesi lâzım gelen emval hak
kındaki kanun lâyihası tetkik ve müzakere olundu. 

Birinci maddede bazı küçük kelime tadilleri ve ikinci maddede yine maddenin mefhumu dairesin
de fakat sarih ve vazih cümleler ilâvesi suretile kabul, dördüncü ve beşinci maddelerde bazı kelimele
rin tebdili suretile kezalik aynen kabul edilmiş olmakla Heyeti Umumiyenin nazarı tasvibine arzolu-
nur. 

Adliye En. Rs. 
Manisa 

Mustafa Fevzi 

Âza 

Osman Niyazi 

Kâtip 
Yozgat 

A. Hamdı 

Âza 

Ziya 

Âza 

Nazım 

Âza 
Kars 
Nazif 

Âza 
Çorum 
Münir 

Âza 
Kayseri 
S. Azmi 

Âza 
Antalya 
Haydar 

Âza 
Trabzon 
Raif 
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HÜKÜMETİN TEKLÎFÎ 

10 haziran 1930 tarihli mukavelenameye göre 
iadesi lâzım gelen emval hakkında kanun 

lâyihası 

MADDE 1 — Türkiye Cumhuriyeti ile Yunan 
Hükümeti arasında mübadelei ahaliye dair Lozan 
muahedenamesi ve Atina itilâfnamesinin tatbikatın
dan mütevellit mesailin sureti kafiyede halli hak
kındaki 10 haziran 1930 tarihli mukavelename hü
kümlerine tevfikan sahiplerine iadesi lâzım gelen 
gayri menkul mallar hakikî veya hükmî her hangi 
şahıs yedinde bulunursa bulunsun tahliye ettirilerek 
muhtelit mübadele komisyonu bitaraf azasının irae 
edeceği sahiplerine teslim olunur 

MADDE 2 — Muhtelit mübadele komisyonu 
Türk Heyeti Murahhasasınca iadesi istanbul Vilâ
yetinden talep edilecek gayri menkullerin tahliyesi 
için azamî 15 gün mühlet verilerek inkizasında tah
liye edilmediği takdirde vilâyetçe idareten tahliye 
ve mezkûr heyetin gösterdiği sahiplerine teslim o-
lunur. 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

10 haziran 1930 tarihli mukavelenameye 
göre iadesi lâzım gelen emval hak

kında kanun lâyihası 

MADDE 1 — Türkiye Cumhuriyeti ile Vanan 
Hükümeti arasında mübadelei ahaliye dair 
Lozan muahedenamesi ve Atina itilâf namesin in tat
bikatından mütevellit mesailin sureti kafiyede halli 
hakkındaki 10 haziran 1930 tarihli mukavelename 
hükümlerine tevfikan sahiplerine iadesi lâzım ge
len gayri menkul mallar hkkında aşağıda yazıldığı 
veçhile muamele olunur: 

1) Bu gayri menkul mallardan elyvnı Hükü
metin, idarei mahalliyelerin ve belediyelerin (mirin
de veya işgalinde bulunanlarla Hükümet tarafından 
bilâ bedel Devlet müessesatile millî müesseselere 
terk veya tahsis edilmiş olanlar bilâkaydüşart tah
liye ettirilir. 

Takdiri bedel ile verilmiş olanlarda bedelleri 
iade edilmek suretile tahliye ettirilir. 

2) Her hangi bir suretle fuzulen işgal cdilipte 
şagillerinc tapu verilmemiş olan gayri menkuller, 
mahkeme kararına hacet kalmaksızın idareten tah
liye ettirilir. Bu suretle tahliyeye mecbur tutulan 
şagillerin tahliyeden sonra mahkemeye müracaat et
mek hususundaki hakları mahfuzdur. 

3) Teffiz veya tahsis suretile temlik ve tapuya 
raptedilmiş olan gayri menkuller iptidaen teffiz 
veya tahsise esas ittihaz edilen kıymet üzerinden 
mecburî istimlâke tabi tutulur. 

4) Müzayede suretile satılmış veya borçlanma 
kanununa tevfikan temlik edilmiş olan gayri men
kuller, tapuya raptedilmiş olsun olmasın şimdiye 
kadar istfa edilmiş olan bedellerde ihaleden müte
vellit masrafları yekûnu üzerinden mecburkî istim
lâke tabi tutulur. 

5) Mülkiyeti her hangi bir sebep ve suretle mah
keme kararile ahari uhdesinde tekarrür etmiş olan 
gayri menkul mallar hakkında mahkeme hükümleri 
caridir. 

MADDE 2 — 3 ve 4 üncü fıkralarda yazılı gay
ri menkul mallarda tefriki kabil olmıyan inşaat, ta
mirat, tesisat gibi zevait ve ilâveler bedellerine 
hakkı taallûk edenlerin, malın kendisine iade olu
nandan işbu bedelleri mütalebeye hakları mah
fuzdur. 
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ADLÎYE ENCÜMENİNİN TADÎLl I 

BİRÎNCÎ MADDE — Türkiye Cümhuriyetile 
Yunan Hükümeti arasında mübadelei ahaliye dair 
Lozan muahedenamesi ve Atina itilâf namesinin 
tatbikatından mütevellit mesailin sureti katiyede 
halli hakkındaki 10 haziran 1930 tarihli mukave
lename hükümlerine tevfikan sahiplerine iadesi 
lâzım gelen gayri menkul mallar hakkında aşağı
da yazıldığı veçhile muamele olunur: 

1 - Bu gayri menkul mallardan elyevm Hükü
metin, idarei mahalliyelerin ve belediyelerin em
rinde veya işgalinde bulunanlarla Hükümet tara
fından bilâ bedel Devlet müessesatı ile millî mües
seselere terk veya tahsis edilmiş olanlar bilâ kay-
düşart tahliye ettirilir. 

Takdiri bedelle verilmiş olanlar da bedelleri 
iade edilmek suretile tahliye ettirilir. 

2 - Bu gayri menkullerden her hangi bir suret
le füzülen işgal edilipte şagillerine tapu verilme
miş olanları mahkeme kararına hacet kalmaksızın 
idareten tahliye ettirilir. Bu suretle tahliyeye 
mecbur tutulan şagillerin tahliyeden sonra mah
kemeye müracaat hakları mahfuzdur. 

3 — Bu gayri menkullerden teffiz ve tahsis su
retile temlik ve tapuya raptedilmiş olanları ipti-1 
daen teffiz veya tahsise e$as ittihaz edilen kıy
met üzerinden mecburî istimlâke tabi tutulur. 

4 — Bu gayri menkullerden müzayede suretile 
satılmış veya borçlanma kanununa tevfikan tem
lik edilmiş olanları, tapuya raptedilmiş olsun 
olmasın şimdiye kadar istifa edilmiş olan bedelle-
rile ihaleden mütevellit masrafları yekûnu üzerin
den mecburî istimlâke tabi tutulur. 

5 - Mülkiyeti her hangi bir sebep ve suretle 
mahkeme kararile aharı uhdesinde tekarrür etmiş 
olan gayri menkul mallar hakkında mahkeme hü
kümleri caridir. 

ÎKÎNCt MADDE — 3 ve 4 üncü fıkralarda 
yazılı gayri menkul mallarda tefriki kabil olmı-
yan inşaat, tamirat, tesisat gibi zevait ve ilâve
lerin sahipleri bunların bedellerini mal kendisine 
iade olunan kimseden dava edebilir. 
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MADDE 3 — 10 haziran 1930 tarihli mukave

lename hükmünce sahiplerine iadesi lâzım gelen 
gayri menkul mallar mülkiyeti her hangi bir sebep 
ve suretle bir mahkeme kararile aheri uhdesinde 
tekarrür etmiş ise bu nevi tapulu emval, birinci 
madde hükmünden müstesnadır. 

MADDE 4 — Birinci madde mucibince iade 
olunan gayri menkul emval için alâkadarlara ipti-
daen teffize esas olan kıymet üzerinden mecmuu 
1,5 milyon liralığa kadar % 5 faizli kabili tedavül 
hazine bonosu verilir. 

Bu bonolar Hükümet namına yapılacak müza
yede ve münakaşalarda teminat olarak kabul edi
lir. 

Bu emval, mütefevvizden başka bir şahıs uhde
sine geçtiği ve bu şahsın istirdat mukabili verilen 
bono bedelinden fazla mutalebesi olduğu takdirde 
fark için müteselsilen lâzım gelenlere rücu hakkı 
mahfuzdur. 

MADDE 5 — Dördüncü maddede beyan olu
nan bonoların bedelleri 1933 malî senesi zarfında 
hazinece tesviye ettirilir. 

MADDE 6 — ladesi tekarrür eden bu gayri 
menkullerde evvelce adiyen iskân edilmiş olan 
muhacir, mülteci ve harikzedelere ahar mahaller
de iskâni âdi derecesinde emval meccanen temlik 
ve harç alınmaksızın tapuya raptettirilir. 

MADDE 7 — Birinci madde mucibince iade e-
dilen gayri menkul hazine tarafından satılmış ise 
hazinece istifa edilen bedel veya taksitler satış 
şeraiti dahilinde müstahiklerine hesabından tes
viye olunur. Üçüncü şahısların müteselsilen rücu 
hakları mahfuzdur ve umumî hükümlere tabidir. 

MADDE 8 — Sahiplerine iade edilen gayri 
menkul mallarda tefriki kabil olmıyan inşaat, 
tamirat, tesisat gibi zevait ve ilâveler bedellerine 
hakkı taallûk edenlerin mal kendisine iade olu-

MADDE 3 — Bu suretle tahliye ettirilen veya 
istimlâk edilen gayri menkul mallar Muhtelit Mü
badele Komisyonu bitaraf azasının irae edeceği sa-
siplerine teslim olunur. Muhtelit Mübadele Ko
misyonu Türk Heyeti Murahhasasınca iadesi İstan
bul vilâyetinden talep edilecek gayri menkullerin 
tahliyesi için azamî 15 gün mühlet verilerek inkiza-
sında tahliye edilmediği takdirde vilâyetçe idareten 
tahliye ve mezkûr heyetin gösterdiği sahiplerine tes
lim olunur. 

MADDE 4 — Maliye Vekâleti birinci maddede 
musarrah istimlâk bedelleri mukabilnde bir buçuk 
milyon liraya kadar % 5 faizli hazine bonosu ihra
cına mezundur. 

İstimlâk bedellerinden mütevellit istihkaklar 
bu bonolarla tesviye olunur. 

Bu suretle ihraç olunacak bonolar müzayede 
ve münakaşalarda teminat mukabilinde ve bu ka
nunun neşrinden sonra satılacak millî emlâk be
dellerine mukabil nakit olarak kabul edilir ve en 
nihayet 1933 malî senesi nihayetine kadar tama
men itfa edilir. 

MADDE 5 — ladesi tekarrür eden bu gayri 
menkullerde kanunen iskân hakkını haiz olan mu
hacir, mülteci ve harikzedelere İstanbul ve İzmir 
haricinde iskânı adî derecesinde emval meccanen 
temlik ve harç alınmaksızın tapuya raptedilir. 

MADDE 6 — Bu emval, müteveffizinden baş
ka bir şahıs uhdesine geçtiği ve bu şahsın istirdat 
mukabili verilen bono bedelinden fazla mutalebesi 
olduğu takdirde fark için müteselsilen lâzım ge
lenlere rücu hakkı mahfuzdur. 
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ÜÇÜNCÜ MADDE — Bu suretle tahliye etti

rilen veya istimlâk edilen gayri menkul mallar 
muhtelit mübadele komisyonu bitaraf azasının 
iare edeceği sahiplerine teslim olunur. Muhtelit 
mübadele komisyonu Türk Heyeti Murahhsasınca 
iadesi İstanbul Vilâyetinden talep edilecek gayri 
menkullerin tahliyesi için azamî on beş gün müh
let verilerek mkizasmda tahliye edilmediği takdir
de vilâyetçe idareten tahliye ve mezkûr heyetin 
gösterdiği sahiplerine teslim olunur. 

DÖRDÜNCÜ MADDE — Maliye Vekâleti yu-
kariki maddelerde yazılı istimlâk bedelleri muka
bilinde bir buçuk milyon liraya kadar yüzde beş 
faizli hazine bonosu ihracına mezundur. 

İstimlâk bedelleri bu bonolarla tesviye olunur. 
Bu suretle ihraç olunacak bonolar müzayede ve 

münakaşalarda teminat mukabilinde ve bu kanu
nun neşrinden sonra satılacak millî emlâk bedel
lerine mukabil nakit olarak kabul edilir ve en ni
hayet 1933 malî senesi nihayetine kadar tamamen 
itfa edilir. 

BEŞİNCİ MADDE — ladesi takarrür eden bu 
gayri menkullerde ikamet eden ve kanunen iskân 
hakkını haiz olan muhacir, mülteci ve harikzede-
lere ellerinden alınan gayri menkul mukabilinde 
İstanbul ve İzmir haricinde iskânı adi derecesinde 
meccanen temlik ve harç alınmaksızın tapuya rap
tedilir. 

ALTINCI MADDE — Bu gayri menkuller, mü-
teveffizinden başka bir şahıs uhdesine geçtiği ve 
bu şahsın istimlâk mukabili verilen bono bedelin
den fazla mutalebesi olduğu takdirde aradaki fark 
için müteselsilen lâzım gelenlere rücu hakkı mah
fuzdur. 
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nandan işbu bedelleri mutalebeye hakları mah
fuzdur . 

MADDE 9 — Bu kanun neşri tarihinden mu- MADDE 7 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. teberrdir. 

MADDE 10 — Bu kanunun hükümlerini icra- MADDE 8 — Bu kanunun hükümlerini icraya 
ya îcra Vekilleri Heyeti memurdur. icra Vekilleri Heyeti memurdur. 

21 - VII - 1931 
Bş. V. Ad. V. M. M. V. 

İsmet Yusuf Kemal Zekâi 
Da. V. Ha. V. Ma. V. 

Ş. Kaya Dr. T. Rüştü M. Abdülhalik 
Mf. V. Na. V. ÎK.V. S. î. M. V. 
Esat Hilmi M. Şeref Dr. Refik 
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YEDİNCİ MADDE — Bu kanun neşri tarihin
den muteberdir. 

SEKİZİNCİ MADDE — Bu kanunun hüküm
lerini icraya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 





Sıra NQ 106 
Jandarma kanununun 9 uncu maddesinin son fıkrasının 

tadili hakkında 1/149 numaralı kanun lâyihası ve Millî 
müdafaa ve Dahiliye Encümeni mazbataları 

T. C. 
Başvekâlet 20- VII-1931 

Muamelât Müdürlüğü 
Sayı 6/2080 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 
1706 numaralı [jandarma kanununun g uncu maddesinin son fıkrasının tadili hakkında 

|Dahiliye Vekâletince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 19-VII-1931 tarihinde Yüksek 
Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte takdim olunmuştur. 

Muktazasının ifasına müsaade buyurulmasını rica ederim efendim. 
Başvekil 

İsmet 

Esbabı mucibe 
1706 numaralı jandarma kanununun 9 uncu maddesinin son fıkrası; toplu kuvvetlerin 

ilgasile sabit kuvvetlere ilâvesi ve sabit kuvvetlerden toplu kuvvetler teşkili halinde Büyük 
Erkânı Harbiye Reisliğine malûmat verilmesini âmirdir.-

Halbuki; büyük bir kısmı, seferberlikte ordu emrine intikal edecek olan Jandarma seyyar 
kıtalarının lağvında veya mevcuduna yeniden ilâvesinde Büyük Erkânı Harbiye Reisliğinin 
mütaleası alınmakta faideli görülmektedir. 

Binaenaleyh, maruz maddenin son fıkrasının o suretle tadili için ilişik kanun lâyihası tanzim 
kılınmıştır. 

Millî Müdafaa Encümeni mazbatası 

20-VII-1931 

Yüksek Reisliğe 
1706 numaralı jandarma kanununun guncu maddesinin tadiline dair Başvekâleti Celilenin 

20-VII-931 tarihli 6/2080 numaralı tezkeresine bitişik kanun lâyihası ve esbabı mucibe maz
batası Dahiliye Vekili Beyefendini huzurile Encümenimizce tetkik ve müzakere olundu. 

Dahiliye Vekâletinin esbabı mucibesinde de izah edildiği veçhile jandarma kıtaatının ma
hiyeti ve mvcudu itibarile orduya seferberlik ve müdafaai memleketle alakası malûm ve aşikâr 

» I 

T. B. M. M. 
M. M, Encümeni 

Karvr M 15 
Esas M 1/149 
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olduğundan buna dair teşkilât ve tebeddülatta müdafaai memleket mesuliyetini taşıyan B. E H. 
Riyasetinin de mütaleasının alınması Encümenimizce de zarurî görüldüğünden işbu lâyihanın 
aynen kabulüne ve havalesi veçhile Dahiliye Encümenine tevdiine karar verildiği arzolunur. 

M. M. En. Reisi 
namına 

İhsan 

Âza 
Hüsnü 

M. M. Kâ 
Giresun Muş Âza 

İhsan Muhittin Nanıi Ahmet Saffet 

Âza Âza Âza 
Recai B, Lütfü M. Nedim 

Âza 
Kâzını 

Aza 
Enver 

Dahiliye Kiiciiıneni ına/Imtası 
T. B. M. Mt 

Dahiliye Encümeni 
Karar Mil 25-V 11-1931 
Esas M 1/149 

Yüksek Reisliğe 
1706 numaralı jandarma kanununun Quncu maddesinin tadiline dair Başvekâleti Celilerini 

20-VII-1931 tarihli tezkeresiletevdi olunan kanun lâyihası ve esbabı mucibesi Dahiliye Vekili 
Beyefendinin ve Jandarma Umum Kumandanının huzurile müzakere olundu. 

Encümenimiz Millî Müdafaa Encümeninin mütalea ve tadilini aynen kabul ederek o. uncu 
maddenin ikinci fıkrasındaki ( malûmat verilir ) ibaresi ( mütaleası alınır ) şeklinde kabul 
etmiştir. 

Heyeti Celileye arzedilmek üzere Yüksek Reisliğe takdim olunur. 

R. V. M. M. Kâ Dahiliye En. Reisi 
Cemil M. Faik 

Âza Âza 
Ahmet İhsan Esat 

Abdülmüttalip Hasan Reşit 

Aza 
/. Kemal 

hm 
Ö. Resul 

Âza. 
Rasih 
Âza 

Vasıf 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

/ 706 numaralı Jandarma kanununun Q uncu maddesinin son fıkrasının tadili hakkında 
kanun lâyihası 

Madde l ~ 1706 numaralı Janbarma kanununun 9 uncu maddesinin son fıkrasındaki( Büyük 
Erkânı Harbiye Reisliğine malûmat verilir )cümlesi ( BüyükErkânı Harbiye Reisliğinin mü tak
ası alınır ) şeklinde tadil edilmiştir. 

Madde 2 

Madde 3 

Bş. V. 
İsmet 
Mf. V. 
Esat 

Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 

Bu kanun kükümlerinin icrasına İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 
18-V11-1931 

Ad. V. M. M. V. Da. V. Ha. V. 
Yusuf Kemal Zekâi Ş. Kaya Dr. Tevfik Rüştü 

Na. V. İk. V. S. î. M. V. 
Hilmi A/. Şeref Dr. Refik 

Ma. V. 
M, Abdiilhal.il; 

http://Abdiilhal.il

