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1 — SABIK ZABIT HULÂSASI 

Âzayi kiramdan bazı zevatın mezuniyetleri kabul 
edildi. 

Belediye vergi ve resimleri kanununun 41 inci 
maddesinin tefsirine, 

Kânunuevvel 1931 : şubat 1932 mart : mayıs 
1932, haziran : ağustos 1932 aylarma ait raporlarm 
takdim kılındığına dair mazbatalarla, 

Madenî ufaklık para basılmasına, 
Umumî ihtiyacat için hariçten getirilecek made

nî su borularile aksam ve teferruatından gümrük res
mi alınmamasına, 

Katî ticaret muahedeleri akti için müzakereye 
başlanmış veya başlanacak devletlerle muvakkat ti. 
carî İtilâflar akti hakkındaki kanunu muaddil 1907 
numaralı kanuna bir madde tezyiline, 

Ankarada yapılacak jandarma mektebine, 
Maarif vekilliğine bağlı mekteplerde okutulacak 

ders kitaplarına, 
Ordu ikramiyesi kanununun jandarma hakkmda 

da tatbikma, 
Teşviki sanayi kanununa bazı maddeler tezyiline, 

Lâyihalar 

1 — Bazı müesseseler idaresi hakkında kanun lâ, 
yihası (Dahiliye encümenine) 

2 — Hava birliklerinin ihtiyacı olan inşaat işleri 
için gelecek senelere sari taahhüdat yapılması hak
kında kanun lâyihası (Bütçe encümenine) 

3 — Malûl zabitlerle neferlere verilecek para mü-
kâfatı hakkmda kanun lâyihası (Bütçe encümenine) 

4 — Osmanlı bankası imtiyaz müddetinin uzatıl
ması hakkında kanun lâyihası (Bütçe encümenine) 

Mazbatalar 
5 — Dahiliye vekâleti merkez teşkilâtı ve vazife

leri hakkındaki kanuna müzeyyel 1/158, Devlet me
murları maaşlarının tevhit ve teadülü hakkındaki ka
nuna merbut cetvelde bazı tadilât yapılmasına dair 
1/393, Evkaf umum müdürlüğüne abidattan olan asa
rın tamiri için 40 000 liralık tahsisat verilmesine dair 
1/398, İstanbul darülfünunu 1933 senesi bütçesi hak
kmda 1/511 ve Seyrisefain idaresinin 1933 senesi büt
çesi hakkında 1/533 numaralı kanun lâyihalarına dair 
Bütçe encümeni mazbatası (Ruznameye) 

6 — Cenup demiryollarının işletilumesine ait itilâf-
namenin imzasına salâhiyet verilmesi hakkında 1/739 
numaralı kanun lâyihası ve Nafıa encümeni mazba. 
tası (Ruznameye) 

7 — Harikzedeler tarafından işgal edümekte olan 
meskenler hakkmda yapılacak muameleye dair 3/152 
numaralı Başvekâlet tezkeresi ve Dahiliye, Maliye ve 

1929 senesi sonuna kadar Hazine alacağı olarak 
muhtelif hesaplara kaydolunan paralardan bazıları-
nmn tasfiye ve terkinine, 

Sümerbank teşkiline, 
tskân kanununun üçüncnü maddesine bir fıkra 

ilâvesine, 
Vilâyet hususî idare memurlarının tekaütlükleri 

hakkındaki kanuna bazı maddeler tezyiline, 
Devlet memurları maaşatmın tevhit ve teadülü 

hakkmdaki kanuna bağlı iki numaralı cetvelin Maliye 
vekâletine ait olan kısmmm değiştirilmesine ve bu 
kısım vazifelerin yapılma şekline, 

Ankara su tesisatı için Maliye ve Dahiliye 
vekâletlerine verilen taahhüt mezuniyetinin uzatılma. 
sına ve miktarının tezyidine mütedair kanun lâyiha
ları müzakere ve kabul edildikten sonra pazartesi gü
nü toplanılmak üzere inikada nihayet verildi. 

Reis Vekili Kâtip Kâtip 
Hasan Mersin Denizli 

Hamdı Haydar Rüştü 

Bütçe encümenleri mazbataları (Ruznameye) 
8 — Hükümet tarafından imar veya resmî binalar 

yapmak için yıktırılan binalar hakkında 1/663 nu
maralı kanun lâyihası ve Maliye ve Bütçe encümen
leri mazbataları (Ruznameye) 

9 — Kaçakçılığın men ve takibi hakkmdaki kanu
na müzeyyel 1/643 numaralı kanun lâyihası ve Güm
rük ve inhisarlar ve Maliye ve Adliye ve Bütçe encü
menleri mazbataları (Ruznameye) 

10 — Posta .telgraf ve telefon idaresi teşkilâtı 
hakkındaki kanunun muvakkat 1 inci maddesinin tat
bik tarzına dair 3/329 numaralı Divanı muhasebat ri
yaseti tezkeresi ve Bütçe encümeni mazbatası (Ruzna
meye) 

11 — Tahlisiye umum müdürlüğü 1930 senesi he
sabı katisine dair yapılan mutabakat beyannamesi 
hakkmda 3/331 numaralı Divanı muhasebat riyaseti 
tezkeresile Tahlisiye umum müdürlüğü 1930 senesi he. 
sabi katisi hakkmda 1/370 numaralı kanun lâyihası 
ve Divanı muhasebat encümeni mazbatası (Ruzname
ye) 

12 — Tütün ve sigara bayilerinin astıkları lâvha. 
hardan dolayı resim alınıp alınmayacağının tefsiri 
hakkmda 3/248 numaralı Başvekâlet tezkeresi ve 
Gümrük ve inhisarlar, Dahiliye, Maliye ve Bütçe en
cümenleri mazbataları (Ruznameye) 

Muhtelif evrak 
13 — Duhuliye resminin kaldırılması münasebe-

tile Denizli Halk Fırkası idare heyetinden mevrut 
telgraaf . 

2 — HAVALE EDİLEN EVRAK 
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B Î R I N C Î C E L S E 
Açılma saati: 14 

BEİS — Befet B. 

KÂTİPLER: Ruşen Eşref B. (Afyon Karahisar), Ziya Gevher B. (Çanakkale) 

RElS — Celse açılmıştır efendim. 

MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 
1 — Eylül : teşrinisani 1932 aylarına ait ra

porun takdim kılındığı hakkında 3/276 numa
ralı Divanı muhasebat riyaseti tezkeresi ve Di
vanı muhasebat encümeni mazbatası [1] 

REİS — Söz isteyen var mı? Raporu reye 
arzedyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

2 — Kânunuevvel 1932 : şubat 1933 aylarına 
ait raporun takdim kılındığı hakkında 3/311 nu
maralı Divanı muhasebat riyaseti tezkeresi ve 
Divanı muhasebat encümeni mazbatası [2] 

REİS — Söz isteyen var mı? Raporu reye 
arzediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

3 — Sıvasın Velittin köyünden Eminoğlu îs-
maÜin ölüm cezasına çarpılması hakkında 3/321 
numaralı Başvekâlet tezkeresi ve Adliye encü
meni mazbatası F3İ 

REİS — Mazbatayı reyinize arzediyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

tayini hakkında 
ve Dahiliye en-

4 — Nahiye müdürlerinin 
1/554 numaralı kanun lâyihası 
encümeni mazbatası [4] 

REİS — Bu lâyihanın müstacelen müzake
resi teklif ediliyor. Bu teklifi kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Heyeti umumiyesi hakkında söz isteyen var 
mı efendim? Maddelere geçilmesini kabul eden
ler . . . Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Nahiye müdürlerinin tayini sureti hakkında 
kanun 

MADDE 1 — Nahiye müdürleri, mülkiye ve 

[1,2,3] 243, 244, 267 numaralı matbualar zap
tın sonundadır. 

[4] 154 e ilâve olan matbua zaptın sonun-
daa\r. 

hukuk mektebi veya lise mezunlarından ve polis 
komiserlerinin keza lise tahsili görmüş olanların
dan tayin olunur (Yedi senelik idadi mezunları 
da lise mezunu hukukunu haizdir). 

REİS — Söz isteyen var mı efendim? Mad
deyi reye arzediyorum. Kabul edenler... Et
meyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Nahiye müdürlüklerine komi
serlikten tayin olunanlar Emniyet işleri umum 
müdürlükleri kadrolarmdaki sınıf ve dereceleri
ni ve haklarını muhafaza ederler. 

REİS — Söz isteyen var mı efendim? Madde
yi reye arzediyorum. Kabul buyuranlar... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Elyevm müstahdem nahiye mü
dürlerinin müktesep haklan mahfuzdur. Bun
lardan evsafı matlubeyi haiz olanlar doğrudan 
doğruya komiserliklere alınabilirler . 

REİS — Maddeyi kabul buyuranlar... Et
meyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 4 — Vilâyetler idaresi kanunu; po
lis teşkilâtı kanunu, dahiliye memurları kanu
nunun bu kanuna mugayir hükümleri mülgadır. 

REİS — Maddeyi kabul edenler... Etme
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 5 
teberdir. 

Bu kanun neşri tarihinden mu-

REİS — Maddeyi reye arzediyorum. Kabul 
buyuranlar... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 6 — Bu kanunun icrasına Dahiliye 
vekili memurdur. 

REİS — Maddeyi kabul edenler... Etmeyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

Heyeti umumiyesini reye arzediyorum. Ka
bul edenler...Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

.8 
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£ — Esaretin meni hakkındaki mukavelenin 

tasdikim dair 1/467 numaralı kanun lâyihası ve 
Hariciye ve Dahiliye encümenleri mazbataları [1] 

REİS — Efendim, bu kanunun müstacelen 
müzakeresi teklif ediliyor. Bu teklifi kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir; 

Heyeti umumiyesi hakkında söz isteyen var 
mı efendim? Maddelere geçilmesini kabul eden
le r . . . Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Esaretin meni hakkında 25 eylül 1926 tarihli 
mukaveleye iltihakımıza dair kanun 

MADDE 1 — Esaretin meni ve karada ve de
nizde esir ticaretinin ilgası hakkında 25 eylül 
1926 tarihinde Cenevrede tanzim edilen mukave
lenameye iltihakımız tasvip olunmuştur. 

BEİS — Maddeyi kabul edenler... Etme
yenler . . . Kabul edilmiştir . 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

REİS — Maddeyi kabul edenler... Etmeyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanunun ahkâmım icraya 
İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

REİS — Maddeyi kabul edenler... Etmeyen-
l r e . . . Kabul edilmiştir . 

Kanunun heyeti umumiyesini tayini esami ile 
reyinize arzediyorum. 
K 6 — Türk ceza kanununun bazı maddelerinin 
değiştirilmesi hakkında 1/561 ve Türk ceza kanu
nunun bazı maddelerinin değiştirilmesi hakkında 
1/645 numaralı kanun lâyihaları ve Adliye encü
meni mazbatası [2] 

REİS — Bu kanunun da müstacelen müzake
resi teklif ediliyor. Müstacelen müzakeresini ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Kanunun heyeti umumiyesi hakkında söz iste
yen var mı efendim? Maddelere^ geçilmesini ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Türk ceza kanununun bazı maddelerini değiş
tiren kanun 

MADDE 1 — Türk ceza kanununun seksen 
maddesi aşağıda yazılı şekillerde değiştirilerek 
numaraları hizalarında yazılı maddelerin yerine 
ikame olunmuştur. 

Dördüncü madde — Bir türk veya yabancı 
yabancı memleketlerde Türkiye Devletinin em
niyetine karşı bir cürüm irtikâp eder veya türk 
ceza kanununun altıncı babmm birinci faslmdaM 
316, 317,' 318, 319, 320, 323 ve 324 üncü madde-

[1,21 260,262 numaralı matbualar zaptın 
sonundadır. 

lerde ve ikinci faslmdaM 332 ve 333 üncü mad
delerde yazdı suçları işlerse hakkmda resen ta
kibat yapılarak bu maddelerde yazılı cezalarla 
cezalandırılır. 

Bunlar hakkmda yabancı memleketlerede 
evvelce hüküm verilmiş olsa bile suç ecnebi pa
raları taklidin maadasına taallûk ettiği takdirde 
Adliye vekilinin talebi üzerine Türkiyede tek
rar muhakeme olunur. 

Yabancı memleketlerde Türkiye namına me
muriyet veya vazife deruhte etmiş olupta bu 
memuriyet veya vazifeden dolayı bir cürüm işle
yen kimse hakkında Türkiyede takibat yapılır. 

REİS — Maddeyi kabul edenler... Etme
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

Altıncı madde — Dördüncü maddede yazılı 
cürümlerden başka bir yabancı Türk ceza kanu
nunca en aşağı haddi bir seneden eksik olma
yan ve şahsî hürriyeti tahdit eden bir cezayı 
müstelzim cürmü yabancı memlekette TürMye-
nin veya bir Türkün zararına işlediği ve kendisi 
Türkiyede bulunduğu takdirde Türk ceza kanu
nu mucibince ceza görür Fakat bu cezanın üçte 
biri indirilir ve ölüm cezası yerine yirmi sene 
ağır hapis cezası tatbik olunur. 

Ancak bu bapta takibat yapılması Adliye ve
kilinin talebine veya zarar gören şahsın şikâye
tine bağlıdır. 

Eğer cürüm diğer bir yabancının zararma iş
lenmiş ise fail Adliye vekilinin talebi üezrine 
aşağıdaki şartlar dairesinde birinci fıkrada be
yan olunan hükümlere göre cezalandırılır. 

1 - Türk kanununca hürriyeti tahdit eden ve 
aşağı haddi üç seneden eksik olmayan cezayi 
müstelzim bir fiil olmak, 

2 - ladei mücrimin muahedesi bulunmamak 
veyahut iade keyfiyeti, ne cürüm irtikâp edil
diği mahallin ve failin mensup olduğu devletin 
hükümeti tarafından kabul edilmemiş bulunmak. 

Bir Türk veya yabancı Türk ceza kanunu
nun sekizinci babmm üçüncü faslmdaki suçlan 
yabancı memleketlerde işlerse resen takibat ya
pılarak bu fasılda yazılı maddelerindeki ceza
larla cezalandırılır. 

ADLİYE E. M. M. SALÂHATTİN B. (Ko
caeli) — İki numaralı fıkrada (... irtikâp edil
diği mahallin ve failin ... ) denmektedir. ( Ma
hallin ve ne de failin ) olacaktır. 

Son satırında da ( yazılı maddelerindeki ) 
yerine ( yazılı maddelerdeki ) olacaktır. 

REİS — Efendim, mürettip hataları tashih 
edilmiştir. Maddeyi kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

On üçüncü madde — Ağır hapis cezası mü
ebbet veya muvakkattir. Müebbedi ölünceye 
kadar devam eder. Muvakkat, bir seneden 
yirmi seneye kadardır. Her iki hali çalışmak 
mecburiyetile bu cezaya mahsus müesseselerde 
çektirilir. 

• «k i» 



I : 66 5-6-1938 C : 1 
REİS — Maddeyi kabul edenler... Etmeyen

ler... Kabul edilmiştir. 
On beşinci madde — Kanunda hilafı yazılı 

olmadıkça hapis cezası üç günden beş seneye 
kadardır. Buna mahsus müesseselerde çektirilir. 

Mahkûm, mahpus bulunduğu müessesede 
görülmekte olan işlerden istidadına ve eski 
meşguliyetlerine en uygun olan işi seçebilir. 

Keza bir seneyi geçmiyorsa bulunduğu ka
za tevkifhanesinde buna mahsus kısmında çek-
tirilebilir. 

ADLİYE E. M. M. SALÂMATTÎN B. (Ko
caeli) — Son fıkradaki (keza) (ceza) olacak
tır. (Tevkifhanesinde) (tevkifhanesinin) ola
caktır. 

REİS— Tashihlerle beraber maddeyi kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Otuz altıncı madde — Mahkûmiyet halinde 
cürüm ve kabahatte kullanılan veya kullanıl
mak üzere hazırlanan veya fiilin irtikâbından 
husule gelen eşya fiilde methali olmayan kim
selere ait olmamak şartile mahkemece zabt ve 
müsadere olunur. 

Kullanılması, yapılması, taşınması, bulun
durulması ve satılması cürüm veya kabahat 
teşkil eden eşya bir ceza mahkûmiyeti olmasa 
ve faile ait bulunmasa bile mutlaka zabt ve 
müsadere olunur. 

Taşınması memnu olmayan silâhların ruh
satsız taşmması halinde zabt ve müsaderesine 
hükmolunur. 

ADLİYE E. M. M. SALÂMATTÎN B. (Ko
caeli) — tik satırında (halinde cürüm ) den
mektedir ( halinde ve cürüm ) denecektir. 

REÎS — Maddeyi tashihlerile beraber kabul 
edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

Kırk altıncı madde — Fili işlediği vakit şuu
runun veya harekâtının serbestisini selbedecek 
surette aklî maluliyete müptelâ olan kimseye ce
za verilemez. Şu kadar ki bu şahsın serbest bı
rakılması tehlikeli olduğu mahkemece takdir 
edilirse baklanda muamelei kanuniye icra edi-
linciye kadar muhafaza edilmek üzere ait 
olan makama teslimini mahkeme emreder. 

REİS — Maddeyi kabul edenler ... Etmeyen
ler ... Kabul edilmiştir. 

Elli beşinci madde — Pili işlediği vakit on 
beş yaşını bitirmiş olupta on sekiz yaşını bitir
memiş olanlar hakkında aşağıdaki kaidelere 
tevfikan ceza tayin olunur: 

1 - Ölüm ve müebbet ağır hapis cezalan ye
rine on seneden on beş seneye kadar ağır hapis 
cezası hükmolunur. Müebbet sürgüne bedel üç 
seneden aşağı olmamak üzere muvakkat sürgün 
cezası verilir, 

2 - On iki seneyi geçen muvakkat cezalar al
tıdan on seneye kadar ve altıdan on İM seneye 
kadar cezalar, üç seneden altı seneye kadar in
dirilerek hükmolunur, 

3 - Diğer hallerde cezanın yansı indirilir. 
4 - para cezalarının üçte biri indirilir, 
5 - Hidematı ammeden memnuiyet ve emni

yeti umumiye nezareti altma alınmak cezalan 
hiç tatbik edilmez. 

Eğer hüküm zamanında mücrim on sekiz ya
şını bitirmemiş ise mahkeme şahsî hürriyeti tah
dit eden cezanın bir ıslahhanede icrasmı emre
debilir. 

REİS — Maddeyi kabul edenler ... Etmeyen
ler ... Kabul edilmiştir. 

Elli altıncı madde — Fili işlediği vakit on 
sekiz yaşını bitirmiş olupta yirmi bir yaşını bi
tirmemiş ve hüküm zamanında altmış beş yaşı
nı geçmiş olanlar hakkında ölüm ve müebbet 
ağır hapis cezalan yerine yirmi dört sene ağır 
hapis cezası hükmolunur. Müebbet sürgün ye
rine beş sene müddetle muvakkat sürgün cezası 
verilir. 

Sair hallerde cezanın altıda biri indirilir. 
REÎS — Maddeyi kabul edenler ... Etmeyen

ler ... Kabul edilmiştir. 
Seksen yedinci madde — Geçen maddelerin 

tatbikatında: 
1 - Kabahat filinden dolayı sadır olan hü

kümler bir cürüm vukuunda ve cürme müteal
lik hükümler kabahat vukuunda, 

2 - Tedbirsizlik ve dikkatsizlik ve meslek ve 
sanatin icrası hususunda tecrübesizlik ve emir
lerle nizamlara riayetsizlik neticesi olarak işle
nilen cürümler diğer cürümler mukabilinde ve 
sair cürümler bunlar mukabilinde, 

3 - Sırf askerî cürümler hakkında sadır olan 
hükümler, 

4 - Bu kanunun altıncı babmm birinci fas-
lmdaki 316, 317, 318, 319, 320, 324 ve 331 inci 
maddelerile ikinci fasıldaki 332 ve 333 üncü 
maddelerde yazılı suçlardan dolayı verilen hü
kümler müstesna olmak üzere yabancı memle
ket mahkemelerinden verilen hükümler tekerrü
re esas olamaz. 

REİS — Maddeyi kabul edenler ... Etmeyen
ler ... Kabul edilmiştir. 

Seksen dokuzuncu madde — Adliye mahke
melerince para cezasından başka bir ceza ile 
mahkûm olmayan kimse işlediği bir suçtan do
layı ağır veya hafif para cezalan veya mu
vakkat sürgün yahut altı ay ve daha az hapis ve 
hafif hapis cezalanndan birile mahkûm olur 
ve geçmişteki halile ahlâkî temayüllerine göre 

I cezanm tecili ileride cürüm işlemekten çekinme-
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sine sebep olacağı hakkında mahkemece kanaat | 
edilirse bu cezanın teciline hükmolunabilir. Bu 
halde tecilin sebebi hühümde yazılır. 

ADLİYE ENCÜMENÎ MAZBATA MUHAR
RİRİ SALAHATTÎN B. (Kocaeli) — (Bu halde 
tecilin sebebi hükme yazılır), denmektedir. (Bu 
halde tecilin sebebi hükümde yazılıdır) olacak
tır. 

REİS — Tashihle beraber maddeyi kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Doksan birinci madde — Seksen dokuzuncu 
madde hükmü, mahkeme kararında hilafı tasrih 
edilmedikçe ferî cezalar hakkında da tatbik olu
nur. 

BEİS — Maddeyi kabul edenler... Etmeyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

Yüz beşinci madde — Hukuku amme dava
sının müruru zamanı kesen sebepler, bu müruru 
zaman müddetini 102 nci maddede ayn ayn ta
yin edilmiş olan müddetlerin yarısının ilâvesile 
baliğ olacağı müddetten fazla uzatamaz. 

Kabahatlerde müruru zaman takibat ile ke
silir. Fakat takibat tarihinden itibaren 102 nci 
maddenin 5 inci ve 6 nci bentlerinde yazılı müd
detler içinde mahkûmiyet karan verilmemiş 
olursa hukuku amme davası düşer. 

ADLİYE ENCÜMENİ MAZBATA MUHAR
RİRİ SALÂHATTİN B. (Kocaeli) — (Hukuku 
amme davasının müruru zamanı kesen) denmek
tedir. (.... müruru zamanmı kesen) olacakttır. 

REİS — Tashihle beraber maddeyi kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Yüz kırk üçüncü madde — Bir türk veya 
Türkiyede oturan bir yabancı harp zamanında 
düşman bir Devlete veya memurlanna doğru
dan doğruya veya bilvasıta Türk Devletinin za
rarına kullanılabilecek erzak, eşya, mühimmat 
ve sair vasıtalar tedarik ve ita eylerse üç sene
den on seneye kadar ağır hapis cezasına mahkûm 
olur ve bundan başka kendisinden beş yüz lira
dan aşağı olmamak üzere ağır para cezası alınır. 

REİS — Maddeyi kabul edenler... Etmeyen
le r . . . Kabul edilmiştir. 

Yüz yetmiş birinci madde — 125, 128, 129, 
146, 147, 149, 156 nci maddelerde yazılı suçlar
dan birini veya bazılarını hususî vasıtalarla işle
mek üzere bir kaç kişi aralarında gizlice ittifak 
ederlerse bunlardan her biri aşağıda yazılı ce
zalan görür: 

1 - Yukarıdaki fıkrada yazılı ittifak 125, 
128, 129 ve 156 nci maddelerde yazılı cürümle
rin yapılmasına dair ise sekiz seneden on beş 
seneye kadar ağır hapis cezası hükmolunur. 

2 - Bu ittifak 146, 147 nci maddelerde gös
terilen cürümlerin icrasına müteallik ise dört I 

I seneden on iki seneye ve 149 uncu maddede gös
terilen cürümlerin icrasına ait ise üç seneden 
yedi seneye kadar ağn hapis cezası verilir. 

Cürmün icrasına ve kanunî takibata baş
lamazdan evvel bu ittifaketan çekilenler ceza 
görmezler. 

REİS — Maddeyi kabul edenler... Etmeyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

Yüz yetmiş sekizinci madde — Bir kimse bir 
ölünün naaş ve kemikleri hakkında hakaret ya
par yahut tahkir maksadile veya sair gayrî-
meşru bir maksada mebni tamamen veya kıs
men birinin naşını yahut kemiklerini alırsa iki 
aydan iki seneye kadaar hapsolunur ve otuz li
radan iki yüz liraya kadar ağn para cezası alı
nır. 

Bunlar haricinde olarak bir kimse bir ölü
nün naşını tamamen veya kısmen alır veya res
men ruhsat almaksızın bir naşı mezardan çıka
rır yahut kemiklerini alırsa bir aydan iki aya 
kadar hapis ve elli liraya kadar ağır para cezası 
almır. 

Eğer bu cürmün kabristana veya ölü gömül
meye mahsus sair mahallere memur olan yahut 
kendilerine naş ve kemikler tevdi olunan kim
seler tarafından irtikâp olunursa birinci surette 
ceza üç aydan üç seneye kadar hapis ve on beş 
liradan elli liraya kadar ağır para acezası ve 
ikinci surette bir aydan üç aya kadar hapis ve 
elli liraya kadar ağır para cezası alnnr. 

REİS — Maddeyi kabul edenler... Etmeyen
ler . . . Kabul edilmiştir . 

İki yüz birinci madde — Her kim, cebrü şid
det veya tehdit ile veya her ne suretle olursa 
olsun sanat veya ticaret serbestisini tehdit ve
ya menederse bir aydan iki seneye kadar hapis 
ve otuz liradan yüz elli liraya kadar ağır para 
cezasına mahkûm olur. 

Her kim cebrü şiddet veya tehdit ile gerek 
ameleye ve gerek ticaret ve sanat sahiplerini ve
ya müteahhitleri yevmiyeleri azaltıp çoğaltma
ya veyahut evvelce kabul edilen şartlardan baş
ka şartlar altmda mukaveleler kabulüne icbar 
etmek maksadile bir işin tatiline veya nihayet 
bulmasına sebebiyet verir veya tatilin devamma 
âmil olursa altı aydan beş seneye kadar hapis 
ile cezalandırılır. 

REİS — Maddeyi kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

İki yüz ikinci madde — Kendisine tevdi olu
nan veya vazife dolayısile muhafazası altmda 
bulunan para veya para hükmündeki evrak 
ve senetleri ve sair mallan zimmetine geçiren 
veya maledinen memur bir seneden beş seneye 
kadar hapsolunur ve hâsıl olan zarar kendisine 

I ödettirilir. 
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Eğer vaki olan zarar muhakeme edilmezden 

evvel fail tarafından tamamile ödenmiş olursa 
ceza yarışma kadar indirilir ve eğer hüküm 
verilmezden evvel tamamile ödenirse ceza, üç
te biri miktarı indirilir. 

Faile ayni zamanda bir seneden üç seneye 
kadar memuriyetten mahrumiyet cezası da ve
rilir. 

REÎS — Maddeyi kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

İki yüz dördüncü madde — Devlet emvali
nin murakabesi veya teftişile mükellef olupta 
vazifelerini yapmayı ihmal ederek zimmetin vu
kuuna veya artmasına sebep olanlar yüz lira
dan bin liraya kadar ağır para cezasile ceza
landırılmakla beraber zararın ödenmesinden da
hi hep birlikte mesul olurlar. 

REÎS — Maddeyi kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

İki yüz sekizinci madde — Devlet memur
larından her kim idaresine ve nezaretine me
mur oldukları işlerde Devlet için az veya çok 
eşya ve malzeme alım ve satımında gizli ve 
aşikar gerek doğrudan doğruya kendisi ve ge
rek başkası vasıtasile veya ortaklık suretile 
kendi kazancı için ticaret eder veya imalât ve 
inşaatı götürü şekilde deruhde edenlere ortak 
olursa bir seneden beş seneye kadar hapis ceza
sile cezalandırılır ve bir seneden iki seneye ka
dar memuriyetten mahrumiyet cezası da hük-
molunur. 

Eğer bu gibi alış verişte komusyon alır ya
hut nakit ve meskukât mübadelesinde kazanç 
yaparsa üç seneden beş seneye kadar hapis ce
zasile cezalandırılır ve bir seneden üç seneye ka
dar memuriyetten mahrumiyet cezası da hük-
molunur. 

REÎS — Maddeyi kabul edenler... Etme
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

ÎM yüz on ikinci madde — Kanun ve nizam 
hükümlerine göre yapmağa mecbur olduğu şeyi 
yapmak ve yapmamağa mecbur olduğu şeyi yap
mamak için rüşvet alan veya bir vait ve teahhüt 
kabul eden kimse bir seneden beş seneye kadar 
hapsolunur. 

Şu kadar ki neticede memurun mensup ol
duğu dairenin alâkalı bulunduğu mukavele ve 
teahhütlere girişilmiş veya memuriyet, maaş, 
nişan ve sair rütbe ve mansıplar tevcih edilmiş 
yahut kanun ve nizama muhalefet vukubulmuş 
ise hapis müddeti iki seneden aşağı olamaz. 

REİS — Maddeyi kabul edenler... Etme
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

ÎM yüz on üçüncü madde — Kanun ve ni-
zazm hükümlerine göre yapmağa meobur olduğu 

şeyi yapmamak veyahut yapmamağa mecbur 
olduğu şayi yapmak için rüşvet alan veya bir 
vait ve taahhüt kabul eden kimse iki seneden 
beş seneye kadar hapsolunur. 

Şu kadar ki mürteşinin bu hareketi neti
cesinde memuriyet, maaş, nişan ve sair rütbe 
ve mansıplar tevcih edildiği veyahut hakkı 
ihlâl eden veya zarar veren bir hal vücude gel
miş bulunduğu takdirde hapis cezası üç seneden 
aşağı olamaz. 

REÎS — Maddeyi kabul edenler... Etme
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

îki yüz on dördüncü madde — Hâkimler ve 
müstantık ve müddeiumumî veya muavinleri 
tarafından velev kanunî vazifelerini ihlâl etme
yecek bir mukavele zımnında muhik ve meşru 
bir iş için rüşvet ahzi İM seneden üç seneye ka
dar hapis cezasını istilzam eder. Kanunun hilafı 
muamele icrası için vaki olacak irtişalarından 
dolayı cezanın en azı üç senedir. 

REÎS — Maddeyi kabul edenler... Etme
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

îki yüz yirminci madde — Yukarıda sayı
lan kimselerden birine kanun hükmünce yap
mağa memur olduğu şeyi yapmamak yahut yap
mamağa mecbur olduğu şeyi yapmak için rüşvet 
vait ve teklif ve ita eden kimsenin bu hareketi 
kanun ve nizama vukubulan muhalefetin dere
cesine ve istenilen şeyin kısmen veya tamamen 
yapılmış olup olmamasına göröe üç aydan üç se
neye kadar hapis veya elli liradan bin liraya ka
dar ağır para cezasmı istilzam eder. 

REİS — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

îki yüz yirmi birinci madde — Raşinin itma 
ve ifsat ettiği kimse hâkim ve müstantık ve 
müddeiumumî ve muavinleri olduğu veya mah
kemeler ve daireler tarafından mahsus bir vazife 
ile tavzif veyahut iki taraftan tahkim kılman 
kimselerle noter ve avukat ve davavekili bulun
duğu takdirde kanun ve nizama vukubulan mu
halefetin derecesine göre raşi bir seneden üç 
seneye kadar hapsolunur. 

Şu kadar ki bu muhalefet neticesinde velev 
cerh ve tadili ve ıslahı kabil bir karar ile bir 
şahsın meni muhakemesi veya beraeti veya ma
sumun mahkûmiyeti veya başka bir cürmün iş
lenmesi kabilinden haller husule gelmiş bulunur
sa raşinin cezası mürteşi için kanunen muayyen 
olan cezanın yarsnndan üçte ikisine kadar ta
yin olunur. 

REÎS — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

îki yüz elli dördüncü madde — Resmî mec
lislerin azasmdan veya Hükümet memurlarından 
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biri hakkmda vazifesine müteallik bir işi yap
mağa yahut yapmamağa icbar için şiddet veya 
tehdit gösteren kimse altı aydan üç seneye ka
dar hapis oezası ile cezalandırılır. 

Eğer fiil silâhla işlenmişse bir seneden beş se
neye kadar hapis ve eğer beş kişiden ziyade si
lâhlı kimseler taraflından ittifak edilerek işlenir 
veya silâhsız ve ittif aksız olsa bile on ve daha 
ziyade toplanmış kimseler tarafından yapılırsa 
verilecek ceza üç seneden aşağı olamaz. 

REÎS — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

İlki yüz elli sekizinci madde — Bir memura 
veya ona yardım edenlere memuriyetine ait va
zifeleri ifa sırasında cebir ve şiddet veya tehdit 
ile mukavemet eden kimse üç aydan bir seneye 
kadar hapse mahkûm edilir. 

Eğer fiil silâhla işlenmişse hapis bir seneden 
üç seneye kadadır ve eğer beş kişiden fazla si
lâhlı veya on ve daha fazla silâhsız kimseler ta
rafından birlikte işlenmiş ise aralarında evvelce 
ittifak olmasa bile iki seneden beş seneye ka
dar hapis sezası verilir. 

Eğer fiil kendisini veya akrabasını hapis ve 
tevkiften kurtarmak maksadile vaki olmuş ise 
birinci fıkradaki hal için bir aydan altı aya ve 
ikinci fıkrada yazılı hal için üç aydan bir sene
ye ve üçüncü hal için altı aydan üç seneye kadar 
hapis cezası verilir. 

Eğer memur haiz olduğu salâhiyet hududunu 
tecavüz ederek veya keyfî hareketlerile bu mua
meleye sebebiyet vermişse fail hakkında geçen 
maddelerdeki ceza dörötte bire kadar indirile
ceği gibi icabına göre ceza büsbütün de kaldırı
labilir. 

EEÎS — Kabul edenler ... Etmeyenler ... Ka
bul edilmiştir. 

îki yüz altmış yedinci madde — Bir kimse 
resmî sıfatı haiz olan bir memura vazifesi ba
şında, ifa ettiği vazifeden dolayı ohnayıpta her
hangi bir sebeple hakaret ederse bunun için 
muayyen olan ceza üçte birine kadar arttınlarak 
hükmolunur. ., f., 

REİS — Kabul edenler ... Etmeyenler ... Ka
bul edilmiştir. 

îki yüz yetmiş birinci madde — Her kim 
resmî sıfatı haiz olan bir memura vazifesini ic
ra ederken veya icra ettiği vazifeden dolayı 
cismen eza vereeek veya hastalığına sebep ola
cak müessir bir fiil işlerse 456 inci maddeye gö
re verilecek cezalar aşağıda gösterilen suretler
le arttırılır: 

1 - Eğer memur 266 inci maddenin birinci 
bendinde gösterilen kimselerden ise ceza altıda 
binden üffce bire kadar ve ikinci bendinde gös
terilen kimselerden ise üçte birden yanya ka

dar, ve üçüncü bendinde gösterilen kimselerden 
ise bir misli arttırılır. 

2- Eğer fiil 268 inci maddede yazılı hal ve 
zamanlarda işlenmiş olursa filin istilzam etti
ği cezaya bir misli zammolunur. Hiç bir halde 
yapılacak zam altı aydan aşağı olamaz. 

Bu maddede yazılı hallerde takibat şikâyete 
bağlı değildir. 

REÎS — Kabul edenler ... Etmeyenler ... Ka
bul edilmiştir. 

iki yüz yetmiş ikinci madde — Eğer memur 
memuriyeti hududunu tecavüz ederek veya key
fî hareketlerile geçen maddelerde beyan olunan 
fiillerin vukuuna sebebiyet vermişse ceza dörtte 
bire kadar indirileceği gibi icabına göre büsbü-
tünde kaldırılabilir. 

REİS — Kabul edenler ... Etmeyenler ... Ka
bul edilmiştir. 

îki yüz seksen dördüncü madde — Başkası
nın yerine kendini koyarak hapishaneye giren 
şahıs bir aydan bir seneye kadar hapis cezasüe 
cezalandırılır. 

REÎS —Kabul edenler ... Etmeyenler ... Ka
bul edilmiştir. 

ÎM yüz seksen beşinci madde — Her kim Ad
liyeye veya kanunî takip yapacak veya yaptırabi
lecek bir mercie yazı ile ihbar ve şikâyette buluna
rak suçsuz olduğunu bildiği bir kimseye bir cürüm 
isnat eder yahut o kimse aleyhinde böyle bir 
cürmün maddî eser ve delillerini uydurursa isnat 
eylediği cürmün nevi ve mahiyetine ve uydur
duğu delillerin kuvvetine göre üç aydan üç se
neye kadar hapsolunur. 

Bu isnat kendine iftira olunan kimsenin tev
kifi gibi şahsî hürriyeti tahdit eden bir halin 
hudusuna sebep olmuş ise müfteri hakkında bir 
seneden beş seneye kadar hapis cezası hükmolu
nur. 

Kendine iftira olunan kimse hakkında üç se
neden fazla hürriyeti tahdit eden bir ceza ile 
mahkûmiyeti mutazammm bir hüküm sadır ol
muş ise müfteri hakkada on beş seneyi geçme
mek üzere ayni ceza hükmolunur. 

Eğer mağdurun mahkûmiyeti müebbet ağır 
hapis ise müfteri on beş seneden aşağı olmamak 
üzere ağır hapis ile cezalandırılır. 

Eğer mahkûmiyeti ölüm cezasını müstelzim 
olmuş ve infaz edilmiş ise müfteriye ayni ceza 
verilir. Henüz infaz edilmemiş ise müebbet ağır 
hapis cezası hükmolunur. 

Yukarıdaki fıkrada yazdı olan cürmün faili 
mağdur hakkında takibat yapılmadan evvel bu 
isnadatmdan rücu eden veya uydurduğunu itiraf 
ederse yukarıda-yazlı cezaların altıda biri hük
molunur ve oeza müebbet ağır hapis ise on sene 
ağır hapse indirilir ve isnattan rücu veya tasniin 
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itiraf olunması takibata başlandıktan sonra vaki , 
olursa asıl cezanın üçte ikisi indirilir ve müebbet . 
ağır hapis yerine yirmi sene ağır hapis cezası ta- j 
ym olunur. j 

REİS — Kabul edenler... Etmeyenler... , 
Kabul edilmiştir. j 

I 

îki yüz doksan altıncı madde — Her kim , 
hapis cezasından aşağı olmayan cezayı müstel- | 
zim bir cürüm işlendikten sonra bu cürmün ic- i 
rasmda faillerle evvelce ittifak etmiş ve cürmü 
neticelendirmekte yardımı dokunmuş olmaksı- | 
zın bir kimsenin o cürümden istifadesini temine j 
veya Hükümetçe icra olunacak tahkikatı yanlış j 
yola sevketmeğe yahut Hükümetin araştırma- | 
larma veya hükmün icrasına karşı faili gizleme- j 
ğe yardım eder veya her Mm bu cezalan istil- | 
zam eden bir cürmü eser ve delillerini yok eder j 
yahut bunlan bir suretle değiştirir ve bozarsa \ 
beş seneye kadar hapis cezasma mahkûm olur. 
Şu kadar ki bu ceza müddeti asıl cürüm için j 
kanunda tayin edilen cezanın dörtte birini ge- \ 
çemez. Sair fiillerden dolayı tertip olunacak j 
ceza yüz liraya kadar ağır para cezasıdır. j 

Bu fili usul ve furuunun ve kan veya koca- ; 
sının ve kardeşinin lehinde olarak işleyen kim- | 
şeye ceza verilmez. I 

REİS — Kabul edenler... Etmeyenler... | 
Kabul edilmiştir. i 

Altıncı bap ı 
Ammenin itimadı aleyhinde cürümler 

Birinci f asü ! 
Paralarda, itiban amme kâğrtlannda veya kıy- i 

metli damgalarda sahtekârlık 
Üç yüz on altmcı madde — Bir memlekette j 

kanunen tedavül eden millî paralarla yabancı j 
memleketlerde tedavülü kanunlan icabından i 
olan paralan taklit eden, 

2 - Zahiren daha yüksek bir kıymeti haiz ; 
göstermek için paralan tağyir eyleyen, | 

3 - Taklit veya tağyirde iştiraki olmaksızın j 
taklit veya tağyir eden kimse veya mütevassıt Ş 
ile anlaşarak taklit veya tağyir edilmiş olan 
paralan memlekete sokan veya muhafaza eden 
yahut her hangi bir suretle tedavüle koyan veya j 
asıl fail ile tedavüle koyanlar arasında tavas- j 
sutta bulunan, i 

4 - Tedavüle koymak maksadile taklit veya j 
tağyir edilmiş olan paralan, taklit veya taklit \ 
eden kimseden veya bir mutavassıttan satın 
alan yahut her ne suretle olursa olsun alan. 

Kimse üç seneden on İM seneye kadar hapis 
ve bin liradan on bin liraya kadar ağır para ce-
zasile cezalandırılır. 

Millî ziynet altmlan hakkında da bu madde 
hükmü tatbik olunur. 

EMİN B. (Eskişehir) — Efendim, bir adam 
bilmeyerek te para alabilir. Bu da mı üç sene 
hapse mahkûm olacaktır? Çünkü her ne suretle 
olursa olsun deniliyor. Bu hususta encümen iza
hat versin. 

ADLÎYE ENCÜMEN* MAZBATA MUHAR
RİRİ SAUlHATTÜT B. (Kocaeli) — Efendim, 
bunun sebebi tadili, esbabı mucibe mazbatasın
da izah edilmiştir. Beynelmilel muahede ve pro
tokollerle kabul edilen ve her yerde takip edi
lecek olan itiban amme aleyhinde olan suçlar
dır. Bunun eşkâli vardır. 

Tavassut nasıldır? sürücülük nasıldır? Bil
meyerek alrpta imha etmeyip yalnız kendini za
rardan kurtarmak için ve sair bütün ihtmal-
ler için cezalar tertip edilmiştir. Takip buyu
rurlarsa ilerdeki maddelerde göreceklerdir. 

REİS — Maddeyi kabul edenler... Etmeyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 
Üç yüz on yedinci madde — Yukan maddedeki 

paralan her ne suretleolursa olsun kıymetini in
direrek tağyir edenler veya tağyir edilmiş olan 
bu paralar hakkında yukanki maddenin üç ve 
dört numaralı bentlerinde gösterilen fiilleri iş
leyenler üç seneden beş seneye kadar hapis ve 
beş yüz liradan bin liraya kadar ağır para ceza
sına mahkûm olurlar. 

REİS — Maddeyi kabul edenler... Etmeyen
le r . . . Kabul edilmiştir. 

Üç yüz on sekizinci madde — Evvelki mad
delerde yazılı haller haricinde, tedavüle koymak 
için taklit veya tağyir edilmiş paralan memle
kete sokan, satm alan, kabul veya muhafaza eden 
veya bunlan her hangi bir suretle tedavüle çı
karan kimse hakkında bu maddelerde yazılı olan 
cezalar üçte birden yanya kadar indirilerek hük-
molunur. 

REİS — Maddeyi kabul edenler... Etmeyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

Üç yüz on dokuzuncu madde — Yukanki 
maddelerde yazılı olan fiiller Devletin, veya ya
bancı bir Devletini parasmın kıymetten düşme
sini mucip olmuş veya dahilde veya yabancı 
memleketlerde Devletin veya parası taklit edi
len yabancı Devletin itibarını tehlikeye düşür
müş ise hükmolunacak cezaya asıl cezanın al
tıda birinden yansma kadar zammolunur. 

REİS — Maddeyi kabul edenler... Etmeyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

Üç yüz yirminci madde — Bilmeyerek aldığı 
taklit veya tağyir edilmiş olan paralan bilerek 
sarfeden veya başka suretle tedavüle çıkaran 
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kimse altı aya kadar hapis veya elli liradan aşa
ğı olmamak üzere ağır para cezasına mahkûm 
olur ve her halde hükmolunacak para cezası sar-
f etmek istediği paranm beş mislinden aşağı 
olamaz. 

REİS — Maddeyi kabul edenler... Etmeyen
le r . . . Kabul edilmiştir. 

Üç yüz yirmi birinci madde — Taklit veya 
tağyir edilen paranın kalplığı kolaylıkla anlaşı
labilir surette ise geçen maddelerdeki cezalar 
üçte bire kadar indirilir. 

BEİS — Maddeyi kabul edenler... Etmeyen
le r . . . Kabul edilmiştir. 

Üç yüz yirmi ikinci madde — 316, 318 ve 320 
inci maddeler hükümleri, kıymetli damgaların 
taklit ve tağyirinde ve memlekete ithalinde ve 
taklit edilmiş olan kıymetli damgaların satılıp 
almmasmda, saklanmasında ve kullanılmasında 
ve tedavüle çıkarılmasında da tatbik olunur. Şu 
kadar ki tayin edilecek cezanın yansı indirilir. 

Ceza kanunundaki kıymetli damgalardan 
maksat, hususî kanunlara göre çıkarılmış olan 
damgalı kâğıtlar ve damgaya yarayan marka
lar, pullar ve pula muadil tutulan sair krymetli 
kâğıtlar. 

REİS — Maddeyi kabul edenler... Etmeyen
le r . . . Kabul edilmiştir. 

Üç yüz yirmi üçüncü madde — İtibarı amme 
kâğrtlarmm veya kıymetli damgaların imalinde 
kullanılan filigranlı kâğıtları taklit eden veya 
taklit edilmiş olan filigranlı kâğıdı satm alan 
veya ahara satan ve yanında saklayan kimse, 
fili daha ağır bir cezayi istilzam etmediği tak
dirde, iki seneden beş seneye kadar hapis ve iki 
yüz liradan bin liraya kadar ağn* para cezasile 
cezalandırılır. 

BEİS — Maddeyi kabul edenler ... Etmeyen
ler ... Kabul edilmiştir. 

Üç yüz yirmi dördüncü madde — Filigran 
veya münhasıran paraların, kıymetli damgaların 
veya filigranlı kâğrtlarm taklit veya tağyirine 
mahsus alât ve vesaiti imal eden veya satm alan 
veya muhafaza eden veya âhara satan 
veya veren kimse, fili daha ağır bir cezayi is
tilzam etmediği takdirde, bir seneden beş seneye 
kadar hapis ve yüz liradan beş yüz liraya kadar 
ağır para cezasile cezalandırılır. 

REİS — Maddeyi kabul edenler ... Etmeyen
ler ... Kabul edilmiştir. 

Üç yüz yirmi beşinci madde — Demiryolu 
veya sair amme nakliyat şirketlerinin biletlerini 

taklit veya tağyir fiillerine iştirak etmeksizin 
taklit veya tağyir edilmiş olan bu biletleri sür
mek için alan veya muhafaza eden veya teda

vüle koyan kimse bir aydan bir seneye kadar 
hapis ve elli liradan aşağı olmamak üzere ağır 
para cezasile cezalandırılır. 

REİS — Maddeyi kabul edenler ... Etmeyen
ler ... Kabul edilmiştir. 

Üç yüz yirmi altıncı madde — Evvelki mad
delerde yazılı olan fiillerden bir veya bir kaçı
nı işledikten sonra Hükmetçe haber alınmaz
dan evvel bu maddede yazılı şeylerin taklit ve
ya tağyir veya imaline veya tedavüle konması
na mâni olanlara ceza verilmez. 

REİS — Maddeyi kabul edenler ... Etmeyen
ler ... Kabul edilmiştir. 

Üç yüz yirmi yedinci madde — Taklit veya 
tağyir fiillerine iştirak etmeksizin taklit veya 
tağyir edilmiş olan kıymetli damgaları kullanan 
kimse bir aydan üç seneye kadar hapis ve elli 
liradan dört yüz liraya kadar ağır para cezasile 
cezalandırılır. 

E&er bunlar bilinmeyerek alınmışsa 320 inci 
maddede yazılı olan ceza üçte bir nisbetinde in
dirilerek tatbik olunur. 

REİS — Maddeyi kabul edenler ... Etmeyen
ler ... Kabul edilmiştir. 

Üç yüz yirmi sekizinci madde — Taklit ve
ya tağyir fiillerine iştirak etmeksizin demiryo
lu veya sair âmme nakliyat şirketlerinin taklit 
veya tağyir edilmiş olan biletlerini bilerek 
kullanan kimse altı aya kadar hapis veya elli 
liradan iki yüz liraya kadar ağır para cezasile 
cezalandırılır. 

Eğer bunlar bilinmeyerek alınmışsa yalnız 
on liradan yüz liraya kadar ağır para cezası 
hükmedilir. 

REFİK B. ( Konya ) — Efendim, ceza ka
nununun tadilâtını meydana getiren ve bu
nunla meşgul olan gerek Adliye vekâleti heye
tinin ve gerek Adliye encümeni bu hususta çek
tiği, büyük ve dikkatli emekten dolayı tebrik 
etmek için huzurunuza geldim. Hakikaten mad
deleri hepimiz dikkatle takip ettik. Görülüyor 
ki tadilde büyük bir isabet vardır. Bu tadille 
her hangi bir fiilin istilzam ettiği ceza verilir
ken hâkimler için vuzuh ve katiyet nazan dik
kate alınmıştır. Bu itibarla büyük bir emek 
sarfedildiği meydandadır. Yalnız bu okunan 
328 inci maddede arzettiğim vuzuh ve katiyet
ten uzak bir tutukluk gördüm. Bunun için 
muhterem Adliye encümeninden izahat istiyo
rum. Burada âmme, nakliyat şirketlerinin her 
hangi bir şekilde taklit edilmiş, tağyir edil
miş biletlerini bilerek alan ve kullananlar şu 
cezaya müstehaktır, deniyor. Hiç şüphesiz, 
burada bu cürmün unsuru manevî ve maddisi 
bilerek almak, bilerek aldıktan sonra da bi
lerek kullanmaktır. Bu gibiler, birinci fıkra 
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hükmüne göre tayin olunan cezaya miistehak 
olur. Ancak aşağıda bilmeyerek almışsa bu ce
za 10 liradan 100 liraya kadar ağır para ceza
sından ibarettir, deniyor. Burada olan tutuk
luk şudur: Bilmeyerek almış ve fakat bile
rek kullanmış olursa zaten cezanın unsuru mad
disi bilerek kullanmaktır; cezasını görmelidir. 

Fakat bilmeyerek almış ve öylece bilmeyerek 
kullanmış. Bunun için ceza verilmemesi lâzım
dır. Zannederim ki encümenin maksadı da bu
dur. Eğer encümenle mutabık isek bu fıkra, bi
linmeyerek alınıp öylece kullanılmışsa şekli de 
tavzih edilsin. 

Ad. E. M. M. SALÂHATTİN B. (Kocaeli) — 
Maksat Refik Beyefendinin buyurdukları gibi
dir. Taklit bileti bilmeyerek almış, fakat taklit 
olduğunu anladıktan sonra kullanmak isteyen
lere verilecek cezadır. Yukarıda bilerek alıp 
kullananın Sezası ağırdır. Bilmeyerek alıp bile
rek kullananların cezası daha hafiftir. Bu, ikin
ci fıkrada gösterilmiştir. Maahaza buyurdukları 
gibi bir tutukluk görülüyor ise vuzuhtan zarar 
gelmez. Encümen şu şekilde bir cümle konma
sına muarız değildir: (bilinmeyerek alınıp kul
lanılmış ise on liradan yüz liraya kadar.,.) ceza 
verilir, (Bilerek kullanılmışsa sesleri). (Bilerek) 
yukanki fıkradadır. Müsaade ediniz, izah ede
yim: 

Üç hal vardır. Bu gibi umumî nakliyatı ya
pan idare ve şirketlerin biletlerini kendi tağyir 
ve tebdil eder. Bunun cezası ağırdır. Bir de 
böyle tağyir edilmiş olan bileti bilerek alır ve 
bilerek kullanır. Bunun cezası başka. Bilemeye
rek gişeden kendisine verilmiştir. Bilfarz kom-
partmanma oturdu. Kondoktör geldiği zaman 
bunu muayene neticesinde anladı ve söyledi 
Yahut kendisi f arketti. Şimdi bunun taklit ve
ya tağyir edilmiş olduğunu bildikten sonra, ben 
nasıl olsa aldandım, fakat yine bununla işimi 
göreyim, bileti süreyim derse onun hareketinin 
ceza kullanılmakla verilecektir. Bilmeyerek alı
nıp kullanılmışsa.... bilmeyerek alınıp denirse 
bilmemk, almağa matuftur. Bilinmeyerek 
alınmış, fakat bilindikten sonra kullanıl
mış. Bu mana bundan çıkar (Çıkmaz sesleri). 

Müsaade buyurunuz, maddeyi encümene alı
yoruz. 

REİS — Efendim, maddeyi encümene veriyo
ruz. 

Uç yüz yirmi dokuzuncu madde — Kiymetli 
damgalan veya demiryolu yahut sair âmme nak
liyat idarelerinin biletleri üzerine evvelce kulla
nılmış olduklarına dair konulan işaretleri sil
mek veya her ne suretle olursa olsun yok etmek 
suretile bunları kullanan veya kullanmak üzere 
başkalarına veren kimse bir seneye kadar hapis 

ve iki yüz liraya kadar ağır para öezasÜe eeüâ* 
landırürr. 

REİS — Maddeyi kabul edenler... Etmeyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

Üç yüz otuzuncu madde — Yukanki madde
lerde yazılı fiillerden dolayı bir sene ve daha zi
yade müddetle hükmolunacak hapis cezasma bu 
müddete muadil olmak üzere emniyeti umumiye 
nezareti altına alınmak cezası da üâve olunur. 

BEİS — Maddeyi kabul edenler... Etmeyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

Uç yüz otuz birinci madde — Ceza kanunu 
tatbikatında itiban amme kâğıtları para gibi
dir. itibarı âmme kâğıtları tabirile kanunen pa
ra gibi tedavül edenlerden başka Hükümetler ta
rafından ihraç edilmiş hâmile muharrer senetler 
ve kuponlar ve haiz oldukları mezuniyete bina
en müesseseler tarafından ihraç edilmiş olupta 
kanunen tedavül etmekte bulunan diğ-er bütün 
evrak ve senetler maksuttur. 

BEİS — Maddeyi kabul edenler... Etmeyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

İkinci f asü 
Devlete ait mühürler ve damgalarla sair 

alâmetlerin taklidi 
Uç yüz otuz ikinci madde — Hükümetin emir 

ve kararlan üzerine konulmağa mahsus olan 
Devlet mührünü taklit eden veya taklit fiiline 
iştirak etmeksizin başkaları tarafından taklit 
olunan mührü kullanan kimse üç seneden on se
neye kadar hapis ve elli liradan beş yüz liraya 
kadar ağır para cezasma mahkûm olur. 

BEİS — Maddeyi kabul edenler... Etmeyen
ler . . . Madde kabul edilmiştir. 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Efendim, encümenden 
bir sual soracağım. Bu mühürden maksatlan 
nedir? Ormanlarda ağaçlan damgalamak için çe
kiçler vardır. Bu mu kastedilmektedir? 

ADLİYE ENCÜMENİ MAZBATA MUHAR
RİRİ SALÂHATTİN B. (Kocaeli) — Markalar 
için de aynca ahkâm vardır. Fakat orman ida
resinin ağaçlan damgalamak için kullandığı şe
yi ben bilmem. 

REİS — Maddeyi kabul edenler... Etme
yenler . . . Madde kabul edilmiştir . 

Uç yüz otuz üçüncü madde — Resmî daireler
den veya amme müesseselerinden birinin mührü
nü taklit eden veya taklit fiiline iştirak etmek
sizin başkaları tarafından taklit olunan mührü 
kullanan kimse bir seneden beş seneye kadar 
hapis ve yirmi liradan iki yüz liraya kadar ağrr 
para cezasile cezalandırılır. 

Ammeye itimat vermek için kullanılan tas-
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dik ve tevsik muamelelerine mahsus sair alet 
ve vasıtaları taklit eden veya taklit filine iş
tirak etmeksizin bunları kullanan kimseye de 
ayni ceza verilir . 

REÎS — Maddeyi kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Üç yüz otuz dördüncü madde — Evvelki 
maddelerde yazılı olan aletlerin işaret veya 
eserlerini taklit eden veya taklit filine işti

raki olmaksızın taklit olunan eseri havi olan 
şeyi kullanan kimse hakkında filin mahiyetine 
göre bu maddelerdeki cezalar üçte bir nisbetin-
de indirilerek tatbik olunur. 

REÎS— Maddeyi kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Üç yüz otuz beşinci madde — Yukarıda ya
zılı maddelerdeki suçlara iştirak haricinde tak
lit edilmiş olan işaret veya eserleri havi olan 
evrak ve reşya ve vesikaları satan veya satın 
alan veya her ne suretle olursa olsun alan kim
se bu suçlar için muayyen olan cezalarla ceza
landırılır. 

REÎS — Maddeyi kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Üç yüz otuz altıncı madde — Hakikî mühür
leri ve ammeye itimat vermek için kullanılan 
tasdik ve tevsike mahsus alet ve vasıtaları ele 
geçirerek bunları başkalarının zararma veya 
kendi veya başkalarının menfaatine kullanan 
kimse altı aydan üç seneye kadar hapis ve yüz 
liradan beş yüz liraya kadar ağır para cezasile 
cezalandırılır. 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Bu maddeye mirî 
çekiçlerin, yani Devlet çekiçlerinin ilâve edil
mesi lâzımgeliyor. Bunu ilâve etmeyi encümen 
düşünmüyor mu? 

ADLİYE E. M. M. SALÂMATTÎN B. (Ko
caeli) — Efendim, maddede tasdik ve tevsika 
mahsus alât ve vasıtalar deniliyor. Bunu umu
mî şekilde ifade etmeyi daha muvafık bulduk. 
Yarın olabilir ki bunun yerine başka bir âlet 
konur. Mutlaka bu gün çekiç diye ifade edilen 
ve yarin değişici bir hüküm koymadık. Bura
da umumî şekilde ifade ettik ki her ne kullanı
lırsa onu ifade eder. 

REİS — Maddeyi kabul edenler... Etmeyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

Üç yüz otuz yedinci madde — Taklit veya 
tağyir edilmiş olan kanunî damga veya işaret
leri veya her ne suretle olursa olsun tağyir edil
miş olan ölçü veya tartı aletlerini başkalarmm 
zararma kullanan kimse iki aydan bir seneye 
kadar hapis ve on liradan iki yüz liraya kadar 
ağır para cezasile cezalandırılır. 

Ticaret yaparken veya ammeye açık olan ti
caret yerlerinde taklit veya tağyir edilmiş olan 
kanunî damga veya işaretleri veya her ne suretle 
olursa olsun tağyir edilmiş olan ölçü veya tartı 
aletlerini elinde bulunduran kimseye de ayni 
ceza verilir. 

REÎS — Maddeyi kabul edenler . . . Etmeyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

Üç yüz otuz sekizinci madde — Ceza kanu
nu tatbikatında ölçü veya tartı aletlerinde; ölç
meye veya tartmaya yarayan her hangi bir alet 
dahil sayılır. 

REÎS — Maddeyi kabul edenler... Etmeyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

Üç yüz kırk sekizinci madde — Bir kimse 
tamamen veya krsmen bir varakanın aslını ya
hut asim ziyaı takdirinde kanunen makamına 
kaim olacak suretini ortadan kalâırır veyahut 
bozar ve bundan umumî veya hususî bir zarar 
doğarsa 339, 340, 342, 345 inci maddelerde bil
dirilen farklara göre mezkûr maddelerde yazılı 
cezalarla cezalandırılır. 

REÎS — Maddeyi kabul edenler . . . Etmeyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

Üç yüz elli dördüncü madde — Hekim ve 
eczacı veya sıhhiye memuru Hükümetçe emni
yet ve itimat olunacak bir vesikayı hatıra bina
en haMkata muhalif olarak verirse on beş gün
den üç aya kadar hapis ve yüz liradan bin lira
ya kadar ağır para cezasile cezalandırılır. 

Böye hakikate muhalif olarak tanzim olun
muş vesikayı kullanan kisme hakkında dahi ay
ni ceza tertip olunur. Eğer bu gibi hakikate mu
halif vesikaya mebni deli olmayan bir kimse 
asabı ve akıl hastalıkları müesseselerine kabul 
ve orada ikamet mecbur edilir veya başkaca fa
hiş bir zarar husule gelirse failin göreceği ceza 
altı aydan üç seneye kadar hapistir. 

Eğer birinci fıkrada yazılı fiil, failin kendi
sine yahut başkasına verilmiş veya vait ve te
min olunmuş para ve sair menfaat mukabilinde 
irtikâp olunmuş ise göreceği ceza üç aydan İM 
seneye kadar hapistir. 

Eğer vesikadan ikinci fıkrada yazılı olan fa
hiş zarar zuhure gelmiş ise ceza bir seneden beş 
seneye kadardır. Her halde bu cezalarla bera
ber ilk fıkradaki para cezası iki kat olarak hük-
molunur. 

Para veren veya vait yahut menfaat temin 
veya vadeden kimse hakkmda dahi üç aydan bir 
seneye kadar hapis cezası hükmohraur ve verilip 
alınan para ve sair eşya da müsadere olunur. 

REÎS — Maddeyi kabul edenler... Etme
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

Dört yüz on dördüncü madde — Her kim on-
beş yaşım bitirmeyen bir çocuğun veya mecnun 
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yahut irade ve temyizi selbeden maluliyetle ma
lûl olduğunu veya şuuru marazî inhisaf halinde 
bulunduğunu bildiği bir kimsenin rrzma geçer
se üç seneden aşağı olmamak üzere ağır hapse 
mahkûm olur. 

Bu fiil cebir ve şiddet veya tehdit icrasile 
yahut mukavemeti selbeden diğer bir vasıta ile 
veya mukavemet iktidarı olmayan kimseye kar
şı yapılırsa ağır hapis cezası yedi seneden aşağı 
olamaz. 

REÎS — Maddeyi kabul edenler... Etme
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

Dört yüz on altıncı madde — Her kim cebir 
ve şiddet veya mukavemeti selbeden diğer bir 
vasıta ile on beş yaşını dolduran bir kimsenin 
veya cebir ve şiddet ve vasıtaya müracaat et
meksizin mukavemete iktidarı olmayan şahsın 
rrzma geçerse üç seneden aşağı olmamak üzere 
ağır hapse konulur Yine bu suretlerle ırz ve na
musa tesaddiyi tazammun -eden diğer bir fiil ve 
harekette bulunursa İM seneden aşağı olmamak 
üzere hapsolunur. 

REİS — Maddeyi kabul edenler . . . Etme 
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

Dört yüz yirmi birinci madde — Kadınlara 
ve genç erkeklere söz atanlar on beş günden üç 
aya kadar ve sarkıntılık edenler bir aydan altı 
aya kadar hapsolunur 

REFİK B. (Konya) —Efendim, encümenden 
soruyorum bu maddede kadınlar tabiri vardır. 
Lisanımızda yalnız olarak kadm sözü söylenildi
ği zaman derhal evli olan kadın hatıra gelir. 
Bilmiyorum, bu tabirde kız da dahil midir? Da-
hilse tasrih edilmesi faydalı olacağı kanaatin
deyim. 

İkincisi, genç erkeklere söz atanlar denmek
tedir. Genç tabiri kaç yaşa kadar devam eder?.. 
Lütfen tasrih etsinler? 

ADLİYE ENCÜMENİ MAZBATA MUHAR
RİRİ SALÂHATTİN B. (Kocaeli) — Efendim, 
maddenin aslı şudur. Madde (kız ve erkek genç 
kimselere söz atanlar) diyor. Burada söz atan
lara ceza vardır. Bu maddenin tebdilini icap 
ettiren sebeplerden birisi de sarkıntılık edenler 
için ceza tayin edilmiş olmamasıdır. Sarkıntılık 
suretile bir harekette bulunanlara istidlâlen di
ğer bir madde tatbik edilmek isteniyordu ki o 
maddenin cezası daha hafiftir. Şu halde sarkıntı
lık edenler hafif ceza gröüyorlar, söz atanlar bu 
maddeye göre daha ağır ceza ile cezalandırılı
yordu. Bu nisbetsizliği izale için maddenin ta
dilini encümen teklif etti. Eski yazılışta (kız ve 
erkek genç kimseler) idi. Halbuki biz (kadm 
ve genç erkekler) dedik. 

Kız da kadm tabiri içine girebilir. Kadın 
deyince olsa olsa bakire hariç kalabilir denir ki 
bu, maksut değildir. Madde kadm için mutlak

tır, erkeklerden de gençlere mahsustur. &en§ 
erkek kanunda şudur, budur diye tavsif edile
mez, takdirî bir keyfiyettir (Gülüşmeler).. Bi
naenaleyh bu yazılışta 

KÂZIM Pş. (Diyarbekir) — Yaşı tayin edil
melidir. 

ADLİYE ENCÜMENİ MAZBATA MUHAR
RİRİ SALÂHATTİN B. (Kocaeli) — Rica ede
rim efendim. Hâkim huzuruna gelerek, böyle 
bir söz atma filinden dolayı kendini mağdur gö
rerek bir ceza tayinini isteyen veya polisin, bu 
hareketi görerek hakkmda takibat yapılmasını 
istediği erkeğin genç olduğu takdir olunabilir. 
Maddede şu veya bu yaşta denemez. 

EMİN FİKRÎ B. (Aydm) — Kaç yaşındaki 
kadma söz atılırsa ceza görülür? 

ADLİYE ENCÜMENİ MAZBATA MUHAR
RİRİ SALÂHATTİN B. (Kocaeli) — Kadm hak
kında bir şey yoktur efendim, mutlaktır. Er
kekler için genç tabiri vardır. 

REFİK B. (Konya) — Bu izahatla anlaşılı
yor ki kadın kelimesi içinde kız da dahildir. 

REİS — Evet efendim. 
Maddeyi reye arzediyorum... 
SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgat) — Kadın

lara söz atan erkekler ceza görürler, erkeklere 
söz atan kadınlar neden ceza görmesin? (Bravo 
sesleri, alkışlar). 

REİS — Maddeyi reye arzediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Dört yüz yirmi üçüncü madde — Her Mm 
on beş yaşını dolduran bir kızı alacağım diye 
kandırıp kızlığını bozarsa altı aydan iki sene
ye kadar hapsolunur. 

Evlenme vukuu halinde dava ve ceza tecil 
olunur. Şu kadar ki beş sene içinde koca aley
hine boşanmaya hükmolunursa huku amme 
davası avdet eder ve evvelce ceza hükmolun-
muşsa çektirilir. 

REÎS — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Dört yüz otuz beşinci madde — Her kim on 
beş yaşım doldurmamış olan bir küçüğü kandı
rarak fuhşe teşvik eder ve bunun yolunu ko-
laylaştınrsa iki seneden eksik olmamak üzere 
hapsolunur ve yüz liradan beş yüz liraya ka
dar ağır para cezası alınır. 

Kandırmak keyfiyeti küçüğün usulünden 
veya kardeşlerinden biri yahut veli veya vasi
si, muallim veya mürebbisi yahut hizmetkâr
ları veya nezaretleri altma verilen sair kimse
ler tarafından vaki olursa fail üç seneden aşa
ğı olmamak üzere hapse mahkûm edilir. 

Kandırmak keyfiyeti on beş yaşını doldur
muş olupta henüz yirmi bir yaşını bitirmemiş 
olan kimseler hakkında vukubulursa fail altı 
aydan iki seneye kadar hapsolunur ve elli lk 
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radan iki yüz liraya kadar ağır para cezası alı
nır. 

Kandırmak cürmü bu maddenin ikinci fık
rasında gösterilen kimseler tarafından işlenir
se faili iki seneden eksik olmamak üzere hap-
solunur ve yüz liradan beş yüz liraya kadar 
ağır para cezası alınır. 

Yirmi bir yaşmı doldurmuş olan kız ve ka
dınları fuhşe teşvik eden koca veya ana veya 
baba ve kardeş hakkmda altı aydan iki sene
ye kadar hapis cezası hükmolunur. 

REİS — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Dört yüz otuz altmcı madde — Her kim 
fuhuş zımnında nzasile olsa bile henüz yirmi 
bir yaşını bitirmeyen bir bakiri veya bir ka
dını yahut cebir ve şiddet ve tehdit veya nü
fuz icrası yahut hile ile yirmi bir yaşım biti
ren bir bakir veya kadını başkası için iğfal 
veya tedarik yahut sevk veya bir yerden di
ğer yere naklederse bir seneden üç seneye ka
dar hapis ve elli liradan beş yükz liraya ka
dar ağır para cezasile cezalandırılır. 

Bu fiiller yirmi bir yaşmı doldurmayan ba
kir veya kadın hakkmda iğfal veya cebir ve 
tehdit veya nüfuz icrası ile yahut baba, ana, 
kardeş veya sair usulden biri yahut koca veya 
veli ve vasi veya muallim ve ve mürebbi veya 
hizmetkârları yahut nezaretleri altma verilen 
sair kimseler tarafından yapılırsa iki seneden 
beş seneye kadar hapsolunur. 

Bu fasla giren suçlarm ihzari hareketleri
ni işleyenler asıl suç için yazılı cezanın altıda 
biri ile cezalandırılır. 

REİS — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Dört yüz kırkıncı madde — Zina eden kan 
hakkmda üç aydan otuz aya kadar hapis ceza
sı tertip olunur. Karmm evli olduğunu bile

rek bu fiilde şerik olan kimse hakkmda da ayni 
ceza hükmedilir. 

REİS — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Dört yüz kırk birinci madde — Kansı ile 
birlikte ikamet etmekte olduğu evde yahut 
herkesçe bilinecek surette başka yerde kan 
koca gibi geçinmek için başkasile evli olmayan 
bir kadını tutmakta olan koca hakkmda üç ay
dan otuz aya kadar hapis cezası hükmolunur. 

Erkeğin evli olduğunu bilerek bu fiilde şerik 
oln kadın hakkmda da ayni ceza verilir. 

RAİF B. (Trabzon) — 440 mcı maddenin en
cümende yapılan müzakere sırasmda encümen 
arkadaşları arasıda bir noktada ihtilâf hasıl ol
du. Bu ihtilâfı heyeti celileniz huzurunda ar-
zedeceğlm. 440 mcı maddede «evli olan kadın 

zina ederse» ona ceza tayin edilmektedir. Bu 
ceza hem kadm hakkmda hem de kadının bu 
filine şerik olan kimse hakkmda tatbik edilmek
tedir. 441 inci maddede ise evli olan bir erkek 
hakkında nasıl ve nezaman ceza tayin edilece
ği tasrih olunmaktadır. 441 inci maddede erke
ğe şu hallerde ceza verilir diyor. Erkek zina 
yaparsa ona ceza verilmez, ancak evli olan bir 
erkek kansile birlikte ikamet ettiği hanede ve
yahut herkesçe bilinecek bir surette, başka bir 
yerde evli gibi bir kadınla yaşarsa o zaman ona 
ceza verilir deniyor. 

Erkeğin bu filine şerik olan kadın hakkmda 
da ceza verilir mi, verilmez mi? Meri olan ceza 
kanununda erkeğin filine şerik olan kadma ceza 
verilemezdi. Hükümetin verdiği teklifte bu kadı
na da ceza verilmesi lâzımgelir denildi ve bir 
tadil teklifi ile Meclise sevkedildi. Hükümetin 
tadil teklifi bu noktaya münhasırken ve 441 inci 
madde bu şekilde iken encümen maddenin as
imi da değiştirdi. Dedi ki, erkek evli olduğu 
halde, evli gibi nikâhsız olan bir kadmla bir
likte yaşarsa ona cöza vermek lâzımgelir dedi. 
Şu şartla ki o kadm bekâr olursa. Yani erkeğin ,-
beraber yaşadığı kadmın evli olmaması dolayı-
sile ceza veriliyor. Başka birisinin ailesi ise ceza 
verilmiyor. Encümende bu şekilde karar verildi. 
Bir kısım arkadaşlar bu böyle olmamalıdır de
diler. Erkek evli olduğu halde bu şekilde başka 
bir kadınla hayat yaşarsa ceza vermek doğrudan 
doğruya kendisinin kurduğu ve mensup olduğu 
ailenin haysiyet ve şerefini ihlâl ettiğinden dola
yıdır. Bu maksatla ona ceza verilirken onunla bu 
şekilde yaşıyan kadının evli olup olmaması ha
izi ehemmiyet değildir. Ceza kanununun aslı 
böyle olduğu gibi ve daima da böyle tatbik edile-
gelnıiştir. Vaziyet böyle olduğu halde, Hükümet • 
bu noktanın tadiline lüzum görmediği halde 
encümenin bunu tadil ederek erkekler lehine 
biraz mütemayil hareket etmiş olması birinci 
maddede kadın hakkmda vazolunan şiddetli 
ahkâmı burada erkek lehine tahfif etmesi ma-
delet esasını ihlâl eder. Bu maddenin, Hükümetin 
teklifi veçhile değiştirilmesini teklif ediyorum. 

ADLİYE E. M. M. SALÂHATTtN B. ( Ko
caeli) — Efendim, 441 inci maddenin encümen
de takarrür eden şekli hakikaten ekseriyetle 
verilen bir kararladır. Esbabı mucibe mazbata
mızda, yapılan münakaşayı aynen yazdık. Fakat 
Raif Beyefendinin izah buyurduklan ve Hükü
met namına encümende hazır bulunan ceza iş
leri umum müdürü Beyefendinin de Raif Beyin 
noktai nazarını teyit ettikleri halde, encümen 
ekseriyeti, bu telâkkiyi kabul etmedi. Sebep 
şudur: Ecümen filhakika 441 inci maddenin ta
dili sebebi o maddede, kansile birlikte oturduğu 
evde veyahut herkesçe kan koca gibi yaşıyor 
zannedilecek surette nikâhsız bir kadım tutmak
ta olan koca hakkmda üç aydan otuz aya kadar 
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hapis cezası verilir, diye yazılı idi. Fakat böyle 
evli bir adamla oturan kadm için ceza 
yoktu. Halbuki Raif Beyefendinin buvur-
duklan, ondan evvelki 440 inci maddede 
zinadan dolayı kadm için de, kadınm filine 
iştirak eden erkek hakkmda da ceza verili
yordu. Binaenaleyh bu maddede de böyle evli 
bir erkekle bir fiilde bulunan, iştiraki olan ka
dın için de ceza verilmesi adilânae görülerek 
encümen tarafından teklif kabul edilmişti. Fa
kat her ikisini de yukanki maddede erkek ka
dınm evli olduğunu bilerek kaydini koyduk ve 
bu maddede kadına ceza vermek için münase
bette bulunduğu erkeğin evli olduğunu bilerek 
kaydini koyduk. Fakat bu tadil vesilesile mad
denin içinde nikâhsız kadm tabiri geçiyor. Ni
kâhsız kadm nedir. Metres gibi, herkesin kan 
koca gibi yaşıyor zannettirecek şekilde tuttuğu 
kadının nikâhsız olması manasında olan bu ibare 
daha ziyade tavzih edilse iyi olur diye ortaya 
bir fikir atıldı ve buna karşı ceza işleri umum 
müdürü Bey nikâhsız kadının o evli erkekle ni
kâhsız olmasıdır dedi. Bunu biz kabul etmedik. 
Delilimiz şudur. Her ne kadar kanunu medeni
nin meriyetinden evvel ceza kanunu meriyet mev
kiin geçmişse de bu kanunun diğer maddelerin
de yazılı bazi kayit ve hükümlerden bizim mem
leketimizde teaddüdü zevcatm artık kalkacağı 
vazlı kanunca malûmdur. Evli bir ekek diye ta
yin edilmiş olan ceza hususunda tuttuğu kadınla 
nikâh rabıtası gibi bir mana vermeye cevaz yok
tur. Bu nikâhsızdan maksat, kadmm evli ol
maması meselesidir. Maksat bu olduğunda ek
seriyet hâsıl olduğu gibi, nikâhsız bir kadım 
bu şekilde evli bir adamm bulunduğu evde veya 
herkesin kan koca zannedeceği şekilde bulun
masının bu maddeye göre de cezayı istilzam et
meyeceği kanaati izhar edildi. Dendi ki evli bir 
kadm başkasile zina fili yaparsa kocanm dava 
etmesile yine takibe maruz kalır. Bu itibarla 
bir kadının ayni hareketinden dolayı kocası 
tarafından ikame olunacak şikâyet üzerine hak
kmda kanunî takibat yapılmasından başka bir 
de münasebette bulunduğu evli erkeğin kansı 
tarafından böyle bir şikâyet vuku bulursa yine 
cezalanması gibi, bir fiilden dolayı ayn ayn 
iki şahsî dava ikame edenler tarafından cezaya 
maruz kalması neticesi çıkıyor, bu ceza nazari-
yatile kabili telif olmadığı görülmüştür. Za
ten bu kabîl fiillerin cezayi istilzam etmesi alâ
kadar olanlarm şikâyeti şahsiyelerine bırakıl
mıştır. Zira resen takiple esasta kabîh olan şu 
hareketin belki aile hususiyetini ortaya ifşa et
mekten çekinerek şu ve bu suretle meselenin ber
taraf edilmesini ve nihayet o evli erkeğin şu ha
reketinden müteessir olan kadmm mahkemeye 
müracaatle bir boşanma karan istihsal etmesine 
hiç bir mâni yoktur. îşte böyle kocasının kendi 
hukukuna hürmetkar olmayarak başka bir ka

dınla münasebette bulunmasından müteessir 
olan bir kadmm bu teessürünü bir dereceye 
kadar içtimaî zaruret halinde kabul ederek ce
za vermemiz keyfiyetinde o kadmm evli, evsiz 
olduğunu ayırmaksızm mutlak olarak bu salâhi
yeti kabul edersek o kadmm duçar olduğu 
mağduriyeti telâfi edelim derken evli diğer bir 
erkeğin, bütün bir aile şerefini de mevzubahs 
ettireceğiz. Vakıa bu iddia hakikî olursa bel
ki bunun tecvizi mülayim gelebilir; fakat her 
iddia olunan şeyde hakikate vâsıl olunmaz. Bir 
kıskanç kadmm böyle bir zan altmda ve bu gün
kü hayatta şu veya bu bazı münasebetler, şüphe
ler uyandırarak bunu müddeiumumiliğe bildire
rek şikâyet etmesi ve onun hakkmda takibat 
yapılabilmesi ihtimali vardır. 

O iddianın, isnadm doğru olmadığı tebeyyün 
edebilir. Fakat ortada yıkılan bir ailenin şerefi, 
haysiyeti vardır. Bu kolay, kolay telâfi edilemez. 
Hatta o kadına müfteri cezası verilse bile bu iti
barla maddenin evli olmayan, esasen nikâhsız 
olan bir kadınla evli bir erkeğin bu şekilde ha
yat geçireceği tebeyyün ederse ceza görecektir 
ve sonra efendiler teslim buyurursunuz ki; va-
zn kanun da, fertler de daima insanlara karşı 
hüsnü zanna memurdur. Evli bir adam kendi ka-
nsmın başkası tarafından münasebetine vâkıf 
olupta bunu tecviz etmesi, ses çıkarmaması ta
savvur edilemez. Denilebilir ki; âlem, âlemi im
kândır. Bu da olabilir derseniz şimdi kabul etti
ğimiz beyaz kadınlar ticaretini meneden hüküm 
ler meyanmda 435 inci maddenin sonunda ( ve
lev nzasile bile olsa yirmi bir yaşmı doldurmuş 
olan kız ve kadmlan fuhşa teşvik eden koca ve
ya ana veya koca veya baba ve kardeş hakkmda 
altı aydan iki seneye kadar hapis cezası hükmo-
lunur) diyor. 

Kansmı kendi rizasile fuhşa teşvik eden bir 
koca hakkında bu tahrik cürmünden dolayı re
sen takibat yapılarak ceza verilmesi hükmü ka
bul edildikten sonra zannederim Raif Beyefen
dinin fikirleri muvafıkı madelet olamaz. 

RAİF B. (Trabzon) — Arkadaşlar, ben fazla 
izahat vermemiştim. Beklemiştim M; mazbata 
muharriri encümende cereyan eden müzakerele
ri burada izah etsinler ve ondan sonra hangi 
noktada tevakkuf ediyorlarsa o nokta hakkmda 
ben düşündüklerimi arzedeyim. 

Mesele çok naziktir; ehemmiyetlidir. Onun 
için sabrınızı suiistimal etmemek şartile biraz 
müsaadenizi istirham edeceğim. 

Salâhattin Bey diyorlar M, meri olan ceza ka
nunundaki nikâhsız tabiri bize anlatıyor ki bi
zim bu günkü yapmış olduğumuz şekil meri ce
za kanununda da böyle idi. Halbuki biz diyo
ruz ki, oradaki nikâhsız tabiri bu gün kabul e-
dilen şekil demek değildir. Yani orada da bu ka-
bÜ file mücaseret edenler hakkmda beraber ya
şadığı kadm ister başka bir erkekle evli olsun, 
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ister bekâr olsun, ceza verilirdi. Onu biz şimdi 
değiştiriyoruz diyoruz. Hakikaten nikâhsız ka
dm tabiri eski ceza kanununda aynen şu şekilde 
idi: «Karısı ile birlikte ikamet etmekte olduğu 
hanede veyahut herkesçe bilinecek surette baş
ka yerde kan koca gibi yaşamak için nikâhsız 
kadın tutmakta olan koca hakkmda» madde bu 
idi. Salâhattin B. diyorlar ki, burada nikâhsız 
tabirinden maksat asıl bu file şerik olan kadının 
nikâhsız olmasıdır. 

Halbuki biz diyoruz ki buradaki nikâhsız ta
birinden maksat erkekle münasebette bulundu
ğu kadın arasında bir nikâh rabıtası olmaması 
keyfiyetidir (Güzel sesleri). Diyorlar ki kanun-
nen hukukan buna imkân yoktur. Çünkü taad
düdü zevcat menedilmiştir. öyle olunca nikâh
sız. bir kadın tutan erkek tabiri maddeten hu
sul bulamaz. Bu taaddüdü zevcatm menedilmiş 
olması nikâhsız tabirinin münasebette bulundu
ğu kadın ile kendi arasındaki rabıtayı ifade et
mesine mânidir, buyuruyorlar. Halbuki ceza ka
nunu 1 temmuz 1926 da mevkii meriyete girdi. 
Kanunu medenî ise 4 teşrinievvel 1926 tarihinde 
mevkii meriyete girdi. 

Bu arada bizde taaddüdü zevcat vardı. Binaen
aleyh nikâhsız kadın tutmakta olan adam demek 
eğer ikinci münasebette bulunduğu kadın kendi 
kendisile nikâhlı ise ceza yoktur demektir. Ni
kâhlı değilse ceza vardır. O zaman taaddüdü 
zevcat bizde cereyan etmekte idi. O da anlatı
yor ki buradaki nikâhsız tabirinden maksat, 
münasebette bulunan kadınla erkek arasındaki 
münasebatı tarif ve tayindir. Tatbikatta da şim
diye kadar bu gibi fiillerde bütün mahkemele
rimiz, mahkemei temyiz, maddeyi bu şekilde 
anlamış ve bu şekilde tatbik etmiştir. Fakat 
bir an için kabul edelim ki Salâhattin Beyin de
dikleri doğrudur. Eski ceza kanunu da bu gün 
kabul ettikleri şekilde idi. Fakat biz daima ce
za kanununu böyle tekâmüle ve ihtiyacımıza 
uydurmak için 60 - 70 maddeyi değiştirdiğimiz 
bir sırada eskiden böyle idi diye ona saplanma
nın manası yokfcur. 

Düşünülecek mesele şudur; bu şekilde evli 
olduğu halde başka bir kadmla bir arada yaşa
yan bir adama ceza verelim mi, vermeyelim mi? 
Salâhattin Bey diyor ki; eğer beraber yaşadığı 
kadın bekârsa ceza verelim, fakat o kadın baş
ka bir adamm karısı ise ona o vakit ceza verme
yelim. Halbuki arkadaşlar bu adama şu sebep
le ceza vermek lâzımgelir; sureti umumiyede biz
de insanlarm birbirile olan münasebetlerini içti
maî noktai nazardan tanzim eden kanunlarımız 
pek esaslı ye mühim bir prensibi daima göz önün
de tutmuşlardır. O prensip şudur; kuvvetli 
fert istiyorum ve sonra kuvvetli, efradaı birbi
rine sâdık* muti aileler istiyoruz. Aile rabıtasını 
zaafa duçar edecek her hareketi ceza kanunu ile 
veya mâni cezalarla tehdit etmek, önüne geçmek 

; istiyoruz. Kanunu medenide aile efradının düş-
I müşlerine, muktedir olanların nafaka vermek 

mecburiyeti vardır. Fakat bir dostun bir dos
ta nafaka vermek mecburiyeti yoktur. Bir ba
banın evlâdı üzerinde hakkı tedibi vardır, 
döğebilir. Bunu kanunu medeni tasrih etmiş
tir. Ceza kanunu babasını öldüren bir evlâda 

j kasten bile olmasa idam cezası vermektedir. Şim
di yapılan tadilde evlâdını öldüren adama da 
idam cezası verilmektedir. Gerek kanunu me
deni gerek ceza kanunu aileleri ve aileler ara
sındaki rabıtaları kuvvetlendirmek istediği, için 
her hareketi şiddetle tecziye etmek icap eder. 
Zina, haysiyet ve şerefi ihlâl edecek cürüm
leri ; ceza kanununda müzakere etmek işin ne
zaketi noktai nazarından ehemmiyet kesbet-
miştir. Meydana çıkmasın, belli başlı sebep 
budur, çünkü bu şekilde bir iş olursa, o işin 
vukuundan ziyade şüyuu mucibi hacalet olabi
lir. Onun için bazı mani tedbirler konmuştur. 
Şikâyet ederse müddei umumilik ele alsın, et
mezse müddei umumilik alâkadar olmasm den
miştir. Fakat bu bukadardır, daha ileri gide
mez. Onlar ki mahkemeye şikâyet etmişlerdir, 
artık endişe ettiğimiz iş zail olmuştur, mahke
mede her şey konuşulabilecektir. 

Şöyle düşünülebilirdi: Zinayı, şunları bun
ları mahkemeye aksettirmektense bunlar hak
kında kocaya boşama davası hakkı verelim. 
Fakat biz daima ailelerin yıkdmamasmı, on
ların kuvvetli olarak devam etmesini arzu et
tiğimiz içindir ki kocayı muhayyer bıraktık. 
Sen karına ceza vermek suretile terbiye edebi
lir ve yine bir arada yaşayabilirsin dedik. 
Onun için bu cezalar buraya vazedilmiştir. 
Şimdi ceza verilmemesini arzu ettikleri şahsm 
vaziyetini şöyle kısaca arzedeyim: Bir erkek 
evlidir, ailesi vardır, belki çocukları da var-

| dır. Bu erkek kocası gaipte bulunan, 
memlekette olmayan evli nikâhlı bir 
kadını iğfal etmiş, onunla beraber 
ya o evde yahutta başka bir yerde karı koca 
gibi yaşamaktadır. Şimdi bu vaziyeti o adamın 

J çocuklarile beraber oturan ailesi pek âlâ bilir. 
! Fakat buna hiç bir şey yapmak imkânı yoktur. 
I O kadm ne yapacaktır?Akşam, sabah kocası eve 
j gelmiyor, bütün hayatını yeni kadınla geçiriyor. 

Bütün israf atı o kadına yapıyor. Biz bu kadına 
i bir hakkr dava vermiyecek miyiz? Kadm müd-
j deiumumiye gidip te benim kocam gece gündüz 
| evine gelmiyor hayatını, başka bir kadınla geçi-
! riyor, derse müddeium,umî bu cürüm değildir 
j diye bir şey yapamıyacaktır. Salâhattin Bey di-
I yorlar ki; evli bir kadm şikâyet edilen bir kadın-
; la münasebette ise bu şikâyet hali üzerine yapı-
| lan tahkikat neticesinde o kadının kocası da mey-
İ dana çıkacaktır. Namusuna tecavüz edilen erke-
; ğin haysiyeti de mahkemelerde mevzubahs ola

caktır. Rica ederim, bu arzettiğim mesele mi 
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daha yeisaverdir, yoksa erkeğin haysiyeti mah
kemelerde mevzubahs olacaktır diye diğerini ce
zasız bırakmak mı icap eder? 

Böyle bir kadına şikâyet hakkı vermemek, 
kadınlara tanınan hakkı da ihlâl etmek demek
tir. Yani kadın böyle bir harekete ictisar etse 
mensup olduğu ailenin ve ötekinin berikinin 
haysiyetini haleldar ettiği için erkek hakkında 
ceza tahfif edilmiştir. Fakat yine diğer kadın 
evli ise şikâyet etse ceza vermiyeceğiz demek
tir. Bu olur mu? Fakat kendi ailesi vardır, bekâr 
bir kadınla münasebette bulunursa buna ceza ve
riyoruz da kendi ailesinin haysiyet ve namusunu 
lekedar ederek, hiyanet ederek ve fazla ola
rak ta diğer taraftan nikâhlı bir kadmla bera
ber bir arada yaşamak suretile bir ailenin na
musuna tecavüz etmek gibi bir cürmü affedi
yoruz. Eğer bunda adalet varsa bunu kabul 
edebiliriz. Fakat takdir buyurursunuz ki, bun
da adalet yoktur. Bizim temin etmek istediği
miz aile namusu bu şekilde duçarı zâf olacak
tır. Takdir heyeti ceülenizindir. 

ADLÎYE ENCÜMENİ MAZBATA MUHAR-
kîRÎ SALÂHATTÎN B. (Kocaeli) — Efendim, 
cezaî bir hüküm konulurken ve bilhassa böyle 
aile hususiyetlerine de taallûk edince tamami-
le hissî sahadan tecerrüt ederek, her iki şeklin, 
içtimaî zararları mukayese edilmek suretile, he
yeti celilenin hükmetmesi lâzımdır. 

Bendeniz bu münasebetle Raif Beyefendinin 
bilhassa kadın, erkek arasında bir müsavatsızlık 
atfı hususundaki düşüncelerinin yerinde olmadı
ğını kısaca arzedeceğim. 

Beyefendiler, meseleyi basitleştirelim. Ev 
li bir erkeğin bir kadınla ya kansile beraber ya
şadığı bir evde veyahut başka bir evde, herke
sin kan koca gibi yaşıyor zannedeceği bir şekilde 
birlikte yaşamaları hali, bu madde ile, o evli 
erkek hakkmda, karısı tarafından şikâyeti şah
siye vuku bulursa, kanunen takibat yapılaca
ğım göstermektedir. Gayrimeşru surette bera
ber bulunan kadın, ekseriyetin fikrince, nikâh
sız bir kadm olmak lâzımdır. Bizim maddenin 
aslile, kanunun aslındaki (nikâhsız kadm) ta
birinin pek vuzuh ifade etmemekte olduğunu 
teslim etmekle beraber, bu tabiri, taaddüdü 
zevcat olmadığına nazaran, kadının evli olma
ması suretinde anlamak zaruridir diyoruz. Yok
sa evli bir erkeğin kendisile beraber yaşadığı 
o kadmla aralarmda bir nikâh mevcudiyetini 
kabul edersek kendilerinin buyurdukları gibi, 
1926 senesi temmuzunda meriyete geçen bu ka
nunun 441 inci maddesinin ancak teşrinievvel 
926 ya kadar hüküm sürebilmişse sürmüştür 
ondan sonra ölmüştür. Zira bu maddenin ima
line imkân yoktur. Evli bir erkeğin ikinci bir 
kadmla evlendiği mutasavver olamaz. Çünkü 
kanunu medeniden sonra taaddüdü zevcat orta
dan kalkmıştır. Bu itibarla mahkemenin böyle 

| anladığına hükmetmek bendenizce hakikî ve 
ihsaî bir malûmata müstenit değildir. Bunu 
şahsen söylüyorum. Eğer hâkimlerimiz böyle 
anladılarsa 926 teşrinievvelindenberi kanunu 
medenile evli bir erkeğin hiç bir kadınla nikâh
lı olarak bulunması mutasavver olamaz. Nikah
sız olarak telâkki etmek daha doğrudur ve şeri
ki töhmeti olan kadına ceza vermek lâzımdır di
ye Hükümetin teklif ettiği maddeyi encümen tet
kik ederken maddenin tatbikte yanlış anlaşıl
mağa müsait olan bu cümlenin de tadilini dü
şünmesi çok yerindedir. Arzettiğim gibi mese
leyi böyle basitleştirerek nazan dikkate alalım. 
Böyle bir kadmla evli addolunacak şekilde gay
rimeşru bir münasebet olmasında kadm ya ni
kâhlıdır veya nikâhsızdır. Eğer kadın nikâhlı 

I ise kadmm kocası ya işi biliyor veya bilmiyor. 
Biliyorsa beynelemilel ahkâm mahiyetini almış 
olan beyaz kadın ticaretinin meni mukavelesinin 
bizim de aldığımız hükümlerine nazaran cezası 
verilir ve bundan dolayı da o kocanın cemiyeti 
beşeriye içinde düştüğü zelil mevkii düşününüz. 

Eğer bilmiyorsa o halde erkeğin hakkı vardır. Ev
li bir erkekle kendi karısmm tıpkı kan koca gibi 
başka bir yerde kapamp yaşadığım bilmeyen bir 
adam bunu duyduğu zaman, kanun zina filin
de kabul ettiği şekilde hakkı davayı kocaya ver
miştir. Bu hakkim kullanabilir. Kadınla erkeğin 
müsavi tutulması keyfiyetine gelince: Bu zahi
ren çok cazip görülebilir. 

I Fakat efendiler, kadm hakkmda daha dik
katli davranmamaız lâzımdır. Çünkü kadın ne
sebi değiştirecek bir şekilde çocuk çıkarır. Bu 

I keyfiyet nazan dikkâte alınarak elbette kadm 
| hakkmda daha fazla takyidat konulmuştur. Ceza 
| kanunlan bu gibi hareketleri takip ediyorsa el-
| bette kadm için daha fazla hükümler arayacak

tır. Yoksa burada kadın şöyle imiş, erkek böyle 
I imiş demekle, arzettiğim gibi bu zahiren cazip 
I bir şekilde meselenin tasviri, davayı kazandıra-

maz. Erkek kansımn bu hareketini anladığı za
man tekrar ediyorum, isterse dava eder, cezalan
dırılmasını ister; istemezse efendiler, çoluk ço
cuğu varsa bir zina davası diye ortaya bir şey 

I atmağı doğru bulmaz. Hukuk hakimine giderek 
i boşanma kararmı ister. Bunu evlâtlarının ati-
I yen şerefine mugayir addeder, zina davası aç-
i maz. Mahkeme sicillâtma geçerek kadm şunu 
j yapmıştır diye o kadınla iyi yaşadığı zaman hâ-
j sü olan çocuklarının haysiyetlerini, şereflerini 

korumak endişesi bu meselenin ortaya çıkanl-
| masma mâni olur. Zannederim M içtimaî faide 

noktasından bu da çok düşünülecek bir mesele-
I dir. Bu itibarla şimdi böyle arzettiğim nazik 
j vaziyetleri düşünen bir erkeğin hiç hakkmı tanı-
j mayıpta, beri yandan evli erkeği, kansmm da-
i va etmesile ciheti adliyece hakkmda takibat ya-
ı pılması fecaatim lütfen tasavvur buyurunuz, 
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ona göre hüküm vermek şüphesiz Heyeti celile-
nizindir. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgat) — Evli bir 
erkek, evli veya evsiz bir kadını kendi evine ka
payıp kan koca gibi bulundurursa şimdiye kadar 
bir ceza görüyordu. Demek ki; bu kanunla da 
ceza görecektir. 

Evli bir erkeğin kansı buradadır, kendisi Es-
kişehire gitmiştir. Orada evine hizmetini gör
dürmek üzere bir hizmetçi veya ahçı kadın ge
tiriyor. Ailesi bunu duyuyor, ihbar vukuunda o 
adam hakkında takibat yapılacak mı? (Gülüş
meler). 

ADLÎYE E. M. M. SALÂHATTÎN B. (Koca
eli) — Şimdi efendim, evsiz kadına hasredilmek 
esasmdaki noktai nazarımızı arzederken demin 
de söylediğim gibi bir kadının kıskançlık sai-
kasile böyle bir şikâyette bulunması ihtimali 
mevcuttur. Her iddia olunan şeyin hakikat ol
ması lâzımgelmez. Eğer tahkikat neticesinde id
dia subut bulmazsa meselenin şüyuu her halde 
iyi bir şey olmaz; 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgat) — Meselâ, 
Eskişehirde bulunan bir memurun kendisi ev
lidir, ailesi Ankaradadır. Orada başka kadınla 
bulunduğu ora müddeiumumisine ihbar edilirse 
ne olacaktır? 

ADLÎYE E. M. M. SALÂHATTÎN B. (Koca
eli) — Efendim, zannederim ki, müddeiumumi 
kendisine arzedilen her şeyi hemen mahkemeye 
vermez. Yeni usulü ceza mucibince evvelâ hazır
lık tahkikatı yaparak takip edip etmemek husu
sunda salâhiyetini istimal eder. Yoksa mutlaka 
arzuhal verdi diye mahkemeye sevketmez. Böy
le bir isnat karşısında kalınırsa hakikat tecelli 
eder, ona göre muamele yapılır. 

REFÎK B. (Konya) — Efendim, gerek Raif 
Beyefendi ve gerek Salâhattin Beyefendi, mü
dafaa ettikleri noktai nazarları hakkında kâfi 
derecede kuvvetli sebepler söylediler. Bendeniz 
bunları tekrar etmiyeceğim. Yalnız Raif Beye
fendi mütaleasını izah ederken şunları söylemiş
lerdi. 

Kanunlar fertlerin ve cemiyetin, ailelerin 
hayatını ıslah için, idame için, tanzim için 
yapılır; yapılırken de bu erkânı esasiye da
ima göz önünde bulundurulur. 

Bu üç mühim esası izah ederlerken, birer 
birer söylerlerken dediler ki: Eğer biz, ka
dına zinada, gayrimeşru münasebette bulu
nan bir erkeğin zevcesine böyle bir dava hak
kını vermeyecek olursak o zaman aile binası 
çöker ve dolayısile heyeti içtimaiye bundan 
müteessir olur. Bu esbabı mucibenin yanına 
bunun kadar haizi ehemmiyet olan mühim bir 
şey daha ilâve etmek zarureti vardır. O da 
suhuletle kabili mütaleadır M kadınlar bilhas
sa hassasiyette erkeklerden geri kalmazlar ve 
hatta bazı mefhumlarda ileri giderler. Onla-
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I rm en hassas bulundukları mevzu da zevciyet 

münasebetine ve aile münasebetine taallûk eden 
keyfiyettir. Bunda bazan mahkemeleri de şa
şırtacak şekilde hareket ettikleri her gün işi
tilen, görülen hadiselerdir. Bu itibarla her 
hangi bir kadının zevcinin şu veya bu hareke
tinden şüphe ederek haddi zatinde afif olan bir 
ailenin reisi olan bir erkeğin zevcesi onun hak
kında, dava ikame ederek, benim kocam fi
lânın karısile gayrimeşru münasebette bulunu
yor demesi hakkını tanıdığınız gün işte Raif 
Beyefendinin istinat ettiği esbabı mucibe ken
di kendine yıkılmış olur. Yani böyle mutlak 
bir hak tanıdığınız gün işte sizin üzerinde hak
lı olarak çok titrediğiniz aile hayatı o zaman 
kökünden sarsılır. Bu itibarla kanunî tedbir
ler üzerinde Salâhattin Beyefendinin söylemiş 
olduğu sözlerin belki kuvvetli ve belki zaif 
yerleri vardır. Fakat kanunu medeni meriyete 

| girdikten sonra zaten nikâhlı mevzuunun mü-
talea edilmesine imkân olmadığından dolayı 
bizzarure kanunu medeni meriyete gir
dikten sonra nikâhsız tâbirini başkasile 
evli olmayan kadm şeklinde almak daha hayırlı 
ve daha isabetli olur. Arzettiğim sebepler dola-
yisile kadına mutlak hak verilmemesinde de ai
le hayatının, aile binasının mahfuziyeti nokta
sından isabet edilmiş olur. Bu itibarla encümen 
noktai nazarmm, ekseriyet noktai nazannm ka
bulünde selâmet vardır. 

RAÎF B. (Trabzon) — Arkadaşlar, fazla söy
lemeyeceğim. Mesele lüzumu derecede izah edil
miştir. Yalnız İM noktayı tebarüz ettireceğim. 
Müsaade buyurursanız bu noktalan arzedeyim. 

Salâhattin Bey; şimdiye kadar mahkemele
rimiz bu işi böyle anlamış, böyle tatbik etmiştir 
dediğim halde bu ifade ihsaiyata müstenit de
ğildir, şu vesikaya, bu senede müstenit değildir, 

I binaenaleyh kıymeti yoktur; dediler. Eğer ken-
I dilerini ikna etmek için faydalı olacağını bil

seydim bu bapta verilmiş ilâmlardan bir İM ta
nesini burada, şimdi huzurunuzda okurdum. 
Mütemadiyen eski kanuna istinat etmekten ne 
fayda görmektedirler. Bizim ceza kanununun 
esaslarını iktibas ettiğimiz Îtalyan ceza kanunu 
son zamanlarda tadil edilmiştir Tadil edilen îtal
yan ceza kanununda böyle bir vaziyette bu er
keğe ceza vermekte ve hatta şu şekilde iki kat 
ceza vermektedir. Müsaade buyurursanız onu 
arzedeceğim. 

Evli olduğu halde evli bir kadınla bu şekilde 
karı koca gibi bir arada yaşayan erkek iki cü
rüm irtikâp etmiş oluyor. Bunun birisi; kendi ai
lesi tarafından vukubulan şikâyet üzerine ceza 
görmesidir. Diğeri de ikinci ailenin erkeği tara
fından karısı ve şeriki cürmü sıfatile onun aley
hine ikame ettiği zina davasıdır. Bu takdirde 

I içtimai ceraim davası tatbik olunur diyor. Son-
I radan yapılan bu kanun, esaslarını iktibas etti-
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ğimiz eski kanununa nazaran daha mütekâmil 
olacağı için eski esaslara istinat etmekte zan
nederim o kadar fayda yoktur. 

Refik Bey arkadaşımız; eğer böyle, bu va
ziyetlerde evli erkeğin, çocuklarile yalnız kal
mış olan ailesine şikâyet etmek hakkını verirse
niz o vakit korktuğumuz endişeye düşebiliriz. 
diyorlar. Fakat sorarım, düşünceleri yalnız ö 
erkekle beraber bir arada yaşayan kadının aile
si midir, beriki aileyi düşündükleri yok mudur? 

Bu esas kabul edilirse ikisini birden düşün
mek vardır. En nihayet bir noktaya, nazarı dik
katlerinizi celbetmek istiyorum. Ceza kanunu 
müzakere edilirken olmuş fiiller değil, fiillerin 
olmaması maksuttur. Yoksa şu olursa ceza veri
lir, bu olursa affedilir demek değildir. Ceza, 
ahkâmı maniadır. Cemiyet içinde bu işler olma
sın diyoruz, bu işleri yapmaym diyoruz, mak
sadımız budur. Binaenaleyh endişe ettiğimiz ne 
ise ona göre ahkâmı müeyyide koyalım. Diye
lim ki bu şekilde fenalık yapan, şu şekilde fena
lık yapan, kendi ailesine sadakatsizlik gösteren, 
başkasına da tecavüz eden şahıs, hem kendi aile
sinin şikâyeti üzerine cezalanır, hem de beraber 
yaşadığı kadının zevcinin şikâyeti üzerine ceza 
görür, diye ahkâmı müeyyide vazedersek bu iş
lerin önüne geçmiş oluruz. Evli olan bir kadına 
ceza vermeyiz diye bu kürsüden söylenemez. Bi
naenaleyh bunu Heyeti aliyenin takdirine arze-
derim. 

ADLİYE E. M. M. SALÂHATTİN B. (Koca
eli) — Efendim, maruzatım şahsım namrnadır. 
Türkiye heyeti içtimaiyesinin aile inzibatmm, 
ailenin yüksek şerefinin himayesi, ceza kanunu
nun koyduğu cezaî müeyyedelerle, müstantık hu
zurunda yapılacak tahkikatlarla ve müddeiumu
milerin takibatından beklenmemelidir. Bu; aile 
ve mektep terbiyesile iktisap olunur. (Bravo 
sesleri). Ortada mevzubahsolan, vaki olan bir 
file ceza tertibidir. Yoksa bu şekilde, yıkılmış 
olan ailenin hiç bir vaziyeti tamir edilmiyor. 
Yalnız bu, faile ceza verelim mi, vermiyelim mi? 
Bu düşüncelerden intibahî tesiri tetkik edelim: 
Bu günkü evlâtların, çocukların, masum olan
ların, bütün hayatları içinde sürükleyecekleri şe
refsizlik lekesi devam ederse rica ederim bek
lenilen içtimaî faide hâsıl olur mu? Bu efali 
Hükümet resen takip etmiyor. Ancak kadın veya 
o vaziyette olan erkeğin şikâyeti şahsiyesile ta
kip ediyor. Demin arzettiğim gibi bu hareketin 
bir sır halinde ve ifşa etmemek suretile geçiş
tirilmesinde faide görülebilir. Bütün medenî 
memleketlerin kanunları da bu yoldadır. Bizim 
elimizdeki kanun Türk ceza kanunudur. Fakat 
İtalya ceza kanunundan bazı esaslar alınmıştır. 
1931 senesinde neşredilmiş olan İtalya ceza ka
nununun mütekâmil bir ceza kanunu mahiye
tinde mutlak olarak telâkki edemeyiz. Yeni bir 
prensibin muhafazası için hükümler konulmuş

tur. Onu bize silâh olarak, kuvvetli bir delil ola
rak serdedemezler. 

(Müzakere kâfi sesleri). 
BEİS — Kifayeti müzakere hakkında bir 

teklif vardır, okunacaktır. 
(Burdur Halit, Konya Refik Beylerin takrir

leri okundu ) 
Yüksek Reisliğe 

Konuşulma kâfidir, maddenin reye konması
nı isteriz. 

Burdur Konya 
Halit Refik 

REİS — Müzakereyi kâfi görenler . . . Gör
meyenler . . . Müzakere kâfi görülmüştür. Bir 
takrir daha vardır, okunacaktır. 

Yüksek Reisliğe 
441 inci maddenin aşağıdaki şekilde yazılma

sını teklif ederim: 
Karısı ile birlikte ikamet etmekte olduğu ha

nede yahut herkesçe bilinecek surette başka yer
de kan koca gibi geçinmek için kadın tutmakta 
olan koca hakkında üç aydan otuz aya kadar 
hapis cezası hükmolunur. Erkeğin evli olduğunu 
bilerek bu fiilde şerik olan kadına da ayni ceza 
verilir. 

Trabzon 
Raif 

REİS — Takriri reyinize arzediyorum. Naza
rı dikkate alanlar . . . Almayanlar . . . Takrir na
zarı dikkate alınmamıştır. O halde maddeyi re
yinize arzediyorum Kabul, edenler . . . Etmeyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

Dört yüz kır dokuzuncu madde — öldür
mek fili: 

1 - Kan, koca, kardeş, babalık, analık, ev
lâtlık, kayın baba, kaym ana, damat, gelin, 
üvey baba, üvey ana, üvey evlât haklarında 
işlenirse, 

2 - Vazifesini yaptığı sırada veya vazifesini 
yapmasından dolayı Devlet memurlarından biri 
aleyhinde icra olunursa, 

3 - Zehirlemek suretile yapılırsa. 
Fail on sekiz seneden aşağı olmamak üzere 

ağır hapis cezasına mahkûm olur. 
REİS — Maddeyi kabul edenler... Etmeyen

ler... Kabul edilmiştir. 
Dört yüz ellinci madde — Öldürmek fili: 
1 - Usul veya furudan biri aleyhinde işle

nirse, 
2 - Büyük Millet Meclisi azasından biri aley

hine ika edilirse, 
3 - Canavarca bir his sevkile veya işkence^ 

ve tazip ile ika edilirse, 
4 - Teammüden icra olunursa, 
5 - Birden ziyade kimseler aleyhine işlenirse,, 
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6 - Yangın, su baskını ve gark gibi yedinci 

babm birinci faslında beyan olunan vasıtalarla 
yapılırsa, 

7 - Velevki husule gelmiş olmasın diğer bir 
cürmü hazırlamak veya kolaylaştırmak veya 
işlemek için ika olunursa, 

8 - Başka bir cürmün işlenmesi akabinde o 
cürümden hâsıl olacak faideyi elde etmek veya 
bu gayeye vusul maksadile yapılan ihzaratı sak
lamak için işlenmiş olursa, 

9 - Bir cürmü gizlemek vaya delil ve emare
lerini ortadan kaldırmak veya kendisinin veya
hut başkasının cezadan kurtulmasını temin et
mek maksadile vukua getirilirse. 

Fail ölüm cezasına mahkûm edilir. 
REİS — Maddeyi kabul edenler... Etmeyen

ler... Kabul edilmiştir. 
Dört yüz elli üçüncü madde — Kasten katil 

cürmü, failin veya karısının yahut anasmm 
veya kızının ve torununun yahut kız evlâtlığı
nın veya kız kardeşinin haysiyet ve namusunu 
kurtarmak için yeni doğmuş çocuk aleyhine 
doğarken veya doğar doğmaz işlenmiş ise fail 
beş seneden on seneye kadar ağır hapis ile ce
zalandırılır. 

SAİT AZMÎ B. (Kayseri) — Muhterem arka
daşlar; kendisinin, karısının, kızının veya diğer 
aile efradının haysiyet ve namusunu korumak 
için nameşru olarak doğan bir çocuğu doğarken 
veya doğar doğmaz katledenler hakkında şu 
maddede beş seneden başlayan ve asıl katil ce
zasından daha hafif olan bir ceza esası konuldu. 
450 inci madde de usul ve fürudan birisi aley
hindeki katilden, dolayı idam cezasına mahkûm 
edileceğini kabul ettik. Encümende şöyle bir ih
tilâf husule geldi. Nameşru bir çocuğu öldüren 
baba, ana veya büyük baba veyahut kardeş (do
ğuranın kardeşi) bunu doğarken öldürmüşse 
asıl katil cezası 18 sene iken beş seneye kadar 
cezası inebilecektir. 

Fakat doğarken öldürmemiş ise doğduktan 
bir iki gün sonra Öldürmüş ise bu adam idam 
edilecektir. Baba ve anasını öldürenin cezasını 
görecektir. Usul ve füru hakkındaki idam, aile 
rabıtasını düşünmekten mütevellittir. Nameşru 
bir çocuk için böyle bir rabıta mutasavver ola
maz, bunun içindir ki cezayi teşdit eden bir hal 
yoktur, doğrudan doğruya katil, yapan kimse
nin cezası verilsin. Yani 15 seneden 18 seneye 
kadar bir ceza verilsin, fakat baba ve ana öldür
müş kimse gibi idam edilmesin. Meselâ, bir adam 
sabahleyin kalkmış, akşama kadar işile meşgul 
olmuş, akşam üzeri evine geldiği zaman hemşi
resinin veya kızınm nameşru bir çocuk doğur
duğunu 7, 8 saat sonra görmüş. Bir piç viyak vi
yak ağlıyor. Çocuğun bacağından tutuyor ve 
anasının kafasına indiriyor, bu suretle çocuk ö-
lüyor. Sonra bir baba köydeki veya şehirdeki işi
ni görmek için gitmiş ve akşam gelmiş, bakmış 

ki evinde bir piç.. Bacağından tutmuş, ahlâksî2 
kadının başına vurmuş, çocuk ölmüş. Haysiyet 
ve namusunu kurtarmak için bunu yapan bir 
adamı id<ım edeceğiz. İtalyan ceza kanununnu 
256 inci maddesine göre meşru usul ve füruunu 
öldüren kimse müebbet hapse mahkûm oluyor ki 
bizdeki idam ce sasının mukabilidir. İtalyan ah
lâkının ne olduğu hakkında- bir şey arzetmeye-
ceğim, fakat namus kaygusu Türk camiasında 
her halde Garp Devletleri camiasından daha 
yüksek telâkki edilmiştir. Garpte her halde na
mus için katil ika edecek insanlar çok azdır. Fa
kat bizde sayılamayacak kadar çoktur (Bravo-
sesleri). Hem meşru kaydini kaldırmak, hem de 
burada bunun tashihini rica ederim (Takrir ve
riniz sesleri). 

ADLÎYE E. M. M. SALÂHATTİN B. (Koca
eli) — Beyefendiler, pek malûm bir hakikattir. 
Medeniyetin en büyük farikası fert intikam his-
sile hareket ederek kendinin duçar olacağı her 
hangi bir haksızlık ve mağduriyet üzerine kendi 
kendine hesabını görmesi salâhiyetini haiz de
ğildir. Bu salâhiyet Devlet teşkilâtına verilmiş
tir. Bu itibarla hiç bir şahsın her ne sebeple olur
sa olsun müdafaai nefiste ve kanunun kabul et
tiği beraet sebeplerinden gayri bir şekilde baş
kasını öldürmeğe salâhiyeti yoktur. Fakat bazı 
hareketler vardır ki failin iradesi üzerinde müt
hiş tesirler ika eder, artık başka suretle düşün
mesine aklı selimle hareket etmesine mâni olur. 
Bu haller sebebi muhaffif, sebebi mazeret vesa
ire telâkki edilmiştir. Burada kabul edilen esas
lar budur. Kanunun aslında 926 dan bu güne 
kadar cari olan kanunda maddede sayılan aka-
ribinin namusunu kurtarmak için gayri meşru 
çocuğu yani veledi zinanın, ( kanunda veledi 
zina tabiri vardır), doğduğunda beş gün zar
fında ve nüfus siciline kaydedilmeden öldürül
düğü hallerde hafif ceza verileceği yazılıdır. Beş 
gün İtalya kanununa göre nüfus siciline kayit 
için mevzu müddettir, bizde bu müddet bir ay
dır. Binaenaleyh müddet doğru ve yerinde bir 
şey ve istinat ettirilecek bir kayit değildir. Hal
buki ceza nazariyatı kitapları tetkik edilmiştir. 
Orada bir arkadaşımızın bize verdiği izahata 
göre de hiç bir şahsa ne olurs aolsun, bir insanı 
yeni doğsun, ne vakit doğarsa doğsun, öldürmek 
salâhiyeti hatırdan geçmez. Onun için bu bir hak 
olarak ta kabul edilemez. Yalnız doğar doğmaz 
gayri meşru çocuğu dünyaya getiren kadm şu 
hareketinden dolayı namusunu kurtarmak zaru-
retile bunu öldürürse cezası hafif olsun denile
bilir. Yoksa aradan zaman geçtikten sonra bunu 
öldürmesi keyfiyetinin ahkâmı umumiyeden ha
riç tutulmasında hiç bir sebep görülmemiştir. 
Binaenaleyh şahısların kendilerinde ceza tatbi
ki gibi bir hak tasavvur etmek te kabil olamaz. 
Böyle bir düşünce medeniyet kanunlarile de 
kabili telif değildir. Bütün tekîifatımız ilmî esa-
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sata müstenittir. Aynen kabulü muvafık olur. 
SAÎT AZMt B. (Kayseri) — Efendim, ben

denizin de ricam ahkâmı umumiyeden ayrılma
maktır. Ahkâmı umumiye adam öldürene katil 
filinden dolayı 15 seneden 18 seneye kadar ceza 
veriyor. Bazıları müstesna... Meselâ katil fili 
canavarca ve işkence ile yapılırsa, Müyük Mil
let Meclisi azasından birisi aleyhine işlenirse, 
anaya, babaya karşı yapılırsa faili idam olu
nur. Şimdi nameşru bir çocuğu doğururken 
görmemişte, tevlit anında, piçi doğuran ka
dının doğurma anında görmemişte bir kaç gün 
sonra muttali olmuş. Eğer görseydi ani tehev
vürle öldürecekti, fakat doğururken görme
miş, dükkândaymış, köydeymiş, işi varmış, 
bilâhare muttali olmuş ve yine gayrimeşrulcu 
ğun doğurduğu tehevvürle öldütmüş, bunu his
siyatına yedirememiş katlet mi». Biz * şimdi- bu
nu asacağız. Bu doğru değildir. Kata filinin 
cezası ne ise o verilsin. Yoksa sebebii şiddet 
sayılarak adamı asmak doğru değildir. Ben-
denizce ahkâmı umumiye tatbik edilmelidir, 
Bunun arzettiğim şeMİde yaziteaası için encü
mene iadesini teklif ederim ( Doğru sesleri ). 

Yüksek Reisliğe 
453 ünoü maddenin izah ettiğim esaslar da

iresinde yazılmak üzere encümene iadesini tek
lif eylerim. 

Kayseri 
Sait Azmi 

REÎS — Takriri nazarı dikkate alanlar... Al
mayanlar... Alınmıştır. 

Dört yüz elli altıncı madde — Her kim kar 
til kastile olmaksızın bir kimseye cismen eza 
verir veya sıhhatini ihlâl yahut aklî melekele
rinde^ teşevvüş husulüne sebep olursa bir aydan 
bir seneye kadar hapsölunur. 

Fiil, havastan veya azadan- birinin devam
lı zâfmı yahut söz söylemekte devamlı müşkü
lâta veya çehrede sabit bir eseri yahut yirmi 
gün ve daha ziyade aklî veya bedenî hastalık
lardan birini veya bu kadar müddet mutat iş
tigallerine devam edememesini mucip olmuş ve
ya hayatını tehlikeye maruz kılmış veya ge
be bir kadın aleyhine işlenipte vaktinden ev
vel çocuk doğmasını intaç etmiş i s | ceza bir 
seneden beş seneye kadar hapistir. 

Fiil, katı veya muhtemel surette iyileşmesi 
kabil olmayacak derecede akıl veya beden has
talıklarından birini yahut havastan veya el 
yahut ayaklardan birinin veya söylemek kud
retinin yahut çocuk yapmak kabiUyetinâa zi
yamı mucip olmuş veya azadan birihih tatilini 
yahut çehrenin daimî değişikliğini veya gebe 
bir kadına karşı ika olunupta çocuğun düşmesi
ni intaç eylemiş ise ceza üç seneden on sene
ye kadar ağır hapistir. 

Fol-,- hif bir hastalığı veya mutadı oîaîi 
iştiğallerıden mahrumiyeti mucip olmamış ya
hut bıi haHer on günden ziyade uzamamış ise 
takibat icrası mutazarrırın şikâyetine bağlı ol
mak* şartile faü hakkmda bîr aydan üç aya 
kadar hapis veya yirmi beş liradan beş yüz li
raya kadar ağır para cezası İralsnolunur. Bu 
fiil 457 nci maddede yazılı vasıtalarla işlenirse 
takibat icrası şikâyete bağlı değildir. 

REÎS — Maddeyi kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Dört yüz elli yedinci madde — 456 nci mad
dede yaâ^E fiillere 440 uncu maddenin üçüncü 
bendinde yazılı hal inzimam eder yahu! fiil, 
gizli veya aşikâr bir salâh ile veya aşmdmcî 
ecza ile işlenrtiiş olursa asıl ceza altıda birden 
üçte-bîre kadar arttrihr. 

- Eğer fiilde 45$ inci maddenin ikinci bendin
de yazılı olan hal müstesna olmak üzere diğer 
bentlerindeki hallerden biri birleşirse bu bir
leşen fiil hakkftdâ 78 inci madde hükmü cari 
olmak şartile ceza üçte bir nisbetinde çoğal
tılır. 

REÎS — Maddeyi kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Dört yüz elli dokuzuncu madde — Her kim 
tedbirsizlik veya dikkatsizlik yahut meslek ve 
sanatta acemilik veya nizam, talimat ve emirle
re riayetsizlik neticesi olarak bir şahsa cismen 
eza verecek veya sıhhatini ihlâl edecek bir zarar 
iras eder yahut aklî melekelerinde teşevvüş hu
sulüne sebebiyet verirse: 

1 - 456 mcı maddenin birinci ve sonuncu fık-
j ralarmdaki hallerde takibat icrası şikâyete bağ-
I lı olmak şartile üç aya kadar hapis veya elli li-
I raya kadar ağır para cezsı, 
I 2 - Yine o mddenin ikinci ve üçüncü fıkrala-
i rmdaki hallerde üç aydan yirmi aya kadar ha

pis ve yüz liradan beş yüz liraya kadar ağır pa
ra cezası, 

Hükmolunur. 
3 — Bir kaç kişi cürümden mutazarrır olmuş 

ise bîr numaralı bentte hapis cezası altı aya ve 
ağır para cezası iki yüz liraya kadar, iki numa
ralı bentte hapis altı aydan otuz aya kadar ve 
ağır para cezası yüz elliden aşağı olmmak üzere 
hükmolunur. 

REtS — Maddeyi kabul edenler . . . Etme 
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

Dört yüz yetmişinci madde — Bir kadının 
rızası olmadığı halde çocuk düşürtmeğe mahsus 
vasıta kullanan kimse otuz aydan altı seneye ka
dar ve eğer çocuk düşmüş olursa yedi seneden 
on iki seneye kadar ağır hapse mahkûm olur. 

Eğer bu düşürtme neticesinde veya bunun 
için kullanılan vasıtadan kadın ölürse ceza on, 
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beş seneden aşağı olmamak üzere ağır hapistir. 

Eğer fail kadınm kocası ise bu maddede ta
yin olunan ceza altıda bir miktarı çoğaltılır. 

REİS — Maddeyi kabul edenler . . . Etme 
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

Dört yüz yetmiş sekizinci madde — Yukarı-
ki maddede beyan olunan haller haricinde aile-
sile birlikte yaşayan on iki yaşmdan aşağı bir 
gocuğa veya aile efradından birine rahim ve şaf-
katle kabili telif olmayacak surette fena mua
melelerde bulunan şahıs otuz aya kadar hapso-
lunur. 

Bu fena muamele neseben ve sıhren usul ve 
furudan biri aleyhine vaki olursa ceza üç aydan 
üç seneye kadardır. 

Bu muameleyi kan kocadan biri öbiri aley
hine yapmış ise takibat icrası mutazarrırın şi
kayetine bağlıdır. Mutazarrırı sağîr ise evlen
meden evvel üzerine hakkı velayet vesayeti olan
lar da şikâyette bulunabilir. 

ADLİYE ENCÜMENİ MAZBATA MUHAR-
BİRİ SALÂHATTİN B. (Kocaeli) — Maddede
ki «sağîr» kelimesinin «küçük» olarak tashihini 
rica ederim. 

BEİS — Maddeyi bu tashihle kabul eden
ler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

Dört yüz doksan birinci madde — Her kim 
diğerinin taşınabilir malmı rizası olmaksızın bu
lunduğu yerden faydalanmak için alırsa üç ay
dan bir seneye kadar hapsolunur. 

Hırsızlık : 
1 - Resmî dairelerde ve evrak mahzenlerinde 

bulunan Devlete ait mal ve evrak veya umumî 
müesseselerde muhafaza olunan yahut diğer ma
hallerde bulunup menafii umuma ait olan eşya 
hakkında vuku bulursa, 

2 - Âdet muktazası olarak yahut tahsis ve 
istimalleri itibarile umumun tekâfülü altında bu
lunan eşya hakkında işlenirse, 

3 - Hırsızla malı çalman arasında hizmet ve
ya bir iş yapmak veya bir yerde muvakkat olsun 
birlikte oturmak yahut karşılıklı nezaket icap
larından ileri gelen itimadı suiistimal neticesi 
olarak hırsızın sıyanetine terk ve tevdi olunmuş 
eşya hakkında işlenirse, 

4 - Gündüzün bir bina içinde veya duvarla 
çevrilen müştemilâtına girilerek işlenirse, 

5 - Yankesicilik suretile yapılırsa, 
6 - Mandıra, ağıl gibi hayvanata mahsus 

yerlerde bulunan yahut lüzumuna göre açık yer
lerde ve kırlarda bırakılan ve haklarında bu 
493 üncü maddenin beşinci fıkrasının tatbiki 
mümkün olmayan hayvanları bu yerden almak 
suretile işlenirse, 

Cezası altı aydan iki seneye kadar hapistir. 
Bu maddede ayrı ayrı gösterilen hallerden 

ikisi birden işlenen hırsızlık cezasının aşağı had
di bir sene hapistir. 

REİS — Maddeyi kabul edenler . . . Etmeyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

Dört yüz doksan ikinci madde — Hırsızlık: 
1 - Geceleyin bir bina içinde yahut süknaya 

mahsus bir yerde veya müştemilâtında işlenirse, 
2 - Kanunen veya Hükümetin emrile resmen 

mühür altına alınmış şeyler hakkında işlenirse, 
3 - Çalınan şey umumî bir felâket ve musi

betin tesir ve neticesini gidermek veya hafiflet
mek maksadile hazırlanmış eşya hakkında olur 
yahut umumî musibet veya heyecandan yahut 
mal sahibinin uğradığı hususî bir felâketten mü
tevellit kolaylıktan istifade suretile yapılırsa, 

4 - Mezarlıkların veya mahfuz mezarların 
muhafaza veya tezyini için konulmuş yahut ce
setle gömülmüş eşya hakkmda işlenirse, 

5 - İbadet olunan yerde mabede ait eşya hak
kında işlenirse, 

6 - Karada ve denizde her nevi nakil vasıta
ları içinde seyahat eden yolcuların eşya ve pa
rası hakkmda yahut umuma mahsus nakliye va
sıtalarını işletmekte bulunan idarelerin dairele
rinde veya istasyon ve iskelelerinde veya mabet
lerin içinde yapılırsa, 

7 - Ormanlarda kesilmiş odunları ve istif edil
miş kereste ve ağaçlan ve sair yerlerde koparıl
mış veya biçilmiş ve lüzumuna göre açık bırakıl
mış olan mahsulleri ve tarlalarda bırakılmış zi
raat aletleri hakkmda işlenirse, 

Suçlu bir seneden üç seneye kadar hapsolu
nur. 

Bu maddede yazılı suçlar ikiden fazla kimse
ler tarafından birlikte yapılır yahut yukarıda 
yazılı hallerden ikisi birlikte işlenirse cezanın 
yukarı haddi verilir. 

REİS — Maddeyi kabul edenler... Etme
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

Dört yüz doksan üçüncü madde — Hırsızlık: 
1 - Hırsız, hırsızlığı işlemek veya çalınmış 

malı başka yere kaldırmak için duvar, kapı, pen
cere, demir parmaklık, kasa ve sandık gibi şa
hıslan ve malları muhafaza için sağlam madde
lerle ve muhkem surette yapılmış şeyleri yıkar, 
devirir, kırar, deler veya mahveder yahut sunî 

vasıtalarla veya şahsî çevikliği sayesinde bertaraf 
edebilen nynialan kaldırarak hane ve sair yer
lere girer ve aşarsa, 

2 - Cürmü işlemek veya çalınmış eşyayı baş
ka, yere kaldırmak için taklit anahtar, yahut 
sair aletler kullanarak bir kilidi açar veya sahi
binin terk veya kaybettiği anahtarları elde ede
rek onunla yahut haksız yere elinde bulundur
duğu asıl anahtarla açarsa, 

3 - Kıyafet değiştirerek işlenirse, 
4 — Salâhiyeti olmaksızın resmî sıfat takına

rak yapılırsa, 
5 — Meskûn bir hanenin doğrudan doğru-
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ya müştemilâtından olan veya duvarla çevrilmiş 
bulunan yerlerindeki hayvan hakkında işlenirse, 
cezası üç seneden beş seneye kadar hapistir. 

Bu maddede ayn ayn gösterilen hallerden 
ikisi birlikte olarak işlenir yahut bu maddede 
yaxılı suçlar ikiden fazla kimseler tarafından 
birlikte yapılırsa cezanın yukan haddi hükmo-
lunur. 

REİS — Maddeyi kabul edenler . . . Etme
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

Beş yüz sekizinci madde — Her kim başkası
na ait olupta iade veya muayyen bir suretle isti
mal etmek üzezre kendisine tevdi veya her ne 
namla olursa olsun teslim olunan bir şeyi ken
disinin veya başkasının menfaatine olarak satar 
veya rehneder veya sarf ve istihlâk eder yahut 
ketim ve inkâr eyler veyahut tahvil ve tağyir 
ederse mutazarrır olan kimsenin şikayeti üzerine 
iki aydan İM seneye kadar hapis ve elli liradan 
aşağı olmamak üzere ağır para cezası ile ceza
landırılır. 

REtS — Maddeyi kabul edenler . . . Etme
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

Beş yüz dokuzuncu madde — Bir kimse iade 
veya muayyen bir suretle istimal etmek üzere 
kendisine tevdi olunan imzalı veya yazısız bir 
kâğıda imza sahibinin zararına olarak hukukça 
hükmü haiz bir muamele yazar veya yazdırır 
yahut elinde bedelsiz olarak kalmış olan bir se
nedi istimal ederse mutazarrır olan kimsenin şi
kâyeti üzerine üç aydan üç seneye kadar hapse 
ve yüz elli liradan aşağı olmamak üzere ağır 
para cezasına mahkûm olur. 

Bu imzalı ve yazısız kâğıt esasen kendisine 
tevdi ve teslim olunmayıpta berterkip ele geçi
rerek birinci fıkradaki cürmü işlemiş ise altıncı 
babın üçüncü ve dördüncü fasıllarında beyan 
olunan ahkâma göre ceza verilir. 

REtS — Maddeyi kabul edenler . . . Etmeyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

Beş yüz on ikinci madde — Her kim 296 
mcı maddede beyan olunan haller haricinde 
kendisi cürmün irtikâbına iştirak etmeksizin 
bir cürümden hasıl olan para veya sair eşyayı 
bilerek kabul eder veya saklar yahut satın alır 
yahut her ne suretle olursa olsun kabul etmek 
ve saklamak ve satmak hususlarında tavassut 
eylerse üç seneye kadar hapis ve beş yüz liraya 
kadar ağır para cezasile cezalandırılır. Şu kadar 
ki tayin edilecek ceza asıl fiil için verilecek ceza
nın üçte birini geçemez. 

Eğer fail bu fili itiyat etmiş takımından ise 
bir seneden aşağı olmamak üzere muvakkat sür
gün cezası ile beraber yüz liradan beş yüz lira
ya kadar ağır para cezasma mahkûm edilir. 

REtS — Maddeyi kabul edenler . . . Etmeyen
le r . . . Kabul edilmiştir. 

Beş yüz on dokuzuncu madde — Yukarıdaki 
maddenin ikinci ve üçüncü fıkralarında yazılı 
fiillerden tevellüt eden zarar, hayvanı sokan 
veya girmesine sebep olan şahsa müracaat hakkı 
olmak üzere hayvan sahibine tazmin ettirilir. Bir 
kaç kimseye ait olarak bir yerde otlatılan hay
vanların bir veya bir kaçının yaptıkları zarar, 
hasar birlikte otlayan hayvanların sahiplerine 
garameten tazmin ettirilir. 

ADLÎYE E. M. M. SALÂHATTİN B. (Ko
caeli) — Efendim, bu maddede ki (hasar) ke
limesi fazladır, silinecektir. 

REtS — Tashihle beraber maddeyi kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Türk ceza kanunundaki şikâ
yet ve şikâyetname ve şahsî iddia tâbirleri (ya
zı ile şikâyet) olarak değiştirilmiştir. 

REİS — Maddeyi kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

ÎM madde encümenden gelmişti, geldi mi? 
ADLtYE E. M. M. SALÂMATTİN B. (Ko

caeli) — Uyuşturucu maddeler hakkındaki ka
nun lâyihası encümendedir, takdim edeceğiz. 
Fakat bunun ceza kanununa da taallûk eden 
hükümleri vardır. Onunla bu gün encümene 
tevdi olunan iki maddeyi beraber getireceğiz. 

BÜTÇE E. Rs. HASAN FEHMÎ B. ( Oümü-
şane ) — Ruznamenin 4, 5, 6, 7 nci maddele
rinin müstaceliyetle müzakeresini teklif ediyo
rum. 

REÎS — Ruznamenin bu maddelerinin müs
taceliyetle müzakeresi teklif ediliyor. Müsta
celiyet teklifini kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

7 — inhisarlar teşkilâtını değiştirmek ve ec
nebi mütehassıs tahsisatını arttırmak salâhiyeti 
hakkında 1/728 numaralı kanun lâyihası ve 
Bütçe encümeni mazbatası [1] 

REÎS — Heyeti umumiyesi hakkmda söz is
teyen var mı? Maddelere geçilmesini kabul 
edenler... Etmeyenler... Maddelere geçilmesi ka
bul edilmiştir. 

İnhisarlar teşkilâtını değiştirmek ve ecnebi 
mütehassıs tahsisatını arttırmak salâhiyeti 

hakkmda kanun 
MADDE 1 — İnhisarlar umum müdürlüğü 

1933 malî senesi bütçe kanununa bağlı (C) 
cetvelinde gösterilen memur ve müstahdemler 
adedini ve (A) cetvelinin ücret fasıllarına kon
muş olan tahsisat miktarını aşmamak şartile, 
İnhisarlar umum müdürlüğü teşkilâtmda ge-

fll 265 numaralı matbua zoptvn sonundadır. 
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rek adet ve gerek ücret itibarile tadilât icrası
na Gümrük ve inhisarlar vekili mezundur. 

BEİS — Maddeyi kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — inhisarlar umum müdürlüğü 
1933 malî senesi bütçesinin 9 uncu faslı unvanı 
(ecnebi mütehassıslar ücret ve harcırahlarile 
mütercimleri ve daktiloları ücret ve harcırahı) 
şeklinde değiştirilmiştir. 

REİS — Maddeyi kabul edenler... Etmeyen
ler,.. Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — ikinci madde mucibince unva
nı değiştirilmiş olan 9 uncu fasla, diğer fasıl
lardan yüz bin liraya kadar tahsisatı nakline 
Gümrük ve inhisarlar vekili mezundur. 

REİS — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 4 — Bu kanun 1 haziran 1933 tari
himden muteberdir. 

REİS — Maddeyi kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 5 — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Gümrük ve inhisarlar vekili memurdur. 

REİS — Maddeyi kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini tayini esami 
ile" reyinize arzediyorum. 
£^8 — Kaçakçılığın men ve takibine dair olan 
knunun bazı maddelerinin değiştirilmesine ve bu 
kanuna bir fıkra ilâvesine dair 1/609 numaralı 
kanun lâyihası ve Gümrük ve inhisarlar, Maliye, 
Adliye ve Bütçe encümenleri mazbataları fil 

REÎS — Heyeti umumiyesi hakkında söz iste
yen var mı? Maddelere geçilmesini kabul eden
le r . . . Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Kaçakçılığın men ve takibine dair kanunun bazı 
maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanunun 
58 inci maddesine bir fıkra ilâvesine dair kanun 

MADDE 1 — Kaçakçılığın men ve takibine 
dair 7 - I - 1932 tarih ve 1918 sayılı kanunun 
23 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir: 
Gümrük ve inhisarlar kaçakçılığına ait cezaî 

hükümler 
Cezaî hükümler fasimin birinci kısmında ya

zılı suçlara müteallik kaçak eşya müstesna olmak 
üzere gerek hariçten gelen ve gerek dahilde bu
lunsun kaçak eşya ve maddeler derhal zaptolu-

[1] 268 numaralı matbua zaptın sonundadır. 

nur ve tutuldukları yere en yakın olan Hükü
met merkezinde ve maznunun huzurunda zabıta 
memurüe ait olduğu gümrük ve inhisarlar me
murlarından ve bulunmadığı yerlerde malme-
murlarmdan mürekkep bir heyet tarafından 
zabıta memurile ait olduğu gümrük ve inhisar
lar memurlarından ve bulunmadığı yerlerde 
malmemurlanndan mürekkep bir heyet tarafın
dan nevi ve adet ve miktarını bildiren bir zabıt 
varakası tanzim ve imza olunur. 

Bunların arasında: 
1 - Suçun sübut delili olmakla beraber mahi

yetinin tayini fen ve ihtisas erbabmm tahlil veya 
tetkikine bağlı bulunan memnu maddeler zabıta 
memurunun resmî mührü ile mühürlenerek bu 
baptaki zabıt varakasile birlikte Gümrük veya 
inhisar idaresine makbuz mukabilinde verilir. 

2 - Kaçak olarak tutulan oyun ve sigara kâ
ğıdı, kibrit, çakmak gibi maddeler en yakın 
gümrük veya inhisar idaresi memurlarınca ve 
bulunmadıkları yerlerde ora Hükümetince ilişik
lilerin gözü önünde yok edilir ve bu iş ikinci bir 
zabıt varakasına geçirilir. Suçlusu bilinmeyen 
veya kaçmış bulunan kaçak maddelerin tesbi-
tinde de yok edilmesinde suçlunun bulunması 
aranmaz. 

Kaçak olarak tutulan tütün ve sigaralar ile 
barut, ateşli ecza, infilâklı maddeler, saçma, fi
şek ve av malzemesi takdir edilecek bedel ile 
ilmühaber karşılığında inhisar idaresine verilir. 
Bunlardan kullanılmağa elverişli olmayanlar o 
idarece ayırt edilerek yok edilir. 

3 - Satılması veya kullanılması memnu olma
yan kaçak maddeler ait olduğu gümrük veya in
hisarlar idaresine ve bulunmayan yerlerde mal-
memuruna ilmühaber mukabilinde teslim olunur. 

Yukanki hükümler, gümrüklerce tutulan in
hisar eşya ve maddeleri hakkında dahi caridir. 

Bu maddelerin ait oldukları inhisar idarele
rine tevdiinde, bedel ve resim aranmaz. 

HÜSNÜ B. (izmir) — Bu maddenin sebebi 
şevki, ele geçen servetin heder edilmeyerek ida-
rei inhisariyeye verilmesini temindir, ikinci 
fıkrasında oyun kâğıtları vardır ve imha edile
ceği yazılıdır. Halbuki bunlar Hilâli ahmere 
verilirse her halde senede 3 - 4 bin lira istifade 
eder kanaatindeyim. 

GÜMRÜK ve İNHİSARLAR VEKlLl ALI 
RANA B. (istanbul) — Oyun kâğıtları inhisarı 
zaten Hilâli ahmerce idare edilmektedir. Fakat 
Hilâli ahmer, kendisi damgalı olarak oyun kâğıt
ları yapmakta ve satmaktadır. Onun yaptırma
dığı oyun kâğıtlarını satmak muvafık olamaya
cağından maddenin ipkası lâzımdır. 

REİS — Başka söz isteyen var mı? (Yok ses
leri). Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul 
edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Mezkûr kanunun 55 inci mad
desi aşağıda yazılı şekle konulmuştur. 
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Bu kanunun 12, 13 ve 14 üncü maddelerile 

16 inci maddesinin son fıkrasında yazılı fiillere 
gümrük memurlarından teşkil edilen komisyon 
larca ve 25 inci maddenin birinci fıkrasile 44 
üncü maddelerde yazılı fiillere 1701 sayılı kanu
nun 69 ve 70 inci maddelerinde yazılı heyetler
ce para cezası ve müsadere karan verilir. 

Yukarıki fıkrada yazılı mercilerce verilen 
kararlara karşı suçlu ve gümrük veya inhisar 
idareleri tarafından 1701 sayılı kanunda göste
rilen müddet ve usul dairesinde sulh mahkeme
lerinde itiraz olunabilir. 

Sulh mahkemelerinin itiraz üzerine verecek
leri kararlar katidir. Şu kadar ki değeri elli li
radan fazla olan eşyanın müsaderesi hakkında
ki kararlar temyiz olunabilir. 

REİS — Maddeyi reye arzediyorum. Kabul 
edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Mezkûr kanunun 56 ncı mad
desinin 5 inci ve altıncı fıkraları şu şekilde de
ğiştirilmiştir : 

Bu kanunda yazılı ağır ve hafif para cezaları, 
ilişikli idarelerce hapis hükmü müstesna olmak 
üzere tahsili emval kanununa göre tahsil olunur. 
Bu suretle alınamayan ağır para cezalan Türk 
ceza kanununun hükümlerine göre hapse ve hafif 
para cezaları her üç lira ve küsuru için bir gün 
hesabile hafif hapse çevrilmek üzere gümrük 
veya inhisar idarelerinin verecekleri müzekkere
ler, Cumhuriyet müddeiumumiliklerince infaz 
olunur. 

REİS — Maddeyi kabul edenler... Etmeyen
le r . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 4 — Mezkûr kanunun 58 inci mad
desine aşağıda yazılı fıkra eklenmiştir: 

Tutulan kaçak eşya ve nakil vasıtalarile ka
çak maddelerin yapılmasında kullanılan âletle
rin sahibi veya taşıyanı kaçar ve kim olduğu 
bilinmezse tutulan zabıt varakası veya tahkikat 
evrakı üzerine salahiyetli mahkeme veya he
yetlerce kaçak eşya, alet ve vasıtaların müsa
deresine karar verilir. 

Bu karar verildiğinden beş gün içinde yeri
ne göre münasip vasıtalarla ilân edilir. İlân 
tarihinden bir ay içinde alakadarlarca mahke
meye itiraz edilmezse müsadere kararı katileşir. 

REİS — Maddeyi kabul edenler .. .Etmeyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

Muvakkat madde — Bu kanunun 3 ve 4 ün
cü maddeleri hükümleri 1918 sayılı kanunun 
meriyeti tarihinden bu kanunun neşri tarihine 
kadar yapılmış olan fiiller hakkında da tatbik 
olunur. 

Şu kadar ki hafif para cezasının infazı için 
tahsili emval kanununa göre hapisle tazyik 
edilmiş olanlar hakkında bu kanunun üçüncü 
maddesi mucibince para cezası istenmeyeceği 
gibi para cezası hapse de çevrilemez. 

KİTAPÇI HÜSNÜ B. ( İzmir ) — Efendim, 
bir para cezası hapis ile temin ediliyor. Yani 
hapse inkılâp ediyor. Binnetice bir hapis hük
mü koyuyoruz. Böyle bir hükmü cezayı nasıl 
olur da kanunun neşrinden evvel olan fiil
lere tatbik ediyoruz. 

ADLİYE E. M. M. SALÂMATTtN B. (Ko
caeli) — Evvelce hafif para cezası karan ve
rilmiş olan hususatta para cezasının infazı 
için idareler tahsili emval kanunu tatbik edi
yordu. Tahsili emval kanununca hapis ile de 
tazyik ediliyordu; hapisle tazyikte, lâzımge-
len müddet yattıktan sonra tahliye ediliyor. 
Fakat onun zimmetinde olan para cezasını yi
ne istifa etmek üzere Hazinenin hakkı olarak 
kalıyor. Bu yüzden binlerce evrak, binlerce 
dosya muamelesi ikmal edilmeyerek birikmek
tedir. 

Bunun önüne geçmek için teklif edilen 
maddede hafif para cezasının üç lira ve kü
suru için bir gün hapis cezası hükmü konmuş
tur. Şimdi hapsedilen mahkûmdan nakten pa
ra istifa edilmiyor. Fakat bu kanun neşredil-
diği zaman, tahsili emval kanununa göre evvelce 
hapsen tazyik edilmişte yine zimmetinde para 
cezası olarak Hazinenin alacağı görülüyorsa 
artık o adam için para cezası tekrar alınmaz 
ve para cezası hapse de çevrilmez. Halkm 
yeniden hapsedilmesine mâni olmak için bu 
muvakkat madde konmuştur. 

KİTAPÇI HÜSNÜ B. ( izmir ) — iki yüz 
lira cezayı naktiye mahkûm bir zat var. Bu 
zatin hakkında tahsili emval kanunu evvelce 
tatbik edilmemiş. Şimdi her üç lira için bir 
gün hapsedilmek suretile 66 gün hapsedilecek 
midir? 

ADLİYE E. M. M. SALÂMATTtN B. (Ko
caeli) — Hafif para cezaları veren idarî heyet
lerin salâhiyetlerinin haddi azamisi yirmi lira
dır. Fazla para cezası hükmedemezler. 

KİTAPÇI HÜSNÜ B. ( izmir ) — Efendim, 
gerçi kanunu yeni aldık, bununla beraber asıl ka
nuna baktım, 200 liraya kadar hapis cezası 

vardır. Şimdi bir adam ki 200 liraya mahkûm
dur. Bunun hakkmda tutarda 66 gün hapisle 
tazyik edersek bu, onun hakkmda ceza tecdidi 
midir, değil midir? Sonra bu usulî bir şey değil
dir mûhaffifi ceza olan maddeleri makabline 
teşmil ediyoruz. Fakat maznunun aleyhine olan 
bu hüküm nasıl makabline teşmil edilecektir? 
Bunu soruyorum. Yoksa hakikaten hapisle taz
yik edilmişse kurtulacaktır. Hapis maznunun le
hinedir. Yalnız bir fıkra var M arzettim. Şimdi
ye kadar üzerinde bir hüküm yapılmamışsa 
tahsili emvale müracaat edümemişse, açıkta du
ruyorsa bunun hakkmda şimdi üç liraya karşı 
bir gün hapisle tazyiki tatbik etmek maznunun 
aleyhinedir ve doğru değildir. 
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ADLÎYE ENCÜMENİ M. M. SALÂHATTÎN 

B. (Kocaeli) — Efendim, kaçakçılığın men ve 
takibi hakkındaki kanunun zannederim üç ye
rinde bu heyetler para cezası tayin edebilirler, 
denmektedir. 

Bu heyetlerin verecekleri cezanın haddi aza
misi 20 liradır. 20 liradan fazla ceza icap eden 
hususatta, salâhiyettar mahkemeler bakar, ba-
zan sulh ve ekseriya ihtisas mahkemeleri işin 
mahiyetine göre bakar. Bütün adlî cezaî hüküm
lerin infazı gibi bunlar da infaz edilir. Şimdi 
burada demin arzettiğim gibi bu heyetler tara
fından tayine kanunun salâhiyet verdiği 20 li
raya kadar olan hafif para cezalan için tahsili 
emval kanunu tatbik ediliyor. O kanunun verdi
ği salâhiyetle hapsen tazyik ediliyor. Müddet bi
tiyor, yine para alınamıyor, bu adam ıtlak edili
yor ,fakat para yine zimmetinde gözüküyor. Def
terde o suretle yazılıdır. 

Buna karşı tütün kanununda zaten kabul 
edilmiş olan üç gün ve küsuru için bir gün ha
pis kabul edildi. Şimdi bu hüküm, bu kanunun 
muvakkat maddesile makabline teşmil ediliyor. 
Teşmil ederken tıpkı Hüsnü Beyefendinin düşün
dükleri gibi bu para cezasına mahkûm olan şa
hısların zararına bu madde tatbik edilmesin di
ye bir kaydi ihtirazî koyduk. Şayet evvelce 
tahsili emval kanunu hükmünce hapsen tazyik 
olunmuşsa, bunlar hakkında artık zimmetlerin
de elan o para cezası mevcuttur diye yeni hük
me istinaden üç lirayı bir gün hapse çevirerek 
yeniden hapis tatbik edilmesin. Böyle tahsili 
emval kanunu tatbik edilmemiş ve zimmetinde 
mahkûm olduğu para cezası henüz stifa edilme
yeceği anlaşılmışsa yeni hüküm tatbik edilecek
tir. Yeni hüküm daha lehedir. Çünkü tahsili 
emval kanunu hem hapisle hürriyetini tahdit 
eder, ondan sonra da o şahıs yine borçlu olarak 
kalırdı. 

KİTAPÇI HÜSNÜ B. (İzmir) — Bendeniz 
öyle anlıyorum ki üçüncü maddenin manası şü
mullüdür. Yalnız 20 liraya kadar olan para ce
zalarına münhasır kalmıyor. Binaenaleyh ka
nunda münderiç olan bütün para cezaları o mad
denin muhtevası içindedir. Ya tasrih ediniz, 
20 liraya kadar olan para cezaları, deyiniz ki 
onlar içinden çıksın, veyahut şümuliendiriniz. 

ADLÎYE ENCÜMENİ MAZBATA MUHAR
RİRİ SALÂHATTÎN B. (Kocaeli) — (Mezkûr 
kanunun 58 inci maddesine aşağıdaki yazılı fık
ra ilâve edilmiştir ) deniyor. Üçüncü madde de

ğil, dördüncü maddedirr. Yani kanunun 58 inci 
maddesine şu fıkralar ilâve ediliyor. (Tutulan 
kaçak eşya ve nakil vasıtaları ile kaçak madde
lerin . . . ilâh) bu madde ilâve ediliyor. Yoksa 
ağır hapis diye bir hüküm yoktur. 

HÜSNÜ B. (îzmir) — Muvakkat maddede, 
üçüncü maddeye atfen bir söz vardır. Buraya 
dahil bütün para cezaları hakkında o maddenin 
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| hükmü makabline de şamil olacaktır, deniyor. 
I Doğrudan doğruya deniyor ki: Bu kanunda ya-
' zili ağır ve hafif para cezalan ilişikli idarelerce 
| hafif hükmü müstesna olmak üzere tahsili em

val kanununa göre tahsil olunur. Bu suretle alm-
mıyan ağır para cezaları Türk ceza kanununun 
hükümlerine göre hapse ve hafif para cezaları 
her üo lira ve küsuru için bir gün hesabile hafif 
hapse çevrilmek üzere .. .filân . . . 

Binaenaleyh yirmi liraya münhasır değildir. 
Kanunda münderiç bütün para cezalarına şamil
dir. Bu mesele bana tetkik buyurulmağa değer 
bir iş gibi geliyor. 

ADLÎYE E. M. M. SALÂHATTÎN B. (Koca
eli) — Burada madde numaralarını mı şaşırıyo
ruz nedir.Şimdi efendim, Burada değiştirilen hu
sus; ağır para cezaları hakkında kanunu ceza
nın ahkâmı unıumiyesi tatbik edilecektir. Hüküm 
malûmunuzdur. Hafif para cezaları için 1071 nu
maralı tütün kanununda arzettiğim şekilde bir 
usul kabul edilmiştir. Bu usulü kaçakçılığın men 
ve takibi hakkındaki kanuna da naklediyoruz. 

HÜSHÜ B. (îzmir) — Mahkemelerden sadır 
olacak hafif para cezalan hükmü her üç lira için 
bir gün hapis değil midir? Bu hüküm komisyon
ların vereceği cezalara münhasır değil, ihtisas 
mahkemelerinden sadır olacak bütün ahkâma şa
mildir. 

ADLİYE E. M. M. SALÂHATTÎN B. (Koca
eli) — İnayet buyurun efendim. Bu kanunda 
bu günkü hüküm hafif para cezaları hakkında 
şekli istifa yazılı olmadığı için tahsili emval ka
nununa tatbikan tahsil ediliyor. Fakat mahkûm 
hem hapsen tazyik ediliyor, hem para yine zim
metinde kalıyor. Ağır para cezası hakkında umu
mî ahkâm da cereyan eder, Hafif para hakkında 
da bu cereyan edecektir. 

KİTAPÇI HÜSNÜ B. (Îzmir) — Bu maznu
nun aleyhindedir. 200 liraya mahkûm olan adam 
tahsili emval kanununa tevfikan nihayet bir ay 
hapsolunurken 

ADLİYE ENCÜMENİ MAZBATA MUHAR
RİRİ SALÂHATTÎN B. (Kocaeli) — 91 gündür. 

KİTAPÇI HÜSNÜ B. (İzmir) — 200 liraya 
kadar hafif para cezası hükmedileceğine göre ha
pis müddeti 31 gün iken 66 güne çıkarılmasın
da mana var mı? 

SALÂHATTÎN B. (Kocaeli) — İnfaz bu şe
kilde itmam ediliyor. Bu para cezası hapse çev
rilmekle infaz ediliyor. Bu mahkûmiyetle de ili
şik kalmıyor. Fakat tahsili emval kanunu böy
le değildi. Onda para cezasından yani para bor
cundan kurtulamaz. 

REİS — Maddeyi reyinize arzediyorum. Ka
bul edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 5 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 
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BEİS — Maddeyi kabul edenler... Etmeyen-
İer . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 6 — Bu kanunun hükümlerini İcra 
Vekilleri yerine getirir. 

BEİS — Maddeyi kabul edenler... Etmeyen
le r . . . Kabul edilmiştir . 

Kanunun heyeti umumiyesini kabul eden
le r . . . Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

9 — Aydın vilyâetinin yapacağı 100 000 li-
rlık istikraza Hazinenin kefaletine dair 1/731 nu
maralı kanun lâyihası ve Bütçe encümeni mazba
tası [1] 

REİS — Heyeti umumiyesi hakkında söz is
teyen var mı? (Hayır sesleri). 

Maddelere geçilmesini kabul edenler... Et
meyenler . . . Kabul edilmiştir. 

Reylerini vermeyen zevat var mı? Rey topla
ma muamelesi bitmiştir. 

Aydın vilâyetinin yapacağı yüz bin liralık 
istikraza hazinenin kefaleti hakkında kanun 

MADDE 1 — Senelik taksiti Hazinece ci-
bayet edilmekte olan vilâyete ait munzam ke
sirlerin senelik tutarını geçmemek ve yol inşa
atına tahsis olunmak ve en çok beş senede öden
mek üzere Aydın vilâyetince 100 000 liraya ka
dar yapılacak istikraza Maliye vekâleti kefalete 
mezundur. 

Mezkûr vilâyet munzam kesirleri, istikraz ta
mamen ödeninceye kadar Hazinece kefalete kar
şılık tutulur. 

REİS — Maddeyi kabul edenler... Etmeyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

REİS — Maddeyi kabul edenler... Etmeyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini icra
ya Maliye ve Dahiliye vekilleri memurdur. 

REİS — Maddeyi kabul edenler... Etmeyen
le r . . . Kabul edilmiştir. 

Heyeti umumiyesini tayini esami ile reyinize 
arzediyorum. 

10 — Tahdidi sin kanununun 2 nci maddesi
ne müzeyyel 1/30 numaralı kanun lâyihası ve 
Millî Müdafaa, Maliye ve Bütçe encümenleri 
mazbataları fil 

REİS — Heyeti umumiyesi hakkında söz is-

[1,2] 269, 271 numaralı matbualar zaptın 
sonundadır. 

teyen var mı? Maddelere geçilmesini kabul 
edenler... Etmeyenler... Maddelere geçilmesi ka
bul edilmiştir. 

Zabit ve askerî memurların tekaüdü için rüt
be ve sınıflarına göre tayin olunan yaşlan 

bildiren kanun 
MADDE 1 — Bütün zabit ve askerî memur

lardan aşağıdaki maddelerde gösterilen yaşlan 
bitirenler hizmete muktedir olsalar dahi rıza
larına bakılmaksızın tekaüt edileceklerdir. Bu 
suretle tekaüt edilenler 1076 numaralı ihtiyat za
bit ve askerî memurlar kanunu hükümlerine 
tabidirler. Mezkûr kanuna tevfikan hizmete 
almdıklan zaman kendi rütbe ve sımflarmdaki 
muvazzaf zabit ve askerî memurlann almakta 
olduklan muhassasatı alırlar. 

REİS — Maddeyi kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Zabit vekilleri, mülâzim ve 
birinci mülâzimler için hizmet dereceleri azamî 
yaş (kırk bir), yüzbaşı ve kıdemli yüzbaşılar 
için (kırk altı), binbaşılar için (Elli iki), kay
makamlar için (elli beş), miralaylar için (elli 
sekiz), livalar için (altmış), ferik ve birinci 
ferikler için (altmış beş), müşürler için (alt
mış sekiz) dir. 

REİS — Maddeyi kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Askerî memurlann hizmet 
edecekleri azamî yaş (altmış) tır. Yalnız altın
cı, yedinci, sekizinci sınıflar ile memur mua
vinlerinin azamî yaşları (elli beş) tir. 

REİS — Maddeyi kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

HADDE 4 — 13 haziran 1325 tarihli tahdi
di sini kanunu ile bu kanunun 2 nci maddesinin 
tadiline dair olan 1427 numaralı kanun mülga
dır. 

REİS — Maddeyi kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 5 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

REİS — Maddeyi kabul edenler... Etmeyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 6 — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Millî Müdafaa vekili memurdur. 

REİS — Maddeyi kabul edenler.. .Etmeyen
ler .. .Kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini kabul eden
le r . . . Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

BÜTÇE En. REİSİ HASAN FEHMİ B (Gü
müş ane) — Müsaade buyurulur mu efendim? 
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ÎEfendim, Yüksek heyetinizce kabul edilen ka
nunlarla halledilmiş ve artık müzakeresine ma
hal kalmamış bazı lâyihalar vardır, bunların 
hangi kanunlarla halledildiğini gösterir bir cet
velle birlikte iadesi için bir mazbata yazdık. Ten
sip buyurursanız bu mazbata kısadır, okuya
lım. 

İSMET B. (Çorum) — Efendim, ruznameye 
alınsın, acelesi yoktur. Alâkası olan kanunları 
okuyup anlayalım. Ondan sonra müzakere ede
lim. 

HASAN FEHMİ B. (Gümüşane) — Efendim, 
o halde bunların hepsini dosya halinde, matbaa
nın çok meşgul olduğu bu sırada tabettirmek 
icap edecektir. Meselâ Seyrisefain ve Darülfü
nun bütçesi kanunlarını Heyeti Oelile halletti. 
Bütün bu mahiyetteki işlerdir. Maahaza matbaa 
çok meşgul olduğu bu zamanda isterseniz yine 
bunlarla bilâliizum meşgul olsun. 

İSMET B. (Çorum) — Bunlar tekrar basıl
masın, yalnız mazbata ve cetvel tap ve tevzi edil
sin ,arzu edenler lâyihaları tetkik etsinler. , 

MÜKERREM B. (İsparta) — Bir kere maz
bata okunsun. Heyeti Celile lüzum görürse tehir 
edilir. 

REİS — Efendim, ruznameye alınmamıştır, 
mazbatayı okuyamayız. Fakat arzu buyurulur-
sa mazbatayı tap ve tevzi ederiz, arzu edenler 
lâyihaları da görebilirler. Böyle münasip mi 
efendim? (Muvafık sesleri) 

Reylerin neticesini arzediyorum. 
Esaretin meni hakkındaki 25 eylül 1926 ta

rihli mukaveleye iltihakımıza dair olan lâyihaya 
181 zat lâyihayı kabul etmek suretile reye işti
rak etmiştir. Muamele tamamdır. Kanun 181 rey
le kabul edilmiştir. 

inhisarlar teşkilâtını değiştirmek ve ecnebi 
mütehassıs tahsisatını artırmak salâhiyeti hak
kındaki kanun lâyihasına 165 zat lâyihayi kabul 
etmek suretile reye iştirak etmiştir. Binaenaleyh 
kanun 165 reyle kabul edilmiştir. 

Aydın vilâyetinin yapacağı 100 bin liralık 
istikraza Hazinenin kefaletine dair olan kanun 
lâyihasına 151 zat rey vermiştir. Binaenaleyh 
muamele natamamdır. Gelecek celsede ayrıca re
ye vazedeceğiz. 

Müzakere edilecek başka madde yoktur. Per
şembe günü saat 14 te içtima etmek üzere celseyi 
tatil ediyorum. 

Kapanma saati: 17 

E s a r e t i n meni h a k k ı n d a k i 2 5 ey lü l 1 9 2 6 tar ihl i m u k a v e l e y e i l t ihak ımıza da i r 
o l a n k a n u n a ver i l en r e y l e r i n net icesi 

( Kanun kabul edilmiştir ) 

Adana 
Ali Münif B. 
Ömer Resul B. 

Afyon Karahisar 
Ali B. 
İzzet B. 
Mollaoğlu Cemal B. 
Ruşen Eşref B. 

Aza âdedi : 317 
Reye iştirak edenler : 181 

Kabul edenler : 181 
Reddedenler : o 
Müstenkifler : 0 

Reye iştirak etmeyenler : 135 
Münhal 1er : 1 

/ Kabul edenler J 
Aksaray 

Besim Atalay B. 
Amasya 

İsmail Hakkı B. 
Nafiz B. 

Ankara 
Eşref B. 
Halit Ferit B/ 

Hasan Yakup B. 
Muslihittin Abdullah B. 
Rifat B. 

Antalya 
Haydar B. 

Aydın 
Adnan B. 
Tahsin B. 

Balıkesir 
Enver B. 
İbrahim Yürük B 
İsmail Hakkı B. 
Memet Cavit B. 
Muzaffer B. 
Pertev Etçi B. 
Vasfi Memet B. 
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feayasıt 
feayraktaroğlu Halit B. 
İhsan B. 
Übeydullah B. 

Bolu 
Dr. Emin Cemal B. 
ismail Hakkı B. 

Burdur 
Halit B.* 

Bursa 
Asaf B. 
Bakteriyolok Refik B. 
Dr. Rasim Ferit B. 
Esat B. -"*• -*M| 
Mustafa Fehmi B. 
Ref et B. 
Rüştü B. 

Cebelibereket 
Hasan Basri B. 
İbrahim B. 

Çanakkale 
Ziya Gevher B. 

Çank\r% 
Mustafa AbdülhalikB. 
Rifat B. 
Talât B. 
Ziya B. 

Çorum 
iBe&ir Karamemet B. 
Dr. Mustafa B. 
İsmail Jfcemal B. 
İsmet B. 

; Nabi Rıza jB-
Denizli 

Emin Aslan B. 
Diyarbekir 

: Kâzım Pş. 
iZülfü B. 

Edirne 
Faik B. 
Hasan Hayri B. 
Şakir B. 
Şeref B. 

Elâziz 
Ahmet Saffet B. 
Hasan Tahsin B. 
Hüseyin B. 

Erzincan 
AbdülhakB. 

Aziz Samih B. 
Erzurum 

Aziz Bs 
Dr. Ahmet Fikri B. 
Dr. Hakkı Şinasi Pş. 
Nafiz B. 

Eskişehir 
Alioğlu Ahmet B. 
Jafer B. 
Emin B. 
Yusuf Ziya B. 

Gazi Antep 
tesit B. 

Şahin B. 
Giresun 

İhsan Pş. 
Kâzım B. 
Münir B. 

Gümüşüm 
Edip Servet B. 
Hasan Fehmi B. 

Hakâri 
tbrahim B. 

İçel 
Emin B. 
Hakkı B. 

İstanbul 
Ali Rana B. 
Hamdi Mustafa B. 
Hayrullah B. 
Mitat B. 
Sadettin Rıza B. 
Yaşar B. 
Ziyaettin Karamursal B. 

İzmir 
Halil B. 
Kâmil B. 
Kâzım Pş. 
Kitapçı Hüsnü B. 
Mustafa Rahmi B. 
Saraçoğlu Şükrü B. 

İsparta 
Hüseyin Hüsnü B. 
Mükerrem B. 

Kars 
Memet Nazif B. 
Ömer Kâmil B. 

Kastamonu 
Ali Rıza B. 

Halil B. 
Elasan Fehmi B. .* 
Refik B. 

Kayseri 
Ahmet Hilmi B. 
Ahmet Tevfik B. 
Sait Azmi B. 

Kırklareli 
Şevket B. 

Kırşehir 
Lûtfi Müfit B. 
Serdar Ahmet B. 

Kocaeli 
Ali B. 
tbrahim Süreyya B. 
Kemalettin B. 
Ragrp B. 
fteşit Saffet B. 
Salâhattin B. 

Konya 
Mustafa B. 
Mustafa Lûtfi B. 
^aim Hazım B. 
Refik B. 
Sırn B. 
Tevfik Fikret B. 

Kütahya 
Hakkı B. 
ibrahim B. 
Vlemet B. 
Ömer Davut B. 

Malatya 
Ibdülmuttaüp B. 

Manisa 
Isman B. 
Tahir B. 
Turgut B. 

Maraş 
^uri B. 

Mardin 
Vli Riza B. 

Mersin 
Ferit Celâl B. 
Hamdi B. 
Süleyman Fikri B. 

Muğla 
Dr. Hüseyin Avni B. 
Nuri B. 

Muş 
Hasan Reşit B. 

Niğde 
Ahmet Vefik B8 
Faik B. 
Galip S. 
Halit fi, 

Ördü 
Hamdi B. 
Recai B. 
Şevket B. 

Rize 
Akif B. 
Ali B. 
Atıf B. 
Fuat B. 
Hasan Cavit B. 

Samsun 
Dr. Asım B. 
Etem B. 
Ruşeni B. 

Siirt 
Halil Hulki B. 

Sinop 
Hulusi B. 

Stvas 
İsmail Memet B. 
Rahmi B. 
Rasim B, 
Remzi B. 
Şemsettin B. 
Ziyaettin B. 

Şebin Karahisar 
Vasfi Raşit B. 

Tekirdağ 
Celâl Nuri B. 
Faik B. 
Mahmut Rasim B. 

Tokat 
Mustafa Vasfi B. 
Nazım B. 
Resai B. 

Trabzon 
Ali Şeydi B. 
Daniş B. 
Halil Nihat B. 
Hasan B, ^ M 
Nebizade Hamdi B 
Raif B. 
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Süleyman Sırrı B. 
Vrfa 

Behçet B. 
Refet B. 

Van 
Münip B. 

Yozgat 
Ahmet Avni B. 

Ahmet Cevdet B. 
Hamdi B. 
Süleyman Sırrı B. 

Zonguldak 
Esat B. 
Hasan B. 
Rifat B. 

/ Reye iştirak etmeyenler ] 

Adana 
Arukoğlu Damar B. 
Hilmi B. (V.) 

Afyon Karahisar 
Haydar B. 
izzet Ulvi B. 

Aksaray 
Ahmet Süreyya B. 
Rıza Nisari B. 
Yaşar B. 

Amasya 
Esat B. i 

Ankara 
Aka Gündüz B. 
Gazi Mustafa Kemal Pş. 
(R. C.) 
Şakir B. 
Yahya Galip B. 

Antalya 
Dr. Cemal B. 
Dr. Nazifi Şerif B. 
Numan B. 
Rasih B. <;**• ' ^ 

Artvin 
Asım B. 
Memet Ali B. (î. A.) 

Aydın 
Dr. Reşit Galip B. (V.) 
Dr. Mazhar B. 
Fuat Şahin B. 

Balıkesir 
Ali Şuuri B. (Mezun) 
Hacim Muhittin B. (Me
zun) 
Kâzım Pş. (Rs.) 

Bilecik 
Hayrettin B. 
İbrahim B. 
Salih B. (Mezun) 

Bolu 
O a vat Abbas B, -, 
Falih Rıfkı B. 

Hasan Cemil B. 
Şükrü B. 

Burd\%r 
Mustafa Şeref' B. 

Bursa 
Dr. Galip B. 
Emin Fikri B. 

Cebelibereket 
Naci Pş. 

Çanakkale 
Alım et Cevat B. 
Osman Niyazi B. 
Şükrü B. 

Çorum 
Münir B. \y 

Benizli 
Dr. Kâzım B. 
Haydar Rüştü B. 
Mazhar Müfit B. 
Necip Ali B. 
Yusuf B. 

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

Elâziz 
Fazıl Ahmet B. 
Memduh Şevket B. 

Erzincan 
Saffet B. 

Erzurum 
Asım B. 
Mafi Atuf B. 
Necip Asım B. 

Gazi Antep 
Kılıç Ali B. 
Nuri B. 

Giresun 
Hakkı Tank B. 
Şevket B. 

Gümüşane 
Şevket B 

İstanbul 
Abdülhak Hâmit B. 
Akçuraoğlu Yusuf B. 
Ahmet Hamdi B. 
Alâettin Cemil B. 
Dr. İbrahim Tali B. 
Dr. Refik B. (V.) 
Halil Etem B. 
Hasan Vasıf B. 
Salâh Cimcoz B. 

İzmir 
Dr. Tevfik Rüştü B. (V.) 
Mahmut Celâl B. (V.) 
Mahmut Esat B. 
Memet Sadettin B. 
Osmanzade Hamdi B. 

İsparta 
İbrahim B. 
Kemal Turan B. 

Kars 
Baha Tali B. 
Faik B. ^m^^ 
Muhittin Pş. 

Kastamonu 
Dr. Suat B. (Mezun) 
Tahsin B. 
Velet B. 

Kayseri 
Coşkun Osman B. 
Reşit B. 

Kırklareli 
Dr. Fuat B. 
Memet Nahit B. 

Kırşehir 
Hazim B. 

Kocaeli 
Sırrı B. 

Konya 
Vhmet Hamdi B. (Mezun) 
Kâzım B. 
Kâzım Hüsnü B. 
Tahsin B. 

Kütahya 
Muhlis B. (Vs) 
Rasim B. 
Recep B. 

Malatya 
Dr. Hilmi B. 
İsmet Pş. (Bş. V.) 
Mahmut Nedim B. 
Talât Haşim B. 
Vasıf B. (Mezun) 

Manisa 
Dr. Saim B. 
Kani B. 
Memet Sabri B. (Mezun 
Mustafa Fevzi B. 
Refik Şevket B. 
Yakup Kadri B. 

Abdülkadir B. 
Memet B. 
Mitat B. 

Mardin 
Abdürrezzak B. 
irfan Ferit B .(I. A.) 

Muğla 
Şükrü Kaya B. (V.) 
Yunus Nadi B. 

Muş 
Kılıcoğlu Hakkı B. 
Naki B. 

Ordu 
Ahmet ihsan B. 
ismail B. 

Rize 
Esat B. 

Samsun 
Emin B. (Mezun) 
Memet Hacıyunus B. 
Zühtü B. 

Siirt 
Mahmut B. 
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Sinop 
İbrahim Alâettin B. 
Recep Zühtü B. 
Yusuf Kemal B. 

Sivas 
Necmettin Sadık B. 

Şebin Karahisar 
İsmail B. 
Sadri Maksudi B. 

Tekirdağ 
Cemil B. 

Tokat 
Hüsnü B. 

Süreyya Tevfik B. ( Me
zun) 

Vrfa 
Ali Saip B. 
M. Emin B. 

Van 
Hakkı B. 

Yozgat 
Avni Doğan B. 

Zonguldak 
Celâl Sahir B. 
Halil B. 
Ragıp B. 

İnhisarlar teşkilâtını değiştirmek ve ecnebi mütehass ıs tahsisatını arttırmak 
salâhiyeti hakkındaki kanuna veri len reyler 

Adana 
Ali Münif B. 
Ömer Resul B. 

Afyon Karahisar 
İzzet Ulvi B. 
Mollaoğlu Cemal B. 
Ruşen Eşref B. 

Aksaray 
Besim Atalay B. 

Amasya 
Esat B. 
İsmail Hakkı B. 
Nafiz B. 

Ankara 
Eşref B. 
Halit Ferit B. 
Hasan Yakup B. 
Muslihittin Abdullah B. 
Rifat B. 

Antalya 
Haydar B. . 
Numan B. 

Aydtn 
Adnan B. 

Aza adedi 
Reye iştirak edenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Müstenkifler 

Reye iştirak etmeyenler 
Münhal] er 

( Kanun kabul edilmiştir ) 
317 

: 165 
165 

0 
0 

: 151 
1 

/ Kabul edenler ] 

Fuat Şahin B. 
Tahsin B. 

Balıkesir 
Enver B. 
İbrahim Yürük B. 
tsmail Hakkı B. 
Memet Cavit B. 
Muzaffer B. 
Pertev Etçi B. 
Vasfi Memet B. 

Bayazıt 
Bayraktaroğlu Halit B. 
İhsan B. 
Übeydullah B. 

Bolu 
Dr. Emin Cemal B. 
ismail Hakkı B. 

Burdur 
Halit B. 

Bursa 
âsaf B. 
Bakteriyolok Refik B. 
Esat B. 
Mustafa Fehmi B. 

Refet B. 
Rüştü B. 

Cebelibereket 
Hasan Basri B4 

İbrahim B. 
Çanakkale 

Osman Niyazi B. 
Ziya Gevher B. ' ; 

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

Çorum 
Bekir Karamemet B. 
Dr. Mustafa B. 
tsmail Kemal B. 
İsmet B. 
Münir B, '. 
Nabi Rıza B. 

Denizli 
Emin Aslan B. 

Diyarbekir 
Kâzım Pş. 

Zülfü B. 
Edirne 

Hasan Hayri B. 
Elâziz 

Ahmet Saffet B. 
Hasan Tahsin B. 
Hüseyin B. 

Erzincan 
Abdülhak B. 
Aziz Samih B. 

Erzurum 
Asım B. 
Dr. Ahmet Fikri B. 
Dr. Hakkı Şinasi Pş 
Nafiz B. 

Eskişehir 
Alioğlu Ahmet B. 
Cafer B. 
Emin B. 

Gazi Antep 
Reşit B. . 
Şahin B. 

Giresun 
İhsan Pş. 

7 1 -
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Kâzım B. 
Münir B. 
Şevket B 

Gümüşane 
Edip Servet B. 
Hasan Fehmi B. 
Şevket B. 

Hakâri 
İbrahim B. 

içel 
Emin B. 
Hakkı B. 

İstanbul 
Ali Rana B. 
Hamdi Mustafa B. 
Hasan Vasıf B. 
Hayrullah B. > 
Mitat B. 
Sadettin Rıza B. 
Yaşar B. 
Ziyaettin Karanmrsal 

îzmir 
Kâzım Pş. 
Saraçoğlu Şükrü B. 

İsparta 
Hüseyin Hüsnü B. 
İbrahim B. 
Mükerrem B. 

Kars 
Memet Nazif B. 
Ömer Kâmil B. 

B 

Kastamonu 
Ali Rıza B. 
t l a l i l B . •••»<• 
Hasan Fehmi B. 
Refik B. 

Kayseri 
Ahmet Hilmi B. 
Ahmet Tevfik B. 
Reşit B. 
Sait Azmi B. 

Kırşehir 
Serdar Ahmet B. 

Kocaeli 
Ali B. 
Kemalettin B. 
Ragrp B. 
Reşit Saffet B. 
Salâhattin B. 

Konya 
Mustafa Lûtfi B. 
Namı Hazim B. 
Sırrı B. 
Tevfik Fikret B. 

Kütahya 
Hakkı B. 
tbrahim B. 
Memet B. 
Ömer Davut B. 

Malatya 
Abdülmuttalip B. 
Talât Haşim B. 

Manisa 
Osman B. 

İTahir B. 
[Turgut B. 

Maraş 
Nuri B. 

Mersin 
İHamdi B. 
[Süleyman Fikri B. 

Muğla 
Dr. Hüseyin Avni B 

Niğde 
Ahmet Vefik B. 

İFaik B. 
(Galip B. 
Halit B. 

Ordu 
[tsmail B. 
Reeai B. 

Rize 
Akif B. 
Ali B. 
[Atıf B. 
Esat B. 

Samsun 
Dr. Asım B. 
Etem B. 
Kuşeni B. i ** 

Siirt 
Halil Hulki B. 

Sinop 
[Hulusi B. 

Sivas 
tsmail Memet B. 

Rahmi B. 
Remzi B. 
Şemsettin B. 
Ziyaettin B. 

Şebin Karahisar 
Sadri Maksudi B. 
Vasfi Raşit B. 

Tekirdağ 
Mahmut Rasim B. 

Tokat 
Hüsnü B. 
Mustafa Vasfi B. ''• 'r 
Resai B. 

Trabzon 
Halil Nihat B. 

İRaif B. 
Süleyman Sırrı B. 

Urfa 
Behçet B. 
Refet B. 

Van 
|Münip B. 

Yozgat 
Ahmet Avni B. 
Vlımet Cevdet B. 
Hamdi B. 
Süleyman Sırrı B. 

Zonguldak 
Esat B. 
Hasan B. 
İRifat B. 

Reye iştiark etmeyenler 

Adana 
Arukoğlu Damar B. 
Hilmi B. (V.) 

Afyon Karahisar 
Ali B. 
Haydar B. 
İzzet B. 

Aksaray 
Ahmet Süreyya B. 
Rıza Nisafi B. 
Yaşar B. 

Ankara 
Aka Gündüz B. 

[Gazi Mustafa Kemal Pş. 
(Rs. C.) 
Şakir B. 
Yahya Galip B. 

Antalya 
Dr. Cemal B. 
Dr. Nazifi Şerif B. 
Rasih B. 

Artvin 
Asım B. 
Memet Ali B (t. A.) 

Aydtn 
Dr. Reşit Galip B. (V.) 
Dr. Mazhar B. 

Balıkesir 
Ali Şuuri B. (Mezun ) 
Hacim Muhittin B. (Me-| 
zum) 
Kâzım Pş. (M. R.) 

Bilecik 
Hayrettin B. 
İbrahim B. 
Salih B. (Mezun) 

Bolu 
Cevat Ab'bas B. (Mezun) 
Falih Rıfkı B. 
|Hasan Cemil B. 
[Şükrü B. 

Burdur 
[Mustafa Şsref B. 

Bursa 
[Dr. Galip B. 
ÎDr. Rasim Ferit B. 
Emin Fikri B. 

Cebelibereket 
Naci Pş. 

Çanakkale 
Ahmet Cevat B. 
Şükrü B. 

Denizli 
[Dr. Kâzım B. 
Hay&ar Rüştü B. 
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Mazhar Müfit B. 
Necip Ali B. 
Yusuf B. 

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

Edirne 
Faik B. -^7: 
Şakir B. 
Şeref B. 

Elâziz 
Fazıl Ahmet B. 
Memduh Şevket B. 

Erzincan 
Saffet B. 

Erzurum 
Aziz B. 
Nafi Atuf B. 
Necip Asım B. (Mezun) 

Eskişehir 
Yusuf Ziya B. 

Gazi Antep 
Kılıç. Ali B. 
Nuri B. 

Giresun 
Hakkı Tarık B. 

İstanbul 
Abdülhak Hâmit B. 
Akçuraoğlu Yusuf B. 
Ahmet Hamdi B. 
Alâettin Cemil B. 
Dr. İbrahim Tali B. 
Dr. Refik B. (V.) 
Halil Etem B. 
Salâh Cimcoz B, 

İzmir 
Dr. Tevfik Rüştü B. (V. 
Halil B. 
Kâmil B. 

Kitapçı Hüsnü B. 
Mahmut Celâl B. (V.) 
Mahmut Esat B. 
Memet Sadettin B. 
Mustafa Rahmi B. 
Osmanzade Hamdi B. 

İsparta 
Kemal Turan B. 

Kars 
Baha Tali B. (Mezun) 
Faik B. 
Muhittin Pş. 

Kastamonu 
Dr. Suat B. (Mezun) 
Tahsin B. 
Velet B. 

Kayseri 
Coşkun Osman B. 

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

Kırşehir 
Hazim B. 
Lûtfi Müfit B. 

Kocaeli-
tbrahim Süreyya B. 
Sırrı B. 

Konya 
Ahmet Hamdi B. (Mezun) 
Kâzım B. 
Kâzım Hüsnü B. 
Mustafa B. 
Refik B. 
Tahsin B. 

Kütahya 
Muhlis B. (V.) 
Rasim B, 

Recep B. 
Malatya 

Dr. Hilmi B. 
tsmet Pç. (Bş. V.'j 
Mahmut Nedim B. 
Vasıf B. (Mezun) 

Manisa 
Dr. Saim B. 
Kani B. 
Memet Sabri B. (Mezun) 
Mustafa Fevzi B, 
Refik Şevket B. 
Yakup Kadri B. 

Maraş 
Abdülkadir B. 
Memet B. 
Mitat B. 

Mardin 
Abdürrezzak B. 
Ali Rıza B. 
trfan Ferit B. 

Mersin 
Ferit Celâl B. 

Muğla 
Nuri B. 
Şükrü Kaya B. (V.) 
Tunus Nadi B. 

Muş 
Hasan Reşit B. 
Kılıcoğlu Hakkı B. 
Naki B. 

Ordu 
Ahmet thsan B. 
Hamdi B. 
Şevket B. 

Rize 
Fuat B. 
Hasan Cavit B. 

Samsun 
Emin B. (Mezun) 
Memet Hacryunus B. 
Zühtü B. 

Siirt 
Mahmut B. 

Sinop 
ibrahim Alâettin B. 
Recep Zühtü B. 
Yusuf Kemal B. , 

Sivas 
Necmettin Sadık B. 
Rasim B. 

Şebin Karahisar 
İsmail B. 

Tekirdağ 
Celâl Nuri B. 
Cemil B. 
Faik B. 

Tokat 
Nazım B. 
Süreyya Tevfik B. (M«-
zun) 

Trabzon 
Ali Şeydi B. 
Daniş B. 
Hasan B. (Re. V.) 
Nebizade Hamdi B. 

Vrfa 
Ali Saip B. 
Memet Emin B. 

Yan 
Hakkı B. 

Yozgat 
Avni Doğan B. 

Zonguldak 
Celâl Sahir B, 
Halil B. 
Ragrp B. 
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Aydın vilâyetinin yapacağı 100 OOO liralrk istikraca hazinenin kefaleti 

hakkımla ki kaıluna veMIen reyter 
[Kânun kabul edilmiştir ] 

Adana 
Ali Mümf B. 
Ömer Resul B. 

Afyon Karahisar 
izzet Ulvi B. 
Mollaoğlu Cemal B. 
Ruşen Eşref B. 

Aktara/y 
Besim Atalay B. 

Amasya 
İsmail Hakkı B. 
Nafiz B. 

Ankara 
Eşref B. 
Halit Ferit B. 
Hasan Yakup B. 
Muslihittin Abdullah B. 
Rifat B. 

Antalya 
Haydar B. 
Numan B. 

Aydın 
Adnan B. 
Tahsin B. 

Balıkesir 
Enver B. 
İbrahim Yürük B. 
İsmail Hakkı B. 
Memet Cavit B. 
Muzaffer B. 
Pertev Etçİ B. 
Vasfi Memet B. 

Bayaztt 
Übeydullah B. 

Bilecik 
Hayrettin B. 

Aza adedi 
Reye iştirak edenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Müstirtkifler 

Reye iştftfcfc etmeyenler 
Müflfcaller . 

/ Kabul 

Bolu 
Dr. Emin Cemal B. 
İsmail Hakkı B. 

Burdur 
Halit B. 

Bursu 
Bakteriyolok Refik B. 
Dr. Rasim Ferit B. 
Esat B. 
Mustafa Fehmi B. 
Refet B. 
Rüştü B. 

Cebelibereket 
Hasan Basri B. 
İbrahim B. 

Çanakkale 
Osman Niyazi B. 
Ziya Gevher B. 

Çanktrı 
Mustafa AbdülhalikrB. 
Rifat B. 
Talât B. 
Ziya B. 

Çorum 
Bekir Karamemet B. 
Dr. Mustafa B. 
İsmet B. 
İsmail Kemal B. 
Münir B. 
Nabi Rıza B. 

Denizli 
Yusuf B. 

Diyarbekir 
Kâzım Pş. 

Edirne 
Hasan Hayri B. 

"317 
: 151 
: 151 

0 
Ö 

165 
1 

edenler ] 

Elâzi» 
Ahmet Saffet B. 
Hasan Tahsin B. 
Hüseyin B. 

Erzincan 
Abdtilhak B. 
Aziz Samih B. 

Erzurum 
Asım B. 
Dr. Ahmet Fikri B. 
Dr Hakkı Şinasi Pş. 

Eskişehir 
Alioğlu Ahmet B. 
Cafer B. 
Emin B. 

Gazi Antep 
Reşit B. 
Şahin B. 

Giresun 
İhsan Pş. 
Kâzım B. 
Münir B. 
Şevket B. 

Gümüşane 
Hasan Fehmi B. 
Şevket B. 

Hakâri 
İbrahim B. 

İçel 
Emin B. 
Hakkı B. 

İstanbul 
Ali Rana B. 
Hamdi Mustafa B. 
Hayrullah B. 
Mitat 1 1. 

-

Sadettin Rıza B. 
Yaşar B. 
Ziyaettin Karamursal B 

İzmir 
Kâmil B. 
Kâzım Pş. 
Saraçoğlu Şükrü B. 

İsparta 
Hüseyin Hüsnü B. 
İbrahim B. 
Mükerrem B. 

Kars 
Ömer Kâmil B. 

Kastamonu 
Ali Rıza B. 
Halil B. 
Hasan Fehmi B, ^ 
Refik B. 

Kayseri 
Ahmet Hilmi B. 
Ahmet Tevfik B. 
Reşit B. 
Sait Azmi B. 

Kırşehir 
Serdar Ahmet B. 

Kocaeli 
Kemalettin B. 
Ragrp B. 
Reşit Saffet B. 
Salfthattin B. 

Konya 
Mustafa B. 
Mustafa Lûtfi B. 
Naim Hazini B. 
Sırrı B. 
Tevfik Fikret B. 

.74-
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Kütahya 

Hakkı B. 
İbrahim B. 
Memet B. 
Ömer Davut B. 

Malatya 
Abdulmııttsüp B. 

Manisa 
Osman B. 
Tahir B. 
Turgut B. 

Maraş 
Nuri B. 

Mersin 
Ferit Celâl B. 
Süleyman Fikri B. 

Niğde 
Ahmet Vef» Bt 
Galip B. 
Halit B. 

Orâu 
İsmail B. 
Recai B. 

Bite 
Akif B. 
Ali B. 

Samsun 
Dr. Asım B. 
Btem B. 
Ruşeni B. 

Sinop 
Hulusi B. 

8xva$ 
İsmail Memet B. 
Rahmi B. 
Remzi B. 
Şemsettin B. 
Ziyaettin B. 

Şebin Karahhar 
Sadri MaksucB B; 
Vasfi Raşit B; 

Ttikfrtiağ 
Celâl Nuri B. 
Mahmut Rasim B. 

Tokat 
Hüsnü B. 
Mustafa Vasfi B. * ,r 

Resai B. 

Trabzon 
Halil N&at B. 
Raif B. 
Süleyman Sırn B. 

Vrfa 
Behçet B. 
Refet B. 

Van 
Münip B. 

Yozgat 
Ahmet Avni B. 
Hamdi B. 

Zonguldak 
Esat B. 
Hasan B. 
Rifat B. 

/ Reye iştîrak etmeyenler ] 

Adana 
Arulkoğlu Damar B. 
Hilmi B. (VVV 

Aftfon Kardhisar 
Ali B. 
Haydar B. 
İzzet B. 

Aksaray 
Ahmet Süreyya B. 
Rıza Nisari B. 
Yaşar B. 

Amasya 
Esat B. 

Ankara 
Aka Gündüz B. 
Gazi Mustafa Kemal Pş. 
(R. C.) 
Şakir B. 
Yahya Galip B. 

Antalya 
Dr. Cemal B. 
Dr. Nazifi Şerif B. 
Rasih B. 

Artvin 
Asım B. 
Memet Ali B. (1. A.) 

Aydın 
Dr. Reşit Galip B. (V.) 
Dr. Mazhar B. 
Fuat Şahin B. 

Bahhesir 
Ali Şuuri B. (Mezun ) 
Hacim Muhittin B. (Me
zun) 
Kâzım Pş. (Rs.) 

Bayatıt 
Bayraksteroğlu Halit B. 
İhsan B. 

Bilecik 
İbrahim B. 
Salih B. (Mezun) 

Bolu 
Cevat Abbas B. (Mezun) 
Falih Rıfkı B. 
Hasan Cemil B. 
Şükrü B. 

Burdur 
Mustafa Şeref B. ' 

Bursa 
Asaf B. 
Dr. Galip B. (Mezun) 
Emin Fikri B. 

Cebelibereket 
Naci Pş. 

Çanakkale 
Ahmet Cevat B. 
Şükrü B. 

Denizli 
Dr. Kâzım B. 
Emin Aslan B. 

Haydar Büstü B. 
Mazhar Müfit B. 
Necip Ali B. 

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

Edirne 
Faik B. 
Şakir B. 
Şeref B. 

Elâziz 
Fazıl Ahmet B. 
Memduh Şevket B. 

Erzincan 
Saffet B. 

Erzurum 
Aziz B. 
Nafi Atuf B. 
Nafiz B. 
Necip Asım B. (Mezun) 

Eskişehir 
Yusuf Ziya B. 

Gazi Antep 
Kılıç Ali B. 
Nuri B. 

Giresun 
Hakkı Tank B. 

Gümüşane 
Edip Servet B. 

•istanbul 
Abdülhak Hâmit B. 
Akçuraoğlu Yusuf B. 
Ahmet Hamdi B. 
Alâettin Cemil B. 
İbrahim Tali B. M"n 

Dr. Refik B. (V.) 
Halil Etem B. 
Hasan Vasıf B. 
Salâh Cimcoz B4 

İzmir 
Dr. Tevfik Rüştü B. (V. 
Halil B. 
Kitapçı Hüsnü B. 
Mahmut Celâl B. (V.) 
Mahmut Esat B. 
Memet Sadettin B. 
Mustafa Rahmi B. 
Osmanzade Hamdi B. 

İsparta 
Kemal Turan B. 

Kars 
Baha Tali B. (Mezun) 
Faik B. W * T 

Memet Nazif B4 
Muhittin Pş. 

Kastamonu 
Dr. Suat B. 
Tahsin B. 
Vçlet B. 

- 7 5 -
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Kayseri 

Coşkun Osman B. 
Kırklareli 

Dr. Fuat B. 
Memet Nahit Bs 
Şevket B. 

Kırşehir 
Hazım B. 
Lûtfi Müfit B. 

Kocaeli 
Ali B. 
İbrahim Süreyya B. 
Sim B. 

Konya 
Ahmet Hamdi B. 
Kâzım B. 
Kâzım Hüsnü B. 
Refik B. 
Tahsin B. 

Kütahya 
Muhlis B. (V.) 
Rasim B. 
Recep B. 

Malatya 
Dr. Hilmi B. (Mezun) 
tsmet Pş. (Bs. V.) 
Mahmut Nedim B. 

[Talât Haşim B5 
Vasıf B, ( Mezun ) 

Manisa 
Dr. Saim B. 
Kani B. 
Memet Sabri B (Mezun) 
Mustafa Fevzi B. 
Refik Şevket B. 
Yakup Kadri B. 

Maraş 
Abdülkadir B. 
Memet B. 
Mitat B. 

Mardin 
Abdürrezzak B. 
Ali Rana B. (I. A.) 
trfan Ferit B. t 

Mersin 
Hamdi B. 

Muğla 
Dr. Hüseyin Avni B. 
Nuri B. 
Şükrü Kaya B. (V.) 
Yunus Nadi B. 

Muş 
Hasan Reşit B. 
Kılıcoğlu Hakkı B. 

İNaki B. 
Niğde 

Faik B. 
Ordu 

Ahmet thsan B. 
Hamdi B. 
Şevket B. 

Rize 
Atıf B. 
Esat B. 
Fuat B. 
Hasan Cavit B. 

Samsun 
Emin B. (Mezun) 
Memet Hacıyunus B. 
Zühtü B. 

Siirt 
Halil Hulki B. 
Mahmut B. 

Sinop 
İbrahim Alâettin B. 
Recep Zühtü B. 
Yusuf Kemal B, 

Sivas 
[Necmettin Sadık B. 
Rasim B. 
J Şebin Karahisar 

llsmuil B. 
Tekirdağ 

Cemil B. 
Faik B. 

Tokat 
Nazım B. 
Süreyya Tevfik B. (Me
zun) 

Trabzon 
Ali Şeydi B. 

paniş B, 
Hasan B. (Rs. V.) 

[Nebizade Hamdi B. 
Urfa 

Ali Saip B. 
Memet Emin B. 

Van 
Hakkı B. 

Yozgat 
Ahmet Cevdet B. 
Avni Doğan B. 
Süleyman Sırrı B. 

Zonguldak 
Celâl Sahir B, 
palil B. 
fRagıp B. 

T. B. M. M. Matbaa» 



Sıra No 243 
Eylûl-teşrinisani 1932 aylarına ait raporun takdim kılındığı 
hakkında 3 276 numaralı Divanı muhasebat riyaseti tezke

resi ve Divanı muhasebat encümeni mazbatası 

hUI-1933 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Mulıasebei umumiye kanununun 76 inci maddesine tevfikan her üç ayda bir Meclisi Âliye 
takdimi icap eden raporlardan eylül - teşrinisani 932 aylarına ait raporun,, bu müddet zarfın
daki muamelâttan Meclisi Âliye muhtacı arz görülenler ile muhalifi kanun telâkki edilen ve 
mümasili evvelce arzedilmemiş olan kısımlara müteallik olmak üzere 12 madde ve dört cetvel 
ve 2ö sahifeden ibaret olarak leffen takdim kılındığı arzolunur efendim I iz. 

D. M. Reisi 
Fuat 

Divanı muhasebat encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Di. Muhasebat encümeni 28-V-1V33 

Karar M 51 
Esas M 3/276 

Yüksek Reisliğe 

Eylül - teşrinisani 932 üç aylık raporun takdimine dair Divanı muhasebat reisliğinden 
varit olup encümenimize havale buyurulan l-III-g33 tarih ve 5162 /47 No. tezkere üzerine 
raporda mevzubahs meseleler birer birer tetkik ve icap eden kararlar ittihaz edilerek her 
birinin hizasında gösterilmiş olmakla keyfiyet Heyeti umumiyeye arzolunur. 

Di. M. En. Re. M. M. Kâtip Azo Aza Aza 
Konya Burdur Yozgat Ankara Çankırı İstanbul 
Refik A. Avni Hasan Rifat Hayrııllah 

Aza Aza Aza 
İzmir Kayseri Kırşehir 

Hüsnü Osman Nâzım 

T. C. 
Divanı muhasebat. 

U 5102 
H 47 



2 
Dahiliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Valt il i/f e cııcüuK'iıi 3 - V - l!.lo.!> 

Karar Xo. 27 " 
f'Jsas Xo, f/nni ...v'; ' "'"" ' i". ','.,,..., 

Yüksek Reisliğe 

Nahiye müdürlerinin tayini sureti hakkında Dahiliye vekilliğince hazırlanan ve icra vekilleri 
Heyetinin 4 - III - 1933 tarihli toplantısında Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası 

esbabı mucibesile Başvekâletin" 11 mart 1933 tarih ve 6/615 numaralı tezkeresine bağlı olarak 
encümenimize havale buyurulmuş olmakla Dahiliye Vekili Beyin hazır bulunduğu 20 - IV - 1933 
tarihli toplanışımızda mütalea ve mesele müzakere olundu. 

Dahiliye vekilliğinin esbabı mucibesinde : Vilâyet idaresi kanunu mucibince muhtelif ve mü
him vazifeler i fasile mükellef bulunan nahiye müdürlerinden âli tahsil görmeyenler için bir baş
langıç basamağı olmadığı gibi yükselme imkânı da bulunmadığı lise tahsili görüpte müdürlükte 
muvaffakiyt gösterenlerin dahi Dahiliye memurları kanununun hükmü karşısında terfileri müm
kün olmadığından bunlar da müdürlüklere rağbet göstermedikleri cihetle nahiye müdürlüklerine ek
seriya ehliyetsiz kimselerin zarurî olarak tayin edildiği beyan edilmekte ve mülkiye ve hukuk 
mektebi mezunları ile bu boşluğu doldurmağa şimdiki halde imkân görülmediğinden aslî meslekle
rine irtibatları baki kalacak olan polis komiserlerinin nahiye müdürlüklerinde istihdamları yo-
lile bu ihtiyacın tatmin olunması muvafık bulunacağı dermeyan olunmaktadır. 

Yapılan konuşma sonunda: Nahiyelerin mülkiye ve hukuk mekteplerinden mezun müdürlerle 
donatılması encümenimizin en büyük isteği ise de bunun şimdilik mümkün olmadığı aşikâr bulun
duğundan Dahiliye vekilliğinin gösterdiği yol maslahata muvafık görülmüş ve lâyihanın aynen 
kabulüne karar verilmiştir. 

Yüksek Reisliğe arzolunur. 

I >ÎIİnliye K. UYisi N. \i. V. 
Tok ir<|,-iğ 
Al Fa/fik 

A/.;ı Aza 
K a r s K i i l a l ı v a 

baha Tali Mcıncl 

JIÜKÜMKTİN TEK IA I*1 İ 

Nahi/jc miidiiıirriııin laı/iııi sıırcli iıaklıında hanını iâ/fihası 

MADDE 1 — Nahiye müdürleri,'mülkiye ve hükük mektebi mezunlarından ve polis komiser
lerinden tayin olunur. 

MADDE 2 — Nahiye müdürlüklerine komiserlikten tayin olunanlar Emniyet işleri umum mü
dürlüğü kadrolanndaki sınıf ve derecelerini ve haklarını muhafaza ederler. 

MADDE 3 — Elyevm müstahdem nahiye müdürlerinin müktesep haklan mahfuzdur. Bunlar
dan evsafı matlubeyi haiz olanlar doğrudan doğruya komiserliklere alınabilirler. 

MADDE 4 — Vilâyetler idaresi kanunu; polis teşkilâtı kanunu, dahiliye memurları kanununun 
bu kanuna mugayir hükümleri mülgadır. 

MADDE 5 — Bu kanun nesri tarihinden muteberdir. 

M. ıM. 

<>ı ıakka l (> 

Şükrü 
Aza 

(gor i l in 

L Kon al 

Kal ip 
h u r d u r 

Halil 
Aza 

Zoııji 'uM; 

Jtifal 

Aza 
Adana 

Ali M ün i f 

ı.U 

Aza 
Bursa, 

Mmin Fikri 
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Muhteviyatı 

Tarihi No. Lira K. Evrakın nevi 
12-IV-932 2020 660 Bordro 

2 — Muvazenei umumiye kanununun 11 inci 
maddesine istinaden Maliye vekâleti muntazam 
borçlar muhasebeciliğince bittanzim tasdik edil
mek üzere gönderilmiş olan Ferik Fahrettin Pa
şaya ait yukarıda muhteviyatı yazılı bordro ve 
evrakı müteferriasınm tetkikında: Görülen lü
zum üzerine teşkil olunan Ferik divan harbine, 
müstahdem feriklerin vazifelerinden ayrılmala
rına imkân olmadığından, açıkta bulunan mü-
şarileyhin memur edildiği ve kendisinin 13 teşri
nisani 1927 tarihinden kânunuevvel 1929 gaye
sine kadar bu vazifede çalıştırılarak bidayeten 
şubat 1929 gayesine kadar tam maaş verildiği 
halde bilâhare kadroda Ferik divanı harbi mev
cut bulunmaması hasebile açık maaşı alması lâ-
zımgeldiği anlaşılmakla tediye olunan maaşının 
yansının istirdat edildiği ve mütebaki aylarda 
da yalnız açık maaşının verilmesinden ağustos 
1929 tarihine kadar bu suretle nısıf olarak aldığı 
maaşının nısfı diğerile eylül 1929 tarihinden kâ
nunuevvel 1929 tarihine kadar da teadül kanu
nuna tevfikan kendisine maaş verilmesi icap 
ederken eski maaşı üzerinden nısıf olarak veril
mesinden bunun da mezkûr kanuna göre tediye 
edilmesi hususu için Devlet şûrasına vukubulan 
müracaati üzerine Şûrayi müşarileyha devai da
iresince 27 şubat 1932 tarihinde «askerî erkân, 
ümera ve zabitandan açıkta kalanlardan bu sı
fatın merfuiyeti kendilerinin bütçe ile muayyen 
bir hizmete usulen tayinlerine mütevakkıf olup 
müstedinin bu mahiyette bir hizmete memur edil
memiş olmasına göre filî hizmete geçmiş olduğu 
iddiası varit olmadığı gibi 1452 numaralı teadül 
kanununda ancak meriyetinden sonraki memuri
yet ve açık maaşlarına müteallik bulunmak itiba-
rile açıkta kalması bu tarihe takaddüm eden müs
tedinin işbu kanun dairesinde maaş istemeğe de 
hakkı olmadığı ancak kendisinin açıkta bulun
duğu sırada ifasile kanunen mükellef olmadığı 
bir vazifeye memur edilmek suretile mesuliyet 
deruhde etmiş olması noktasından bir ücrete 
istihkakının derkâr olduğu, maamafih bu vazife 
filî vazifeler deceseinde külfeti mucip olmadığın
dan buna mukabil verilecek ücretin miktarı 
açık maaşı ile asıl maaşın tefazulu derecesinde 
bulunmayacağından bu hususta adilâne bir su-

2 — Askerî erkân, ümera ve zabitandan açık
ta bulunanlardan bu sınıfın merfuiyeti kendile
rinin bütçe ile muayyen bir hizmete usulen ta
yinlerine mütevakkif olup bu mahiyette bir hiz
mete memur edilmemiş olanlara filî hizmete geç
miş addile maaşlarının tam verilmesi mümkün 
olamayacağı gibi 1452 numaralı teadül kanu
nunun da ancak meriyetinden sonraki memuri
yet ve açık maaşlarına müteallik bulunmak iti-
barile açıkta kalmaları bu tarihe tekakküm 
edenlere işbu kanunun dairesinde maaş verilme
sine cevaz görülememektedir. 

Ancak müşarileyhin açıkta bulunduğu sıra
da bir vazife ifasına memur edilerek mesuliyet 
deruhde etmiş olmasına binaen açık maaşına 
ilâveten ayda 100 lira ücret verilmesi idarî ka
za mercii olan Şûrayi devletçe kararlaştırılmış 
ve bu kararın iadei muhakeme sebeplerinden bi
rinin ademi mevcudiyetine binaen tadiline imkân 
kalmamış olmakla buna ait evrakın Divanca vi
zesi zarurî görülmüş ve kadro da müstahdem 
feriklerin vazifelerinden ayrılmalarına imkân 
olmaması yüzünden açıkta bulunan müşariley
hin vekâletçe bu işe memur edilmesi idarî bir 
zaruretten mütevellit olduğu alman izahattan 
anlaşılmıştır. 



HÜKÜMETİN TEKLİFİ '[ 

Zabit ve askerî memurların tekaüdü, için rütbe ve sınıflarına göre tayin olunan 
yaşlan bildiren kanun lâyihası 

MADDE 1 — Bütün zaibit ve askerî memurlardan aşağıdaki maddelerde gösterilen yaşları biti
renler hizmete muktedir olsalar dahi nzalarına bakılmaksızın tekaüt edileceklerdir. Bu suretle tekaüt 
edilenler 1076 numaralaı ihtiyat zabit ve askerî memurlar kanunu hükümlerine tabidirler. Mez
kûr kanuna tevfikan hizmete alındıkları zaman kendi rütbe ve sınıflarındaki muvazzaf zabit ve 
askerî memurların almakta oldukları muhassasatı alırlar. 

MADDE 2 — Zabit vekilleri, mülâzim ve birinci mülâzimler için hizmet edecekleri azamî yaş 
(Kırk bir) yüzbaşı ve kıdemli yüzbaşılar için (Kırk altı), binbaşılar için (Elli iki), kaymakamlar 
için (Elli beş), miralaylar için (Elli sekiz), livalar için (Altmış), ferik ve birinci ferikler için 
(Altmış beş), müşürler için (Altmış sekiz) dir. 

MADDE 3 — Askerî memurların hizmet edecekleri azamî yaş (Altmış) tır. Yalnız altıncı, ye
dinci, sekizinci sınıflar ile memur muavinlerinin azamî yaşlan (Elli beş) tir. 

MADDE 4 — 13 haziran 325 tarihli tahdidi sin kanunu ile işbu kanunun ikinci maddesinin tadi
line dair 1427 numaralı kanun mülgadır. 

MADDE 5 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 

MADDE 6 — Bu kanunun hükümlerini icraya Millî Müdafaa vekili memurdur. 
Uç. V. Ad. V. M. M. V. Da. Y. Ha. V. Mal. V. Mİ V. 

İsmet V. Kemal Zekâi tp. Kaya Dr. T. Rüştü M. Abdülhalik Esat 
Na. V. Ik. V. S. t. M. V.' 
Hilmi M. Şeref Dr. Refik 



desinde muharrer ( kurslara iştirak edecek za-
bitan ve memurini askeriyeye harcırah karar
namesi mucibince yol masrafı ve seyahat yev
miyesinden maada ) fıkrası ile, bu fıkra
nın nihayetindeki (.ikamet yevmiyesi verilir ) 
ibaresi delâletile işbu yevmiyelerin yalnız ma
halli ahardan gönderilen zabitan ve memurini 
askeriyeye verilmesi lâzımgeleceği istidlal olun
duğu cihetle Deniz müsteşarlığı teçhizat şubesin
den yüzbeşı Hayrettin Beye Ankarada Abidin 
Paşa köşkünde açılacak gaz kursuna iştirak 
etmesi için yevmiye verilmesinin hangi esasa 
müstenit bulunduğu dairesinden istizah edilmiş 
ve alınan cevapta; ( mezkûr kanunun şehir da
hil ve haricinden gelenler hakkında hususî bir 
hükmü ihtiva etmediği ve nitekim üssübahrisin-
de bulunan sefainde açılan kurslara müdavim 
deniz zabitanına 659 numaralı kanun mucibince 
kurs taamiyesi tahakkuk ve tesviye edilmekte 
bulunduğu ve verilen yevmiye ve taamiyenin 
kurs için tedarik edilecek kırtasiye ve asan 
fenniye mukabili telâkki edildiği ve esasen 
şehir dahil ve hiricine gidip gelen memurine 
masarifi zaruriyeden maada geçirecekleri taam 
zamanına göre sülüs veya tam «yevmiye veril
mesi harcırah kararnamesinde tasrih edilmiş ol
duğundan mumaileyhin kablezzeval 8 den ba-
dezzeval 2 ye kadar derste bulunmasına bina
en kurs yevmiyesi almasının Hazine lehine ol
duğunun ) beyan edildiği anlaşılmıştır. 

1092 numaralı kanunda sarahaten ( ikamet 
yevmiyesi verilir ) denilmiş olmasına ve ika
met yevmiyelerinin de mahalli memuriyetin
den ahar bir mahalde vazife görenlere veril
mekte olmasına mebni Ankarada bulunan yüz
başı Hayrettin Beye yine Ankarada bulunan 
bir kursa iştirakinden dolayı ikamet yevmiye 
si tesviyesine imkânı kanunî bulunmadığından 
bu baptaki avans ilmühaberi vize edilmeyerek 
maa teferuat Millî Müdafaa vekâleti celilesine 
iade kılındı. 
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Muhteviyatı 

Tarihi _£fo- Lira K. 
16-VIII-932 111 34 83 

F. Nevi Dairesi 
824 İta emri Harita 

4 — Harita umum müdürlüğü mesaha gemi
sinde müstahdem bulunan zabitandan üç zata 
geminin hali seyirde bulunduğu müddet zarfın
da şehrî yirmi lira hesabile tahakkuk ettirilen 
on günlük taamiyeye ait olup muhasebe mü
dürlüğünce bittanzim vize olunmak üzere Di
vana gönderilen balâda tarih ve numarası ile 
muhteviyatı yazılı olan ita emrinin tetkikin
de: Mezkûr taamiyeden bir gûna tevkif at ic
ra edilmemiş olduğu görülmüştür ve ledelisti-
zah dairesinden verilen cevapta işbu taamiyenin 
kazanç vergisi kanununun ikinci maddesinin 
(O) fıkrasındaki yemek bedellerine kıyasen ka
zanç vergisinden müstesna bulunduğu; bütçe
nin harita zabitanına verilen tazminat terti
binden tesviye edilmesi ve bu tazminat ta buh
ran vergisinden müstesna bulunduğu cihetle 
bunun da buhran vergisine tâbi olmayacağı; 
buhran vergisi kanununun 4 üncü maddesinde 
muhtelif cihetten istihkakı olanlar hakkında 
hüküm mevcut ise de muvazene vergisi kanu
nunda böyle bir hüküm mevcut olmamasına 
ve şehrî istihkakları da yirmi lirayı tecavüz et
memesine göre muvazene vergisi kanununun 
birinci maddesinin müstesniyata dair hükmü
nün beşinci fıkrasına tevfikan muvazene ver
gisi kesilmediği cevabı verilmiştir. 1847 numa
ralı kazanç vergisi kanununun ikinci madde
sinin (C) fıkrasile kanunu mahsuslarına ve büt
çelerine istinaden ordu ve jandarma mensupla-
rile küçük sıhhiye memurlarına ve mübaşirlere 
verilen yemek ve hayvan yem bedelleri kazanç 
vergisinden istisna edilmiş ve taamiye namile 
verilen bu paralar da yemek bedellerinden iba
ret bulunmuş olmakla kazanç vergisine tâbi 
olmaması lâzımgelirse de bütçedeki tazminat 
tertibinden verilmesi mahiyetini tebdil etme
yeceği ve kanunen taamiye olarak verilmekte 
olduğu ve yemek bedelleri de buhran ver
gisinden istisna edilmemiş bulunduğuu cihetle 
buhran vergisine; ve muvazene vergisi kanu
nunun birinci maddesinin (C) fıkrasının beşin
ci bendi hükmü delâletile istisna haddi olan 
yirmi liranın muhtelif istihkaklar mecmuuna 

4 — Harita mesaha gemisindeki zabitlerin ta-
amiyelerinden kazanç vergisi kesilmemesi fa
kat buhran ve muvazene vergilerinin kesilmesi 
kanunların hükümlerindeki sarahate uygun bu
lunmuştur. 
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şamil olması ve taamiye ile maaşa ilâveten i 
verilip maaşla beraber yekûnu yermi lirayı 
mütecaviz bulunması hasebile de muvazene ver
gisine tâbi olması icap edeceğinden merbut 
ita emrinin vizesine imkân görülmediğinden 
ita emri Millî Müdafaa vekâleti celilesine iade 
kılınmıştır. 

İta emirlerinin Muhteviyatları 
Tarihi No. Lira K. 

31-VII-932 245 512 10 
31-VII-932 246 121 23 

633 33 
F. M. Nevi Dairesi 

716 1 Lisan tahsili M. Müdafaa 
716 1 » » » » 

5 — Üç sene müddetle Hükümet hesabına Al-
manyada tahsile gönderilen Doktor kıdemli yüz
başı Necdet Beyin 15 - VI - 1932 tarihinden 
ağustos 1932 gayesine kadar olan iki ay on altı 
günlük tahsisatını muhtevi olmak üzere Millî 
Müdafaa vekâleti muhasebe müdürlüğünce bit-
tanzim vize olunmak üzere Divana gönderilen 
yukarıda tarih ve numaralarile muhteviyatları 
yazılı mahsup ita emirlerinin tetkikinde: 

Mumaileyhin istihkakından buhran ve muva
zene vergilerinin tevkif olunduğu görülmüş ve 
keyfiyet ledelistizah alman cevaptan buhran ve 
muvazene vergileri kanunlarının birinci mad
deleri mucibince Avrupada tahsilde bulunan za-
bitana verilen mebaliğin tahsisattan madut ol
ması hasebile mezkûr vergilerin tahakkuk etti
rildiği anlaşılmıştır. 

Buhran vergisi kanununa ait izahnamenin 
ikinci maddesinin son fıkrasında tahsilde bulu
nan bu kabîl talebelere verilen tahsisat ve yapı
lan yardımların ifa olunan bir hizmet karşılığı 
bulunmaması itibarile vergi mevzuundan hariç 
bulunacağı; ve muvazene vergisi kanununun 1 
inci maddesinin (A) fıkrasında da muvazene 
vergisinin her hangi bir unvan ile olursa olsun 
yapılmış veya yapılacak hizmetlerin mukabili 
olan tediyata münhasır olduğu tasrih edil
miş olduğundan mevzubahs sarfiyatın hiç I 
bir suretle t evkifata tâbi tutulmaması icap 
etmekte bulunduğu cihetle halile vizesine 
imkânı kanunî görülemeyen bu baptaki 
masraf ve tevkifat ita emirleri tashihine 

5 — Avrupada tahsilde bulunanlara verilen 
paralar ve yapılan yardımlar bir hizmet muka
bili olmamasına binaen İktisadî buhran ve muva
zene vergilerine dair kanunların mevzuuna dahil 
olamayacağından bu tediyelerden iktisadî buh
ran ve muvazene vergilerinin kesilmemesi hak
kında Divanca ittihaz edilen karar kanunla
ra uygun görülmüştür. 
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talikan M. Müdafaa vekâleti celüesine iade kı
lınmıştır. 

Mahsup ita emrinin 
Tarihi No. 

Muhteviyatı 
Lira K. 

2-VI-932 
M. 

3886 
Nevi 

922 03 
Dairesi 

517 1 Ceraim Adliye 

6 — Çerkeş malmüdürlüğünün nisan 1932 
ayı sarf evrakını muhtevi olup Adliye vekâleti 
muhasebe müdürlüğünce bittanzim vize olunmak 
üzere. Divana gönderilen yukarıda tarih ve nu-
marasile muhteviyatı yazılı muhasip ita emrinin 
tetkiki neticesinde : 

Hükümet Doktoru Şevket Beye 517 inci fas
lın birinci cürmü meşhut maddesinden tahak
kuk ettirilen harcırah meyanmda 20 - IV - 1929 
tarihli ve 1412 numaralı ceza usulü muhakeme
leri kanununun 77 inci maddesine müsteniden 
kaybettiği vakit için tazminat olarak 12 lira te
diye edildiği anlaşılmıştır. 

Hükümet tabibi olduğu halde mumaileyhe 
Devlet hizmetinde bulunmayanlara kıyasen kay
bettiği günler tazminatı olarak verilen 12 lira
nın kabul ve vizesine imkânı kanunî görüleme
diğinden mahsup ita emri Adliye vekâleti celüe
sine iade kılındı. 

Mahsup ita emrinin 
Tarihi No. 

4561 
F. M. Nevi 

Lira 
6228 
Dairesi 

Ki 
50 

Muhtelif Ücret Adliye 

7 — Diyarbekir merkez malmüdürlüğünün 
mayıs 1932 sarfiyatını muhtevi olup Adliye ve
kâleti muhasebe müdürlüğünce bittanzim vize 
olunmak üzere Divana gönderilen yukarıda tarih 
ve numarası ile muhteviyatı yazılı mahsup ita 
emrinin tetkikında: 

14 lira maaşlı Geyve kazası zabıt kâtibi iken 
14 - IV -1932 tarihinde Diyarbekir ihtisas mah
kemesi kâtipliğine tayin edilip 10 - V -1932 tay 
rihinde vazifesine başlayan Süreyya Beye Gey-
vede mayıs 1932 maaşını almamış olması hasebile 
şehri mezkûr tahsisatı olan 100 liranın merkez 
malmüdürlüğünce tediye edilmiş olduğu görül
müş ve kaçakçılığın men ve takibine dair olan 
1918 numaralı kanunun 70 inci maddesinin ikin-

6 — Devlet hizmetinde bulunmayanlara kı
yasen Hükümet tabibine de maaşından başka. 
kaybettiği günler tazminatı olarak para veril
mesi kanunun hükümlerine uygun görülmemiş
tir. 

7 — Kaçakçılığın men ve takibine dair olan 
1918 numaralı kanunun 70 inci maddesinin 2 inci 
fıkrasında (bu miktarların maaşların tevhit ve 

teadülüne dair olan kanundaki maaş ve emsal hâ
sıllarından fazlası ihtisas ücreti addolunur) de
nilmesine ve 1932 bütçe kanununun 500 üncü fas
lının birinci maddesinin unvanı (maaş ve ihtisas 
ücreti) olmasına göre ihtisas mahkemelerinde is
tihdam edileceklerin aldıkları mebaliğden eski 
maaşlarına tekabül eden kısmının maaş ve baki
yesinin ücret addi ve bu kısımlardan her birinin 
kendilerine mahsus ahkâma tâbi olması mevzu
ata muvafık görülmüştür. 
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ci fıkrasında ( bu miktarların maaşların tevhit I 
ve teadülüne dair olan kanundaki maaş emsal | 
hasıllarından fazlası ihtisas ücreti addolunur ve 
müktesep hak teşkil etmez) denilmiş olmasına 
göre mumaileyhin maaşı sabıkı olan 14 liranın 
45 lira 79 kuruştan ibaret ita miktarından mü- I 
tebaki 42 lira 71 kuruş ihtisas ücretinin tamamen I 

tesviye edilmiş olmasındaki mesnedi kanunî dai
resinden istizah edilmiştir. Malmüdürlüğünden 
verilip bir sureti cevaben Divana gönderilen tah
rirattan, mumaileyhin 15 gün zarfında mahalli 
memuriyetine muvasalât ederek vazifesine aşla-
mış olması hasebile 100 lira ücretin, tevkifatının 
badettenzil ita miktarı olan 88 lira 50 kuruşun 
tediye edildiğinin beyanı ile iktifa olunduğu an
laşılmıştır. Kaçakçılığın men ve takibine dair 
olan 1918 numaralı kanunun 70 inci maddesinin 
ikinci fıkrasının salifüzzikir hükmüne, ve 1932 
bütçe kanununun 500 üncü faslının birinci mad
desine (maaş ve ihtisas ücreti) denmesine göre 

ihtisas mahkemelerinde çalışan hâkim, müddeiu
mumi ve zabıt kâtiplerinin aldıkları mebaliğden 
maaşı sabıklarına tekabül eden kısmının maaş ve [ 
bakiyesinin ücret olarak kabulü ve bu kısımlar
dan her birinin kendilerine mahsus ahkâma tâbi 
olması zarurî bulunduğundan, mumaileyh Sürey
ya Beye tayin edildiği mahalli memuriyetine ma- I 
aş kanununun 2 inci maddesi mucibince 15 gün 
zarfında muvasalât ve vazifesine başlamış olması 
itibarile, zabıt kâtipliğine tahsis edilen 100 lira
dan maaşı sabıkına tekabül eden kısmının tam 
olarak verilmesi ve mütebaki kısmının ücret ad-
dile işe mübaşereti tarihinden itibaren hesap | 
edilmesi icap edip binnetice tediye edilen 88 lira I 
50 kuruştan 78 lira 88 kuruşunun kabul edildiği
ni ve.9 lira 62 kuruşun kabul ve vizesine imkânı 
kanunî görülmediği Adliye vekâleti celilesine 
bildirilmiştir. | 

A l ııl ite viya t f ı 
Tarihi No. I .ini K. 

If)-Vm-()32 lcS 343 j 
Nevi Sahibi istihkak Dairesi 

İkramiye Sait İT. (i . ve inhisarlar 

8 — Payas gümrük muhafaza memuru Sait 
Efendiye ikramiye itasını muhtevi olup Gümrük 
ve inhisarlar vekâleti muhasebe müdürlüğünce 
bittanzim vize olunmak üzere Divana gönderilen 
balâda tarih ve numarası ile muhteviyatı yazılı | 

8 — Tekaüt maaşı mukabili olarak verilen 
ikramiyelerin hesabında da teadül kanunile te
nezzüle uğrayan evvelki maaşların esas ittihazı 
suretile hakkı müktesebin tanınması kanunun hü
kümlerine uygun görülmüştür. 



olan ita emrinin tetkikinde: Maluliyetine bi
naen tekaüde sevkedilmiş olup müddeti hizmeti 
yedi. seneden ibaret olan mumaileyhe verilmek 
üzere tekaüt kanununun 43 ve 26 ricı maddeleri 
mucibince tahakkuk ettirilen ikramiyenin mu
maileyhin teadül kanunundan evvelki 15 lira ma
aşı nazan itibare alınmayarak teadül kanuni-
le 14 liraya tenezzül etmiş olan son memuriyet 
maaşı üzerinden hesap edildiği görülmüştür. Hal
buki gerek müddeti hizmetleri on beş seneden 
dun olanların vefat veya tasfiye dolayısile aile
lerine veya kendilerine ve gerek 65 yaşım ikmal 
ettikleri halde hizmet müddetleri yirmi seneye 
baliğ olmayanlara verilen ikramiyeler. tekaüt 
maaşı mukabili olarak verilmesine ve tekaüt 
maaşlarında ise hakkı müktesep kabul edilmiş 
olmasına mebni bu kabîl ikramiyelerde de tea
dül kanuniîe tenezzüle uğrayan evvelki maaşla
rın esas ittihazı lâzımgeleceğinden o suretle tas
hihi muameleye talikan evrak Gümrük ve inhi
sarlar vekâleti celilesine iade kılınmıştır. ' 

Mahsup ita emrinin 
Tarihi No. 

9-IV-932 3259 1076 19 
F. M. Nevi Dairesi 
Muhtelif Maaş Adliye 

9 — Şarkî karaağaç malmüdürlüğünün şubat 
1932 Adliye sarfiyatını muhtevi olup Adliye 
vekâleti muhasebe müdürlüğünce bittanzim vize 
olunmak üzere Divana gönderilen yukarıda ta
rih ve numarasile muhteviyatı yazılı mahsup 
ita emrinin tetkikinde: 

Haymana kazası hâkimliğinden açıkta kalan 
Ömer Lûtfi Beye kânunuevvel 1931 açık maaşı 
olarak 73 lira 90 kuruş verildiği görülerek mu
maileyhin açıkta kalması sebebi, tarihi, memu
riyeti sabıkası, ve mumaileyhin açık maaşının 
ne hesap üzerinde'n ve ne sebebe mebni Şarkî 
Karaağaç malsandığmdan tesviyesi cihetine gi
dildiği dairesinden istizah edilmiştir. Alınan 
cevapta; Haymana hâkimi Ömer Lûtfi Beyin 
memuriyetinin ilgasından dolayı açıkta kalıp 
16 - XII -1931 tarihinde Karaağaç hâkimliğine 
tayin edilmiş ve'26 - XJI -1931 de de vazifesine 
mübaşeret eylemiş olduğu, memuriyeti sabıkası 
maaşı aslisinin 40 lira olduğu, bu husustaki ev
rakı tahakkukiyenin ita emrine raptedilerek 
açık maasınm ö suretle tahakkuk ettirildiğinin 

9 — Açık maaşı almakta bir memuri
yete tayin edilenlerin vaziyetleri tahvili 
memuriyet mahiyetinde olup muayyen olan 
müddet zarfmda memuriyeti cedideleri 
mahalline muvasalâtle işe mübaşeretleri ha
linde maaşlarının inkıtaa uğramaması ve yeni 
vazifeleri maaşı memuriyeti sabıkaları maaşın
dan fazla ise buna, işe başladıkları tarihi takip 
eden ay iptidaşmdan itibaren istihkak kesbetme-
leri musip görülmüştür. 

Muhteviyatı 
Lira K. 
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beyanüe iktifa edilmiştir. İta emrine merbut 
Ve muhasebe müdüriyetinden malmüdürlüğüne 
yazılan tahrirat sureti mündericatından da mu
maileyhin memuriyeti cedidesinin tebliği tarihi
ne kadar on beş günlük âğık ve ondan sonra 
ön altı gün için de yeni memuriyeti maaşının 
tahakkuk ve tesviye edildiği anlaşılmıştır. 

Açık maaşı almakta iken, bir memuriyete ta
yin edilenlerin memuriyetleri tahvil mahiyetinde 
ölüp muayyen olan müddet zarfında memuri
yeti öedideleri mahalline muvasalatla işe müba
şeretleri halinde maaşlarının inkıtaa uğraması 
Ve yeni vazifeleri maaşı memuriyeti sabıkaları 
maaşından fazla ise buna, işe başladıkları tari
hi takip eden ay iptidasından itibaren istihkak 
kesbetmeleri icap edeceği Divan heyeti umumi-
yesince müttahaz 20 - XII - 1928 tarihli 1551 
numaralı kararda tasrih edilmiş olduğundan 
Ömer Lûtfi Beye kânunuevvel 1931 den 15 gün
lük açık maaşı, ve 16 - XII - 1931 de tayin edil
mesi hasebile ay gayesine kadar ki diğer 16 gün 
için de maaşı aslî miktarı olan kırk liranın em
sali hâsılı bulunan 108 lira üzerinden tahakkuk 
ettirilerek tesviye olunan ceman 73 lira 90 ku
ruştan istihkakı kanunun fevkinde ve salifülârz 
heyeti umumiye kararına muhalif olarak fuzu-
len sarfedilmiş bulunmasından dolayı kabul ve 
vizesine imkânı kanunî görülemediğinden Adli
ye vekâleti celilesine iade edilmiştir. 

Mahsup ita emrinin Muhteviyatı 
Tarihi No. Lira K. 

28-M-932 109 14419 01 
F. M. Nevi Dairesi 
Muhtelif Muhtelif Posta, telgraf 

10 — Kastamonu posta ve telgraf ve telefon 
başmüdürlüğünün kânunusani 1932 bütçe harici 
sarfiyatı meyanında 5 - I - 1932 tarih ve 204 
numaralı mahsup ita emrile « Düyunu umumiye 
masarifi mütehakkikasi » hesabına masraf kay
dedilen 11 lira 25 kuruşa ait evrakı tahakkukiye 
ile sarfiyatı saireyi muhtevi olmak üzere Posta 
ve telgraf umum müdürlüğü muhasebe müdürlü
ğünce bittanzim vize olunmak üzere Divana gön
derilen yukarıda tarih ve numarasile muhtevi
yatı yazılı mahsup ita emrinin tetkikinde: 

Kastamonu esbak başmüdürü Ramiz Beye 
harcırahına mahsuben hükümeti sakıta zamanın
da verilip 29 - IV - 1929 tarihinde müdüri-

10 — Mahsubu umumî kanununun 2 nci ve 
4 üncü maddelerinin sarahatine göre firari ve 
siyasî mücrim olup (hududu millî dahilinde mü-
temekkin olmayanların dayin ve medyun vazi
yetinde olsalar dahi bu kanunun hükümlerinden 
istifadelerine imkân görülmemiştir. 
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yeti umumiyeden başmüdürlük hesabına devre
dilen ve mezkûr merkezce de, şubat 1341 ta
rihinde eşhas zimemine tahakkuk kaydedilmiş 
olan 30 lira avans borcuna karşı o zaman tahak
kuk etmiş olan 11 lira 25 kuruş aile harcırahının ' 
mahsubu umumî kanununa tevfikan muamelei 
mahsubiyesinin ifası maksadile « Düyunu umu
miye masarifi mütehakkikası » hesabına masraf 
kaydedildiği görülmüş, 459 numaralı mahsubu 
umumî kanunile bunu muaddil 726 numaralı ka
nuna göre yapılacak mahsubatın müddeti 1661 
numaralı kanun mucibince mayıs 1931 gayesinde 
hitam bulduğu cihetle senei haliye zarfında ya
pılan muamelei mahsubiyenin mesnedi kanunisi 
ile vaktinde yapılmaması sebebi dairesinden is
tizah edilmiştir. 

Alınan cevapta: 
Mumaileyh Ramiz Beyin mücrimini siyasiye-

den olup firarî bulunması hasebile Kastamonuya 
girdiği ailesi efradının kaç nüfustan ibaret bu
lunduğunun ancak 25 - X - 1931 tarihinde tes-
bit edilebildiği ve mahsup muamelesinin de Ma
liye vekâletinin 29 - IX - 1931 tarihli ve 46 nu
maralı emrine merbut 227 numaralı umumî tah
riratına tevfikan ifa edildiği anlaşılmıştır. 

Mumaileyhin firarî ve siyasî mücrim olmasın
dan dolayı mahsubu umumî kanununun ikinci 
maddesi mucibince bu kanundan istifadesine im
kân olmadığı gibi yine mezkûr kanunun dör
düncü maddesine göre de Hazineye karşı dayin 
ve medyun vaziyetinde bulunanların hududu 
millî dahilinde mütemekkin olmaları şart oldu
ğundan ve Maliye vekâleti celilesinin mevzu-
bahs 227 numaralı umumî tahriratı da, tasfiyei 
düyun tahvili almak üzere müracaat edeceklere 
ait olup, muamelei mahsubiye ile alâkası görül
memiş bulunduğundan esasen kabul ve vizesine 
imkânı kanunî mevcut bulunmayan 11 lira 25 . 
kuruşun '• mahsup ita emrinden tenzili ile müte
baki miktarın vize edildiğini ve meblâğı mez-
burun temini istirdadı esbabının temini zımnında 
bu baptaki 5 - 1 - 1932 tarihli ve 204 numaralı 
avans mahsup ita emri Posta, telgraf ve telefon 
umum müdürlüğüne iade edilmiştir. 
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Muhteviyatı 

Tarihi No. Lira 1<. 
28-IV-O.T2 1040 2 2 5 

Nrvi Sahibi istihkak 
Maaş Yusuf Ziya B. 

11 — Maliye vekâleti memurin müdürlüğün
ce bittanzim tescil olunmak üzere Divana gön
derilen balâda tarih ve numarası ile muhtevi
yatı yazılı tekaüt evrakının tetkikinde 1683 nu
maralı tekaüt kanununun neşrinden sonra te
kaütlük talebile memuriyetten infikâk etmiş 
olan Boğazliyan kazası tahsil memuru Yusuf 
Ziya Efendinin 1273 tevellüttü iken 1282 tari
hine tashihi sin ettirmiş olmasına mebni da
iresince bu tashih alelıtlak kabul olunmaya-
lak evvelki tevellüt tarihi olan 1273 tarihine na
zaran 65 yaşını ikmal ettiği, 1338 senesinden 
sonraki hidematı nazarı itibare alınmamak su-
retile ve ahkâmı sabıkaya göre tekaüt maaşı 
tahakkuk ettirildiği görülmesi üzerine kanunu 
mezkûrun tarihi neşrine kadar tashihi sinlerin 
makbul ve muteber olmasına ve ancak kanunun 
neşrile bu tashihlerin kanunun neşri tarihinden 
itibaren hükümsüz kalmış bulunmasına meb
ni mumaileyhin 1 haziran 1930 tarihine kadar-
ki hizmetinin kabulü suretile yeni kanuna ĝ ö-
re tekaüt maaşına müstahak olması lâzımgele-
ceği hakkında Heyeti umumiyece ittihaz olunan 
karara tevfikan evrakı tahsisiyenin iadesi üze
rine Maliye vekâleti Zat işleri müdüriyetince 
bu hususta muhasebei umumiyeden istilâmı 
keyfiyetle müdüriyeti müşarileyhaca mumaileyh 
Yusuf Ziya Efendinin yaş tashihi 13 mart 
1325 tarihli meclisi idare kararile vaki olup 
nüfus kanununa göre mahkemelerce yapılmayan 
yaş tashihlerinin muteber olmayacağı beyani-
le evvelce yapılan tashih muamelesinin isabe
tinde İsrar edildiği görülmüştür. 

Halbuki 1683 numaralı yeni tekaüt kanu
nunun mevzubahs edilen 65 inci maddesinde 
tekaüt hakkı başladığı tarihten itibaren bilû
mum askerî ve mülkî memur ve zabitlerin ve 
maaş bağlandıktan sonra yetimlerin yaptıkları 
yaş tashihleri tekaüt ve yetim muamelelerine 
müessir değildir » diye muharrer olmasına göre 
mevzubahs olan Yusuf Ziya Efendinin evvelce 
yapılmış olan tashihi sin muamelesi mezkûr ka
nunun neşrinden sonra muteber addedilmeye
ceğinden tashihten evvelki doğum tarihine naza-

11 — 1683 numaralı tekaüt kanununun 65 in
ci maddesi mucibince tekaüt hakkı başladığı 
tarihten itibaren yapılan yaş tashihleri tekaüt 
maaşlarına müessir olamayacağından tashihten 
evvel doğum tarihine nazaran 65 yaşını 1683 nu
maralı kanunun neşrinden evvel ikmal eşmit bu
lunanların kanunun neşri tarihine kadar o za
manki ahkâmı kanuniyeye muvafık olarak sep-
keden hizmetlerinin o tarihteki maaşlarının mu
teber addile tahsis muamelesinin ana göre yapıl
ması musip g'örülmüştür. 



ran 65 yaşını ikmal etmiş telâkki edilerek teka
üde şevki hakkında yapılan muamele muvafıkı 
kanun bulunmuş ise de mumaileyhin sinnini tas
hih ettirdiği târihte meri olan 318 tarihli nüfus 
kanunu mucibinde meclisi idarelercec yapılan 
yaş tashihleri de makbul ve muteber bulunduğu 
ve mezkûr kanunun neşri tarihinden evvel ya
pılmış olan tashihi sin muameleleri o tarihe ka
dar muteber olduğu gibi memurların 65 yaşı^ 
nı ikmalden sonra sepkeden hizmetlerinin tekaüt 
hesabına ithal edilmeyeceği/hakkmda bir kaydı 
kanunî de mevcut olmayıp bilâkis 65 yaşım ik
mal ettikleri halde Heyeti Vekile kararile iştik 
damlan tecviz edilenlerin;: bu muahhar hizmet
leri tekaüt hesabına ithal edilmekte bulunduğu 
cihetle mumaileyhin yeni tekaüt kanununun 
neşri tarihine kadar o zamanki ahkâmı kanuni-
yeye muvafık olarak sepkeden hizmetinin ve o 
tarihteki maaşının muteber addile tahsis mua
melesinin ana göre tashihine talikan evrakı tah-
sisiye tescil edilmeyerek Maliye vekaleti celile-
sine iade edilmiştir. 

Mahsup ita emrinin 
Tarihi No. 

ll-VI-932 
M. . 

440 

Muhteviyatı 
Lira K^ 

48 
F. 
Muhtelif 

Nevi 
Maaş 

2636 
Dairesi 

Maliye vekâleti 
M. borçlar 

12 — Burhaniye Malmüdürlüğünün eylül 
1931 ayı muntazam borçlar dairesi sarfiyatını 
muhtevi olup Maliye vekâleti Muhasebe mü
dürlüğünce bittanzim vize olunmak üzere Di
vana gönderilen mahsup ita emrinin tetki
kinde: 

1683 numaralı tekaüt kanununun 57 nci 
maddesi mucibince mütekaidin maaşlarına iki 
defada % 5 serden icra edilecek % 10 nisbe-
tindeM zamdan 1931 senesinde icra edilen kıs
mının, bir sene evvel zammedilen % 5 lerle 
maasatın baliği üzerinden hesap edildiği ve bu 
suretle 6 lira 10 kuruşun fazla tediye edilmiş 
bulunduğu ve mezkûr zamların her tediye saf
hasında ayrı ayrı hesap ve itası lâzrmgelirken 
6 aylığının -birden tahakkuk ettirilerek işle
meyen aylara ait olmak üzere de 282 lira 89 
kuruşun tesviyesi cihetine gidildiği görülmüş, 
sebebi dairesinden istizah edilmiştir. Alınan 
cevapta: Muamelei mezkûreniri, keyfiyetin lâ-

12 —1683 numaralı tekaüt kanununun 57 nci 
maddesile eski kanun ahkâmına tevfikan tekaüt 
edilmiş olanların almakta oldukları maaş ve tah
sisatı fevkalâdelerine % 10 zammedilmesi ve bu
nun % 5 inin 1930 ve diğer % 5 inin 1931 se
nesinde verilmesi kabul edilmiş olmasına göre 
ikinci % 5 zammın hesabında kanunun neşri ta
rihinde almakta oldukları maaşm esas ittihazı 
ve ilk defa yapılmış olan % 5 zammın dahil edil
mesi ahkâmı kanuniyeye uygun görülmüştür. 



yikı ile anlaşılamamasından mütevellit bulun
duğunun beyanile iktifa edilmiştir. 

1683 numaralı tekaüt kanununun 57 nci 
maddesinde, eski kanun ahkâmma tevfikan 
tekaüt edilmiş olanların maaşlarına bu madde 
ile icra edilecek % 10 zamların, bu kabil kim
selere kanunun hini neşrinde verilmekte olan 
maaş ve tahsisat mecmuu nisbetinde hesap edi
lerek % 5 nin 1930, ve diğer % 5 nin de 1931 
senesinde verilmesi sarihan zikredilmiş bulun
duğu cihetle 1931 senesinde zammedilen kıs
mın, bir sene evvel zammedilen miktar ile 
maaşın baliği üzerinden hesap edilmesine ve 
bu miktarın 6 aylığının peşinen tesviyesine 
mesağı kanunî mevcut bulunmadığından fuzu-
len tediye edilen salifüzzikir 6 lira 10 kuruş 
ile 282 lira 89 kuruşun kabul ve vizesine imkâ
nı kanunî görülmediğinden mahsup ita emri 
muhteviyatından ceman 288 lira 99 kuruşun 
tenzili takrirle Maliye vekâleti celilesine bil
dirilmiştir, 





Sıra No 244 
Kânunuevvel 1932 şubat 1933 aylarına ait raporun takdim 
kılındığı hakkında 3311 numaralı Divanı muhasebat Riyaseti 

tezkeresi ve Divanı muhasebat encümeni mazbatası 

T. C. 
Divanı Muhasebat 4 . y. gjj 

U. 10113 
11. 99 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 
Muhasebei umumiye kanununun 76 ncı maddesine tevfikan her üç ayda bir Meclisi Âliye 

takdimi icap eden raporlardan kânunuevvel 932 şubat 933 aylarına ait raporun, bu müddet 
zarfındaki muamelâttan Meclisi Aliye muhtacı arz görülenler ile hilafı kanun telâkki edilen 
ve mümasili evvelce arz edilmemiş olan kısımlara müteallik olmak üzere 7 madde 
5 cetvel ve 16 sayıfadan ibaret olarak4'leffeırtakdim kılındığı^arzolunur efendim. 

Di, M. Reisi 
Fuat 

Di. M, Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Di. M. Encümeni 2S-V-1933 

Karar M 52 
Fsas N 31311 

' 4 .•*' Yüksek Reisliğe 

Kânunuevvel 932-şubat 933 üç aylık raporun takdim edildiğine dair Divanı muhasebat 
Reisliğinden gelip encümenimize havale buyurulan 4-V-933 tarih ve 10713/99 numaralı tez
kere üzerine, raporda mevzubahs meseleler birer birer tetkik ve icap eden kararlar ittihaz 
edilerek her birinin hizasında gösterilmiş olmakla keyfiyet Heyeti Umumiyeye arzolunur. 

Di. M. En. Reisi M. M. Kâ. Aza Aza 
Konya Burdur Yozgat Ankara Çankırı 
Refik Halit Ahmet Avni Hasarı Rifat 

Aza Aza Aza Aza 
İstanbul İzmir Kayseri Kırşehir 

Hayrııllah Hüsnü Osman Hazim 
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MARlJZAT 

1 — Zonguldak nafıa mühendisi olup Ay
dın demiryolları komiserliğine tayin kılınan ve 
yeni vazifesine başlamadan merkeze celbedile-
rek demiryolları heyeti fenniyesinde istihdam 
edilmekte olan Enver Beyin Zonguldak - Anka
ra harcırahını muhtevi olup Nafıa Muhasebe 
müdürlüğünce bittanzim vize edilmek üzere 
gönderilmiş olan ita emrinin esnayi tetkikin
de; Mumaileyhin 1932 senesinde de hükmü 
meri olan 1931 senesi bütçe kanununun 19 un
cu maddesine tevfikan merkezde çalıştırılmak 
üzere celp ve istihdam olunduğu ve fakat is
tihdam olunduğu şube kadrosunda münhal bu
lunmadığı anlaşılarak keyfiyetin salifüzzikir 19 
uncu madde ve izahnamesi ve kadro esasatile 
ne suretle telif edildiği dairesinden istizah edil
mişti. 

Alman cevapta: Bu suretle istihdam oluna
cak memurin ve müstahdeminin nakledildik
leri mahal kadrosunda münhal bulunan me
muriyetlerde istihdam edilecekleri hakkında 
kanunda bir kayit bulunmadığı bildirilmiştir. 

Maddei kanuniyedeki « bu suretle istihdam 
edilenlere vekâlet maaşı ve ikamet yevmiyesi 
verilmez » kaydi bu cevazın kadroda mün
hal bulunan vazifelere matuf olduğuna delâlet 
etmekle beraber metinde, hasrı ifade edecek 
bir sarahat dahi bulunmamasına göre madde
nin mazmunu bu suretle memur istihdam edilen 
vazifelerin münhal olması halinde bu memur
lara vekâlet maaşı ve ikamet yevmiyesi veril
meyeceğini ifadeden ibaret olduğu dahi istid
lal edilebileceği cihetle maddei mezkûrenin her 
vekâlet ve idarei umumiyenin kadrosunda mev
cut memurları istediği mahal ve vazifede istih
dam edebilmesi suretinde imal ve tatbikında 
muhalefeti kanuniye görülemediğinden mevzu-
bahs ita emri vize edilerek dairesine iade kı
lınmakla beraber keyfiyetin üç aylık rapora 
dercile Meclisi Âlinin nazarı Ittılaına arzı ka
rarlaştırılmıştır. 

2 — Bursa merkez malmüdürlüğünün mayıs 
1932 evrakı sarfiyesinin tetkiki sırasında derece 
üzerinden malulen mütekait efradın da 1683 nu-

Kâııuııııcvvcl 1931. - .şubat ;1933 üç aylık 
rapora ait 

DİVANİ MUHASEBAT KN(JÜJM I0NİNİN 
KARARLARI 

1 — 1931 senesi muvazenei umumiye kanu
nunun 19 uncu maddesinin birinci fıkrası her ne 
kadar bir vekâlet veya idarenin kadrosunda gös
terilen bir memur veya müstahdemin o vekâlet 
veya idarenin her hangi bir kısmında istihdam 
edilebileceğini mutlak surette ifade etmekte 
ise de bu hükmü tasrih ve teyit eden maddenin 
ikinci fıkrası bu suretle istihdam edilenlere ve
kâlet maaşı ve ikamet y e v m i s i verilmeyeceğini 
âmir bulunmasına ve vekâlet maaşı ise münhal 
vazifelerde istihdam edilenlere verilebileceğine 
göre maddei mezkûre hükmünün badema her ve
kâlet veya idarenin kadrosu dahilindeki memu
rin ve müstahdemini ancak kadrosunda mün
hal her hangi bir vazifede istihdam edebileceği 
şeklinde tatbik ve imali kanunun ruhuna uygun 
görülmüştür. 

2 — 325 tarihli mülga askerî tekaüt kanunu 
mucibince efradı askeriyeye de müddeti hizmet
lerine göre tekaüt hakkı verilmiş olmasına ve 
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maralı tekaüt kanununun 57 nci maddesinde 
muharrer % 10 zamlardan istifade ettirilmekte 
olduğu görülmüş ve sebebi dairesinden istizah 
edilmişti. 

Alınan cevapta: 1683 numaralı tekaüt kanu
nunun 57 nci maddesi mucibince adiyen tekaüt 
edilen zabitan ile memurin ve mensubini askeri
ye ve mülkiyeye ve bunların yetimlerine olduğu 
gibi maluliyetlerine binaen tekaüt edilmiş olan 
neferlere de «551 numaralı kanuna istinaden ve
rilmekte olan terfih zamları hariç» maa tahsisatı 
fevkalâde maaşları baliğinin % 10 nun muhassa-
satlanna ilâveten itası kabul edilmiş olduğuna 
nazaran yapılan muamelenin muvafık olduğu 
325 tarihli mülga askerî tekaüt kanunu mucibin
ce efradı askeriyeye de müddeti hizmetlerine 
göre tekaüt hakkı verilmiş olmasına ve malûl 
efrat ta malulen tekaüt edilmiş olmak itibarile 
mütekaidin meyanına dahil bulunmasına göre 
57 nci maddenin sureti mutlakada askerî ve mül
kî mütekaitler hakkında vazettiği hükümden 
istifade etmeleri iktiza edeceğinde tereddüt 
edilmemiştir. Ancak eski tekaüt kanunile malûl 
efrada derecelerine göre tahsisatı fevkalâdelerile 
birlikte verilmekte olan maluliyet maaşları 1683 
numaralı yeni tekaüt kanununda maaş ve tahsi
sat meczedilmek suretile aynen kabul edilmiş ve 
binaenaleyh ayni dereceden malûl efrat her iki 
kanuna göre de ayni maaşa müstahak bulunmuş 
olduğundan yeni kanunun meriyetinden evvel 
malulen tekaüdü icra edilmiş efradın bu yüzde 
ondan istifade etmelerinin kabulü halinde bun
ların yeni kanunun meriyetinden sonra tekaüt 
edileceklerden % 10 fazlasile maaş almaları gibi 
bir müsavatsızlık hadis olmakta bulunduğundan, 
bu ve emsali tediyatın kabul ve vizesi yolundaki 
tatbikata devam edilmekle beraber keyfiyetin 
Meclisi Âlinin nazarı ıttılaına arzı kararlaştı
rılmıştır. 

3 — 1683 numaralı tekaüt kanununun 23 üncü 
maddesinde mazuliyet veya açık maaşı almak 
suretile geçirilen müddetin yalnız nısfının teka
üt maaşlarının hesabında hizmet müddetine ilâ
vesi kabul edilerek maaşsız geçen müddetler için 
bir hakkı tekaüt tanınmamış olmasına nazaran 
memurinin nakil ve tahvillerinde eski memuri
yetlerinden infikâklerile yeni vazifelerine mü
başeretleri arasında maaş almaksızın geçirdik
leri müddetler filî hizmet addedilemediği gibi 

malûl efrat ta malulen tekaüt edilmiş olmak 
itibarile mütekaidin meyanına dahil bulunması
na göre 1683 numaralı tekaüt kanununun 57 nci 
maddesinin sureti mutlakada askerî ve mülkî 
mütekaitler hakkında vazettiği hükümden ma
lulen mütekait efradın istifade etmeleri yolun
daki tatbikatı hazıra kanuna uygun görülmüş
tür. Yeni tekaüt kanununun neşrinden evvel te

kaüt edilmiş malûl efradın kanunun neşrinden 
sonra tekaüt edilmiş ve edileceklerden fazla ma
aş almaları suretindeki müsavatsızlığın izalesi 
ayrı bir kanun mevzuu telâkki edilmiştir. 

3 — Memurların nakil ve tahvillerinde eski 
memuriyetlerinden infikâklerile yeni vazifeleri
ne mübaşeretleri arasında maaş almaksızın ka
nunen muteber bir mazerete müstenit olarak ge
çirdikleri müddetlerin filî hizmet addedilmemesi 
yolunda Divanı Muhasebatça ittihaz olunan ka
rar kanuna uygun görülmüştür. 



- 4 -
tekaüt maaşının hesabında da nazarı itibara 
alınmamakta ve Şûrayi devletçe de memurin 
kanununun neşrinden evvelki hükümler mukta-
zasınca azlolunmak ve mevzuatı hazıra icabın-
ca da vekâlet emrine alınmak veya memuriyetten 
ihraç edilmek veya istifa etmek yeya tasfiye ve
ya tekaüde sevk ve yahut müstafa addolunmak 
gibi inkıtaı memuriyeti icap eden esbap haricin
de olarak maaşsız geçen eyyamı memuriyetin 
filî hizmet addedilmesi lâzımgeleceği yolunda 
kararlar verilmekte ve bittabi Divanca da taal
lûk ettikleri hâdiseler hakkında bu kararlar da
iresinde muamele ifa edilmekte olduğundan ay
ni mahiyet arzeden ahvali maruzada muhtelif 
şekillerde tatbikata mahal kalmamak üzere key
fiyetin Meclisi Âliye arzı karargir olmuştur. 

4 — Gemlik wosta ve telgraf çavuşu Feyzullah 
Efendinin ailesine maaş tahsisini muhtevi olup 
tescil edilmek üzere Divana gönderilmiş olan 
evrakın tetkikinde; mumaileyhin vefatında iki 
zevcesis mevcut olduğu ve bunlardan birinin 
zevcinin vefatından bir müddet sonra tezevvüç et
tiği ve bu suretle bir zevceden münhal kalan 
hissenin diğer zevce maaşına zammedilmediği 
anlaşılmıştır. 

1683 numaralı kanunda alelıtlak zevceye ve
rilmiş olan muayyen bir hak, zevcelerin teaddü 
dü dolayısile bizzarure inkısama uğratılarak iki 
si bir yetim addile münasafeten tahsis edilmek
te ve bu zaruret bertaraf olupta zevce birden iba
ret kaldığı takdirde bunun o muayyen hakkın
dan tamamen istifadesi keyfiyeti müteaddit ye
timlerden birinden diğerine intikali meneden 64 
üncü madde mevzuundan ayri bir mahiyette bu
lunmakta olduğundan bu suretle münferit kalan 
zevcenin diğer nısfa da istihkakı olacağı Maliye 
vekâleti ile bilmuhabere takarrür ettirilmiştir. 

667 

Mahsup ita emrinin 
Tarihi No. 

8-X-Q32 8978 
M. Nevi 

1 Harcırah 

Muhteviyatı 
Ura r^K. 

4735 ~90 
Dairesi 

iktısatjvekâleti 

5 — İstanbul Defterdarlığı muhasebe mü
dürlüğünce Ticaret ofisi müdürü Cemal Beye 
Avrupada bulunduğu müddet için tahakkuk 
ettirilen 1 080 lira 98 kuruştan 935 lira 84 ku
ruşunun avanstan mahsubu zımnında tanzim edi-

4 — Bir yetim addile müteaddit zevcelere 
taksim edilen maaş hissesinin, bunlardan biri
nin iskat hakkı halinde diğer zevce maaşına ilâ
vesi caiz olup olamayacağı 1683 numaralı kanu
nun 64 üncü maddesi hükmüne nazaran tefsire 
muhtaç görüldüğünden ayrı bir mazbata tanzim 
ve takdim kılınmıştır. 

5 — Ecnebi memleketlere gönderilecek me
murlara verilecek yevmiyeye ait Heyeti Vekile 
kararlarında takdir olunan yevmiyenin seyahat 
ve ikamet yevmiyesi olduğu tasrih edilmedikçe 
her ikisine de şümulü derkâr bulunduğundan Di-
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len 31-V-1932 tarihli ve 2876 numaralı ita 
emrini muhtevi yukarıda tarih ve numarasile 
muhteviyatı yazılı mahsup ita emrinin tetki
kinde : 

Cemal Beye, 1341 senesi muvazenei umu
miye kanununun 37 nci maddesinin fıkrai ant
resine müstenit İcra Vekilleri Heyetinin 
13 - III -1932 tarihli kararnamesile, 5 ingiliz li
rası mukabili olan frank üzerinden yevmiye 
verilmesi muktazi bulunduğundan, muma
ileyhe Avrupada geçirdiği 66 gün için salifüz-
zikir şekilde tahakkuk ettirilen yevmiyeleri 
1655 numaralı ita emrile bütçeden mahsup edil
miş bulunduğu halde, bu defa tekrar ikamet 
yevmiyesi farkı namile 1 080 lira 98 kuruş 
tahakkuk ettirilerek bunun 935 lira 84 kuruşu
nun, 667 nci faslın birinci maddesinden veri
len avanstan mahsubu cihetine gidildiği, ve 
mütebaki 145 lira 14 kuruşunun da bilâhare dü
yundan tesviye edilmek istenildiği görülmüş 
ve bu suretle tahakkukun neye müstenit bulun
duğu dairesinden istizah edilmiştir. 

Alınan cevapta: Avrupadaki ikamet yev
miyesi farkı namile bütçeye ve avansa mah
sup edilmiş olan 935 lira 84 kuruşun, defter
darlık muhasebe müdürlüğünün 31 - IX -1931 
tarihli ve 1204 numaralı Divan kararını yanlış 
anlamasından dolayı tahakkuk ettirildiği, ve 
meblâğı mezburun ilişikli olarak muhtıraya 
alındığı bildirilmiştir. 

Ecnebi memleketlere gönderilecek memurla
ra verilecek yevmiyeye ait Heyeti vekile karar
larında, takdir olunan yevmiyenin ikamet ve
ya seyahat yevmiyesi olduğu tasrih edilmedik
çe tayin olunan yevmiyenin, her ikisine şümu
lü mukarreratı müttahaze icabından bulunmuş 
olup; Cemal Beye ait Heyeti vekile kararın
da da, alelıtlak 5 ingiliz lirasının mukabili olan 
frank üzerinden yevmiye verilmesi zikredilmiş 
bulunduğu cihetle, mumaileyhin gerek seyahat, 
gerek ikamet yevmiyesinin bu miktar üzerin
den hesap edilmesi icap ettiğinden, ayrıca fu-
zulen tahakkuk ve tesviye edilen 935 lira 85 
kuruşun kabul ve vizesine imkânı ka
nunî görülemeyerek mahsup ita emrinden ten
zil edilerek tktısat vekâleti celilesine bildiril
miştir. 

vanca ittihaz olunan karar musip görülmüştür. 



6 

No. 
262 
252 
284 
264 
255 

Lira 
3261 
3233 
5217 
3048 
4119 

K. 
50 
57 
61 
82 
36 

Mahsup ita emirlerinin 
Tarihi 

14-Xİ-932 
14-XI-932 
16-XI-Q32 
14-XI-932 
14-XI-932 

18880 86 
I-'. M. Nevi 
183 0 1885 No. kanun mucibince mec

burî istimlâk bedeli. 
183 0 » » » » » 
183 0 >» » » » » 
183 O » » » » » 
18 3 0 » » » » » 

6 — Muntazam borçlar muhasebeciliğince 
tanzim olunup vize edilmek üzere Divana gön
derilen tarih ve numaraları ve muhteviyatı ba
lâda yazılı ita emirlerinin tetkikinde 1885 nu
maralı kanun mucibince mecburî istimlâke tâbi 
tutulan emvali gayrimenkule bedelâtı için istir
dat tarihinden tediye tarihine kadar faiz ta
hakkuk ettirildiği görülmüş ve bu kabîl nak-
ten yapılan tediyat için faiz tahakkuk ettiril
mesi sebebi hakkındaki istizaha da kanunun 6 
ncı maddesile % 5 fazli bonolarla iki senede 
ödenmesine cevaz verilen bedeli istimlâkin 
nakten tediyesi halinde de istimlâk edilen mal-
den intifam refi tarihinden bedelinin tediyesi ta
rihine kadar geçen müddet için faize tâbi tutul
ması kasdı kanuniye muvafık olduğu cevabı ve
rilmiştir. , 

1885 numaralı kanunun 4 üncü maddesi is
timlâk bedellerinin Maliye vekâletince ihraç edi
lecek % 5 faizli bonolarla ödenebileceğini ve bu 
bonoların da azamî 1033 malî senesi nihayetine 
kadar itfa edileceğini âmir ve binaenaleyh faiz 
itası cevazı bono itasına matuf ve maksur olup 
bono yerine nakten tediye halinde faiz verile
ceği hakkında bir kayit olmadığı gibi alelûmum 
istimlâklerde istimlâkin muamelei tahakkukiye 
ve müteferriasmm ikmali zımnında geçen müd
det için faiz itası da varit olmadığından bonoya 
raptedilmeyerek yapılacak tediyeler için faiz ve
rilmemesi iktiza ettiğinden bu baptaki ita emir
leri vize edilmeyereke maa teferruat Maliye 
vekâletine iade edilmiştir, 

6 — 1885 numaralı kanun mucibince mecburî 
istimlâke tâbi tutulan emvali gayrimenkule be
dellerinin % 5 faizli bonolarla tediyesi kanunun 
hükümleri icabından ise de nakten tediyesi ha
linde emvalin istirdadı tarihinden bedelinin tedi
yesi tarihine kadar geçen müddet için faiz ve
rilmesine dair bir sarahat mevcut olmadığından 
ve alelûmum tediyatta muamelenin ikmaline 
kadar geçen müddet için faiz verilmesi varit ol
madığından Divanı Muhasebatın karan encü-
menimizce de musip görülmüştür. 
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Mahsup ita enirinin Muhteviyatı 

Tarihi No. Lira K. 
2-VII-932 3474 3282 04 

I;. M. Nevi Dairesi 
I'aslı mahsus Maaş Maliye vekâleti 

M. borçlar 

7 — Hendek malmüdürlüğünün mayıs 1932 
ayı sarfiyatını muhtevi olup Maliye vekâleti 
muntazam borçlar muhasebeciliğince bittanzim 
vize olunmak üzere Divana gönderilen yukarıda 
tarih ve numarasile muhteviyatı yazılı mahsup 
ita emrinin tetkikında: 

31 - V - 1932tarihli ve bilâ numaralı ita em-
rile malûl efrattın Memetoğlu Sait Efendiye 75 
kuruş maaş ve 3 lira tahsisat olmak üzere 675 
kuruştan ibaret maaşının, on seneliği olan 810 li
ranın defaten tesviye edildiği ve alâkasının ke
sildiği, ancak merkeze irsalât suretile sarfedilen 
bu meblâğın şimdiye kadar mahsubu icra edile-
meyerek eşhas zimemine alındığı, ve bu defa 
1801 numaralı kanun ahkâmına göre mahsubu 
cihetine gidildiği görülmüştür. 

1341 muvazenei umumiye kanununun 41 inci 
maddesine müteallik olarak Meclisi Âlice kabul 
buyurulan 10 - II -1926 tarihli ve 83 numaralı 
kararı tefsiriye göre 100 kuruşa kadar maaşlı 
malûlinin on senelik maaşlarının defaten itası ile 
alâkalarının kesilmesine imkân görülemediği gi
bi, 1801 numaralı kanunda yalnız avanslarla, 
seyyar sergi ve evrakı naktiyenin tebdili masraf
larına müteallik olmak üzere 1336 senesinden 
1929 senesi nihayetine kadar mahsubu yapılma
yan sarfiyatın mahsubuna cevaz vermiş olduğun
dan hilafı kanun sarfedilen 810 liranın kabul ve 
vizesine imkânı kanunî görulemeyerek mahsup 
ita emrinden tenzil edilmiş ve keyfiyet Maliye 
vekâleti celilesine de bildirilmiştir. 

7 — 83 numaralı tefsir kararına göre 100 ku
ruşa kadar maaşı olan malûllerin on senelik ma
aşlarının defaten itasile alâkalarının kesilmesi 
caiz olmayacağından muhassas maaşının tedi
yesine devam olunması ve kendisine verilmiş 
olan paranın istihkakından istirdat edilmesi icap 
eder. Bu itibarla Divanca ittihaz edilen karar 
musip görülmüştür. 





Sıra No 267 
••i i. ı • » . , n m Kkm 

Sıvasın Velittin köyünden Emınoğİu İsmailin Ölüm cezasına 
çarpılması hakkında 3 321 numaralı Başvekâlet tezkeresi 

ve Adliye encümeni mazbatası 

Başvekalet 
Muamelat müıtiirlugiı IS V J933 

Sayı : öl 1464 
B. M. M. Yüksek Eeisliğine 

Adam öldürmek maddesinden suçlu Sıvasın Velittin köyünde mukim iiminoğlu 321 doğumlu 
İsmailin idamı hakkında Sivas ağırceza mahkemesince ittihaz ve Temyiz mahkemesi ceza 
dairesince tasdik edilen ve teşkilâtı esasiye kanununun yirmi altıncı maddesi mucibince merasimi 
kamıniyesi ikmal edilmek üzere Adliye vekaletinin 17-V-933 tarihli ve 190/132 numaralı 
tezkeresile tevdi olunan ilâm ile buna müteferri evrak leffen takdim olunmuştur. 

Muktazasının ifa ve neticesinin işar buyurulmasını rica ederim efendim. 
Başvekil 

İsmet 

Adliye encümeni mazbatası 

31-V-İ933 

Yüksek Reisliğe 

Tokattan mahsullerini hayvanlarına yükleterek Sıvasa getirmekte olan Ahmet ve Sabriyeyİ 
cebren soyduktan sonra cürümlerini saklamak için boyunlarına ip geçirip her biri birer ucun
dan çekmek suretile boğarak öldüren Veysel ile Sıvasın Veliyettin köyünden Eminoğlu 321 
doğumlu İsmail haklarında icra kılınan muhakeme neticesinde Sivas ağır ceza mahkemesince 
her ikisi için hükmedilen ölüm cezalarından Veysel hakkındaki ilâm Temyiz mahkemesince tas
dik olunmuş ve B. M. Meclisince de verilen karar üzerine mezkûr ceza infaz olunduktan 
sonra ismail hakkındaki hükmün nakzına mebni tekrar icra edilen muhakeme üzerine İsmailin de 
ölüm cezasına mahkûmiyetine dair verilen hükmün tasdikini ve müteakip kanunî muamelenin 
Meclisi Âlice ifasını mutazanımın Temyiz mahkemesi birinci ceza dairesinden sadır olan 
8-V-1933 tarih ve 821 numarh ilâm bu kere Başvekâletin 18-V-1933 tarih ve 6/1464 numa
ralı tezkeresile Adliye encümenine tevdi olunmakla tetkik ve müzakere olundu: 

İsmail hakkında hükmedilmiş olan ölüm cezasının tahfif ve tahvilini müstelzim bir sebep 
görülemediğinden Teşkilâtı esasiye kanununun 26 ncı maddesi mucibince mezkûr cezanın 

T, Jl M. M 
Ad. encümeni 
Karar „V 34 
Esas .V 3/321 
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infazına karar verilmesi hususunun Heyeti umumiyeye arzına ittifakla karar verikİi, 

Yüksek Reisliğe takdim olunur. 

Adliye liıı. Ks. 
Manisa 

Mustafa Fevv.ı 
Aza 

Çanakkale 
İsınan Niyazi 

M. M. 
Kocaeii 

'' Salâlıattü: 
Aza 

lirzincan 
Abdiilhak Ha, 

Kâ. 
Yozgat 

A. Hamdı 
Aza 

I:dirne 
san Hayri 

Aza 
Trabzon 

Raif 
Aza 

Konya 
-Ş. Sırrı 

Aza 
Antalya 
Haydar 

Aza 
Kocaeli 
Ragıp 

Aza 
Antalya 
Numaıı 

Aza 
Balıkesir" 
Vasıf 



Sıra NÜ 154 e ilâve 
Nahiye müdürlerinin tayini hakkında 1/554 numaralı kanun 

lâyihası ve Dahiliye encümeni mazbatası 

Dahiliye encümeni mazbatası 
T. B. M. M. 

Dahiliye encümeni 
Karar 44 31-V-1933 
Esas J/554 

Yüksek Reisliğe ; 

Nahiye müdürlerinin tayini hakkındaki 1554 numaralı kanun lâyihası Yüksek Heyetin 
6-V-1933 tarih ve 46 inci inikat 1 nci celsesinde müzakere olunmakta iken encümenimizce 
geri alınmış idi. 

Encümenimizce tekrar edilen tetkik ve müzakere neticesinde polis komiserlerinin tahsil 
kaydi gözetilmeksizin nahiye müdürlüklerine tayin edilmeleri idarenin yüksek tahsil görmüş na
hiye müdürlerile takviyesini istihdaf eden bu kanunun ruh ve maksadına münafi görülmekle 
yüksek tahsil görmüş nahiye müdürleri elde edilinceye kadar ( lise tahsili görmüş olanların'da 
nahiye müdürlüklerine tayini ve polis komiserlerinin de lise tahsili görmüş olmalarının meşrut 
kılınması tasvip ve madde ona göre tadil olunarak tekrar Yüksek Heyetin tasvibine sunulmuştur. 

Dahiliye En. Reisi Reis V. M. M. Na. Ka. Aza Aza 
Tekirdağ Giresun Bursa Çorum 
Cemil A. Münir Emin Eikri /. Kemal 

Aza Aza Aza Aza Aza Aza 
Kütahya Şibiıı Karahisar Rize Elâziz Zonguldak Ordu 
Meınet Vasfi Rasit Esat Hüseyin Rıfat İsmail 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Nahiye müdürlerinin tayini sureti hakkında 
kamın lâyihası 

MADDE l — Nahiye müdürleri, mülkiye 
ve hukuk mektebi mezunlarından ve polis 
komiserlerinden tayin olunur. 

MADDE 2 — Nahiye müdürlüklerine ko
miserlikten tayin olunanlar Emniyet işleri 

DAHİLİYE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

Nahiye müdürlerinin tayini sureti hakkında 
kanun lâyihası 

MADDE l — Nahiye müdürleri, mülkiye 
ve hukuk mektebi veya lise mezunlarından* 
ve polis komiserlerinin keza lise tahsili gör
müş olanlarından tayin olunur. ( Yedi senelik 
idadi mezunları da lise mezunu hukukunu 
haizdir.) 

MADDE 2 — Hükümetin teklifi aynen 
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umum müdürlüğü kadrolarındaki sınıf ve de
recelerini ve haklarını muhafaza ederler. 

MADDE 3 — Elyevm müstahdem nahiye 
müdürlerinin müktesep haklan mahfuzdur. 
Bunlardan evsafı matlubeyi haiz olanlar duğ-
rudan doğruya komiserliklere alınabilirler. 

MADDE 4 — Vilâyetler idaresi kanunu; 
polis teşkilâtı kanunu, dahiliye memurları 
kanununun bu kanuna mugayir hükümleri 
mülgadır. 

MADDE 5 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

MADDE 6 — Bu kanunun icrasına Dahiliye 
vekili memurdur. 

4-III-193 S 
Bş. V. Ad. V. M. M. V. 
İsmet Y. Kemal Zekâi 

Da. V. Ha. V. V. Ma. V. 
£. Kaya Ş> Kaya M. Ab dul halik 
Mf. V. Na. V. İk. V. 

Dr. R. Galip Hilmi M. Celâl 
S. İ. M. V. G. İ. V. Zr. V. 

Dr. Refik Muhlis 

\ * w 

MADDE 3 — Hükümetin teklifi aynen 

MADDE 4 — » ). 4j 

MADDE 5 — » » y> 

MADDE 6 — » » » 



Sıra No 260 
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Esaretin meni hakkındaki mukavelenin tasdikına dair 1/467 
numaralı kanun lâyihası ve Hariciye ve Dahiliye encümenleri 

mazbataları 

T. ('. 
Iiaşrekâld - ;>ü - XII - (jr>2 

M tunu ela/ müdürlü i) ii 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

Esaretin meni hakkındaki 25 eylül 1326 tarihli mukaveleye iltihakımız hakkında Hariciye vekil
liğince hazırlanan ve icra Vekilleri Heyetinin 19 - XII - 1932 tarihli içtimamda Yüksek Meclise ar
zı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı nmçibesi mukavelename ile sunulmuştur efendim. 

Bnsvek.il 
İsmet 

Esbabı mucibe lâyihası 

25 eylül 1926 tarihli Cenevrede 36 Hükümet (Arnavutluk, Almanya, Avusturya, Belçika, Bri
tanya, Kanada, Avustralya, Cenubî Afrika ittihadı, Yeni Zelanda, Hindistan, Bulgaristan, Cin, Ko
lombiya, Küba, Danimarka, İspanya, Estonya, Habeşistan, Fenlândiya, Fransa, Yunanistan, İtalya, 
Letonya, Liberya, Lituvanya, Norveç, Panama, Felemenk, Iran, Lehistan, Portekiz, Romanya, Yo-
ğuslavya, isveç. Çekoslovakya, Uruğvay) murahhaslarının iştirakile yapılan toplantıda esaretin 
meni ve karada ve denizde esir ticaretinin ilgası hakkında bir mukavelename tanzim edilmiştir. Bir 
sureti ve türkçeye tercümesi melfuf bu mukavelename insanî bir maksadı istihdaf etmekte ve Dev
letin menfaatlerine münafi bulunmamaktadır. Efradın şahsî hürriyetlerine ve saadetlerini serbestçe 
aramaları hakkında müstenit bir rejim kurmuş olan Türkiye Cumhuriyetinde esaret meselesinin mev-
zubahs olamayacağı derkâr bulunmakla beraber memleketlerinde bizim gibi esir muamelesi cereyan 
etmeyen ve binaenaleyh mukavelename ile alâkadar olmayan milletler de sırf taavün gayesile bu 
mukaveleye iştirak ettikleri cihetle Avrupa Devletleri ve medenî milletler zümresine dahil bulunan 
Cumhuriyet Hükümetimizin de mezkûr mukaveleye iltihakında, esasen insanî bir gayeye matuf olan 
bu mesaiye manevî müzaheret noktai nazarından faide ve lüzum vardır. 

işbu sebeplere binaen mukaveleye iltihak lehinde bir karar ittihazına tevessül buyuruhnasınr is
tirham eylerim efendim. 

Hariciye encümeni mazbatası 

T. H. M- M. 
Haricine encümeni :U - XII - 1932 

Karar No. .0 
Esas Xn. .1/ Uİ7 

Yüksek .Reisliğe 

Esirliğin meni ve karada, denizde esir ticaretinin ilgası hakkında 25 eylül 1926 tarihinde Cenev-

http://Bnsvek.il


rede tanzim edilen mukavelenameye iltihakımıza dair kanun lâyihası encümenimizce tetkik edildi: 
Ne esaret usulünün, ne de esir ticaretinin haberi olmadığı Cumhuriyet Türkiyesinin mevzu-

bahs mukaveleye iltihakı, medeni ve manevi mahiyette bir müzaheretten ibaret olduğuna göre işbu 
kanun lâyihası tasvibe şayan görülmüş ve Büyük Meclisin tasdikına arzolunmuştur. 

I {ri s M. M. Kâtip Aza. Aza A za 
Siirt liolu İstanbul Kocaeli 

Mahmul • Fal ili Itıfhı SalâhCiwcoz I. fiiirej/ı/a. 

A/a 
Krziııcaıı 
Saffet 

Dahiliye encümeni mazbatası 

T. II. M. M. 
IhıhUiııv e ucunum 31 - V -1933 
Kurar No. iti 
l'Jstıs No. 1/ itil' 

Yüksek Reisliğe 

Esaretin meni hakkında 25 - IX -1926 tarihli mukaveleye iltihakımız hakkında Hariciye ve
killiğince hazırlanan ve İcra vekilleri Heyetinin 19 - XII- -1932 tarihli toplantısında Yüksek Mec
lise arzı kararlaştırılıp Başvekâletten gönderilen kanun lâyihasının esbabı mucibesi ve olbaptaki 
mukavele encümenimize tevdi buyurulmuştur. 

Esbabı mucibede: 26 eylül 1926 da 36 Hükümet murahhaslarının iştirakile yapılan toplantı
da esaretin meni ve karada ve denizde esir ticaretinin ilgası hakkında bir mukavele tanzim 
edildiği ve bağlı mukavelename insanî bir maksadı istihdaf etmekte ve Devletin menfatlerine 
münafi olmadığı ve esasen esaret, Türkiye Cumhuriyetinin esas rejimi hilâfında bir hareket olup 
bizim gibi memleketlerinde esaret bulunmayan diğer bir çok Devletler de sırf teavün gayesilc 
bu mukaveleye iştirak ettikleri bildirilmiştir. 

Mevzuu sır i" insani gayeye matuf olan işbu kanun lâyihası encümenimizce de tasvip edilerek 
maddeler aynen kabul edilmiş ve keyfiyet Yüksek Heyetin yüce takdir ve tasdikına bağlı bu
lunmuştur. 

Dahiliye K. Rs. Reis V. .Al. İYİ. N. Kâ. Aza Aza Aza Aza 

Tekin la.£ (iircsıııı Uursa ron.wıı Ivize Adana 
(•emil A. Münir _ Km in Kikri I. K<mal Ksal Ali Münif 

Aza Aza Aza Aza 
Zonguldak Sebin K. Klâziz Ordu 

Rıfat Yas fi Rasil lîüscuin İsmail 
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HÜKÜMET İN TEKLİFİ 

Esaretin meni hakkındaki 25 eylül 1926 tarihli mukaveleye iltihakımıza dair ka
nun lâyihası 

MADDE 1 — Esaretin meni ve karada ve denizde esir ticaretinin ilgası hakkında 25 eylül 1926 
tarihinde Cerievrede tanzim edilen mukavelenameye iltihakımız tasvip olunmuştur. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir . . , ' 

MADDE 3 — Bu kanunun ahkâmını icraya icra Vekilleri Heyeti memurdur. 
19 - XII -1932 

Bş. V. Ad. V. M. M. V. Da. V. Ha. V. Mal V. 
İsmet Yusuf Kemal Zekâi S. Kaya Dr. T. Rüştü M. Abdülhalik 

Mf. V. Na. V. Ik. V. ' S.' î. M. V. <İ î. V. Zr. V. 
Dr. Reşit Galip Hilmi M. Celâl Dr. Refik Ali Rana Muhlis 
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ESARETİN MENt HAKKINDA 25 EYLÜL .1926 TARİHLİ MUKAVELENAME 

Arnavutluk, Almanya, Avusturya, Belçika, Britanya Devleti, Kanada, Avustralya, Cenubî Af
rika ittihadı, Yeni Zelanda, Hindistan, Bulgaristan, Çin, Kolombiya, Küba, Danimarka, İspanya, 
Estonya, Habeşistan, Fenlândiya, Fransa, Yunanistan, İtalya. Letonya, Liberya, Lituanya, Norveç, 
Panama, Felemenk, İran, Lehistan, Portekiz, Romanya, Sırp, Hırvat ve Sloven Kırallığı, İsveç, 
Çekoslovakya, Uruguvay. 

1889 - 90 Brüksel konferansı umumî senedini imzalayanların Afrikada esir ticaretine nihayet 
vermek hususunda dahi katî bir arzu beslediklerini beyan etmiş olduklarını derpiş ederek: 

1885 Berlin umumî senedile 1890 Brüksel beyannamesinin umumî senedini yeniden gözden ge
çirmeği istihdaf eden 1919 St. Germain - en Laye mukavelesini imzalayanların karada ve denizde 
esir ticaretinin ve esaretin bütün eşkâlile ve tamamen ortadan kaldırılmasını temin hususun
daki arzularını teyit etmiş olduklarını mülâhaza ederek; 

12 haziran 1924 te Milletler Cemiyeti Meclisi tarafından tayin edilen muvakkat Esaret komis
yonu raporunu nazarı itibare alarak; 

Brüksel senedi sayesinde temin edilen eserin ikmal ve inkişafı ve St. Germain - en Laye muka
velesini imzalayanlar tarafından esaret ve esir ticareti hakkında izhar olunan arzuları, bütün 
dünyada amelî olarak tahakkuk ettirmek yolunu bulmak arzusile ve bu hususta işbu mukavelede 
münderiç tesviye tarzlarından daha etraflı anlaşmaların yapılması lâzımgeldiğini tasdik ve bun
dan başka mecburî mesainin esarete benzer şeraiti hâsıl etmesine mâni olunması lâzımgeldiğini tak
dir ederek bir mukavele aktine, karar vermişlerdir. 

Salâhiyetnameleri usulüne muvafık görülen isimleri yukarıda yazılı devletler murahhasları aşa
ğıdaki hükümleri tesbit etmişlerdir: 

Madde — 1 

İşbu mukavelenameye nazaran şurası mukarrerdir ki: 
1") Esaret, üzerinde mülkiyet hakkına mahsus havas tamamen veya kısmen icra edilen bir şahsın 

hal ve şartıdır. 
2") Esir ticareti, esaret haline irca etmek üzere bir şahsın zaptı, iktisabı ve mülkiyetinin terki fi

illerini; satmak veya mübadele etmek üzere bir esirin iktisabı fiilini; satmak veya mübadele 
etmek üzere iktisap edilen bir esirin satış veya mübadele tarikile terki ve kezalik umumiyet 
itibarile her türlü esir nakliyat ve ticareti fiillerini ihtiva eder. 

Madde — 2 

Yüksek Âkit Devletler, eğer henüz bu bapta muktazi tedbirleri ittihaz etmemişseler, her biri ken
di hâkimiyet, kaza, himaye, velayet veya vesayet haklarının cari olduğu arazide: 

a) Esir ticaretinin meiı ve tecziyesini, 
b) Tedricî olarak ve mümkün olduğu kadar süratle, her ne şekilde olursa olsun, esaretin ta

mamen ilgasını takip etmeği taahhüt ederler. 

Madde — 3 

Âkit Devletler, karasularında ve umumiyet itibarile kendi bayraklarını taşıyan sefinelerde esir 
tahmil ve tahliye ve naklini men ve tecziye hususlarında bütün faideli tedbirleri ittihaz etmeği ta
ahhüt ederler. Yüksek Âkit taraflar, mümkün olduğu kadar süratle ve lâzımgelen tadilâtın ifası 
kaydi ihtirazisi altında; kendilerine 17 haziran 1925 tarihli beynelmilel esliha ticareti mukavele
namesinde (12, 20, 21, 22, 23, 24 üncü maddeler ve 2 zeylin 2 kısmının 3, 4, 5 fıkraları) derpiş olu
nan haklar ve borçlar misillû haklar ita ve borçlar ilzam eden bir umumi esaret mukavelesini 
müzakere etmeği taahhüt ederler. Şurası mukarrerdir ki, bu umumî mukavelename, Âkit Devlet
lerin hiç birisinin sefinelerini, ( küçük hacimde dahi olsa) diğer Âkit devletlerin sefinelerinden 
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ayrı bir muameleye tâbi tutmayacaktır. Kezalik mukarrerdir ki, mezkûr umumî mukavelename
nin mevkii meriyete vazmdan evvel veya sonra, Âkit Devletler, yukariki fıkrada münderiç pren
sipleri ihlâl etmeksizin, esir ticaretinin tamamen kaldırılmasına mümkün olduğu kadar süratle 
varmak için ahvali hususiyelerine nazaran kendilerine en muvafık görünecek tesviye tarzlarını 
aralarında aktetmek hususunda tamamen serbestilerini muhafaza ederler. 

Madde — 4 

Yüksek Âkit taraflar, esaretin ve esir ticaretinin kaldırılması hakkında yekdiğerine mütekabi-
len muavenette bulunacaklardır. 

Madde — 5 

Yüksek Âkit taraflar, cebrî ve mecburî mesaiye müracaatın, vahim neticeleri müeddi olacağı
nı tasdik ve her biri kendi hâkimiyeti, kazası, himayesi, velayet, vesayeti altındaki topraklarda 
cebri ve mecburî mesaisinin esarete müşabih şeraiti tevlit eylemesinden içtinap etmek için faideli 
tedbirler almağı taahhüt ederler. Şurası mukarrerdir ki : 

1) Aşağıda ikinci fıkrada yazılı muvakkat ahkâm kaydi ihtirazisi tahtında, cebri ve mecburî 
mesai, ancak âmme menafii için istenebilir. 

2) Ammenin menafimden başka menafi için elan cebrî ve mecburi mesai mevcut olan arazide, Âkit 
Devletler, mümkün olduğu kadar süratle, buna tedricî bir surette nihayet verilmesine gayret ede
cekler ve işbu cebrî ve mecburî mesai mevcut olduğu müddetçe buna ancak istisnaî olarak ve tam bir 
bedel mukabilinde ve mutat olan ikamet mahallinin tebdiline kimse icbar edilmemek şartile müra
caat edilebilecektir. 

3) Her halde alâkadar ülkenin salâhiyettar memurini merkeziyesi cebri ve mecburi mesaiye mü
racaattan mütevellit mesuliyeti kabul edeceklerdir. 

•*7" Iadde —6 

îşbu mukavelename ile takip edilen gayeyi temin etmek üzere tanzim edilen kavanin ve nizama-
ta mugayir halleri tecziye etmek için kanunî mevzuatları halen kâfi olmayan Âkit Devletler, işbu 
hilafı kanun hallerin şedit cezalarla cezalandırılması için lâzımgelen tedbirleri ittihaz etmeği taah
hüt ederler. 

' * Madde — 7 

Yüksek Âkit taraflar, işbu mukavelename hükümlerinin tatbiki zımnında yapacakları kavanin 
Vd nizâmnâmeleri birbirlerine ve Milletle!4 Cemiyeti Umumî kâtipliğine tebliğ etmeği taahhüt ederler. 

Madde — C 

Yüksek Âkit taraflar* işbu mukavelenamenin tatbik veya tefsiri hakkında aralarında zuhur ede
bilecek ve doğrudan doğruya müzakerat ile halli kabil olmamış olan bütün ihtilâfları, bir karara 
raptedilmek üzere Beynelmilel adalet daimî divanına arzetmeği kabul ederler, Aralannda ihtilâf 
zuhur eden Devletler İ6 kânunuevvel 1926 tarihli protokolü imza etmemiş iseler, işbu ihtilâf, taraf
ların arzularına ve her birisinin teşkilâtı esasiye kaidelerine göre ya Beynelmilel daimî adalet divanına 
ya beynelmilel ihtilâfların sulhan tesviyesi hakkındaki 18 teşrinievvel İ9Û7 tarihli mukavelenameye 
tevfikan müteşekkil hakem mahkemesine veya her hangi diğer bir hakem mahkemesine havale olu
nacaktır, 

M a d t e — 9 •• • -i 

Yüksek Âkit taraflardan herbiri, gerek imza zımnında, gerek tasdik veyahut iltihak esna-
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smda, işbu mukavelenameyi kabulünün bunun hükümlerinin veya bu hükümlerden bazısının tat
biki hususunda hâkimiyet, kaza, himaye, velayet ve vesayeti altındaki araziden hepsini veya 
bazısına taahhüt altına sokmayacağını beyan edebileceği gibi bilâhare ayrı olarak, umumen 
veya kısmen, bunlardan her hangi birisi namına mukaveleye iltihak edebilir. 

Madde — 10 

Âkit Devletlerden birisinin işbu mukavelenameyi feshetmek istediği halde, işbu fesih Milletler 
Cemiyeti umumî kâtipliğine tahriren tebliğ olunacak ve mezkur kâtiplik te işbu tebliğ-
namenin musaddak bir suretini bunu aldiğı tarihi de bildirerek diğer Âkit Devletlere derhâl 
tebliğ edecektir. Fesih ancak onu tebliğ eden Devlet hakkında ve tebliğnamenin umumî kâtip
liğe vürudu tarihinden itibaren bir sene sonra hüküm hâsıl edecektir. Fesih kezalik hâkimiyet, 
kaza, himaye, velayet ve vesayeti altındaki bütün arazi için ayrı ayrı olarak icra edilebile
cektir. 

Madde — 11 

Bu günkü tarihi taşıyacak olan ve fransızca ingilizce metinleri ayni derecede muteber olan 
işbu mukavelename, 1 nisan 1927 tarihine kadar Milletler Cemiyetinde aza bulunan Devletlerin 
imzalarına açıktır. Milletler Cemiyeti umumî kâtibi işbu mukavelenameyi bilahâre gerek imza 
etmeyen Devletlerin ve gerek Milletler Cemiyetine aza olmayan Devletlerin nazarı ıttılaına arz 
ve mukaveleye iltihaka kendilerini davet edecektir. İltihakı arzu eden Devlet niyetini Muitler Ce
miyeti umumî kâtipliğine tahriren tebliğ ve Milletler Cemiyeti mahzeni evrakına vazedilecek olan 
iltihaknamesini irsal edecektir. Umumî kâtip, diğer Âkit Devletlerin cümlesine gerek tebliğ
namenin, gerek işbu iltihaknamenin musaddak birer suretini irsal ve bunları hangi tarihte al
mış olduğunu işar eyler. 

Madde — 12 

îşbu mukavelename tasdik edilecek ve tasdiknameler Akvam Cemiyeti umumî kâtibi bürosuna 
tevdi olunacaktır. Mezkûr büro Âkit Devletlere hususatı mezkûreyi tebliğ edecektir. Mukavele
name, her Devlet için, tasdikname veya iltihaknamenin tevdii tarihinden itibaren hüküm ifa-
de edecektir. 

Tasdikan lilmeal murahhaslar mukavelenameyi imza eylemişlerdir; 

Cenevrede 25 eylül 1926 tarihinde Milletler Cemiyeti evrak mahzeninde kalmak ve musaddak 
birer sureti Âkit Devletlerden her birisine verilmek üzere bir nüsha olarak tanzim edilmiştir, 



Sıra No 262 
Türk ceza kânununun bazı maddelerinin değiştirilmesi hak
kında 1/561 ve Türk ceza kanununun bazı maddelerinin 

değiştirilmesi hakkında I 645 numaralı kanun lâyihaları ve 
Adliye encümeni mazbatası 

Türk ceza kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi hakkında 1/561 numaralı kanun lâyihası 

T. C 
liaşvckâlct 11 - İLİ 1933 

Muamelât müdürlüğü 
tiayı: 6/617 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

Türk ceza kanununun 6,435 ve 436 ncı maddelerinin değiştirilmesi hakkında Adliye vekilliğince 
hazırlanan ve îcra Vekilleri Heyetinin 4 - III - 1933 tarihli toplantısında Yüksek Meclise arzı ka
rarlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Esbabı mucibe 
Hariciye vekâletinden yazılan 21 - IV- 1932 tarih ve 7946/321 numaralı tezkerede Lozan ahit

namesinin yüzüncü maddesinin 5 numaralı fıkrasile iltihakı müteahhit bulunduğumuz kadın ve ço
cuk ticaretinin meni hakkındaki 14 mayıs 1904, 4 mayıs 1910, 30 eylül 1921 tarihli beynelmilel 
üç mukaveleye Lozan muahedesi âkitlerince taahhüdümüzün ifasına davet vukuunu beklemeksi
zin derhal iltihak edilmesi muvafık görüldüğü takdirde bahsi geçen mukavelât hükümlerine nazaran 
kanunlarımızın tadiline veya yeni hükümler konmasına lüzum olup olmadığını tesbit etmek üzere 
Adliye ve Dahiliye vekâletlerile müşterek bir komisyon teşkili hakkında bir karar ittihazı teklif 
edilmesi üzerine keyfiyet yüksek İcra Vekilleri Heyetinin 27 - IV - 1932 tarihli içtimaında görü
şülerek bahse mevzu mukavelelere şimdiden iltihak edilmesi ve teklif veçhile müşterek komisyonun 
teşkilile faaliyete geçmesi tasvip ve kabul edilmiş olmakla Adliye vekâletinin murahhası vekâ
let ceza işleri müdürü Hasan Safiyettin ve Dahiliye vekâleti murahhası, vekâlet hukuk müşaviri 
Ekrem Beyefendilerden mürekkep komisyon 18 - XII - 1932 günkü içtimaında aşağıdaki hususları 
tezekkür ederek icap eden kararlan tesbit etmişlerdir. 

1 — Ahlâka mugayir neşriyatın tedavülünü men ve zecri hakkında 4 mayıs 1910 tarihli itilâf-
namenin ahlâka mugayir yazı, resim, tasvir yahut maddeler hususunda kendi kanunlarına naza
ran cürüm teşkil eden ve anasın mürekkibesi beynelmilel bir mahiyeti haiz olan fiilleri meydana 
çıkarmayı ve cezalandırmayı kolaylaştıran bütün malûmatı temerküz ettirmek ve dahilî kanunlar 
hudutları dahilinde olmak üzere yukarıda geçen fıkrada musarrah neşriyat ve mevaddın ithalini 
men ve kezalik bunların müsaderesini veya müsaderesini tesri etmeğe yarayan bütün malûmatı is
tihsal etmek ve kendi devletlerinde bu ihtilâfın mevzuuna dair vazedilmiş veya edilecek kanun-
lan bildirmek hususlanna dair hükümler yegân yegân tetkik edilip mevzuatı dahiliyemizle ka
rarlaştırılmıştır. Mezkûr itilâfnamenin birinci maddesi Âkit hükümetlerin bir merci tesis etme-
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lerini ve işbu merciin itilâfnamenin yukarıda tafsil edilen maddelerinde gösterilen vazifelerle 
mükellef olmasını mecburî kılmaktadır. Birinci maddenin birinci bendi hükmü ceza ve matbuat 
kanunlarındaki hükümlerle temin edilmiş olduğu görülmüştür. Memleket haricinden gelen bu 
neşriyatı ve resimleri takip emek ve menşelerini tahkik etmek gibi vazifelerle de yukarıda ismi 
geçen merci meşgul olacaktır. Binnetice 4 mayıs 910 tarihli itilâfnamenin istediği şeyler kanun
larımız ve emniyeti umumiye teşkilâtımızla temin edilmekte bulunduğundan bu hususta mevzuatı 
dahiliyemizin değiştirilmesine ve bunlara yeni hükümler ilâvesine lüzum olmadığı görülmüştür. 

2 — Beyaz kadın ticaretine karşı iğfal ve icbar edilmiş kadın ve kızlara himaye edildiğine dair 
18 mayıs 904 tarihli mukavele baştan başa okundu: Âkit hükümetlerden her biri kadın ve kızların 
yabancı memleketlerde sefahet için ayartılmasına dair bütün malûmatı temerküz ettirmekle mükel
lef bir merci tesis ve tayinini teahhüt etmek ve hükümetlerden her biri sefahet için kadın ve kız sev-
kedenleri hassaten garlarda, irkâp limanlarında ve seyahat esnasında meydana çıkarmak maksa-
dile nezaret icra ettirmeği teahhüt etmek ve bu maksatla memurlara veya bu hususta salâhiyeti 
haiz sair bütün şahıslara cinaî bir ticaretin izine sevkedecek mahiyette bulunan bütün malû
matı kanunî hukuklar dairesinde istihsal için talimat vermek, böyle bir ticaretin fail ve şerikleri 
veya kurbanları açıktan açığa görülen şahısların muvasalâtı icabına göre gerek gideceği mahallin 
mercilerine ve gerek alâkadar siyasî veya şehbenderî memurlara, gerek sair salahiyetli bütün mer
cilere işar olunmak ve fuhşa sülük eden ecnebi tabiiyetini haiz kadın ve kızların hüviyet ve şahsî 
hallerini tesbit ve tahlil için kendilerini kimin ikna ettiğini aramak maksadile bunların ifadelerini 
icabında kanunî hudutlar dahilinde aldırmayı taahhüt etmek ve kendilerinin muhtemel iadeleri nazarı 
dikkate alınarak toplanan malûmatı bütün kadın ve kızların asıl memleketlerinin mercilerine bildir
mek, muhtemel iadeleri mülâhazasile ve muvakkaten cinai ticaret kurbanları maişetten mahrum 
oldukları takdirde kanunî hudutlar dahilinde ve imkân dairesinde umumî veya hususî muavenet 
müesseselerine veyahut muktazi derecede emniyet veren kimselere tevdiini taahhüt etmek ve keza-
lik kanunî hudutlar dahilinde ve imkân dairesinde bu kadın ve kızlardan memleketlerine iadeleri 
istenilen veya üzerinde vesayet hakkı; bulunan şahıslar tarafından istenilenlerin aslî memleketleri
ne iadesini taahhüt etmek ve işbu iade keyfiyetini ancak hüviyet ve tabiiyet ve kezalik hudutlara 
muvasalât tarihi ve muvasalât mahalli hususları tayin edildikten sonra icra etmek akit memleket
lerden her biri kendi arazisi üzerine transiti teshil etmek iadeye müteallik muhaberatı mümkün ol
duğu kadar doğru yolla yapmak ve iade edilecek kadın ve kızların nakil masrafını tediye edemediği 
ve kendi namına bu parayı ödeyecek akrabası veya vasisi bulunmadığı takdirde iade masrafı gideceği 
memleket istikametinde en yakın hudut veya irkâp limanına kadar arazisi üzerinde bulunduğu 
memleket tarafından teahhüt edilmek, kadınlara ve kızlara yabancı memleketlerde iş bulmakla 
müteveggil acenta ve idarehanelere mümkün olduğu kadar ve kanunî hudutlar dahilinde nezaret 
edilmesine dair hükümleri ahkâmı mevzuamızla karşılaştırıldı ve işbu mukavelenin kabulü 
dahilî kanunlarımızla bir gûna tearuz teşkil etmediği ancak bertafsil müfredatile yukarıda 
gösterilen bu mukavele mantıkinin istilzam ettiği muamelât ve hizmetlerin icrası için Emniyeti 
umumiye umum müdürlüğüne bağlı bir teşkilât vücude getirilmesinin lâzım ve zarurî olduğuna 
kanaat hâsıl olmuştur. 

3 — Kadın ve çocuk ticaretinin men ve zecrine dair 3 eylül 921 tarihli mukavelename be
yaz kadın ticaretine karşı ifal ve icbar edilmiş kadın ve kızlara himaye teminine dair 18 mayıs 
904 tarihli mukavelename gibi beyaz kadın ticaretine karşı ifal ve icbar edilmiş kadın ve kız
lara himaye teminine dair idarî tedbirleri ihtiva ettiği cihetle mevzuatı kanuniyemizin tadilini 
mucip bir cihet görülememişti. Ancak suçun mağduru olan küçüklerin yaşlarının yirmi bire 
iblâğı mephus mukavelenamenin (5) inci maddesi icabından bulunduğundan Türk ceza kanu
nunun 435 inci maddesi ikinci fıkrasının (18 yaş yerine 21 yaşı) ayni maddenin son fıkrasının 
(18 yaşı yerine 21 yaşı) doldurmak şekline konması muvafık görüldü. 

4 — Beyaz kadın ticaretinin menine dair 4 mayıs 1910 tarihli mukavelenameye gelince: Bu 
mukavelenamenin kadın ve çocuk ticaretinin suç unsurları hakkındaki telâkkisi ceza kanunumu
zun telâkkisine tamamen muvafık olmak itibarile bu cihetten kanunumuzun tadiline lüzum gö-
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rülememiştir. Ancak mukavelename bu suçların yabancı memleketlerde işlenmesi halinde suçlu
ların memleketimizde dahi takibini istilzam ettiğinden bu itibarla ceza kanununun 6 ncı maddesi
ne 3 üncü olarak (bir Türk veya yabancı Türk ceza kanununun 8 inci babının 3 üncü faslında 
yazılı suçlan yabancı memleketlerde dahi işlese bu fasıl hükümlerine göre cezalandırılır), (suç
tan zarar gören ister yabancı ister Türk olsun) fıkrasının ilâvesine lüzum görülmüştür. Ayni mu
kavelenin bu suçların ihzari hareketlerinin de cezalandırılmasını istemekte olduğundan 8 inci ba
bın 3 üncü faslı nihayetine (bu fasla dair suçların ihzarı hareketlerini irtikâp edenler asıl suça 
terettüp eden cezanın 6 da birile cezalandırılır) şeklinde bir madde ilâvesi muvafık görüldü. 

Tür/,- ceza kanununun 6 ncı ve 43!> inci ve 4.'W ncı maddelerini değiştiren kanun lâyiham 

MADDE 1 — Türk ceza kanununun altıncı 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

« Dördüncü maddede yazılı cürümlerden 
başka bir yabancı Türk ceza kanununca aşağı 
haddi bir seneden eksik olmayan ve şahsî hür
riyeti tahdit eden bir cezayı müstelzim cürmü 
yabancı memlekette Türkiyenin veya bir türkün 
zararına işlediği ve kendisi Türkiyede bulundu
ğu takdirde Türk ceza kanunu mucibince ceza 
görür. Ancak; bu cezanın üçte biri indirilir ve 
ölüm cezasına bedel yirmi sene ağır hapis cezası 
tatbik olunur. 

Bu bapta takibat icrası Adliye vekilinin tale
bine veya mutazarrır olan şahsın şikâyetine bağ
lıdır. 

Eğer cürüm diğer bir yabancının zararına iş
lenmiş ise fail Adliye vekilinin talebi üzerine 
aşağıdaki şartlar dairesinde birinci fıkrada be
yan olunan hükümlere göre cezalandırılır: 

1 - Türk kanununca hürriyeti tahdit eden 
ve aşağı haddi üç seneden eksik olmayan cezayi 
müstelzim bir fiil olmak, 

2 - îadei mücrimin muahedesi bulunmamak 
veyahut iade keyfiyeti ne cürmün irtikâp edil
diği mahallin ve ne failin mensup olduğu devle
tin hükümeti tarafından kabul edilmemiş bu
lunmak, 

Bir Türk veya yabancı Türk ceza kanununun 
sekizinci babının üçüncü faslındaki suçları ya
bancı memleketlerde işlerse bu fasıl hükümlerine 
göre cezalandırılır. Suçtan zarar gören ister ya
bancı ister Türk olsun » . 

MADDE 2 — Türk ceza kanununun 435 inci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

« Her kim on beş yaşını doldurmamış olan 
bir çocuğu kandırarak fuhşa teşvik eder ve bu

nun yolunu kolaylaştınrsa iki seneden eksik ol
mamak üzere hapsolunur ve yüz liradan beş yüz 
liraya kadar ağır para cezası alınır. 

Kandırmak keyfiyeti çocuğun usulünden ve
ya kardeşlerinden biri, yahut veli ve vasisi, mu
allim ve mürebbi veya hizmetkârları veya neza
retleri altına verilen sair kimseler tarafından va
ki olursa fail muvakkaten ağır hapse konulur. 

Kandırmak keyfiyeti on beş yaşını doldur
muş olupta henüz yirmi bir yaşını bitirmemiş olan 
kimseler hakkında vuku bulursa fail altı aydan 
iki seneye kadar hapsolunur ve elli liradan 
iki yüz liraya kadar ağır para cezası alınır. 

Kandırmak cürmü işbu maddenin ikinci 
fıkrasında gösterilen kimseler tarafından işle
nirse faili iki seneden eksik olmamak üzere hap
solunur ve yüz liradan beş yüz liraya kadar 
ağır para cezası alınır. 

Yirmi bir yaşını doldurmuş olan kız ve 
kadınları fuhşa teşvik eden koca veya ana ve
ya baba ve kardeş hakkında altı aydan iki 
seneye kadar hapis cezası hükmolunur. 

MADDE 3 — Türk ceza kanununun 436 ncı 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

« Her kim fuhuş zımnında rizasile olsa bile 
henüz yirmi bir yaşını bitirmeyen bir bakiri 
veya, bir kadını, yahut cebir ve şiddet ve teh
dit veya nüfuz icrası veya hile ile yirmi bir 
yaşını bitiren bir bakir veya kadını başkası 
için iğfal veya tedarik veya sevk veya bir yer
den diğer yere naklederse bir seneden üç sene
ye kadar hapis ve elli liradan beş yüz liraya ka
dar ağır para cezasile cezalandırılır. 

îşbu fiiller yirmi bir yaşmı doldurmayan 
bakir veya kadın hakkında iğfal veya cebir ve 
şiddet ve tehdit veya nüfuz icrası ile yahut baba, 
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ana, kardeş veya sair usulden biri veya koca ve
ya veli ve vasi veya muallim ve mürebbi veya 
hizmetkârları veya nezaretleri altına verilen sa
ir kimseler tarafından yapılırsa beş seneyi te
cavüz etmemek üzere ağır hapse konulur. 

Bu fasla giren suçların ihzari hareketleri
ni işleyenler, asıl suç için yazılı cezanın altıda 
birile cezalandırılır. 

MADDE 4 
muteberdir. 

Bu kanun nesri tarihinden 

MADDE 5 — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Adliye vekili memurdur. 

4 - III -1933 
M. M. V. 
Zekâi 

Mal. V. 
Ş. Kaya S. Kaya, M. Abdülhalik 

Mf.V. ' ' Na. V. îk. V. 
Dr. Reşit Galip Hilmi M. Celâl 

s. i. M. v. a. r. v. zr. v. 
Dr. Refik Muhlis 

Tiş. V. 
ismet 
Da. V. 

Ad. V. 
Yusuf Kemal 

Ha. V. V. 

Türk ceza kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi. hakkında 1/645 numaralı kanun 
lâyihası 

T. C. 
Başvekâlet 

M nam elâl müdürlüyü 
Saı/i: 6/124/, 

IV - 1933 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Türk ceza kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi hakkında Adliye vekilliğince hazırlanan 
ve icra Vekilleri Heyetinin 25 - IV - 1933 tarihli toplanışında Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan 
kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Esbabı mucibe 

4 üncü madde esbabı mucibesi 

20 nisan 1929 tarihinde Cinevrede aktolunup Türkiyenin de iltihakı tensip edilen sahte 
para imalinin menine dair olan mukavelenamenin dördüncü ve beşinci maddeleri mucibince sah
te para imali hakkındaki fiil, yabancı memleketlerde dahi irtikâp edilmiş olsa, failinin yabancı 
veya bir Türk olması ve taklit edilen paranın millî veya yabancı memleket parası bulunması 
arasında hiç bir fark gözetilmeksizin memleketimizde doğrudan doğruya takip edilmesi iktiza 
ettiğinden türk ceza kanununun altıncı maddesine bu hükmü ihtiva eden bir fıkra ilâve olun
muştur. 

6 ncı madde esbabı mucibesi 
Lozan muahedenamesinin 100 üncü maddesi mucibince kadın ve çocuk ticaretinin menine dair 

14 - V - 904, 4 - V - 910, 30 - IX - 921 tarihli mukavelelere iltihak etmeği taahhüt etmiş olduğu
muz için salâhiyet ve ceza tatbikatı noktasından mezkûr mukavelelere göre kanunumuzun tadili 
icap etmiş bulunduğundan maddeye bir fıkra ilâve edilmiştir. 

13 üncü madde esbabı mucibesi 
Ağır hapis cezasının kaide olarak bir seneden başlaması, aşağı haddi gösterilmemiş olan yerler-
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de [1] bu cezalan taallûk ettikleri cürümlerin vehamet derecelerile mütenasip olmayacak surette 
hafif ve tesirsiz bırakmakta ve hapis ile ağır hapsin infaz sahasında devam edegelen farksızlığı da 
cürümlerle cezalar beyninde nisbetsizlik vücude getirmekte olduğundan her iki mahzuru ortadan 
kaldırmış olmak üzere ağır hapis cezasının kanunda hilafı gösterilmeyen yerlerde kaide olarak üç 
seneden başlaması tatbikat tecrübelerinden mülhem olan zaruretlerden görülmüştür. 

14 üncü madde esbabı mucibesi 
On dördüncü maddede ağır hapsin üç seneden aşağı müddetle tahdit olunmuş olması kanun vazıı-

mn maksadına uymayan bir yanlışlık eseri olmasına ve maamafih 13 üncü madde tadilinde ağır hap
sin kaide olarak üç seneden başlaması istihdaf olununca işbu 14 üncü madde hükmüne göre hapisa-
nede geçirilmesi meşrut olacak müddetin de ona göre uzatılması lâzımgelmesine binaen 14 üncü 
maddedeki (üç seneden aşağı) kay di beş seneye çıkarılmıştır. 

15 inci madde esbabı mucibesi 
Ceza kanununun 141, 151, / l , 227, 232, 253, 373 son fıkra, 375, 405, 406, 415, 416, 435 / 1, 2 

ve 512 inci maddelerinde yazılı hapis cezalarının yukarı haddeleri gösterilmemesi bu cezalann 
kaide icabınca yirmi seneye kadar uzatılmak imkânına vücut vermiş ve bu yüzden bunları istil
zam eden cürümlerin muhakemesi ağır ceza mahkemelerini işgal etmekte bulunmuştur. 

Halbuki bu cürümlerden hiç birinin ağır cürüm telâkkisine mahiyetleri mütehammil olmadığı 
gibi kanun vazımın maksadı da müsait bulunmadığından bunların da yüksek hadleri beş sene ile 
tahdit olunması maslahat icabından görülmüştür. 

36 inci madde ^sbabı mucibesi 
Memnu olmayan silâhların ruhsatsız taşınması halinde bir suçta kullanılmadığından dolayı 

müsadere edilemediği cihetle bu kabîl ruhsatsız taşınan ve memnu olmayan silâhların müsaderesini 
temin için bu maddeye bir fıkra ilâve edilmiştir. 

46 ncı madde esbabı mucibesi 
Maddenin aslında zafi ruhî tabiri mevcut olmayıp akıl maluliyeti (infirmite mantal) ıstılahı kul

lanılmıştır. İkisi arasında mahiyetleri itibarile menfaati âmme aleyhine büyük farklar mevcut ol
duğu ve zafi ruhî tabirinin tatbikatta pek çok tereddüt ve sui istimallere yol açtığı nazarı dikkate 
alınarak bu tabir yerine akıl maluliyeti ıstılahı konmak sur etile madde düzeltilmiştir. 

87 nci madde esbabı mucibesi 
20 nisan 1929 tarihinde Cinevrede aktolunup Türkiyenin de iltihakı tensip edilen sahte para 

imalinin menine dair olan mukavelenamenin altıncı maddesi mucibince yabancı memleket mah
kemelerinden verilen hükümlerin tekerrüre esas olması lâzımgeldiğinden Türk ceza kanununun 
seksen yedinci maddesine bu hükmü ihtiva etmek üzere bir fıkra ilâve edilmiştir. 

105 inci madde esbabı mucibesi 
Madde aslına nazaran yazılış itibarile âmme takibatile kesilen müruru zamanlan kanunun kastı 

hilâfına hiç kesilmemiş müruru zamanlardan bile pek aşağı indirdiğinden tatbikatta âmme hakla
rını ihlâle sebep olan bu yazılış hatası aslına göre ve maksada uygun bir şekilde tanzim edilmiş
tir. 

143 üncü madde esbabı mucibesi 
Madde harp zamanında düşman devletlere vesait tedariki suretile yardım suçu hakkında ceza 

tayin ettiği halde aslından alınırken kanunumuzda (harp zamanının gayride) kaydile sulh zama
nında düşman bir devlet tasavvur etmek gibi bir hal ihdas edilmiş ve bu yüzden harp zamanında 
bu fiilleri yapanlar cezasız bırakılmış olduğundan (harp zamanının gayride) kaydi yerine (harp za
manında ) ibaresi ikame edilmek suretile madde düzeltilmiştir. 

[i] K(uuuula muvakkat ayır hapis cezasını muhtevi maddeler: 1X0, İHI, 1T>3, 1.63, 
200, 207, 2in, 390, 4.14, 410, 430, /2,43fi/2 430/2/>00 
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171 inci madde esbabı mucibesi 

Maddede sayılı suçlardan daha ehemmiyetsiz olmayan casusluk suçunun hususî vasıtalarla işle
mek için ittifak edenler hakkında ceza vermek imkânı olmadığından atıf maddeleri meyanma 
129 uncu maddenin de ithali lüzumlu görülmüştür. Bundan başka birinci bentte bir hata neti
cesi olduğu anlaşılan 126 rakamı 125 olarak tashih olunmuştur. 

178 inci madde esbabı mucibesi 
Ceza kanunumuzun 492 ci maddesinde kabristan, türbe ve mezarların muhafaza veya tezyini 

için konulmuş veyahut cesetle defnedilmiş eşya hakkında irtikâp edilen hırsızlık suçlan hakkında 
cezaî hükümler vazedilmiş olduğu halde kanunun tedvininde her nasılsa 178 inci maddeye de aslın
da mevcut olmayan (veya ölü ile beraber gömülen eşyayı çalarsa ) fıkrası dercedilmiş ve binnetice 
ceza kanunumuzda bir suç için iki muhtelif ceza tayin edilmiştir. Mezkûr tenakuza nihayet ver
mek için 178 inci maddedeki hırsızlığa müteallik fıkra ve kelimeler çıkarılmış ve bu hususa ait 
hükümler taallûku hasebile hırsızlık hakkında müeyyideler vazeden 10 uncu bapta bırakılmıştır. 

201 inci madde esbabı mucibesi 
italyan ceza kanununun 165 inci maddesinin mukabili olan 201 inci maddenin aslında sanat ve

ya ticaretin serbestisini menetmekten başka tehdit etmek veya kanunumuza alınmayan mezkûr ka
nunun 166 inci maddesinde yazılı işlerin tatiline sebep olmak halleri de ceza tehdidi altına alın
mıştır. Mezkûr madde hükümlerinin de Türk ceza kanununa alınması muvafık görülerek 201 inci 
madde bu suretle değiştirilmiştir. 

202, 204, 208, 212, 213, 214, 220, 221 inci maddeler esbabı mucibesi 
Devlet idaresi aleyhine işlenen zimmet, rüşvet, irtikâp gibi suçlara mevzu bulunan ceza 

hükümleri kâfi müeyyide teşkil edemediği ve işlenen fiil ile tatbik olunan cezalar arasında bir 
nisbet görülemediği tatbikatla anlaşıldığından bu suçlara ait ceza miktarları çoğaltılmak suretile 
202, 204, 212, 213, 214, 220, 221 inci maddeler değiştirilmiştir. 

208 inci maddedeki sürgün cezası suçun mahiyetine nazaran hapse tahvil edilmek suretile 
bu madde de değiştirilmiştir. 

254 üncü madde esbabı mucibesi 
Aslında bu maddenin esbabı müşeddidesi kendisine merbut olduğu halde kanunumuzda bir kı

sım esbabı müşeddide bu maddede yazılmış diğer kısmı da 258 inci maddede tekrar edilmiştir. 
Ancak esbabı müşeddidenin tekrarı mahiyetinde olan aksamı ceza miktarı itibarile de 254 üncü 
madde ile hali tenakuzdadır. Bunun için madde aslına irca edilmiş ve esbabı museddidesi toplu 
olarak 254 üncü maddeye dercolunmuştur. 

258 inci madde esbabı mucibesi 
Maddenin ilk kısmı yerine aslında kanunumuzda mevcut olmayan memurlara mukavemet 

suçu bulunduğu ve maddenin esbabı muhaffifei kanuniyeden bahis mütebaki aksamı bu suça ma
tuf olduğu halde kanunun tedvini esnasında; ilk kısım kaldırılarak yerine 254 üncü maddede 
yazılı esbabı müşeddidenin derci ve maddenin esbabı muhaffifei kanuniyesinin de bütün mad
delere teşmili suretile kanunun maksat ve gayesi hududunun tecavüz ettirildiği tatbikatla anla
şılmış olduğundan maddenin ilk kısmı aslına tebaan 254 üncü maddeye nakil ve bunun yerine.de 
aslındaki memurlara mukavemet suçu ikame ve esbabı muhaffifei kanuniye de bu son suça has-
redilmişir. 

267 inci madde esbabı mucibesi 
Maddenin aslında vazifenin ifasından dolayı olmayıpta vazife esnasında vaki hareketlerde ceza 

indirilmek suretile vazife esnasında ve ifa ettiği vazifeden dolayı yapılan hakaretlerle mücerret vazi
fe esnasında yapılan hakaretler tefrik edildiği halde kanunun tedvininde her nasılsa cezanın tahfifi 
yerine teşdidi cihetine gidildiğinden madde aslına göre düzeltilmiştir, 
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271 inci madde esbabı mucibesi 

Maddede yalnız mağdurun sıfatı nazara alınarak kınlan Devlet nüfuzuna göre derece derece 
müeyyideler konmuştur. Filin vehamet ve şiddeti nazarı itibara alınmamıştr. Binnetice fili müessi
rin pek hafif olması halinde yalnız mağdurun sıfatı nazara alınacağı için verilecek cezalar adalet 
kaidelerini ihlâl edecek kadar ağır; fili müessirin pek şiddetli olması halinde de yine mücerret mağ
durun sıfatı esas tutulacağı için verilecek ceza amme hukukunu ihlâl edecek kadar hafif kalmak
tadır . Tatbikatta hâsıl olan bu mahzuru ortadan kaldırmak için maddeye hem mağdurun sıfatına 
ve hem de filin şiddetin göre ceza tayini esas vazedilmek suretile sabit ceza usulünün ve filin şiddeti
nin nazarı itibara alınmamasının tevlit ettiği mahzurlu neticeler bertaraf edilmiştir. 

284 üncü madde esbabı mucibesi 
Ceza kanununun 284 üncü maddesinde bir ilâm ile mahkûm olan kimsenin yerine kendini ko

yanlar hakkında ceza verileceği yazılı olmasına Dinaen mezkûr madde hükmünün ancak mahkeme 
kararile hapishaneye girenler hakkında tatbik edilebilip tahsili emval kanunu hükmüne tevfikan 
hapsen tazyikleri icap eden şahıslar yerine kendini koyanlar hakkında tatbikine imkân olmadı
ğından her şekle şamil bir surette bu madde değiştirilmiştir. 

285 inci madde esbabı mucibesi 
Mezkûr maddenin birinci fıkrasında yazılı ceza miktarı diğer suçlarla mukayese olunarak ma

hiyeti itibarile çok az görüldüğünden bu fıkradaki cezanın aşağı haddi çoğaltılmak suretile mez
kûr madde değiştirilmiştir. 

296 inci madde esbabı mucibesi 
Cezası hapisten aşağı olmamak üzere işlenmiş olan bir cürmün işlenmesinde ne doğrudan doğ

ruya ve ne iştirak suretile methali olmadığı halde mücerret işlendikten sonra onu gizlemeğe ve Hü
kümetin tahkikatını yanlış yola sevketmeğe yarayacak her hangi bir harekette bulunanlar için 
296 inci maddede yazılı ağır hapis cezası bir çok hallerde asıl failin gördüğü cezaya nisbetle ağır 
düştüğünden bunu da faile verilecek cezanın dörtte biri nisbetinde bir hadde indirmek lâzımgelmiş-
tir. 

Altıncı babın birinci ve ikinci fasıllanndaki tadillerin esbabı mucibesi 
20 nisan 1929 tarihinde Cinevrede aktolunup Türkiyenin de iltihakı tensip edilen sahte 

para imalinin menine dair olan mukavelenamenin (3, 4, 5) inci maddeleri kalpazanlık suçlarının 
mevzuu olan paranın millî veya yabancı Devlet parası olması ve bu suçların memleketimizde 
veya yabancı memleketlerde işlenmesi arasında hiç bir fark gözetilmeksizin doğrudan doğruya 
takip ve tecziye edilmesini icap ettirdiğinden mukavelenamenin bu maddelerine göre türk ceza 
kanununun altıncı babının birinci faslına dahil olan suçların yeni baştan tetkikine lüzum gö
rüldü. 

Türk ceza kanununun altıncı babının ( kalpazanlık ve evrakı naktiye sahtekârlığı ) başlığı 
altındaki birinci faslile ( Devlete ait mühür ve damgalarla sair alâmetlerin taklidi ) başlıklı 
ikinci faslına dahil suçların tertip ve tasnifinde meselâ birinci fasılda bulunması lazımgelen kıy
metli evrak sahtekârlığına dahil olan maddelerin ikinci fasla girdiği ve bu suretle iki fasıl ara
sında alâka ve insicam noktai nazarından bazı karışıklıklar mevcut olduğu, mühür ve damga 
taklidi hakkndaki ikinci faslın ihtiva etmesi lazımgelen bazı hükümlerden mahrum bulunduğu 
görülerek mukavelenameyi imza eden italya Devletinin mukaveleyi imzadan sonra neşrettiği 
ceza kanunu esas tutularak mezkûr birinci ve ikinci fasıllar yeniden tanzim edilmiş ve bu 
suretle takip ve tecziye hususunda millî ve yabancı paralar arasındaki fark tamamile kaldırıl
mıştır. Değiştirilen altıncı maddenin son fıkrasile kalpazanlığa mütedair suçların memlekette 
veya yabancı memleketlerde irtikâp edilmesi takip ve tecziye noktai nazarından müsavi tutul
muş ve seksen yedinci maddeye ilâve olunan bir fıkra ile de kalpazanlık suçlarından dolayı 
yabancı memleket mahkemelerinden verilen hükümlerin tekerrüre esas tutulması temin edilmiş-
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tir. Bunlardan başka, hükümleri tevsi edilen bu iki fasıl ile Devletin malî ve iktisadî vaziyeti 
daha ziyade tahtı temine alınmıştır. 

348 inci madde esbabı mucibesi 
Maddede yazılı atıf numaralarının taallûk ettiği maddelerde varaka aslı veya aslın ziyaı takdi

rinde kanunen makamına kaim sureti mevzubahs olmadığına göre bu yanlış atıflar neticesinde 339, 
340, 342 inci maddelerde yazılı evrakı ortadan kaldıranlar hakkında kanunumuzda müeyyide bu
lunmadığı tatbikatta nazarı dikkati celbetmiş olduğundan atıf numaralan düzeltilerek maddeye ka
biliyeti tatbikiye vermiştir. 

354 üncü madde esbabı mucibesi 
Hatıra binaen rapor vermek suçu hakkında kanunumuzda mevcut para cezasına aslında olduğu 

gibi hapis cezası da ilâve olunmak suretile mezkûr madde değiştirilmiştir. 

423 üncü madde esbabı mucibesi 
Sakıt olan bir davanın tekrar ikamesi ceza kaidelerile kabili telif olmadığından bu kelime yerine 

tecil ıstılahı konmuştur. Amme davasının boşanma dolayısile avdet ettiği hallerde mahkemece mu
kaddema hüküm verilmişse tekrar duruşmaya lüzum kalmaması için verilmiş olan cezanın çektirile
ceği hakkında maddeye bir fıkra ilâve edilmiştir. 

441 inci madde esbabı mucibesi 
Zinadan suçlu kadın olduğu halde şeriki olan erkeğe ceza veren kanunumuzun suçlu erkek ol

duğu halde şerikine ceza tatbik edilmemesi adalet esaslarına uygun görülemediğinden mezkûr mad
de aslında olduğu gibi suçta şerik olan kadın hakkında da ceza tatbik edilmek suretile değiştiril
miştir. 

449 uncu madde esbabı mucibesi 
Birinci bentteki analık, babalık, evlâtlık tabirleri kanunu medenî hükmünce evlât edinme 

suretile teessüs eden hukukî münasebet ve alâkayı ifade etmekte olduğundan maddenin şümulü 
haricinde kalan üvey ana, üvey baba, üvey evlât katilleri hakkında da ayni esbabı müşeddedei 
kanuniye kabul edilmiştir. 

450 inci madde esbabı mucibesi 
Kanunumuzda ana, baba, büyük ana, büyük baba katilleri hakkında ölüm; evlâtlık, üvey ev

lât katilleri hakkında 18 sene ağır hapis cezası kabul edilmiş olmasına nazaran babasını öldüren 
bir suçlunun vaziyetinden daha hafif olmayan oğlunu öldüren kimseler hakkında da ölüm cezası 
vazedilerek kanunun boşluğu doldurulmuş ve nisbetsizlik bertaraf edilmiştir. 

452 inci madde esbabı mucibesi 
Ceza kanununun 456 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yazılı tatili uzva sebebiyet verenler 

hakkında tatbik olunacak ceza ile 452 inci maddede katil kastile olmayan darp ve cerh veya mü
essir bir fiilden ölüm husule geldiği takdirde verilecek ceza arasındaki nisbetsizlik adalet pren
siplerine uygun görülemediğinden 452 inci madde cezanın aşağı hadleri çoğaltılmak suretile değiş
tirilmiştir. 

456 inci maded esbabı mucibesi 
Tatbikatta merci ve usulü naktasından bir çok ihtilâflara sebep olan mezkûr 

maddenin son fıkrası bu suretle değiştirilerek maddeye vuzuh verilmiştir. 

457 inci madde esbabı mucibesi 
449 ve 450 inci maddelerin iki numaralı bendinde yazılı haller değiştirilen 271 inci madde ile te

min edilmiş olduğundan mezkûr maddeye uygun şekilde bu madde de değiştirilmiştir. 
Zehirlemek suretile yapılan cismanî eczalar hakkında da katilde olduğu gibi esbabı müşeddide 

vazedilmiştir 
Kanunumuzun aslında fili müessir 450 inci maddede yazılı sarahat dahilinde ika edildiği takdirde 
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ceza arttırıldığı halde kanunumuzda bu hususta bir hüküm mevcut olmadığı tatbikatta nazarı dikkati 
celbetmiş ve ancak mebuslar hakkında 271 inci maddede daha ağır esbabı müşeddide kabul edil
miş olduğundan mezkûr ikinci bent istisna edilerek 450 inci maddenin diğer bentlerinde yazılı şerait 
dahilinde fili müessir ika edenlerin cezalan arttırılmıştır. 

463 üncü madde esbabı mucibesi 
Tedbirsizlik, dikkatsizlik ve saire dolayısile bir adamın ölümüne sebebiyet veren bir kaç kişi

den hangisinin faili aslî olduğu tayin edilmeyen hallerde de darp ve katil fiillerinde olduğu gibi ceza
nın bir nisbet altında indirilmesini temin için maddeye 455 inci maddedeki haller ilâve olunmuştur. 

470 inci madde esbabı mucibesi 
Dövmek ve yaralamak suretile çocuk düşürtenler hakkında 456 inci maddede dahi cezai müeyyi

de bulunmasına nazaran kanunun bir fiil için muhtelif iki ceza tayini gibi mütenakız hükümleri
ni bertaraf etmek için bu maddedeki dövmek ve yaralamağa ait kayitler kaldırılmıştır. 

478 inci madde esbabı mucibesi 
Maddedeki fena muamele kaydinden maksat darptan maada fiil ve hareketler olmasına göre 

haddi asgarî itibarile darp cezalarile maznun aleyhine nisbetsiz görülen 478 inci maddedeki bir ay
dan 30 aya kadar hapis cezası yerine aslında olduğu gibi 30 aya kadar hapis cezası tayin edilmekle 
haddi asgar tahfif edilmiştir. 

491, 492, 493 üncü maddeler esbabı mucibesi 
Ceza kanununun hırsızlık faslında yazılı cürümlere verilen cezalar bazı hallerde bu cürümle

rin mahiyetlerindeki vehamet derecelerile mütenasip ve mütenazır olmadığı gibi bazı hallerde bir 
maddenin bentleri arasında hükümce tedahül vücudu da tatbikatta kanun maksadının lâyikile an
laşılmasına mâni teşkil eylediği cihetle bunların yeni baştan bir tetkik ve tasnife tâbi tutulma
sı bu noktadan zaruri görülmüş ve 491, 492, 493 üncü maddeler bu maksatla yeniden kaleme alın
mıştır. 

512 nci madde esbabı mucibesi 
Eşyayi cürmiyeyi satın alan ve saklayanlar hakkında maddede tayin edilen sabit ceza kal

dırılarak yerine eşyanın taallûk ettiği cürmün şiddetine göre mütehavvil ceza konmak suretile 
tatbikatta bazan pek hafif, bazan çok ağır bir ceza teşkil eden sabit cezanın mahzurları berta
raf edilmiştir . 

519 uncu madde esbabı mucibesi 
Son fıkra takibat icrasından bahsetmekte ve halbuki madde cezaî takibatı değil evvelki mad

denin hukukî neticesini tedvin etmekte olduğundan mezkûr son fıkra kaldırılmak suretile madde 
tadil edilmiştir. 

Ceza kanununa ilâve edilen maddeye ait esbabı mucibe 
Ceza M. U. K. nun 151 inci maddesinin son fıkrasında yazılı şahsî dava ve şikâyetname tabirle

rinin bir olup ayni hükümlere tâbi bulunduğu hakkındaki kayit tatbikatta mezkûr fıkranın suçların 
ihbarına taallûk eden 151 inci maddeye münhasır olup ceza kanununda yazılı şikâyet, şikâyetna
me, şahsî dava tabirlerine şümulü olup olmadığı hakkında tereddütler hâsıl olduğundan tatbikatta 
teşevvüşe mâni olmak maksadile bu tabirlerin bir olup ayni hükümlere tâbi bulunduğunu teşbit için 
mezkûr ıstılahlar yerine yazı ile şikâyete ıstılahı konmuştur. 
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Tiirh ceza h'anunıuınn bazı nıad< 

MADDE 1 — Ceza kanunun 4 üncü maddesi 
şu suretle değiştirilmiştir: 

Bir Türk veya yabancı, yabancı memleketler
de Türkiye Devletinin emniyetini bozan bir 
fiili irtikâp eyler ve türk ceza kanununun al
tıncı babının birinci faslmdaki 316, 317, 318, 
319, 320, 323, ve 324 üncü maddelerde ve ikinci 
faslmdaki 332 ve 333 üncü maddelerde yazılı 
suçlan işlerse hakkında resen takibat yapılarak 
bu maddelerde yazılı cezalarla cezalandırılır. 

Bunlar hakkında yabancı memleketlerde ev
velce hüküm verilmiş olsa bile suç millî paraya 
taallûk ettiği takdirde Adliye vekilinin talebi 
üzerine Türkiyede tekrar muhakeme olunur. 

Yabancı memleketlerde Türkiye namına me
muriyet veya vazife deruhte etmiş olupta bu 
memuriyet eğer vazifeden dolayı bir cürüm 
işleyen kimse hakkında Türkiyede takibat ya
pılır. 

MADDE 2 — Ceza kanununun 6 ncı mad
desi şu suretle değiştirilmiştir: 

Dördüncü maddede yazılı cürümlerden baş
ka bir ecnebi türk ceza kanununca asgarî haddi 
bir seneden eksik olmayan ve şahsî hürriyeti tah
dit eden bir cezayı müstelzim cürmü ecnebi mem
lekette Türkiyenin veya bir Türkün zaranna 
işlediği ve kendisi Türkiyede bulunduğu tak
dirde Türk ceza kanunu mucibince ceza görür. 
Fakat bu cezanın üçte biri indirilir ve ölüm ce
zasına bedel yirmi sene ağır hapis cezası tatbik 
olunur. 

Ancak bu bapta takibat icrası Adliye vekili
nin talebine veya mutazarrır olan şahsın şikâ
yetine bağlıdır. 

Eğ^r cürüm diğer bir ecnebinin zararına 
işlenmiş ise fail Adliye vekilinin talebi üzeri
ne aşağıdaki şartlar dairesinde birinci fıkrada 
beyan olunan ahkâma göre cezalandırılır: 

1 - Türk kanununca hürriyeti tahdit eden ve 
asgarî haddi üç seneden aşağı olmayan cezayı 
müstelzim bir fiil olmak, 

2 - İadei mücrimin muahedesi bulunmamak 
veyahut iade keyfiyeti ne cürmün irtikâp edildi
ği mahallin ve ne failin mensup olduğu devle
tin, hükümeti tarafından kabul edilmemiş bu
lunmak, 

Bir Türk veya yabancı Türk ceza kanununun 
sekizinci babının üçüncü faslmdaki suçlan ya-

:N TEKLİFİ 
'<derin i deıjişiircn h'anuıı lâyihası 
| bancı memleketlerde işlerse resen takibat yapıla

rak bu fasılda yazılı maddelerdeki cezalarla ce
zalandırılır. 

* MADDE 3 — Ceza kanununun 13 üncü mad
desi şu suretle değiştirilmiştir: 

Ağır hapis cezası müebbet veya muvakkattir. 
Müebbedi ölünceye kadar devam eder. Muvak
kat ağır hapis kanunda hilafı gösterilmedikçe üç 
seneden yirmi seneye kadardır. Her iki hali 
çalışmak mecburiyetile ve aşağıdaki kaidelere 
tevfiki hareket suretile bu cezalara mahsus mü-

| esseselerde çektirilir. 

' MADDE 4 — Ceza kanununun 14 üncü mad
desi şu suretle değiştirilmiştir: 

Beş sene ve daha fazla ağır hapse mahkûm 
olupta cezasının yarısını hüsnühal ile geçiren 
şahsın geri kalan müddetini hapishanelere bağ
lı ziraat ve sanat müesseselerinden birinde ve
yahut Hükûmtin idaresi veya nezareti altında 
âmme menfaatlerine uygun işlerde çalışarak ge
çirmesine müsaade olunur. Eğer mahkûmun 
hüsnühareketi devam etmezse bu müsaade kal
dırılır. Bu hizmet sırasında kaçanlar hakkında 

j hapishaneden kaçanlara mahsus ceza altıda bir 
arttırılarak hükmolunur. 

MADDE 5 — Ceza kanununun 15 inci mad
desi şu suretle değiştirilmiştir: 

Kanunda hilafı yazılı olmadıkça hapis cezası 
üç günden beş seneye kadardır. Buna mahsus 
müesseselerde çektirilir. 

Mahkûm, mahpus bulunduğu müessesede 
gördürülmekte olan işlerden istidadına ve eski 
meşguliyetlerine en uygun olan işi intihap ede
bilir. 

Ceza bir seneyi geçmiyorsa bulunduğu kaza 
tevkifhanesinin buna mahsus kısmında çektiri-
lebilir. 

MADDE 6 — Ceza kanununun 36 ncı mad
desi şu suretle değiştirilmiştir: 

Mahkûmiyet halinde cürüm veya kabahatte 
kullanılan veya kullanılmak üezere hazırlanan 
veya fiilin irtikâbından husule gelen eşya fiilde 
methali olmayan kimselere ait olmamak şartile 
mahkemece zabt ve müsadere olunur. 

Kullanılması, yapılması, taşınması, bulun
durulması ve satılması cürüm veya kabahat 
teşkil eden eşya bir ceza mahkûmiyeti olmasa 



ve faile ait bulunmasa bile mutlaka zabt ve 
müsadere olunur. 

Taşınması memnu olmayan silâhların ruh
satsız taşınması halinde zabt ve müsaderesine 
hükmolunur. 

MADDE 7 — Ceza kanununun 46 ncı mad
desi şu suretle değiştirilmiştir: 

Cürmü işlediği zamanda şuurunu veya hare
kâtının serbestisini selbedecek surette aklî ma
luliyete müptelâ olan kimseye ceza verilemez. Şu 
kadar ki bu şahsın serbest bırakılması tehlike*! 
olduğu mahkemece takdir edilirse hakkında mu-
amelei kanuniye icra edilinceye kadar muhafaza 
edilmek üzere ait olan makama teslimim mahke
me emreder. 

MADDE 8 — Ceza kanununun 87 nci mad
desi şu suretle değiştirilmiştir: 

Geçen maddelerin tatbikatında: 
1 - Kabahat filinden dolayı sadır olan hü

kümler bir cürüm vukuunda ve cürme müteallik 
hükümler kabahat vukuunda, 

2 - Tedbirsizlik ve dikkatsizlik ve meslek ve 
sanatin icrası hususunda tecrübesizlik ve emir
lerle nizamlara riayetsizlik neticesi olarak işle
nilen cürümler diğ-er cürümler mukabilinde ve 
sair cürümler bunlar mukabilinde, 

3 - Sırf askerî cürümler hakkında sadır olan 
hükümler, 

4 - Ceza kanununun altıncı babının birinci 
fashndaki 316, 317, 318, 319, 320, 324, 331, 332 
ve 333 üncü maddelerde yazılı suçlardan dolayı 
verilen hükümler müstesna olmak üzere yabancı 
memleket mahkemelerinden verilen hükümler, 

Tekerrüre esas olamaz. 

MADDE 9 — Ceza kanununun 105 inci mad
desi şu suretle değiştirilmiştir: 

Hukuku âmme davasını kesen sebepler dava 
müruru zamanını 102 nci maddede ayrı ayrı ta
yin edilmiş olan müddetlerin yansının ilâvesile 
baliğ olacağı müddetten fazla uzatamaz. 

Kabahatlerde müruru zaman takibat ile kesi
lir. Fakat takibat tarihinden itibaren 102 nci 
maddenin 5 inci ve 6 nci bentlerinde yazılı 
müddetler zarfında mahkûmiyet kararı verilme
miş olursa hukuku âmme davası düşer. 

MADDE 10 — Ceza kanununun 143 üncü 
maddesi şu suretle değiştirilmiştir: 

Türkiyede oturan bir Türk veya yabancı harp 

i i -
zamanında düşman bir devlete veya memurla
rına doğrudan doğruya veya bilvasıta mühimmat 
veya Türkiye Devletini mutazarrır kılabilecek 
sair vasıtalar tedarik ve ita eylerse üç seneden 
on seneye kadar hapis cezasına mahkûm olur ve 
bundan başka kendisinden iki yüz liradan beş 
yüz liraya kadar ağır para cezası alınır. 

MADDE 11 — Ceza kanununun 171 inci mad
desi şu suretle değiştirilmiştir: 

125, 128, 129, 146, 147, 149, 156 nci mad
delerde yazılı suçlardan birini veya bazılarını 
hususî vasıtalarla işlemek üezere bir kaç kişi 
aralarında gizlice ittifak ederlerse bunlardan 
her biri aşağıda yazılı cezalan görür: 

1 - Yukarıdaki fıkrada yazılı ittifak 125, 
128, 129 ve 156 nci maddelerde yazlı cürümle
rin yapılmasına dair ise sekiz seneden on beş 
seneye kadar ağır hapis cezası hükmolunur. 

2 - Bu ittifak 146, 147 nci maddelerde gös
terilen cürümlerin icrasına müteallik ise dört 
seneden on iki seneye ve 149 uncu maddede gös
terilen cürümlerin icrasına ait ise üç seneden 
yedi seneye kadar ağır hapis cezası verilir. 

Cürmün icrasına ve kanunî takibata baş-
lanmazdan evvel bu ittifaktan çekinenler ceza 
görmezler. 

MADDE 12 — Ceza kanununun 178 inci mad
desi şu suretle değiştirilmiştir: 

Bir kimse bir ölünün naş ve kemikleri hak
kında hakaret yapar yahut tahkir maksadile 
veya sair gayrimeşru bir maksada mebni ta
mamen veya kısmen birinin naşını yahut ke
miklerini alırsa iki aydan iki seneye kadar 
hapsolunur ve otuz liradan iki yüz liraya ka
dar ağır para cezası alınır. Bunlar haricinde 
olarak bir kimse bir ölünün naşını tamamen 
veya kısmen alır veya resmen ruhsat almaksı
zın bir naşı mezardan çıkarır yahut kemikle
rini alırsa bir aydan iki aya kadar hapis ve 
elli liraya kadar ağır para cezası alınır. 

Eğer bu cürüm kabristana veya ölü gömül
meye mahsus sair mahallere memur olan yahut 
kendilerine naş ve kemikler tevdi olunan kim
seler tarafından irtikâp olunursa birinci surette 
ceza üç aydan üç seneye kadar hapis ve on boş 
liradan elli liraya kadar ağır para cezası ve 
ikinci surette bir aydan üç aya kadar hapis ve 
elli liraya kadar ağır para cezası alınır. 

MADDE 13 — Ceza kanununun 201 inci mad-
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desi şu suretle değiştirilmiştir: 

Her kim, cebrü şiddet veya tehdit ile veya 
her ne suretle olursa olsun sanat veya ticaret ser
bestisini tahdit veya menederse bir aydan iki se
neye kadar hapis ve otuz liradan yüz elli liraya 
kadar ağır para cezasına mahkûm olur. 

Her kim cebrü şiddet veya tehdit ile gerek 
ameleyi ve gerek ticaret ve sanat sahiplerini ve
ya müteahhitleri yevmiyeleri azaltıp çoğaltma
ya veyahut evvelce kabul edilen şartlardan baş
ka şartlar altında mukaveleler kabulüne icbar 
etmek maksadile bir işin tatiline veya nihayet 
bulmasına sebebiyet verir veya tatilin devamına 
amil olursa altı aydan beşe seneye kadar hapis 
ile cezalandırılır. 

MADDE 14 — Ceza kanununun 202 nci mad
desi şu suretle değiştirilmiştir: 

Kendisine tevdi olunan veya vazife dolayısile 
muhafazası altında bulunan para veya para hük
mündeki evrak ve senetleri ve sair malları zim
metine geçiren veya mal edinen memur bir sene
den üç seneye kadar hapsolunur ve hâsıl olan 
zarar kendisine ödettirilir. 

Eğer vaki olan zarar muhakeme edilmezden 
evvel fail tarafından tamamile ödenmiş olursa 
ceza yansına kadar indirilir ve eğer hüküm ve
rilmezden evvel tamamile ödenirse ceza üçte biri 
miktarı indiyi)ir. 

Faile ayni zamanda bir seneden üç seneye ka
dar memuriyetten mahrumiyet cezası da verilir. 

MADDE 15 — Ceza kanununun 204 üncü 
maddesi şu suretle değiştirilmiştir: 

Devlet emvalinin murakabesi veya teftişile 
mükellef olupta vazifelerini yapmayı ihmal ede
rek zimmetin vukuuna veya artmasına sebep 
olanlar yüz liradan bin liraya kadar ağır para 
cezasile cezalandırılmakla berber zararın öden
mesinden dahi hep birlikte mesul olurlar. 

MADDE 16 — Ceza kanununun 208 inci mad
desi şu suretle değiştirilmiştir: 

Devlet memurlarından her kim idaresine ve 
nezaretine memur oldukları işlerde devlet için 
az veya çok eşya ve malzeme alım ve satımında 
gizli ve aşikâr gerek doğrudan doğruya kendisi 
gerek başkası vasıtasıle veya ortaklık suretile 
kendi kazancı için ticaret eder veya imalât ve 
inşaatı götürü şekilde deruhde edenlere ortak 
olursa bir seneden beş seneye kadar hapis ceza
sile cezalandırılır ve bir seneden iki seneye ka

dar memuriyetten mahrumiyet cezası hükmolu-
nur. 

Eğer bu gibi alış verişte komusyon alır ya
hut nakit ve meskukât mübadelesinde kazanç 
yaparsa üç seneden beş seneye kadar hapis ce
zasile cezalandırılır ve bir seneden üç seneye ka
dar memuriyetten mahrumiyet cezası da hükmo-
lıuıur. 

MADDE 17 — Ceza kanununun 212 nci 
maddesi şu suretle değiştirilmiştir: 

Kanunen ve nizamen yapmağa mecbur ol
duğu şeyi yapmak ve yapmamaya mecbur ol
duğu şeyi yapmamak için rüşvet alan veya bir 
vait ve taahhüt kabul eden kimse bir seneden 
beş seneye kadar hapsolunur. 

Şu kadar ki neticeten memurun mensup 
olduğu dairenin alâkadar bulunduğu mukavele 
ve taahhütlere girişilmiş veya memuriyet, maaş, 
nişan ve sair rütbe ve mansıplar tevcih edilmiş 
yahut kanun ve nizama muhalefet vukubulmuş 
ise hapis müddeti iki seneden beş seneye kadar
dır. 

MADDE 18 — Ceza kanununun 213 üncü 
maddesi şu suretle değiştirilmiştir: 

Kanunen ve nizamen yapmağa mecbur ol
duğu şeyi yapmamak veyahut yapmamağa mec
bur olduğu şeyi yapmak için rüşvet alan veya 
bir vait ve taahhüt kabul eden kimse iki sene
den beş seneye kadar hapsolunur. 

Şu kadar ki mürteşinin bu hareketi netice
sinde memuriyet, maaş, nişan ve sair rütbe 
ve mansıplar tevcih edildiği veyahut hakkı 
ihlâl eden veya zarar veren bir hal vücude gel
miş bulunduğu takdirde hapis cezası üç seneden 
aşağı olamaz. 

MADDE 19 — Ceza kanununun 214 üncü 
maddesi şu suretle değiştirilmiştir: 

Hâkimler ve müstantık ve müddeiumumi 
veya muavinleri tarafından velev kanunî vazi
felerini ihlâl etmeyecek bir mukavele zımnında 
muhik ve meşru bir iş için rüşvet ahzi iki se
neden üç seneye kadar hapis cezasını istilzam 
eder. Kanunun hilafı muamele icrası için va
ki olacak irtişalarından dolayı' cezanın en azı 
üç senedir. 

MADDE 20 — Ceza kanununun 220 nci mad
desi şu suretle değiştirilmiştir: 

Yukarıda sayılan kimselerden birine kanu-



nen yapmağa memur olduğu şeyi yapmamak ya
hut yapmamağa mecbur olduğu şeyi yapmak için 
rüşvet vait ve teklif ve ita eden kimsenin bu 
hareketi, kanun ve nizama vukubulan muha
lefetin derecesine ve istenilen ^eyin kısmen veya 
tamamen yapılmış olup olmamasına göre bir 
seneden beş seneye kadar hapis cezasını istilzam 
eder. 

MADDE 21 — Ceza kanununun 221 inci mad
desi şu suretle değiştirilmiştir: 

Raşinin itma ve ifsat ettiği kimse hâkim ve 
müstantık ve müddeiumumi ve muavinleri oldu
ğu veya mahkemeler ve daireler tarafından mah
sus bir vazife ile tavzif veyahut iki taraftan tah
kim kılınan kimselerle noter ve avukat ve dava-
vekili bulunduğu takdirde kanun ve nizama 
vukubulan muhalefetin derecesine göre raşi bir 
seneden üç seneye kadar hapsolunur. 

Şu kadar ki bu muhalefet neticesinde velev 
cerh ve tadili ve ıslahı kabil bir karar ile bir 
şahsın meni muhakemesi veya beraeti veya ma
sumun mahkûmiyeti veya başka bir cürmün iş
lenmesi kabilinden haller husule gelmiş bulunur
sa raşinin cezası mürteşi için kanunen muayyen 
olan cezanın yansından üçte ikisine kadar ta
yin olunur. 

MADDE 22 — Ceza kanununun 254 üncü 
maddesi şu suretle değiştirilmiştir: 

Resmî meclislerin azasından veya hükümet 
memurlarından biri hakkında vazifesine müteal
lik bir işi yapmağa veyahut yapmamağa icbar 
için şiddet veya tehdit gösteren kimse bir sene
den üç seneye kadar hapis cezasile cezalandırılır. 

Eğer fiil silâhla işlenmişse iki seneden beş 
seneye kadar hapis ve eğer beş kişiden ziyade si
lâhlı kimseler tarafından bilittifak işlenir veya 
silâhsız ve ittifaksız olsa bile on ve ondan ziyade 
toplanmış kimseler tarafından yapılırsa üç sene
den on seneye kadar hapis cezası verilir, 

MADDE 23 — Ceza kanununun 258 inci 
maddesi şu suretle değiştirilmiştir: 

Bir memura veya ona yardım edenlere memu
riyetine ait vezaifi ifa sırasında cebrü şiddet ve
ya tehdit ile mukavemet eden kimse üç aydan 
bir seneye kadar hapse mahkûm olur. 

Eğer fiil silâhla işlenmiş ise hapis bir seneden 
üç seneye kadardır ve eğer beş kişiden fazla 
silâhlı veya on ve daha fazla silâhsız kimseler ta

rafından birlikte işlenmiş ise - aralarında evvelce 
ittifak olmasa bile - iki seneden yedi seneye ka
dar hapis cezası verilir. 

Eğer fiil, kendini veya akarabasını hapis ve 
tevkiften kurtarmak maksadile vaki olmuş ise 
birinci fıkradaki hal için bir aydan altı aya ve 
ikinci fıkrada yazılı hal için üç aydan bir seneye 
ve üçüncü hal için iki seneden beş seneye kadar' 
hapis cezası verilir. 

Eğer memur vazifesini tecavüz ederek keyfî 
hareketile işbu muameleye mahal vermişse fail 
hakkında geçen maddelerdeki ceza yarıdan üçte 
bire kadar indirilir. 

MADDE 24 — Ceza kanununun 267 nci 
maddesi şu suretle değiştirilmiştir: 

Yukarıdaki maddede beyan olunan fiiller, bir 
vazifenin ifasından dolayı olmayıpta vazife esna
sında vaki olursa tayin olunacak ceza üçte bir
den yarıya kadar indirilir. 

MADDE 25 — Ceza kanununun 271 inci 
maddesi şu suretle değiştirilmiştir: 

Her kim resmî sıfatı haiz olan bir memura 
vazifesini icra ederken veya icra ettiği vazife
den dolayı cismen eza verecek veya hastalığına 
sebep olacak müessir bir fiil işlerse 456 nci 
maddeye göre verilecek cezalar aşağıda göste
rilen suretlerle arttırılır: 

1 - Eğer memur 266 nci maddenin birinci 
bendinde gösterilen kimselerden ise ceza altıda 
birden üçte bire kadar, ve ikinci bendinde gös
terilen kimselerden ise üçte birden yarıya ka
dar, ve üçüncü bendinde gösterilen kimselerden 
ise bir misli arttırılır. 

2 - Eğer fiil 268 inci maddede yazılı hal ve 
zamanlarda işlenmiş olursa fiilin istilzam etti
ği cezaya bir misli zammolunur. Hiç bir halde 
yapılacak zam altı aydan aşağı olamaz. 

Bu maddede yazılı hallerde takibat şikâye
te bağlı değildir. 

MADDE 26 — Ceza kanununun 284 üncü 
maddesi şu suretle değiştirilmiştir: 

Başkasının yerine kendini koyarak hapisha
neye giren şahıs bir aydan bir seneye kadar 
hapis cezasile cezalandırılır. 

MADDE 27 — Ceza kanununun 285 inci 
maddesi şu suretle değiştirilmiştir: 

Her kim adliyeye veya işi adliyeye vermeye 
mecbur olan bir memura, ihbarname veya şikâ-
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yetname vererek suçsuz olduğunu bildiği bir 
kimseye gareze mebni bir cürüm isnat eder ya
hut o kimse aleyhinde böyle bir cürmün maddî 
eser ve delillerini tasni ederse isnat eylediği cür
mün nevi ve mahiyetine ve tasni eylediği delille
rin kuvvetine göre üç aydan üç seneye kadar 
hapsolunur. 

Bu isnat kendine iftira olunan kimsenin tev
kifi gibi şahsî hürriyeti tahdit eden bir halin 
hudusuna sebep olmuş ise müfteri hakkında bir 
seneden beş seneye kadar hapis cezası hükmolu-
nur. 

Kendine iftira olunan kimse hakkında üç se
neden fazla hürrİ3'"eti tahdit eden bir ceza ile 
mahkumiyeti mutazammm bir hüküm sadır ol
muş ise müfteri hakkında on beş seneyi tecavüz 
etmemek üzere ayni ceza hükmolunur. 

Eğer mağdurun mahkûmiyeti müebbet ağır 
hapis ise müfteri on beş seneden aşağı olmamak 
üzere hapis cezasile cezalandırılır. 

Ve eğer mahkûmiyet ölüm cezasını müstel-
zim olmuş ve infaz edilmiş ise müfteriye ayni ce
za verilir. Henüz infaz edilmemiş ise müebbet 
ağır hapis cezası hükmolunur. 

Yukarıdaki fıkralarda yazılı olan cürmün 
faili, mağdur hakkında takibat icra olunmaksı
zın bu isnadından rücu eder veya tasnii itiraf 
ederse yukarıda yazılı cezaların altıda biri hük
molunur ve ceza müebbet ağır hapis ise on se
neye indirilir ve isnattan rücu veya tasniin iti
raf olunması, takibata başlandıktan sonra vâki 
olursa asıl cezanın üçte ikisi indirilir ve müeb
bet ağır hapis yerine yirmi sene ağır hapis cezası 
tayin olunur. 

MADDE 28 -— Ceza kanununun 296 ncı mad
desi şu suretle değiştirilmiştir: 

Her kim hapis cezasından aşağı olmayan ce
zayı müstelzim bir cürüm işlendikten sonra mez
kûr cürmün icrasında faillerle evvelce iştiraki 
olmaksızın bir kimsenin o cürümden istifadesini 
temine ve Hükümetçe icra olunacak tahkikatı 
yanlış yola sevketmeye ve Kükfımetin taharriya-
tma ve hükmün icrasına karşı faili gizlemeye 
yardım eder ve keza her kim bu cezaları istil
zam eden bir cürmün eser ve delillerini mahvey-
ler veyahut bunları bir suretle tağyir ve tahrif 
eylerse asıl cürüm failine verilen cezanın dörtte 
birile cezalandırılır. Hapisten aşağı cezayı istil
zam eden bir suç zımnında yapılan bu kabîl ha
reketlerden dolayı tertip olunacak ceza asıl fa-

I ile verilecek cezanın dörtte birini geçmemek 
üzere yüz liraya kadar ağır para cezasıdır. 

Bu fili usul ve furuunun ve karı veya kocası
nın ve kardeş veya kız kardeşinin lehinde ola
rak işleyen kimse cezadan muaftır. 

I ALTINCI BAP 

Âmmenin il iumdı .•ılcyhine c i i r i imic i ' 

MADDE 20 — Birinci fasıl tamamile kaldı
rılarak aşağıdaki şekilde yeniden yazılmıştır: 

Birinci fasıl 

Paralanla, itibarı âmme kâğıtları uda veya kıy-
ıııcUİ (lamt/alarda salılckârlık 

MADDE 31 fi —- 1 - Memlekette veya yabancı 
memleketlerde kanunen tedavül eden millî veya 
yabancı paralan ve ziynet altınlarını taklit 
eden, 

2 - Zahiren daha yüksek bir kıymeti haiz gös
termek için paraları tağyir eyleyen, 

3 - Taklit veya tağyirde iştiraki olmaksızın 
taklit veya tağyir eden kimse veya mutavassıt 
ile anlaşarak taklit veya tağyir edilmiş olan pa
ralan memlekete sokan veya muhafaza eden ve
ya her hangi bir suretle tedavüle koyan- veya 
asıl fail ile tedavüle koyanlar arasında tavassut
ta bulunan, 

4 - Tedavüle koymak maksadile taklit veya 
tağyir edilmiş olan paraları, taklit veya tağyir 
eden kimseden veya bu mütevassıttan satın alan 
veya her ne suretle olursa olsun alan, 

Kimse, üc seneden on iki seneye kadar hapis 
ve bin liradan on bin liraya kadar para cezasile 
cezalandırılır. 

MADDE 317 — Yukarı maddedeki paralan 
her ne suretle olursa olsun kıymetini indirerek 
tağyir edenler veya tağyir edilmiş olan bu pa
ralar hakkında yukarıki maddenin üç ve dört 
numaralı bentlerinde gösterilen fiilleri işleyen
ler üç seneden beş seneye kadar hapis ve beş 
yüz liradan bin liraya kadar ağır para cezası
na mahkûm olurlar. 

MADDE 318 — Evvelki maddelerde yazılı 
haller haricinde, tedavüle koymak için taklit 
veya tağyir edilmiş paraları memlekete sokan, 
satın alan, kabul veya muhafaza eden veya 

I bunları her hangi bir suretle tedavüle çıkaran 
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kimse hakkında bu maddelerde yazılı olan ceza
lar üçte birden yarıya kadar indirilerek hük-
molunur. 

MADDE 319 — Yukanki maddelerde yazılı 
olan fiiller Devletin, veya yabancı bir Devletin 
parasının kıymetten düşmesini mucip olmuş 
veya dahilde veya yabancı memleketlerde Dev
letin veya parası taklit edilen yabancı Devletin 
itibarını tehlikeye düşürmüş ise hükmohmacak 
cezaya asıl cezanın altıda birinden yansına ka
dar zammolunur. 

MADDE 320 — Bilmeyerek aldığı taklit 
veya tağyir edilmiş olon paralan bilerek sarfe-
den veya başka suretle tedavüle çıkaran kim
se altı aya kadar hapis ve elli liradan aşağı 
olmamak üzere ağır para cezasına mahkûm olur 
ve her halde hükmolunacak para cezası sarfet-
mek istediği paranın beş mislinden aşağı olamaz. 

MADDE 321 — Sürülen paranın kalplığı ko
laylıkla anlaşılabilir surette ise geçen madde
lerdeki cezalar üçte bire kadar indirilir. 

MADDE 322 — 316, 318 ve 320 nci madde 
hükümleri, kıymetli damgaların taklit ve tağ
yirinde ve memlekete ithalinde ve taklit edil
miş olan kıymetli damgaların satılıp alınma
sında, saklanmasında ve kullanılmasında ve 
tedavüle çıkarılmasında da tatbik olunur. 

Ceza kanunundaki kıymetli damgalardan 
maksat, damgalı kâğıtlar, damgaya yarayan 
markalar, pullar ve hususî kanunlarla pula mu
adil tutulan sair kıymetli kâğıtlardır. 

MADDE 323 — İtibarı âmme kâğıtlarının 
veya kıymetli damgaların imalinde kullanılan 
filigranlı kâğıtları taklit eden veya taklit edil
miş olan filigranlı kâğıdı satın alan veya ahara 
satan ve yanında saklayan kimse, fiili daha 
ağır bir cezayi istilzam etmediği takdirde, iki 
seneden beş seneye kadar hapis ve iki yüz lira
dan bin liraya kadar ağır para cezasile ceza
landırılır. 

MADDE 324 — Filigran veya münhasıran 
paraların, kıymetli damgaların veya filig
ranlı kâğıtların taklit veya tağyirine mahsus alât 
ve vesaiti imal eden veya satın alan veya muha
faza eden veya âhara satan veya veren kimse, 
fili daha ağır bir cezayı istilzam etmediği takdir
de, bir seneden beş seneye kadar hapis ve yüz 

liradan beş yüz liraya kadar ağır para cezasile 
cezalandırılır. 

MADDE 325 — Demiryolu veya sair âmme 
nakliyat şirketlerinin biletlerini taklit veya tağ
yir eden veyahut taklit veya tağyir fiillerine iş
tirak etmeksizin taklit veya tağyir edilmiş olan 
bu biletleri sürmek için alan veya muhafaza eden 
veya tedavüle koyan kimse bir aydan bir seneye 
kadar hapis ve elli liradan aşağı olmamak üzere 
ağır para cezasile cezalandırılır. 

MADDE 326 — Evvelki maddelerde yazılı 
olan fiillerden bir veya bir kaçını işledikten 
sonra Hükümetçe haber alınmazdan evvel bu 
maddede yazılı şeylerin taklit veya tağyir veya 
imaline veya tedavüle konmasına mâni olanlara 
ceza verilmez. 

MADDE 327 — Taklit veya tağyir fiillerine 
iştirak etmeksizin taklit veya tağyir edilmiş 
olan kıymetli damgalan kullanan kimse bir ay
dan üç seneye kadar hapis ve elli liradan dört 
yüz liraya kadar ağır para cezasile cezalandı
rılır. 

Eğer bunlar bilinmeyerek alınmışsa 320 nci 
maddede yazılı olan ceza üçte bir nisbetinde in
dirilerek tatbik olunur. 

MADDE 328 — Taklit veya tağyir fiillerine 
iştirak etmeksizin demiryolu veya sair amme 
nakliyat şirketlerinin taklit veya tağyir edilmiş 
o"!an biletlerini kullanan kimse altı aya kadar 
hapis veya elli liradan iki yüz liraya kadar 
ağır para cezasile cezalandırılır. 

Eğer bunlar bilinmeyerek alınmışsa yalnız on 
liradan yüz liraya kadar ağır para cezası hük
medilir. 

MADDE 320 — Kıymetli damgaları veya 
demiryolu veya sair amme nakliyat şirketlerinin 
biletleri üzerine evvelce kullanılmış oldukları
na dair konulan işaretleri silmek veya her ne 
suretle olursa olsun yok etmek suretile bunları 
kullanan veya kullanmak üzere başkalarına ve
ren kimse on beş günden bir seneye kadar hapis 
ve elli liradan iki yüz liraya kadar ağır para 
cezasile cezalandırılır. 

MADDE 330 — Yukanki maddelerde yazılı 
fiillerden dolayı bir sene ve daha ziyade müd
detle hükmolunacak hapis cezasına bu müddete 
muadil olmak üzere emniyeti umumiye nezareti 
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altına alınmak cezası da ilâve olunur. 

MADDE 331 — Ceza kanunu tatbikatında 
itibarı amme kâğıtları para gibidir. İtibarı 
amme kâğıtları tâbirile kanunen para gibi te
davül edenlerden başka Hükümetler tarafından 
ihraç edilmiş hâmile muharrer senetler ve ku
ponlar ve haiz oldukları mezuniyete binaen mü
esseseler tarafından ihraç edilmiş olupta kanu
nen tedavül etmekte bulunan diğer bütün evrak 
ve senetler maksuttur. 

MADDE 30 — Ceza kanununun altıncı ba
bının ikinci faslı tamamile kaldırılarak aşağı
daki şekilde yeniden tanzim edilmiştir: 

İkinci fasıl 

Devlete ait mühürler ve damgalarla 
sair alâmetlerin taldidi 

MADDE 332 — Hükümetin emir ve karar
ları üzerine konulmağa mahsus olan Devlet 
mührünü taklit eden veya taklit fiiline iştirak 
etmeksizin başkaları tarafından taklit olunan 
mührü kullanan kimse üç seneden on seneye 
kadar hapis ve elli liradan beş yüz liraya ka
dar ağır para cezasına mahkûm olur. 

MADDE 333 — Resmî dairelerden veya am
me müesseselerinden birinin mührünü taklit 
eden veya taklit fiiline iştirak etmeksizin baş
kaları tarafından taklit olunan mührü kulla
nan kimse bir seneden beş seneye kadar hapis 
ve yirmi liradan iki yüz liraya kadar ağır para 
cezasile cezalandırılır. 

Ammeye itimat vermek için kullanılan tas
dik ve tevsik muamelelerine mahsus sair alet 
ve vasıtaları taklit eden veya taklit filine iş
tirak etmeksizin bunları kullanan kimseye de 
ayni ceza verilir. 

MADDE 334 — Evvelki maddelerde yazılı 
olan aletlerin işaret veya eserlerini taklit eden 
veya taklit filine iştiraki olmaksızin taklit olu
nan eseri havi olan şeyi kullanan kimse hakkın
da filin mahiyetine göre bu maddelerdeki ceza
lar üçte bir nisbetinde indirilerek tatbik olunur. 

MADDE 335 — Yukarıda yazılı maddeler
deki suçlara iştirak haricinde taklit edilmiş olan 
işaret veya eserleri havi olan evrak ve eşya ve 
vesikaları satan veya satın alan veya her ne su

retle olursa olsun alan kimse bu suçlar için mu
ayyen olan cezalarla cezalandırılır. 

MADDE 336 — Hakikî mühürleri ve ammeye 
itimat vermek için kullanılan tasdik ve tevsike 
mahsus alet ve vasıtaları ele geçirerek bunları 
başkalarının zararına veya kendi veya başkala
rının menfaatine kullanan kimse altı aydan üç 
seneye kadar hapis ve yüz liradan beş yüz liraya 
kadar ağır para cezasile cezalandırılır. 

MADDE 337 — Taklit ve tağyir edilmiş olan 
kanunî damga veya işaretleri veya her ne su
retle olursa olsun tağyir edilmiş olan ölçü veya 
tartı aletlerini başkalarının zararına kullanan 
kimse iki aydan bir seneye kadar hapis ve on li
radan iki yüz liraya kadar ağır para cezasile ce
zalandırılır. 

Ticaret yaparken veya ammeye açık olan ti
caret yerlerinde taklit veya tağyir edilmiş olan 
kanunî damga veya işaretleri veya her ne suretle 
olursa olsun tağyir edilmiş olan ölçü veya tartı 
aletlerini elinde bulunduran kimseye de ayni ce
za verilir. 

MADDE 338 — Ceza kanunu tatbikatında 
ölçü veya tartı aletleri tabirinde; ölçmeye veya 
tartmaya yarayan her hangi bir alet dahil sa
yılır. 

MADDE 31 — Ceza kanununun 348 inci 
maddesi şu suretle değiştirilmiştir: 

Bir kimse tamamen veya kısmen bir varaka
nın aslını yahut aslın ziyaı takdirinde kanunen 
makamına kaim olan suretini ortadan kaldırır 
veyahut bozar ve bundan umumî veya hususî 
bir zarar doğarsa 339, 340, 342, 345 inci madde
lerde bildirilen farklara göre mezkûr maddeler
de yazılı cezalarla cezalandırılır. 

MADDE 32 — Ceza kanununun 354 üncü 
maddesi şu suretle değiştirilmiştir: 

Hekim ve eczacı veya sıhhiye memuru Hükü
metçe emniyet ve itimat olunacak bir vesikayı 
hatıra binaen hakikate muhalif olarak verirse 
on beş günden üç aya kadar hapis ve yüz lira
dan bin liraya kadar ağır para cezasile cezalan
dırılır. 

Böyle hakikate muhalif olarak tanzim olun
muş vesikayi kullanan kimse hakkında dahi ay
ni ceza tertip olunur. Eğer bu gibi hakikata 
muhalif vesikaya mebni deli olmayan bir kim
se timarhaneye kabul ve orada ikamete mecbur 
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edilir veya başkaca fahiş bir zarar husule gelirse 
failin göreceği ceza altı aydan üç seneye kadar 
hapistir. 

Eğer birinci fıkrada yazılı fiil, failin ken
disine yahut başkasına verilmiş yahut vait ve 
temin olunmuş para ve sair menfaat mukabilinde 
irtikâp olunmuş ise göreceği ceza üç aydan iki 
seneye kadar hapistir. 

Eğer vesikadan ikinci fıkrada yazılı olan fa
hiş zarar zuhura gelmiş ise ceza bir seneden beş 
seneye kadardır. 

Her halde cezaya otuz liradan elli liraya ka
dar ağır para cezası ilâve edilir. 

Para veren veya vait veyahut menfaat temin 
veya vadeden kimse hakkında dahi üç aydan 
bir seneye kadar hapis cezası hükmolunur. Ve
rilip alınan para ve sair eşya dahi müsadere 
olunur. 

MADDE 33 — Ceza kanununun 423 üncü 
maddesi şu suretle değiştirilmiştir: 

Her kim on beş yaşını dolduran bir kızı ala
cağım diye kandırıp kızlığını bozarsa altı aydan 
bir seneye kadar hapsolunur. 

Evlenme vukuu halinde dava ve ceza tecil 
olunur. Bu kadar ki beş sene zarfında makbul 
bir sebep olmaksızın boşama vaki olursa hukuku 
amme davası avdet eder ve hükmolunmuş olan 
ceza çektirilir. 

MADDE 34 — Ceza kanununun 441 inci 
maddesi şu suretle değiştirilmiştir: 

Karısı ile birlikte ikamet etmekte olduğu 
hanede yahut herkesçe bilinecek surette başka 
yerde kan koca gibi geçinmek için nikâhsız ka
dın tutmakta olan koca hakkında üç aydan 
otuz aya kadar hapis cezası hükmolunur. 

Bu fiilde şerik olan kadın hakkında da bir 
aydan aşağı olmamak üzere hapis cezası hük
molunur. 

MADDE 35 — Ceza kanununun 449 uncu 
maddesi şu suretle değiştirilmiştir: 

Öldürmek fili: 
1 - Kan, koca, kardeş, babalık, analık, ev

lâtlık, kayın baba, kayın ana, damat, gelin, 
üvey baba, üvey ana, üvey evlât haklarında 
işlenirse, 

2 - Vazifesini yaptığı sırada veya vazifesini 
yapmasından dolayı Devlet memurlarından biri 
aleyhinde icra olunursa, 

3 - Zehirlemek suretile yapılırsa. 

Fail on sekiz seneden aşağı olmamak üzere 
ağır hapis cezasına mahkûm olur. 

MADDE 36 — Ceza kanununun 450 nci 
maddesi şu suretle değiştirilmiştir: 

Öldürmek fili: 
1 - Usul veya furudan biri aleyhinde işle

nirse, 
2 - Büyük Millet Meclisi azasından biri aley

hine ika edilirse, 
3 - Canavarca bir his sevkile veya işkence 

ve tazip ile ika edilirse, 
4 - Teammüden icra olunursa, 
5 - Birden ziyade kimseler aleyhine işlenirse, 
6 - Yangın, su baskını ve gark gibi yedinci 

babın birinci faslında beyan olunan vasıtalarla 
yapılırsa, 

7 - Velevki husule gelmiş olmasın diğer bir 
cürmü hazırlamak veya kolaylaştırmak veya 
işlemek için ika olunursa, 

8 - Başka bir cürmün işlenmesi akabinde o 
cürümden hâsıl olacak faideyi elde etmek veya 
bu gayeye vusul maksadile yapılan ihzaratı sak
lamak için işlenmiş olursa, 

9 - Bir cürmü gizlemek veya delil ve emare
lerini ortadan kaldırmak veya kendisinin veya
hut başkasının cezadan kurtulmasını temin et
mek maksadile vukua getirilirse. 

Fail ölüm cezasına mahkûm edilir. 

MADDE 37 — Ceza kanununun 452 nci mad
desi şu suretle değiştirilmiştir: 

Katil kasdile olmayan darp ve cerh veya 
müessir fiilden ölüm husule gelmiş olursa fail 
448 inci maddede beyan olunan hallerde sekiz se-
neden, ve 449 uncu maddede yazılı hallerde on se
neden ve 450 nci maddede yazılı hallerde on iki 
seneden aşağı olmamak üzere muvakkat ağır 
hapse mahkûm olur. 

Eğer ölüm failin filinden evvel mevcut olup-
ta failce bilinmeyen hallerin birleşmesi veyahut 
failin iradesinden hariç ve gayrimelhuz esbabın 
inzimamı yüzünden vukua gelmiş ise 448 inci 
maddede beyan olunan hallerde beş seneden yedi 
seneye ve 449 uncu maddede yazılı hallerde 
yedi seneden on seneye ve 450 nci maddede ya
zılı hallerde on seneden on iki seneye kadar ağır 
hapis cezası hükmolunur. 

MADDE 38 — Ceza kanununun 456 nci mad
desi şu suretle değiştirilmiştir: 
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Her kim katil kasdile olmaksızın bir kimseye 

cismen eza verir veya sıhhatini ihlâle veyahut me-
lekâtı akliyesinde teşevvüş husulüne sebep olur
sa bir aydan bir seneye kadar hapsolunur. 

Eğer fiil havastan veya azadan birinin de
vamlı zâfmı veya söz söylemekte devamlı müş
külâtı veya çehrede sabit bir eseri veyahut 
yirmi gün ve daha ziyade aklî veya bedenî has
talıklardan birini veya bu kadar müddet mu
tat iştigalâtına devam edememesini mucip olmuş 
veya hayatını tehlikeye maruz kılmış veya ge
be bir kadın aleyhine işlenipte vaktinden evvel ço
cuk doğmasını intaç etmiş ise ceza bir seneden 
beş seneye kadar hapistir. 

Eğer fiil, katî veya muhtemel surette eyileş-
mesi kabil olmayacak derecede akıl veya beden 
hastalıklarından birini veya havastan veya el 
veya ayaklardan birinin veya söylemek kudre
tinin veya çocuk yapmak kabiliyetinin ziyamı 
mucip olmuş veya azadan birinin tatilini veya 
çehrenin daimî değişikliğini veyahut g"ebe bir 
kadına karşı ika olunupta çocuğun düşmesini in
taç eylemiş ise ceza beş seneden on seneye ka
dar ağır hapistir. 

Eğer fiil hiç bir hastalığı veya mutadı olan 
iştigalâttan mahrumiyeti mucip olmamış veya 
bu haller on günden ziyade uzamamış ise taki
bat icrası mutazarrırın şikâyetine bağlı olmak 
şartile fail hakkında bir aydan üç aya kadar 
hapis veya yirmi beş liradan beş yüz liraya ka
dar ağır para cezası hükmolunur. Bu fiil 457 
inci maddede yazılı vasıtalarla işlenirse takibat 
icrası şikâyete bağlı değildir. 

MADDE 39 — Ceza kanununun 457 inci 
maddesi şu suretle değiştirilmiştir: 

456 inci maddede yazılı fiillere 449 uncu 
maddenin üçüncü bendinde yazılı, hal inzimam 
eder yahut fiil, gizli veya aşikâr bir salah ile 
veya aşındırıcı ecza ile işlenmiş olursa asıl ceza . 
altıda birden üçte bire kadar artırılır. 

Eğer fiilde 450 inci maddenin ikinci bendin
de yazılı olan hal müstesna olmak üzere diğer 
bentlerindeki hallerden biri birleşirse bu bir
leşen fiil hakkında 78 inci madde hükmü cari ol
mak şartile ceza üçte bir nisbetinde çoğaltılır. 

MADDE 40 — Ceza kanununun 463 üncü 
maddesi şu suretle değiştirilmiştir: 

448, 449, 450, 456 ncı maddelerde beyan olu
nan fiilleri bir kaç kişi birlikte yapmış olupta 

failin kim olduğu belli olmazsa bunlardan her 
biri hakkında fiil için tayin edilmiş olan cezanın 
üçte birinden yarıya kadar indirilerek kalanı 
hükmolunur. Ölüm ve müebbet ağır hapis ce
zalarını istilzam eden fiillerde on seneden aşağı 
olmamak üzere ağ/r hapis cezası tayin olunur. 
Şu kadar ki bu kaide fili doğrudan doğruya be
raber işlemiş olanlar hakkında tatbik olunmaz. 

455 inci maddede yazılı fiilleri bir kaç kişi 
birlikte yapmış olupta failin kim olduğu belli 
olamazsa bunlardan her biri hakkında fiil için 
tayin edilmiş olan cezalar üçte bire kadar indi
rilir. 

MADDE 41 — Ceza kanununun 470 inci 
maddesi şu suretle değiştirilmiştir; 

Bir kadının rızası olmadığı halde çocuk dü
şürtmeğe mahsus vasıta kullanan kimse otuz 
aydan altı seneye kadar ve eğer çocuk düşmüş 
olursa yedi seneden on iki seneye kadar ağır 
hapse mahkûm olur. 

Eğer bu düşürtme neticesinde veya bunun 
için kullanılan vasıtadan kadın ölürse ceza 
on beş seneden aşağı olmamak üzere ağır ha
pistir. 

Eğer fail kadının kocası ise bu maddede ta
yin olunan ceza altıda bir miktarı çoğaltılır. 

MADDE 42 —. Ceza kanununun 478 inci 
maddesi şu suretle değiştirilmiştir: 

Yukarıki maddede beyan olunan ahval ha
ricinde ailesile birlikte yaşayan on iki yaşından 
Cvm bir çocuğa veya ;\üe efradından birine ra
him ve saf katle kabili telif olmayacak surette 
fena muamelelerde bulunan şahıs otuz aya ka
dar hapsolunur. 

Bu fena muamele neseben ve sıhren usul ve 
furudan biri aleyhine vaki olursa ceza üç aydan 
üç seneye kadardır. 

Bu muameleyi karı kocadan biri öbürü aley
hine yapmış ise takibat icrası mutazarrırın şi
kâyetine bağlıdır. Mutazarrırı sağir ise ev
lenmeden evvel üzerine hakkı velayet veya ve
sayeti olanlarda şikâyette bulunabilir. 

MADDE 43 — Ceza kanununun 491 inci 
maddesi şu suretle değiştirilmiştir: 

Her kim, diğerinin taşınabilir malını rızası 
ve malûmatı olmaksızın bulunduğu yerden fay
dalanmak için alırsa üç aydan bir seneye kadar 
hapsolunur. 
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Hırsızlık: 
1 - Resmi dairelerde ve evrak mahzenlerinde 

bulunan De< iete ait mail ar veya umumî mü
esseselerde muhafaza olunan veya diğer ma
hallenle yjiımu]' menıfii umuma ait olan eşya 
haklımda vukubulursa, 

2 - Âdet muktazası olarak yalıut sureti tah
sis ve istimalleri itibarile umumun tekâfülü al
tında bulunan eşya hakkında işlenirse, 

3 - Hırsızla man çalman arasmda hizmet ve
ya bir iş yapmaktan veya bir mahalde muvak
katen olsun birlikte oturmaktan yahut karşı
lıklı nezaket icabatından ileri gelen itimadı sui 
ı&timal neticesi olarak hnsîzm diyanetine terk ve 
tevdi olunmuş eşya hakkında işlenirse, 

4 - Gündüzün bir bina dahiliue veya duvar
la çevrilen maştemilâtma girilerek inlenirse, 

5 - Yankesicilik suretile yapılırsa, 
G Mandıra, ağıl gibi hayvanata mahsus ma

hallerde bulutıan yahut lüzumuna göre açık 
yerlerde ve kır?arda bırakılan ve haklarında aşa-
gıdr-îd maddenin beşinci fıkrasının tatbiki müm
kün olmayan hayvanları bu mahalden almak 
suvetile işlenirse, 

Ccz!V,! altı aydan iki seneye kadar hapistir. 
Bu. maddede ayrı ayrı p;öcterilen hallerden 

ikisi birlikte işlenen hırsızlık cezasının aşağı 
haddi bir senedir. 

MADDE 41 — Ceza kanununun 492 nci 
maddesi şu suretle değiştirilmiştir: 

Hırsızlık: 
1 - Geceleyin bir bina dahilinde yahut sük-

naya mahsus bir yerde veya müştemilâtında 
işlenirse, 

2 - Kanunen veya Hükümetin emrine mebni 
resmen mühür altına alınmış şeyler hakkında 
işlenirse, 

3 - Çalman şey umumî bir felâket ve musi
betin tesir ve neticelerini menetmek veya hafif
letmek maksadile hazırlanmış eşya hakkında olur 
veya umumî musibet veya heyecandan, yahut 
mal sahibinin duçar olduğu hususî bir felâket
ten mütevellit kolaylıktan istifade suretile ya
pılırsa, 

4 Kabristan, türbe ve mezarların muhafa
za veya tezyini için konulmuş veyahut cesetle 
defnedilmiş eşya hakkında işlenirse, 

5 İbadet olunan mahalde mabede ait eşya 
hakkında işlenirse, 

6 - Karada ve denizde her nevi nakil vasıta

ları içinde seyahat eden yolcuların eşya ve pa
rası hakkında veyahut umuma mahsus nakliye 
vasıtalarını işletmekte bulunan idarelerin daire
lerinde veya istasyon ve iskelelerinde yapılırsa, 

7 - Ormanlarda kesilmiş odunları ve istif 
edilmiş kereste ve ağaçlan ve sair yerlerde ko
parılmış veya biçilmiş ve lüzumuna binaen açık 
bırakılmış olan mahsulâtı ve tarlalarda bıra
kılmış ziraat aletleri hakkında işlenirse. 

Suçlu bir seneden üç seneye kadar hapso-
lunur. 

Bu maddede yazık suçlar ikiden fazla kim
seler tarafından birlikte yapılır, yahut yukan-
ki yazılı hallerden ikisi birlikte olarak işlenirse 
cezanın yukarı haddi verilir. 

MADDE 45 — Ceza kanununun 493 üncü 
maddesi şu suretle değiştirilmiştir: 

Hırsızlık: 
1 - Hırsız, hırsızlığı işlemek veya çalınmış 

malı başka yere kaldırmak için muhkem suret
te yapılmış duvar, kapı, pencere, demir par
maklık gibi şeyleri mahveder, yıkar, devirir ya
hut vaka mahallinde olmasa bile bunları kırar 
veya ancak sunî vasıtalarla yahut şahsan çevik
liği sayesinde bertaraf edilebilen maniaları kal
dırarak hane ve sair mahalle girer ve aşarsa, 

2 - Cürmü işlemek veya çalınmış eşyayı baş
ka yere kaldırmak için taklit anahtar veya sa
ir aletler kullanarak bir kilidi açar yahut sa
hibinin gayıp veya terkettiği anahtarı elde ede
rek açarsa, 

3 - Kıyafet değiştirerek işlenirse, 
4 - Salâhiyeti olmaksızın resmî sıfat takınan 

kimse tarafından yapılırsa, 
5 - Meskûn bir hanenin doğrudan doğruya 

müştemilâtından olan veya duvarla çevrilmiş 
bulunan mahallindeki hayvan hakkında işle
nirse, 

Cezası üç seneden beş seneye kadar hapistir. 
Bu maddede ayrı ayrı gösterilen hallerden 

ikisi birlikte olarak işlenir yahut bu maddede 
yazılı suçlar ikiden fazla kimseler tarafından 
birlikte yapılırsa cezanın yukarı haddi hükmo-
lunur. 

MADDE 46 — Ceza kanununun 512 inci mad
desi şu suretle değiştirilmiştir: 

Her kim 296 nci maddede beyan olunan hal
ler haricinde kendisi cürmün irtikâbına iştirak 
etmeksizin bir cürümden hâsıl olan para veya 
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sair eşyayı bilerek kabul eder veya saklar ya
hut satın alır yahut her ne suretle olursa ol
sun onları kabul etmek ve saklamak ve sat
mak hususlarında tavassut eylerse asıl suçun 
müstelzim olduğu cezanın üçte biri hükmolu-
nur. 

Eğer fail bu fili itiyat etmiş takımından ise 
ceza asıl suç için hükmedilen cezanın yansından 
aşağı olamaz. 

MADDE 47 — Ceza kanununun 519 uncu 
maddesi şu suretle değiştirilmiştir: 

Yukarıdaki maddenin ikinci ve üçüncü fık
ralarında yazılı fiillerden tevellüt eden zarar, 
hayvanı sokan veya girmesine sebep olan şahsa 
müracaat hakkı olmak üzere hayvan sahibine taz
min ettirilir. Bir kaç kimseye ait olarak bir yer
de otlatılan hayvanların bir veya bir kaçının 
yaptıkları zarar, hasar birlikte otlayan hayvan

ların sahiplerine garameten tazmin ettirilir. 

MADDE 48 — Türk ceza kanunundaki şikâ
yet ve şikâyetname ve şahsî iddia tabirleri (yazı 
ile şikâyet) olarak değiştirilmiştir. 

MADDE 49 — Bu kanun neşri tarihinden 
itibaren meridir. 

MADDE 50 — Bu kanunun hükümlerini ic
raya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

24 - IV - 1933 
Bş. V. Ad. V. M. M. V. Da. V. 
İsme I Yusuf Kemal Zekâ i Ş. Kaya 

ila. V. V. Mal. V. lYIf. V. 
Ş. Kaya M. Abdülhalik Dr. Keşif Galip 

Na. V. Ik. V. V. S. 1. M. V. 
Hilmi Muhlis Dr. Refik 
Q. 1. V. Zr. V. 

Ali Hana Muhlis 
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Adliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Adliye encümeni 

Karar No. 32 31 - V - 1933 
Em* No. .I/Mİ, <i4» 

Yüksek Reisliğe 

Türk ceza kanununun bazı maddelerinin tadili hakkında hazırlanan ve Başvekâletin 11 - III - 933 
ve 27 - IV - 1933 tarih ve 6/617 ve 6/1275 numaralı tezkerelerile Adliye encümenine havale olu
nan iki kanun lâyihası ayni kanuna ait bulunmasına mebni birleştirilerek tetkik ve müzakere 
olundu: ffl^V'" 

Esbabı mucibe lâyihalarına ve encümende Adliye vekili ve ceza işleri umum müdürü beylerin şi
fahî izahlarına göre; türk ceza kanununda tadili icap eden sebepler bazı maddelerde ceza miktar
larında bir suçun ikaı tarzı ve failin şahsî halleri itibarile müşeddit ve muhaffif olan vaziyetlerde 
adilâne bir nisbet bulunmaması ve sehiv ve zühule müstenit bazı tashihlere lüzum görülmesi gibi hu
suslardan gayri beyaz kadın ticareti ve ona tavassut suretile yapılan fiillerin ve fuhşa tahrik halle
rinin ve her Devletin tedavül vasıtası olarak çıkardığı meşkûk ve kâğıt paraların taklit ve tağyiri fi
illerinin her Devlet tarafından takibe maruz bırakılması hakkında beynelmilel muahede ve proto-
kollarla kararlaştırılıp Hükümetimizin de ceza kanununda bu yolda hüküm konması hakkındaki ka
rarının bu lâyihaların tanzimine ve böylece ceza kanununda bazı ilâveler ve değişiklikler yapılma
sına saik olduğu anlaşılmaktadır. Bu esbap encümenimizce tamamile varit görülerek lâyihanın esas iti
barile kabulüne karar verilmiş ve ceza kanununun 80 maddesi üzerinde tadiller ve ilâveler yapıl
mıştır. 

Adliye vekâleti tarafından tanzim edilmiş olan esbabı mucibe lâyihası her madde hakkında ayrı 
ayrı tadil sebeplerini ve buna mütedair mütalealan ihtiva etmekte olup pek azı müstesna ola
rak encümence kabul edilen bu tadilleri havi maddeler hakkındaki sebepler de muvafık ve mu-
sip görülmüştür. Bu suretle encümen tarafından tanzim olunan bu mazbatada yalnız Hükümet tek
lifinin kabul olunmayan maddelerile hükme müessir olacak surette yapılan tadiller ve encümence 
tadiline lüzum görülen maddeler hakkındaki mülâhaza ve noktai nazarların beyanile iktifa edilmiş
tir. 

Ceza kanununun 13 üncü maddesinin tadiline müteallik teklif lâyihasındaki mülâhazaya encü
men iştirak etmemiştir. Lâyihada hilafı kanunda yazılı olmadıkça ağır hapsin üç seneden başla
ması teklif edilmekte ise de kanunun bazı yerlerinde üç seneden aşağı ağır hapis cezası verileceği 
musarrah olmasına göre umumî bir nazariye kaidesi olarak, yazılmış olan on üçüncü madde 
yalnız bu günkü tatbikî vaziyette ağır hapisle hapis cezasının ayni tarzda infaz edildiği bahaııe-
sile ve kanuna uygun olmayan bu sebepleri ileri sürülerek ağır hapsin üç seneden başladığı yolun
da velev mukayyeden olsun bir hüküm konması muvafık görülmemiştir. 

Hükümetçe teklif edilen lâyihanın dördüncü maddesi muvakkat ağır hapis hakkındaki geçen 
maddedeki teklifin kabul edilmemesi hasebile tayyedilmiştir. 

Teklif lâyihasının sekizinci maddesindeki ceza kanununun 88 ve 9 uncu maddesile mezkûr ka
nunun 105 inci ve 10 uncu maddesile 143 üncü ve 11 inci maddesile 171 inci ve 14 üncü 
maddesile 202 inci ve 17 inci maddesile 212 inci ve 20 inci maddesile 220 inci maddelerine ait ta
dillerde yazılış tarzına müteallik ve cezalar üzerinde muadelet mülâhazasına müstenit olarak bazı 
değişiklikler yapılmıştır. 

Encümen ceza kanununun 89 ve 91 nci maddelerinin tadiline lüzum görmüştür. 89 uncu mad
de mücazatın teciline hüküm verilebilmek için tesbit edilmiş olan kanunî sebepler arasında para 
cezasından yalnız ağır para cezasının tasarih edilerek hafif para cezasının kaydedilmemesi tatbikatta 
cezaî bir hüküm olmak itibarile sarahatin aranması lüzumuna mebni maddenin aslında zühû-
len konmamış olan bu noksanların ikmali ile maddeyi değiştirmiştir. 

91 inci maddede ise tecilin mahkeme hükmünde sarahat olmadkça ferî cezalar için dahi tatbik 
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edileceğini tasrih etmiş ve maddeyi bu suretle maksada muvafık bir suretle tavzih eylemiştir. 

Lâyihanın yirmi birinci maddesile kanunun 221 inci maddesine ait tadilât sırasında muayyen bir 
işi yapmak veya yapmamak vaziyeti ortada olmadı-ğı halde mukannen bir tahsisat almanın da vaki 
olduğundan bu hareketin de cezayi müstelzim olması keyfiyeti dermeyan olunarak bu husus müna
kaşa edilmiş ise de esası cürüm teşkil eden ve fakat sübutu mühim tereddüde müsait olan bu 
halin maddede tasrihi matlup faideyi temin edemeyeceğinden başkaca bir ilâve olmaksızın teklifin 
aynen kabulü ekseriyetle kararlaştırılmıştır. 

Lâyihanın 22 inci maddesile 254 üncü madde hakkındaki tadilâtta birinci ve ikinci ve son fıkra
larda cezalar file göre adilâne bir nisbet esasına göre değiştirilmiştir. 

Lâyihanın 23 üncü maddesile 258 inci maddesindeki tadil teklifine memurun salâhiyet hududunu 
tecavüz veya keyfî hareketile failin ika eylediği muameleye sebebiyet verdiği ahvalde cezanın ten
zili ve icabına göre büsbütün kaldırılması suretinde bir fıkra ilâvesi encümence tensip edilmiş ve 
bunun kanunun iktibas edildiği İtalyan ceza kanununa da muvafık olduğu anlaşılmış olmakla cürüm 
sayılan hareket hakkında bir gûna kastı olmadığı halde haksız muamele ile tahrik edilenlerin mah
kemenin takdirine göre cezalarının tenzili ve icabına göre büsbütün iskatı adalete daha uygun telâk
ki edilmiştir. 

24 üncü madde ile tadili istenen 267 nci maddede vazifesini ifa esnasında vazifeye taallûk etme
yen bir husustan dolayı hakaret edilen memura karşı fail hakkında verilecek cezanın vazifeye müteal
lik bir husus için hakaret cürmüne verilecek cezanın bir nisbet dairesinde tenzilile tertibi 
yerine eşhas hakkındaki hakaret cürümlerine mürettep cezanın ziyadeleştirerek hükmolunması şekli 
muvafık görülmüş ve madde o suretle tertip edilmiştir. 

272 nci maddenin tadili encümen tarafından yapılmıştır. Bunda da 267 nci maddedeki mülâhaza 
dairesinde cezanın iskat olunabilmesi hükmü kabul olunmuştur. 

Lâyihanın 27 nci maddesile ceza kanununun 285 inci maddesinin tadili yalnız birinci fıkradaki 
cezanın miktarının ziyadeleştirilmesi mütaleasile teklif olunmaktadır. Encümen bu teklifi varit 
görmekle beraber iftira cürmünün unsurlarını tesbit eden maddenin ilk fıkrasında bu cürmün te
kevvünü için maddede mahdut kayitlerle gösterilen ve tatbikatta iftiraya mütecasir olanları ceza
dan kurtaran ve böylelerine cesaret veren haksız isnatlarla şunun, bunun haysiyet ve şereflerine 
karşı vaki olan isnatların meni mülâhaza olunmuş ve bilhassa böyle isnadata maruz kalabilen 
memur sınıfının sıfatlan itibarile haklarında kanunî takibata başlayacak ayrı merciler oldu
ğundan maddedeki (Adliyeye veya işi Adliyeye vermeye mecbur olan bir memura) cümlesinin 
umumî takip usullerinden başka usuller tatbik edilen kimseler aleyhindeki iftira ma
hiyetinde olan isnatlar hakkında faillere müfteri cezası verilemediği emsallerile anlaşılmıştır. 
Bu vaziyet karşısında maddenin (Adliye) den başka (Kanunî takip yapacak veya yaptırabilecek bir 
mercie) verilecek yazılı ihbar ve şikâyetin de diğer kayitler dahilinde iftira cürmü sayılması suretin
de ilk fıkrası değiştirilmiştir. 

Bir de ( suçsuz olduğunu bildiği bir kimseye ) kaydinden başka ( gareze mebni ) diye iftira 
cürmünde bir unsur aranması münakaşa olunmuş ve bu kaydin kalması lehinde bulunanlar, bir 
menfaat ve maksat gözetmeyerek bazı kimselerin ihbar ve şikâyette bulunmaları ekseriyetle yol
suz ve takibi lüzumu anlaşılan hallerin meydana çıkmasına yardımı olduğundan bu kaydin 
kaldırılmasile herkesin müfteri vaziyetine düşeceğinden tehaşi ederek bir çok hareketlerin mensi ka
lacağı muhtemel olduğunu dermeyan eylemişlerse de ihbar ve şikâyetin yazılı olması ve suçsuz 
olduğunu bildiği bir kimseye karşı isnatta bulunmanın iftira cürmünü teşkil ede
ceğine göre bu ihtimallerin varit olamıyacağı ve bilâkis bir gareze mebni olmayarak suçsuz olan 
bir adama karşı isnadın daha şedit telâkki olunması ve öyle bir muhbir ve müştekinin haleti ruhi-
yesindeki redaet daha mütebariz olduğu yolundaki sebeplerle o kaydin kaldırılması ekseriyetle 
kararlaştırılmıştır. 

Lâyihanın 28 inci maddesinde 29G nci maddede bir cürmün ikamda evvelce iştiraki olmadan 
bir cürmün vukuundan sonra faili cürümden istifadesini temin ve takipten kurtarmak için sakla
mak veya tahkikatı yanlış yollara sevketmek yahut delilleri ve eserleri ortadan kaldırmak gibi 
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hareketlere mütecasir olanlar için verilecek cezanın asıl faile tertibi icap eden cezanın dörtte 
birinin tayini ve asıl failin hapisten aşağı bir cürmü mürtekip olduğu hallerde mücrimin 
menfaatine sayılan hareketleri yapanlara daha fazla ceza verilmesi gibi nisbetsizlikler olduğun
dan tadili teklif olunmaktadır. Encümen, bu maddeyi yeniden kaleme alarak asıl fiil için verilecek 
cezanın dörtte birini geçmemek üzere yukarı bir hat göstermekle beraber bu harekete karşı 
beş sene kadar hapis cezası tayin etmiştir. Bununla hâkime geniş bir takdir salâhiyeti veril
miş olmakla beraber asıl fiilin cezasına karşı da teadül temin edilmiştir. 

Maddenin diğer fıkraları asıl filin .hapisten gayri cezayi istilzam eden hallerinde yalnız para 
cezası alınması ve bu yardım metinde sayılı akraba tarafından yapılmış ise ceza verilemeyeceği 
hükümlerini ihtiva etmektedir. 

Hükümet lâyihasının 29 uncu maddesi yukarıda işaret edildiği veçhile beynelmilel mukavele ve 
protokollerle kabul olunan para ve itibarı amme kâğıtlarında ve kıymetli damgalardaki sahtekâr
lığın her hangi Devlete ait para ve diğer kâğıt için olsa failin her Devlet kanunlarınca takibi müs-
telzim bir suç sayılması hakkındaki mukarrerata iştiraki tensip eden Hükümetimizin bu maksadını 
temin zımnında ceza kanunumuzdaki ahkâmı bu dairede değiştirmek üzere kanunumuzun altın
cı babının birinci ve ikinci fasıllarında bazı ilâve ve tadiller yapılmıştır. 

316 inci madde paraların taklidinden bahsoluvımaktadır. Tedavül etmekte olan paraların vu
zuhla ifadesi için memleketimizde mütedavil milli paralarla kendi kanunlarına göre tedavül eden 
yabancı memleket paralan a.yrı ayrı maddenin birinci fıkrasında gösterilmiştir. 

Bu. maddenin üçüncü fıkrasındaki taklit veya tağyir edilmiş paraları muhafaza edenin hareke
ti de cürüm sayılmış olmasından her hangi bir şahsın eline geçen bir paranın taklit veya tağyir 
edilmiş olduğunu anlayınca imha etmeyipte kasasına veya dolabına terkedivermesinin de muhafaza 
sayılarak cezalandırılması madelete muvafık olamayacağı mütaleasile böyle bir ihtimale karşı fıkra
ya kay i t konması lüzumu ifade kılınmış isede yapılan müzakerede burada (muhafaza) kay di tak
lit veya tağyir edilen paraların fırsata müterakkıp olarak sürebilmek ve faydalanmak için top
tan denilir surette saklanması halinde matuf olduğu ve bu maksadın da başka telâkkiye mahal 
kalmayacak surette anlaşılmasına kanun ibaresinin müsait olmadığı neticesine varılarak ibarenin 
yazıldığı şekilde kabulü kararlaştırılmıştır. 

Yine bu maddenin dördüncü fıkrasının sonunda (her ne suretle olursa olsun alan) cümlesine te
davüle koymak maksadile kaydinin ilâvesi mevzubahs olmuş, fakat fıkranın başındaki kayit 
(Alan) a da şamil olduğundan ayni fıkrada tekrara mahal görülememiştir. 

Ziynet altınlarının ancak memleketimizdeki millî altınlar için taklit ve tağyirinin cürüm ol
ması esası .»özetilip yabancı memleketlerde bu kabil ziynet altınları varsa tedavül etmediğinden 
beynelmilel mülâhazanın bunlara da teşmili muvafık görülmeyerek maddenein sonuna yalnız 
millî ziynet altınları hakkında bu madde hükmünün tatbik edileceği kaydolunmuştur. 

Ceza kanununun 320 nci maddesindeki cezanın hapis ve para cezalarının birlikte olması doğru 
görülememiştir. Bir şahsın nasılsa eline geçmiş taklit veya tağyir edilmiş bir parayı kendini 
zarardan kurtarmak kasdile sürmesi asıl mukallit veya sürücünün hareketlerile kıyas olunamaya
cağından esasen cürüm olan bu fiilden dolayı hâkime ceza tayininde hapis veya para cezasından her 
hangi birini hükmetmek için salâhiyet ve takdir hakkı verilmesi muvafık olacağı mülâhazasile 
maddeye o suretle hüjküm konmuştur. 

Kıymetli damgaların taklit veya tağyir veya memlekete ithali ve satışı gibi hallerde paralara mü
teallik hükümlerin tatbik edilmesine dair olan 322 nci maddede encümen ayni cezanın verilmesini 
musip bulmayarak bu hallerde cezanın yarısının indirilmesi kaydini bu maddenin birinci fıkrasına 
ilâve ettmiştir. 

Damgalı kâğıtların ceza kanununa göre ne olduğunu gösteren maddenin son fıkrasına hu
susî kanunlara °;öre çıkarılmış olmak kaydinin ilâvesi lüzumlu ve faydalı görülmüştür. 

328 inci maddedeki taklit veya tağyir edilmiş demiryolu veya âmme nakliyatını yapan şirket
lerin biletlerin? kullananlara ceza tertibi için buraya (bilerek) kaydinin ilâvesi lüzumlu görülmüş 
ve maddeye bu kayit konulmuştur. 
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329 uncu maddedeki cezanın, bu fiilin mahiyetine göre madeletin temini için hâkime takdir 

hakkı vermek üzere aşağı haddinin kaldırılması tensip olunmuştur. 
332 nci maddede itibarı amme kâğıtlarının ceza kanununa göre ne olduğunu izah eden fıkranın 

sonundaki ( senetler ) tabiri Hükümetten mezuniyeti haiz müesseselerin çıkarıp kanuna göre 
tedavül eden evrak ve senetler olduğu vazıhan anlaşılmakta olduğundan tatbikatta yalnız teda
vül kabiliyetine göre poliçe ve emre muharrer senetlerle iltibas husulüne mahal olmadığı müza
kerede tekarrür etmiş ve maddeye başkaca bir kayit ilâvesine lüzum görülmemiştir. 

Âmmenin itibarı aleyhindeki cürümlerin 332 den 338 inciye kadar olan ikinci faslı hükümle
rindeki ilâve ve tadiller Hükümetin teklifi veçhile aynen kabul edilmiştir. 

Ceza kanununun 414 ve 416 nci maddeleri encümence ceza miktarları fiille mütenasip olarak 
değiştirilmiştir. 

421 inci maddede söz atanlar hakkında ceza tayin edilmiş olduğu halde sarkıntılık edenler 
için kanunda sarahat olmamasından tatbikatta bu yolda bir harekete mütecasir olanlara ya hiç 
ceza verilmemekte veya alenî olarak hayasızca harekette bulunanlar hakkındaki söz atanlar 
cezasından daha hafif bir ceza ile tecziye edilmekte oldukları anlaşılmakla kanunda mühim bir nok
san olan bu hususu ikmal ve ıslah maksadile mezkûr 421 inci maddeye bir fıkra konarak söz atanlar
la sarkıntılık edenlere ayrı ayrı cezalar gösterilerek madde tepdil olunmuştur. 

423 üncü maddede cezanın yukarı haddinin ziyadeleştirilmesi encümence muvafık görülmüş 
ve evlenme vukuile dava ve cezanın düşeceği yolundaki asıl maddedeki kaydin tecil suretinde 
değiştirilmesi hakkındaki Hükümetin teklifi tasvip olunarak bu gibi hallerde hükmün sudurundan 
evvel veya sonra evlenmenin davaya ve cezanın infazına karşı tesirleri ve kanunda yazılı müddet 
içinde boşanma hükmile ne suretle davanın avdet edeceği ve hükmolunmuşsa cezanın nasıl infaz edi
leceği sarahatle tesbit olunarak maddeye yazılmıştır. 

Beyaz kadın ticaretinin menie dair olan ve beynelmilel mukavelelerle bütün Hükümetlerin ka
nunlarında şiddetli takibe ve cezaya çarptırılmaları kararlaştırılan fuhşa teşvik fiilleri hakkında 
Hükümetçe ayrıca hazırlanan bir kanun lâyihasile ceza kanunumuzun 435 ve 436 inci maddeleri
nin tadili esas itibarile encümence de kabul edilmiştir. 

Encümen 435 inci maddede yalnız ceza miktarını değiştirmiştir. 
436 inci madde i1 e nzalnrile dahi olsa 21 yaşını bitirmeyen bakir veya bir kadını başkası için 

iğfal ve sevk veya nakledenler hakkında ceza tayin edilmesine karşı iğfal olunan veya rızasile sevk 
veya nakledilen bir kadın olupta evli ise kocası tarafından o karı aleyhine zina davası açılmadıkça 
mutavassıt hakkında takibat yapılmaması ve çünkü mutavassıtın cezalandırılması için,' yapılacak 
takip ve tahkik ve muhakemede bir aile hususiyetinin mevzubahsolacağı ve bunda ise asıl hak sa
hibinin koca olmasından bir mutavassıta ceza vermek maksadile bir aile nizamının bozulması ve şe
refinin istenilmeyen bir şekilde kalmasını müeddi olacağı yolunda mütalea serdolunmuşsada fuh
şun meni zımnında ve bütün milletler arasında yüksek insanî mülâhazalara ve içtimaî bir zararın 
izalesi maksadına matuf olan bu hükmün esasen muhtel olmuş bir aile hususiyetininde tasavvur 
edilecek cüzî bir faydaya feda edilmesi caiz olamayacağı mütaleasile madde yalnız ikinci fıkradaki 
cezanın aşağı ve yukarı hadleri tesbit olunmak suretile değiştirilerek kabul olunmuştur. 

Evli bir kadınla zina edene verilecek cezayı gösteren 440 inci maddenin ikinci fıkrası encü
mence değiştirilmiş ve fiilde şerik olan şahsın cezalandırılması için o karının evli olduğunu bil
mesi kaydi ilâve edilmiştir. 

Evli bir erkeğin zina suçundan dolayı ceza görmesini tayin eden 441 inci maddede fiil
de şerik olan kadının dahi evli bir kadınla ayni fili yapan erkek şerik hakkında olduğu gibi ceza 
görmesi için yeni bir fıkra ilâvesi maksadile yapılmış olan Hükümetin teklifi 440 inci maddede oldu
ğu gibi evli olduğunu bilmek kaydile fiilde şerik olan kadının dahi ceza görmesi kabul edilmiştir. 
Maddenin ilk fıkrası metninde mevcut olan (nikâhsız kadın) kaydi vazıh olmadığından ( baskasile 
evli olmayan bir kadını) suretinde sarahat verilmesi lüzumu dermeyan olundu, bu bapta yapılan mü
nakaşa ve müzakerede: Encümende hazır bulunan Ceza işleri umum müdürü Hasan Bey maddedeki 
(nikâhsız kadın) tabiri tatbikatta evli erkeğin tuttuğu kadınla aralarında nikâh olmaması mana-
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sında anlaşıldığına ve meri kanuna göre evli bir erkeğin evli bir kadınla da olsa maddedeki kayitler 
dairesinde bir arada bulunması o erkeğin bu maddeye göre ve karısı tarafından dava edilmek şartile 
cezalandırıldığını ifade etti. 

Encümen azasından iki zat tatbikattaki anlayış şeklinden sarfınazar esas itibarile bir evli erkeğin 
maddedeki tarifat dairesinde evli bir kadınla da olsa kan koca gibi geçinmek için tutulmuş olması 
o kocanın cezalandırılması için kâfi addolunması lâzımgeleceğini beyanla maddenin bu maksat dai
resinde ve tereddüde mahal kalmayacak surette tanzimini teklif eylemişlerse de merî kanundaki 
(nikâhsız) kaydi kadının evli olmadığını göstermek için konulmuş bir kayit olduğuna şüphe olma
yıp çünkü evli olan bir erkeğin başka bir kadınla evlenmesi kanunî imkân dahilinde olmadığından ve 
her ne kadar türk ceza kanunu, kanunu medeninin neşrinden evvel meriyete geçmişse de ayni sene 
içinde ve pek az ara ile kanunu medenî neşredildiğinden vazıı kanunu teaddüdü zevcatın artık mem
lekette carî olamayacağını düşünmemiş olmasına ihtimal verilemeyeceği gibi ceza kanununun bir kaç 
maddesinde boşanma ve ayrılık hükümlerine dair mevcut kayitlere göre kanunu medeniye uygun 
ahkâmın nazarı itibare alındığı anlaşıldığı cihetle tatbikatta evli bir kadınla evli bir erkeğin 
bu maddedeki şeraite göre bir arada bulunmaları halinin cürüm telâkkisi hatalı olduğu aşi
kârdır. Evli bir kadının bir erkekle münasebeti kocası tarafından dava edildiği tak
dirde takip edilebilecek bir cürüm olduğundan bir şahsın ayni fiil için iki cihetten ve hususile 
şahsî şikâyet üzerine takip ve cezaya maruz kalması cezaî esaslara da uygun olmayacağından bu 
maddede evli bir erkek için karısının dava etmesile ceza göreceği hal ancak evli olmayan bir 
kadınla maddede tayin edilen şekilde bir arada bulunmasile kabildir. Bu itibarla maddenin bu 
mütaleaya göre tesbit olunan şekilde kabulüne ekseriyetle karar verilmiştir. 

Lâyihanın 36 ncı maddesile evlât katili babanın da ölüm cezasına çarptırılması hakkındaki şid
det sebebinin 450 inci maddeye konması teklifi münakaşa edilmiş ve dörde karşı altı ekseriyet reyile 
teklif kabul olunmuştur. 

Hükümetçe öldürmek kastile olmayan dövmek, yaralamak veya müessir bir fiil
den dolayı ölüm vukua geldiği hallerde verilmesi lâzımgelen cezadan bahis olan 425 inci 
maddedeki ceza ile 456 ncı maddenin üçüncü fıkrasındaki tatili uzva sebebiyet verenlere 
tertip olunacak ceza arasında nisbetsizlik bulunduğundan tadili lüzumu teklif olunmakta ise de 
encümen bu maddede mevcut cezayı adilâne olduğuna kail olarak tadiline mahal olmadığına ancak 
bahsolunan 456 ncı madde ile nisbetsizliği kaldırmak için o maddenin tadiline karar vermiştir. 

Ceza kanununun 453 üncü maddesinin değiştirilmesini encümen lüzumlu bulmuştur. 
Bu maddede sayılan^ hısım ve akrabanın mahza haysiyet ve şeref kurtarmak sai-
kasile evlilik mahsulü olmayan bir çocuğu öldürmek filinden dolayı katilin ha
fif cezaya mahkûm olması için çocuğun nüfus sicilline kaydinden evvel ve doğ
masından beş gün içinde olmak üzere bir kayit yazılı bulunmaktadır. Halbuki bu fiilde failin ha
fif cezaya uğraması ancak bir ailenin haysiyetini kıracak gayrimeşru bir çocuğun doğması anında 
irade üzerine yapacağı tesir nazarı itibara alınarak tecviz edilmiş olup doğduktan beş gün içinde öl
dürme fili olursa bunun yine bir muhaffif sebep telâkkisi kabule değer bir mülâhaza olmayacağından 
zikrolunan kayitler maddeden çıkarılmış ve yalnız o kabil çocuğun doğarken veya doğar doğmaz 
öldürüldüğü halde hafif ceza verilmesi muvafık görülmüş ve madde ona göre kaleme alınmışıtr. 

456 inci maddedeki cezalardan üçüncü fıkrada yazılı cezanın aşağı haddi beş seneden üç seneye 
indirilmiştir. 

Tedbirsizlik ve dikkatsizlik ve sair kanunun metninde yazılı sebeplerle kasta müstenit olmaya
rak vukuuna sebebiyet verilen hallerin cezalarını gösteren 459 uncu maddenin 1 ve 2 inci fıkraların
daki hapisle birlikte para cezasının hükmolunması muvafık görülmeyerek bunlardan birile 
hükmedilmek hususunda hâkime salâhiyet verilmesi tensip edilmiştir 

463 üncü maddenin tadili hakkında lâyihanın 40 inci maddesile teklif edilen tadil encümence ka
bul olunmamış ve maddenin aslı maksada uygun görülerek ipka edilmiştir. 

Hırsızlığın cezasını teşdit eden hallerden bahis bulunan 491 inci maddenin tadili hakkındaki Hü
kümet teklifi aynen kabul edilmiş ve yalnız birinci fıkrada yazılı olan resmî dairelerde ve evrak 
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mahzenlerinde bulunan maldan başka evrakın çalınması da hırsızlık sayılarak icrası tarzına göre 
de şiddet sebebi sayılması muvafık olacağı mütaleasile malın yanına evrak ta ilâve olunmuştur. 

Hırsızlığın ikaı tarzlarını gösteren 492 inci maddenin 4 numaralı fıkrasında yazılış tarzına ait 
değişiklikler yapılmış ve 6 numaralı fıkraya da mabette yapılan hırsızlıkların ilâvesi münasip gö
rülerek mezkûr fıkraya bu ilâve dercedilmiştir. 

493 üncü maddede sayılan hırsızlığın icrası şekilleri arasında şahsın veya malın muhafazası için 
tahkim edilen bir yere girerek veya böylece muhkem bir yerdeki kilidi kırarak veya anahtar ve 
sair vasıta ile açarak yapılan hırsızlıklarda tatbikatta istidlale mahal kalmadan sarih ve kolay bir 
surette kanun hükmü yerine getirilmek üzere encümence bu maddenin birinci fıkrası açık ifadelerle 
kaleme alınmıştır. 

Emniyeti sui istimale mütedair olan ceza kanununun 508 ve 509 uncu maddeleri encümence de
ğiştirilmiştir. 

Merî kanunun emniyeti sui istimal cürmünün unsurlarını tayin eden metnine göre bu cürmün 
vücut bulması için failin temellük iddiasına kıyamı meşrut bulunmuş ve tatbikatta bilhassa 
kendisine emanet edilmiş olan bir parayı sarf ve istihlâk ettikten sonra bunu para sahibine 
karşı zimmetinde borcu olduğunu söylemesi üzerine temellük kastına mukarin olmadığı sebebile ha
reketi cürüm sayılmamaktadır. Her ne kadar son zamanlarda temyiz mahkemesinin içtihadile 
böyle bir hareketin emniyeti sui istimal cürmü addedildiği öğrenilmişse de maddenin hali hazır 
şekline göre maksadı lâyikile temin etmediği meydanda bulunduğundan emanet ve vedia ola
rak bir şahsa teslim edilen para olsun sair mal olsun bir şeyin satılması, rehnolunması ve sarf 
ve istihlâk edilmesi ketim ve inkâr olunması yahut t ahvil ve tağyir edilmesi emniyeti sui istimal 
cürmünü teşkil edeceği yolunda açık ifade ile 508 inci madde kaleme alınmıştır. 

Bedeli ödenipte istirdat edilmeyen senetlerin bedelsiz kaldıkları halde ashabı aleyhine istimal 
edilerek izrara kalkışıldığı pek çok hadis olan hallerden bulunduğu cihetle böyle bedelsiz elde 
kalan bir senedin istimalini de cezayi müstelzim bir hareket olduğu tesbit edilmiş ve 509 uncu 
madde bu maksada göre tadil olunmuştur. 

Teklif lâyihasının 46 inci maddesile tadili is-tenen ceza kanununun 512 inci madesindeki tadil 
sebeplen encümence de tasvip edilmiştir. Ancak bu maddede gösterilen hareket hırsızlık cürmünü 
yapanların maddî istifadelerini temine asıl yardımları olan yataklarla zahiren ticaret ve esnaflık 
yapar gibi görünen kimselerin cürümden hâsıl olan eşyayı bilerek ucuzca satın alıp asıl faile karşı 
iştiraki bir hareketleri olmayarak neticede maddî faydalar temin etmektedirler. Bunlara karşı şid
detli cezalar vermek asıl cürmrün faillerine karşı da müessir olacağı mülâhazasile bu fili itiyat 
etmiş olanlar hakkında muvakkat sürgün cezası verilmesi muvafık görülerek maddeye o suretle bir 
fıkra konmuştur. 

Türk ceza kanununun 80 maddesi üzerinde yapılan bu tadilâtı havi kanun lâyihasının tercihan 
ve müstacelen müzakeresile kabul buyurulması hususunun Heyeti umumiyenin tasvibine arzına en-
cümenimizce karar verilmiştir. Yüksek Reislice takdim olunur. 

Ad. E. 'ficisi M. M. Kât ip Aza Aza Aza 
M sı nisa Kocaeli Yozgat Trabzon Edirne Antalya 

Mustafa Fevzi Salâhattin A. Hamdı Jîaif Hasan, Hayri Nunıan 
Az; ı Aza Aza Aza Aza Aza 

(Janakkalc Kayseri Erzincan Kanya Kocaeli Kars 
Osman Niyazi Sait Azmi Abdiilhak S. Sırrı Bayıp Nazif 

Aza. Aza Aza 
Antalya. Tokat, 
Haydar Nâzını 
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ADLİYE ENCÜMENİNİN TEKLİFİ 

Türk ceza kanununun bazı maddelerini değiştiren [kanun lâyihası 

MADDE 1 — Türk ceza kanununun seksen maddesi aşağıda yazılı şekillerde 
değiştirilerek numaraları hizalarında yazılı madlelerin yerine ikame olunmuştur: 

Dördüncü madde — Bir türk veya yabancı, yabancı memleketlerde Türkiye 
Devletiııin emniyetine karşı bir cürüm irtikâp eder veya türk ceza kanununun 
altıncı babının birinci f aslındaki 316, 317, 318, 319, 320, 323 ve 324 üncü maddeler
de ve ikinci fas budaki 332 ve 333 üncü maddelerde yazılı suçlan işlerse hakkında 
resen takibat yapılarak bu maddelerde yazılı cezalarla cezalandırılır. 

lîıınlar hakkında yabancı memleketlerde evvelce hüküm verilmiş olsa bile suç 
ecnebi paraları taklidin maadasına taallûk ettiği, takdirde Adliye vekilinin talebi 
üzerine Türk iyede tekrar muhakeme olunur. 

Yabancı memleketlerde Türkiye namına memuriyet veya vazife demlide etmiş 
olupta bu memuriyet veya vazifeden dolayı bir cürüm işleyen kimse hakkında 
T ü r k i y cd e tak i.bat yapılı r. 

Altıncı madde — Dördüncü maddede yazılı cürümlerden başka bir yabancı Türk 
ceza kanununca en aşağı haddi bir seneden eksik olmayan ve şahsî hürriyeti tah
dit eden bir* cezayı müstelzim cürmü yabancı memlekette Türkiyelim veya bir 
Türkün zararına işlediği ve kendisi Türkiyede bulunduğu takdirde Türk ceza 
kanunu mucibince ceza görür. Fakat bu cezanın üçte biri indirilir ve ölüm cezası 
yerine yirmi sene ağır hapis cezası tatbik olunur. 

Ancak bu bapta takibat yapılması Adliye vekilinin talebine veya zarar görent 
şahsın şikâyetine bağlıdır. 

Eğer cürüm diğer bir yabancının zararına işlenmiş ise fail Adliye vekilinin tale
bi üzerine aşağıdaki şartlar (İaresinde brinci fıkrada beyan olunan hükümlere gö
re cezalandırılır: 

1 - Türk kanununca hürriyeti tahdit eden ve aşağı haddi üç seneden eksik olma
yan cezayı müstelzim bir fiil olmak, 

2 - fadei mücrimin muahedesi bulunmamak veyahut iade keyfiyeti ne cürmün 
irtikâp edildiği mahallin ve failin mensup olduğu devletin hükümeti tarafından 
kabul edilmemiş bulunmak. 

Bir Türk veya yabancı Türk ceza kanununun sekizinci babının üçüncü faslın
daki suçları yabancı memleketlerde işlerse resen takibat yapılarak bu fasılda ya
zılı maddelerindeki cezalarla cezalandırılır. 

* On üçüncü madde — Ağır hapis cezası müebbet veya muvakkattir. Müebbedi 
ölünceye kadar devam eder Muvakkat, bir seneden yirmi seneye kadardır. Her 
iki hali çalışmak mecburiyetile bu cezaya mahsus müesseselerde çektirilir. 

On beşinci madde — Kanunda hilafı yazılı olmadıkça hapis cezası üç günden 
beş seneye kadardır. Buna mahsus müesseselerde çektirilir., 

Mahkûm, mahpus bulunduğu müessesede görülmekte olan işlerden istidadına 
ve eski. meşguliyetlerine en uygun olan işi seçebilir. 

Keza bir seneyi geçmiyorsa bulunduğu kaza tevkifhanesinde buna mahsus kıs
mında çekti irilebilir. 
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(Mnz altıncı madde — Hükümetin altıncı maddesi aynen 

Kırk altıncı madde — Hükümetin yedinci maddesi aynen 

* Mili beşinci madde — Fili. işlediği vakit on. beş yaşını bitirmiş olupta. on sekiz 
/aşını bitirmemş olanlar hakkında aşağıdaki kaidelere tevfikan ceza tayin olunur: 

1 - Ölüm ve müebbet ağır hapis cezaları yeri no on seneden, on beş seneye ka
dar ağır hapis cezası hükmolunur. Müebbet sürgüne bedel üç seneden aşağı olma
mak üzere muvakkat sürgün cezası verilir. 

2 - On iki seneyi geçen muvakkat cezalar altıdan on seneye kadar ve altıdan on 
iki seneye kadar cezalar üç seneden altı seneye kadar indirilerek hükmolunur. 

)> - .Diğer hallerde cezanın yarısı indirilir. 
4 - Para cezalarının üçte biri. indirilir. 
5 — Hidematı ammeden memnuiyet ve emniyeti umumiye nezareti altına alın

mak cezaları hiç tatbik edilmez. 
Eğer hüküm zamanında mücrim on sekiz yaşını bitirmemiş ise mahkeme şahsî 

hürriyeti tahdit eden cezanın bir ıslahhanede icrasını emredebilir. 
Elli altıncı madde — Fili işlediği vakit on sekiz yaşını bitirmiş olupta yirmi bir 

yaşını bitirmemiş ve hüküm zamanında altmış beş yaşını geçmiş olanlar hakkında 
ölüm ve müebbet ağır hapis cezaları yerine yirmi dört sene ağır hapis cezası hükmo
lunıır. Müebbet sürgün yerine beş sene müddetle muvakkat sürgün cezası verilir. 

Sair hallerde cezanın altıda biri indirilir. 
Seksen yedinci madde — (teçen maddelerin tatbikatında: 
1 - Kaballat ('ilinden dolayı sadır olan hükümler bir cürüm vukuunda ve eürme 

müteallik hükümler kabahat vukuunda, 
2 - Tedbirsizlik ve dikkatsizlik ve meslek ve saııatin icrası hususunda tecrübesiz

lik ve emirlerle nizamlara riayetsizlik neticesi olarak işlenilen cürümler diğer cü-
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rünıler mukabilinde ve sair cürümler bunlar mukabilinde, 

3 - Sırf askerî cürümler hakkında sadır olan hükümler, 
4 - Bu kanunun altıncı babının birinci faslmdaki 316, 317, 318, 319, 320, 324 ve 

331 inci maddelerile ikinci fasıldaki 332 ve 333 üncü maddelerde yazılı suçlardan 
dolayı verilen hükümler müstesna olmak üzere yabancı memleket mahkemelerinden 
verilen hükümler tekerrüre esas olamaz. 

Seksen dokuzuncu madde — Adliye mahkemelerince para cezasından başka bir 
ceza ile mahkûm olmayan kimse işlediği bir suçtan dolayı ağır veya hafif para ce
zaları veya. muvakkat sürgün yahut altı ay ve daha az hapis ve hafif hapis cezaların
dan birile mahkûm olur ve geçmişteki hal ile ahlâkî temayüllerine göre cezanın te
cili ileri de cürüm işlemekten çekinmesine sebep olacağı hakkında mahkemece kanaat 
edilirse bu cezanın teciline hükmolunabilir. Bu halde tecilin sebebi hükme yazılır. 

Doksan birinci madde — Seksen dokuzuncu madde hükmü, mahkeme kararında 
hilafı tasrih edilmedikçe feri cezalar hakkında da tatbik olunur. 

Yüz beşinci madde — Hukuku amme davasının müruru zamanı kesen sebepler, bu 
müruru zaman müddetini 102 inci maddede ayrı ayrı tayin edilmiş olan müddet
lerin yarısının ilâvesile baliğ olacağı müddetten fazla uzatamaz. 

Kabahatlerde müruru zaman takibat ile kesilir. Fakat takibat tarihinden itiba
ren 102 inci maddenin 5 inci ve 6 ncı bentlerinde yazılı müddetler içinde mah
kumiyet kararı verilmemiş olursa hukuku amme davası düşer. 

Yüz kırk üçüncü madde — Bir türk veya Türkiyede oturan bir yabancı harp 
zamanında düşman bir Devlete veya memurlarına doğrudan doğruya veya bilva
sıta Türk Devletinin zararına kullanılabilecek erzak, eşya, mühimmat ve sair 
vasıtalar tedai'ik ve ita eylerse üç seneden on seneye kadar ağır sapis cezasına 
mahkûm olur ve bundan başka kendisinden beş yüz liradan aşağı olmamak üzere 
ağır para cezası alınır. 

Yüz yetmiş birinci madde — Hükümetin on birinci maddesi aynen. 

Yüz seksen yedinci madde — Hükümetin on ikinci maddesi aynen. 
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ki yüz birinci madde — Hükümetin on üçnücü maddesi aynen. 

İki yüz ikinci madde — Kendisine tevdi olunan veya vazife dolayı sil e muhafa
zası altında bulunan para veya para hükmündeki evrak ve senetleri ve sair mal
ları zimmetine geçiren veya maledineıı memur bir seneden beş seneye kadar 
hapsolunur ve hâsıl olan zarar kendisine ödettirilir. 

Eğer vaki olan zarar muhakeme edilmezden evvel fail tarafından tamamile 
ödenmiş olursa ceza yarısına kadar indirilir ve eğer hüküm verilmezden evvel 
tamamile ödenirse ceza, üçte biri miktarı indirilir. 

Faile ayni zamanda bir seneden üç seneye kadaı* memuriyetten mahrumiyet ce
zası da verilir. 

I ki yüz dördüncü madde — Hükümetin on beşinci maddesi aynen. 

İki yüz sekizinci madde — Hükümetin on altıncı maddesi aynen 

İki yüz on ikinci madde — Kanun ve nizam hükümlerine göre yapmağa mecbur" 
olduğu. şeyi yapmak ve yapmamağa mecbur olduğu şeyi yapmamak için rüşvet a-
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kın veya bir va.il ve taahhüt kabul eden kimse bir seneden beş seneye kadar hap-
solunur. 

Şu kadar ki neticede memurun mensup olduğu dairenin alâkalı bulunduğu muka
vele ve taahhütlere girişilmiş veya memuriyet, maaş, nişan ve sair rütbe ve mansıplar 
tevcih edilmiş yahut kanun ve nizama mulıalefet vukubulmuş ise hapis müddeti iki 
seneden aşağı olamaz. 

İki yüz on üçüncü madde — Hükümetin on sekizinci maddesi aynen 

> • ; 

İki yüz on dördüncü madde — Hükümetin on dokuzuncu maddesi aynen 

İki yüz yirminci madde — Yukarıda sayılan kimselerden birine kanun hükmünce 
yapmağa memur olduğu şeyi yapmamak yahut yapmamağa mecbur olduğu şeyi 
yapmak için rüşvet vait ve tekliI: ve ita eden kimsenin bu hareketi kanun ve niza
ma vukubulan muhalefetin derecesine ve istenilen şeyin kısmen veya tamamen ya
pılmış olup olmamasına göre üç aydan üçseneye kadar hapis veya elli liradan bin li
raya kadar ağır para cezasını istilzam eder. 

İki yüz yirmi birinci madde — Hükümetin yirmi birinci maddesi aynen 
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İki yüz elli dördüncü madde — Hesmî m 'dişlerin azasından veya Hükümet memur

larından biri hakkında vazifesine müteallik bir işi yapmağa yahut yapmamağa icbar 
iyin şiddet veya tehdit gösteren kimse altı aydan üç seneye kadar hapis cezasile ceza
landırılır. 

Eğer fiil silâhla işlenmişse bir seneden beş seneye kadar hapis ve eğer beş kişi
den ziyade silâhlı kimseler tarafından ittifak edilerek işlenir veya silâhsız ve itti-
faksız olsa bile on ve daha ziyade toplanmış kimseler tarafından yapılırsa verile
cek ceza üç seneden aşağı olamaz. 

İki yüz elli sekizinci madde — Bir memura veya ona yardım edenlere memuri
yetine ait vazifeleri ifa sırasında cebir ve şiddet veya tehdit ile mukavemet eden 
kimse üç aydan bir seneye kadar hapse mahkûm edilir. 

Eğer fiil silâhla işlenmişse hapis bir seneden üç seneye kadardır ve eğer beş ki
şiden fazla silâhlı veya on ve daha fazla silâhsız kimseler tarafından birlikte işlen
miş ise aralarında evvelce ittifak olmasa bile iki seneden beş seneye kadar hapis 
cezası verilir. 

Eğer fiil kendisini veya akrabasını hapis ve tevkiften kurtarmak maksadile 
vaki olmuş ise birinci fıkradaki hal için bir aydan altı aya ve ikinci fıkrada yazılı 
hal için üç aydan bir seneye ve üçüncü hal için altı aydan üç seneye kadar hapis 
cezası verilir. 

Eğer memur haiz olduğu salâhiyet hududunu tecavüz ederek veya keyfî hare
ketlerde bu muameleye sebebiyet vermişse fail hakkında geçen maddelerdeki ceza 
dörtte bire kadar indirileceği gibi icabına göre ceza büsbütün de kaldırılabilir. 

İki yüz altmış yedinci madde — Bir kimse resmî sıfatı haiz olan bir memura va
zifesi başında, ifa ettiği vazifeden dolayı olmayıpta her hangi bir sebeple hakaret 
ederse bunun için muayyen olan ceza üçte birine kadar arttırılarak hükmolunur. 

iki yüz yetmiş birinci madde — Hükümetin 25 inci maddesi aynen 

İki yüz yetmiş ikinci madde — Eğer memur memuriyeti hududunu tecavüz ede
rek veya keyfî hareketlerde geçen maddelerde beyan olunan fiillerin vukuuna sebe
biyet vermişse ceza dörtte bire kadar indirileceği gibi icabına göre büsbütün de 
kaldırılabilir. D '' v ' 

İki yüz seksen dördüncü madde — Hükümetin 26 ncı maddesi aynen 
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İki yüz süksen beşinci madde - Her kim adliyeye veya kamını kik ip yapacak 

veya yaptırılabilecek bir mercie yazı ile ihbar ve şikâyette bulunarak suçsuz oldu
ğunu bildiği bir kimseye bir cürüm isnat eder yahut o kimse aleyhinde böyle bir 
cürmiin maddî eser ve delillerini uydurursa isnat eylediği dir imin nevi ve mahiyeti
ne ve uydurduğu delillerin kuvvetine göre ü<; aydan üç seneye kadar hapsolunur-

Ihı isnat kendine iftira olunan kimsenin tevkili gibi salısı hürriyeti tahdit eden 
bir halin hudusuna sebep olmuş ise müfteri hakkında bir seneden beş seneye ka
dar hapis cezası hükmoluıuır. 

Kendine iftira olunan kimse hakkında üç seneden fazla hürriyet i tahdit eden bir 
ceza ile mahkûmiyeti nıutazammın bir hüküm ;sadır olmuş ise müfteri hakkında on 
beş seneyi geçmemek üzere ayni ceza lıükmoTıımır. 

Kğer mağdurun mahkûmiyeti müebbet ağı r hapis ise müfteri on beş seneden aşa
ğı olmamak üzere ağır hapis ile cezalandırdir-

Kğer mahkûmiyeti ölüm cezalını müstelzim olmuş ve infaz edilmiş ise müfteri
ye ayni ceza verilir. Henüz in fay, edilmemiş ise müebbet ağır hapis cezası hükmo-
lııııur. 

Yukar ıdaki fıkrada yazıl. olan cürıuün faili mağdur .hakkında takibat yapılma
dan evvel bu isnadatından rüeu od^v veya uydurduğunu itiraf ederse yukar ıda yazılı 
cezaların altıda biri hükmoluıuır ve ceza müebbet ağır hapis ise on sene ağır hapse 
indirilir ve isnattan rucu veya tasni in i t iraf olunması takibata başlandıktan son
ra vaki olursa asıl cezanın üçte ikisi indirilir ve müebbet ağır hapis yerine yirmi se
ne ağır hapis cezası tayin olunur. 

İki yüz doksan altıncı m a d d e — \\vr kim hapis cezasından aşağı olmayan ceza-
yi müstelzim bir cürüm işlendikten sonra bu cürmiin icrasında faillerle evvelce it
li fak etmiş ve eürmii nel ieelendirmekte yardımı dokunmuş olmaksızın bir kimsenin 
o cürümden istifadesini temine veya Hükümetçe icra olunacak tahkikatı yanlış yola 
şevket ineğe yahut Hükümetin araştı r inalarına veya, hükmün icrasına karşı faili giz
lemeğe yardım eder veya her kim bu cezaları istilzam eden bir eürmii. eser ve delil
lerini yok eder yahut bunları bir suretle değiştir ir ve bozarsa beş seneye kadar hapis 
cezasına mahkûm olur. Şu kadar ki bu ceza müddeti asıl cürüm için kanunda tayin 
«•dilen cezaimi d ö r t t e b i r im geçemez. S a i r f i i l lerden dolayı t e r t i p o lunacak ceza yüz 
l i raya k a d a r a ğ ı r p a r a cezas ıd ı r . 

Ihı fili usul ve furuunun karı veya kocasının ve kardeşinin lehinde olarak işle
yen kimseye ceza verilmez. 

ALTINCI BAP 

Ammenin itimadı aleyhinde riirıimier 

Birinci fasıl 

Paralarda, itibarı amme kâf/ıtlarnıda ve f/a ki//metli danıc/alarda sahtekârlık 
Üç yüz on altıncı madde — ' 
1 - Memlekette kanunen tedavül eden millî -paralarla yabancı memleketlerde te

davülü kanunlar ı icabından olan. pa ra l an takli t eden, 
2 - Zahiren daha yüksek bir kıymeti haiz göstermek için para lar ı tağyir eyleyen, 
-'.> - Takl i t veya tağyirde iştiraki olmaksızın taklit veya. tağyir eden kimsi1 veya 
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miitevassıt ile anlaşarak taklit veya tağyir edilmiş olan paraları memlekete so
kan veya muhafaza eden yahut her hangi bir suretle tedavüle koyan veya asıl 
fail ile tedavüle koyanlar arasında tavassutta bulunan, 

4 - Tedavüle koymak maksadile taklit veya tağyir edilmiş olan paraları, taklit 
veya taklit eden kimseden veya bir mutavassıttan satın alan yahut her ne su
retle olursa olsun alan. 

Kimse üç seneden on iki seneye kadar hapis ve bin liradan on bin liraya ka
dar ağır para cezasile cezalandırılır. 

Millî ziynet altınları hakkında da bu madde hükmü tatbik olunur, 
Üç yüz on yedinci madde — Hükümetin teklifi aynen. 

Üç yüz on sekizinci madde — Hükümetin teklifi aynen. 

Üç yüz on dokuzuncu madde — Hükümetin teklifi aynen. 

Üç yüz yirminci madde — Bilmeyerek aldığı taklit veya tağyir edilmiş olan 
paralan bilerek sarfeden veya başka suretle tedavüle çıkaran kimse altı aya ka-



dar hapis veya elli liradan aşağı olmamak üzere ağır para cezasına mahkum olur 
ve her halde hükmolunacnk para cezası sarfetmek istediği paranın beş mislin
den aşağı olamaz. 

Üç yüz yirmi birinci madde — Taklit veya tağyir edilen paranın kalplığı ko
laylıkla anlaşılabilir surette ise geçen maddelerdeki cezalar üçte bire kadar in
dirilir. 

Üç yüz yirmi ikinci madde — 316, 318 ve 320 tıei maddeler hükümleri, kıy
metli damgaların taklit ve tağyirinde ve memlekete ithalinde ve taklit edilmiş 
olan kıymetli damgalanıl satılıp alınmasında, saldannıasmda ve kullanılmasında 
ve tedavüle çıkarılmasında da tatbik olunur'. Şu kadar ki tayin edilecek cezanın 
yansı indirilir. 

Ceza kanunundaki kıymetli damgalardan maksat, hususî kanunlara göre çıka
rılmış olan damgalı kâğıtlar ve damgaya yarayan markalar, pullar ve pula mu
adil tutulan sair kıymetli kâğıtlardır. 

Üç yüz yirmi üçüncü madde <— Hükümetin teklifi aynen 

Üç yüz yirmi dördüncü madde — Hükümetin teklifi ayneil 

Üç yüz yirmi beşinci madde — Hükümetin teklifi ayneii 



Üç yüz yirmi altıncı madde --- Hükümetin teklifi ayiieıı 

Üc vüz virmi yedinci madde —- Hükümetin teklifi avnen 

Üç yüz yirmi sekizinci madde — Taklit veya tağyir fiillerine iştirak etmekesiziıi 
demiryolu veya sair âmme nakliyat şirketlerinin taklit, veya tağyir edilmiş olan 
biletlerini 1.) il erek kullanan kimse altı aya kadar hapis veya elli liradan. iki yüz 
liraya kadar ağır para eezasile cezalandırılır. 

Eğei' bunlar biliri m ey erek alınmışsa yalnız on liradan yüz liraya kadar ağır 
para cezası hükmedilir. 

(T<; yüz yirmi dokuzuncu madde - Kiymetli <lanıza.İarı veya demiryolu yahut 
sair âmme nakliyat idarelerinin biletleri üzerine evvelce kullanılmış olduklarına 
da.ii' konulan işaretleri silnlHv veya her ne suretle olursa olsun yok etmek sur/etile 
bunları kullanan veya kullanmak üzere başkalarına veren kimse bir seneye kadar 
hapis ve iki yüz liraya kadar ağır para eezasile cezalandırılır. 

Ü(k' yüz otuzuncu madde - — Hükümetin tekli ti aynen 

http://da.ii'
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Üc YÜZ otuz birinci madde — Hükümetin teklifi aynen 

İkinci fasıl 
Derlet e ait mühürler re dam yalarla sair alâmetlerin- taklidi 

(Tç. yüz otuz ikinci madde-— Hükümetin teklifi avnen. 

Pc YÜZ oluz üçüncü madde — Hükümetin teklifi avneii 

(Tc viiz otuz dördüncü madde — Hükümetin teklifi avnen 
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U<; yüz otuz besinci madde — Hükümetin teklifi aynen 

(Y yüz otuz altıncı madde — Hükümetin teklifi aynen 

tTç yüz otuz yedinci madde — Hükümetin teklifi ayneil 

Uc yüz otuz sekizinci madde — Hükümetin teklifi aynen 
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Uç yüz kırk sekizinci madde — Hükümetin 31 inci maddesi, aynen 

Uç yüz elli dördüncü madde — Hekim ve eczacı veya sıhhiye memuru Hükümet
çe emniyet ve itimat olunacak bir vesikayı hatıra binaen hakikata muhalif olarak 
verirse on beş günden üç aya kadar hapis ve yüz liradan bin liraya kadar ağır 
para cezasile cezalandırılır. 

Böyle hakikate muhalif olarak tanzim olunmuş vesikayı kullanan kimse hakkın
da dahi ayni ceza tertip olunur. Eğer bu gibi hakikate muhalif vesikaya mebni de
li olmayan bir kimse asabı ve akıl hastalıkları müesseselerine kabul ve orada ika
mete mecbur edilir veya başkaca fahiş bir zarar husule gelirse failin göreceği 
ceza altı aydan üç seneye kadar hapistir. 

Eğer birinci fıkrada yazılı fiil, failin kendisine yahut başkasına verilmiş veya vait 
ve temin olunmuş para ve sair menfaat mukabilinde irtikâp olunmuş ise göreceği 
ceza üç aydan iki seneye kadar hapistir. 

Eğer vesikadan ikinci fıkrada yazılı olan fahiş zarar zuhura gelmiş ise ceza bir 
soneden beş seneye kadardır. Her halde bu cezalarla beraber ilk fıkradaki para ce
zası iki kat olarak hükmolunur. 

Para veren veya vait yahut menfaat (emin veya vadeden kimse hakkında dahi 
üç aydan bir seneye kadar hapis cezası lıükmolunur ve verilip alınan para ve sair 
eşya da mıısadere olunur. 

Dört yüz on dördüncü madde — Her kim on beş yaşını bitirmeyen bir çocuğun ve
ya mecnun yahut irade ve temyizi selbeden maluliyetle malûl olduğunu veya şuuru 
marazı inli isaf halinde bulunduğunu bildiği bir kimsenin ırzına geçerse üç seneden 
aşağı olmamak üzere ağır hapse mahkûm olur. 

Bu fiil cebir ve şiddet veya tehdit icrasilc yahut mukavemeti selbeden diğer bir 
vasıta ile veya mukavemet iktidarı olmayan kimseye karşı yapılırsa ağır lıapis ce
zası yedi en eden aşağı olamaz. 

Dört yüz on altıncı madde — Her kim cebir ve şiddet veya mukavemeti selbeden 
diğer bir vasıta ile on beş yaşını dolduran bir kimsenin veya cebir ve şiddet ve vası
taya müracaat etmeksizin mukavemete iktidarı olmayan şahsın ırzına geçerse üç 
seneden aşağı olmamak üzere ağır hapse konulur. Yine bu suretlerle ırz ve namusa 
tasaddiyi tazammun eden diğer bir fiil ve harekette bulunursa iki seneden aşağı ol
mamak üzere hapsolunur. 

Dört yüz yirmi birinci madde — Kadınlara ve genç erkeklere söz atanlar on 
beş günden üç aya kadar ve sarkıntılık edenler bir aydan altı aya kadar hapsolunur. 

Dört yüz yirmi üçüncü madde — Her kim on beş yaşını dolduran bir kızı alaca
ğım diye kandırıp kızlığını bozarsa altı aydan iki seneye kadar hapsolunur. 
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Evlcııme vukuu halinde dava ve ceza teci! olunur. $u kadar ki beş sene içinde ko

ca aleyhine boşanmaya hükmolunursa hukuku amme. davası avdeti edvr. ve evvel
ce ceza hüknıolunmuşsa çektirilir. 

Dört yüz otuz beşinci madde —- Her kini on beş yaşını doldurmamış olan bir küçü
ğü kandırarak fuhşe teşvik VÛVA- ve bunun yolunu kolaylaştırırsa iki seneden eksik 
olmamak üzere hapsolunur ve yüz liradan' beş yüz liraya kadar ağır para cezası 
alınır. 

Kandırmak keyfiyeti küçüğün usulünden veya kardeşlerinden biri yahut veli ve
ya vasisi, muallim veya mürebbisi yahut hizmet kârları veya nezaretleri altına verilen 
sair kimseler tarafından vaki olursa fail üç seneden aşağı olmamak üzere hapse 
mahkum edilir, 

Kandırmak keyfiyeti on beş yasını doldurmuş olupta henüz yirmi bir yaşını bi
tirmemiş olan. kimseler hakkında vukubulursa fail altı aydan iki seneye kadar hap
solunur ve elli liradan iki yüz liraya kadar ağır para cezası alınır. 

Kandırmak cürmü bu maddenin ikinci fıkrasında gösterilen kimseler tarafından 
işlenirse faili iki seneden eksik olmamak üzere hapsolunur ve yüz liradan beş yüz 
liraya k a d a r a d ı r para cezası, alınır. 

Yirmi bir yaşını doldurmuş olan kız ve kadınları fuhşe teşvik eden koca veya 
ana veya baba ve kardeş hakkında altı aydan, iki seneye kadar hapis cezası hükmo-
luuur. 

Dört yüz otuz altıncı madde — i l e r kim fuhuş zımnında r;zasile olsa bile henüz 
yirmi bir yaşını bitirmeyen bir bakiri veya bir kadını yahut cebir ve şiddet ve teh
dit veya nüfuz icrası yahut hile ile yirmi bir yasını bitiren bir bakir veya kadım 
başkası için iğfal veya tedarik yahut sevk veya bir yerden diğer y(nv naklederse 
bir seneden üç seneye kadar hapis ve elli l iradan beş yüz liraya kadar ağır para 
cezasilo cezalandırılır. 

Ihı fiiller yirmi bir yaşını doldurmayan bakir veya kadın hakkında iğfal veya 
cebir ve şiddet ve tehdit veya nüfuz icrası ile yahut baba, ana, kardeş veya sair 
usulden biri yahut koca veya veli ve vasi veya muallim ve mürebbi veya hiz
metkârları yahut" nezaretleri altına verilen sair kinıseleı tarafından yapılırsa iki, 
seneden beş seneye kadar hapsoluııu ı. 

Bu fasla giren suçların ihzari hareketlerini işleyenler asıl suç için yazılı ceza
nın altıda biri ile cezalandırılır. 

'Dört yüz kırkıncı madde — Zina eden karı hakkında üç aydan otuz aya ka
dar hapis cezası te r t ip olunur. Karının evli olduğunu bilerek bu fiilde şerik olan 
kimse hakkında da ayni ceza hükmedilir . 

\Yi')ii yüz kırk birinci madde — Karısı ile birlikte ikamet etmekte olduğu evde 
yahut herkesçe bilinecek suret te başka yerde k a n koca gibi geçinmek için baş-
kasile evli olmayan bir kadım tu tmakta olan koca hakkında üç aydan otuz aya 
kadar hapis cezası hükmoluuur. 

Erkeğin evli olduğunu bilerek bu fiilde şerik olan kadın hakkında da ayni ce
za verilir. 

Dört yüz kırk dokuzuncu madde — Hükümet in Jtö inci maddesi aynen, 
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l)Ört yüz ellinci madde — Hükümetin .'>(> neı maddesi aynen. 

Dört yüz elli üçüncü madde — Kasten katil cürmü, failin veya karısının ya
hut anasının veya kızının ve torununun. yahut kız evlâtlığının veya kız kardeşi
nin haysiyet, ve namusunu kurtarmak için yeni doğmuş çocuk aleyhine doğarken 
veya doğar doğmaz işlenmiş ise fail beş seneden oıı seneye kadar ağır hapis ile 
cezalandı rıhı*. 

Dört yüz elli altıncı madde — Her kim katil kasti I e olmaksızın bir kimseye 
cismen eza verir veya sıhhatini ihlâle yahut aklî melekelerinde teşevvüş husu
lüne sebep olursa bir aydan bir seneye kadar hapsolunur. 

Fiil, havastan veya azadan birinin devamlı zâfım yahut soz söylemekte de
vamlı müşkülâtı veya çehrede sabit bir eseri yahut yirmi gün ve daha ziyade1 

aklî veya bedenî hastalıklardan birini veya bu kadar müddet mutat iştigallerine de
vam edememesini mucip olmuş, veya hayatını tehlikeye maruz kılmış veya gebe bir* 
kadın aleyhine işlenipte vaktinden evvel çocuk doğmasını intaç etmiş ise ceza bir 
seneden beş seneye kadar hapistir. 

Fiil, katî veya muhtemel surette iyileşmesi kabil olmayacak derecede akıl veya 
bedeni hastalıklarından birini yahut havastan veya el yahut ayaklardan birinin 
veya söylemek kudretinin yahut çocuk yapmak kabiliyetinin ziyamı mucip olmuş 
veya azadan birinin tatilini yahut cehrenin daimî değişikliğini veya gebe bir ka
dına karşı ika olunupta.çocuğun düşmesini iıılae eylemiş ise ceza üç seneden on se
neye kadar ağır hapistir. 

I^iil, hiç bir hastalığı veya mutadı olan iştigallerden mahrumiyeti mucip olma
mış yahut bu haller on günden ziyade uzamamış ise takibat icrası mutazarrırın şi
kâyetine bağlı olmak şartile fail hakkında bir aydan üç aya kadar hapis veya 
yirmi beş liradan beş yüz liraya kadar ağır para cezası hükmoluııur. Bu 
fiil 457 uci maddede yazılı vasıtalarla işlenirse takibat icrası şikâyete bağlı değildir. 

Dört yüz elli yedinci madde — Hükümetin 89 uncu maddesi aynen 
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Dört yüz elli dokuzuncu madde — i le r kim tedbirsizlik veya dikkatsizlik yaiıui 

meslek ve sanatta acemilik veya nizam, talimat ve emirlere riayetsizlik neticesi 
olarak bir şahsa cismen eza verecek veya sıhhatini ihlâl edecek bir zarar iras eder 
yahut aklî melekelerinde teşevvüş husulüne sebebiyet verirse: 

1 - 45(> neı maddenin bilinci ve sonuncu fıkralarındaki hallerde takibat icrası 
şikayete bağlı olmak şartile üç aya kadar hapis veya elli liraya kadar ağır para 
cezası, 

2 - Yine o maddenin ikinci ve üçüncü fıkralarındaki hallerde üç aydan yirmi 
aya kadar hapis ve yüz liradan, beş yüz liraya kadar ağır para cezası, 

Hükmolunur. 
3 - Bir kaç kişi cürümden mutazarrır olmuş ise bir numaralı bentte hapis cezası al

tı aya ve ağır para cezası iki yüz liraya kadar, iki numaralı bentte hapis altı aydan 
otuz aya kadar ve ağır para cezası yüz elliden aşağı olmamak üzere hükmolunur. 

Dört yüz yetmişinci madde — Hükümetin 41 inci maddesi aynen 

Dört yüz vetınis sekizinci madde — Hükümetin 42 inci maddesi avneıl 

Dört yüz doksan birinci madde — Her kim, diğerinin taşınabilir malını rizası 
olmaksızın bulunduğu yerden faydalanmak için alırsa üç aydan bir seneye ka
dar hapsolunur» 

Hırsızlık: 
1 - Resmî dairelerde ve evrak .mahzenlerinde bulunan Devlete ait mal ve evrak 

veya umumî müesseselerde muhafaza olunan yahut diğer mahallerde bulunup me-
nafii umuma ait olan eşya hakkında vuku bulursa, 

2 - Âdet muktaz-ası olarak yahut tahsis ve istimalleri itibarile umumun tekâfülü 
altında bulunan eşya hakkında işlenirse, 

3 - Hırsızla malı çalman arasında hizmet veya bir iş yapmak veya bir yerde mu
vakkat olsun birlikte oturmak yahut karşılıklı nezaket icaplarından ileri gelen iti-
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madı suiistimal neticesi olarak hırsı//m sıyanetine terk ve tevdi olunmuş eşya hakkın
da işlenisre, 

4 - Gündüzün bir bina içinde, veya duvarla veçrilen müştemilâtına »irilerek 
işlenirse, 

f> - Yankesicilik suretile yapılırsa, 
(i - Mandıra, ağıl gibi hayvanata mahsus yerlerde bulunan yahut lüzumuna gö

re açık yerlerde ve kırlarda bırakılan ve haklarında 493 üncü maddenin beşinci fık-
rasının tatbiki mümkün olmayan hayvanları bu yerden almak suretile işlenirse, 

(-ezası altı aydan iki seneye kadar hapistir. 
Ihı maddede ayrı ayrı gösterilen hallerden ikisi birlikte işlenen hırsızlık cezası

nın aşağı haddi bir sene hapistir. 
Dört yüz doksan ikinci madde — Hırsızlık : 
1 - Geceleyin bir bina içinde yahut süknaya mahsus bir yerde veya müştemilâ

tında işlenirse, 
2 - Kanunen veya Hükümetin eninle resmen mühür altına alıımuş şeyler hak

kında işlenirse, 
'.) - (Jalmaıı şey umumî bir felaket ve musibetin tesir ve neticesini gidermek ve

ya hafifletmek maksadile hazırlanmış, eşya hakkında olur yahut umumî musibet 
veya heyecandan yahut mal sahibinin uğradığı hususî bir felfıketten mütevellit ko
laylıktan istifade suretile yapılırsa, 

4 - Mezarlıkların veya mahfuz mezarların muhafaza veya tezyini için konulmuş 
yahut cesetle gömülmüş eşya hakkında işlenirse, 

T) - İbadet olunan yerde mabede ait eşya hakkında işlenirse, 
(> - Karada ve denizde her nevi nakil vasıtaları içinde seyahat eden yolcuların 

eşya ve parası hakkında yahut umuma mahsus nakliye vasıtalarını işletmekte bu
lunan idarelerin dairelerinde veya istasyon ve iskelelerinde veya mabetlerin için
de yapılırsa, 

7 - Ormanlarda kesilmiş odunları ve istif edilmiş kereste ve ağaçları ve sair 
yerlerde koparılmış veya biçilmiş ve lüzumuna göre açık bırakılmış olan mahsul
leri ve tarlalarda bırakılmış ziraat aletleri hakkında işlenirse, 

Suçlu bir seneden üç seneye kadar hapsolunur. 
İhı maddede yazılı suçlar ikiden fazla, kimseler tarafından birlikte yapılır yahut 

yukarıda yazılı hallerden ikisi birlikte işlenirse cezanın yukarı haddi verilir. 
I )ört yüz doksan üçüncü madde — Hırsızlık: 
1 - Hırsız, hırsızlığı işlemek veya çalınmış malı başka yei'e kaldırmak için duvar, 

kapı, pencere, demir parmaklık, kasa ve sandık gibi şahısları ve malları muhafaza 
için sağlam maddelerle ve muhkem surette yapılmış şeyleri yıkar, devirir, kırar, 
deler veya mahveder yahut sunî vasıtalarla veya şahsî çevikliği sayesinde bertaraf 
edilebilen maniaları kaldırarak hane ve sair yerlere girer ve aşarsa, 

2 - Cürmü işlemek veya çalınmış eşyayı başka yere kaldırmak için taklit anah
tar, yahut sair aletler kullanarak bir kilidi açar veya sahibinin terk veya kaybettiği 
anahtarı elde ederek onunla yahut haksız yere, elinde bulundurduğu asıl anahtar
la açarsa, 

3 - Kiyafet değiştirerek işlenirse, 
4 - Salahiyeti olmaksızın resmî sıfat takınarak yapılırsa, 
5 - Meskûn bir hanenin doğrudan doğruya müştemilatından olan veya duvarla 

çevrilmiş bulunan yerlerindeki hayvan .hakkında işlenirse, 
Cezası üç seneden beş seneye kadar hapistir. 
.Ihı maddede ayrı ayrı gösterilen hallerden ikisi birlikte olarak işlenir yahut bu 
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maddede yazılı suçlar ikiden fazla k imsel e r tara l'ındau birlikte yapılırsa cezanın yu
karı haddi hükmolunur. 

Beş yüz sekizinci madde — Her kim başkasına ait olupta iade veya muayyen 
bir suretle istimal etmek üzere kendisine tevdi veya her ne namla olursa olsun 
teslim olunan bir şeyi kendisinin veya başkasının menfaatine olarak satar veya 
rolıneder veya sarf ve istihlâk eder yahut ketim ve inkâr eyler ve yahut tahvil 
ve tağyir ederse mutazarrır olan kimsenin şikâyeti üzerine iki aydan iki seneye 
kadar hapis ve elli liradan aşağı olmamak üzere ağır para cezası ile cezalandırılır. 

Deş yüz dokuzuncu madde — Bir kimse iade veya muayyen bir suretle istimal 
etmek üzere kendisine tevdi olunan imzalı veya yazısız bir kâğıda imza sahibinin 
zararına olarak hukukça hükmü haiz bir muamele yazar veya yazdırır yahut elin
de4 bedelsiz olarak kalmış olan bir senedi istimal ederse mutazarrır olan kimsenin 
şikâyeti üzerine üç aydan üç seneye kadar hapse ve yüz elli liradan aşağı olmamak 
üzere ağır para cezasına mahkûm olur. 

İm imzalı ve yazısız kağıt esasen kendisine tevdi ve tevsii m olunnıayıpta ber-
takrip ele geçirerek birinci fıkradaki cürmü işlemiş ise altıncı babın üçüncü ve 
dördüncü fcsıllarında beyan olunan ahkâma g'dvo, ceza verilir. 

Beş yüz on ikinci madde — Her kim 296 ncı maddede beyan olunan haller ha
ricinde kendisi eürmün irtikâbına iştirak etmeksizin bir cürümden hâsıl olan pa
ra veya sair eşyayi bilerek kabul eder veya saklar yahut satın alır yahut her ne 
suretle.olursa olsun kabul etmek ve saklamak ve satmak hususlarında tavassut 
eylerse üç seneye kadar hapis ve beş yüz liraya kadar ağır para eezasile cezalan
dırılır. Şu kadar ki tayin edilecek ceza asıl fiil için verilecek cezaimi üçte birini 
geçemez. 

Eğer fail bu fiili itiyat etmiş takımından ise bir seneden aşağı olmamak üzere 
muvakkat sürgün cezası ile beraber yüz liradan beş yüz liraya kadar ağır para 
cezasına mahkûm edilir. 

Beş yüz on dokuzuncu madde — Hükümetin 47 ne i. maddesi aynen. . 

MA DDK 2 — Hükümetin 48 inci maddesi ayneıL 

MADDE ?> — Hükümetin 4i) uncu maddesi aynen. 

MADDE 4 Hükümetin 50 ne i maddesi aynen. 



Sıra NQ 265 
I ' ' ı ı ı • ^ f f " l . 1 l 11, II 

* 
İnhisarlar teşkilâtını değiştirmek ve ecnebi mütehassıs 
tahsisatım arttırmak salâhiyeti hakkında 1/728 numaralı 

kanun lâyihası ve Bütçe encümeni mazbatası 

T. C. 
Başvekâlet 

Muamelât Müdür lütfü 2 9- V- / 9 33 
Sayı 6/1Oö 1 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

İnhisarlar teşkilâtını değiştirmek ve ecnebi mütehassıs tahsisatını arttırmak salâhiyeti hakkında 
hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 28-V-933 te Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun 
lâyihası esbabı muçibesile birlikte sunulmuştur efendim, 

Başvekil 
İsmet 

Esbabı mucibe 

1 - Tuz, tütün ve müskirat İnhisar idarelerinin, 1932 mali senesi bütçe kanunlarında, bu 
bütçelerde gösterilen memur adedi ve ücret fasıllarına konan tahsisat miktarları tecavüz 
edilmemek şartile, bu idarelerin teşkilâtında işin icaplarına ve görülecek ihtiyaçlara göre deği
şiklik yapılmasına mezuniyet verilmişti. 

Bu mezuniyete ve 1989 numaralı kanunla alınan salâhiyete istinaden, İnhisarlar umum 
müdürlüğü namı altında birleştirilmiş olan inhisarların kadroları, 1933 mali senesi bütçe kanu
nuna bağlı oC» cetvelinde gösterilen şekilde tesbit edilmiştir. 

Ancak, İnhisarlar idaresinin ıslahında reylerine müracaat edilen mütehassıs heyetin verdiği 
raporlardan, teşkilâtta bazı değişiklikler yapılması faydalı olacağı anlaşılmaktadır. Bu tadilât 
inhisarların birleştirilmesinde tekâmülü de teinin edecek mahiyette olacaktır. 

2 - Mütehassıs heyetin tavsiyelerini tatbik için de ecnebi ihtisas erbabından istifade zarurî 
olduğu anlaşılmıştır. Bunun için lâzım olan tahsisatın bütçeye ilâve edilmeksizin temini, ve 
mütehassılar faslından tercüman ve daktilolar ücret ve masraflarının da tesviyesi maksadile 
2 nci ve 3 üncü maddeler teklif edilmiştir. 

Bütçe encümeni mazbatası 
T. B. M. M. 

Bütçe encümeni 31 - V - 1933 
M. No. 185 

Esas No. 1/728 
Yüksek Reisliğe 

İnhisarlar teşkilâtını değiştirmek ve ecnebi mütehassısı tahsisatını artırmak salâhiyeti hakkın
da olup Başvekâletin 29 mayıs 1933 tarih ve o/l 661 numaralı tezkeresi ile Yüksek Meclise 
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gönderilerek encümenimize havile huyurulaıı kanun lâyihası Gümrük ve inhisarlar 
Rana Beyin hu/.urilc tetkik ve mü falca edildi. 

Esbabı mucibede yazılı izahata binaen teklif olunan kanun lâyihası encümenini] 
kabul edilmiştir. Umumî heyetin yüksek tasvibine arzolımur. 

Reis Aza 
Gümuşane mebusu Aksaray 

H. Fehmi /4. Süreyya 

Aza 
İsparta 

Mükcrrem 
Aza 

Yozgat 
S. Sırrı 

Aza 
Kayseri 

A, filimi 

Aza 
Çorum 

Mustafa 

Aza 
Kırklareli 
M, Nahit 

Aza 
Edime 
Faik 

Aza 
Kırklareli 

Şevket 

Aza 
Elâziz 

H. Tahsin 

Aza 
Manisa 

M. Turgut 

vekili Ali 

zce aynen 

Aza 
ırzurum 

Aziz 

Aza 
Niğde 
Faik 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 
İnhisarlar teşkilâtını değiştirmek ve ecnebi mütehassıs tahsisatını arttırmak salâhiyeti hakkında 

kanun lâyihası 
MADDE 1 —İnhisarlar umum müdürlüğü 1933 malî senesi bütçe kanununa müzeyyel bağlı 

«C» cetvelinde gösterilen memur ve müstahdemler adedini ve «A» cetvelinin ücret fasıllarına 
konmuş olan tahsisat miktarını aşmamak şarti'Ie, İnhisarlar umum müdürlüğü teşkilâtında gerek 
adet ve gerek ücret itibarile tadilat icrasına Gümrük ve inhisarlar vekili mezundur. 

MADDE 2 — İnhisarlar umum müdürlüğü 1933 malî senesi bütçesinin ç uncu faslı unvanı 
«ecnebi mütehassıslar ücret ve harcırahlarile mütercimleri ve daktiloları ücret ve harcırahı» şek
linde değiştirilmiştir. 

MADDE 3 — İkinci madde mucibince unvanı değiştirilmiş olan 9 uncu fasla, diğer fasıl
lardan yüz bin liraya kadar tahsisat nakline Gümrük ve inhisarlar vekili mezundur. 

MADDE 4 -
MADDE 5 -

Baş. V. 
İsmet 
Mf. V. 

Dr, Reşit Galip 

- Bu kanun 1 haziran 1933 tarihinden muteberdir. 
- Bu kanunun hükümlerini icraya Gümrük ve inhisarlar vekili memurdur. 

28-V-1933 
Ad. V. M. M. Da. V. Ha. V. V 

Ş. Saraçoğlu Zekâ i Ş. Kaya Ş. Kaya 
Na. V.' İk. V. S. İ. M. V. G. İ V . 
Hilmi M. Celâl Dr. Refik Ali Rana 

Ma. V. 
M. Abdiithalik 

Zr. V. 
Muhlis 
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Kaçakçılığın men ve takibine dair olan kanunun bazı mad
delerinin değiştirilmesine ve bu kanuna bir fıkra ilâvesine 
dair 1609 numaralı kanun lâyihası ve Gümrük ve İnhisarlar, 

Maliye ve Adliye ve Bütçe encümenleri mazbataları 

T. C. 
\h\xvvU illet 

Muamelât •miidiirliıi/ii 76' - / ! r - 7/A7.7 
S<ijf>: ti/ıona 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

1018 sayılı kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bir fıkra ilâvesi hakkında 
Gümrük ve inhisarlar vekilliğince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetinin 12 - IV -1933 toplantısında 
Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur efendim. 

.Başvekil 
, .. ' ' • İsmet 

Kaçakçılığın men ve takibine dair 7 -1 -1932 tarih ve 1918 sayılı kanunun bazı maddelerinin de
ğiştirilmesini ve bu kanuna bir fıkra ilâvesini icap ettiren sebepler 

Bir buçuk senedenberi meriyette bulunan 1018 sayılı kanunun tatbikmda bazı güçlüklere tesadüf 
edilmektedir. Çoğu usule dokunan bu güçlükler, kanundan beklenen sürati ve tesiri azalttığından 
ve esasa ait bazı hükümleri iktisadî zarara yol açtığından bu eneglleri gidermek ve zararın önüne 
geçmek üzere bazı maddelerinin değiştirilmesi lüzumlu görüldü. 

I. — 23 üncü maddenin değiştirilmesi sebepleri. 
Kanunun 23 üncü maddesinin 2 numaralı bendine göre, diğer kaçak maddeler gibi tütün ve si

garalar da, kullanılmağa elverişli olsun olmasın yok edilmek lâzım gelmektedir. 
Kaçak olarak yakalanan tütün ve sigaralardan çoğu kullanılmağa yarar bir hakle olduklarından, 

1918 sayılı kanunun neşrinden önce, idare fabrik» ve atelyeîerinde Devlet, menfaatine işlenmekte 
ve bundan hem Hazine, hem memleket faydalanmakta idi 

Millî bir servetin böyle yok edilmesi zararlı bir iş olacağından banlardan kullanılmağa elverişli 
olanlar, inhisar idaresince kullanılmak ve işe yaramayanları o idarece eskisi gibi yok edilmek doğru 
görülerek madde bu yolda yasıldı 

2 — 55 ve 56 inci maddelerin değiştirilmesi sebepleri: 
a - Kanunun bazı maddelerindeki müsadere kararlarının verilmesi gümrükte toplanan komis

yonlara bırakıldığı halde, bu komisyonların ayni suç için konulan para cezalarına karar verebile
cekleri yazılmamıştır. Bunun gibi kanunun bazı maddelerindeki cezalara hususî heyetlerin karar 
vereceği gösterilmişse de elde edilen kaçak maddelerin müsaderesine karar verebilecekleri gösteril
memiştir. 

Ayni suç hakkında karar vermeğe salahiyetli bir merciin o suçun cezalarından bir kısmına karar 
verememesi kanunun kastına giremeyeceğinden 55 inci maddenin 1 ve 2 inci fıkralarının değiştiril
mesi lüzumlu bulunmuştur 

b - 55 inci maddenin 3 üncü fıkrası komisyon ve heyetlerce verilen yolsuz ve kanunsuz ka-

file:///h/xvvU
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rarlar aleyhine yalnız suçlularca itiraz edilebileceği manasını taşımaktadır. 

Mercilerin kanunsuz ve yolsuz kararlan aleyhine, suçtan zarar gören gümrük ve inhisarlar 
idarelerinin de itiraz edebilmeleri için fıkra değiştirilmişti. 

c - 1918 sayılı kanunda yazılı ağır para cezalarının hapse çevrilebilecekleri kabul edildiği hal-
de, hafif para cezalan için öyle bir hüküm konulmadığından bunları vermeyenlerin cezalarını 
hapse çevirme yolu kapalı kalmıştır. 

Gerçi bunların tahsili emval kanunu yolu ile alınacağı yazılı ise de çoğu parasız ve malsız olan 
istihlâk kaçakçıları hakkında bu yol tesirsiz bir yol olduğu gibi, mahkûm kaçakçıların ellerinin ge
nişlediğini devamlı surette aramak gibi idarelerce yapılması mümkün olmayan külfetlere de yol 
açmaktadır. 

Bunlara yer kalmamak ve verilen ceza suçluya çabukça çektirilebilmek üzere kanunun 55 ve 
56 ncı maddelerinde değişiklikler yapılmasına lüzum görülmüştür. 

3 - Ceza muhakemeleri usulü kanununa göre, kim olduğu belli olmayan bir suçluyu gıyapta 
muhakeme etmek imkânı bulunmadığından kaçmış olan ve kim olduğu da bilinmeyen kaçakçılar 
muhakeme edilememekte ve kaçak eşyanın müsaderesine karar alınamamaktadır. Bu hal, depolar
da eşya biriktirdiği gibi müstehliklerin bu eşyanın satış tutarından alacakları ikramiyenin veril
mesine de engel olmaktadır. 

Bunun önüne geçmek için bağlı teklifte yazılı fıkranın 58 inci maddeye eklenmesi uygun görül
müştür. 

4 - Bu kanunun evveline teşmili sebebi. 
Bu lâyiha ile teklif edilen değişiklikler usul hükümlerinden olduğundan, elde bulunup infaz 

edilemeyen kararlara infaz imkânı vermek üzere 1918 sayılı kanunun neşri tarihinden muteber 
olması uygun görülerek meriyet tarihi o suretle yazılmıştır. 

Gümrük ve inhisarlar encümeni mazbatası 

11 - V - JM3 

Yüksek Reisliğe 

1918 numaralı kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesi ve bir fıkra ilâvesi hakkında Gümrük 
ve inhisarlar vekilliğince hazırlanan ve İcra Vekili 2ri Heyetinin 12 - IV -1933 tarihli toplantısında 
Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan Başvekâletin 16 - IV - 1933 tarih ve 6/1009 sayılı tezkeresile 
gönderilen kanun lâyihası ile esbabı mucibe mazbatası encümenimize havale buyurulmus olmakla 
Gümrük ve inhisarlar vekili Beyefendi huzurile tetkik ve müzakere olundu: 

1918 numaralı kanunun 23 üncü maddesinin 2 numaralı bendinin değiştirilmesi esbabı mucibe-
sinde : 

Kaçak olarak tutulan tütün ve sigaralann da kullanılmağa elverişli olsun olmasın diğer kaçak« 
maddeler gibi yok edilmesi lâzımgelmektedir. 

Halbu ki bu nevi tütün ve sigaraların çoğu kullanılmağa yarar bir halde olduklarından inhi
sar idaresince yeniden imal olunarak istifade edilmesi ve işe yaramaz olanlarının idarece yok edil
mesi millî serveti koruma noktasından muvafık görülerek maddenin ona göre tadili teklif edilmek
tedir. 

Encümenimiz, Hükümetin tütün ve sigara hakkındaki mülâhazasına tamamile iştirak etmekle be
raber diğer kaçak maddeler meyamnda sayılan saçma, barut ve infilâklı maddelerin de yine ayni 
esbap ve mülâhazaya mebni ait oldukları idarelerce kullanılması kaydile imha edilmemesi müta-
leasında bulunmuştur, 

T. 11. .1/, M. 
(i. re İn. Kııciinınıi 

Karar Xo. 10 
/<;.SY/.S ı/aoi) 
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Filhakika saçma eritilerek şeklinin tebdili ile kurşun halinde istifade edilebildiği gibi barut 
ve infilâklı maddelerin de Nafıa işlerinde kullanılmasını imkân dahilinde gören encümenimiz 
lâyihanın birinci maddesini ona göre tadilen ve diğer maddeleri aynen kabul etmiş olmakla hava
lesi veçhile Maliye encümenine verilmek üzere Yüksek Reisliğe arzolunur. 

(iiinıi-iiİN ve İ. K. Us. \ . M. M. K;'ı. 
Ordu Ordu 

Şrrh-rl Ş< >'!,•< I 

.A ZJI. 

Aydın 
Tadili teklif edilen 55 inci maddenin birinci fkrasında 12, 13, 14 üncü 
maddelerle 16 ncı maddenin son fıkrası gümrük kanun ve nizamına ay
kırı hareket suçlandır ki bu gibi ahvalde gümrük memurlarına yalnız 
müsadere salâhiyeti verilmiş ve eski 906 numaralı kanunun 111 inci mad
desini tadil eden yeni bir hüküm konulmamıştır. Müsadere mahkeme
nin kararına bağlı muvakkat bir tedbiri inzibattır. Gümrük memurla
rından mürekkep heyete ceza vermek salâhiyeti dahi tevdi edildiği tak
dirde ayni heyetin hem davacı ve hem hâkim olmak g'ayritabiiliğine 
meydan verileceği mülâhazası varit olmuştur. 
55 inci maddenin ikinci fıkrasının da tadiline zaruret görülmemiştir 
Çünkü 25 inci maddenin birinci fıkrasile 44 üncü maddede yazılı güm
rük ve inhisarlar kaçakçılığı suçlarmdaki zabıt salâhiyeti 1918 numaralı 
kanunun üçüncü maddesinde ve ceza salâhiyeti 1701 numaralı kanunun 
69 uncu maddesinde gösterilmiştir. Yeni bir hüküm koymak lüzumu
nun sebebi anlaşılamamıştır. 
56 ncı maddenin beşinci fıkrasında yazılı hâkimlerin hükmünü ve 55 
inci maddenin fıkrai mahsusasmda yazılı 1701 numaralı kanunun 69 
uncu maddesindeki heyetlerin kararını infazdan ibaret olan 55 inci 
maddenin fıkrasile 56 nemin tevhidine mütedair üçüncü tadil maddesin
de mutlak olarak suçlar diye zikredilmesi ( 55 incinin birinci fıkrasında
ki tadil teklifinin kabulü halinde ) gümrük memurlarının verecekleri 
kararlar da teşmil edilmiş ve bu suretle vazu kanun asıl düşüncesin
i n uzaklaşılnıış olacağı mütaleasile kabulünde tereddüd edilmiştir. 
Şu hallere nazaran gümrük memurlarından mürekkep komisyona ceza 
salâhiyeti vermekle maddenin asıl ve ruhunda değişiklik yapılmış ola
cağı için lâyihanın sonundaki makabline şümulü maddesinin de kabu
lünde isabet olamayacağı mülâhazalarile şerhe mecburiyet hâsıl olmuştur, 

Fıtul Sahiu 

V. Maliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Maliye encümeni 

Karar No. 41 17 - V - 1!).V! 
Ksas Xo. 1/609 

Yüksek Reisliğe 

Kaçakçılığın men ve tabikine dair olan 7-1-1932 tarihli ve 1918 numaralı kanunun bazı madde
lerinin değiştirilmesi hakkında Başvekâletin 16 nisan 1933 tarihli ve 6/1009 numaralı tezkeresile 
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Yüksek Meclise takdim ve encümenimize havale buyurulan kanun lâyihası ve esbabı mucibesi ve 
Gümrük ve inhisarlar vekâletinin buna ait; mazbatası Gümrük ve inhisarlar vekâleti hukuk müşaviri 
huzur ile müzakere ve tetkik edildi. 

Kanunun tatbikatında ekserisi usule taalluk eden bazı müşküllere tesadüf edilmekte olması lâ
yihanın tanzimine saik olduğu gerek Hükümetin umumi mütaJeasmdan ve gerek şifahen verilen 
izahattan anlaşılmakla maddelerin müzakeresine geçilmiştir. 

Madde 1 — Mezkûr 1918 sayılı kanunun 23 üncü maddesinin (2) numaralı bendine ait tadil hak
kında Hükümetçe ileri sürülen ve Gümrük ve inhisarlar encümenince varit görülen esbabı mucibe 
encümenimizce de yerinde görülmüş ve ancak fişek ve av malzemesile eezayi nariyenin de yine bu es
baba mebni imha kaydinden vareste tutulan maddeler arasına ilâvesi muvafık görülerek tadil o su
retle kabul edilmiştir. 

Bu maddeye ait tadil metninde (imha) yerine (yok etme) ve (alâkadarlar) yerine (ilişikliler) 
kelimen kullanılmış olması - henüz bu kelimeye ait öz türkçe karşılığın resmî surette tesbit edilme
miş olması hasebile - tatbikatta tereddüt doğuracağı ihtimaline binaen medlullerinin mazbataya işa
ret edilmesi muvafık görülmüştür. 

Madde 2 ve 3 — Kanunun 55 ve 56 ncı maddelerinin tadili hakkındaki bu maddelere dair ileri 
sürülen erbabı mucibe encümenimizce de esas itibarile varit görülmüş ise de mevzuun, 1918 nu
maralı kanunun ana prensiplerine temas ve taallûku ve bu kanunun ahengile sureti telifi ihtisas 
encümeni O1M.IL Adliye encümeninin tetkikine ihtiyaç gösterdiği kabul edilerek hükümler üzerinde 
tavakkuf edilmemiştir. 

Madde 4 Bu maddede kaçakçısı belli olmayan kaçak eşya ile bunların yapılmasında kulla
nılan alât ve taşıma vasıtalarının müsaderesine imkân vermek üzere 58 inci maddeye ilâvesi tek
lif edilen fıkra da encümenimizce muvafık görülerek aynen kabul edilmiştir. 

Madde 5 — Cezayı ve suçlunun vaziyetini hafifleten veya usule taallûk eden hükümlerin evveline 
teşmili hukuk esasları icabından olduğundan kanunun meriyet tarihini 1918 sayılı kanuna raptetmeği 
temin etmek üzere bir maddeye lüsum görülmediği, cihetle maddedeki bu hükmün kaldırılarak kanu
nun neşri tarihinden muteber olması muvafık görülmüştür. 

Madde 6 — Aynen kabul edilmiştir. 
Havalesi mucibince Adliye encümenine tevdi olunmak üzere Yüksek Reisliğe takdim kılındı. 

M;ı il i ye İv l ie i s i 
Bîiy;ı/.ıt 
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Adliye encümeni mazbatası 

T. JJ. M. AL 
A diiı/c encümeni :J7 - V - HW:> 

Karar No. :J0 
Kxas No. 1/(10!) 

Yüksek Reisliğe 

1918 sayılı kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesine ve 58 inci maddeye bir fıkra ilâvesine da
ir hazırlanan kanun lâyihası G. İ. ve Maliye encümenlerinin tadil ve mazbatalarile birlikte Gümrük 
muhafaza umum kumandanı Seyfi Paşa ile vekâlet hukuk müşaviri Baha Bey hazır oldukları halde 
tetkik ve müzakere olundu. 

1918 numaralı kanunun 23 üncü maddesinin inhisar maddelerinin imhasına dair olan ikinci ben
dinin değiştirilmesi asıl maddede imha edilecek şeylerden kaçak tütün ve sigaralarla barut ve ateş
li ocza ve patlayıcı mevat ve saçma gibi malzemenin istisna edilerek bunların takdir olunacak bedel 

http://o1m.il
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mukabilinde inhisar idarelerine verilmesinin iktisadî noktadan faydalı olacağı mülâhaza edilerek 
yapılmış olup encümenimiz bu sebebi varit görmüş ve Maliye encümeninin kabul ettiği şekli tasvip 
etmiştir. 

Lâyihanın ikinci maddesi 1918 numaralı kanunun metninde sayılan maddelerdeki fiiller için 
gümrük idarelerindeki komisyonlarla tütün kanununda teşekkülü tarzı gösterilen heyetlerin verme
ğe salahiyetli oldukları müsadere kararile beraber yine o maddelerde yazılı para cezalarına da karar 
verilmesini tesbitten ve bu mercilerin verecekleri kararlara karşı suçludan başka gümrük veya inhi
sar idarelerinin de sulh mahkemelerinde itirazda bulunabilmelerini kabulden ibaret bulunmuş ve bu 
iki noktadan maddedeki değişiklik maslahata uygun görülmüş olmakla encümenimizce de kabul 
olunmuştur. Ancak madde metninde (suçlar) tabiri yerine para cezası ve müsadere diye bahsedi
len heyetlerin verecekleri kararların ne olduğu tasrih kılınarak yazılmıştır. 

Lâyihanın üçüncü maddesi Hükümetin teklifi veçhile aynen kabulü ekseriyetle kararlaştırılmış
tır. Hafif para cezalarının her üc lira ve küsuru için bir gün hapse çevrilmek hükmü münakaşa 
edilmiş ceza kanunu umumî hükümlerine mugayir olduğu beyanile kabul edilmemesi teklif edil
mişse de tütün kanunile evvelce mevcut olan bu hususî hükmün 1918 numaralı kanuna da teşmil 
edilmesi, hafif para cezası hükümlerinin alâkalı dairelerce infazı keyfiyetinin bu g'ünkü usule gö
re mahkûmların tahsili emval kanununa tevfikan hapisle tazyik edildikten sonra dahi para cezasını 
Ödeyebilecek gayrimuayyen bir zamana intizar edilmesi elde bir çok işlerin birikmesini icap ettir
diğinden bu güçlüğü ortadan kaldıracak olan tadil şeklinin yolunda olacağı mütaleasını ekseriyet
le tasvip ve madde aynen kabul olunmuştur. 

Lâyihanın dördüncü maddesi esas itibarile nıusip görülmüştür. Ceza muhakemeleri usulü kanu
nuna göre faili ortada olmayan kaçakçılık maznunları, hakkında mahkemelerce bir şey yapılamayaca
ğına göre failleri kaçarak terkedilmiş olan kaçak eşya hakkında müsadere karan verilebilmek im
kân ve salâhiyetini mahkemelere veren bu hüküm muvafık bulunmuşsa da müsadere kararının ilâ
nından sonra alâkalı olanlar için maddede gösterilen, bir ay itiraz müddetinin iki aya çıkarılması 
teklifile bu kabil müstahikler hakkında umumî hükümlerin cereyanı daha doğru olacağı mütalea-
sile müddet ve itiraza dair fıkranın büsbütün tayyi teklifi ekseriyetle kabul edilmemiştir. 

Ancak encümen (yolile ilân) cümlesi yerine (yerine göre münasip vasıtalarla ilân ) cümlesini 
koymuş ve bu suretle ilân tarzının tatbikatta birgûna müşküle uğraması ihtimalini ortadan kal
dırmıştır. 

Beşinci madde ile Hükümetin bu lâyiha hükmünün makabline teşmilini istihdaf eden maddesi 
encümenimizce muvakkat bir madde halinde ve tafsilli hükümleri muhtevi olarak tesbit edilmiştir. 
Maliye encümeninin buna dair mazbatada görülen mütaleasında her ne kadar muhaffif cezaî 
hükümlerle usule müteallik tadilin ayrıca madde olarak konmasına mahal kalmadan makabline şa
mil olacağı hukukî nazariyeler icabından olduğu serdedilmekte ise de maslahat uygun bulunan ve 
alâkalıların hukukunu ihlâl etmemiş olan makable teşmil hususu açık olarak muvakkat bir mad
dede yazılması maksadın tamamile temin edileceği mülâhaza edilmiştir. 

Muvakkat maddenin son fıkrasındaki ihtirazı kayit, meri kanuna göre tahsili emval kanu
nu mucibince haklarında hapsen tazyik hükmü tatbik edilmiş olan hafif para cezası mahkûmları
nın yeni hükme istinaden cezalarının hapse çevrilmeyeceği ve para cezası hapse çevrilince zâ-
manî mahiyette olsa bile artık kendilerinden ilerde iktisap edecekleri mallarına müracaatla 
para istenmemesinin ceza hukuku nazariyelerine uygun olarak tesbiti lüzumlu görülmüştür. 

Lâyiha havale mucibince Bütçe encümenine tevdi edilmek üzere Yüksek Reisliğe takdim kı
lınır. 

Adliye K. Us. Ad. İv Us. N. M. M. K;ı. Az;i Aza Aza Aza 
Koeıaoli Yozgat (Jn ıı;ı k kn lc Udime Trabzon Erzineıa,n 

SalâhnUi» A. finindi Onman Sijiazi Şm-f h'aif Abdiillıak 
A y.ii A z;ı A z;ı, A Zii 

K o n y a Koc.ii e I i K a r s l ialıkcsi,r 
>S\ Sim lîaytj) Ntı.zif Vasfi 
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Bütçe encümeni mazbatası 

T. H. M. M. 
Milce e ne'ilmen i .7/ - V - 1 !):):> 

}f. NO. 18!) 
Fsas NO. 1/G09 

Yüksek Reisliğe 

Kaçakçılığın men ve takibine dair olan kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna 
bir fıkra ilâvesi hakkında olup Gümrük ve inhisarlar, Maliye ve Adliye encümenleri mazbatalarıle bir
likte encümenimize tevdi edilen kanun lâyihası Gümrük ve inhisarlar vekili beyin huzurile tetkik ve 
mütalea olundu. 

Esbabı mucibesine ve ayrıca alınan izahata binaen lâyiha encümenimizce, Adliye encümeninin ta
dilâtı dairesinde kabul edilmiştir. Umumî heyetin tasvibine arzolunur. 

Rüfee En. Reisi 
(îinnüşane Aksaray Çorum Edirne Elfıziz Erzurum 
II. Fehmi A. S üre ı///(i Mustafa Faik II. Talisin Asını 
islaıiiluıl İsparta Kayseri Kırklareli Kırklareli Manisa Yozgat 
Sade/liıı Miikerrem A. I film i M.Nahil, Şevket M.Tıırı/nl S. Sun 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

1.0.1.8 sayılı hamımın hası maddelerinin 
deıjisl irilmesi ve ha kanuna bir fıkra 

ilâvesi hakkında kılının lâıjihası 

MADDE 1 — Kaçakçılığın men ve takibine 
dair 7*1-1932 tarih ve 1918 sayılı kanunun 23 
üncü maddesinin 2 numaralı bendi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir: 

Oyun ve sigara kâğıdı, kibrit, çakmak, barut, 
ateşli ecza ve infilâklı maddeler, fişek ve av mal
zemesi, saçma gibi kaçak maddeler en yakın 
gümrük ve inhisar idaresi memurlarınca ve 
bulunmadıkları yerlerde ora Hükümetince ilişik
lilerin gözü önünde yok edilir ve bu iş ikinci 
bir zabıt varakasına geçirilir, 

Suçlusu bilinmeyen veya kaçmış bulunan ka
çak maddelerin tesbitinde ve yok edilmesinde 
suçlunun bulunması aranmaz. Kaçak olarak tutu

lan tütün ve sigaralar takdir edilecek bedelle il
mühaber karşılığında inhisar idaresine verilir. 
Bunlardan kullanmağa elverişli olmayanlar o 
idarece ayırt edilerek yok edilir. 

CÜMRÜK VK İNHİSARLAR ENCÜMENİNİN 
TADİLİ 

MADDE 1 — Kaçakçılığın men ve takibine 
dair 2 -1 -1932 tarih ve 1918 sayılı kanunun 
23 üncü maddesinin 2 numaralı bendi aşağıda
ki şekilde değiştirilmiştir: 

Oyun ve sigara kâğıdı, kibrit, çakmak, 
ateşli ecza, fişek ve av malzemesi gibi kaçak 
maddeler en yakın Gümrük ve inhisar idaresi 
memurlarınca ve bulunmadıkları yerlerde ora 
Hükümetince ilişiklilerinin gözü önünde yok 
edilir ve bu iş ikinci bir zabıt varakasına ge
çirilir. 

Suçlusu bilinmeyen veya kaçmış bulunan ka
çak maddelerin tesbitinde ve yok edilmesinde 
suçlunun bulunması aranmaz. Kaçak olarak 
tutulan tütün ve sigaralar ile barut, saçma 
ve infilâklı maddeler takdir edilecek bedel ile 
ilmühaber karşılığında ait oldukları inhisar 
idaresine verilir. Bunlardan elverişli olmayan
lar o idarelerce ayırt edilerek yok edilir. 
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MALİYU KNUÜMKNİNİN TADİLİ 

7 kânunusani 10:12 tarih re 101.S sayılı 
/<ant<unn :>:>, ~)~>, ~>0' ueı maddelerinin de
yiş/irilmesine re bu kanunun- ~>s inci 

maddesine bir ///r/Y/ Hâresine dair 
kanun lâyihası 

MADDE 1 — Kaçakçılığın men ve takibine 
dair 7 - I - 1932 tarih ve 1918 sayılı kanunun 23 
üncü maddesinin 2 numaralı bendi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir : 

Gümrük ve inhisar kaçakçılığına ait cezaî 
hükümler 

Cezaî hükümler faslının birinci kısmında yazı
lı suçlara müteallik kaçak eşya müstesna olmak 
üzere gerek hariçten gelsin ve gerek dahilde 
bulunsun kaçak eşya ve maddeler derhal zap-
tolunur ve tutuldukları yere en yakın olan 
Hükümet merkezinde ve maznunun huzurunda 
zabıta memurile ait olduğu gümrük ve inhisar
lar memurlarından ve bulunmadığı yerlerde 
malmemurlanndan mürekkep bir heyet tarafın
dan nevi ve adet ve miktarını bildiren bir zabıt 
varakası tanzim ve imza olunur. 

Bunların arasında : 
I - Suçun sübut delili olmakla beraber mahi

yetinin tayini fen ve ihtisas erbabının tahlil veya 
tetkikine bağlı bulunan memnu maddeler zabıta 
memurunun resmî mührü ile mühürlenerek bu 

ADLİYE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

1018 sandı kaçakçılığın men re takibine dair 
kanun un bazı maddelerinin değiştirilmesine 
re bu kanunun ~>8 inci maddesine bir fıkra 

Hâresine dair kamın lâyihası 

MADDE 1 — Maliye encümeninin aynen. 
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MADDE 2 — 55 inci madde şu şekle konul
muştur : 

Bu kanunun 12, 13, 14 üncü nıaddelerilc 16 
inci maddesinin son fıkrasında yazılı suçlara 
gümrük memurlarından teşkil edilen komisyon
larca ve 25 inci maddesinin birinci fıkrasile 44 
üncü maddesinde yazılı suçlara 1701 sayılı kanu
nun 69 ve 70 inci maddelerinde yazılı heyetlerce, 
karar verilir. 

Yukarıdaki fıkrada yazılı mercilerce verilen 
kararlara karşı suçlu ve gümrük veya inhisar ida
releri, 1701 sayılı kanunda gösterilen müddet ve 
usul dairesinde sulh hâkimlerine itiraz edebilir
ler. 

Sulh hâkimlerinin itiraz üzerine verecekleri 
kararlar katidir. Ancak 50 liradan çok değerde 
olan eşyanın müsaderesi hakkındaki kararlar 
temyiz edilebilir. 

MADDE 3 — 56 inci maddenin 5 inci ve 6 in
ci fıkraları şu şekilde değiştirilmiştir; 
Bu kanunda yazılı ağır ve hafif para cezaları, 
ilişikli idarelerce hapis hükmü müstesna olmak 
üzere tahsili emval kanununa göre tahsil olunur. 
Bu suretle alınamayan ağır para cezaları Türk 
ceza kanununun hükümlerine göre hapse ve hafif 

MADDE 2 — Hükümetin teklifi aynen ka
bul. 

MADDE Hükümetin teklifi aynen, ka 
bul. 
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baptaki zabıt varakasile birlikte Gürmük veya 
inhisar idaresine makbuz mukabilinde verilir. 

I I - Kaçak olarak tutulan oyun ve sigara kâ
ğıdı, kibrit, çakmak gibi maddeler en yakın 
Gümrük ve inhisar idaresi memurlarınca ve bu
lunmadıkları yerlerde ora Hükümetince ilişiklile
rin gözü önünde yok edilir, ve bu iş ikinci bir 
zabıt varakasına geçirilir. Suçlusu bilinmeyen 
veya kaçmış bulunan kaçak maddelerin tesbi-
tinde ve yok edilmesinde suçlunun bulunması 
aranmaz. 

Kaçak olarak tutulan tütün ve sigaralar ile 
barut, ateşli ecza, infilâklı maddeler, saçma, fi
şek ve av malzemesi takdir edilecek bedel ile 
ilmühaber karşılığında inhisar idaresine verilir. 
Bunlardan kullanılmağa elverişli olmayanlar 
o idarece ayırt edilerek yok edilir. 

III - Satılması veya kullanılması memnu ol
mayan kaçak maddeler ait olduğu gümrük veya 
inhisarlar idaresine ve bulunmayan yerlerde 
malmemuruna ilmühaber mukabilinde teslim olu
nur. 

Yukarıki hükümler gümrüklerce tutulan in
hisar eşya ve maddeleri hakkında dahi caridir. 

MADDE 2 — Hükümetin teklifi aynen 

MADDE 3 — Hükümetin teklifi aynen 

MADDE 2 — Mezkûr kanunun 55 inci mad
desi aşağıda yazılı.şekilde konulmuştur: 

Bu kanunun 12, 13 ve 14 üncü maddelerile 
16 ncı maddesinin son fıkrasında yazılı fiillere 
gümrük memurlarından teşkil edilen komisyon
larca ve 25 inci maddenin birinci fıkrasile 44 
üncü maddede yazılı fiillere 1701 sayılı kanu
nun 69 ve 70 inci maddelerinde yazılı heyetler
ce para cezası ve müsadere kararı verilir. 

Yukarıki fıkrada yazılı mercilerce verilen 
kararlara karşı suçlu ve gümrük veya inhisar 
idareleri taraflarından 1701 sayılı kanunda 
gösterilen müddet ve usul dairesinde sulh mah
kemelerinde itiraz olunabilir. 

Sulh mahkemelerinin itiraz üzerine verecek
leri kararlar katidir. Şu kadar ki değeri elli li
radan fazla olan eşyanın müsaderesi hakkında
ki kararlar temyiz olunabilir. 

MADDE 3 — Hükümetin teklifi aynen. 
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para cezaları her üç lira ve küsuru için bir gün 
hesabile hafif hapse çevrilmek üzere gümrük veya 
inhisar idarelerinin verecekleri müzekkereler, 
Cumhuriyet müddeiumumiliklerince infaz olunur. 

MADDE 4 — 58 inci maddeye aşağıdaki fık
ra eklenmiştir: 

Tutulan kaçak eşya ve nakil vasıtalarile kaçak 
maddelerin yapılmasında kullanılan aletlerin sa
hibi veya taşıyanı kaçar ve kim olduğu biline-
mezse tutulan zabıt varakası veya tahkikat ev
rakı üzerine salahiyetli mahkeme veya heyetler
ce kaçak eşya, alet ve vasıtaların müsaderesine 
karar verilir. 

Bu karar verildiğinden beş gün içinde yolu ile 
ilân edilir. İlân tarihinden bir ay içinde ilişik-
lilerce mahkemeye itiraz edilmezse müsadere ka
ran katilesir. 

MADDE 5 — Bu kanun, 1918 sayılı kanu
nun neşri tarihinden muteberdir. 

MADDE 6 — Bu kanunun hükümlerini İcra 
Vekilleri yerine getirir. 

12 - IV - 1933 
Ad. V. M. M. V. 

Yusuf Kemal Zekâi 
Ha. V. Mal. V. 

Dr. T. Rüştü, M. Abdülhalik 
Na. V. 1.K. V. 

Bş. V. 
İsmet 

Dn. V. 
#• Kaka 

M:C. V. 
Dr. Reşit Galip Hilmi 

S. I. M. V . Cî. i. V . 
Dr. Refik Ali Rana 

M. Celâl 
Zı\ V. 

Muhlis 

MADDE 4 — Hükümetin teklifi aynen ka
bul. 

MADDE 5 — Hükümetin teklifi aynen ka
bul. 

MADDE 6 — Hükümetin teklifi aynen ka
bul. 
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MADDE 4 — Hükümetin teklifi aynen 

MADDE 5 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 6 — Hükümetin teklifi aynen 

MADDE 4 — Mezkûr kanunun elli sekizin
ci maddesine aşağıda yazılı fıkra eklenmiştir: 

Tutulan kaçak eşya ve nakil vasrtalarile ka
çak maddelerin yapılmasında kullanılan âletle
rin sahibi veya taşıyanı kaçar ve kim olduğu 
bilinmezse tutulan zabıt varakası veya tahkikat 
evrakı üzerine salahiyetli mahkeme veya he
yetlerce kaçak eşya, alet ve vasıtaların müsa
deresine karar verilir. 

Bu karar verildiğinden beş gün içinde yeri
ne göre münasip vasıtalarla ilân edilir. îlân 
tarihinden bir ay içinde alâkalılarca mahkemeye 
itiraz edilmezse müsadere kararı katileşir. 

Muvakkat madde — Bu kanunun 3 ve 4 ün
cü madde hükümleri 1918 sayılı kanunun meri
yeti tarihinden bu kanunun neşri tarihine kadar 
yapılmış olan fiiller hakkında da tatbik olu
nur. 

Şu kadar ki hafif para cezasının infazı için 
tahsili emval kanununa göre hapisle tazyik 
edilmiş olanlar hakkında bu kanunun üçüncü 
maddesi mucibince para cezası istenemeyeceği 
gibi para cezası hapse de çevrilemez. 

MADDE 5 
teberdir. 

Bu kanun nesri tarihinden mu-

MADDE 6 — Hükümetin teklifi aynen. 





Sıra No 269 
Aydın vilâyetinin yapacağı 100 000 liralık istikraza Hazinenin 

kefaletine dair 1/731 numaralı kanun lâyihası ve Bütçe 
encümeni mazbatası 

r. c. 
Başvekâlet 29-V-l 933 

Muamelât Müdürlüğü 
Sayı: 611665 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 
Aydın Vilâyetinin yapacağı yüz bin liralık istikraza Hazinenin kefaleti hakkında Maliye 

Vekilliğince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 28-V-1933 te Yüksek Meclise arzı karar
laştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte Yüksek huzurlarına sunulmuştur efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Esbabı mucibe 

Aydın vilâyeti yol inşaatına tahsis edilmek üzere yüz bin liralık bir istikraz akdine zaruret 
hâsıl olduğundan Hazine vasıtasile tahsil edilmekte olan munzam kesirlerden bir kısmının 
karşılık gösterilmek suretile temini mezkûr vilâyetçe talep edilmekte olduğu Dahiliye vekâleti 
celilesinden bildirilmiştir. 

Bu vilâyetin umumî varidatı beş yüz bin ve Hazinece cibayet edilmekte olan munzam 
kesirleri iki yüz yetmişj beş bin lirayı mütecaviz bulunmasına göre idarei umamiyei vilâyat 
kanununun 131 nci maddesi mucibince vilâyet umuru nafıasına sarf edilmek üzere adi varida
tının bir sülüsünü tecavüz etmeyen bu istikrazın akdi valinin teklifi ve vilâyet umumî mecli
sinin kararile mümkün bulunmaktadır. 

Ancak akti istenilen istikrazın uzun vadeli ve mühim miktarda olması sebebile Hazinenin 
tahsisen kefaleti olmadıkça temini çok müşkil ve Hazinece de kanunu mahsus istihsal etme
dikçe kefalet edilmesi imkânsız olduğunun yol işaatının temini için Hazinece tahsil edilmekte 
olan ve miktarı müsait bulunan munzam kesirler karşılık tutularak işbu istikraza kefalet ede
bilmesi için rapten arz ve takdim kılınan lâyilıai kanuniye tanzim ve takdim edilmiştir 

Bütçe encümeni mazbatası 
T. B. M. M. 

Bütçe encümeni 31 ~V-1933 
M. No. 190 

fzsas No. 1/731 
Yüksek Reisliğe 

Aydın vilâyetinin yapacağı yüz bin liralık istikraza Hazinenin kefaleti hakkında olup Baş
vekâletin 29 mayıs 1933 tarih ve 6/16ö5 numaralı tezkeresile Yüksek Meclise gönderilerek 
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encümenimize havale buyurulan kanun lâyihası tetkik ve mütalea edildi. 

Teklif olunan kanun lâyihası esas itibarilc kabul edilmekle beraber lâyihanın birinci mad
desi metninde bazı tadilât yapılmıştır. Yeniden hazırlanan kanun lâyihası Umumî Heyetin 
Yüksek tasvibine arzolunur. 

Reis 
Oünıüşanc 
//. relimi 

Erzurum 
Asım 

Kırklareli 
Şevket 

Ahsaray 
A. Süreyya 
İstanbul 

Sadettin 
Manisa 

M. Turgut 

Çorum 
Mustafa 
İsparta 

Mükerrem 
Sivas 

M. Remzi 

Edirne 
Faik 

Kayseri 
A. Hilmi 

Yozgat 
5. Sırrı 

Elâziz 
ti. Tahsin 

Kırklareli 
M. Nakit 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 
Aydın vilayetinin yapacağı yüz bin liralık istik
raza hazinenin kefaleti hakkında hanım lâyihası 

1 — Aydın Vilâyetinin yol inşaatına tahsis 
edilmek ve azamî beş sene zarfında itfa edil
mek üzere yapacağı yüz bin liralık istikraza 
Hazinece cibayet edilmekte olan munzam kesir
ler karşılık tutularak Maliye vekâleti kefalet 
etmeye mezundur. 

2 — İşbu kanun neşri tarihinden mute
berdir. 

3 — İşbu kanunun hükümlerini icraya 
Maliye ve Dahiliye vekilleri memurdur. 

28-V-1933 
liş. V. Ad. V. M. M. V. 
İsmet S. SaracoqJu Zckâi 

Da. V. Ha. V. V. ' Mal. V. 
Ş. Kaya- S. Kaya M. Abdülhalik 

MI:. V. NÎI .V. IK. V. 
Dr. Kesif; Galip Hilmi M. Celal 

S. i. M. V. G, I. V. Zr. V. 
Dr. Refik A U Rana, Muhlis 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

MADDE i — Senelik taksiti Hazinece ci
bayet edilmekte olan vilâyete ait munzam 
kesirlerin senelik tutarını geçmemek ve yol 
inşaatına tahsis olunmak ve en çok beş senede 
ödenmek üzere Aydın vilâyetince 100 000 
liraya kadar yapılacak istikraza Maliye Vekili 
kefalete mezundur. 

Mezkûr vilâyet munzam kesirleri istikraz 
tamamen ödeninceye kadar Hazinece kefalete 
karşılık tutulur. 

MADDE 2 — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — » « » 



Sıra No 271 
Tahdidi sin kanununun 2 nci maddesine müzeyyel I/30 
numaralı kanun lâyihası ve Millî müdafaa, Maliye ve Bütçe 

encümenleri mazbataları 

T.C. " .:".*"""• v . V ' " 
Başvekâlet 

Muamelât •müdürlüğü 19 - III -1933 
Sayı: G/775 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 
1427 numaralı tahdidi sin kanununun 2 nci maddesine müzeyyel askerî memurların tahdidi sinle

ri hakkında M. Müdafaa vekâletince hazırlanan ve îcra Vekilleri Heyetinin 11 - III -1931 tarihli 
içtimaında Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte takdim olun-
muştur. 

Muktazasımn ifasına müsaade buyurulmasını rica ederim efendim. 
Başvekil 
İsmet 

Esbabı mucibe 

1 — 15 mayıs 1929 tarih ve 1455 numaralı askeri memurlar kanununun sekizinci maddesinde: 
Askerî memurların terfi, sicil, inzibat ve sair muamelât hususunda maaşça muadili bulundukları 

zabitan hakkında mevzu kavanin ve nizamata tâbi oldukları zikredilmektedir. Bu kanuna merbut 
cetvelde muharrer muhtelif meslek erbabının tahdidi sinleri kısmen mülga 11 ağustos 1325 tarihli 
askerî tekaüt kanununun 15 inci maddesinde münderiç ise de mezkûr kanunun halen mülga bulun
masına ve mevzuatı hazirei kanuniyede bu meslek erbabının hududu sinleri yazılı olmasına ve bilfarz 
mevcut olsa bile mezkûr 1455 numaralı kanunun sahai tatbika vazını müteakip tahdidi sin hakların
daki ahkâmın tabiatile mefsuh olacağı derkâr bulunmasına mebni mezkûr kanun hükmünün tama-
mile infazı esbabını istikmalen ve az çok ordunun harekât ve sekenatı nazarı dikkate alınarak as
kerî memurlar için halen meri 24 nisan 1929 tarihli tahdidi sin kanununun 2 inci maddesine bir fık
ra tezyiline lüzum görülmüştür. 

2 — Zabit vekilleri için kanunda bir kayit olmadığından bunların da tahdidi sinleri işaret edil
miştir. 

3 — Mafevk makamda esaleten müstahdem olanların o makamın muadili bulunan rütbe tahdidi 
sinnine tâbi tutulması muvafık görülmekle bu bapta kaleme alman lâyihai kanuniye bağlı olarak 
takdim kılınmıştır. ' , , 
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M. M. Encümeni mazbatası 

T. /i. M. M. 
M. .1/. Kncihneni 9 -1 - 1932 
Karar No. 7 
Kaos No. 1/30 

Yüksek Reisliğe 

Tahdidi sin kanununa bazı maddeler ilâvesi hakkındaki lâyihanın M. M. Encümenince 
3 - VI -1931 tarihli kabul edilen şeklinin M. M. Vekâletinin yeniden teklif ettiği şekilde tanzim 
edilmesinin muvafık olacağı ve bu hususta bir karar verilmezden evvel mütalea alınmak maksa-
dile encümenimize havale buyurulan Maliye encümeninin mazbatası ve merbutu evrak tetkik ve 
müzakere edildi: 

Filhakika 13 haziran 1325 tarihli yaş kanunundaki bazı tabirler değiştirilmiş ve bazı hüküm
ler yeniden ilâve edilmiş ve ayni zamanda da esas hükümler mahfuz bırakılmıştır. Bu hale göre ka
nun heyeti umumiyesinin yeniden tedvini muvafıktır. Binaenaleyh encümenimiz M. M. Vekâle
tince tanzim edilen yeni eşklinin kabule şayan olduğuna ve evrakın Maliye encümenine iade edil
mek üzere Yüksek Reisliğe takdimine karar verilmiştir, arzolunur. 

İYİ. M. K. Us. M. M. Kfı. Aza Aza Aza Aza 
(iirt\sıın Kacrs Diyar-bekir Tokat Bilecik Kırşehir Tokat 

İhsan Kâzım Hüsnü İbrahim L. Müfit B. Lûtfi 

Aza Aza Aza Aza lı » 
Bileoik Malatya Cebeliboı-ukot Elâ.ziz 
Salih M. Nedim Naci Ahmet Saffet . . • »• 

Maliye encümeni mazbatası 

T.B.M.M. 
Maliye encümeni 16 - III -1932 

Karar No. 29 
Esas No. 1/30 

Yüksek Reisliğe 

1427 numaralı tahdidi sin kanununa bazı maddeler ilâvesine dair Başvekâletin 19 mart 1931 ta
rih ve 6/775 numaralı tezkeresile encümene havale buyurulan lâyiha ve merbutatı mütalea ve tetkik 
olundu. 

Zabit sınıfında bulunmayanların sinlerini tahdit eden 11 ağustos 1325 tarihli askerî tekaüt ve is
tifa kanunu, 1683 numaralı yeni askerî ve mülkî tekaüt kanunile mülgadır. Hükmü meri 13 haziran 
1325 tarihli tahdidi sin kanununda ise askerî memurların ve zabit vekillerinin tahdidi sinnine dair 
ahkâm tamamen mevcut değildir. 

Binaenaleyh bu noksanı tamamlamak maksadile mezkûr kanun lâyihası hazırlanmıştır. 
Şu kadar ki ordu zabitlerile, terfi, sicil, inzibat ve sair hususatta zabitan hakkında mevzu kava-

nin ve nizamata tâbi olan askerî memur ve zabit vekillerinin yaş hadlerini ayn ayrı kanunlarla 
meri tutmaktansa buna müteferri bütün hükümlerin bir kanunla tedvini muamelâtın selâmet ve su
huleti noktasından daha muvafık olacağından gerek ordu zabitlerinin tahdidi sinnine dair elyevm 
meri olan ahkâm aynen ilâve olunmak, gerek askerî memurlarla zabit vekillerinin sinlerini tahdide 
müteallik hükümleri ihtiva etmek suretile yeniden bir kanun lâyihası tanzimi encümence münasip 
görülmüş ve Millî Müdafaa vekâletince bu yolda bir lâyiha şekli hazırlanmıştır. 

Millî Müdafaa encümenince tetkik edilerek mündericatı muvafık görülen bu lâyiha şekli encüme-
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nimizce de memuru mahsusu huzurile bittetkik aynen kabul edilmiştir. 

Havalesi mucibince Bütçe encümnine tevdi buyurulmak üzere Yüksek Reisliğe takdim olunur. 

Kâtip Aza Aza Aza 
İstanbul İsparta Malatya Mersin 
M. Ziya Kemal Turan M. Nedim A. Hamdı 

Reis Na. 
Konya 

Refik 
Aza 

Diyartbekir 

Zülfü 

M. M. 
B ayazı t 
İhsan 

Bütçe encümeni mazbatası 
T. B- M. M. 

Hiifrc encümeni SI - V - lOoH 
M. Xo.WO 

FsdS \o. 1/:U) 
Yüksek Reisliğe 

Askerî memurların tahdidi sinleri hakkında olup Millî Müdafaa ve Maliye encümenleri mazbata-
larile birlikte encümenimize tevdi kılınan kanun lâyihası Millî Müdafaa vekili Beyin huzurile 
encümenimizce de tetkik ve mütalea edildi. 

Bu bapta cereyan eden müzakere neticesinde encümenimizce de Millî Müdafaa vekâletinin ikin
ci teklif lâyihası aynen kabul edilmiştir. 

Umumî heyetin yüksek tasvibine arzolunur. 

Keis 
(iümüşane 

/ / . Fehmi, 
İsparta 

M M,-er re m 
M.-ıtı isa 

.)/. Tun/ut 

Aksaray 
A. Süreyya 

İstanbul 
Sadettin 

Sivas 
.)/. Remzi 

Edil'ne 
Faik 
Kayseri 

A. Hilmi 
Yoz^al 

»S'. Sırrı 

Çorum 
Mustafa 
Kırklareli 
M. Ntıhil 

El aziz 

/ / . Tahsin 
Kırk la el i 

Şerkel 

Erzurum 
Asım 

Niğde 
Faik 
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HÜKÜMETÎN TEKLİFİ M 

Zabit've askerî memurların tekaüdü için rütbe ve sınıflarına göre tayin olunan 
yasları bildiren kanun lâyihası 

MADDE İ — Bütün zabit ve askerî memurlardan aşağıdaki maddelerde gösterilen yaşlan biti
renler hizmete muktedir olsalar dahi nzalarına bakılmaksızın tekaüt edileceklerdir. Bu suretle tekaüt 
edilenler 1076 numaralaı ihtiyat zabit ve askerî memurlar kanunu hükümlerine tabidirler. Mez
kûr kanuna tevfikan hizmete alındıkları zaman kendi rütbe ve sınıflarındaki muvazzaf zabit ve 
askerî memurların almakta oldukları muhassasatı alırlar. 

MADDE 2 — Zabit vekilleri, mülâzim ve birinci mülâzimler için hizmet edecekleri azamî yaş 
(Kırk bir) yüzbaşı ve kıdemli yüzbaşılar için (Kırk altı), binbaşılar için (Elli iki), kaymakamlar 
için (Elli beş), miralaylar için (Elli sekiz), livalar için (Altmış), ferik ve birinci ferikler için 
(Altmış beş), müşürler için (Altmış sekiz) dir. 

MADDE 3 — Askerî memurların hizmet edecekleri azamî yaş (Altmış) tır. Yalnız altıncı, ye
dinci, sekizinci sınıflar ile memur muavinlerinin azamî yaşları (Elli beş) tir. 

MADDE 4 — 13 haziran 325 tarihli tahdidi sin kanunu ile işbu kanunun ikinci maddesinin tadi
line dair 1427 numaralı kanun mülgadır. 

MADDE 5 — Bu. kanun neşri tarihinden muteberdir. 

MADDE 6 — Bu kanunun hükümlerini icraya Millî Müdafaa vekili memurdur. 
Kş. V. Ad. V. M. M. V. T)a. Y. Ha. V. Mal. V. Mf. V. 

ismet Y.Kemal Zekâi Ş. Kaya Dr. T. Rüştü M. Abdülhalik Esat 
Na. V. Ik. V. S. I. M. V.' 
Hilmi M. Şeref Dr. Refik 



Sıra No 154 
Nahiye müdürlerinin tayini hakkında I/554 numaralı kanun 

lâyihası ve Dahiliye encümeni mazbatası 

T . a . " • • • - ' 
Başvekâlet 11-111 - 10S3 

Muamelât müdürlüğü 
Sayı: 6/615 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

Nahiye müdürlerinin tayini sureti hakkında Dahiliye vekilliğince hazırlanan ve icra Vekilleri 
Heyetinin 4 - III -1933 tarihli toplantısında Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası es

babı mucibesile birlikte sunulmuştur efendim. 
Başvekil 

. . . . . ' • • . .. i . ' I sın el 

Esbabı mucibe lâyihası 

Vilâyet idaresi kanununun 52, 53, 54, 55, 56, ve 57 nci maddeleri nahiye müdürlerine çok esaslı 
vazifeler vermiştir. Nahiye müdürleri nahiyenin en yüksek Hükümet memurudur. Nahiye dahilin
de kanun ve nizamnamelerin neşir ve ilânı ve tatbikini temin ile mükelleftir. Nahiyenin emniyet 
ve asayişini muhafazadan müdür mesuldür. Nahiyeye mürettep jandarmalar asayiş hususunda mü
dürden aldıkları emirleri ifa ederler. Müdür nahiyesi dahilindeki köyleri köy kanunu hükümle
rine göre nezaret ve murakabesi altında bulundurur. Müdür halkın müracaat ve şikâyetlerini din
ler nüfus kanunu hükümlerini tatbik ve icra eder. Bu muhtelif işlerde ilk temas noktası olan na
hiye müdürleri bilhassa asayiş gibi nazik hususların ilk mercii ve derhal tedbir alacak merhalesi-
dir. Buna rağmen bu mevki için bir menşe olmadığı gibi bir münteha da yoktur. Dahiliye me
murları kanununun elyevm meri olan hükümlerine göre bir nahiye müdürü için terfi imkânı ancak 
yüksek tahsil görmüş olmasile kabildir. Halbuki her zaman bu şerait içinde nahiye müdürü bulu
namadığından zarurî olarak yerli ve idare kıymeti olmayan kimseler tayin olunmaktadır. Lise tah
sili olup vazifesinde muvaffakiyet gösteren nahiye müdürleri içinde bu günkü hükümlere göre 
terfi imkânı bulunmamaktadır, tşte buna binaen nahiye müdürlüğü için menşe olarak polis ko
miserlikleri kabul edilmiş ve kanunun birinci maddesinde yüksek tahsilli nahiye müdürlerinden 
maada bu vazife için polis komiserlikleri bir menşe olarak gösterilmiştir. Nahiye hizmetinden 
sonra yine polis teşkilâtı kanunu dairesinde terfileri imkânı hâsıl olmak üzere ikinci maddedeki 
hükümler konulmuştur. '.- ' \ 

Bu gün müstahdem olan nahiye müdürlerinin müktesep haklan tanınmakla beraber matlup va
sıflan haiz olanların polis komiseri olabilmesini temin için üçüncü madde tanzim edilmiştir. 

Dördüncü maddede ise bu kanuna muhalif hükümlerin ilga edildiği tasrih edilmiştir. 
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Yüksek Reisliğe 
Nahiye müdürlerinin tayini sureti hakkında Dahiliye vekilliğince hazırlanan ve icra vekilleri 

Heyetinin 4 - III - 1933 tarihli toplantısında Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası 
esbabı mucibesile Başvekâletin" 11 mart 1933 tarih ve 6/615 numaralı tezkeresine bağlı olarak 
encümenimize havale buyurulmus olmakla Dahiliye Vekili Beyin hazır bulunduğu 20 - IV - 1933 
tarihli toplanışımızda mütalea ve mesele müzakere olundu. 

Dahiliye vekilliğinin esbabı mucibesinde : Vilâyet idaresi kanunu mucibince muhtelif ve mü
him vazifeler ifasile mükellef bulunan nahiye müdürlerinden âli tahsil görmeyenler için bir baş
langıç basamağı olmadığı gibi yükselme imkânı da bulunmadığı lise tahsili görüpte müdürlükte 
muvaffakiyt gösterenlerin dahi Dahiliye memurları kanununun hükmü karşısında terfileri müm
kün olmadığından bunlar da müdürlüklere rağbet göstermedikleri cihetle nahiye müdürlüklerine ek
seriya ehliyetsiz kimselerin zarurî olarak tayin edildiği beyan edilmekte ve mülkiye ve hukuk 
mektebi mezunları ile bu boşluğu doldurmağa şimdiki halde imkân görülmediğinden aslî meslekle
rine irtibatları baki kalacak olan polis komiserlerinin nahiye müdürlüklerinde istihdamları yo-
lile bu ihtiyacın tatmin olunması muvafık bulunacağı dermeyan olunmaktadır. 

Yapılan konuşma sonunda: Nahiyelerin mülkiye ve hukuk mekteplerinden mezun müdürlerle 
donatılması encümenimizin en büyük isteği ise de bunun şimdilik mümkün olmadığı aşikâr bulun
duğundan Dahiliye vekilliğinin gösterdiği yol maslahata muvafık görülmüş ve lâyihanın aynen 
kabulüne karar verilmiştir. 

Yüksek Reisliğe arzolunur. 

Dahi l iye K. Ueisi 1\. 1»\ V. M. J\l. İ v i l i p A/,a 
Tek i rdağ (Çanakkale Burdur Adana 

M- AV/////.- Şükrü Halil Ali Milnif 
A/.a Aza Aza Aza 

Kars Kütahya (/orııııı Zonguldak 

Baha Tali alemci L Kemal Rifal 

JLÜ KÛM UT İN TEKLİ Kİ 

Kalıif/e m iidii r/eri ııiıı I a f/i ıı i sn reli luıLhında hdiıaıı lâf/1hası 

MADDE 1 — Nahiye müdürleri,'mülkiye ve hükük mektebi mezunlarından ve polis komiser
lerinden tayin olunur. 

MADDE 2 — Nahiye müdürlüklerine komiserlikten tayin olunanlar Emniyet işleri umum mü
dürlüğü kadrolanndaki sınıf ve derecelerini ve haklarını muhafaza ederler. 

MADDE 3 — Elyevm müstahdem nahiye müdürlerinin müktesep hakları mahfuzdur. Bunlar
dan evsafı matlubeyi haiz olanlar doğrudan doğruya komiserliklere alınabilirler. 

MADDE 4 — Vilâyetler idaresi kanunu; polis teşkilâtı kanunu, dahiliye memurları kanununun 
bu kanuna mugayir hükümleri mülgadır. 

MADDE 5 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 

{\'Aİ\ 

Bursa 
Emin Fikri 
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MADDE 6 — Bu kanunun icrasma Dahiliye vekili memurdur. 

B«. V. Ad. V. M. M. V. Da. V. 
fsmcl, Yusuf Kemal Zekâi $. Kaya 

N;ı. V. Ik. V. S. İ. M. V. 
Hilmi M. Celâl Dr. Uefik 

II. V. V. 
AŞY. Kaya 

(i. i. V. 

4 - I I I 1933 
Mal. V. Mf. V. 

M. Abdülhalik Dr. Kesil Galip 
Zr. V. 

Muhlis 




