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1 — SABIK ZABIT HULASASI 

1935 mali yih Maliye ve Hariciye vekaletleri biit-
seleri arasmda miinakale ve (L) cetvelinde degigiklik 
yapilmasma, 

Ankara Niimune hastanesi kadrosundaki hemgire 
adedinin artinlmasma dair kanun layihalan kabul 
edildi. 

Giimriik ve inhisarlar vekilligi memurlan kanunu 

2 — HAVALE 

L&yihalar 
1 — Munzur vilayeti halkmdan olub da miiddeti 

icjnde niifus ve askerlik gubelerine miiracaatla kayidle-
rini yaptirmamis. saklilaria yoklama kagagi, bakaya, 
firari ve izinsizlerin yazimi ve cezalarmm affi hak-
kmda kanun layihasi (1/333) (Milli Mudafaa, Dahi-
liye ve Adliye enciimenlerine) 

Tezkereler 
2 — Ceza muhakemeleri usulii kanununun 305 nci 

maddesinin tefsirine dair Ba§vekalet tezkercsi (3/175) 
(Adliye enctimenine) 

1 — Giresun mebusu Miinir Akkaya ve Ktrse-
hir memusu Lutfi Miifid Ozdesin, Arzuhal encii-
meninin 30 - VI - 1934 tarihli haftaltk kardrlar 
cetvelindeki 124 sayili kararimn tfmumi heyette 
miizakeresine dair takriri ve Arzuhal encumeni 
mazbatasi hakkmda Maliye ve Butge enciimenleri 
mazbatalan (4/6) [1] 

BALKAN — Butge encumeni mazbatasi oku-
nacaktir. 

(Biitge encumeni mazbatasi okundu). 
BALKAN — Mazbata hakkmda miitalea var 

ini? 
Mazbatayi kabul edenler ... Etmeyenler ... 

Mazbata kabul edilmistir. 
Bit defa miizakereye tabi maddelerin miiza

keresine gegiyoruz. Digerlerinin tevzii tarihin-

[1] 2 sayili basmayazi zaptm sonundadir. 

layihasmm (13) maddesi miizakere ve kabul edildik-
ten sonra miitebaki maddeleri Memurin encumenine 
havale edildi ve gargamba giinii toplanilmak ttzere ini-
kad bitirildi. 

Baskan Vekili Katib Katib 
Nuri Conker Ktitahya Balikesir 

Na§id Ulug Sabiha Gok§iil 

)1LEN EVRAK 

3 — Konya saylavi Cemal Tekinin te§rii ma-
suniyetinin kaldirilmasma dair Basvekalet tezkeresi 
(3/176) (Adliye ve Te§kilati esasiye enciimenlerinden 
miirekkeb Muhtelit enciimene) 

Mazbatalar 
4 — Birinci umum miifetti§lik te§kilat kadrosunun 

degigtirilmesi hakkmda 1/322, Ugiincii umumi miifet-
ti§lik te§kiline dair 1/323 ve dordiincii umumi mtifet-
ti§lik te§kiline dair 1/324 sayili kanun layihalan ve 
Dahiliye ve Butge enciimenleri mazbatalan (Ruzna-
meye) 

den itibaren 48 saat gegmedigi igin bunlarm mii-
zakeresi cuma gunktt ruznameye almmistrr. 
§imdi iki defa miizakereye tabi mevaddan askeri 
ceza kanununun bazi maddelerinin degistirilme-
sine dair kanun layihasi ile, Askeri muhakeme 
usulii kanununun bazi maddelerinin degistirilme-
sine ve 26 nci maddesine iki fikra eklenmesine 
dair layihanm miistacelen miizakeresi hakkmda 
encumen mazbata muharririnin teklifleri vardir. 

Yiiksek Ba^kanliga 
Askerlik kanununda yapilan degisiklikler 

igin kabul ve nesrolunan kanundaki cezai hii-
kumler askeri ceza ve muhakeme usulii kanunla-
rma konmus oldugundan buna taalluk eden hu-
suslarm ceza miieyyideleri kalmadigmdan aske
ri ceza kanunu ile askeri muhakeme usulii kanu
nunun bazi maddelerini degistiren kanun layiha-

B 1 R I N C I C E L S E 
Agilma saati: 15 

BA§KAN — Tevfik Pikret Silay 

KATlBLER : Sureyya Tevfik Genca (Tokad), Sabiha Gokgiil (Balikesir). 

BALKAN — Meclis agilmistir. 

3 — MtJZAKERE EDlLEN MADDELER 
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larmm mustacelen miizakerelerini teklif ederiz. 
Adliye E. M. M. M. M. E. M. M. 

Kocaeli Diyarbekir 
Salah Yargi K. Seviiktekin 
BALKAN — Iki enciimenin mazbata muharri-

ri askeri ceza kanununa ilavelerle, askeri muha
keme usulii kanununun bazi maddelerinin degis-
tirilmesi hakkindaki kanun layihalarmm miista-
celen miizakeresini istemektedirler. Miistacelen 
miizakere hususunu reyinize arzediyorum. 

Miistacelen miizakeresini kabul edenler ... Et-
meyenler ... Mustacelen miizakeresi kabul edil-
mi§tir. 

2 — Askeri ceza kanununun bazi maddelerinin 
degistirilmesine dair kanun layihasi ve Milli Mii-
dafaa ve Adliye enciimenleri mazbatalan (1/255) 
[1] 

BALKAN — Kanunun heyeti ummniyesi hak-
kmda miitalea var mi? Maddelere gegilmesini 
reyinize arzediyorum. Kabul edenler ... Etmeyen-
ler ... Maddelere gegilmesi kabul edilmistir. 

27 mayis 1930 tarih ve 1632 sayili askeri ceza 
kanununun bazi maddelerinin degistirilmesine 

ve bazi maddelerine ekler konmasma dair 
kanun 

MADDE 1 — Askeri ceza kanununun 17 nci 
maddesine asagida yazili fikra ekleumistir: 

Adli amirler disiplin cezasile birlikte deger 
25 lirayi gegmeyen seyler igin istirdad ve tazmi-
nata da karar verebilirler. 

Bu kararlar aleyhine tefhim veya tebligden 
itibaren 15 gun iginde askeri mahkemede itiraz 
olunabilir. Itiraz iizerine durusma yapilarak hu-
kiim verilir. Itiraz eden, muhakeme igin tayin 
edilen giinde mahkemede bulunmazsa itiraz hak-
kmm dusmesine mahkemece karar verilir. 

Itiraz iizerine mahkemece verilecek kararlar 
kati olub bunlar aleyhine Temyize miiracaat olu-
namaz. 

BALKAN — Madde hakkmda miitalea var 
mi? Maddeyi kabul edenler ... Etmeyenler ... Ka
bul edilmisjtir. 

MADDE 2 — Askeri ceza kanununun 30 ncu 
maddesi asagida yazili sekilde degistirilmistir: 

A) Asagida yazili hallerde tard cezasi her 
halde hukmolunur. 

Verilen kararda tasrih edilmemis olsa bile 
bu nailer tardi miistelzimdir: 

1 - Ceza kanunlan mucibince oltim veya agir 
hapis cezalarma; 

2 - Hirsizlik, emniyeti suiistimal, sahtekar-
lik, dolandiricilik, yalan yere sahidlik, yalan ye-
re yemin, ciiriim tasnii, iftira, irtikab, irtisa, ve 

[1] 25 sayili basmayazi zaphn sonundadir, 

ihtilas suglarmdan birile alti ay veya daha faz-
la hapis cezasma; 

3 - Yabanci memlekete kagmak sugundan ha
pis cezasma mahkumiyet halinde. 

4 - Adli amirler tarafindan askeri muhakeme 
usulii kanununun 216 nci maddesinin 3 ncii fik-
rasmm tatbiki halinde. 

B) Asagida gosterilen hallerde tard cezasi 
hiikmolunabilir: 

1 - Bes seneden fazla hapis cezasi; 
2 - En az haddi bir seneden asagi olmayan 

hapis cezalarmi mucib suglarla birden fazla; 
Mahkumiyet halinde. 
BASKAN — Madde hakkmda miitalea var 

mi? 
HAKKI TARIK US (Giresun) — Maruzatnn 

sekle aittir. Maddenin « A » fikrasi « A§agida 
yazili hallerde tard cezasi her halde hukmolu
nur » diye baslryor. Ondan sonra « Verilen ka
rarda tasrih edilmemis olsa bile bu nailer tardi 
miistelzimdir » deniyor. Zannediyorum ki, iba-
renin tarzini degistirmis olsak kanun ifadesine 
daha yaklasmis oluruz. §u sekilde ya2mak da
ha muvafik olur kanaatindeyim: « Verilen ka-
rarlarda tasrih edilmemis olsa bile asagida yazili 
haller tard cezasmi miistelzimdir » . 

Kanundaki ifade ile ceza her halde birlikte 
hukmolunur denmek isteniyor. Bendenizce iki 
fikrayi birlestirmelidir. 

Sonra 4 ncii fikranm mevzuu, matufun aley-
hi hakakmda da enciimenden rica edecegim. 

B fikrasmm ikinci bendinin sonundaki nok-
tali virgiilu kaldirarak ibareyi birle§tirmek la-
zimdir. 

Ad. En. M. M. SALAH YARGl (Kocaeli) — 
Maddenin (A) fikrasmda bilhassa 1, 2, 3, ncii 
fikralarmda yazili olan hususlarda her halde 
tard cezasmin hiikmedilmesini madde goster-
mektedir. Bu madde : «her halde tard cezasi 
hiikmolunur» dendikten sonra bir fikra daha 
ilave olunmustur. Verilen kararlarda tasrih 
edilmemis olsa bile bu haller tardi miistel
zimdir, demek bilhassa daha fazla dddiincii 
fikraya matuf olabilir. Bir de zuhulen tardi 
mahkeme kararmda bildirmese bile tatbikatta 
bu cezaya ugrayanlar tard cezasi goriirlar. 
Askerlik sicillinde tard igin ayrica bir ka-
rara intizara mahal kalmaz. Dordiincii fikraya 
taallluku meselesi; biraz sonra miizakere 
buyurulacak, muhakeme usulii kanununda adli 
amirlere bir salahiyet veriliyor. Verilen bu 
salahiyet, adli amirler esas itibarile miiddei-
umumidir. Fakat bir hakimlik sifati da ken-
lerinde vardir. Umumi hukumlere gore onun 
hakimlik sifati karar haMmi mahiyetindedir. 
Qiinkii son tahkikatm agilmasi yani liizumu mu
hakeme kararlarmda adli hakimin imzasile bir
likte olmak uzere imzalayarak mahkemeye 
sevkeder. , . 
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Bu 216 nci maddede tasrih edilen hal, ya-

banci memlekete firar etmek, izinsiz orada 
kalmak. 

Kezalik seferberlikte dus^nan tarafina kag-
mak gibi hallerde adli amirler kendilerinin 
tevkifini mustelzim olan hallerde nasil tevkif 
muzekkeresi keserlerse, bn gibi hallerde de 
tardma karar verirler. Bu. orada da tavzih edil-
digi gibi gelib de mahkemesi gbrulemeyecek 
olursa miiruru zaman haddi gegtikten sonra 
bu tard muamelesi de kesbi katiyet eder. 

4 ncii hal, raahkeme karari mahiyetinde de-
gildir. Burada fikranm bulunmasi gerek 
maddenin diger numarali fikralarmda ve bil-
hassa bu 4 ncu numaraya taalluku hasebile lti-
zumludur, fazla sayilmamalidir. (B) fikra-
smda, tardma hiikmolunabilecek halleri goste-
rir. Mahkumiyet halinde hepsine samildir. 
Noktali virgiiliin bulunmasi da varid gorulebi-
lir ve hepsi birlikte sayilabilir. 

BALKAN — Madde hakkmda baska mtita-
lea var mi? 

REFlK INCE (Manisa) — Burada mevzu-
bahs olan 216 nci madde bu kanundan sonra 
miizakere edecegimiz layihada muaddel olarak 
okunacaktir. Meclisin bundan evvel ittihaz et-
tigi mukarrerat iktizasidrr. 216 nci maddenin 
sekli hakiki mahiyette kabul olunmadigi hal-
de hallolunmus gibi bunu bu §ekilde kabul et
mek dogru degildir. Tensib buyurursaniz bu 
maddenin kabuliinii 216 nci maddenin kabulti-
ne talik edelim. 

BALKAN — Madde her hangi bir sekilde 
kabul olunacagma gore, madde her hangi bir 
Sekilde kabul edilirse o muteber olacaktir, de-
mektir. 

REFlK INOE (Manisa) — 216 nci maddenin 
bahsedilen fikrasi bilahare kaldirilirsa bu, zaid 
olur. Onun icin kanaatimce 

ADLlYE E. M. M. SALAH YARGI (Koca-
eli) — tki layihanm ayni gunde miizakeresi, 
verilen takririn kabulile tekarriir etmistir. Bi-
naenaleyh bu maddenin reye arzile kabulii 
hususu da, diger madde gelinceye kadar ka-
lirsa bir mahzur yoktur. 

BALKAN — Ikinci maddeyi; bilahare ge-
lecek olan kanunun muzakeresinden sonraya 
tehir ediyoruz. 

MADDE 3 — Askeri ceza kanununun 39 ncu 
maddesi as.agida yazili sekilde degistirilmistir: 

1 - Tard ve ihrac cezalarmi muoib olmayan 
ceza hiikumleri subaylar hakkmda askeri ha-
pishanelerde infaz olunur. 

2 - Askeri mahkemelerden hukmedilen asagi-
da yazili cezalar umumi ceza evlerinde infaz 
olunur: 

A) Tard ve ihrac cezalarmi mucib olan su-
baylarla askeri memurlar hakkmdaki cezalar; 

B) Erat hakkmda alti ay dan fazla hukmedi

len agir hapis, ve hapis cezalan; 
C) Mekteblerinden kayidleri silinen askeri 

talebe hakkmdaki cezalar; 
D) Siviller hakkmda hukmedilen agir hapis 

ve hapis cezalan; 
E) Yoklama kagagi, bakaya, ve sakli sutjlan 

hakkmda hukmedilen cezalar. 
B fikrasmda yazili erat haklarmdaki cezanm 

gektirildigi sirada bunlardan askerlik alametle-
ri kaldirilir ve cezalan bittikten sonra muvaz-
zafliktan geri kalan hizmetleri ikmal ettirilir. 

BA§KAN — Maddeyi kabul edenler... Et-
meyenler... Kabul edilmistir. 

MADDE 4 — Askeri ceza kanununun 49 ncu 
maddesi asagida yazili sekilde degistirilmistir. 

Asagidaki fikralarda yazili hukiimler mah-
fuz olmak iizere askeri suglarda dava ve cezanm 
diismesi hususlarmda Turk ceza kanununun bi-
rinci kitabmm 9 ncu babi hiikiimleri tatbik olu
nur: 

A) Yoklama kagagi, bakaya, sakli ve firar 
fiilleri hakkmda dava muriirii zamani, biitiin 
askeri miikellefiyetlerin veya bizzat girmis. ol-
duklari taahhiidiin bitmesinden itibaren isle-
mege baslar. 

B) Hiyanet ciirumlerile maznun ve mah-
kum olanlar hakkmda miiruru zaman yoktur. 

BASK AN — Maddeyi kabul edenler... Et-
meyenler... Kabul edilmistir. 

MADDE 5 — Askeri ceza kanununun 3 ncii 
babmm 3 ncii faslmm basligi ile 63 ncii mad
desi asagida yazili sekilde degistirilmistir: 

ttgiincii fasil 
Yoklama kagagi, bakaya, sakli ve firar 

MADDE 63 — 
1 - Kabul edilecek bir ozrii olmadan ha-

zarda bakaya olanlarla yoklama kagagi veya 
sakhlardan yasrtlarmm veya birlikte muame-
leye tabi olduklari arkadaslarmm ilk kafile-
si sevkolunmus bulunanlar bir aydan alti aya 
kadar hapis cezasile cezalandinlirlar. 

Sevkten bir hafta iginde kendiliginden ge-
lenlerin cezasi yanya indirilir. 

2 - Seferberlikte birinci fikrada yazili olan
larla ruhsatlilardan sevk giiniiniin bitmesin
den itibaren yedi gun iginde gelenler bir ay-
dan bir seneye, elde edilenler dord aydan iki 
seneye kadar, yedi giinden sonra iig ay igin
de gelenler iki seneden asagi olmamak iizere, 
elde edilenler tig seneden asagi olmamak iize
re hapis, tig aydan sonra kendiliginden gelen
ler bes seneden az olmamak iizere agrr hapis, 
elde edilenler oliim cezasma mahkum edilirler. 

Az vahim hallerde oliim cezasi yerine mti-
ebbet veya on seneden asagi olmamak iizere 
agir hapis cezasi ve oliim cezasmdan baska 
yukari fikrada yazili nailer igin gosterilen ce-
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zalar yarrya kadar indirilerek hiikmedilebilir. 

BALKAN — Maddeyi kabul edenler ... Etme-
yenler ... Kabul edilmistir. 

MADDE 6 — Askeri ceza kanununun 64 ncii 
maddesi a^agida yazili sekilde degistirilmistir: 

Seferberlikte muayyen miiddet iginde gagi-
rilib gelmeyen ihtiyat subaylarile ihtiyat as
keri memurlardan yedi giin iginde gelenler iig 
aydan iki seneye kadar, elde edilenler alti ay-
dan tig seneye kadar, yedi giinden sonra iig ay 
iginde gelenler veya elde edilenler iig seneden 
a§agi olmamak iizere hapis, iig aydan sonra ken-
diliginden kelenler bes seneden az olmamak iize
re agir hapis, elde edilenler oliim cezasile ceza-
landirilrrlar. 

Az vahim hallerde 63 ncii maddenin son 
fikrasmda yazili hiikiimler bu maddede yazili 
olan cezalar hakkmda da tatbik olunabilir. 

BA§KAN — Maddeyi kabul edenler ... Etme-
yenler ... Kabul edilmistir. 

MADDE 7 — Askeri ceza kanunun 65 nci 
maddesinin sonuna as,agida yazili fikra eklen-
mis.tir: 

Yukanda hareket ve iltihak igin tayin olu-
nan muddetlerin bitmesinden itibaden hazarda 
alti, seferberlikte iig giin iginde krtasma ilti
hak etmeyenler hakkmda da 66 nci madde hii-
kiimleri tatbik olunur. 

BALKAN — Maddeyi kabul edenler ... Etme
yenler ... Kabul edilmistir. 

MADDE 8 — Askeri ceza kanununun iigiin-
cu babmm dorduncu faslmm basligr asagidaki 
$ekilde degistirilmistir: 

Dorduncu fasil 
Kendini askerlige yaramayacak hale getirmek 
ve askerlikten kurtulmak igin hile kullanmak 

BA§KAN — Maddeyi kabul edenler ... Et
meyenler ... kabul edilmistir. 

MADDE 9 — Askeri ceza kanununun 81 
nei maddesi asagrda yazili sekilde degistirilmis
tir: 

1 - Askerlik gagma girenlerden askerlikten 
busbutiin veya kismen kurtulmak kasdile ismini 
degis,tirenler, baskasmi kendi yerine tabib mu-
ayenesine veya askere gbnderenler, baskasmm 
huviyet ciizdanmi veya askeri vesikasmi kulla-
nanlar, askerlik islerinde sahte s,ahadetname ve
ya evrak kullanan yahud her ne suretle olursa 
olsun hile ve desise yapanlarla krtaya veya bir 
muesseseye intisab ettikten sonra kendisinin 
yapmaga mecbur oldugu hizmetten busbiitiin ve
ya kismen kurtulmak kasdile hile yapanlar on 
seneye kadar agir hapis cezasile cezalandmlir-
lar. 

2 - Yukariki birinci fikrada yazili cezalar 
suglularm s,erikleri hakkmda da tatbik olunur. 

Az vahim hallerde bu maddede yazili cezalar bes, 
seneye kadar hapis cezasma indirilerek hiikme
dilebilir. 

BASK AN — Maddeyi kabul edenler ... Etme
yenler ... Kabul edilmistir. 

MADDE 10 — Askeri ceza kanununun 131 
nci maddesi asagrda yazili §ekilde degistiril
mistir : 

1 - Askeri bir hizmet yaparken veya vazifeyi 
suiistimal ederek bir hizmet veya vazifeden otii-
rii tevdi veya emanet edilmis olan para veya 
krymeti ne olursa olsun bir esyayi yahud ken-
disine tevdi veya emanet edilmis olmasa bile her 
tiirlii askeri erzak, esya ve hayvanlan galanlar 
veya zimmetine gegirenler, yahud ihtilas eden
ler veya satanlar, yahud rehine verenler ve bun-
lari bilerek satm alanlar veya renin kabul eden
ler veya gizleyenler bes seneye kadar agir hapis 
cezasile cezalandrrilirlar. 

Az vahim hallerde iig seneye kadar hapis ce-
zasi hiikmolunabilir. 

Qalman veya rehin edilen mallar bululiursa 
geri almir. Yok edilen esya, hayvan ve sairenin 
degerlerinin odettirilmesine de hiikmolunur. 

2 - Yukariki fikrada yazili fuller silah, cepa-
ne veya her hangi bir miiidafaa vasrtasma taalluk 
ederse ceza arttirilrr. 

3 - Yukariki iki fikrada yazili fiiller sefer
berlikte yapilirsa yapanlar hakkmda on seneden 
asagi olmamak iizere agir hapis, az vahim hal
lerde iki seneden asagi olmamak iizere bes. se
neye kadar agir hapis cezasi verilir. 

BALKAN — Maddeyi abul edenler ... Etme
yenler ... Kabul edilmistir. 

MADDE 11 — Askeri ceza kanununun 153 
ncii maddesi asagida yazili sekilde degistiril
mistir : 

1 - Fahiseligi veya if f etsizligi anlasiimis. olan 
bir kadmla bilerek evlenen veya evlilik bagmi 
devam ettirmekte veya boyle bir kadmi yanm-
da bulundurmakta yahud kari koca gibi her han
gi bir kadmla nikahsiz olarak devamli surette 
yasamakta israr eden askeri sahislarm ordudan 
ihracma ve bu fiili askerlikten gikmak maksadile 
yapmis olduklari sabit olursa tardlarma hiikmo
lunur. 

2 - Askeri sahislarla gayritabii mukarenette 
bulunan yahud bu fiili kendisine rizasile yapti-
ran askeri sahislarm tardi mucib olmayan hal
lerde ordudan ihracma, erbaslarla onbas,ilarm 

! riitbelerinin geri almmasma hiikmolunur. 
TARIK US (Giresun) — Enciimenin bir nok-

tayi izah etmesini rica edecegim. Bundan ewel 
kabul buyurdugunuz madde, askerlikten kag-
mak igin bir takim hile yoluna sapanlara ceza ta
yin etmistir. §>u kadar hapis, 10 sene kadar agir 
hapis.... Fakat bu 11 nci maddede goriiyoruz ki, 
bazilan askerlikten gikmak maksadile yapilmis. 
oldugu sabit olan bazi uygunsuzluklar irtikab 
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edebilirler. Bu vaziyete gore ceza tayin olun-
muyor. Yalniz askerlikten tard ile iktifa olunu-
yor. Tardm da bir ceza oldugunda subhe yok
tur, amma muadelet noktasmdan acaba enciime-
nin miitaleasi nedir? 10 sene hapse mahkum ol-
makla vazif esinden kurtulmak igin boyle bir sey 
yapmis, olan hakkmda verilen tard cezasi birbir-
lerinin muadili olarak kabul edilebilir mi? 

ADLlYE ENCttMENt M. M. SALAH YAR-
GI (Kocaeli) — Miisade ederseniz buradan arze-
deyim. 

Bu birinci fikra yalniz subaylar hakkmdadir 
(tsitmiyoruz sesleri). Binaenaleyh bunlar hak
kmda tard cezasmm verilmesi ve meslekten gi-
kanlmakla kendi istikballeri mahvolmus demek-
tir Id, haysiyetini ve serefini bilen bir asker igin 
bundan agrr bir ceza tasawur edilemez (Dogru 
sesleri). 

Ai-jagidaki fikra eratlarla erbaslar hakkmda
dir. Bunlarm riitbeleri geri almacaktir. Boyle 
bir sugun irtikab edilmesi ile mukellefiyeti as-
keriyeden kurtulunmus olunamaz. Q iinkti o ce-
zayi gekmekle beraber yine mukellefiyeti ifa et-
tirilir. Yukanda yalniz tard cezasi veriliyor. 
Tarttan gayri cismani bir ceza verilmesi icab 
eden nailer umumi hiikumlere tabidir. Tiirk ce
za kanununda buna benzer cezayi miistelzim hal-
ler vardrr. Karismm dava etmesile hukuku 
umumiye davasi ikame edilebilir ve ona gore 
verilebilir. Yalniz burada askerlik seref ve onu-
ru namma tardi mucib hallerden gosterilmistir. 
Zaten bunun gok ehemmiyeti vardir. Askeri ce
za kanunu nesredildikten sonra ikinci bir kanun 
teklif edilerek yalniz bu fikra degistirilmistir. 
Zannederim ki, bunun liizumu askeri seref ve 
haysiyet namma teslim buyurulur. 

§ERtF ILDEN (Kastamoni) — Birinci fik-
rada nikahsiz olarak devamli surette yasamak-
ta israr eden askeri sahislar deniliyor. 

Bu israr ne ile sabit olacaktir? Bunun igin 
resmi ihitara ragmen yahut resmi teblige ragmen 
israr ederlerse ancak o vakit tard cezasi veril
mesi dogru olur. Qiinkii bir diismanlik olur, 
bir husumet olur ve kendisinin bundan ma-
lumati yoktur. Zaten boyle pis bir hayatta bu
lunan, en geg kendisi haber alrr. Etrafta ka-
nsmm kbtulugii sayi olur da kendisinin malu-
mati olmayabilir. Bunun igin mademki ma-
fevki ve muhiti haberdar olmuslardir o halde 
resmi bir ihtar yapilir ve bu ihtara ragmen 
yine israr ederse o zaman tard cezasi verilir. 

Ad. En. M. M. SALAH YARGI (Kocaeli) — 
Geza kanununda karisi ile beraber oturdugu 
yerde bir kadmla gayri mesru miinasebette bu-
lunan ve yahud kan koca gibi yasar zanni ve-

v recek surette bir kadmla nikahsiz yasayanlar 
hakkmda ne suretle takibat yapilacagi ve ne 
suretle ceza verilecegi yazilidrr. Burada goste-
rilen nailer, arzettigim gibi srrf askerlik ^e-
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ref ve onurunu muhaf aza igindir, israr mese-
lesi ise, bu kabil subaylarm devamli bir s,e-
kilde boyle bir seyde bulunmasi halidir, yoksa 
gelici, gegici bir tarzda her hangi hallerile 
kendilerinin tardmi mucib olmasm kaydi kon-
mustur. §erif arkadasimizm buyurdugu gibi 
israr keyfiyeti tebeyyiin etsin diye vaktile 
haber alacak yiiksek makamat, kendisinin yol-
suz ve gayri ahlaki hareketini bildirerek bundan 
vaz gegsin diye bir ihtarada bulunup ondan 
sonra isrardir diye bir muameleyi miitekad-
dimeye kanun metninde yer vermek dogru de-
gildir ve askerlik noktai nazarmdan hig 
siiphe yoktur ki israr meselesi bir takdir su-
retile mahkemece miikemmelen anlasilir. Bi
naenaleyh bu israr diisuncelerine kapilarak 
maddede bir degisiklik yapmaga mahal yoktur. 

BALKAN — Madde hakkmda ba^ka miita-
lea yoktur. 

Maddeyi kabul edenler . . . Etmeyenler . . . 
Madde kabul edilmi^tir. 

MADDE 12 — Askeri ceza kanununun 173 
ncii maddesi asagida yazili §ekilde degistiril
mistir : 

1 - Askeri disiplin amirleri, askeri memurla-
ra, maktu ve daimi iicretli veya maas,li olarak 
ordu hizmetinde bulunan miistahdemlere salahi-
yetli olduklan disiplin cezalarmi verebilirler. 

2 - Askeri adli hakim ve memurlar kendi 
maiyetlerinde bulunan madunlarma maa^ca 
muadili olduklan subaylar derecesinde disip
lin cezalan verebilirler. 

3 - Askeri adli hakimlere disiplin cezasi ola
rak hapis cezasi verilemez. 

BALKAN — Madde hakkmda miitalea var 
mi? ... Maddeyi kabul edenler . . . Etmeyenler... 
kabul edilmistir. 

MADDE 13 — Askeri ceza kanununun i92 
nci maddesi asagida yazildigi gibi degistiril
mistir: 

Askeri ceza kanununun 75, 79 ncu maddele-
rile 78 nci maddesinin G fikrasmm iki numa-
rasmda ve askeri esyayi satm almak renin ola
rak kabul etmek ve gizlemek fiillerine dair 
131 nci maddede yazili suglar askeri mahke-
melere tabi olmayan siviller tarafindan yapilir-
sa umumi mahkemeler bu kanun hukiimlerini 
tatbik ederler. 

BALKAN — Madde hakkmda miitalea var 
mi? ... Maddeyi kabul edenler . . . Etmeyenler . . . 
kabul edilmistir. 

MADDE 14 — 22 - XII -1934 tarih ve 2632 
sayili kanun kaldmlmi^tir. 

BALKAN — Madde hakkmda miitalea var 
mi? ... Maddeyi kabul edenler . . . Etmeyenler . . . 
kabul edilmistir. 

MUVAKKAT MADDE — Bakaya, yoklama 
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kagagi ve sakli olanlardan bu kanun htiktimle-
rinin ytiriimege basladigi tarihten itibaren alti 
ay iginde kendiliginden gelenlere 1111 sayili as-
kerlik kanununun bu kanunla kaldmlan ceza 
htiktimleri tatbik olunur. 

BA§KAN — Muvakkat madde hakkmda 
mtitalea var mi? Maddeyi kabul edenler... Et-
meyenler... Kabul edilmistir. 

Bu layihanm bir maddesi tehir edilmistir. 
Kanuni mtiddeti gelince miizakere edilecektir. 

3 — Asken muhakeme usulii kanununun bazi 
maddelerinin degistirilmesine ve 26 net maddesi-
ne iki fikra eklenmesine dair kanun layihast ve 
Milli Miidafaa ve Adliye enciimenleri mazbata-
lan (1/256) [1] 

BALKAN — Kanunun heyeti umumiyesi 
hakkmda miitalea var mi? Maddelere gecilme-
sini kabul edenler... Etmeyenler... Maddelere 
gegilmesi kabul edilmistir. 

27 mayis 1930 tarih ve 1631 sayili askeri mu
hakeme usulii kanununun bazi maddelerinde 
degislklik yapilmasi ve bazi maddelere fikra-

lar eklenmesine dair kanun 

MADDE 1 — Askeri muhakeme usulii kanu
nunun 3 ncii maddesi asagida yazili sekilde de
gistirilmistir : 

Asagida yazil suclari isleyenler askeri sa-
hislardan olmasalar bile askeri mahkemelere 
verilirler: 

A^ AsVeri ceza kawmunun 63, 64. 81, 93. 94, 
95,100. 101. 102, 124, 125 ve 127 nci maddelerin
de vazih suglar; 

B) Umumi mahkemeler bulunmayan harb 
mmtakalarmda islenen biitiin suglar; 

C) Askeri ceza kanununun 155, 157, 158, 159, 
160 ve 161 nci maddelerinde vazili suclar (As
keri ceza kanununa tabi olduklari mtiddetge ) ; 

D) Seferberlikte askeri ceza kanununun 75, 
78 ve 80 nci maddelerinde vazili suclar. 

BASKAN — Madde hakkmda miitalea var 
mi? Maddeyi kabul eden isaret buyursunlar... 
Etmeyenler... Kabul edilmistir. 

MADDE 2 — Askeri muhakeme usulii kanu
nunun 9 ncu maddesi asagida yazili sekilde de-
gi^tirilmistir: 

1 - Suclardan dogan istirdad ve tazminat da-
valarma hukuku amme davalarile birlekte as
keri mahkemelerde bakilrr. 

Adli amirler Hazineye taalluk eden zararla-
n tesbit ve talebnameye yazarak askeri mah-
kemede takib ve dava etmekle miikelleftirler. 

2 - Askeri mahkemelerde amme davasmm 
takibine imkan kalmayarak umumi mahkeme
lerde gorulmesi lazimgelen hallerde Devlet 

[1] 26 sayili basmayazi zaptm sonundadir. 

haklari 2573 sayili kanun hiikiimlenne gore 
takib edilir. 

BASKAN — Madde hakkmda miitalea var 
mi? Maddeyi reye arzediyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmistir. 

MADDE 3 — Askeri muhakeme usulii ka
nununun 26 nci maddesi asagida yazili §ekilde 
degistirilmistir: 

25 nci maddede yazili askeri mahkemeler: 
A) Askeri ceza kanununun 85 ve 96 nci mad

delerinin birinci fikralarmda; 
B) Askeri ceza kanununun 116 ve 134 ncii 

maddelerinin 1 ve 2 nci fikralarmda; 
C) Askeri ceza kanununun 66, 68, 74, 76, 82, 

83, 84, 86, 108, 114, 117, 137, 145, 147, 149, 150 
ve 151 nci maddelerinde gosterilen fiilleri mu
hakeme ederler. 

D) Yoklama kagagi, bakaya ve saklilarm 
oliim ve agir hapis cezalarmi miistelzim suglari 
miistesna olmak iizere haklarmdaki takib ve du-
rusma intisab edecekleri krtanm tabi bulundugu 
alay askeri mahkemesinde yapilrr. 

E) Askeri ceza kanununun 130 ncu madde-
sinde yazili suglardan agrr hapis cezasmi miistel
zim bulunmayan suglarm muhakemesi de (D) 
fikrasmda yazili askeri mahkemelerde yapdrr. 

BASKAN — Madde hakkmda miitalea var 
mi? Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul eden
ler isaret buyursunlar ... Etmeyenler ... Madde 
kabul edilmistir. 

MADDE 4 — Askeri muhakeme usulii ka
nununun 31 nci maddesi asagida yazili oldugu 
gibi degistirilmistir: 

A - Oliim ve agn* hapsi miistelzim olmayan 
suglar igin askeri mahkemeler tig hakimden, ya-
ni bir adli hakimle (M. 50) iki subaydan tejjsek-
kiil eder. Adli hakimden baska subay hakim ola-
rak maznunun rutbesine gore §unlar tayin olu
nur: 

1 - Maznun er ise; (Bir yiizbasi, bir erbasj), 
2 - Maznun yarsubay - yiizbasi ise; (Bir biii-

basi, bir yiizbasi), 
3 - Maznun binbasi ise; (Bir yarsubay, bir 

binbasi), 
4 - Maznun yarbay ise; (Bir albay, bir yar-

bay), 
5 - Maznun albay ise; (Bir tuggeneral, bir 

albay), 
6 - Maznun tuggeneral ise; (Bir tumgene-

ral, bir tuggeneral), 
7 - Maznun ttimgeneral ise; (Bir korgeneral, 

bir ttimgeneral), 
8 - Maznun korgeneral ise; (Bir orgeneral, 

bir korgeneral), 
9 - Maznun orgeneral veya marasal ise; (Bir 

marasal, bir orgeneral). 
B - dltim ve agrr hapsi miistelzim olan sug

lar igin askeri mahkeme bes hakimden, yani 
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bir adl! hakimle (M. 50) dord subaydan te$elr-
kiil eder. Adli hakimden baska subay hakim 
olarak maznunun riitbesine gore sunlar tayin 
olunur: 

1 - Maznun er ise; (Bir binbasi, bir yiizbasi, 
bir astegmen, bir erbasi), 

2 - Maznun yarsubay veya yiizbasi ise; (Bir 
yarbay, bir binbasi, iki yiizbasi), 

3 - Maznun binbasi ise; (Bir albay, iki yar
bay, bir binba§i), 

4 - Maznun yarbay ise; (Bir tug-general, bir 
albay, iM yarbay), 

5 - Maznun albay ise; (Bir tuggeneral, iig 
albay), 

6 - Maznun tuggeneral ise; (Bir tiimgene-
ral, iic, tuggeneral), 

7 - Maznun tiimgeneral ise; (Bir korgene-
ral, tic, tiimgeneral), 

8 - Maznun korgeneral ise; (Bir or general, 
iic, korgeneral), 

9 - Maznun orgeneral veya marasal ise; 
(Iki marasal, iki orgeneral), 

BA§KAN — Madde hakkmda miitalea var 
mi? 

ADLlYE E. M. M. SALAH YARGI (Koca-
eli) — XJfak bir tashih yapilacaktrr. 

A fikrasmm 3 ncii bendindeki; « Maznun bin
basi ise; (Bir yarsubay...) yerine: « Maznun bin
basi ise; bir albay ve bir binbasi » olacaktrr. Yar
subay kaldirilacaktir. 

BALKAN — Madde hakkmda baska miitalea 
yoktur. Tashihi veghile kabul edenler ... Etme-
yenler ... Kabul edilmistir. 

MADDE 5 — Askeri muhakeme usulii kanu-
nunun 216 nci maddesi asagida yazili sekilde de-
gistirilmistir: 

1 - Aleyhine hukuku amme davasi agilmis 
olan gaib, tevkif miizekkeresi kesilmesini icab et-
tirecek kuwetli siibheler altmda ise adli amir 
ile mustantik tarafmdan imza edilmis bir karar-
name He gaib maznunun Tiirkiye dahilindeki 
mallan haczedilebilir. 

2 - Yoklama kagagi, sakli, bakaya ve firar 
suglarmdan gaib maznunun Tiirkiye dahilindeki 
mallan maznun gelinceye veya tutuluncaya ka-
dar haczolunur. 

3 - Hazarda veya seferde yabanci memlekete 
veya diisman taraf ma kaganlar yahud izinsiz ola
rak bu memleketlerde kalanlar hakkmda birinci 
fikraya gore verilecek haciz kararile birlikte ken-
dilerinin askerlikten tardlarma da karar verilir. 

Tard kararma sebeb olan sue, i§in kanunda 
yazili dava miiruru zamani miiddeti gectik-
ten sonra bu karar katilesir. 

4 - Haciz hakkmdaki kararlar gazetelerle 
ilan edilir. 

OSMAN DlNQER (Mardin) — Haczolunan 
mal ne suretle idare olunur? 
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] ADLlYE E.M.M. SALAH YAB.GI (Koca-

eli) — Miiddeiumumilige bildirirler. Umumi hu-
kiimler dairesinde idare olunur. 

BALKAN — Baska miitalea yoktur. 6 nci 
maddeyi kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmistir. 

MADDE 6 — Askeri muhakeme usulii ka-
nununun 280 nci maddesi asagida yazili s,ekil-
de degistirilmis.tir: 

Askeri mahkemelerin haciz, istirdad ve taz-
minata dair hiikiimleri ile disiplin cezalarile 
birlikte adli amirler tarafmdan verilen 25 lira-
yi gegmemek iizere istirdad ve tazminata dair 
kararlar, Maliye dairelerine bildirilerek bu 
dairelerce tahsili emval kanununa gore infaz 
olunur. 

Para cezasma dair verilmis olan hiikumler 
Oiimhuriyet miiddeiumumiliklerince umumi hii-
kiimlere gore infaz olunur. 

BALKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmistir. 

MADDE 7 — Bu kanunun hiikiimleri yayrm 
tarihinden itibaren yuriimege bas,lar. 

BALKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmistir. 

MADDE 8 — Bu kanunun hiikiimlerini icra-
ya Icra Vekilleri Heyeti memurdur. 

BALKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmistir. 

Kanunun heyeti umumiyesini reye arzedi-
yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmistir. 

Teliir ettigimiz askeri ceza kanununun ikin-
ci maddesine gegiyoruz. 

MADDE 2 — Askeri ceza kanununun 30 ncu 
maddesi asagida yazili s,ekilde degis,tirilmistir: 

A) Asagida yazili hallerde tard cezasi her 
halde hiikmolunur. 

Verilen kararda tasrih edilmemis olsa bile bu 
haller tardi miistelzimdir. 

1 - Ceza kanunlari mucibince oliim veya agir 
hapis cezalarma; 

2 - Hirsizlik, emniyeti suiistimal, sahtekarlik, 
dolandiricilik, yalan yere sahidlik, yalan yere 
yemin, ciiriim tasnii, iftira, irtikab, irtis,a ve ih-
tilas suclarmdan birile alti ay veya daha fazla 
hapis cezasma; 

3 - Yabanci memlekete kagmak sugundan ha
pis cezasma mahkumiyet halinde. 

4 - Adli amirler tarafmdan askeri muhakeme 
usulii- kanununun 216 nci maddesinin 3 ncii fik-
rasmm tatbiki halinde; 

B) Asagida gosterilen hallerde tard cezasi 
hiikmolunabilir: 

1 - Bes seneden fazla hapis cezasi; 
2 - En az haddi bir seneden asagi olmayan 

hapis cezalarmi mucib suglarla birden fazla mah
kumiyet halinde. 
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BALKAN — Maddeyi kabul edenler ... Etme

yenler ... Kabul edilmi^tir. 

MADDE 15 — Bu kanunun hukiimleri yayim 
tarihinden itibaren yurumege baslar. 

BALKAN — Maddeyi kabul edenler ... Etme
yenler ... Kabul edilmi^tir. 

MADDE 16 — Bu kanunun hukumlerini ic-
raya Icra Vekilleri Heyeti memurdur. 

BALKAN — Maddeyi kabul edenler ... Etme-
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yenler ... Kabul edilmistir. 

Kanunun heyeti umumiyesini reye arzediyo-
rum. Kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edil
mistir. 

Ruznamenin diger maddeleri heniiz tevzi edil-
mislerdir. Aradan 48 saat gegmedigi igin bu giin 
miizakereleri imkansizdir. 

Cuma gtinii saat 15 te toplanilmak tizere ini-
kada nihayet veriyorum. 

Kapanma saati: 15,50 

...*... >&< ...... 
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T. B. M. M. Mofbmm 
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Giresun mebusu Munir Akkaya ve Kir§ehir mebusu Lutfi 
Mufid 6zde§in, Arzuhal encumeninin 30 - V I - i 934 tarihli 
haftahk kararlar cetvelindeki 124 sayili karannin Umum? 
Heyette muzakeresine dair takriri ve arzuhal encumeni 

mazbatasi hakkmda Maliye ve Butge encumenleri 
mazbatalan (4/6) 

Yuksek Reislige 

Arzuhal encumeninin 30 - VI - 1934 tarihli haftalik cetvelinde 124 numara ile yazili kararin 
dahili nizamnamemizin 57 nci maddesinin bahsetti gi salahiyete binaen Heyeti umumiyede tetkik ve 
mutaleasrni taleb ederiz. 

Giresun Kirsehir 
Munir L. Mufid 

Arzuhal encumeni mazbatasi 

T. B. M. M. 
Arzuhal encumeni 5 - VII -1934 

Esas No. 4/85 
Yuksek Reislige 

Mustafa Mecdi Bey tarafmdan Yuksek Reis
lige verilib encumenimize havale buyurulan ar
zuhal iizerine ittihaz edilen 26 - VI -1934 tarihli 
karara Giresun mebusu Munir ve Kirsehir mebu
su Lutfi Miifid Beyefendiler tarafmdan itiraz 
edilmesi iizerine dahili nizamnamemizin 57 nci 
maddesi hiikmiine tevfikan bu mazbatamiz tan-
zim ve Heyeti Celileye arzolunmak iizere Yiik-
sek Reislige takdim kilmdi. 

Itiraz edilen meselenin mahiyeti sundan iba-
rettir: 

Mayi madeni mahrukat ve madeni yaglardan 
almacak istihlak resmine dair gegende Heyeti 
umumiyece kabul buyurulan kanunun teklifin-
den aylarca ewel yani gegen subat ayi iginde o 
zaman meri ahkama istinaden Mustafa Mecdi 
Bey nammda bir vatandas Romanyadan on iki 
bin ton ham petrol satin almistrr. Bu istira key-
fiyeti, mahalli sehbenderliginin vesikasile sabit 
oldgugu gibi enciimene ewelce davet edilen Ma

liye vekaleti miistesari Faik Bey tarafmdan da 
Mustafa Beyin, kanunun gerek teklifinden ewel 
gerek teklif edildigi esnada vekalete vesaik ibraz 
etmek suretile muracaat etmis oldugu hakkmda 
vaki olan ifade ile de teeyyud ediyor. Mustafa 
Bey mevcud sermayesini sarfetmek ve hatta bii-
tiin emlakini de terhin eylemek suretile Istan-
bulda tesis ettigi bir fabrikada bu ham petrol-
dan gaz, benzin ve mazot gibi mevad istihsal 
ederek hem oz bir Tiirk say ve sermayesinin in-
kisaf ma galismak ve hem de f abrikanm isletilmesi 
icabi olarak muhtelif resim ve vergilerin tedi-
yesi suretile Hiikumete bir menfaat temin etmek 
gayesini takib ediyor. 

§u kadar ki memlekette bu ham petrolii iddi-
har edecek yerin fikdani hasebile Mecdi Bey bun-
larm sileplerde muhafazasi igin buraya celbine 
miisaade olunmasmi Giimriik ve inhisarlar veka-
letinden istida ediyor. Fakat sileplerde fenni 
teskilat olmamasi hasebile bu baptaki istidasi 



da kabul edihniyor ve Mustafa Mecdi Bey biz-
zarure mezkur ham petrolii muvakkat bir za-
man igin mahallindeki depoda birakmaga mee-
bur oluyor. Maahaza mezkur ham petrollerin 
uzun miiddet Romanyada kalmasma imkan ol-
madigi cihetle mumaileyh Istanbulda miinasib 
bir depo ihzan ile ugrasmakta iken mezkur ka-
nun intisar ediyor. 

Kanunun nesrinden evvel cari olan ahkama 
gore buraya celbolunacak ham petroliin beher 
kilosu igin 40 para giimriik resmi verilerek is
tihlak resmi almmamakta ve yalniz bunlardan 
istihsal edilecek maddeler dahili istihlak res-
mine tabi tutulmakta iken kanunun bundan 
boyle celbedilecek ham petroliin beher kilosu-
nu 10 kurus istihlak resmine tabi tutmasi Mus
tafa Mecdi Beyi miiskiil bir mevkie sokuyor. 
Qiiukii mezkur kanun, petrolii bu resimden is-
tisna ederek diger maddelerin binnisbe mutedil 
nisbetlerde resim almmasmi amir olmasma gore 
beher kilosu 10 kurus resme tabi tutulan ham 
petroliin tasfiye maksadile bundan sonra getir-
mege imkan birakmiyor. 

Ve bu itibarla, daha ehven resme tabi tutul-
dugu igin ham petrolden istihsal edilecek mad-
deleri alakadaranm mahallerinden dogrudan 
dogruya getirtmesine miisaid bir sekil ihdas 
ediyor. Bu takdire gore Mustafa Mecdi Beyin. 
kanunun teklifinden evvel mubayaa ettigi ve-
saik ile sabit olan ham petroliin depoda mud-
dehar mallar igin mezkur kanunun muvakkat 
maddesinde bahsedilen miisaadeye mazhar edil-
medigi takdirde celbinden bir menfaat degil kiil-
li zarar tevelliid edecegi cihetle zikrolunan ham 
petrolii Mecdi Bey mahallinden getirmeyecek ve 
istira keyfiyetinin akte merbut olmasmdan do
layi bunun igin vermis oldugu mebaligi de 
istirdada imkan bulamryarak bu yiizden heniiz 
inkisafa baslayan bir Tiirk miiessesesi iflasa 
maruz kalacaktir. Esasen gerek Hiikumetin 
teklifinde, gerek tktisat enciimenile Giimriik ve 
inhisarlar enciimeninin kabul ettikleri sekil

de, kanunun nesrinden evvel siparis edilen 
mallar beyannameye tabi tutulmusken bir ta-
raftan Maliye ve Biitge enciimenlerinin muvak
kat maddede alelitlak depoda miiddehar mal-
lardan bahsetmesi diger taraftan da Maliye encii
meninin esbabi mucibe mazbatasmda memleket-
te antrepo tesisi ihtiyacini izhar eylemek sure-
tile memlekette bu gibi mevaddi iddihar ede-
cek deponun fikdanmi isaret etmis olmasi 
« depoda miiddehar •» tabirinin dairei siimuliinii 
daha vasi bir sekilde miitalea ve telakki etmeyi 
zaruri kilmaktadir. 

Mezkur ham petrolii memlekete ithal ede-
memesinden dolayi Mustafa Mecdi Beyin maruz 
kalacagi yukanda biletraf serdedilen kiilli za-
rari bir tarafa biraksak bile bunun beher ki
losu igin 40 paradan 120 bin lira giimriik res-
minin ziyai gibi Hazineye az gok ehemmiyeti 
haiz bir zarar da terettiip etmis olacaktrr. 

Tesis edilen kanunlarm ne vatandaslarm 
ne de Hazinenin zararmi mucip olacak bir vazi-
yet ihdas etmemesi lazimgelecegi de derkar 
olmasma nazaran istanbulda depo bulunmama-
smdan dolayi bizzarure mahallindeki depolar-
da miiddehar bulunan mezkur on iki bin ton 
ham petroliin da ibraz edilecek vesaika isti
naden beyanname almmak suretile memleket-
teki depolarda miiddehar mallar misillu muame-
leye tabi tutulmasmi enciimenimiz maslahat ve 
madelete uygun gormektedir. 

Maahaza enciimenimizin her iki tarafm rae-
nafii vo meselenin cereyani seklini miitalea ede
rek hasil ettigi kanaate istinaden ittihaz etmis 
oldugu kararm tasvibi Yiiksek Heyetin takdi-
rine bagli oldugu arzolunur. 

Ar. "Rn. TCeisi M. M. Ka. 
Eize Istanbul Mughi. 
Ahf Ziyacttin 

A'/AX Aza Aza 
Gazi Antop Mardin Van 

Sahin Abdilrrczzak Munip 
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Maliye enciiir 

T. B. M. M. 
Maliye encilmeni 

Karar No. 73 
Esas No. 4/6 

Yuksek 

Arzuhal enciimeninin 30 - VI - 1935 tarihli 
haftalik cetvelindeki karar, Heyeti umumiye ka-
rarile enciimenimize havale edilmekle kevfiyet 
tetkik ve miizakere olundu: 

Arzuhal enciimeni mazbatasmda uzun uzadi-
ya yazili oldugu iizere sanat miiesseselerine muh-
telif kanunlarm verdig\muafiyet ve tesviklerle 
dahilde tasfiye edilecek olan petrol miistekka-
tmm harigten getirilecek ayni cins ve derece-
lerdeki mallardan daha asagi vergi ve resme 
tabi tutulmasi; diger sanat islerinde oldugu gi-
bi, tesebbiis erbabmm gayretini gekerek, mazot 
denilen ham petroliin Tiirkiye dahilinde de tas-
fiyesini temin edecek fabrikalarm Hiikumetin 
resmi, ruhsatnamesile kurulmasma imkan ver-
mistir. 

Bunlardan arzuhal sahibine aid olan fabrika-
nm, o zamanki istihlak ve giimriik resimlerini 
vermekten baska bir miikellefiyeti olmadigi hal-
de, sonradan ikinci olarak baskalarrnin fabrika 
kurmak igin vaki miiracaatlerine Hukumetce 
liizum goriildugii zaman ruhsatnameleri iptal 
olunursa fabrika icin bir tazminat istemeyecek-
lerine dair ellerinden bir taahhiid kagidi alm-
diktan sonra ruhsat verilmisti. Arzuhal sahibine 
aid tasfiye evi ilk oldugu icin bundan boyle bir 
taahhiid kagidi almmamistir. 

Fabrikalar bir kac sene isledikten sonra giim
ruk ve inhisarlar vekaletince, goriilen liizum iize
rine, petrol ve mustakkatmdan almmakta olan 
istihlak resimlerinin artirilmasi ve ayni zamanda 
inzibati miilahazaya dayanarak memleket dahi-
lindeki tasfiye islerini kaldrrmak iizere Hiiku-
met hesabina kanuni inhisar vazi teklif edilmis-
tir. 

Bu layihanm muhtelif enciimenlerde tetkik 
edilirken Hiikumete miicerret, yani isletilmeyen 
bir inhisar hakki verilmesi yerine istihlak resmi 
nisbetini artirmak suretile inzibatm temin edil
mis olacagi diisiinulmiis ve teklifi yapan veka-
let te bu sekli elverisli buldugundan giimriik ta
rife kanununa gore mazotlarm havi bulundugu 
petrol, benzin dereceleri % 37 ye kadar ve 37 
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eni mazbatasi 

6 - X -1935 

Reislige 

den %50ye kadar (50 den yukarisi tasfiye edil
mis maddelerin resimlerine tabidir). olan nis-
betleri inceden inceye hesap edilerek dahilde 
tasefiye edilecek maddelerin istihlak resimleri 
harigten getirilen musaffa maddelerin tabi tu-
tuldugu resim derecesine gikarilmis ve niha-
yet kiloda yirmi para kadar bir fark biraki-
larak iktisadi mulahaza da temin edilmistir. 
Layihayi tetkik eden son enciimende, yalniz in
zibati mulahaza ile., bu resmin kiloda alti nisbeti 
ona Qikanlmistir. Giimriik ve diger resimler de 
ilave edilince bunlarm maliyeti ecnebi memle-
ketlerden tasfiye edilmis olarak gelen mallar
dan daha yuksek olmustur. Bu sekilde kanun 
meriyet mevkiine gegtiginden dahilde tasfiye 
isleri iizerinde hemen ve birden fill imkansiz-
lrk ve memnuiyet hasil olmustur. 

Dahili istihlak vergisi kanununa zeylolunan 
2448 sayili kanunun muvakkat maddesinde 
« Kanunun nesrinden ewel Tiirkiyeye usulen 
ithal edilmis olan mazut stoklari icin tarife 
kanununun 695 nci maddesinin «B» fikrasm-
daki benzin ve benzerlerinden kiloda 13,20 
resim yerine 2,35 ve «0» fikrasmdaki petrol ve 
benzerlerinden 12,60 resim yerine 0,55 kurus 
istihlak resmi alinmasr ve bu resmin de iki ayda 
istifa edilmesi » gibi sahipleri lehine bir ka-
yit konulmus ve fakat mukavele ile bagli olup 
da her hangi bir sebeple heniiz Tiirkiyeye ithal 
edilmemis olan mallar hakkmda bir sey denil-
memistir. fstidanm da istinat ettigi nokta bu-
dur. Hie siiphe yok ki Devlet; esasatina muva-
fik olmak iizere liizumuna gore her hangi ver-
gi ve resmi kor ve miktarmi artrrir veya inhi
sar yapar veya resmin artirilmasi suretile fill 
memnuiyet ihdas eder. Bu salahiyetini her han
gi bir engel durduramaz. Su kadar ki bu gi
bi kanunlarm hususile iktisadi isler iizerine 
tesir yapan hukumlerin birinden digerine ge-
cilirken bunlarm intikal devresindeki akisleri 
nazari dikkate almir ve bu intikaldeki men-
faatleri Devlet lehine toplamak, zararlan da 
imkan dahilinde bertaraf etmek icin muhtelif 
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kanunlarmiizda ayri ayri htikumler mevcuddur. 

Muhtelif kanunlarla dahili istihlak vergileri 
konurken ve miktarlan artinhrken mevcud stok-
lar iizerinden de konulan veya artirilan resmin 
Devlet lebine alinmasi misal olarak zikredilebi-
lir. 

Takas, kontenjan usullerinin ihdasmi amir 
olan kanunlar ile kanuni salahiyetlerine istina-
den icra Vekilleri Heyetinin nesreyledigi ka-
rarnamelerle vazolunan tahdid ve takyid i^lerin-
de o kanun ve kararnamenin nesrinden ewel 
yapilmis mukavelelerden dogan islerin, miiddet-
le mukayyed olsa da, devamma imkan bnrakil-
mistir. Daha ewel de 1924 senesinde Turkiye-
ye bugday girmesi menedildigi halde bu karar-
dan ewel bugday iizerine aktedilmis mukavele-
lerin devami zaruri goriilmiis ve ithaline mu-
saade edilmistir. Daha bir cok misaller vardir 
ve bunlar iktisadi emniyetin zaruri neticeleridir. 

tstida sahibinin miiracaatine esas olan mu-
kavelede taraflardan biri Turkiye haricinde, 
Turk olmayan bir ticaret evidir. Bizim hususi 
kanunumuzla mukayyed olmayan bu ecnebi ta-
rafin davasi halinde mevcud kanuna giivenerek 
akdi yapmis olan vatandasimizi, ahkami umu-
miyeye ve ticaret kanunlarimiza gore kendi mah-
kemelerimiz de ilzam edecektir. 

Arzuhal enciimeni (Mukaveleye bagli malla-
rm da memlekete ithal edilmis addedilmesi la-
zimdir) miitaleasmda bulunmus ise de enciime-
nimiz buna istirak etmemektedir. 

Mali istilahimiza gore bir malm ithal edilmis 
olmasi giimriik kanalmdan gecerek sehre girme
si ile mumkundiir. Iktisadi ve ticari bakrmdan 

da bir malm ithal edilmis sayilmasi igin giimriik 
ambarlarma veya antrepolara veyahud manifes-
tosu bizim iskelemize muharrer olarak kara su-
lanmizda giimriik hududlarma girmis olmasi la-
zimdir. Hangi mazeretli sebeble olursa olsun 
heniiz ecnebi memlekette bulunan malm ithal 
edilmis addedilmesi ihtilatat yapacagmdan mah-
zurludur. 

Hiilasa: kanunda mukavelelerin yerine geti-
rilmesi igin asgari bir devre kabul edilmedi-
gine ve resmin artirilisi da fill memnuiyet de-
recesinde olduguna gore Hiikumetge yapilacak 
idari tahkikatla mukavelenin akdindeki mak-
sat ve eskalin sihhat ve viisukiyeti sabit oldu-
gu ve Akit taraflara sarahaten veya taamiilen 
bir riicu hakki verilmedigi takdirde yabanci 
Akit mukavelenin tatbikmda musir ise mukave
lenin veya Hukumetge kabul ve tatbik edilme-
si veya tebeyyiin edecek zararm Devletge veril-
mesi- suretile miistedinin bu isteki bagliligmm 
kaldirilmasi hususunda Hiikumete salahiyet 
verilmesi liizumuna miittefikan karar veril-
mistir. 

Yiiksek Reislige arzolunur. 

Maliyo En. Roisi 
Oiimiisane 

//. F. Atac, 

Aza 
Bursa 

Br. Galib 
Aza 

Kayisori 
A. If. Arc)a 

M. M. 
tsparta 

Kama! final 

Aza 
"Diyarbeikir 
Huriye Oniz 

Ka, 
Cankin 

M. On say 

Aza 
Tsfranbiil 
y . Yazici 

Biitge enciimeni mazbatasi 

T. B. M. M. 
Biitge enciimeni 

Karar No. 167 
Esas No. 4/6 

Yiiksek Reislige 

28-X- 1935 

Mustafa Mecdi imzasile verilib Arzuhal en-
ciimenine havale edilen dilekge iizerine ittihaz 
olunan ve Arzuhal enciimeninin 30 - VI - 1934 
tarihli haftalik mukarrerat cetvelinde yazili bu
lunan 124 numarali kararm Umumi heyette mii-

zakeresi hakkmda Giresun mebusu Miinir Akka-
ya ve Kirsehir Mebusu Lutfi Ozdes taraflarm-
dan verilen takrire binaen Dahili nizamnamenin 
57 nci maddesi hiikmiine tevfikan Arzuhal en-
ciimenince tanzim olunan mazbata iizerine Umu-
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mi heyetin 5 - VII - 1934 tarihli toplantisinda 
yapilan miizakere neticesinde meselenin Maliye 
ve Biitge enciimenlerince tetkiki kararlastirilmis 
idi. 

Bu karara tevfikan Maliye enciimeni maz-
batasile birlikte enciimenimize verilen Arzuhal 
enciimeni mazbatasi Maliye vekili Fuad Agrali 
bulundugu haide okundu ve konusuldu: 

Giimriik tarife kanununun 695 nci maddesi-
nin (A) fikrasmda yazili ham ve tasfiye edil-
memis petrol 2448 sayili kanunun birinci mad-
desi mucibince 10 kurus istihlak resmine tabi 
tutulmus ise de bu kanunun meriyeti tarihinde 
bu nevi ticaretle mesgul olanlara aid antrepo, 
ardiye ve depolarda ve nakil vasitalan iizerinde 
bulunan ham petrollarm cins ve miktarlan bir 
beyanname ile on bes gun zarfinda bildirildigi 
takdirde stok addile bunlardan istihlak resmi 
almmayacagi mezkur kanunun muvakkat mad-
desinde tasrih edilmis idi. Yine bu nevi ticaret
le mesgul olan Mustafa Mecdi bu kanunun nes-
rinden evvel Romanyada satm aldigi ve fakat 
memlekete getiremedigi 12 bin ton ham petro-
liin dahi memleket dahilinde antrepo bulunma-
masi yiiziinden Romanyada kaldigini beyanla 
memleket dahilindeki depolarda mevcud ham 
petrollar gibi bu kanunla konulan istihlak res-
minden istisna edilmesini ve beyannameye tabi 
tutulmasim Biiyiik Meclise sunulan dilekge ile 
istemis ve bu mesele Arzuhal enciimenince tetkik 
edilerek istanbulda depo bulunmamasmdan do-
layi zaruret neticesi olarak yabanci memleket-
lerde bulundurulan 12 bin ton miktanndaki ham 
petroliin kanunun nesrinden evvel satin almdigi 
tevsik edildigi takdirde bunun da beyanname 
almmak suretile memleketteki depolarda bulu
nan mallar misilli muameleye tabi tutulmasi bu 
enciimence muvafik goriildiigu anlasilmistir. 

Bir malm memlekete ithal edilmis olmasi 
o malm giimriik kanalmdan gegmesile veyahud 
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kara sularimizda giimriik hududlarma girmis 
bulunmasile miimkiin oldugu cihetle yabanci 
memlekette bulunan bir malm memlekete girmis 
farzedilmesi dogru olmayacagi hakkmdaki Ma
liye encumeninin miitaleasma enciimenimizce de 
istirak edilmis ve 2448 sayili kanunun umumi 
heyette miizakeresi sirasmda Kiitahya mebusu 
Memed Somer tarafmdan harigte satm almarak 
antrepo eksikligi yiiziinden memlekete ithal edil-
memis olan ham petrollarm beyannameye tabi tu
tulmasi yani stok addedilmesi hakkmda vaki olan 
teklifi reddedilmis oldugundan kanun nesri ta
rihinde yabanci memlekette bulunan mallarm 
beyannameye tabi tutulmasma kanunun miisaid 
olmadigi kanaatine vanlmistir. 

2448 sayili kanunun Meclisge miizakeresi si
rasmda bu meselenin sarihan bahse mevzu ol-
duktan sonra bu yoldaki teklifin umumi heyetge 
reddedilmis olmasile bu is iizerinde Umumi he
yetin fikir ve kanaati tebariiz etmis olmasmi na-
zari dikkate alan enciimenimiz Maliye enciime-
ninin (Hiikumetge idari tahkikat yapilarak bah-
sedilen mukavelenin sihhati ve akdin riicu hakki 
mevcud olmadigi anlasildigi takdirde bu bap-
taki mukavelenin Hiikumetge tekabbiil edilmesi 
veya zararm Devletge tazmini suretile dilekge 
sahibinin bu isteki bagliliginm kaldinlmasi igin 
Hiikumete salahiyet verilmesi) yolundaki miita
leasma istirak edilmemistir. 

Umumi heyetin tasvibine konmak iizere Yiik-
sek Reislige sunuldu. 

Reis V. M. M. Ka. 
Isparta Trabzon Istanbul 

Mukerrem IJnsal Sim Day F. Oymen 
Bayazit Qoram Diyarbekir 

Ihsan Tav M. Cantekin_ R. Bekit 
Edirne G-iimiisane Istanbul 

F. Kaltakktran D. Sakarya S, TJraz 
Izmir Mardin Manisa 

K. Inang B. Erten T. Turkoglu 
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S. Sayisi: 25 
Askeri ceza kanununun bazi maddelerinin degi?tirilmesine 
dair kanun layihasi ve Mill? Miidafaa ve Adliye encumenleri 

mazbatalan (1/255) [0 

7". C. 

Raqvekalet 7-VI-J935 
Kararlar Mudiirliigu 

Soyi : 6/1857 
T. B. M. M. Yiiksek Reisligine 

Askeri ceza kanununun bazi maddelerinin degi§tirilmesi hakkinda Milli miidafaa vekilli-
gince hazirlanan ve icra Vekilleri Heyetince 5-VI-935 te tadilen Yiiksek Meclise arzi karar-
la§tinlan kanun layihasi esbabi mucibesile birlikte sunulmu§tur. 

Ba§vekil 
/ . indnii 

Adliye encumeni mazbatasi 

T. B. M.M. 
Adliye encumeni d - XII - 1935 

Karar No. 7 
Esas No. 1/255 

Yiiksek Baskanliga 

Askeri ceza kanununun bazi maddelerinde 
degisiklik yapilmasi ve bazi maddelerine yeni 
hiikiimler eklenmesi hakkinda Milli Miidafaa ve-
killigince hazirlanan kanun layihasi Milli Miidafaa 
encumeni mazbatasile birlikte Adliye enciimeni-
ne verilmekle vekillikten gonderilen memurlar 
huzurile layiha okundu ve icabi goriisiildii: 

Bu layiha enciimenimizce bundan evvel ince-
lenerek 13 - IV - 1935 tarihli mazbata ile sebeb-
leri izah edilen degisiklikler yapilarak Yiiksek 
Baskanliga sunulmus ve umumi heyetin ruzna-
mesine alinmis iken Milli Miidafaa enciimeninin 
istegi iizerine bu enciimene geri verilmis ve ye-
niden incelenerek yapilan bazi degisiklikler iize
rine meydana getirilen layiha enciimenimizce de 

tekrar tetkik olunmustur. 
15 nci madde olarak enciimenimizin hazirladi-

gi layiha yapilan degisikliklerle yeniden konan 
hiikiimler ve silinen bir madde hakkindaki sebeb-
lerin ozii asagiya yazilmistir: 

Layihanin birinci maddesi izah edilen anucib 
sebeblere gore yerinde bir hiikiim oldugu anla-
silmis ve enciimenimizce de kabul edilmistir. 

Adli amirlerin umumi hiikiimlerden aykiri 
olarak muddeiumumilik vazifesile beraber sor-
gu ve karar hakimi salahiyetlerini dahi haiz bu-
lunmalarmdan 25 lirayi geQmemek iizere tazmi-
nata ve istirdada karar vermeleri bu karari icab 
ettiren hallerin c,ok defa terhis edilmek iizere olan 
erat haklarmda olabileceginden askeri esya 

[t] Hiikumetin esbabi mucibesile Milli Miidafaa encumeni mazbatasi (26) 
S. sayih layihadadir. 



ve sairenin telef ve kaybolmasindan dogan tazmin 

i§lerinin ayrica terkibi kiilfetli ve Bevlet hakkrm 

d a zryaa ugra tacagmdan bu liallerde goslerilen 

k a r a r m adli amirlere verilmesi liizumuna encii-

men de ist irak etmistir. 

Aleyhlerine kara r verilenlere askeri mahkeme-

lere bas vura rak itiraz etmeleri hakkinin kabul 

edilmesi b i m l a n n liaksiz bir karar la karsdasma-

sinin online gegecek ibir temiiiat olmustur. 

Ikinci maddede askerlikten tarda her liable 

hiikmedilmek lazimgelcn askeri eeza kanummim 

30 ncu maddesinin sayilan hall ere bu madde-

nin (A) bendinin 2 nnmara.lt ftkrastda yazili 

suclardan alti ay hapis ile bn bende eklenen 3 

numara l i fikra ile yabanci memlekcte kacniak 

sugundan mahkumiyet hali dahi ilave edilmistir. 

B n n u n birincisi haysiyet ve onuv k m c i bir sue 

olmasmdan alti ay mahkumiyeti tarda sebeb ol-

mas iye r inde oldugu gibi tekaiid isleri iein mev-

cnd kanun hukiimlcrine de miitenazir bulunmak 

bakrmindan ve yabanci memlekete kaqmaktan 

mahkiim. o lan lann da tardedilmeleri bn hiik-

mim giyaplarmda dahi verileccginden emsali-

nin terfii gibi islere engel olmasint miiruru za-

man haddini beklemek zaruret i olmadan orta-

d a n kaldirmak noktasindan adalete nygnn ve 

faydali goriilmustur. 30 ncn maddede yazili lial

lerde h a r halde t a r d cezasi verilecegi gosteril-

mekle beraber mahkcmelrle adli amirlerin usu-

liin 216 net maddesini tatbik ettigi halde vere-

cegi t a r d iein ka ra rda tasrih edilmemis olsa bile 

t a r d m muteimmim ceza olarak infaz olunacagma 

da i r b i r fikra konmustur . 30 nen maddenin «B» 

bendinin 2 numara l i fikrasnidaki Omiikerrercn) 

kaydi (eiirmiin te'kerriirti) ve (eiirumlerin icti-

mai) kaidelerine gore tatbikatta tereddiidii mucip 

olabileeeginden ve halbuki tardedilebilmck hali, 

frkrada yazili SUCAI b i r defadan fazla ir t ikab ede-

rek mahkiim olanlar iein dusuniilmekle (mii-

kerreren) kaydi Qikarilip (birden fazla mahkn

miyet hal inde) diye bn fikra tavzih edilmistir. 

Layihanrn ueiincu maddesi askeri ceza 

mahkemelerinden ctkan eeza hiikiimlerinin nere-

lerde infaz edilecegini gostermektedir. Rti mad-

deye Biikiimetin teklif ettigi gibi yoklama ka-

eagi, bakaya ve sakli sue. mahkumlar i iein olan 

ilave enciimence de kabul edilmis ve aneak liniu-

mi hapishanelerin adt cezaevi olarak degisli-

ginden maddede bn cibetle diizeltilmis ve yazibs 
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tarzi noktasmdan da yeni bir ter t ib viieude ge-

tiri lmistir . 

Askeri eeza kanuuunun 49 ncu maddesinde 

degisiklik yapan rayiliamn 4 lieii maddesi asker-

lik kanunuua gore sue sayilabileeek liallerdeki 

miiruru /.amain gostermekte olub enciinienimiz-

cc oldugu gibi kabul edilmis ve maddenin bir 

I'lkrasinin degistirilmesi yerine degisen kisimla. 

beraber maddenin tiiniii yazdmistir. 

Askeri ceza kanununun 63 ne'ii maddesinde-

ki degisiklikle enciiineniniizin bundan evvel ka

bul ettigi sekli oldugu gibi muliafaza el mis ve 

yalniz Tiirk eeza kanunundaki tadile gore ha

pis eezasini.ii sara.hat olmayan yerlerde son had-

di bes sene oldugundan \ c agrr hapis ve ha])is 

hakkindaki eezalar nmumi hukiimlere tabi olub 

22 nei maddede yazili buhindugunda.il eeza. miid-

detk'ri i(.;in ya[»dan degisiklik hem niuadelete 

ve hem de umumi liiikumlerin yeni sekline uy-

diirularak yazdmistir . 

l>u maddenin son fikrasinda askeri mahke-

melore az valiim liallerde eezanin hafi'l'lc^stiril-

mesi hakkiuda t akd i r hakk i veri lmist ir . Encii-

niende madde metniudeki yazilt miiddetiere gore 

S(>ferberlikte verilebileeek oliim cezasinm miieb-

bet agtr hapis olarak kabuliine liefik hice (Ma-

nisa) taraftndaii teklif edilmesi iizerine yapi-

la.n k'onusmada. seferberlikteki askerlik vazifesi-

nin (inemi dolayisile siddetli bir ceza miieyyide-

sinin liizumnna. ve inahkemelerin maddenin son 

fikrasile haiz bulundukhin takdir salahiyetleri 

hem askerlik vazifesine gelmeyenlerin sahsi ha-

reketlerine ve hem de seferberlikte tmmilekel 

ihtiyaernin durununia balcarak hiikiim verebile-

eeklerine g(>re madde oy coklugile oldugu gibi 

kabul edilmistir. 

lOneiiineniii (i nci maddesi eski sekli gibi 

aynen kabul edilmis, yalniz bn maddede oliim 

eezasmdan baska diger eezalar icinde az vahim 

olan liallerde mabkemeleree eezanin indirilebi-

leeegi hakkindaki takdiri sahlhiyet, bu madde 

ihtiyat subaylarina aid oldugu halde pek yerin-

de olarak konmus olan bu hiikiim bundan ev

vel ki madde i(;inde kabul edilmesi adalete uy-

gun gfiriildtigiindiMi buna aid hiikiim 5 nci niad-

d(\ve yazdarak burada. ayni salahiyetin tatbik 

edilecegi isarct kilmmisttr . 

hayihanin 7 ve 8 nci maddeleri, ITiikumet 

t t'k 1 i fin in S ve 0 ncu maddeleri gibi aynen kabnl 

edilmistir. 
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Askeri ceza kammumm 81 nci maddesini de
gistiren enciimenimiz tcrtibine gore layihanin 
9 ncu maddesini M. M. Enciimeninin 10 ncn 
maddesi esas itibarile oldugu gibi kabul edil
mis ve yalniz yazilis tarzinda bir duzeltme ya-
pilmistir. 

Ana kanunun 131 nci maddesini degistiren 
madde, Hiikumctin teklif ettigi esas dairesinde 
kabul edilmis ve ancek degistirilen fikra ile 
beraber biitiin madde yukarida izah edilen ha-
pis cezasi miiddetinin umumi hiikiimler icabi 
olan yeni sekline gore kaleme alinmistir. 

Askeri ceza kanununun 153 ncu maddesinin 
ikinci fikrasini degistiren Hukumet teklifi gay-
ritabii mukarenetin askeri sahislarla oldugu hal-
de bu kanuna gore sug sayilmasmm dogru ola-
cagi diisiincesile ona gore fikra tavzih edilmis 
ve biitiin maddede degisiklik yapilan fikra ile 
beraber yeniden yapilmistir. 

Enciimenimizin tertibine gore layihanin 12 
nci maddesinde mukavele ile askeri hizmctte 
iicretle kullanilan miistahdemler hakkinda di-
siplin cezasi vermegi gosteren fikra, miiddctle 
mukayyed ve bir mukaveleye bagli olmayarak 
bir askeri hizmete muvakkaten almanlan bu 

madde hukmiiniin disinda kaldigmi ac,ik goste-
rir tarzda madde diger fikrasile birlikte yazil-
mistir. 

Askeri ceza kanununun evvelce 2632 sayili 
kanunla 153 ncii maddesinin birinci fikrasi de-
gistirilmis ve bu kanunla ikinci fikra da diU 
zcltilmis olmakla bu fikra ic,in nesredilmis olan 
kanunun ilgasi tabii bulundugundan bu cihet 
layihaya konan 12 nci madde ile ifade edilmistir. 

Muvakkat madde ile meriyete dair olan mad
de M. M. Enciimeninin hazirladigi tarzda aynen 
kabul olunmustur. 

Enciimenimizee kabul edilen lay ilia Umumi 
heyetin tasvibine arzedilmek iizere Yiiksek Bas-
kanliga sunulur. 

Adliye En. Rs. M. M. Katib 
adma Kocaeli Trabzon 

Salah Yargt Saltih Yargi R. Karadeniz 

Balikesir Bursa Bursa 
0. Niyazi Burcu Ahf Akgilg S. Ferid Talay 

Erzincan Erzurum tc,el 
A. Firat Fuad Sirmen II. Ongun 

Kocaeli Knoya Manisa 
Rag-ib Ak<±a R. Tiirel Refik tnce 
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Ht)KtMETlN TEKLM 

Askeri ceza kanununun hazi maddelerinde 
degisiklik yapan, iig maddesine fihra ekleycn 

kanun layihasi 

MADDE 1 — 1632 sayik kanunun 17. madde
sine asagrdaki fikra eklenmistir : 

Adli amirler disiplin cezasile beraber ancak 
25 liraya kadar istirdad ve tazmintata karar ve-
rebilirler. Bu kararlar aleyhine tefhim veya 
tebligden itibaren 15 gun zarfmda askeri mah-
kemede itiraz olunabilir. Itiraz iizerine tarafeyn 
huzurile durusma yapilir ve hiikum verilir. iti
raz eden mahkeme giinii mahkemede bulunraazsa 
itiraz hakkmm sukutuna karar verilir. Itiraz 
iizerine verilen hiikiim temyiz olunamaz. 

MADDE 2 — Askeri ceza kanununun 30. 
maddesinin A. fikrasi asagida yazili oldugu gibi 
degistirilmistir : 

A - Asagida yazili hallerde tard cezasi her 
halde hiikmolunur. 

1 - Ceza kanunlari mucibince oliim veya agir 
hapis cezalarma mahkumiyet halinde; 

2 - Hirsizlik, emniyeti suiistimal, sahtekarlik, 
dolandiricilik, yalan yere sahidlik, yalan yere 
yemin, ciirum tasnii, iftira, irtikab, irti§a, ihtilas 
suglarcndan birile alti ay veya daha fazla hapis 
cezasma mahkumiyet halinde: 

3 - Yabanci memlekete kagmak sugundan 
hapse mahkumiyet halinde. 

MADDE 3 — Askeri ceza kanununun 39. 
maddesine asagida yazili 6 sayili fikra eklenmis
tir: 

6 - Yoklama kagagi, bakaya, ve sakli suglari 

( S. Sayisi 

MlLLl MtlDAFAA ENCttMENfNfN 
DE&I§TlRt§l 

Askeri ceza kanununun bazi maddelerinde de
gisiklik yapan, ug maddesine ftkra ekleyen 

kanun layihasi 

MADDE 1 — Hiikumetin teklifi aynen 

MADDE 2 — Hiikumetin teklifi aynen 

MADDE 3 — Hiikumetin teklifi aynen 

25) 
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ADliYE ENCUMENlNlN DE&l§TlRtSt 

27 mayis 1930 tarih ve 1632 sayili asken ceza 
kanununun bazi maddelerinin degistirilmesine 
ve bazi maddelerine ekler konmasina dair ka-

nun layihasi 

MADDE 1 — Askeri ceza kanununun 17 nci 
maddesine asagida yazili fikra eklenmistir: 

Adli amirler disiblin cezasile birlikte deger 
25 lirayi gegmeyen seyler igin istirdad ve tazmi-
nata da karar verebilirler. 

Bu kararlar aleyhine tefhim veya tebligden 
itibaren 15 giin iginde askeri mahkemede itiraz 
olunabilir. itiraz iizerine durusma yapilarak hii-
kiim verilir. itiraz eden, muhakeme igin tayin 
edilen giinde mahkemede bulunmazsa itiraz hak-
kmm du§mesine mahkemece karar verilir. 

itiraz iizerine mahkemece verilecek kararlar 
kati olub bunlar aleyhine Temyize miiracaat olu-
namaz. 

MADDE 2 — Askeri ceza kanununun 30 ncu 
maddesi asagida yazili sekilde degistirilmistir: 

A) Asagida yazili hallerde tard ceza si her 
halde hiikmolunur: 

Verilen kararda tasrih edilmemis olsa bile 
bu nailer tardi mustelzimdir. 

1 - Ceza kanunlan mucibince oliim veya agir 
hapis cezalarma; 

2 - Hirsizlik, emniyeti suiistimal, sahtekar-
lik, dolandiricilik, yalan yere sahidlik, yalan ye-
re yemin, curiim tasnii, iftira, irtikab, irtisa, ve 
ihtilas suglarmdan birile alti ay veya daha faz-
la hapis cezasma; 

3 - Yabanci memlekete kagmak sugundan ha
pis cezasma mahkumiyet halinde; 

4 - Adli amirler taraf mdan askeri muhakeme 
usulii kanununun 216 nci maddesinin 3 ncii fik-
rasmm tatbiki halinde. 

B) Asagida gbsterilen hallerde tard cezasi 
hiikmolunabilir: 

1 - Bes seneden fazla hapis cezasi; 
2 - En az haddi bir seneden asagi olmayan 

hapis cezalanni mucib suglarla birden fazla; 
Mahkumiyet halinde. 

MADDE 3 — Askeri ceza kanununun 39 ncu ! 
maddesi asagida yazili sekilde degistirilmistir: j 

1 - Tard ve ihrac cezalarrni mucib olmayan \ 
ceza hiikiimleri subaylar hakkmda askeri hapis- j 

( S. Sayisi : 25 ) 
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Hii. 

hakkinda hukmedilen cezalar dahi umumi ha-
pisanelerde gektirilir. 

MADDE 4 — Askeri ceza kanununun 49. 
maddesinin A. fikrasi agagida yazildigi gibi de-
gi§tirilmi§tir: 

A - Yoklama kagagi, bakaya, sakh ve firar 
fiilleri hakkmda dava miiruru zamani biitiin as-
keri mtikellefiyetlerin veya bizzat girmis. olduk
lari taahhiidiin bitmesinden itibaren cereyana 
baslar. 

MADDE 5 — Askeri ceza kanununun 3 ncu 
babmm 3 ncu faslmm basligi asagidaki sfekilde 
degi§tirilmisitir. 

ttgiincii fasil 
Yoklama kagagi, bakaya, sakh ve firar 

MADDE 6 — Askeri ceza kanununun 63 n-
cii maddesi asagida yazildigi gibi degistirilmis-
tir: 

1 - Hazarda bakaya ile yasitlarinm veya 
birlikte muameleye tabi oldugu arkadaslarmm 
ilk kafilesi sevkolunmus yoklama kagagi ve sak-
li efrad iki aydan bir seneye kadar hapis veya 
be§ liradan iM yiiz liraya kadar agir para ceza-
sile cezalandirilir. 

M. M. E. 

MADDE 4 — Hiikumetin teklifi aynen 

MADDE 5 — Hiikumetin teklifi aynen 

ttgiincii fasil 
Yoklama kagagi, bakaya, sakh ve firar 

MADDE 6 — Askeri ceza kanununun 63 ncu 
maddesi asagida yazildigi gibi degistirilmistir: 

1 - Kabul edilecek gibi bir bzrii olmadan ha
zarda bakaya olanlarla, yoklama kagagi veya 
saklilardan yasitlarinm veya birlikte muamele
ye tabi olduklari arkadaslarmm ilk kafilesi sevk 
olunmus bulunanlar bir aydan alti aya kadar ha
pis cezasile cezalandirilirlar. 

Sevkten bir hafta iginde kendiliginden gelen-

(.S. Sayisi : 25) 
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hanelerde infaz olunur. 
2 - Askeri mahkemelerden hiikmedilen asagr-

da yazili cezalar umumi ceza evlerinde infaz olu
nur: 

A) Tard ve ihrac cezalarmi mucib olan su-
baylar hakkindaki cezalar, 

B) Erat hakkmda alti aydan fazla hiikmedi
len agir hapis, ve hapis cezalari, 

0) Mekteblerinden kayitleri silinen askeri 
talebe hakkmdaki cezalar, 

D) Siviller hakkmda hiikmedilen agir hapis 
ve hapis cezalari, 

E) Yoklama kacagi, bakaya, ve sakli suglari 
hakkmda hiikmedilen cezalar, 

B fikrasmda yazili erat haklarmdaki cezanm 
gektirildigi sirada bunlardan askerlik alametle-
ri kaldrrilir ve cezalari bittkten sonra muvazzaf-
liktan geri kalan hizmetleri ikmal ettirilir. 

MADDE 4 — Askeri ceza kanununun 49 ncu 
maddesi asagida yazili sekilde degistirilmistir: 

Asagidaki fikralarda yazili hiikiimler mah-
fuz olmak iizere askeri suglarda dava ve cezanm 
diismesi hususlarmda Turk ceza kanununun bi-
rinci kitabmm 9 ncu babi hukiimleri tatbik olu
nur. 

A) Yoklama kacagi, bakaya, sakli ve firar fi-
illeri hakmda dava miiruru zamani, biitiin as
keri miikellefiyetlerin veya bizzat girmis ol-
duklari taahhudiin bitmesinden itibaren isle-
mege baslar. 

B) Hiyanet ciirumlerile maznun ve mah-
kum olanlar hakkmda miiruru zaman yoktur. 

MADDE 5 — Askeri ceza kanununun 3 ncu 
babmm 3 ncii faslmm basligr ile 63 ncii mad
desi asagida yazili sekilde degistirilmistir: 

tJcuncu fasil 
Yoklama kacagi, bakaya, sakli ve firar 

MADDE 63 — 
1 - Kabul edilecek bir ozrii olmadan ha-

zarda bakaya olanlarla yoklama kagagi veya 
saklilardan yasrtlarmm veya birlikte muame-
leye tabi olduklan arkadaslarmin ilk kafile-
si sevkolunmus bulunanlar bir aydan alti aya 
kadar hapis cezasile cezalandirilrrlar . 

Sevkten bir hafta i§inde kendiliginden ge-
lenleri cezasi yariya indirilir. 

( S. Sayisi : 25 ) 
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2 - Seferberlikte yukaridakilerle ruhsatlilar-
dan sevk guntintin bitmesinden itibaren yedi gtin 
iginde gelenler bir aydan bir seneye elde edi
lenler dord aydan iki seneye kadar yedi 
gtinden sonra tig ay iginde gelenler bir sene-
den bes. seneye elde edilenler iki seneden on 
seneye kadar hapis, iig aydan sonra kendili
ginden gelenler bes seneden az olmamak iizere 
ago* hapis, elde edilenler bltim cezasile mahkum 
edilir. Az vahim hallerde oliim cezasi yerine 
miiebbet veya on seneden a§agi olmamak iizere 
agir hapis cezasi hukmedilebilir. 

MADDE 7 — Askeri ceza kanummun 64 n-
cii maddesi asagida yazildigi gibi degi^tirilmis-
tir: 

Seferberlikte muayyen miiddet iginde gagiri-
lib gelmeyen ihtiyat zabitlerile ihtiyat askeri 
memurlardan yedi giin iginde gelenler veya elde 
edilenler alti aydan iig sneye kadar, yedi giin
den sonra iig ay iginde gelenler veya elde edi
lenler iki seneden on seneye kadar hapis, iig ay
dan sonra kendiliginden gelenler bes seneden az 
olmamak iizere agir hapis, elde edilenler oliim 
cezasma mahkum edilirler. Az vahim hallerde 
oliim cezasi yerine muebbed veya on seneden 
asagi olmamak iizere agir hapis hukmedilebilir. 

MADDE 8 — Askeri ceza kanununun 65 nci 
maddesinin sonuna asagidaki fikra eklenmistir: 

Yukarida hareket ve iltihak igin tayin olu-
nan miiddetlerin bitmesinden itibaren hazarda 
alti ve sef erde tig gtin iginde dahi krtasma iltihak 
etmeyenler hakkmda 66 nci madde hukiimleri 
tatbik olunur. 

MADDE 9 — Askeri ceza kanununun 3 ncii 
babmm 4 ncii faslmm basligi asagida yazildigi 
gibi degi§tirilmit§ir: 

Dordtincii fasil 
Kendisini askerlige yaramayacak hale getirmek 
ve askerlikten kurtulmak igin hile kullanmak 

8 — 
I M. M. E. 

I lerin cezasi yarrya indirilir. 
j 2 - Seferberlikte yukaridakilerle ruhsatlilar-
! dan sevk giinuniin bitmesinden itibaren yedi 

giin iginde gelenler bir aydan bir seneye, elde 
edilenler dort aydan iki seneye kadar yedi giin 
den sonra tig ay iginde gelenler bir seneden bes 
seneye, elde edilenler iki seneden on seneye ka-

| dar hapis, tig aydan sonra kendiliginden gelen
ler bes seneden az olmamak iizere agir hapis, 
•Ide edilenler oliim cezasile mahkum edilirler. 

Az vahim hallerde oliim cezasi yerine mii
ebbet veya on seneden asagi olmamak iizere 
agir hapis cezasi htikmedilebilir. 

MADDE 7 — Askeri ceza kanununun 64 ncii 
maddesi asagida yazili oldugu gibi degistiril-
mistir: 

Seferberlikte muayyen miiddet iginde gagi-
rilib gelmeyen ihtiyat subaylarile ihtiyat as
keri memurlardan yedi gtin iginde gelenler 
tig aydan iki seneye kadar, elde edilenler al
ti aydan tig seneye kadar, yedi gtinden sonra 
tig ay iginde gelenler veya elde edilenler iki 
seneden on seneye kadar hapis, tig aydan son
ra kendiliginden gelenler bes seneden az ol
mamak iizere agir hapis, elde edilenler oliim 
cezasma mahkum edilirler. 

Az vahim hallerde oliim cezasi yerine mii
ebbet veya on seneden asagi olmamak iizere 
agir hapis ve diger hallerde de yukarida yazili 
cezalar yarrya kadar indirilerek htikmedilebi
lir. 

MADDE 8 — Htikumetin teklifi aynen. 

MADDE 9 — Htikumetin teklifi aynen. 
Dbrdtincti fasil 

Kviidini askerlige, yaramiyacak hale getirmek ve 
askerlikten kurtulmak igin hile kullanmak 

( S. Sayisi : 25 ) 
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2 - Seferberlikte birinci fikrada yazili olan-
larla ruhsatlilardan sevk gtintintin bitmesin- i 
den itibaren yedi giin iginde gelenler bir ay-
dan bir seneye, elde edilenler dord aydan iki 
seneye kadar; yedi gtinden sonra tig ay igin
de gelenler iki seneden asagi olmamak iizere, 
elde edilenler tig seneden asagi olmamak iize
re hapis, tig aydan sonra kendiliginden gelen
ler bes seneden az olmamak iizere agir hapis, 
elde edilenler oltim cezasma mahkum edilirler. 

Az vahim hallerde oliim cezasi yerine mti-
ebbet veya on seneden asgi olmamak iizere 
agir hapis cezasi ve oliim cezasmdan baska 
yukan fikrada yazil haller igin gosterilen ce-
zalar yarrya kadar indirilerek hiikmedilebilir. 

MADDE 6 — Askeri ceza kanununun 64 
ncii maddesi asagida yazili sekilde degistiril-
mi§tir: 

Seferberlikte muayyen miiddet iginde ga-
girilib gelmeyen ihtiyat subaylarile ihtiyat 
askeri memurlardan yedi gun iginde gelenler 
tig aydan iki seneye kadar, elde edilenler alti 
aydan tig seneye kadar, yedi gtinden sonra tig I 
ay iginde gelenler veya elde edilenler tig se
neden asagi olmamak tizere hapis, tig aydan 
sonra kendiliginden gelenler bes seneden az 
olmamak tizere agir hapis, elde edilenler oltim 
cezasile cezalandinlirlar. 

Az vahim hallerde 63 ncti maddenin son 
fikrasmda yazili htiktimler bu maddede yazili 
olan cezalar hakkmda da tatbik olunabilir. 

MADDE 7 — Askeri ceza kanununun 65 
nci maddesinin sonuna a^agrda yazili fikra ek-
lenmistir: 

Yukanda hareket ve iltihak igin tayin olu-
nan mtiddetlerin bitmesinden itibaren hazar-
da alti, seferberlikte tig gtin iginde krtasma 
iltihak etmeyenler hakkmda da 66 nci madde 
htiktimleri tatbik olunur. 

MADDE 8 — Askeri ceza kanununun tigtin-
cti babmm dorduncti faslmm basligi a^agidaki 
fekilde de§i§tirilmistir: 

Dordtincti fasil 
Kendini aslcerlige yaramiyacak hale getirmek ve 

askerlikten kurtulmak igin htte kullanmak 
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MADDE 10 — Askeri ceza kanununun 81 nci 
maddesi as/agida yazildigi gibi degistirilmistir: 

1 - Askerlik gagma girenlerden askerlikten 
tamamen veya kismen kurtulmak kasdile ismini 
degistiren digerini yerine hekim muayenesine ve
ya askere gonderen digerinin hiiviyet cuzdanmi 
veya askeri vesikasmi kullanan ve muamelati 
askeriyelerde sahte s,ahadetname ve evrak kul
lanan veya her ne suretle olursa olsun diger tiir-
lii hile ve desise yapanlar ve krtaya veya mties-
seseye intisab ettikten sonra kendisine tevecciih 
eden hizmetten kismen veya tamamen kurtulmak 
kasdile hile yapanlar on seneye kadar agir ha
pis cezasile cezalandirilir. 

2 - Ayni ceza serikler hakkmda da tatbik 
olunur. 

MADDE 11 — Askeri ceza kanununun 131 n-
ci maddesinin 1 nci fikrasi asagida yazildigi gi
bi degistirilmistir: 

1 - Askeri bir hizmeti yaparken veyahud va-
zifeyi suiistimal ederek bir hizmet veya vazife 
dolayisile tevdi ve emanet edilmis olan parayi 
veya az veya 50k krymetli e§yayi veyahud ken
disine emanet edilmis olsun, olmasm her nevi as
keri erzak, esya ve hayvanlan calan veya zim-
metine gegiren veya ihtilas eden veya satan, re-
hine veren veya bunlari bilerek satm alan ve re-
hin kabul eden veya gizleyen bes, seneye kadar 
agir hapis cezasile cezalandirilrir. Az vahim 
hallerde ug seneye kadar hapis olunur. Caiman 
xnallar varsa geri almir yok edilmi^se krymeti 
bdettirilir. 

M. M. E. 

MADDE 10 — Askeri ceza kanununun 81 
nci maddesi asagida yazildigi gibi degistiril
mistir : 

1 - Askerlik cagma girenlerden askerlikten 
tamamen veya kismen kurtulmak kastile is
mini degistiren, digerini yerine hekim muaye
nesine veya askere gonderen, digerinin hiivi
yet ciizdanmi veya askeri vesikasmi kulla
nan ve muamelati askeriyelerde sahte saha-
detname ve evrak kullanan veya her ne su
retle olursa olsun diger tiirlii hile ve desise 
yapanlar ve krtaya ve muesseseye intisab et
tikten sonra kendisine tevecciih eden hizmet
ten kismen veya tamamen kurtulmak kastile 
hile yapanlar on seneye kadar agir hapis ce
zasile cezalandirilir, 

2 - Ayni ceza §erikler hakkmda da tatbik 
olunur, 

3 - Az vahim hallerde yukandaki fikralar-
da yazili suglara bes. seneye kadar hapis cezasi 
verilir. 

MADDE 11 — Hiikumetin teklifi aynen. 
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MADDE 9 — Askeri ceza kanununun 81 
nci maddesi asagrda yazili §ekilde degistiril-
mistir: 

1 - Askerlik gagma girenlerden asekerlikten 
biisbutiin veya kismen kurtulmak kasdile ismini 
degistirenler, baskasmi kendi yerine tabib mu-
ayenesine veya askere gonderenler, baskasmm 
hiiviyet ciizdanini veya askeri vesikasmi kulla-
nanlar, askerlik islerinde sahte sahadetname ve
ya evrak kullanan yahud her ne suretle olursa 
olsun hile ve desise yapanlarla kitaya veya bir 
muesseseye intisab ettikten sonra kendisinin 
yapmaga mecbur oldugu hizmetten busbiitiin ve
ya kismen kurtulmak kasdile hile yapanlar on 
seneye kadar agir hapis cezasile cezalandmlir-
lar. 

2 - YukariM birinci fikrada yazili cezalar 
suglularm serikleri hakkmda da tatbik olunur. 
Az vahim hallerde bu maddede yazili cezalar bes 
seneye kadar hapis cezasina indirilerek hiikme-
dilebilir. 

MADDE 10 — Askeri ceza kanununun 131 
nci maddesi a§agida yazili seMlde degistiril-
mistir: 

1 - Askeri bir hizmet yaparken veya vazifeyi 
suiistimal ederek bir hizmet veya vazifeden otii-
rii tevdi veya emanet edilmis olan para veya 
krymeti ne olursa olsun bir esyayi yahud ken-
disine tevdi veya emanet edilmis olmasa bile her 
tiirlu askeri erzak, esya ve hayvanlan galanlar 
veya zimmetine gegirenler, yahud ihtilas eden-
ler veya satanlar, yahud rehine verenler ve bun-
lan bilerek satm alanlar veya rehin kabul eden-
ler veya gizleyenler bes seneye kadar agir ha
pis cezasile cezalandinlrrlar. 

Az vahim hallerde iig seneye kadar hapis ce-
zasi hiikmolunabilir. 

Qalman veya rehin edilen mallar bulunursa 
geri almir. Yok edilen esya, hayvan ve sairenin 
degerlerinin odettirilmesine de hiikmolunur. 

2 - Yukanki fikrada yazili fiiller silah, cepa-
ne veya her hangi bir mudafaa vasitasma taal-
luk ederse ceza arttirilir. 

3 - YukariM iM fikrada yazili fiiller sefer-
berlikte yapilirsa hakkmda on seneden asagi 
olmamak iizere agir hapis, az vahim hallerde iki 
seneden asagi olmamak iizere bes seneye kadar 
agir hapis cezasi verilir. 
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MADDE 12 — Askeri ceza kanununun 153 
ncii maddesinin 2 sayili fikrasi a^agida yazil-
digi gibi degi^tirilmistir. 

2 - Gayri tabii mukarenet yapan veya bu 
fili rizasile kendisine yaptiran askeri sahislarm 
tardi mucib olmayan hallerde ordudan ihraci-
na gedikli kugiik zabitlerle gavus ve onbasila-
rm rutbelerinin geri almmasma hiikmolunur. 

MADDE 13 — Askeri ceza kanununun 173 
ncii maddesinin 1 sayili fikrasi a§agida yazil-
digi gibi degi§tirilmi|tir. 

1 - Askeri disiplin amirleri askeri memurlar-
la iicret veya mukavele ile mustahdem olanla-
ra da salahiyetleri dahilinde disiplin cezasi ve-
rebilirler . 

MADDE 14 — Askeri ceza kanunimun 192 
nci maddesi a§agida yazildigi gibi degistiril-
mi^tir: 

Askeri ceza kanunimun 75, 79 ncu maddele-
rile 78 nci maddesinin C fikrasmn iki numa-
rasmda ve askeri esjyayi satm almak renin ola-
rak kabul etmek ve gizlemek fiillerine dair 
131 nci maddede yazili suglar askeri mahke-
melere tabi olmayan siviller tarafmdan yapilir-
sa umumi mahkemeler bu kanun hukiimlerini 
tatbik ederler. 

M. M. B. 

MADDE 12 — Askeri ceza kanununun 53 
ncii maddesinin 2 sayili fikrasi asagida yazil
digi gibi degistirilmistir: 

1 - Gayritabii mukarenet yapan veya bu 
fili rizasile kendisine yaptiran subaylarm ve 
askeri memurlarin tardi mucib olmayan haller
de ordudan ihracma gedikli ve erbaslarla on-
basilarm rutbelerinin geri almmasma hiikmo
lunur. 

MADDE 13 — Httkumetin teklifi aynen. 

MADDE 14 — Httkumetin teklifi aynen. 

MUVAKKAT MADDE — Bakaya, yoklama 
kagagi ve sakli olanlardan, bu kanun hukumle-
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MADDE 11 — Askeri ceza kanununun 153 n-
cii maddesi asagrda yazili sekilde degistirilmis-
tir: 

1 - Fahiseligi veya if f etsizligi anlasilmis olan 
bir kadmla bilerek evlenen veya evlilik bagmi 
devam ettirmekte veya bbyle bir kadmi yanm-
da bulundurmakta yahud kari koca gibi her han-
gi bir kadmla nikahsiz olarak devamli surette 
yasamakta israr eden askeri §ahislarm ordudan 
ihracma ve bu fill askerlikten gikmak maksadi-
le yapmis oldugu sabit olursa tardma hiikmolu-
uur. 

2 - Askeri sahislarla gayri tabii mukarenette 
bulunan yahud bu fili kendisine rizasile yapti-
ran askeri sahislarm tardi mucib olmayan hal-
lerde ordudan ihracma, gedikli ve erbaslarla on-
ba§ilarm riitbelerinin geri almmasma hiikmolu-
nur. 

MADDE 12 — Askeri ceza kanununun 173 
ncii maddesi asagida yazili sekilde degistirilmi^-
tir: 

1 - Askeri disiplin amirleri, askeri memurla-
ra, maktu ve daimi iicretli veya maasli olarak 
ordu hizmetinde bulunan mustahdemlere salahi-
yetli olduklari disiplin cezalari verebilirler. 

2 - Askeri, adli hakim ve memurlar kendi ma-
iyetlerinde bulunan madunlarma maasca muadili 
olduklari siibaylar derecesinde disiplin cezalari 
verebilirler. 

3 - Askeri adli hakimlere disiplin cezasi ola
rak hapis cezasi verilemez. 

MADDE 13 — Hiikumetin 14 ncii maddesi 
aynen 

MADDE 14 — 22 - XII - 1934 tarih ve 2632 
sayili kanun kaldirilmi^trr. 

MUVAKKAT MADDE — Bakaya, yoklama 
kagagi ve sakli olanlardan bu kanun hiikumle-

(S. Sayisi : 25) 



— 14 — 
Hfl. 
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Mf. V. 

8. Ankan 
S. I. M. V. 

Dr. R. Saydam 

5 
Ad. V. 

$ Saracoglu 
Ha. V. 

Dr. T. R. Arm 
Na. V. 

A. Qetinkaya 
G. I. V. 

Rana Tarhan 

- VI-1935 
M. M. V. 
K. Ozalp 
Ma. V. 

F. Agrali 
Ik. V. 
G. Bayer 

Zr. V. 
Muhlis Erkmen 

M. M. E. 

rinin yiirumeg-e ba§ladigi tarihten itibaren al-
ti ay iginde kendUiginden gelenlere ewelki 
hiikiimler tatbik olunur. 

MADDE 15 — Bu kanunun hukumleri ya-
yim tarihinden itibaren yuriimege ba§lar. 

MADDE 16 — Bu kanun hukumlerini icra-
ya Icra Vekilleri Heyeti memurdur. 
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rinin yiiriimege basladigi tarihten itibaren alti 
ay iginde kendiliginden gelenlere miilga 1111 sa-
yili askerlik miikellefiyeti kanununun bu halle-
re aid ceza hukumleri tatbik olunur. 

MADDE 15 — Milli Miidafaa enciimenininl5 
nci maddesi aynen 

MADDE 16 — Milli Miidafaa enciimeninin 16 
nci maddesi aynen 

»e-« 
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S. Sayisi:26 
Askeri muhakeme usulii kanununun baz» maddelerinin 
degi§tirilmesi ve 26 ncr maddesine iki fik^a eklenmesine 

dair kanun lanihasi ve Mill? Mudafaa ve Adliye encu-
menleri mazbatalan (1/256) 

T. C. 
Baqvek&let 7-VI-19 34 

Kararlar Mudiirliigii 

Sayi : 6/1855 
T. B. M. M. Yiiksek Reisligine 

Askeri muhakeme usulii kanununun bazi maddelerinin degi§tirilmesi ve 26 nci mad
desine bir fikra eklenmesi hakkinda Mill! Mudafaa vekilligince hazirlanan ve icra Vekilleri 
Heyetince 5.VI-1Q35 te Yiiksek Meclise arzi kararlas,tinlan kanun layihasi esbabi mucibe&ile 
birlikte sunulmus.tur. 

Ba§vekil 
/. hdnti 

Esbabi mucibe 

1 - Askeri suglardan dogan Hazine zararlanndan bazilan hakkinda askeri caza kanununda 
( odettirilir Tazmin ettirilir gibi ) hukiimler bulundugundan Adli amirlerin talebi olmasa da 
askeri mahkemelerde tetkik olunup hiikme baglanmaktadir. 

Askeri suglardan dogan hazine haklari gok kere askeri suglardan ayirt edilmiyecek kadar 
birlesjk ve sugnn tahkik ve tesbiti onceden hazine hak ve zaranni tayin ediip ortaya koymakia 
kabil idigiiiiden Askeri muhakeme usulii kanununun koydugu kaidelere gore Hazine hakkinin 
Adli amirler tarafindan (yakindan ve siki bir surette ) askeri mahkemeler de takibi hem sugu 
gabuk meydana gikarmagi ve tezce ceza vermegi ve hemde hazine hakkini bir elden ve bir 
yoldan kolaycacik korumagi temin edeceginden bazi tereddiidlere sebeb olan ve bir takim 
yauh§ dii§iince ve mutalealara yol agan ve hazine hakkinin teminini de geciktiren askeri 
usuliin 9 maddesindeki §ahis iddia soziinu' kaldirarak adli amirlerin Hazine haklanni koruyub 
temin etmekle de tutulmalan gok kolayliga ve hassatan seferbei likte ameli faideleri mucib 
olacagmdan askeri usuliin 0 maddesinin bu yolda degi§tirilmesi liizumlu g6riilmii§tiir. 

2 - Askeri usuliin 2-6 maddesi buyrugunca kitalanndan kagan efradin muhakemeleri alay 
askeri mahkemelerinde yapilir. 

Ancak e§yalanni kasden zayi eden veya menfaatlerinde kullananlarm muhakemelerine askeri 
usuliin 26 maddesi salahiyet vermedigindtn ve askeri ceza kanununun 66 maddesinde de bu 
yolda bir kayit ve sarahat bulunmadigindan melbusatile kagan ve bunlan gaib ederek gelen-
lerin daha yiiksek askeri mahkemelere verilmesi mecburiyeti hasil oluyor. 

Bu hal hem bu mahkemelerin i§lerini gogaltiyor ve hemde efradi kitalanndan uzakta ve 
muhakemelerini suriincemede birakiyor. Talim ve terbiyelerini de sekteye ugratiyor. 

Bu mahzurlan ortadan kaldirmak ve i§lerde gabukluk kolayligi ve hazine hakkinin kor-
unmasim temin etmek icin melbusatile kaganlann da muhakemelerinin aley askeri mahkeme-
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lerinde yaptirilmasi ve Hazine zarannin da hiikum altina aldinlmasi luzumlu ve askerl 
usuliin 2f). maddesine bir fikra ilavesi zaruri gorulmu§tur. 

3 — Firka ve daha ytiksek makamlarda te§kil edilen mahkemelerin zabit ve azalannin 
kitaat ve niiiessesat ile karargah §ube amir ve miidiirlerinden olamamasi, hem durusrnalan 
uzatiyor ve hem de hizmet ve vazifeleri giicle§tiriyor. 

Kanun durusmalann bir celsede bittnesini kaide olarak kabul etmi§ isede gok kerre sug 
maznunlannin birden fazla olmasi, her durusma igin bir gun; hiiviyyet tesbiti iddianame 
okunmasi ve suglann sorgu ve cevablarile bir gtinde §ahid ve diger delillerin miinaka§asi 
ve bu delillere karsi suglunun deyeceklerini dinlemekle bir gun iddia ve miidafaa veya iddi-
aya gore hazirlamak igin maznun veya miidafiin mehil istemesi, bir gtinde miidafaalann din-
lenmesile bir gunde hukum verilip tebligile ki vasati hesab ile be§ toplanti yapildigi 
goriilmektedir. 

Gelmis. veya gee gelen §ahidlerin tekrar getirilmesi veya ihzarlan uzakta olan §ahidlerin 
istinabeleri gee gelen istinabeler icin fekrar yazilma maznunun hastalik iddiasi rapor gonder-
mesi akil maluliyetim var demesi veya gercek olmayan deliligi her hangi bir davayi hesabsiz 
uzatan sebeblerdendir. 

Kitalanndan uzak olan karargahlarda icab eden rutbe ve adette aza gok defa bulunama-
digindan uzak garnizonlardan mahkemeye reis veya aza getirtildigi her zaman olan ve gorii-
len hallerdendir. Uzun suren bir davanin duru§masi sirasinda nakil, tayin azanm hastalanmasi 
miihim vazife, tefti§, memuriyet sebebile azanin gelememesi yiiziinden de davalann uzadigi 
gok goiuluyor. Bu haller hem mahkemeyi geciktiriyor hem azalan yoruyor hem de hizmet 
ve vazifeleri aksatiyor. 

Hazardaki bu gucliik seferde bir kat daha artacagindan duru§malarda aranilan cabuklugu 
ve dava yiizunden hizmet ve vazifenin geri kalmamasim temin icjn Almanlarda oldugu gibi 
a|ir ce7?yi rriistflzim olmayan su^lulann mahkemesinde askeri mahkemelerin iig ki§iden 

te§kili du§tiniildu ve askeri usuliin 31. maddesine bir fikra eklenmesi luzumlu goriildu. 
4 - Izinsiz vatan sinirlan disina gikan veya sinir di§inda izinsiz kalan askeri §ahislann 

giyaplannda muhakeme ve muamele yapilmamakta oldugundan bu yonden bu gibi sucjulann 
adlari faidesiz ve amacsiz ordu ktitugnde yazili kalmakta ve kadro ve rnahrutun bo§luklanni 
kapatarak terfi sirasi gelen sugsuz ve faydah arkadasjarimn terfilerine de engel olmaktadirlar. 

Orduyu ve memleketi birakib sinir di§ma yad ile kagan veya yad ellerde izinsiz kalan bu 
suglular cezasiz kalmakla da kanrmyorlar; af ve zaman miiruru gibi her hangi bir du§me 
sebebi yiiz gosterince hemen memlekete doniiyorlar Takib hakkt tiikenmi§ oldugundan keddi-
lrrine bir sey yapilamiycr. Bu seferde hak arayorlar. Ve bunlann ordu ile alakalanni kesmek 
ancak sicil yolu ile kabil oluyor. Sicil almak igin pek az zaman olsada yine bir kitaya veril-
mek lazim geliyor. Sonunda tekaiid edilerek ceza yerine miikafatlamyorlar. Bu suretle hem 
hazine zarar goriiyor ve hemde adalet inciniyor. 

Bu kan§iklikhgi ve adaletsizligi kokiinden kaldirmak igin Turk ceza kanununun 4,104,116 
nci maddeleri goz oniine alinark 1631 sayili kanunun 213 ve 216 maddelerinin degi§tiril-
mesi luzumlu g6rulmii§tur. 

5 - Ordunun temeli olan disiplini en kisa yoldan ve koklii olarak korumagi ve askeri 
§ahislann ehmmiyetsiz fiil ve hareketlerinden mahkemeye dii§melerinin oniinii almagi ve mah
kemelerin isini azaltmagi goren ve disiplin czalan ve hiikumleri koyan askeri ceza ve muha
keme usulleri kanunlarimn buyruklanna gore disiplin amirleri drsiplin yolile dord haftaya 
kadar hapis ve maa§in dortte birine kadar para cezasi hiikiim ve infaz edebildikleri halde 
bir neferin talim veya tatbikatta gaib ettigi ve bir matra veya bir zabitin zayi ettigi bir kitab 
igin kanunun giittugu ve gozettigi amaca aykin olarak mahkemeye vermek lazim geliyor. 

Terhis hakkini kazanan ve memleketine giden neferde i§ine giiciine sanldigi sirada askeri 
veya Adli mahkemelere kadar getiriliyor. Bu yiizden mahkemelerin i§i gogaliyor. Hizmet sek-
teye ugrayor i§ler geri kaliyor. Kanunun esaslarina uyulmak ve disiplin yolile halli kabil olan 
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hallerde amiri adlilerce verilecek disiplin cezalarile birlikte ufak tefek tazminata da karar veril-
mek igin askeri ceza kanununnn 17 vc usulun 280 nci maddelerinin degi§tirilmesi liizumlu 
gorulmu§tur. 

6 - Yurd sevgisini, ulus saygisim gonlunden gikarmi§; sinir disjna kacmi§ veya sinir di-
§inda izinsiz kalmi§ zabitlerle askeri memurlan artik orduda emir ve kumanda yerlerinde kul-
lamlmamakla beraber kendi istegile Tiirk yurdunun gerekli i§ini, Tiirk ilini, Tiirk ordusunu 
terkederek yadellere giden veyahud yadellerde kalan bu gibilerin kazanmis. olduklan askeri 
riitbe ve unvan ve sair haklann da dugurulmesi igin askeri ceza kanununun 30- maddesine 
bir fikra eklenmesi liizumlu g6riilmii§tiir. 

7 - Askerlik caginda olanlardan sou yoklamalara gelmeyerek yoklama kagagi vaziyetine 
girenlerle sakh ve bakaya miktan giinden gtine artmakta ve (1111) sayili kanunun koydugu 
fazla hizmet ve para cezasi usullerinden beklenen faidenin de gortilemedigi gecirilen tecrube-
lerle anla§ilmakta idiigiinden zamanimizin askeri bir Devieti olan Fransizlann bu gibiler hak-
kinda tatbik ettikleri usul ve cezanin faideli olacagi du§uncesile askeri ceza kanununun 30, 
63, 64, 192, ve usuliin 3, 26, 213, 216 nci maddelerinin yoklama kagagi, sakli ve bakaya 
hakkinda ceza ve kaideyi go§termek iizere degi§tirilmesinde ameli faide ve zaruret goruTmiis.tiir. 

8 - Askeri ceza kanununun 65 ve 1108 sayili maa§ kanununun 2- maddesinde yeniden 
veya naklen bir mahalle naklen tayin edilen memurlann azami iltihak muddeti 12, 15 giin 
olarak tayin ve tasrih edilmis. ve bulundugu garnizon iginde bir mahalle tayin oilman askeri 
§ahislann da 24 saat zarfinda yeni vazifelerine gitmeleri her riki kanun maddelerindeki hare-
ket ve yol tabirlerinin medluliinden gikanlarak tebelliir ettirilmi§ ve tatbikatta o yolda yapi-
lagelmekte bulunmu§tur. 

Su kadar ki bu miiddetleri iianihaye gecinmk askcii zabtirapta uygun dii§mediginden 
muayyen haddi gegirenler hakkinda da 0 5. maddtye bir fikra eklenmek suretile bir miieyyide 
konulmasinda zaruret goriilmiis.tur. 

9 - Askerlikten kurtulmak igin hile yapanlar hakkinda (11 I 1) sayili kanunun 98- madde-
sindeki ahkam ile 1632 sayili kanunun 81. maddesindeki buyrugu birle§tirerek telif ve tasrih 
i?in 1632 sayili askeri caza kanununun 81 maddesinin degistirilmesi liizumlu gorulmustiir. 

10 - Askeri ceza kanununun 131 nci maddesinde zimmetin mavsufu olan ihtilfs sugu 
kayil tasrih edildigi halde zimmet sugu yazilmami§ olmasinda tatbikatta tereddiidler ve mahke-
melerce aykin kararlar gikmasma veya merci tayini iiitilaflannin meydan almasina sebeb 
olmakta oldugu goriildiigiinden bu i§lere bir diizen vermek igin bu maddede noksan olan 
zimmet kelimesinin de maddeye ilavesine ve maddenin ikinci fikrasmda yazili olan esliha ve 
cebhaneye aid hukmiin birinci fikrasmda istisna olarak yazili kalmasm da zihinleri kan§dirmak-
dan gayri bir faide goriilemediginden esliha ve ctbhane ibaresinin birinci fikradan gikanlma-
sinda da liizum ve zaruret gorulmu§tur. 

1 1 - Gayri tabii mukarenet yapan veya bu fili nzasile kendine yaptiran askeri §ahislann 
tardi mucib olmayan hallerde ordudan ihraglanna hiikmolunagagi Askeri ceza kanununun 
153 maddesinin 2 fikrasmda yazilidir. Ancak mezkur maddede umumi olarak askeri §ahis 
tabiri kullanilmis, ve ona gore tardi mucib olmayan hallerde ihrag cezasi verilebilecegi tasrih 
edilmi§tir. Halbuki ayni kanunun 3 maddesi askeri §ahislar arasina gediklilerle miistahdem 
efrad ve askeri talebeyide ithal etmi§tir. Bu hale gore yalniz zabitlerle askeri memurlara 
tatbiki kabil olan ihrag veya gediklilerede tatbiki tnutnkun olan tard cezasinin gediklilerden 
gayri efrad ve talebe hakkinda verilmesi liizumunu gostermekJe isede kanunun 29 maJJssin-
de feri cezalan tayin ve tahdid ettigine ve ceza kanunlanda tahdidi olduguna gore tatbikatta 
gayri tabii mukarenet yapan ve bu fili nzasile kendisine yaptiran zabitlerle askeri memurlann 
tardina ve tardi mucib olmayan ahvalde ihraglanna kiigiik zabitlerle efradin disiplin yolile ceza-
landinlmalarina, talebelerin de 1 54- madde mucibince talebelik hukukunun ziyaina htikmolun-
maktadir. Efrad ve diger askeri §ahislara kar§i bu fili yapmak veya kendiierine yaptirmakta gok 
miisaid hal ve vaziyette olan gedikli kugiik zabitlerin yine riitbelerini muhafaza edebilmeleri 
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ahlSk ve disiplin noktasmdan zararli ve mahzurlu gorulmekte oldugundan Oedikli kuctik'za-
bitlere riitbesinin geri ahnmasi orduda nefer mevkiine iumeleri ve efrad hakkinda da kema-
fissabik disiplin yolile ceza verihnesi ve bu suretle intibahin ve ordu mensublannm ahlaki 
vasiflannin hiisnii munafazasi hususunun teniini faideli ve askeri ceza kanununun 153- mad-
desinin -ikinci fikrasinin degi§tirilmesi luzumlu gorulmusjur. 

12 - Rizalarile orduya intisab eden rnustahdemleriu sayisi gun gectikce cogalmaktadir. 
Bu gibi mustahdemlerin yaptiklan suglardan dolayi 1032 sayili kanununu 1 nci maddesi 
1 nei ftkrasi F. bendi buyrugunca muhakerneleri aekeii mahkeinelerde yapildigi halde inzi-
batsiz hareketleri kar§isinda disiplin cezasi verilrnesinde tereddiid edilmekte oldugundan askeri 
ceza kanununun 173- maddesinde musarrali askeri meinuiiara verihnesi caiz olan disiblin 
cezalannin miistalidemlerede te§tniline zaruret gdrulmu§tur. 

Milli Miidafaa enciimeni mazbatasi 

T. B, M. M. 
Milli Miidafaa enciimeni 

Karat No. 7 
Esas No. 1/255, 1/256 

25 - XI - 193: 

Yiiksek Real ign 

Meclis ruznamesine girmis ikon luzumuua bi

ll aen yeniden incelemek iizere eeiimenimizce ge-

ri alliums olan askeri niubake.nie usulii ve as

keri ceza k a n u n u n u n bazi maddelerini degisliren 

Lki kanun kiyihasi Adliye ve Milli Miidafaa ve-

kaletlerinden gonderilen memurlari ile yeniden 

okundu ve goriisiildu. He r iki kanunun 1 >i 1-11 >I -

r ine alfikasi bulunmak itibarile bir imazbata ya-

zilmis olmasi muvafik goriildii. Bu kanun layi 

halar i hakkinda encumenimizin miitalea ve ka-

r a n a^agrda yazilmist ir : 

Askeri imuhakeme usuliiniin 1, 2 nci maddele-

ri gerek Hiikiimetiii ve gerek evvelki Milli Mii

dafaa enciimenile Adliye enciimeninin nuicib se-

bebleri miuvaftk olmakla aynen kabul dilmistir. 

Lay ihanm 3 ncii maddesinde ekli o lan(E) 

fikrasini Adliye enciimeni mazbatasmdaki scbeb-

lere binaen kabul etmeyerek teklifton baric, bi-

rakilmistir . Eneiknenimiz layihaya bagli, (2) 

sayisi alt indaki mueibli sebebleri yerinde gorerek 

ve Adliye enciimeninin bu maksadi tern in iein 

askeri ceza kanunu layihasma koydugu 8 nci 

maddeyi goz oniine alarak hadisede hirsizlik ve 

130 neu maddede sirkat kelimesi olmadigindan 

teklif edilen (E) fikrasinin (Askeri ceza kanu

n u n u n 130 ncu maddesinde yazili suclardan agir 

hapis ile cezayi istilzam etmeyen suclarcn 11111-

hakemesi de bu mahkemelerde goriiliir) sold hi

de ve (I)) fikrasinin da « yoklama kaeagi ve 

sakli larm oliLni ve agir hapis cozalarmi iiiiisf.el-

zitn suglari miistesna oltna.k iizere hakla,nnda 

durusma intisab edecekleri ki tanm iabi oldugu 

alay askeri mahkemesinde yaptlir» larzmda ya-

zilarak kabuliinii tensib etmistir. Oiitikii bu 

husustaki teklif in mucib sebeblerin dc yazi-

landan baska alay mahkemeleriiiin gorecegi 

isler askeri muhakeme usulii kanununun 2(> 

nci maddesinde gosterilmcyen ve askeri ceza, 

kanununun, mallara karsr yapilan diger eiiruniler 

basligi altindaki 8 nci fashn 130 ncu maddesinin 

tayin ettigi cezalardan agir hapis cezasi 11111 veri-

lecegi uievcud olduguna ve bu cezamn verilrnesin

de alay mahkemelerinin salahiyei olmamasi sebe-

bile her hangi bir sebeble askeri esyasmr kaybe-

denlerin firka ve kolordu askeri mahkenieleriue 

gondei'ilmesi zaruret i hasil olmasma ve bundan 

da esbabi mucihede yazildigi gibi bir cok mahzui' 

zuhur etmesine, esasen askeri ceza kanununun 

17 nci maddesi do ist irdad ve tazminati Tiirk ceza 

kanunuriun koydugu kaidelere gore askeri mah-

kemelerin yapacagini emretmesine hinaen bu sa-

yilan mahzurlari gidermek icin (E) fikrasinin 

yukar ida yazildigi gibi eklenmesini Enciimenimiz 

muvafik gormustiir. 

Layihanin dorduncu maddesi kanuna gore de-

gistirilib yazilmistir. 
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5 nci maddeye Adliye enciimeni mazbatasinda 

yazdigi sebeblerden dolayi kabule sayan gorme-
mistir. Enciimenimiz bu maddenin viicuduna ka-
ildir. Layihaya bagli mucib sebeblerde 4 sayi al-
tinda gosterilen Hiikumetin esbabi mucibesi agik-
ga bu maddenin liizumunu bildirmistir. Grya-
ben hukum giyen sugluya kanunen itiraz liakki 
verilmis oldugundan cezanm derhal cektirilmesi 
varid degildir. Ecnebi memlekette izinsiz kal-
mis veya gitmis veya diisman tarafina kagmis 
olanlarin giyabi olsun bir hiikme baglanmis olma-
malari ordunun disiplinini ve servis vaziyetini za-
fa ugratacagi gibi gaib ve firarinin avdetinde de 
takibattan kurtulamayacag iigin emniyet hususu 
da temin edilmis olmasi gibi faideleri oldugu ve 
esas prensipten asla ayrilmmadigi ve gimkii aske-
ri ceza kanununun 158, 159, 213 ncii maddelerin
de ve ceza mahkemeleri kanununun 223, 224, 226 
nci maddelerinde istisnaiyet kabul edilTin's olma-
sina gore askeri muhakeme usulii kanuimnda bir 
istisnaiyetin daha kabulii, ciirmiin mahiyetine go
re alinarak esas prensipten ayrilik olamayacagm-
dan Adliye enciimeninin miitaleasini fikrimize 
muvafik bulamadik. Yalniz yoklama kaeagi, ba
kaya, sakli ve memleket igine kagmis olanlarm 
haklarmda giyabi muliakemo yapdmasi esas pren-
sibe ve askerlik kanununun 81, 83, 84, 85, 86, 
89 ncu maddelerine aykiri duseceginden maddenin 
3 ncii fikrasmni (Yoklama kagagi, bakaj a ve sak-
lilari, askerlik subesinin bagli oldugu amiri adli
ye bir ihbarname ile bildirilir) yazisile (A, B) 
fikralarinin tamamile ve Adliye enciimeninin la-
yihanin ugiincu maddesinde gosterilen 26 nci mad
deye eklenmesi istenen (D ve E) fikralanni kabul 
etmeyerek (C) fikrasma ek olarak koydugu (Yok
lama kagagi, bakaya, ve saklilann oliim ve agir 
hapis cezalarmi miistelzim suglari miistesna ol-
mak) ibaresi birakilarak (Bunlar hakkinda toptan 
askerlik subelerinin verecegi ihbarname iizerine 
subenin bagli oldugu firkanin en yakin alay as
keri mahkemesinde muliakemeleri yapilir) kaydi 
bu gibi memleket igindeki yoklama kagagi, bakaya 
ve saklilann giyabi muhakemesine de buyuruk 
vermekte oldugundan bunun kaldinlarak madde
nin (D) fikrasinda yerinde gosterildigi gibi yazil-
mistir ve diisman tarafina kaganlara aid sehven 
yazilmamis olan 69, 70/2 nci maddelere de aid ol-
mak iizere numaralari ilave edilerek ve 5 numa-
ra altindaki fikradaki 15 rakamin 30 olmasma ka-
rar verilerek Enciimenimiz maddenin kabulunde 

f aide miilahaza ettigimizden teklif veghUe 5 nci 
maddeyi aynen kabul etmistir. 

Yedinci maddeye gelince; isbu madde askeri 
ceza kanunu layihasinin 1 nci maddesile Enciinie-
nimizce muvafik goriilen ayni esbabi mucibeye 
girdiginden ve askeri ceza kanununun 17 nci mad-
desi de tazminatm Tiirk ceza kanununa gore ya-
pilaeagmi beyan etmis olduguna nazaran ve ada-
leti tatbik igin bir saJasi sikintiya diigar etmeye
rek adaletin yerine getirilmesi gok bnemli gorii-
lerek ve zaten amiri adli orduda hakim sifat ve 
salahiyetini haiz olduguna ve askeri muhakeme 
usulii kanununun 69 ncu maddesi amiri adlinin 
hakim gibi red ve salahiyetini devredece-
gini ve ayni kanunun 13 : 24 ncii maddeleri ile 
ve 49 ncu maddesi amiri adlinin hakimlik sii'a-
tmi gbstermekte olmasi ve boylece amiri ad-
liierin hakimligi kabulii zaruri goriiliince onun 
tazminata da hukmedebilmesi tabii ve esasen 
bu hususun mala aid bir hukmii ihtiva etme-
digi aneak hafif sugtan ve disiplin tarzindan 
dogmus bir tazminattan ibaret oldugu ve boy
lece tazminati kolaylastirdigi cihetle askeri ce
za kanununun birinui maddesile usulii muha
keme kanununun 7 nci maddesinin (Istirdad ve 
tazminata aid karariar nakten bdenmedigi su-
i/ette tahsili emval kanununa gore infaz olunur) 
tarzmda yazilarak kabuliine enciimenimiz karar 
vermistir. 

xVskeri ceza kanunu layihasinin 2 nci mad
desinde yazilan ve askeri ceza kanununun 30 
ncu maddesini degistiren 1 nci ve 2 nci fikra-
lari Adliye enciimenince Qikarilmis ise de bu 
maddede yapilan degisiklik yalniz 3 ncii fik-
rada gosterilen hal olmayib 2071 numarali ka
nunun b'uyrugu ile askeri ceza kanununun hii-
kiimlerini birlestirmek igin yazilmistir. Aynen 
kabulii uygun gbriiliir. Layihanin 6, 7, 10 
ncu maddelerinde ceza hafifletilmesi enciime-
nimizce de muvafik goriilerek Adliye enciime-
ninin kabul ettigi ^ekilde ve yine Adliye en
ciimeninin 8 nci madde olarak yazdigi maddeye 
liizum kalmadigi ve 15 nci maddenin muvakkat 
jnadde olmasi muvafik goriilmiis ve her iki ka-
nun layihasinin enciimenimizce kabuliine karar 
verilerek Adliye enciimenince 
Viiksek Baskanliga sunulmustur. 

M. M. En. Rs. M. M. 
Istanbul Diyarbekir 

JS. Gokherk K. Seviiktekin 

goriilmek iizere 

Katib 
Erzurum 
§. Kogak 
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Yiiksek Baskanl iga 

1631 sayili asker i muhakeme usulii kanun un-

da bazr degisiklikler yapi lmasi h a k k i n d a Mill! 

Miidafaa vekill igince haz i r lanan kanun layihasr 

Adiiye enciiraeninee de t e tk ik cdilerek buna dair 

yapi lan 13 - VI - 1935 tar ihl i mazbata iizerine 

layiha Umumi heyet in miizakere ruznaimesiue 

a lmmist i . 

Mill! Miidafaa eneiimcninin teklif i lebu enciime-

ne yeinden veri len layiha h a k k m d a k i incelenie 

iizerinde hazirlanan layiha ve esbabi mueibc veka-

let ten gonderi len memur la r huzuru ile okundu 

ve ieabi konusu ldu : 

Asker i sahrslardan olmasalar bile, askeri mah-

kenielerde muhakeme edileceklerini gosteron 

muhakeme usulii k a n u n u u u n 3 ncii niaddesindo-

ki degisiklik, askerlik k.iniiiiu ile ilgili olarak 

oziirsiiz yoklama kaeakla i in iu ve seferberl ikle 

davete ieabet etineyen iht iyat siibaylariuin as

keri eeza kaiiuinmun (53 ve (54 ncii maddeler inde 

yazili suelarinrn da askeri mahkenielerde bakda-

eagitu ve askerden kur tu lmak iein bile kulla-

nanlar in ve keudiler ine ievdi edilen esya, e r /ak 

ve saii'eyi (;.ab.na.k \:e zimmeline gec ;irenlerin HI, 

"131 nei maddelerdeki eezalarm askeri niahkeme-

leree muhakenieleri y a p d a r a k lei i ihi maksudile 

yazrlmis ohm I nei madde oldugu gibi kabul-edil-

mistir. 

Layihanin '2 nei maddesinde suela born her as

keri mnhkemelenn hukiini altina alaeaklarr is-

t i rdad, tazminat davalarmin adli amirier tara-

Liiidan no tarzda. t ak ib ve dava olunaoagi ve bu 

ybnden yapdmasma imkan kalmayan liallerde 

Hazine hukukuuun M alive iarai 'mdan Devlet 

dava larmin takibine dair usulo .'Wire yapilaea.^i 

gosterilmistii*. 

Layihanin 3 ncii inaddesi ana kanunun 2(5 

nei maddesine gene askerlik kanunile alakali olan 

yoklama kagagi, bakaya ve sakli larm maddede 

istisna edilenlerdcn baska suglari bunlar in in-

tisab edccekleri k i t anm bagli bulundugii alayin 

askeri mahkemosin.de ve askeri eeza kanun undo. 

yazili hizmete mahsus esya, tahr ib, terk ve kay-

betmekten SUQIU o lan lann muhakemesinin askeri 

muhakemelere aid oldugu yazili olup encumeni-

mizce madde esas bakimdan aynen kabul edilmis 

ve degisiklik sebebile biitiin madde layihaya fik-

ralari le birl ikte yazilmistir. 

4 neii maddede askeri mahkemelerin suqlula-

r m riitbelerine gore ne suretle kurulaeagmi gos-

•teriuektodii". Mill! Miidafaa encumeninin kalcmc 

aldrgi bu madde oldugu gibi kabul olunmustur. 

Teklifin 5 nei inaddesi encumenimizee silin-

mistir. Bu maddede galpler hakkinda yapdaeak 

islcr iein ta tb ikat la goriilen giiqlukleri gidermek 

iizoro degisiklik yapilmasi diisiinulmusUir: 

Umumi eeza nuihakemeleri usulii gibi askeri 

muhakeme usulii kanununda da muhakemoler 

suelunun yiiziiue karsi yapilmasi esas olup gi-

yapta yapilabileeek isler kanunlarda gosterilmis 

ve sebebleri de malum bulunmushir . Prensib 

say dan bu usuliin bozulmasina cneiimenimiz 

•iaraflar olmadigmdan degisiklige saik olan so-

beb derinlestirilerek ineelendi ve van!an neti-

cede prensib bozulmaksizm hazarda ve sei'erde 

yabanci memlekete veya diisman taraf'a kaean-

larla bu mernleketlorde izinsiz olarak kalaeaklar 

iejn m a l l a n hakkinda adli amiiierin miistan-

tik taraf indau da imza edilen kararname ile 

vereeeg.i, mallarr haeze dair olan karar la as-

kerlikten ta rd k a r a r n u dahi verebileeegi mulia-
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keme usulii kanununun 216 nci maddesinde 
tasrih edilmis ve tard kararlarinin da takibe 
esas olan sue. igin kanunda muayyen 
mururuzaman muddeti ge^tikten sonra 
katilesecegi de gosterilmekle bu kabil kagak sa-
hislar hakkindaki diisunulen tar boylece elde edil-
mistir. 

Izah olunan bu hukum layihada tesbit edilmis 
oldugundan 5 nci maddenin silinmesi karari Hii-
kumetle diisiinus birligile verilmistir. 

Layihanin Encumenimiz tertibine gore 7 nci, 
maddesinde ana kanunun 280 nci maddesi degisti-
rilmektedir. Bu madde askeri mahkemelerin istir-
dad, tazminat ve koymaga salahiyetli oldugu ha-
ciz kararlarinin infazi igin tahsili emval kanunu
nun tatbik edilecegini gostermektedir. 

Para cezalari Turk ceza kanununun tatbik 
edilecegi hallerde verilebileceginden boyle ibir pa
ra cezasi hiikmuniin cismani cezalann bazilarm-
da oldugu gibi umumi hukiimler dairesinde Ciim-
huriyet miiddeiumumileri tarafindan infaz olun-
masi maddede yazilmistir. Meri olan hukiimde 

bu kabil infaz islerinin icra ve iflas kanununa go
re yapilaeagi gosterilmekte ise de askeri mahke-
meler teskilatinm icra dairelerinde takib yapmaga 
miisaid bulunmamasmdan ve infaz olunacak sey-
lerin ise Maliye hazinesine aid bulunmasindan Ma-
liye dairelerince bu hiikumlerin tahsili emval ka
nununa gore infazi Enciimenimizce de yerinde go-
riilmus ve maddede yazili (zaibit) kaydi zabit is
lerinin icra marifetile degil tahkik sirasmda yapi-
lacak bir is olmasindan kaldinlmistir. 

Enciimenimizce oybirligile kabul edilen bu la-
yiha Umumi Heyetin tasvibine arzedilmek iizere 
Yiiksek Baskanliga sunulur. 

Adliye E. Baskani M. M. Katib 

adina Kocaeli Trabzon 
Salah Yargi Salah Yargi R. Karadeniz 
Balikesir Bursa Erzincon 

Osman Niyazi Burcu Ahf Akgiig A. Firat 
Erzurum tgel Kocaeli 

Fuad Sirmen H. Ongun Ragtb Akca 
Konya 

R. Turd 
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HttKttMETtN TEKLtFl 

Askeri muhakeme usulii kanununun 6 madde-
sinde degisiklik yapd-masi ve 26 nci maddesi

ne de iki fihra eklcnmesi icin kanun layihasi 

MADDE 1 — 1631 sayrli askeri muhakeme 
usulu kanununun ugiineu maddesinin (A) ve 
(D) fikralari asagida yazili oldugu gibi de-
gistirilmistir: 

A - Askeri ceza kanununun 63, 64, 81, 93, 
94, 95, 100, 101, 102, 124, 125 ve 127 nci mad-
delerinde yazili suclari i&leyen sahislar, 

D - Seferberlikte askeri ceza kanununun 
75, 78, 80 ve 131 nci maddelerinde yazili sug-
lari isleyenler. 

MADDE 2 — Askeri muhakeme usulii ka
nununun 9 ncu maddesi asagrdaki gibi degisti-
rilmi^tir: 

1 - Suglardan dogan istirdad ve tazminat 
davalarma hukuku amme davalarile birlikte 
askeri mahkemelerde bakilrr. Adli amirler Ha-
zineye taalluk eden zararlan tesbit ve taleb-
nameye yazarak askeri mahkemede dava ve 
takib etmekle mukelleftirler. 

2 - Askeri mahkemelerde amme davasmm 
takibine imkan kalmayarak umumi mahkeme
lerde goriilmesi iktiza eden hallerde Devlet 
haklari 2573 sayili kanun buyruklan dairesin-
de takib edilir. 

MADDE 3 — Askeri muhakeme usulii ka-
nunun 26 nci maddesine asagida yazili oldugu 
gibi (D) ve (E) fikralari eklenmistir: 

D - Yoklama kagagi, bakaya ve saklilarm 
oliim ve agir hapis cezalarmi miistelzim SUQ-
lari miistesna olmak iizere haklarmdaki taki-
bat mensub olduklan askerlik subesinin tabi 
bulunduklan firkanm en yakin alayi mahke-
mesinde yapilir. §u kadar ki bunlar geldikleri 
veya elde edildikleri takdirde haklarmdaki du-
rusma intisab edecekleri krtanm tabi bulun-
dugu alay askeri mahkemesinde yapilir. 

E - Askeri ceza kanununun 66 nci madde
sinin iki sayili fikrasmda yazili firarilerin be-

M. M. ENOttMENfNtN DEGISTlRtSl 

Askeri muhakeme usulii kanununun 6 net 
maddesinde degisiklik yapitmasi ve 26 nci 

maddesine de iki fikra eklcnmesi icin 
kanun layihasi 

MADDE 1 — Hukumetin teklifi aynen. 

MADDE 2 — Hukumetin teklifi aynen, 

MADDE 3 — Askeri muhakeme usulii ka
nununun 26 nci maddesine asagida yazili ol
dugu gibi (E) ve (D) fikralari eklenmistir: 

D - Yoklama kacagi, bakaya ve saklila
rm oliim ve agir hapis cezalarmi miistelzim 
suclari miistesna olmak iizere haklarmdaki du-
rusma, intisab edecekleri krtanm tabi bulun-
dugu alay askeri mahkemesinde yapilir. 

E - (Askeri ceza kanununun 130 ncu mad
desinde yazili suglardan agir hapis ile cezayi 
istilzam etmeyen suglarin muhakemesi de bu 
mahkemelerde yapilir). 
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ADLTYE ENCUMENtNiN DEQiyTiRlSt I 

27 mai/is 1930 hrriJt ve 16H1 scn/ili usl.cn mv.lml-c- \ 
me iisnlil hanumtvun Ixtti. maddch•rindc dc/jisil;- j 
lik y<ip>lm(m ve Jxtzt maddclcre, fil;r<dar cldcn-

•mcsiiie do.ir hi.niin luiiih.as-i 

MADDE 1 - - Askeri muhakeme usulii kanu-
numvn. 3 ncii maddesi asagida yazili sekilde de-
gistirilmistir : 

Asagida yazili sunlari isleyenler askeri sa-
hislardan olmasalar bile mahkemelere verilirler; 

A) Askeri cem kammuimn 63, 6 1 81, 93. 94, | 
95, 100,101, 102, 124, 125, ve 127 nci maddelerin-
de yazili suclar, 

B) Umumi mahkemeler bulunmayan harb 
mrnfakalarrnda iBlsnen bntiin similar, I 

C) Askeri coxa kanummim 155, 157, 158, 159, j 
160 ve 161 nci maddelerinde yazili suclar (As- j 
keri ceza kanunima tabi olduklari miiddetce); j 

D) Seferberlikte askari ceza kanimunun 75, 
78, 80 ve 81 nci maddelermde yazili suclar, 

MADDE 2 — Askeri muhakeme usulu kanu-
nunim 9 nci* maddesi asagida yazili sekilde de-
gistirilmistir: 

1 - Suelardan do.^an istirdad ve tasminat da-
valarma hukukn amine davalarile birlikte as
keri mabkemolerde bakilir. j 

Adli amirler Hazineye taalluk eden zararla- j 
ri tesbit ve talebnameye yazarak askeri muha- i 
kemede takib ve dava etmekle miVkelleftirlcr. i 

2 - Askeri muhakemelerde amme davasmrn 
takibine irtikan kalmayarak nmumi mahkemeler-
de goriilmefd lazrm&'elen hallerde Devlet haklari 
2573 !f>ayili kanun hukiimlerine gore takib edi-
lir. 

MADDE 3 — Askeri muhakeme usulu kanu-
nunun 26 nci maddesi asagida yazili sekilde de-
gistirilmistir: 

25 nci maddede yazili askeri mahkemeler: 
A) Askeri ceza kan.ununun 85 ve 96 nci mad-

delerinin birinci fikralarmda; 
B) Askeri ceza kanunmiun 116 ve 134 ncii 

maddelerinin 1 ve 2 nci fikralarmda; 
C) Askeri ceaa kanimumm GGf 68, 74, 76, 82, 

83, 84, 86, 108, 114, 117, 137, 145, 147, 149, 150 
ve 151 nci maddelermde gosterilert fiilleri mu
hakeme ederler. 

D) Yoklama kagagi, bakaya ve taklilarm 
oliim ve ag'ir hapis cezalarmi milstelzim suciari 

( S. Sayisi 
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I-Iu. 

raberlerinde goturdiikleri askeri esyaya karsi 
isleyecekleri suclardan igtima eden cezalarm 
en agiri tatbik edilmek iizere bu mahkemelerde 
gorulur. 

MADDE 4 — Askeri muhakeme usulii kanu-
nunun 31 nci maddesi asagida yazili oldugu gibi 
degistirilmistir: 

A - Oliim ve agir hapsi miistelzim olmayan 
suglar igin askeri mahkemeler iig hakimden yani 
bir adli hakimle (M. 50) iki zabitten tesekkiil 
eder. Adli hakimden baska zabit hakim olarak 
maznunun riitbesine gore sunlar tayin olunur: 

1 - Maznun efrad ise; bir yiizbasi, bir kugiik 
zabit, 

2 - Maznun zabitvekili - yiizbasi ise; bir bin
basi, bir yiizbasi, 

3 - Maznun binbasi ise; bir kaymakam, bir 
binbasi, 

4 - Maznun kaymakam ise; bir miralay, bir 
kaymakam, 

5 - Maznun miralay ise; bir liva, bir miralay, 
Maznun liva ise; bir f erik, bir liva, 
Maznun ferik ise; bir birinci ferik, bir 

6 • 

7 • 

ferik, 
8 - Maznun birinci ferik veya mu^iir ise; bir 

miisiir, bir birinci ferik. 
B - Oliim ve agir hapsi miistelzim olan suglar 

igin askeri mahkeme, bes hakimden yani bir adli 
hakimle (M. 50) dord zabitten tesekkiil eder. 
Adli hakimden baska zabit hakim olarak maznu
nun riitbesine gore sunlar tayin olunur: 

1 - Maznun efrad ise; bir binbasi, bir yiizba
si, bir miilazim, bir kugiik zabit, 

2 - Maznun zabitvekili - yiizbasi ise; bir kay
makam, bir binbasi, iki yiizbasi, 

3 - Maznun binbasi ise; bir miralay, iki kay
makam, bir binbasi, 

4 - Maznun kaymakam ise; bir liva, bir mi
ralay, iki kaymakam, 

5 - Maznun miralay ise; bir liva, tic. miralay, 
6 - Maznun liva ise; bir ferik, iig liva, 

7 - Maznun ferik ise; bir birinci ferik, iig 
ferik, 

M. M. E. 

MADDE 4 — Askeri muhakeme usulii ka-
nununun 31 nci maddesi asagida yazili oldugu 
gibi degistirilmistir: 

A - Oliim ve agir hapsi miistelzim olma
yan suglar igin askeri mahkemeler iig hakim
den, yani bir adli hakimle (M. 50) iki su-
baydan tesekkiil eder. Adli hakimden baska 
subay hakim olarak maznunun riitbesine gore 
sunlar tayin olunur: 

1 - Maznun er ise; (Bir yiizbasi, bir erbasi), 
2 - Maznun yarsubay - yiizbasi ise; (Bir 

binbasi, bir yiizbasi), 
3 - Maznun binbasi ise; 

binbasi), 
4 - Maznun yarbay ise; 

bay), 
5 - Maznun albay ise; 

albay), 
6 - Maznun tuggeneral ise; 

ral, bir tuggeneral), 
7 - Maznun tiimgeneral ise; (Bir korgeneral, 

bir tiimgeneral), 
8 - Maznun korgeneral ise; 

bir korgeneral), 
9 - Maznun orgeneral ise veya marasal ise; 

(Bir marasal, ,bir orgeneral). 
B - Oliim ve agir hapsi miistelzim olan sug

lar igin askeri mahkeme bes hakimden, yani 
bir adli hakimle (M. 50) dord subaydan tesek
kiil eder. Adli hakimden baska subay hakim 
olarak maznunun riitbesine gore sunlar tayin 
olunur: 

1 - Maznun er ise; (Bir binbasi, bir yiizbas,!, 
bir astegmen, bir erbasi), 

2 - Maznun yarsubay veya yiizbasi ise; (Bir 
yarbay, bir binbasi, iki yiizbasi), 

3 - Maznun binbasi ise; (Bir albay, iki yar
bay, bir binbasi), 

4 - Maznun yarbay ise; (Bir tuggeneral, 
bir albay, iki yarbay), 

(Bir yarsubay, bir 

(Bir albay, bir yar-

(Bir tuggeneral, bir 

(Bir tiimgene-

Bir korgeneral, 

(Bir Orgeneral, 
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miistesna olmak iizere haklarmdaki takib ve du-
rusma intisab edecekleri kitanm tabi bulundu-
gu alay askeri mahkemesinde yapilir. 

E) Askeri ceza kanununun 130 ncu maddesin-
de yazili suglardan agrr hapis cezasini miistelzim 
bulunmayan suglarm muhakemesi de (D) fik-
rasmda yazili askeri mahkemelerde yapilir. 

MADDE 4 — M. M. Enciimeninin 4 ncii mad-
desi aynen 

( S. Sayisi : 26 ) 
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8 - Maznun birinci ferik veya miisiir ise; iki 
miisiir, iki birinci ferik. 

MADDE 5 — Askeri muhakeme usuiti kanu-
nunuii 213 ncii maddesi asagida yazili oldugu gi-
bi degistirilmistir: 

1 - Askeri eeza kaminunun 54, 55, 63, 64, 67, 
78 nci maddelerinde yazili suglarm gayrisinde 
gaib hakkmda durusnia acilamaz. ilk tahkikat 
icrasile iktifa olunur. 

2 - Askeri ceza kanununun 54, 55, 63, G4, 67, 
78 nci maddelerindeki suglar hakkmda son 
tahkikat agilarak gryaben hiikiim verilir. 

A - Gaib sayilan maznunun durusniaya da-
veti celbnamenin 2 hafta miiddetle mahkeme 
divanhanesindeki levhaya yapistirilarak ilam 
suretile olur. 

B - Celbnamede maznunun adi, sani, yasi, 
isi, biliniyorsa ikametgah veya nieskeni isnat 
olunan sugu durusma giinii ile saati gosterilir. 
Bimdan baska maznunun mazereti olmaksizm 
gelmedigi takdirde durusmanm yapilacagi da 
yazilir. Maznun namma bir miidafi durusmaya 
gelebilir. Kanuni hisimlarrndan bir kimsede 
onu temsil etmek iizere kendisinden bir veka-
letname aranmaksizm kabul olunur. 

3 — Yoklama kagagi, bakaya, ve saklilari 
tabi oldugu askerlik subesi amiri adliye bir ih 
barname ile bildirir. 

A - ihbarnameye suglunun mufassal kiinyesi 
son yoklamaya davet edildigi veya sevkedilmek 
iizere gagrrildigi tarih yazilir. ¥ e davet cet-
velinin ornegi ilistirilir. Suglunun yoklama ka 
gagimi veya saklimi oldugu yasitlarmm veya 
birlikte muameleye tabi oldugu arkadaslarmin 
sevkedildigi giinii bakaya ise sevkedilmek iizere 
gagrrildigi giinii zabit veya memur ise gagiril-
digi giinii ve sugun mahiyet ve serait ikami 
gosterir (Hazar, sefer, talim, manavra . . . . iiah) 
vaka raporu baglanrr. 

( S . Sa 

5 - Maznun albay ise; (Bir tug-general, ue 
albay), 

6 - Maznun tug-general ise; (Bir tiimgene 
ral, tig tuggeneral), 

7 - Maznun tumgeneral ise; (Bir korgene-
ral, iig tumgeneral), 

8 •• Maznun korgeneral ise; (Bir orgeneral, 
uc korgeneral), 

9 - Maznun orgeneral veya marasal ise; 
(Iki marasal, iki orgeneral). 

MADDE 5 •— Askeri muhakeme usulii ka-
nununun 21.3 ncii maddesi asagida yazili oldu
gu g'ibi degistirilmistir: 

1 - Askeri ceza kanimirmm 54, 55, 63„ 64, 67, 
69, 70/2, 78 nci maddelerinde yarn* suelarm 
gayrisinde gaib hakkmda durusma agilmaz. 

Ilk tahkikat icrasile iktifa olunur. 
2 - Askeri ceza kanununun 54, 55, 63, 64. 67, 

69, 70/2, 78 nei maddelerindeki suclar hakkm
da son tahkikat acilarak gryaben hiikiim ve
rilir. 

A - Gaib sayilan maznunun durusmaya da-
vefci celpnamor?m iki hafta miiddetle mahkeme 
divanhanesindeki levhaya yapistirilarak ilan 
suretile olnr. 

B - Celbnamede, maznunun adi, sani, yasi, 
isi, biliniyorsa ikametgah veya meskeni isnad 
olunan sueun durusma giinii ile saati gosterilir. 
Bundan baska maznunun mazereti oJmaksizm 
gelmedigi takdirde durusmanm yapilacagi da 
yazilir. Maznun namma bir miidafi durusma-
ga gelebJMrler. Kanuni hisimlarrndan bir kim-
se de bunu temsil etmek there ken.disinden bir 
vekaletname aranmaksizm kabul olunur. 

3 - Hiikmiin tebligi ceaa muhakemeieri usu
lii 37 nci maddesinin ikinci fikrasma gore cere-
yan eder. 

4 - Giyabi verilen hiikmiin ertesi giinii dava 
mliruru zamani islemege baslar. Maznun dava 
miiruru zamani icinde gelir veya yakalanrrsa 
geldigl veya yakalandigi giinden itibaren 30 giin 
icinde mehlin gecmesinden miitevellid neticeleri 
bertaraf etmek icin kanuni sebeblere dayanarak 
hiikiim hakkmda eski hale geiirmek talebiude 
bulunabilir. Bu halde durusma acilarak yeni-
den bir hiikiim verilir. Xkinei 30 giin icinde es
ki hale getirme talebinde bulunmazsa artik eski 

r : 26) 
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MADDE 5 — Askeri muhakeme usulii kanu-
nunun 216 nci maddesi asagida yazili sekilde de-
gistirilmistir: 

1 - Aleyhine hukuku amme davasi agilmis 
olan gaib tevkif miizekkeresi kesilmesini icab et-
tirecek kuvvetli siibheler altmda ise adli amir 
ile miistantik tarafindan imza edilmis bir karar-
name ile Tiirkiye dahilindeki mallari haczedile-
bilir. 

2 - Yoklama kagagi, sakh, bakaya ve firar 
suglarindan gaib maznunun Tiirkiye dahilindeki 
mallari maznun gelinceye veya tutuluncaya ka-
dar haczolunur. 

3 - Hazarda veya seferde yabanci memlekete 
veya diisman tarafindan kaganlar yahud izinsiz 
olarak bu memleketlerde kalanlar hakkmda bi-
rinci fikraya gore verilecek hack kararile bir-
likte kendilerinin aslcerlikten tardlarma da ka-
rar verilir. 

Tard kararma sebeb olan sug icin kanunda 
yazili dava miiruru zamam miiddeti gegtik-
ten sonra bu karar katilesir. 

4 - Haciz hakkmdaki kararlar gazetelerle 
ilan edilir, 
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B - Takibat ayni zamanda miiteaddid §ahis-
lar hakkmda da yapilabilir ve duru^ma ve hii-
kiim bunlarm hepsine tesjnil edilebilir. 

4 - Hiikmiin tebligi ceza muhakemeleri usu-
1U kanununun 37 nci maddesinin 2 nci f ikrasma 
gore cereyan eder. 

5 - Giyabi verilen hiikmiin ertesi giinu da-
va mururzamani islemege baslar. Maznun dava 
miiruruzamam icinde gelir veya yakalanirsa 
geldigi veya yakalandigi giinden itibaren 15 
3tin iginde mehlin gegmesinden miitevellid ne-
ticeleri bertaraf etmek igin kanuni sebeblere 
dayanarak hukiim hakkmda eski hale getirme 
talebinde bulunabilir. Bu halde durusma agi-
larak yeniden bir hukiim verilir. tkinci on bes. 
giin iginde eski hale getirme talebinde bulun-
mazsa artik esM hale getirme talebinde buluna-
mayacagi gibi hakkmda verilmis, olan giyabi hiik
miin neticeleri de verildigi tarihten itibaren me-
ri olmak iizere katiyet halini alir. 

MADDE 6 — Askeri muhakeme usulii kanu
nunun 216. maddesinin 2. fikrasi asagida yazili 
oldugn gibi degis,tirilmi§tir: 

2 - Yoklama kacagi, sakli, bakaya, firar sug-
larmda gaib maznunun Turkiye dahillndeki 
mallan maznun gelinceye veya tutuluncaya ka-
dar haczolunur. 

3 - Ve bundan baska maznunun yoklama ka
cagi, sakh, bakaya veya firari oldugu da bildiri-
Mr. 

MADDE 7 — Askeri muhakeme usulii kanu
nunun 280. maddesi asagida yazildigi gibi de-
gis,tirilmi§tir 

Askeri mahkemelerden para cezalarma za-
brt ve haciz ve istirdad ve tazminata dair verilen 
hiikiimler ve disiplin yolu ile kabilihal olan em-
valde adli amirlerce disiplin cezalarile beraber 25 
liraya kadar verilen istirdad ve tazminata aid ka-
rarlar tahsili emval kanununa gore (Adliye ve-
kaleti teklifi) infaz olunur. 

M. M. E. 

hale getirme talebinde bulunamayacagr gibi hak
kmda verilmis. olan gryabi hiikmiin neticeleri de 
verildigi tarihten itibaren meri olmak iizere ka
tiyet halini alir. 

MADDE 6 — Hiikumetin teklifi aynen 

MADDE 7 — Askeri muhakeme usulii kanu
nunun 280 nci maddesi asagida yazildigi gibi de-
gistirilmis, tir: 

Askeri mahkemelerden para cezalarma zabit 
ve haciz ve istirdad ve tazminata dair verilen hii
kiimler ve disiplin yolu ile kabili hal olan ahval-
de adli amirlerce disiplin cezalarile beraber 25 
liraya kadar verilen istirdad ve tazminata aid 
kararlar nakten odenmedigi surette tahsili em
val kanununa gore infaz olunur. 

MADDE 8 — Bu kanunun hiikiimleri yayim 
tarihinden itibaren yiiriimege baslar. 
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MADDE 6 — Askeri muhakeme usulti ka-
nununun 280 nci maddesi asagida yazili sekilde 
degistirilmistir: 

Askeri mahkemelerin haciz, istirdad ve taz-
minata dair hukiimleri ile disiplin cezalarile 
birlikte adli amirler tarafmdan verilen 25 lirayi 
gegmemek iizere istirdad ve tazminata dair 
kararlar„ Maliye dairelerine bildirilerek bu 
dairelerce tahsili emval kanununa gore infaz 
olunur. 

Para cezasma dair verilmis. olan hukiimler 
Ciimhuriyet muddeiumumiliklerince umumi hii-
kiimlere gore infaz olunur. 

MADDE 7 — M. M. Enciimeninin 8 nci mad
desi aynen. 
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mi. 

B ? . V. 
1. Inonu 

Da. V. 
£f. Kaya 

Mf. V. 
A. Ozmen 

S. t. M. V. 
Br, B, Saydam 

Ad. V. 
$. Saracoglu 

Ha. V. 
Dr. T. JR. Ar«5 

Na. V. 
A. Qetinkaya 

G. I. V. 
JRcma Tarhan 

5 - VI -1935 
M. M. V. 
Jf. Ozalp 
Mai. V. 

7?. Agrah 
Ik. V. 

C. Bm/ar 

Zr. V. 
Muhlis Erkmen 

M. M. E. 

MADDE 9 — Bu kanunun hukiimlerini icra-
ya Icra Vekilleri Heyeti memurdur. 
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MADDE 8 — M. M. Enciimeninin 9 ncu mad-
desi aynen. 

i i < i > 
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