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İkinci celse 
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Afyon Karahisar Denizli 

A. Kâzım Ruşen Eşref II. Büstü 
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rının ref 'ine karar verilmiş olanlara tekaüt maa
şının hangi talihten itibaren tahsisi lâzım gelece-

ğinin tefsiri hakkında 3/350 numaralı Başvekâlet 
tezkeresi ve Millî Müdafaa, Maliye ve Bütçe En
cümenleri mazbataları ( Ruznameye) 

9 — Tohumlukların ıslahı için ecnebi memle
ketlerden getirilecek tohumların gümrük resmin
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lâyihası ve İktisat ve Bütç Encümenleri mazbata
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maralı kanun lâyihası ve Maliye ve Bütçe Encü
menleri mazbataları ( Ruznameye ) 

11 — İstatistik Umum Müdürlüğü 1929 senesi 
bütçesinde 4 000 liralık münakale yapılması hak
kında 1/668, Maliye Vekâleti 1929 senesi bütçe
sinde 23 000 liralık münakale yapılması hakkında 
1/679, Maliye Vekâleti 1929 senesi bütçesine 168 
617 liralık fevkalâde tahsisat verilmesine dair 
1/680, Jandarma Umum Kumandanlığı 1929 se
nesi bütçesinde münakale yapılmasına dair 1/687, 
Millî Müdafaa Vekâleti 1929 senesi bütçesinde 
münakale yapılması hakkında 1/689, İskân Umum 
Müdürlüğü 1929 senesi bütçesinde 10 000 liralık 
münakale yapılması baklanda 1/694 ve Maliye 
ve Dahiliye Vekâletlerile İskân Umum Müdürlüğü 
1929 senesi bütçeleri arasında 32 000 liralık mü
nakale yapılması hakkında 1/695 numaralı kanun 
lâyihalarile İdare Heyetinin, Büyük Millet Meclisi 
1929 senesi bütçesinin birinci faslının ikinci mad
desindeki tahsisatın mahsup muamelesi hakkında 
2/133 numaralı kanun teklifi ve Bütçe Encümeni 
mazbatası (Ruznameye) 
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12 — Devlet Demiryolları ve Limanları Umum 

Müdürlüğü 1930 senesi bütçesi hakkında 1/661 nu
maralı kanun lâyihası ve Bütçe Encümeni maz
batası (Ruznameye) 

13 — Yüksek Mühendis Mektebinin 1930 senesi 
bütçesine ve idare ve talim heyetinin tasfiyesine 
dair 1/649 numaralı kanun lâyihası ve Bütçe En
cümeni mazbatası (Ruznameye) 

1 — Kütahya Meb'usu Nuri Beyin tapu harç
ları kanununa müzeyyel kanunî teklifinin ruzna
meye alınması hakkında takriri. 

YÜKSEK REİSLİĞE 
Tetkik edilmek üzere Maliye Encümeninde 

bulunan ve dahilî nizamnamede muayyen müddet 
zarfında intaç edilmiyen tapu harçlarına müzeyyel 
teklifi kanunimin ruznameye alınarak müzakere 
edilmesini teklif ederim efendim. 

Kütahya 
Nuri 

Nuri B. (Kütahya) — Efendim, bundan üç 
dört ay mukaddem tapu harçları kanununa bir 
iki madde ilâvesi maksadile bir teklifi kanunî 
takdim etmiştik. Bu teklifi kanunî bütün memle
keti ve bilhassa eshabı emlâki ehemmiyetle alâka
dar eden bir meseledir. Bir çok haksızlıkları dai-
dir. Şimdi fazla izahat arzetmeğe lüzum gömüyo
rum ve zannederim âzayi muhteremece de ma
lûmdur. Bir kıymeti hesabiye formülü vardır. Fa
kat her nasılsa encümence intaç edilemedi. Bir tak
rir takdim ettim ki doğrudan doğruya ruznameye 
alınsın, kabulünü rica ederim. 

Maliye Encümeni Rs. Ali Ranâ B. (Samsun)— 
Efendim; teklifi kanuninin encümenden henüz ne 
için çıkamadığını,hulasaten arzedeyim. Arzu buy-
rulan kararı ittihaz buyurursunuz. Teklifin aslı, 
elyevm mevcut olan takdiri kıymet yerine doğru
dan doğruya tahmini kıymet esasını ihtiva eden 
tekliften ibarettir. Bunun üzerinde encümende 
ariz, amik tetkikatta bulunuldu. Maliye Vekâleti 
şimdilik esasın değişmesinin nabemevsim olduğu
nu söyledi. Onun üzerine takrir sahipleri esasın 
değişmesinde musir olmadıklarını bildirdiler, ni-

14 — Konya Ovası Sulama İdaresinin 1930 se
nesi bütçesi hakkında 1/644 numaralı kanun lâ
yihası ve Bütçe Encümeni mazbatası (Ruzname
ye) 

15 — Seyrisefain İdaresi 1930 senesi bütçesi 
hakkında 1/641 numaralı kanun lâyihası ve Bütçe 
Encümeni mazbatası (Ruznameye) 

hayet takdiri kıymette maksumün aleyhi değiştir
mekle iktifa mümkün olacağı fikri hasıl oluyordu. 
Bunun üzerine de iki mesele hadis oluyordu. Bi
risi bunların malî vergilere tesiri, ikincisi de bele
diye vergilerine tesiri meselesi. Maliye Vekâleti 
tapu meselesine taallûk eden harçları ehemmiyet
siz addettiğinden dolayı Maliyece bir mahzuru 
olmadığını ve her halde maksumün aleyhin ne 
olacağını bildirebilmek için kendisince bir az tah
kikat icrası lâzım geleceğini söyledi. Dahiliye Ve
kâleti ise belediye vergilerine olan tesirinden, be
lediyelerin müteessir olacağından bahisle bunun 
kendi işlerini bozacağını bildirdi ve encümen de 
belediye vergilerinin müteessir olmasının doğru 
olmayacağı kanaatına vasıl oldu. Bu iki cihetin 
anlaşılması için icap ediyor ki Dahiliye Vekâleti 
maksumu aleyhi, beyan etsin yani maksumu aleyh 
hakkında encümene bir fikir versin. Yani değişe
cek maksumün aleyhten varidatın müteessir ol
mamasını düşünerek yeni bir maksumün aleyh 
imkânı hasıl olsun. Dahiliye Vekâleti de yeni ih
das edilecek maksumün aleyhe göre belediye ver
gilerinin müteessir olmaması ne gibi bir formülle 
mümkün olacaktır. Bunlar hakkında tetkikat ya
pıp neticesini encümene bildirecekti. Bu iki tetkik 
neticesine epice intizar edildi. Henüz tetkikat iki 
vekâletçe de tamam olmadığı, iki vekâletten de 
müsbet bir cevap verilmediği için encümen buna 
muttali olmadı, bu neticelerin vekâletten bildi-
rilmemesine rağmen encümen tekrar müzakere etti 
ve işi neticelendirmek istedi. Fakat ekseriyet, ve
kâletten gelecek malûmat alınmadan müzakere ve 
karar ittihazını doğru görmedi ve bu malûmatın 
de gelmesi ancak gelecek sene mümkün olacağı ve
kâletlerin mütaleasile anlaşıldı. Encümen bundan 

BİRİNCİ CELSE 
Açılma saati : 15 

Reis — Re/et B. 
Kâtipler : Avni B. (YOZGAT )Süreyya Tevfik B. (TOKAT) 

Ueis —Celse açılmıştır efendim. 
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dolayı bu işi intaç edemedi efendim. 

Ragrp Bejr (Kütahya) — Elyevm mevcut olan j 
kanunla eshdbı emlâkin mutazarrır olduğu encü-1 
mence de müsellemdir. Mesele yalnız bir şekil 
bulmaktır. i 

Yani encümen de, eshabı emlâkin mevcut 
kanunundan mutazarrır olduğuna kanidir. 

Maliye Encümeni Reisi Ali Rana BT (Samsun ) 
— Hayır efendim, encümence böyle bir kanaat i 
hasıl olmuş değildir. Yani esas itibarile bu hak
sızdır diye encümence bir karar ittihaz edilmiş de
ğildir. 

Nuri B. (Kütahya) — Efendim, Maliye Encü
meni Reisi Bey arkadaşımızın sözleri hakkında! 
bir nokta üzerinde maruzatta bulunacağım. Buyur- i 
dular ki encümende elyevm cari bulunmakta olan ' 
kıymeti hesabiye formülünün tatbikatından alâ
kadarların mutazarrır oldukları hakkında bir ka
rar verilmemiştir. Bendenizin hatırımda kaldı
ğına göre bunun aksi doğrudur. Yani gerek encü
men - Reisi de dahil olduğu halde - ve gerek encü
men müzakeratına iştirak eden Dahiliye ve Maliye 
Vekilleri ve kendileri bulunmadığı zaman kendi-' 
lerini temsilen encümen müzakeratına iştirak et
mek üzere gelmiş olan müdiran beyler de bu elan 
cari olan kıymeti hesabiye formülünün haksızlığını 
ve halkı mutazarrır etmekte bulunduğunu müttefi-
kan kabul etmişlerdir. Bunda hiç şüphe yoktur, 
yalnız Maliye ve Dahiliye Vekâletleri bunun hak- j 
kında tetkikat yapacaklardı. Maliye Vekili Beye
fendi dediler ki bu hakikaten haksızdır ve fahiş i 
bir ntice veriyor. Bizim doğrudan doğruya takdir 
ve tahmin yolundaki teklifimizin Hükümetçe tatbi 
kat ve icabatça müşkülâtı dai olacağından bahsetti
ler. Biz de bu nokta üzerinde ısrar etmedik. Zaten 
maksat, çok fahiş olan bu formülün tashih ve tadi
linden ibaret bulunduğuna göre bir çok arkadaşlar 
bu maksumunaleyh nedir diye haklı, olarak sor
dular. 

Bir formül vardır ki - mevzubahs olan kıymeti 
hesabiye formülü - yapılan binanın kıymeti neden 
ibarettir. İradı safisinin yüze dârbile altıya taksi
midir. Haksızlığı dai olan da işte bu formüldür. 
Bu formülün: tatbiki ile elde edilen kıymetler 
çok haksiz ve: haddi tabiinin çok f evkında bulunu
yor. Bunun ntehaziri de çok, biz doğrudan doğruya 
takdir ve tahmin teklif ettik. Hükümet takdir ve 
tahmin olmasın, bu zordur. 6 maksumualeyhi 10 ilâ 
on beşe kadar kabul ederiz dediler. Maliye Vekâle
tince de ayrıca bir tetkikata lüzum yoktur. Tapu 
harçları ile alâkadar olan Tapu Müdürü Umumisi 
Bey de encümende idi. Dediler ki gerçi bidayeten 
6 formülü yani maksumu alyehi 12 yahut 15 olursa 
tapu harçları s belki müteessir olur. Fakat bu haksız 
formülün tatbikatından dolayı bir çok eshabı emlâk 
tapu alamamaktadırlar, tapu muamelesi durmuştur, 
bundan dolayı az muamele cereyan ediyor. Tadil 
edilirse fazla muamelât cereyan edecektir. Bina- J 
enaleyh tapu harçları varidatını tenkis edecek gi-
bi görülen bu tadil bilakis tapu harçlarının teza-

yüdünü mucip olacaktır. Vergi ile kafiyen alâ
kası ve dolayisile maliyece tesiri yoktur. 

Dahiliyeye gelince: Dahiliye Vekâleti, belediye
ler tenvirat ve tanzifat vergilerini kıymet üzerin
den aldığı için bu yüksek, fahiş kıymetler tenakus. 
edince yani haddi itidale inince bu vergiler de te
nakus edecektir. Ben bir kanun getireyim ve hiç'ı 
olmazsa had bu suretle kesbi itidal eder ve tena
kus edecek miktar bu suretle telâfi edilmiş olur, 
dediler. Bu kanun meşguliyetlerinin çokluğundan 
mı? her nedense gelemedi. 

Ve yine Dahiliye Vekâletince denildi ki ; Biz 
gelecek sene bütün belediye rüsumu (zephiye, ok-
torva ve saire . . . ) hakkında bir kanun getire
ceğiz o meyanda bunu da temin eyleriz. Halbuki 
bu senenin tanzifat ve tenvirat rüsumu tahakkuk 
etmiş ve tahsil edilmiş bulunuyor. Bu kanun ge
lecek malî senede yani teşrinisanide in'ikat ede
cek Meclisi Âliye nasıl olsa getirileceğinden bele
diye rüsumu dahi müteessir olmıyacaktır. Bina
enaleyh teklifi kanuninin ruznameye alınmasında 
hiç bir beis yoktur. Takririmin kabulünü rica 
ederim. 

Maliye Vekili Saraçoğlu Şükrü B. ( îzmir ) — 
Efendim, tadili mevzubahs olan kanunda - bir çok 
vesilelerle arzettiğim gibi - tashihi icap eden bir 
çok noktalar mevcuttur ve Maliye Vekâletinin ge
rek Nuri Bey arkadaşımız ve gerek Rana Bey ar
kadaşımız tarafından dermeyan edilen fikirleri 
tamamlamak için şunu ilâve edeyim ki bizim bunun
la uğraşmamız gün geçtikçe ilrlemektedir. Sadece 
bir noktanın tashihi için arzedeyim ki bu teklifle 
Meclisi Âliye müracaat etmek o kanunun bütün 
noktalardan tam ve kâmil olduğu gibi bir his ver
mek neticesine varmak demektir. Her halde ilk tas
hihi iktiza eden nokta, zannımıza göre bu değildir. 
Daha evvel tashihi iktiza eden noktalar vardır. 
Yalnız alelfevr, alelacele bu mevzu münasebetile 
işbu kanun üzerinde yapılacak tadilâtı getirmek-
tense üzerinde bir müddet işledikten ve alelacele 
çıkacak kanunları bertaraf ettikten sonra, her kesin 
haklarını hakikî bir surette ifade edecek bir lâyihai 
kanuniye ile gelmek istedik, bu izahati Maliye 
Vekâletinin bu nokta üzerinde ne düşünmekte oldu
ğunu arkadaşlara arzetmek için verdim bundan 
meseleye intikal edeceğim: 

Arkadaşlar! Bu meselede bir tebeddül isteni
liyor, o da şudur: Bazı binalara kanunun şu veya 
bu nisbet dahilinde koymuş olduğu kıymeti tenzil 
ettirmek . . . Bundan vergi müteessir olmıyacaktır. 
Maliye Vekâleti namına itiraf ederim ki çok 
müteessir olacak değiliz. Çünkü bizim vergile
rimiz, ya iradı gayri safî üzerinden alınır, 
veyahut kıymet üzerinden alınır. Bizim dediğim 
zaman yalnız Maliye Vekâletini kasdetmiyorum. 
Devlet müesseselerinin mebani üzerinden almakta 
olduğu resimler iki esasa istinat ediyor. Bir kısmı 
iradı gayri safiye ve bir kısmı da kıymete istinat 
ediyor. Binanın kıymeti tebeddül edecek elemek, 
iradı gayri safi üzerinden almakta olduğumuz kıy-

- 1 6 4 



İ : 62 22-5-193Ö C : 1 
met tebeddül edecek demek değildir. Biz ayni mik
tarı vergi olarak almakta devam edeceğiz. Müsak
kafat vergisi iradı gayri safi üzerinden alındığına 
göre bu noktada bir tadilât vaki olmıyacaktır. Yine 
encümende bu takririn müzakeresi esnasında ar
kadaşlara, arzettiğim gibi Maliye Vekâletini doğ
rudan doğruya alâkadar eden vergi iki tanedir. 
Birisi doğrudan doğruya alım satım esnasında ta
pu harcı olarak aldığımız vergidir. Diğeri de 
vefat vukuunda intikal, veraset dolayısile almak
ta olduğumuz vergidir. Maliye Vekâleti esasen 
veraset vergisinin mevzuatının bir az ağır oldu
ğunu ve memleket dahilinde işliyebilen bir vergi 
olmadığını takibi, tahkiki, alınması çok müşkül 
olduğunu nazarı itibare aldığından, bunu düzelt
mek için hazırlanmaktayız. Binaenaleyh orada 
zaten vergiyi hafifletmeğe doğru yürümekteyiz. 

Tapunun almakta olduğu harçlara gelince: Ma
lûmu Âlinizdir, geçen sene Maliye Vekâletinin 
getirmiş olduğu bir kanunla binde 55 ten binde 25 
şe düşürülmek şartile yarı yarıya bir tenzilât ya
pılmıştır. Binaenaleyh orada dahi niyetimiz mev
cut verginin ağırlaştırılması cihetine doğru değil 
geçen seneki kanunla sabit olduğu üzere hafifle
tilmesi cihetine doğru gitmektir. Ancak bu ver
ginin bu kıymet tebeddülünün bilhassa tesiri ola
cağı daireler; Dahiliye Vekâletine merbut bulu
nan müesseseler ve belediyelerdir. îtiraf etmeli
yiz ki bu kanun tebeddül ettiği zaman belediye 
varidatı ne kadar tenezzül edecektir, belediyeye 
vermiş olduğumuz hizmetler bundan ne dereceye 
kadar müteessir olacaktır. Bunu hesap etmek lâ
zım gelir. Bunun hesabı da bir günde, iki günde 
hatta bir ayda beş ayda yapılacak kadar basit ve 
sehil değildir. Şayet belediyeler bu noktai na
zardan - arkadaşım Şükrü Kaya Bey burada bu
lunmadığı için maruzatta bulunmak zaruretini 
duyuyorum - çok mutazarrır olacaksa, varidatı bu 
noktadan çok azalacaksa, belediyelerin göreceği 
hizmetlerin bir kısmı bu yüzden geri kalacaksa 
zannediyorum Meclisi Âli bu hesabı ve bu porteyi 
tamamen temin etmeden ve bu noksanın neden 
ibaret olduğunu bilmeden kabul etmek istemiye-
cektir. 

(Doğru sesleri). Onun için bunu yaparken biz 
eğer bundan başka bir faideyi temin edebileceğimiz 
kanaatinde olsaydık, yani bizim memleketimizde 
emlâk - kadastrosu bulunan memleketlerde olduğu 
gibi - tescil edilmiş hakikî mahiyette olsaydı ve 
onların kıymeti üzerinde bir nevi senedatı tücca-
riey çıkarmak hakkını bahşeden bir mevkide bulun
saydı, bunların hakikî kıymetlerini dereettirmekte 
elbette bir mülahaza olurdu. Emlâk sahiplerinin 
on bin kuruşluk mallarının beş bin kuruş yazılması 
neticesinde belediye vergilerinin yekimden 
kurtulmuş olmaktan başka filen bir istifadeleri 
olmadığından dolayı burada istical öyle zan edi
yorum ki arzu edilen netice ile kabili telif değildir 
ve temin edeceği faide kadar belki ondan daha 
büyük zararı olabilir. Belediye varidatının tenez
zülünü arzu ediyorsak ve bu yüzden oraya gitmek 
istiyorsak bunun hesabını bilerek gitmeliyiz. Bu
nun haricinde bir menfaat görmediğimden dolayı 
müsaade buyrursanız Dahiliye Vekâleti tarafından 
esasen yapılmakta olan tetkikatjn hitamına kadar 
bu meselenin encümende tetkik vaziyetinde kalma
sını arkadaşlardan rica ediyorum. Esasen ruzna-
meye alınmış olsa bile malî noktasından portesini 
ölçmek için yeniden encümene iade zarureti vardır. 
Nuri Beyefendi arkadaşlarımdan rica edeceğim, 
bize imkân bıraksınlar. Bu tatil esnasında esasen 
başlıca mevzuumuzu teşkil eden şeylerden birincisi 
de bu kanundur. Belediyeleri de alâkadar 
edelim, senenin hitamında yani, gelecek içtima 
senesinde daha ziyade tetkik edilmiş hesaplara 
müstenit bir vaziyetle gelelim. (Doğru sesleri). 

Reis — Efendim, daha bazı arkadaşlar söz 
istiyorlar. Fakat mesele tamamile anlaşılmıştır. 
Bu tarzda müzakereye devam edersek kanu
nun heyeti umumiyesini müzakere etmiş oluruz. 
Halbuki bu doğru değildir. Takrir sahibi müta-
leasını arzetmiştir. Encümende fikrini söylemiş
tir. Maliye Vekili Bey de izahat vermişlerdir. 

Nuri B. (Kütahya) — Bendeniz Vekil Beyefen
dinin teklifini kabul ediyorum. Gelecek seneye 
kalsın. 

Reis — O halde mesele yoktur. Rûznameye 
geçiyoruz. 

4 — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 

Bütçe Encümeni Reisi Fuat B. ( İstanbul ) — 
Efendim; rûznameye alınmış ve tap ile Heyeti Ce-
lileye tevzi edilmiş mülhak bütçeler vardır. Eğer 
bunları bu hafta nihayetine kadar tehir edecek 
olursak seılei maliyenin hitamı dolayisile yetiş-
miyecektir. Bütçenin heyeti umumiyesi hakkında 
Heyeti Celileye encümen namına maruzatta bulu
nurken bu mülhak bütçelerin geç gelmekte ol
duğunu ifade ve bunların erken gelmesi husu
sunda Hükümetin nazarı dikkatini celp etmiştim. 
Bunların geç. gelmesi hususundaki şikâyetlerde en
cümen de Heyeti Celile ile müşterektir. Fakat 

vaziyet bu günkü günde bir emri vakidir. Bina
enaleyh istirhamım;' bunların müstacelen müza
keresine müsaade buyrulmasıdır. İkinci bir nok
ta daha vardır: Bütçelerin müzakeresinden evvel 
bu sene bütçesine ait münakaleler vardır, bun
ların da tercihan müzakeresini rica ediyorum. 

Reis — Efendim; Bütçe Encümeni Reisi Beye
fendi gelen evrak meyanında mevcut mülhak 
bütçelerle münakale kanununun bu gün müza
keresini teklif buyuruyorlar. Bu gün müzakeresi
ni kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul edil
miştir. 
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1 — Erzukumun Kolhisar köyünden Kadir 

oğullarından %emetoğlu Hüseyinin ölüm cezasına 
çarpılması hakkında , 3/424, Abdürrahmanoğlu 
Muslunun ölüpı cezasına çarpılması hakkında 
3/452, Ilüseyiiıoğlu Pir Alinin ölüm cezasına 
çarpılması halikında 3/454, Çakıcı Mustafanm 
ölüm cezasına Içarpüması hakkında 3/455, Ayancı
ğın Sökeçayır\ köyünden Sapancıoğullanndan 
Ahmetoğlu Şükrünün ölüm cezasına çarpılması 
hakkında 3/45$, Cebren hırsızlık yapan ve adam 
öldüren Bartıfım Kaman köyünden Hasanoğlu 
IIasimin ölüm \ cezasına çarpılması hakkında 
3/458, Sürücün Boztepe köyünden Tahir ve 
Memedi öldüren Sürücün Ziyaret köyünden 
Şehoğlu Halili^ ölüm cezasına çarpılması hakkında 
3/459, ve Bigarıın Cihadiye köyünden Selimoğlu 
îbrahimin ölü\m cezasına çarpılması hakkında 
3/462 numarali Başvekâlet tezkereleri ve Adliye 
Encümeni mazbatası [1] 

Reis — Ef eiıdim; mazbatayı reye arzediyorum, 
kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

2 — Mahalli tahsili olmıyan borçların terkini 
hakkındaki cetvelin gönderildiğine dair 3/430 
numaralı Başvekâlet tezkeresi ve Bütçe Encümeni 
mazbatası [2] j ' 

Reis — söz jistiyen var mı efendim ? mazbatayı 
reyinize arzediyorum. Kabul edenler . . . Etmiyen
ler . . . Kabul eldilmiştir. 

3 — Askerî' usulü muhakemeleri ve askerî 
cezalerı hakkınd,a 1/539 numaralı kanun lâyihası 
ve Millî Müdafa\a ve Adliye Encümenleri mazba
taları [3] j 

Reis — Adlice Encümeni bu kanunların müs
taceliyetle ve J3msali kanunlar gibi kül halinde 
müzakerelerini teklif ediyor. Kül halinde müza
kerelerini kabul] edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 
edilmiştir. Müstaceliyetle müzakeresini kabul eden
ler . . . Etnıiyenjer . . . Kabul edilmiştir. 

Süleyman Sırrı B. (Yozgat) — Reis B. Ef.,ni-
zamnameyje bir kül maddesi ilâve edelim. 

Reis — Ef erdim; evvelâ birinci lâyihayı kü] 
halinde müzakeresi kabul edilmiş olmasına naza
ran heyeti umuıjniyesi hakkındaki müzakere ile 
maddelere müteallik müzakereyi nazarı dikaate 
alarak söz istiyjn var mı? 

Ad. E. M. M. Salâhattin B. ( Kocaeli ) — 
Tasvibi Âlinize arzedilen bu lâyihadan askerî usulü 
muhakemeleri layihasının iki maddesine ilâveler 
yapılmıştır. Bul ilâveler müstakil bir lâyiha halin
de teklif edileli ve askerî eşhasa ait irtikâp 
ve irtişa meselesi dolayısile muhakeme usulünü 

—Z 1 . 
[1] 164 numaralı matbua zaptın sonuna mer

buttur. | 
[2] 131 numaralı matbua zaptın sonuna mer

buttur. . ! 
[3] 157 numaralı matbua zaptın sonuna mer

buttur. 

gösteren bir lâyiha idi. Halbu ki orada teklif e-
dilen usulü muhakeme bu gün arzedilen 
usulü muhakeme ile yeniden kabul edilecek 
umumî hükümlerden istisna teşkil edecek mahi
yette değildir. Onun bir az fark arzeden hususla
rı maznunların ailelerinden kendisinin, ve karı
sının yaşayış tarzlarını gösterir bir beyanname 
almak keyfiyetinden ibarettir. Bir de rüşvet alıp 
vermekten ve irtikâptan maznun olanlarla zimme
tine para geçirmek, resmî müzayede ve münakaşa
lara fesat karıştırmaktan mütevellit maznun olan
lar aleyhinde son tahkikatlar açılması kararile 
tevkif edilmesi ve mahkemede duruşmalarının da 
mevkufen cereyan "etmesi gibi noktalar vardır. 
Bunlar işbu lâyihanın (124) ve (130) uncu mad
delerine birer fıkra olarak ilâve edilmiştir. Kanu
nun bu ilâvelerle kabulünü rica ederim. 

Reis — Efendim; encümenin teklif ettiği bu 
ilâveler okunacaktır. Çünkü matbu değildir*. 

MADDE — (124) de ilâve 
2 - Emri adlî, irtikâptan ve rüşvet almak ve 

vermekten maznun olanlardan kendisinin ve karsı
nın servetlerine ve yaşayış tarzlarına dair menba-
larını gösterir bir beyanname vermelerini emre
der. Bu mecburiyeti ifa etmiyen veya ifada •taal-
lül gösteren maznunlar tevkif olunur. 

3 - Son tahkikatın açılmasına karar vermek 
bu beyannameye müsteniden tahkikatın ikmaline 
bağlıdır. 

MADDE — (130) a ilâve 
2 - İrtikâp, rüşvet almak ve vermekten, ihti

lastan, zimmete para geçirmekten ve doğrudan 
doğruya veya memuriyet vazifesini sui istimal 
sur etil e kaçakçılıktan ve resmî müzayede ve mü
nakaşalara fesat karıştırmaktan maznun olanlar 
hakkında son tahkikatın açılması kararile birlik
te tevkiflerine karar verilir ve bunlar hakkında 
mahkemelerce duruşma her halde mevkufen cere
yan eder. 

Millî Müdafaa Encümeni Reisi Naci Pş. (Cebe
libereket) — Efendim şimdi okunan iki küçük 
ilâve bundan evvel müstakil bir maddei kanuniye 
halinde teklif edilmişti. Gerek Müdafaai Milliye 
Encümeninden, gerek Adliye Encümeninden bun
dan evvel çıkmıştı. Geçenlerde kabul edilmiş olan 
memurin kanununa ilâve edilen bazı maddeler olup 
ona muvazi giden bir kanun idi. Madamki askerî 
ceza kanunu ve usulü muhakeme yeniden tedvin 
edilmiş ve Reyi Âlinize arzedilmiştir. Bu madde
lerin de esas kanunun bunlara taallûk eden mad
delerine fıkra halinde ilâvesi gayet tabiî bir keyfiyet
tir. Binaenaleyh Beyefendinin şimdiki teklifleri çok 
muvafıktır. , Ve Müdafaai Milliye Encümenince 
şayanı teşekkürdür. Kabulünü bendeniz de arzu 
ediyorum. 

Reis —• Efendim kanunun heyeti umum iyesini 
okunan ilâvelerle birlikte kül halinde reyinize ar
zediyorum. Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Ka
bul edilmiştir. 
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Şimdi askerî ceza kanununu, müzakere ede

ceğiz. Bu lâyiha hakkında söz istiyen var mı e-
f endim? ( Hayır sesleri). Kül halinde reye arze-
diyorum. Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

4 — Türkiye Cümhuriyetile Almanya Hüküme
ti arasında aktolunan konsolosluk mukavelesinin 
tasdikına dair 1/601 numaralı kanun lâyihası ve 
Hariciye Encümeni mazbatası [1] 

Hariciye Encümeni Reisi Saffet B. (Erzincan) 
— Efendim;' gerek bu kanunun ve gerek muhtelit 
hakem mahkemelerinden sadır olan hükümler hak
kındaki lâyihanın müstacelen müzakeresini en
cümen namına arz ve istirham ederim. ( Kabul ses
leri ) . 

Reis —r- Efendim, bu iki kanunun müstaceliyet
le müzakeresini arz ve teklif ediyorlar. Reye ar-
zediyorum. Almanya ile aktolunan mukaveleye 
müteallik kanun lâyihasının müstacelen müzake
resini kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul e-
dilmiştir. 

Muhtelit hakem mahkemelerine ait olan kanu
nun müstacelen müzakeresini kabul edenler . . . 
Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

Almanya ile aktolunan konsolosluk mukavele
namesinin tasdiki hakkındaki lâyihanın müza
keresine başlıyoruz. Heyeti umumiyesi hakkında 
söz istiyen var mı efendim? Maddelere geçilmesini 
kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

Hükümetimizle Almanya Hükümeti arasında 
akit ve imza edilmiş olan konsolosluk mukave

lesinin tasdiki hakkında kanun 
MADDE 1 — Almanya Devletile Ankarada 

28 mayıs 192 9tarihinde akit ve imza edilmiş olan 
konsolosluk mukavelesi ye merbutu tasdik edimiş-
tir. 

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

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

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

MADDE 3 — Bu kanunun icrasına Hariciye 
Vekili memurdur. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 
edilmiştir. Kanunun heyeti umumiyesini tayini 
esami ile reyinize arzediyorum. 

o — Muhtelit hakem mahkemelerinden sadır olan 
hükümlerin tenfizi hakkında 1/569 numaralı kanun 
lâyihası ve Adliye ve Hariciye Encümenleri mazba
taları [2] 

[1] 163 numaralı matbua zaptın sonuna mer
buttur.. 

[2] 162 numaralı matbua zaptın sonuna mer
buttur. 

Reis — Heyeti umuimyesi hakkında söz istiyen 
var mı ? Maddelere geçilmesini kabul edenler . . . 
Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

Muhtelit hakem mahkemelerinden sadır olan 
hükümlerin tenfizi hakkında kanun 

MADDE 1 — Muhtelit hakem mahkemelerin^ 
den 24 temmuz 1923 tarihli Lozan muahedesine 
tevfikan sadır olan hükümler, Türk mahkemele
rinin hükümleri misillu tenfiz olunmak üzere Hü
kümetçe istanbul icra Dairesine tevdi olunur. 

Bu hükümlerin tenfizi için mütekabiliyet şart
tır. 

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

MADDE 2 — işbu kanun neşri tarihinden mu
teberdir 

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

MADDE 3 — işbu kanunun icrasına icra Ve
killeri Heyeti memurdur. 

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

Efendim, bu günkü ruznameye almmasH karâr-
kir olan lâyihaların müzakeresine başlıyoruz. 

6 — İstatistik Umum Müdürttiğü 1929 senesi 
bütçesinde 4 000 liralık münakale yapilması hak
kında 1/668, Maliye Vekâleti 1929 senesi bütçe
sinde 23 000 liralık münakale yapılması hakkında 
1/679, Maliye Vekâleti 1929 senesi bütçesine 163 
617 liralık fevkalâde tahsisat verilmesine dair 
1/680, Jandarma Umum Kumandanlığı 1929 se
nesi bütçesinde münakale yapılmasına dair 1/687, 
Millî Müdafaa Vekâleti 1929 senesi bütçesinde 
münakale yapılması hakkında 1/689, İskân Umum 
Müdürlüğü 1929 senesi bütçesinde 10 000 liralık 
münakale yapılması hakkında 1/694 ve Maliye 
ve Dahiliye Vekâletlerile İskân Umum Müdürlüğü 
1929 senesi bütçeleri arasında 32 000 liralık mü
nakale yapılması hakkında 1/695 numaralı kanun 
lâyihalarile İdare Heyetinin, Büyük Millet Meclisi 
1929 senesi bütçesinin birinci faslının ikinci mad
desindeki tahsisatın mahsup muamelesi hakkında 
2/133 numaralı kanun teklif ve Bütçe Encümeni 
mazbatası [1] 

Reis — Heyeti umumiyesi hakkında söz istiyen 
var mı 1 ( Hayır sesleri ) Maddelere geçilmesini 
kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

1929 bütçesinin bazı faslına fevkalâde tahsisat 
verilmesine ve bazılarında münakale yapılmasına 

dair kanun 
MADDE 1 — Sivas, Amasya, Kayseri ve Tolkat 

Vilâyetlerinde Fransız rahip ve cizvitlerinden 1927 

[1] 174 numaralı matbua zaptın sonuna mer
buttur. 
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senesinde mubayaa edilmiş olan emlâkin bedelle-
rile intikal masraflarının mahsubu için 1929 senesi 
Maliye Vekâleti bütçesinde yeniden açılan 230 
uncu fasla 168:617 lira tahsisatı fevkalâde olarak 
konulmuştur. 

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

MADDE 2 — 1929 senesi bütçesinin merbut 
cetvelde yazılı fasıl ve maddeleri arasında ceman 
( 278 534 ) liralık münakale icra edilmiştir. 

ÎSTATÎSTÎK U. M. 
F. 
137 
. Reis 

Tenzil 
3 500 Tecrübe tahrirleri masrafı 

- Kabul edilmiştir. 
MALÎYE VEKÂLETÎ 

F. ' Tenzil 
A/201 Kanunu mahsusu mucibince yapılacak 

mebani inşaat masrafı 23 000 
Reis — Kabul edilmiştir. 

DAHİLÎYE VEKÂLETÎ 
F. Tenzil 
368 788 numaralı kanunun tatbiki 

masrafı 9 000 
Reis — Kabul edilmiştir. 

U. JANDARMA K. 
F. * Tenzil 
477 Ücretli muhabere ve mükâleme 

masrafı 1 985 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F. « Tenzil 
479 iaşe ve hayvan yem bedeli 35 000 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F . ' Tenzil 
481 Muhabere vesaiti masrafı 2 000 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F. t Tenzil 
482 812 numaralı kanun mucibince verile

cek ikramiye ve mükâfatı naktiye 15 015 
Reis — Kabul edilmiştir. 

• ' .- . i . İSKÂN U. M. . 
F. Tenzil 
519 Sarfiyat ve nakliyat ve muayyenat 25 000 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F . Tenzil 
520 Tavizat 7 000 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F. ' Tenzil 
521 İnşaat ve tamirat 1 000 

Reis — Kabul edilmiştir. 
ÎSTATÎSTÎK U. M. 

F. ' Zam 
125 Mefruşat ve demirbaş 3 500 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F. ' Zam 

MALÎYE V. 
202 İstimlâk bedeli 23 000 

Reis — Kabul edilmiştir. 
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F. Zam 
218 Ankara şehiri imar masraifi 

karşılığı 32 000 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F. Zam 
İSKÂN U. M. 

515 Harcırah 10 000 
Reis — Kabul edilmiştir. 

UMUM JANDARMA K. 
F. Zam 
475 Memurlar harcırahı 54 000 

Reis — Kabul edilmiştir. 
MİLLÎ MÜDAFAA VEKÂLETÎ KARA, HAVA 
VE DENÎZ KISIMLARÎLE İMALÂTT HARBÎYE 

VE HARİTA U. M. 
F. Tenzil 
853 İkramiye 13 499 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F. Tenzil 
856 Müfettişler harcırahı 2 960 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F. ' Tenzil 
857 Masarifi tesisiye 460 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F. Tenzil 
868 Staj için ecnebi memleketlere gön

derilecek zabitan ve memurin ile da
hilde lisan tahsil ettirileceklerin mas

rafı 6 000 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F. ' Tenzil 
901 İkramiye 300 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F. ' Tenzil 
902 Melbusat 50 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F. Tenzil 
907 Tayinat ve mahrukat 2 950 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F . ' Tenzil 
912 Manevre, kadro ve erkânı harbiye 

seyahatları masarifi umumiyesi 90 . 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F. Tenzil 
915 Memleket dahil ve haricinde ücretli 

müessesatı sıhhiyede tedavi ettirile
cek malûlin masrafı 500 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F . ' Tenzil 
939 Tenvir ve teshin 176 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F. ' Tenzil 
944 Masarifi tsisiye 16 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F . Tenzil 
945 Ücretli muhabere ve mükâleme 

bedeli 500 
.Reis — Kabul edilmiştir. 
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F. Tenzil 
946 Yem 625 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F . Tenzil 
947 Muytabiye 300 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F. Tenzil 
949 Levazımı müteferrika ve devriçarh 10 926 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F . - ' Tenzil 
952 Faslı mahsus 27 092 
. Reis — Kabul edilmiştir. 
F . Tenzil 
955 Tamir ve işletme ^ 340 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F . Tenzil 
959 Staj için ecnebi memleketlere gön

derilecek zabitan ve memurin 
masrafı- 5 520 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F. ' Tenzil 
960 Masarifi mütenevvia 600 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F . ' Tenzil 
980 Bedeli icar 410 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F . Tenzil 

983 Ücretli muhabere ve mükâleme masrafı 700 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F . Tenzil 
984 Mahrukat 450 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F . Tenzil 

985 Melbusat ve teçhizat 2 100 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F . Tenzil 
988 Kitap ve risale mubayaa bedeli 1 300 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F . ' Tenzil 

995 Mevat ve malzemei iptidaiye 70 000 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F . ' T e n z i l 
1009 ^ Tenvir ve teshin 500 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F . Tenzil 

1012 Harcırah 500 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F . Tenzil 
1013 Masarifi tesisiye 170 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F . Tenzil 

1015 # Yem 5 000 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F . , Tenzil 
1022 İnşaat ve tamirat 2 000 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F. Zam 

878 Geçen sene düyunu 45 419 
Reis — Kabul edilmiştir, 

F . Zam 
963 Geçen sene düyunu 110 615 

Reis — Kabul edilmiştir. 
( İkinci madde tekrar okundu). 

Reis — Efendim; maddeye merbut cetvelle 
reye arzediyorum. Kabul edenler . . . Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — 1929 senesi bütçesinin birinci 
faslının ikinci maddesine mevzu tahsisattan 18 -
V - 1930 tarih ve 10 numaralı Riyaset Divanı ka-
rarile vükubulan sarfiyatı muvakkatenin sureti 
katiyede mahsubunun icrasına mezuniyet verilmiş
tir! 

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

MADDE 4 — Bu, kanun neşri tarihinden mu
teberdir. ' -

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

MADDE 5 — Bu kanunun hükmü B. M. M. ve 
Maliye Vekili tarafından icra olunur. 

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

Kanunun heyeti umumiyesini tayini esami ile 
reyinize arzediyorum. 

7 — Seyrisefain idaresi 1930 senesi bütçesi hak
kında 1/641 numaralı kanun lâyihası ve Bütçe"Mn-
cümeni mazbatası [1] 

Reis — Seyrisefain bütçesine geçiyoruz. Heyeti 
umumiyesi hakkmda söz istiyen var mı? ( Hayır 
sesleri ) . Maddelere geçilmesini kabul edenler . . . 
Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

Seyrisefain idaresinin 1930 malî senesi bütçe 
kanunu 

MADDE 1 — Seyrisefain İdaresinin 1930 malî 
senesi masarifi için merbut ( A ) işaretli cetvelde 
gösterildiği üzere ( 5 448 954 ) lira tahsisat ita 
kılınmıştır. • < > • • . 

(A) CETVELİ _ MASRAF BÜTÇESİ 
F. l i r a 
1 Maaş, ücret, tahsisat 1 493 213 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F . j'.jUra 
2 Masarif •% 178 ,740 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F. « Lira 
3 Mükâfat ve ikramiye 25 000 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
4 Zabitan ve mürettebatın iaşe ve bedel 

ve masrafı 15J 000 
Reis — Kabul edilmiştir. 

[1] 167 nurnaralı matbua zaptın sonuna mer
buttur. 
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F. Lira 
5 Sermaye işleri 431 001 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F . Lira 
6 İdare ve fabrika ikraz ve teavün 

sandıkları sermayesi 5 000 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
7 Hizmet otomili masrafı 6 000 

Reis, — Kabul edilmiştir. 
F . Lira 
8 Yaluva kaplıca ve plajları mütedavil 

sermayesi 50 000 
Reis -^- Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
9 Eeddiyat 2 000 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
10 * Geçen sene düyunu 50 000 
Reis — Kabul, edilmiştir. 

F. Lira 
11 Eski seneler düyunu 57 000 
Reis — Kabul edilmiştir. 

( Birinci madde tekrar okundu ) 
Reis — Maddeyi kabul edenler . . . Etmiyen-

ler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Seyrisefain İdaresinin 1930 malî 
senesi masarifine karşılık olan varidat merbut (B) 
işaretli cetvelde gösterildiği üzere ( 5 467 120 ) 
lira tahmin edilmiştir. 

(B) CETVELİ — VAEİDAT BÜTÇESİ 
F . Lira 
1 Akdeniz ve Kara deniz hatları 

hasriatı 2 677 300 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F . Lira 
2 Marmara hattı hasılatı 635 400 
Reis — Kabul edilmiştir. 

Fi Lira 
3 İstanbul iç hatlar hasılatı 1 152 700 

Reis— Kabul edilmiştir. 
F. Lira 
4 Nakliyat:ve sevkiyatı askeriye hasılatı 75 000 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F . Lira 
5 Kılavuzluk ve romorkürcülük hasılatı 180 000 

Reis -*- Kabul edilmiştir. 
6 *' Muhtelif hasılat 346 720 
F. Lira 

Reis — Kabul edilmiştir. • 
F . Lira 
7 Devlet bütçesinden verilecek olan 400 000 

Reis — Kabul edilmiştir. 
(İkinci madde tekrar okundu) 

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

MADDE 3 — Seyrisefain İdaresinin 1930 se 
nesine devredilecek mevcudu ile senei mezkûrede 
tahakkuk edecek fazlai varidatını ve bütçedeki 

hıuhassasatmdan vukubulacak tasarruf atını vapur 
inşa ve mubayaasına, rıhtım ve iskeleler inşasına, 
tahsis ve sarfa Meclisi İdare mezundur. 

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

MADDE 4 — Seyrisefain İdaresinin 1927 senesi 
bütçesinin altıncı maddesile istikraza mezuniyet 
verilmiş olan beş milyon liranın bakiyesi için 1930 
senesinde de maddei mezkûre hükmü tatbik olunur. 
Ve bu suretle istikrazdan tahassül edecek mebaliğ 
bir taraftan 1930 senesi veridat bütçesine irat kayit 
ve diğer taraftan masraf bütçesinin beşinci serma
ye işleri faslının birinci maddesine tahsisat olarak 
ilâve edilir. 

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

MADDE 5 — Seyrisefain İd aresınm umum va
ridat ve masarifat evrakı müsbitesi Divanı Muhase
batça tetkikatı icra edildikten sonra idarece hıfzo-
lunur. 

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

MADDE 6 — 1929 ve 1930 bütcelerile Seyrise
fain memur]arına 1928 kadrosuna nazaran tahsi
satı maktua suretile vukubulan zamlar maaşatın 
tevhit ve teadülü hakkındaki kanun mucibince 
yapılacak tasnifte bir hakkı müktesep addedilmez. 

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

MADDE 7 — Seyrisefain İdaresinin 1930 kad
rosu merbut (C) cetvelinde gösterilmiştir. 

Mazhar Müfit B. (Denizli) — Efendim, kadro 
münasebetile Muhterem İktisat Vekili Beyefendi
den bir istirhamda bulunacağım. Zannederim, ki 
Heyeti Celileniz maruzatımı kabul buyuracaksınız. 
Beyefendiler! İngilizler tarafından Istanbulun iş
gali zamanı Mektebi Bahriyenin son sınıfından bir 
efendi köprü üzerinden geçerken üç İngiliz neferi
nin tahkirine maruz kalmıştır. Bu efendi nefe
rin birisine tokat atmış ve kendisini denize atmak 
istemeleri üzerine tabancası ile mütearrızlardan bi
risini vurmuştur. (Yaşasın sesleri) Sonra denizden 
çıkan bu Efendi bittabi mektebe gidememiş ve bu
raya gelerek Millî Mücadeleye iştirak etmiştir ve 
ondan sonra İstanbula avdetinde imtihan vererek, 
elyevm seyrisefainin üçüncü kaptanlığını ihraz et
miştir. Istanbulda heyeti fenniye huzurunda im
tihan verdiği halde esfarı baide de sefer eden va
purların ikinci kaptanlığında bilfiil müstahdemdir 
ve yine ticaret kaptan mektebine devam eden bir 
efendi pederinin vefatı ile ücreti, vermediği için 
mektepten çıkarılıyor, bu efendi bilâhare gidiyor, 
heyeti fenniye huzurunda imtihan veriyor. Elyevm 
seyrisefainin Gülcemal vapurunun üçüncü kaptan
lığını yapmaktadır. 

İşte bu gençler bizim hakkımız ise imtihan ko
misyonuna gidelim, imtihan verebilirsek kabul edi
lelim diyorlar. 
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— Hayır siz imtihana kabul edilemezsiniz? 
— Niçin? 
— Mektebi ikmal etmediniz. 

0 efendiler diyorlar ki Mektebi Harbiyenin son 
sınıfına kadar okuyan efendi imtihana giriyor. On
ları imtihana kabul ediyorsunuz. 

— Evet amma siz çıktıktan sonra mektebe iki 
sınıf ilâve edildi. 

— Eğer biz çıkmasa idik arkadaşlarımızla be
raber zabit çıkacaktık. Demek ki Mücadelei Mil-
liyeye iştirak ettikleri için bu zavallılar, bu genç
ler bilfiil esfarı baide kaptanlığı ederken elyevm 
oldukları mevkide kalmak, bunları mahvetmek... 
Zannederim ki buna Vicdanı Âliniz razı olmaz. 
İstirhamın şundan ibarettir: Bu efendiler terfi 
için imtihana kabul edilsinler. Başka bir istediğim 
yoktur. Buna Vekil Beyefendi de muvafakat bu
yururlar zannederim. 

İktisat Vekili Şakir B. (Edirne) — Nazarı dik
kate alınacaktır. 

Mazhar Müfit B. (Denizli) — Vekil Beyefendi 
muvafakat buyuruyorlar. Mesele yoktur. Teşek
kür ederim. (Alkışlar) 

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

MADDE 3 — Bu kanun 1 haziran 1930 tari
hinden muteberdir. 

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

MADDE 9 — Bu kanunun ahkâmını icraya 
Maliye ve iktisat Vekilleri memurdur. 

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

Kanunun heyeti umumiyesini tayini esami ile 
reyinize arzediyorum. 

Evvelki lâyihalara rey vermiyen varsa lüt
fen versinler. 

Rey toplama muamelesi bitmiştir. 

"8 — Devlet Demiryolları ve limanları Umum 
Müdürlüğü 1930 senesi bütçesi hakkında 1/661 nu
maralı kanun lâyihası ve bütçe Encümeni mazbatası 
[1] 

Devlet Demiryolları ve Limanları idaresinin 
1930 bütçesinin müzakeresine başlıyoruz. Söz isti-
yen var mı? 

Nafıa Vekili Recep B. ( Kütahya ) — Arka
daşlar; Nafıa bütçesi müııasebetile bu sene heyeti 
Celilenize maruzatta bulunmağı o kadar lüzum
lu görmedim. Çünkü nafıanın demiryollarından 
gayri su, şose ve göprüler işleri yeniden söylemeğe 
değer yeni bir inkişaf safhasına girmemiştir. 
Çünkü şose, köprüler kanununun ilk tatbik senesi 
içinde bulunuyoruz. Su işleri için ilk aldığımız 
tahsisat bu sene zarfında vaki olmuştur. Ana 
programları tanzim edilmektedir. Bu itibarla 

[1] 168 numaralı matbua zaptın sonuna mer-
b%ıttur, 

Heyeti Aliyenizi tasdi den sarfı nazar etmiştim. 
Fakat Devlet Demiryollarının bir kaç sene-

denberi girdiği yeni inşaat hayatından ve bu 
inşaat neticesinde vücuda gelmiş hatlarla,, satın 
aldığımız hatlar ve Devlet Demiryolları işletme 
şebekesinin bir kaç senelik verdiği ümitli neticeler 
hakkında Heyeti Celilenize ufak bir icmal yapma
ğı lüzumlu addettim. 

Bu icmali yapmama başka bir takım sebepler 
de vardır. Onu şu cümle ile ifade edebilirim: 
Demiryollarımızın işletmek faaliyeti aleyhinde 
kasdan veya ancehlin propagandalar yapılmak
tadır. Hakikati rakamlara istinaden ifade etmek
le aynı zamanda bazı zararlı fikirlere de cevap 
vermiş olacağım için bu noktai nazardan da ayrı 
bir faide istihsal edilmiş olacaktır. 

Devlet Demiryollarının 1929 ve 1930 sene
leri masraf bütçeleri hakkında evvelâ küçük bir 
mukayese ile maksadımı izaha çalışacağım: 1929 
senesinde Devlet Demiryollarının Meclisi Âlice 
tasdik edilmiş olan bütçesinin yekûnu küçük 
küsurdan sarfı nazar (54) milyon liradır. Bu sene 
idare bu elli dört milyonluk yekûne ilâveten carî 
senenin bütçe kanununda olan bir maddeye müsteni
den üç ilâ üç buçuk milyonluk bir borçla çalışa
caktır. 

Şu halde 929 - 930 malî senesi zarfında Devlet 
Demiryolları bu borçla beraber kendi iradile, muhte
lif mukaveleler mucibince muhtelif ecnebi şirketlerin 
açtığı kredi ve Devletin muaveneti de dahil ol
mak üzere 57 - 57,5 milyon liralık bir mesai üze
rinde çalışmaktadır. 

1930 senesinde ise tasdikinize arz'olunan bütçe
de Devlet Demiryolları için teklif edilen rakamın 
yekûnu (53 233 ÜOO)liradır. Fakat 1929 senesinde 
olduğu gibi bu sene de işimizin bir kısmını borçla 
görmek mecburiyetinde kaldık, ona mukabil de 
bütçemize yine bir madde koyduk. Bu sene yapa
cağımız borcun yekûnunu da (4-4,5) milyon 
lira tahmin ediyoruz. 

Şu halde yekûn itibarile gireceğimiz sene zar
fında da umumi idaremiz (57^57,5) milyon liralık 
bir para ile işini görmüş olacaktır, içinde bulun
duğumuz senede inşası devam eden hatlardan 
Ulukışla ile Kayseri arasındaki kısmın rayını 
mubayaa etmek üzere ayrıca bir para derpiş et
mek lâzımdır ki ; bütçede yoktur. Onu da borç. mu
amelesi ile kapatacağız, yahut Alman senayi veya 
başka bir mukavele ile yapacağımız bir tarz ile 
kapatmış olacağız. Bu rayların parasını da hesaba 
katarsak yeni bütçemizde Umumî idarenin bir se
nelik masrafı altmış milyona yaklaşır. Arkadaşlar, 
şimdi 1930senesi bütçesi olmak üzere arz ettiğim 
(53,230,000) liralık paranın muhtelif ve ana işle
re masraf olarak tarzı taksimini arzedeyim: 

(53,230,000) liranın (37,370,000) lirası Devle
tin demiryolları inşaatına karşılıktır. (12,660,000) 
lirası Umumî idarenin masrafı da dahil olduğa 
halde işletme masrafı karşılığı, (3,200,000) lirası da 
satın aldığımız Anadolu hattının gireceğimiz se-
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nede vereceğimiz taksitidir. 

Yekûn itibarile elli üç milyon küsur lira eder. 
Aynı rakamı varidat noktai nazarından na

sıl karşıladığımızı arzedeyim. 
27,900,000 i lira bir kaç gün evvel reyinize ikti

ran eden Nafıa Vekâletinin umumî bütçesindeki 
Devlet Demiryolları faslında kabul buyurulmuş 
olan rakamdır. Yani (53,230,000) lira masrafın 
(27,900,000) lirasını Devlet hazinesinden nakten 
vermekteyiz. (16,500,000) lira gireceğimiz senenin 
işletme kazancı olmak üzere idarenin eline geçe
cektir. (8,830,000) lira gerek (Yûlyüs Berger) in 
ve gerek eski; Belçikalılardan müdevver olup gü
zide bir halde yetişmekte olan kendi yerli mü
teahhitlerimizle yaptırmakta olduğumuz hatların 
bono mukabili açtıkları kredinin karşılığıdır. Bu 
umumî rakamları arzettikten sonra inşaat ve işlet
menin elzem olan hudut dahilinde tafsilâtını ifade 
edecek rakamları arzedeceğim. Arkadaşlar Malû
mu Âliniz demiryolu inşaatı için Devletin giriştiği 
mukavelelerin icra ve inşa kısmı (1934) senesin
de bitecektir. Tabii tediye miktarları bir az ileriye 
doğru devam edecektir. Bu (1934) senesinde bite
cek olan inşaattan evvelâ İsveçlilere yaptırmak
ta olduğumuz iki hattan bahsedeceğim. 

Bu hatlardan birincisi Fevzi Paşa ve Ergani 
arasında yapılmakta olan hattır. Bu hattın tülü 
(580) kilometredir. Şimdiye kadar Maraş ilerisin
de Pınarbaşı istasyonuna kadar olan (143) kilomet
relik kısmı işletmiye kuşat edilmiştir. Şunu evve
lâ hatırınızda tutmanızı rica ederim ki Devlet De
miryollarının inşasını bitirdiği kısımlar yalnız işlet
miye açıldığmj: söylediğim ve söyliyeeeğim kısım
lardan ibaret değildir. Yahut diğer bir tabirle in
şaatın vardığı yerler muhtelif sebeplerle kamilen 
işletmiye açılamamıştır. Binaenaleyh inşaat 
her safhada her istikamette son işletme istasyonla
rından daha ileride hedeflerine ilerilemektedir. 

Bir hattı açmak için ondan gerideki hattın bir 
çok işletmiye ait ihtiyacatı hiç olmazsa elzem tesisatı 
olsun tamamen| yapılmış olmalıdır ki işletmiye hazır 
bir halde istasyon açılabilsin. 

Fevzipaşa H Ergani hattı içinde bulunduğumuz 
malî sene bitmeden evvel, yani önümüzdeki sene
nin baharı sırjalannda Malatya Vilâyetinin mer
kezine vasıl olaicaktır. 

Bir ses Yani yarısı?. 
Recep B. ( Devamla ) — Evet yarısına yakın

dır. Fakat Devlet Demiryollarının bundan son
raki bütçesini müzakere edeceğimiz esnada bu 
hattın ( Frata) yaklaşmış olacağını tahmin edi
yorum. 

Ayni İsveç i gurubunun yapmakta olduğu ikin
ci hattın Ankara şarkında Irmak ile 
Kara denizde Filyos arasında inşaatına de
vanı edilmekte oluduğu malûmdur. inşaat 
iki taraftan devam etmektedir. biri Kara-
denizden, Filyostan başlamış ve bu gün ( 70 ) in
ci kilometresindeki istasyonun açılması tahtı im
kâna girmiştir, Vagonlar denizdeki nakliyatı, loko

motif ve saire gibi kuvvei muharrikenin nakliya
tı bittikten sonra yakında Filyostan cenuba doğru 
( 70 ) kilometrelik bir demiryolu işletmiye açıla
caktır. Cenuptaki inşaat da malûmu Âliniz Çan
kırı üzerinden şimale doğru gidecektir ve bu in
şaat da Çankırıya hemen takarrüp edecektir. Bu 
hattın tülü bildiğiniz gibi ( 400 ) kilometredir. 

(Yûlyüs Berger) Şirketine yaptırmakta olduğu
muz hatlardan birisinin Kütahyadan ayrılıp Tav
şanlı üzerinden Balıkesire giden diğerinin de An
kara, Kayseri, Sivas üzerinden geçen hattı kon-
yadan geçen Anadolu hattına bağlamak üzere Ulu
kışla ile Kayseri arasında yapılmakta olan iki hat
tan ibaret olduğu malûmdur. ( Yûlyüs Berger ) 
şirketinin Balıkesire giden kısmında evvelce Tav
şanlı istasyonu açılmıştı, ona ilâveten bu gün (90) 
inci kilometredeki Değirmi Saz istasyonuna doğru 
inşaat devam etmektedir. Bu hat ayni zamanda 
Balıkesirden bu tarafa doğru gelmektedir. Bu 
hattın inşaatı hemen hattın her parçası üzerin
de parça, parça devanı etmektedir. Arada malzeme 
ferşiyatı, vaz'ına müşkülât veren bir takım köp
rü kısmının konmamış olması dolayisile müte
ferrik olarak istasyonlar açmak imkânı olmıya-
caktır. Binaenaleyh kuvvetle tahmin ediyorum 
ki önümüzdeki kış esnasında bu hat Kütahya ile 
Balıkesir arasında işlemeğe hazır olacaktır. ( İnşa-
allah sesleri ) . Bu hattın yapılması ile Anadolu-
Bağdat hattının Anadolunun garbindeki en yüksek 
yaylasından geçen bildiğimiz Eskişehir - Konya 
demiryolu Manisa ile Bandırma arasındaki îzmir-
Kasaba hattının Adalar Denizine muvazî giden 
kısmına bağlanmış ve bu suretle kuvvetli bir irtibat 
hasıl etmiş oluyor. Yûlyüs Berger şirketinin 
yapmakta olduğu Ulukışla ile Kayseri arasında
ki hat - ki tülü 183 kilometredir - Bu hattın hey
eti mecmuası 31 senesinde hitam bulacaktır. 60 in
ci kilometrede Niğde istasyonuna doğru inşaat 
devam ediyor. 

Fakat bunun ray malzemesi henüz gelmediği için 
işletmiye hazır olmak kısa bir müddet teehhür ede
cektir. Bu ecnebi şirketlerin yapmakta olduğu hat
ları bitirdikten sonra bizzat yaptığımız hatları 
izah edeyim: Bizzat yaptığımız hatlardan, arka
daşlarımı temin ederimki hakikî bir iftihar duyu
yorum. Bu sözün içerisinde yalnız şimdi söyliyeee
ğim hatların değil, evvelce saydığım ecnebi şir
ketlerin memleketimizde yapmakta olduğu hat
ların da yerli mütaahhitlerce inşası dahil olduğunu 
ifade etmek isterim. 

Ecnebi şirketlerin, bizim memlekette meşgul 
oldukları hat inşaatında, kendi vesait ve 
nezareti fenniyeleri cari olmakla beraber ikinci 
derecede mutaahhitlerin Türk evlâtlarından 
teşekkül ettiğini aynı zamanda türk sermeyesi 
ve bilhassa bu sermayeye mesnet olan türk 
millî bankalarının kredisi çalışdığını tesbit 
etmek lâzımdır. Bu suretle memleketimizde kuv
vetli haysiyetli ve liyakatli iş gurupları teşekkül 
etmektedir. 
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Rimeli bahsedeceğim hatlar, Belçikalılardan 
mürekkep bir guruba verilmişken bilâhare muka
velenin bozulması lâzım geldiğinden Devlet 
Demiryolları İdaresi hatları parça parça ve 
doğrudan doğruya yerli mütaahhitlere ihale etti. 
Bu hatlardan birincisi Samsun - Sivas arasında
ki hat ve diğeri de Kayseri - Sivas arasındaki 
hattır. 

Evvelen, Keyseri ile Sivas arasındaki hat hak
kında malûmat vereyim. 

Bu hat Malûmu Âliniz olduğu üzere Kayseri -
Sivas diye küçük bir hattan ibaret değil, Devletin 
şark ve garbini bir birine raptedecek olan ana demir
yolunun en mühim bir parçasıdır. Bunun inşa 
mebdei Ankara olduğu için tulünü Ankaradan he
sap edersem hakikati daha kolaylıkla anlaşılabile
cek bir şekilde ifade etmiş olurum. Ankara ile Si
vas arasındaki mesafe 600 kilometre olduğuna göre 
380 kilometresinde bulunan Kayseri, tamam üç se
ne evvel 1927 senesi mayısında açılmıştır. Oradan 
ileri devam etmekte olan inşaat yeniden 129 uncu 
kilometreye vasıl olmuş ve 509 uncu kilometrede 
Şarkışla istasyonu açılmıştır. Hat inşaatı bu gün 
ondan daha ileri gitmiştir. Devlet Demiryolların
dan aldığım en son malûmata göre demir döşeme 
ameliyesi Sıvastan bu gün tam 51 inci kilometreye 
takarrüp etmiştir. Bu hattın kalan kısmı üzerinde 
ray vazı için icap eden zaman hesabı yapıldıktan 
sonra arada Malûmu Âliniz olduğu üzere Irmak 
üzerindeki köprü de nazarı dikkate alınınca, önü
müzdeki yazda hattımızın doğruca Sıvasa vasıl 
olacağını kuvvetle ümit etmekteyiz. (Alkışlar) 

Yerli müteahhitlere yaptırmış olduğumuz hatlar
dan Samsun - Sivas arasındaki kısmın tulü 400 kilo
metredir. Ve bu yolun 220 kilometrelik mesafesinde 
Zile istasyonunun epi zamandan beri işlemekte ol
duğu malûmdur. 

Buradan Sıvasa doğru ilerdeki kısmın ehem
miyetli parçaları ihale dilmiştir. İnşaat devam et
mektedir. Arzettiğim gibi burada derhal yeni bir 
istasyon açmak, inşaatın mahiyetinden dolayı 
güç olduğundan heyeti umumiyesini birden prog
ramımıza göre 1931 senesinde kuşat edeceğiz ve 
bu suretle 1931 senesinde bu hat da tamamen hi
tam bulmuş olacaktır. Yani 1931 senesinde Kara 
Denizle Ak Deniz muvasalesi tamamen demiryolu 
ile bağlanmış olacak ve gerek şimale, gerek şarka 
gerek garba doğru ayrılan bir çok esaslı hatları 
ihtiva eden orta demiryolu dairesi kapanıftış 
olacaktır. 

Bu daireyi gözlerinizin önünde tecessüm ettire
bilmek için müsaadenizle bazı isimler arzedeyim. 

Eskişehirden başlıyalım; Eskişehir - Afyon -
Konya - Ulu kışla, (Ulu kışladan Kayseri üze
rine dönelim) Kayseri, (Kayseriden Ankara üze
rine dönelim) Ankara, buradan tekrar Eskişehir. 

Bu daireyi gözünüzün önünde çizerek ve 
eskiden gerek imtiyazlı şirket, gerek Devlet 
malı olarak mevcut olan hatları da gözlerinizin 
önüne getirirseniz ve bu dairenin kapanmasının 

şarkı garba ve şimali cenuba raptetmek husu
sundaki ehemmiyeti iktisadiyesi de tameman teba
rüz eder. İşte daire, arzettiğim gibi 1931 sene
sinde tamamen kapanmış Akdeniz demiryolu ile 
Karadenize bağlanmış olacaktır. İnşaat işleri 
hakkında parça parça verdiğim bu malûmatı 
toplıyarak telhis edersek 2400 kilometroye var
mak üzere bundan bir kaç sene evvel demiryo
lu inşaat programı diye tesbit etmiş olduğumuz 
hatlardan bu gün bin kilometrosu yapılmış bitmiş 
ve filen işlemekte bulunmuştur. İşlemeğe henüz 
açılmıyan istasyonlara doğru devam eden inşaatı 
ilâve edersek (2400) kilometroluk yeni c^emiryol-
ların yarısından fazlasının bu gün bilfiil yapıl
mış olduğunu görürüz. Arkadaşlarıma bu hüla
sayı yaptıktan sonra Devlet Demiryollarının epice 
şayanı mer^'Oİan ve lehte ve aleyhte bir çok dediko
dular yapılmış bulunan işletmesinin mahiyeti hak
kında esaslı bir fikir verebilmek için mümkün 
olduğu kadar mücmel olarak malûmat arzetmeği 
de faideli buluyprum. Evvelâ 29 ve 30 senele
rinin işletme iradı hakkında bir icmal arzedeyim., 

Anadolu - Bağdat Demiryolları 1929 senesinde^ 
on buçuk milyon lira irat hasıl etmiştir. Yanlış]! 
anlaşılmaması için bıv hususta küçük bir izahatj 
vereyim. Arzettiğim 10 535 000 lira 1929 senesin
de Anadolu - Bağdat Demiryolları için tahmini 
edilmiş ve o senenin bütçesi içinde gösterilmiş 
rakamdır. Buna rağmen bu sene için bu hat
tın işletme iradının 11 milyona takarrüp edece-J 
ğini geçirdiğimiz ayların verdiği hesap ve umumî 
mütalealara istinaden kuvvetle ümit ediyoruz 
ve bu ümide müsteniden dirki takdim ettiği
miz 1930 bütçesinde 11 170 000 lira Anadolu De
miryolları iradı olarak tahmin ediyoruz. Şimdi 
arzedeceğim rakamlar biri birini takiben ayni 
mahiyette 1929 un tahminine müstenit olan rakam
lardır. 1930 için muhammen rakamlar diye 
okuyacağım rakmlar 1930 un bize verdiği esaslı 
hesaplara ve ümitlere müstenittir. 

Anadolu için arzettiğim gibi 11 170 000 lira
dır. 

Mersin - ki Malûmu Âliniz geçen sene almıştık-
limanda dahil olduğu halde geçen sene için 
550 000 tahmin etmiştik. Bu sene için 700 bin 
lira tahmin ediyoruz. 

Ankara - Kayseri hattında 1929 bütçesinde 
979 bin lira irat tahmin ettiğimiz halde 1930 için 
1 200 000 lira varidat tasavvur ediyoruz. Tasav
vur değil, kuvvetle ümit ediyoruz. 

Samsun - Sivas hattı için geçen senenin 812 
binine karşı bu sene 850 bin tahmin ediyoruz. 

Erzurum - Sarıkamış, Malûmu Âliniz olduğu 
veçhile, tabir caizse, kör hatlarımızdan biridir. 
Orada küçük bir demiryolu parçası anavatanın 
demiryollarile iltisak etmedikçe kendi kıymet ve 
mahiyetini inkişaf ettirecek tarzda bir manzara 
gösteremez. 1929 varidatmdaki 460 bine karşı 
930 için 500 bin tahmin ediyoruz. Yani yeni hatlar 
için (1,400,000) 929 bütçesinde açılacak istasyon-
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İardan 2ÖÖ b|n İira aldığımız halde bu sene onlar
dan (1,400,00(0) lira alacağımızı tahmin ediyoruz. 

Haydarpaşa ve Derince limanlarının hasılat ye
kûnu takriben (680,000) liradır. 

Şimdi bu j rakamları asıl faideli kılabilecek ic
mali-yapmaki için arzedeceğim yekûnlara dikkatle 
bakmak lâzınjıdır. işletmenin tahmin ettiğimiz bu 
varidatı yekûnu (16,500,000) lira olduğu halde 
otuz senesi için yalnız .işletmiye ait olan masraf 
umumî idare i dahil olarak (12,600,000) liradır. 
Aradaki fark, (3,840,000) lira eder. Bu demek
tir ki eğer demiryolları bir inşaat vaziyetinde 
olmasaydı ve: Anadolu Demiryollarını satın alma
sına mukabil Itaksiti ödemek vaziyetinde bulunma-
saydı ve eski hesaplarını görmüş mebdei, mün-
tehası muayyen vaziyet ve şekli değişmiyen bir 
müessese halijnde olsaydı; Devlet Demiryollarının 
girdiğimiz seıjıe zarfında 16 buçuk milyon muhte
mel, rnuhamjneri varidatına mukabil 12 milyon 
600 bin lira iıasrafı olacak ve Devlet Demiryolla
rından (3,84(j),000) lira kâr temin etmiş olacaktı. 
Bu gün bu kâr yine filen temin edilmiş olacaktır. 
Fakat bunun; (3,200,000) inini, Malûmu Âliniz ol
duğu, veçhile bir kaç sene sonra bitecek olan 
mubayaa taklitlerinin karşılığı olarak yeni sene 
için koymuş oluyoruz. Bu taksit miktarı işletme kâ
rından çıkarılınca (640,000) lira kalır ki bu bize 
kalır. 

Arkadaşlar; Devlet Demiryolları ilk defa ol
mak üzere 93|0 senesinde Devlete (640) bin lira 
irat veriyor, i Bu rakamı, geçirmekte olduğumuz 
929 senesinin i manzarasile karşılaştırınca mesele
nin ehemmiyeti daha ziyâde taayyün eder. Çün
kü 929 senesinde Devlet Demiryolları Hükümet
ten inşaat içijn verilmekte olan paradan (430) 
bin lirasını işletmesinin açığına karşılık olmak 
üzere sarfetmijştir. .Halbuki gireceğimiz sene zar
fında ayni Devlet Demiryolları kendi satın alma 
borcunun idare uhdesindeki taksitini ödedikten 
sonra inşaatın^, işletme kârından velevki pek büyük 
rakam olm asai dahi ( 640 ) bin lira gibi bir para 
ile yardım etmek vaziyetine giriyor. Geçen sene 
işletme açığına ( 400 ) bin lira verdiğimizi naza
rı dikkate alarak iki rakamı eemedersek geçen 
seneye nisbetlş Devlet Demiryollarına işletme ha
sılatı Devlete tjıir milyon lira lehte bir fark. gös
teriyor demektir. 

Arkadaşlar!; Devlet Demiryollarının inşaat vazi
yetini toptan | görüp mütalea edebilmek için fa
ideli rakamlar topladım, arzedeyim: Bu gün 
Türkiyede imtiyazlı demiryolu olarak Aydın, iz
mir, Kasaba, İEdirne ve Nusaybin, Mudanyanın da 
küçük bir parçası dahil olduğu halde Türkiyede 
Millî mücadeleye kadar Devlet, Devlet olalı mem
leketin içinde yücude getirilmiş olan kısımdan el-
y;;vm ecnebi ye imtiyazlı şirketlerin işlettiği de
miryollarının Vekûnu ( 2287 ) kilo metreden iba
rettir. ( 1.378 ) kilometrelik Anadolu - Bağdat 
ve (68) kilomjetrelik Mersin - Adana hatları im
tiyazlı şirketlejr tarafından yapılmış olduğu hal

de Cumhuriyet devrinde Devlet tarafından satırı 
alınmıştır. Bunlarda dahil olduğu halde inşa e-
derek işletmiye açtığımız kısımlarla beraber bu 
gün ( 2815 kilometrelik Devlet Demiryolları, va
tanımızın içinde işlemektedir. Demek ki arka
daşlar, içinde bulunduğumuz bu tarihte (2287) 
kilometrelik koca bir tarihin mirası olan imtiyazlı 
demiryolları muvacehesinde Türkiye Cumhuri
yetinin teessüsü zamanından itibaren binlerce 
malî takatsızlıklanmıza, her gün hepimizin müş
teki olduğumuz yokluklara rağmen Devlet kendi 
hayatından, etinden canından, ayırdığı paralarla 
( 2815 ) kilometre demir yolunu ya filen işletmeğe 
açmıştır veyahut mevcutlardan satın almak sure-
tile kendisine mal etmiştir. ( Alkışlar ) . Bu iki 
rakamın arasındaki farkı da arzedeyim. 

Bu gün Devletin filen işlettiği hatların yekûnu 
işliyen imtiyazlı hatların yekûnundan tam %25 
fazlalık arzeden bir nisbete vasıl olmuştur. 

Bu umumî malûmattan sonra bazı küçük hat 
parçaları üzerinde mevziî işletme şeraitini kısa
ca söylemek isterim. Meselâ Ankara - Kayseri 
hattı Malûmu Âlinizdir ki bu hat yapılırken (bu 
hat kördür, işlemez) keza (güzergâhında hiç bir 
iktisadî menba yoktur, şudur, budur) - diye bir 
takım sözler söylenmekte idi. Bunun temevvü-
eatı halâ şurada burada devam etmektedir. Demin 
arzettiğim gibi bundan tam üç sene evvel yani 29 
mayıs 1927 tarihinde Kayseri istasyonu açılmıştı. 
Bundan bir gün sonra 1928 malî senesi başladı. 
Bu hat 1927 - 1928 malî senesinde, yani ilk açıl
dığı sene zarfında (848,265) lira getirmiştir, onu 
takip eden sene içinde 1928 - 1929 senesi (1,054, 
698) lira getirmiştir. Bu sene kat ' î hesaplar alın
mamış olmakla beraber daha fazladır. Tanzim et
tiğimiz bu bütçe lâyihasının muteber olacağı 
sene için ayni hattan, içinde bulunduğumuz sene
nin hesaplarına müstenit bir tahmin ile (1,250,000) 
lira umuyoruz. Demek oluyor ki sıra ile 800 bin, 
1 milyon, 1 milyon 200 bin lira varidat vardır ki 
bu devirler; kuraklıkla mücadele ettiğimiz sene
lere rastgeldiği halde görülen inkişaf dikkate şa
yandır. 

Ayni hat üzerinde, mukayese yapmağa medar 
olacak nakliye hamuleleri hakkında da bir kaç ra
kam erzedeyim. Kayseri hattı üzerinde sıra ile 925 
den beri - tabii ilk senelerde hat tamam değildi, 
parça parça idi, 925 de 56 bin, 926 da 138 bin, 
927 de yani hattın tamam olduğu ilk sene 312 bin ve 
928 de 346 bin yolcu nakledilmiştir. Eşya müna
kalâtı 926 da 280 bin, 927 de 509 bin, 928 de 
684 bin tona baliğ olmuştur. Bu sene zarfında ve 
bilhassa yaşadığımız senenin bize vadi olan yağ
murlu neticesi, kuraklık müşkülâtının olmaması 
neticesinde bu hat münakalâtının buradaki söyle
diğim 680 bin ilâ bir milyon ton arasında olacağını 
ümit ediyoruz. 

Şükrü B. (Bolu) — O tarifeyi de bir parça ta
dil ederseniz. 

Nafıa Vekil Recep B. (Kütahya) — Bitireyim, 
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önü cta arzedeyim. 
Samsun - Sivas hattı: Samsun - Sivas üzerinde 

bu rakamlar şöyledir. Getirdiği para, 926 da 133 
bin, 927 de 396 bin, 928 de 624 bin liradır. Geçir
diğimiz seneye ait kısmı daha fazladır. 930 bütçesi 
için 800 bin lira olarak tahmin ettik. Bu hat 
ile nakledilen yolcu 926 dan bağlıyarak sene sırasile 
61 bin, 142 bin ve 216 bin liradır. Nakledilen 
eşya ayni sıra ile 55 bin, 225 bin ve 360 bin tona 
baliğ olmuştur. 

Küçücük bir kısmı açılmış olan »Kütahya- Tavşanlı 
hattı üzerinde söylenmiş sözleri arkadaşlarım işit-
mişlerdir. Bu hat üzerinde size uzun uzadıya ra
kamlar arzetmiyeceğim, yalnız bir hakikati arzede-
ceğim, bu demiryolu ile geçen bir sene zarfında 10 
bin ton krom madeni nakledilmiştir. 

Son senenin yalnız ilk beş ayında aynı ma
denin nakliyatı 15 bin tona baliğ olmuştur. 
Demek ki bir senede on bin ton, onu takibeden 
senenin nısfından daha az bir zaman zarfında 
%50 fazlasile 15 bin ton. Demiryolunun müstak
bel inkişafı için bu rakamların gösterdiği vaitli 
simadan maada bu hattın o mıntakada evvelden 
işlememekte olan madenlerin açılmasına ve işle
mesine yardım etmek suretile memleketin müstak
bel inkişafı iktisadisine yapacağı hizmet de bu 
rakamların verdiği neticeden istidlal olunur. 

Sözlerimi bitirmek istiyorum. Yalnız Şükrü 
Bey arkadaşımızın tarife meselesine teması, esa
sen söylenmesi faydalı olan bir noktada beni 
maruzatta bulunmağa tahrik etti. Arkadaşlar; 
tarife meselesi alelûmum bütün dünya demiryol
larında esaslı bir hayat meselesidir. Bir zihniyet 
var tarifeler üzerinde lâubalilikle mütemadiyen 
tamas edip her yaşadığımız günün ucuzluğunu 
ve kolaylığını demiryolları tarifesinde tenzilât 
yaparak temin etmek arkadaşlarıma açıkça söyle
meği doğru buluyorum, eğer bu yola girer ve 
ucuzluğu yalnız demiryollarının sırtından çıkar
mak istersek sonra demiryol işletme açığın: 
her sene milyonlarla kapatmak mecburiyetinde 
kalabilirz. Bu fikir meselenin birinci tarafıdır. 
İkincisi de büyük külfetlerle Devlet Demiryolları 
inşa edilmektedir. Bunlar mahallî inkişaf at: 
iktisadiye imkân vermiyecek bir ağırlıkla tari
fe sıkletlerini muhafaza edecek olurlarsa onu 
da açıkça arzedeyim, bir gün vatandaşlar bu hat
ların yapılmaması yapılmasından hayırlı olurdu 
c]iyeceklerdir. Binaenaleyh arkadaşlar hakikat 
bu iki noktayı telif eden bir hat üzerinde bu 
gün üç bin kilometreyi bulan Devlet Demiryol
ları 15,20 sene sonra iki mislini geçecektir. 800 
bin kilometro mürabbaı arazi teşkil eden bir 
vatan hududu dahilinde bu geniş hatları eyi bir 
surette hem halka ve memlekete nafi olacak 
hem de işletme zararı yapamıyacak bir tarife ile 
işletmek büyük bir meseledir. Bahusus demiryol
larının işlediği mıntakaların ahvali iktisadiye 
ve iklimiyesi, imar ve inşaat ihtiyacatı, maden 
istihsalâtı, ve ziraati büsbütün bir birinden farklı 

olduğu cihetle bu tarife meselesi çok ehemmi
yetli bir mahiyet arzeder. Zaman zjynan gerek 
arkadaşlardan ve vatandaşlardan aldığım mek
tuplar ve müracaatlar ile memlekete bazı seyya-
hatlardan aldığım intibalar beni bu meseleye 
ehemmiyetle temasa şevketti. 

Neticede bu işi bir büyük mütehassısa tanzim 
ettirmeden tarifeler hakkında kat'i noktai nazar
ları tesbit etmek caiz olmadığı kanaatine vardım. 

Bütün dünyada demiryolu tarifelerinin tanzi
mi işi ilim ve ihtisas mesailinin en yükseklerinden 
birisidir. Eyi tarife ile işliyen bir demiryolu hem 
gayet çok kazanır ve gayet kârlı neticelerle bütçele
rini, blânçolarını kapatır, hem de o demiryolunun 
seyrettiği mahaldeki halk memnun olur. Fena tari
feler ise bunun aksine olarak hem işleten şirketi, 
yahut Devleti batırır hem de diğer taraftan da 
bütün o mıntakadaki ahaliyi şikâyete sevkeder. 
Onun için Devlet Demiryollarının ana tarifesini 
tanzim etmek üzere ceplerindeki defterlerde ran
devu zamanı dolu olan sayılı adamlara, dünyanın 
otoritelerine müracaat ederek bir ikisini getirtip 
bunun başına geçirmekten başka takip edilecek 
salim bir yol bulamadım. ( Bravo seslen ) ve bu 
adamları memleketteki tetkikatı adediyeyi ve elimi
zin ona vereceği malûmatı kendi müşahadelerile 
tamamen teyit ettikten sonra bize hakikaten işler, 
ve memleketin ihtiyacatı iktısadiyesine tetabuk 
eder bir tarife yaptıracağız. Şimdi muhterem bir 
arkadaşımızın bana celse haricinde sorduğu şu suale 
temas edeyim. Memlekette bolluk olursa vaziyet ne 
olur? 

Tarife meselesi yukarıda arzettiğim gibi esasın
dan tanzim olunacaktır. O zamana kadar bizi sureti 
mahsusada bu yolda bir karar almağa sevkedecek 
her hangi vaziyet olursa yapacağımız tedbir, her 
fevkalâde zamanda yaptığımız tedbir olacaktır. 
Meselâ kuraklık oldu. Devlet tedbirler aldı. Bu me-
yanda demiryollarının hissesine düşen işler de var
dı. Onun nasıl çaresini bulduksa bunun da çaresini 
bulacağımız tabiidir. 

O arkadaşım sorduğu zaman verdiğim cevapta 
kullandığım kelimeyi aynen arzedeyim: eğer mem
lekette bir bolluk afeti olursa., yokluğundan izti-
raplannı duyduğumuz mahsulün inşaallah bolluk 
tarafından da nakil sıkıntısını duyarız. Şunu 
da arzedeyim ki dün imzaladığım bir tezkerede 
Devlet Demiryolları tarafından, vilâyetlere ve İk
tisat Vekili arkadaşıma şunu yazdım. Bu sene muh
telif istasyon ve demiryolu - istikametinde olan 
mıntakalarda zahire ve hububat yekûnu takriben 
ne olacaktır? Gelecek cevaplar üzerine nakliyatı 
temin etmek için almamız lâzım gelen vagon te-
dabirini tesbit edeceğiz. Başvekil Hazretleri, ikti
sat programını müzakere edeceğimiz zaman tarife
lere temas eden esası sureti mahsusada arzedecek-
lerdir. 

Devlet Demiryolları; bu memleketin, hayatı,. 
emniyeti; millî vahdeti siyasî mevcudiyeti ve mil
lî iktisadın inkişafı için yapılmaktadır. Devlet 
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Demiryollarının. gayesi, bu maksatları birinci de
recede mu&iikk^k temin etmektir. Bunu temin et-
miyecek herhkngi işletme nazariyelerile, ağır 
tarifelerin tazyiki ile Devlet Demiryolları milleti 
hiç bir vakit sııkıp muztarip etmiyecektir. Yal
nız arzettiğint gibi bu icabatı yaparken de he
saplı olmağa mecburuz. Meselâ bu gün meşe 
ağacının naklin^ şu tenzilâtı yapın, yarın filân yer
den buraya tuğla gelecek, bu tenzilât olmalı, öbür 
gün daha başka bir şey ... bu gibi günlük telâkki
lerin hafifliği ile tarifeleri tahrip etmek yolundan 
da içtinap etmek lâzımdır. Aksi takdirde bu gün 
milletin inşaat^ verdiği milyonları, yarın işletme 
açıklarını kapajtmak için vermiye mecbur olabilir. 

Reşit Galip İŞ. (GaziAntep) — Efendim, Malûmu 
Âlileridir ki Ijstanbula, Izmire şuradan buradan 
zahire gitmektedir. Geçe nsen olduğu gibi inşaal-
lah bu sen dej zahire bolluğu olacaktır. Bu sene 
inşaallah zahirjemiz bütün Türkiyeyi idare ettik
ten başka harice de sevkedilecek. Mümkün değil 
midir ki şimendüf erler de hububat için bir az 
tenzilât yapılsın? 

Nafıa Vekijli Recep B. (Devamla) — Şimdi 
Reşit Bey biraderimiz zahire ile temas eden bir 
muhitin icabı olarak bu mütaleasmı dermeyan 
etmiştir. Başka bir arkadaşım da bir orman işile, 
diğer bir arkadaşını da maden işi için bu kabîl 
mütalealar dermeyan edeceklerdir. Bayramda 
bulunduğum Eskişehirde Muhterem Eskişehir 
Tıalkmdan temas ettiğim zavatla - günlük işimiz ve 
derdimiz meslekî Devlet vazifemiz olduğu için -
muhabbet arasında konuştuğumuz şeylerden bir az 
bahsedersem bu mesele hakkında arzedeceklerim 
arkadaşlarıma bir cevap teşkil eder. Eskişehirde 
görüştüğümüz vakit, bu sene bolluk şöyle olacak, 
böyle olacak deniyordu. Tarife hakkında bir sı
kıntınız, demiryolundan bir şikâyetiniz var mı? 
tarifeyi nasıl bjuluyorsunuz dediğim zaman bazı za-
vat şunu söylediler: (Efendim buradan îstanbula 
bir okka buğdjay kırk paraya gidiyor bu çoktur, 
indirilmeli) s<j>rdum: bu buğday size nereden geli
yor, mutlaka Eskişehir istasyonu civarındaki tarla
lardan mı? ! 

— Hayır, j 
— Nereden1 geliyor? 
— Aziziye kazasından 
—• Aziziyeaen buraya kadar okkası kaç paraya 

geliyor ? ! 
— İki kuruşa 
— Aziziye j kazasından Eskişehir için okkası

na iki kurjış verdiğiniz buğdayın buradan 
Îstanbula nakli için kırk parayı çok görmeme
niz lâzım gelir dedim. 

Ve ilâve etti im: meselâ fiatı 20 paraya indirirsek 
nasıl olur. Birisi memnun olur gibi oldu. Diğer 
bir arkadaş derhal söze atıldı: on paraya indirir-
seniz daha eyi olur dedi. Latife ettim: nakledilen 
buğdaydan kilo başına size demir yollarından kırk 
para da prim versek memnun olmaz mısınız? de

mdim. Bunu arzetmekle bu mevzua taallûk eden 

sahnenin bir noktasını izah etmiş oluyorum. BirU 
netice; nakliyat üzerinde Devletin iktisadî vazi^ 
yetine sıklet, olmıyacak tetbirleri behemehal 
alacağız. Biz alacağız siz alacaksınız , ve bunu 
burada icrayı Hükümet eden mes'uliyet makamın
da bulunan herkes düşünecektir. Çünkü millet bu 
demiryollarını yalnız kendi emniyeti ve selâme
ti iktısadiyesi için yapmıştır. 

Reşit Bey biraderimizin sualinin başka bir nok
tasına temas edeyim: Geçen gün Devlet Demiryol-
11 arı Umum Müdürü ile, İktisat Vekâletine ve vi
lâyetlere yazmış olduğumuz, tezkereler münasebe-
tile konuşuyorduk. Kendilerine dedim ki size bir 
sual vazedeceğim, yakın mesafelerde olunca ki
losu budur. Fakat Devlet Demiryolları gittikçe 
mesafe almaktadır, mütemadiyen uzaklaşmaktadır. 
demiryollarının ucu vatanın içlerine girdikçe 
o mıntakalardaki ziraî istihsalâtın ihraç merkezle
rine, ihraç limanlarına gelmesi uzamakta, mesafe 
büyümektedir, ayni mesafenin sabit miktarı darp 
olununca uzak yerden gelen hububat pazarlara 
gayri kabili sevk bir hale gelecektir. Bunu Mü
dürü Umumî ehemmiyetle derpiş etti. Zaten 
meşgul olduğu bir meseledir. Dediler ki ben bunun 
üzerinde bir sistem mütalea ediyorum, o da istih
sâl noktasından ihraç limanına uzaklığile mütena
sip olmak üzere her uzaklaşan kilometre kısımları 
için basit olan tarife dahilinde tenzil sistemi. Ha
sılı bu, Devlet Demiryollarının Umum Müdürünün 
düşündüğü bir sistemdir. Benim mütalea ettiğim 
başka bir sistemdir. Bu sistemlerin heyeti mec
muası bu gün dünyanın en yüksek ilim ve ihtisas 
işi olmuştur. Bu meseleyi, bunun en büyük er
babı ile halletmekten başka doğru yol bul-
mıyorum. Fakat kat ' î halle varıncıya kadar ne 
yapacağız. Memleketin her müşkül işinde ne yapdık-
şa onu yapacağız. Akli selim ile bizim, sizin, hepimi
zin memleketin icabatile hepsini bir araya geti
rip memleketin, hayatına, faaliyetine taallûk eden 
en uygun nokta ne ise, onu bulmağa ve halletme
ğe uğraşacağız. 

Halit B. ( Kars )' — Bir şey soracağım efen
dim; Kasaba - İzmir ve temdidi demiryollarının 
yolcu nakliyatının harpte ne kadar iztırap verdiği 
bütün arkadaşlarca malûmdur. Bundan ayni za
manda eşya nakliyatı da müteessirdir. Geçen sene 
sebze vagonlarının aktarılması takarrür etti de
nildi, halbuki mesmuatımıza göre her iki hatta 
verilen vagonların yekdiğerine geçirilememesinden 
dolayı sebzelerin aktarması temin edilmiyordu. 
Vekil Beyefendi bu hususta lütfen bizi tenvir 
buyururlarsa memnun kalırım. 

Nafıa Vekili Recek B. ( Kütahya ) — Sebze va
gonları hakkında ezberden bir şey arzedersem 
belki yanlış bir şey söylemiş olurum. Bunu da 
mazur görünüz. Fakat düşünülmeğe lâyık bir me
seledir, temas edeyim, İzmir - Kasaba ile Anado
lu - Bağdat hatları arasında şimdi buyurduğunuzu 
hayretle dinledim. Bu müşkülâtı izale ettiğimi bil
miyorum. İzmir - Kasaba, benim Nafıa Vekâletine 
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geldiğim zaman Demiryolları Müdüriyeti Umu-
miyesine yaptığım müracaat üzerine Devlet Demir
yollarının bu (itinerer ) yaptığı muamele ve tadi
lâtın her ikisi karşı karşıya geldi ve Afyonda ha
kikaten ötedenberi müşkülâtı_ mucip olan bu ak
tarma meselesi mündefi oldu. Eskiden 4-5 saat bek
lemek mecburiyeti varken böyle uzun müddet bek
lemeğe ihtiyaç hasıl oftnadan yolcu münakalâtı te
min edildi. 

Halit B. (Kars ) — Vagondan vagna nakil 
değil vagonun hatlara geçmesi... 

Nafıa Vekili Recep B. ( Kütahya ) — Evet va
gon ve vesaiti müteharrike müşkülâtı vardı]1, 
bir dereceye kadar bu müşkülât devam ediyor. 
Fakat buyurduğunuz gibi bunu bertaraf etmenin 
çaresini bulmak elbette hayırlıdır. imkân 
olursa ona da çare ararız. 

Asaf B. (Bilecek) — Anadolu - Bağdat Demir
yollarının 1929 senesi hasılatı safiye miktarı 
nedir? ve bu hasılatı safiye miktarı mubayaa 
bedelinin itfa taksiti ne nisbettedir? 

Nafıa Vekili Recep B. (Kütahya) — İtfa tak
sitini veriyor ve ondan sonra da umumî işlet
meden, demin söylediğim hesaplara göre, işlere 
de bir az fazla para kalıyor, işletme hesabında 
raylarla traversleri yeni vidalanmış varidatı pek 
az ve masrafı çok hatların işletilmesi dahi dahil 
olduğu için umumî nisbet müsbet görülmelidir. 

Meselâ: en yeni hatlar Anadolu hattının, Mer
sin hattının işletme netayicinin ondabiri yirmide 
biri kadar elbette hafiftir.. Halbuki seneler 
geçtikçe o; inkişafa geçer. Yekûnu umumî 16 bu
çuk milyon liralık bir işletme varidatı 12 küsur 
milyon liralık bir masrafa karşılık geliyor ve 
dört milyon liraya yakında elde para kalıyor. 
Bundan üç milyon 200 bin lira hattın mubayaa 
taksiti verilmektedir. Ayrıca 640 bin liralık bir 
para/ kalıyor. Bu fazla iradı temin eden en ziyade 
Anadolu hattıdır. 

Asaf B. (Bilecik — Anlaşılmamıştır. Yani ben
deniz demek istiyorum ki bu hattın satın alınması 
mühim bir bedele tekabül etmiştir. Bu bedelin 
itfa taksiti senevisi miktarı nedir ? Her halde 
10 milyondan aşağı değildir. Nasıl tekabül 
ediyor ? 

Nafıa Vekili Recep B. (Kütahya) -— Şimdi 
efendim; bizim ödeyeceğimiz 928 senesi taksiti 
3,5 milyon İsviçre frangı kadardır. Diğer seneler
de artıyor. Diğer paket mukabili maliyece tediye 
olunmaktadır. 

Besim Atalay B. (Aksaray) — Müsaadenizle 
bir şey arzedeceğim. Istanbula buğday nakli
yatı ile un nakliyatı arasında tefavüt vardır. 
Adeta un nakliyatı buğday nakliyat ücretinin iki 
mislidir. Un güya mamul eşyadan madut oldu
ğu için öyle bir tarife yapılmıştır. Anadolumn-
zun bir çok yerlerinde un fabrikaları vardır. 
Değirmencilik inkişaf etmek üzeridir, lütfen 
buğday tarifesi tenzil edilmezse de hiç olmazta 
unun da buğday ile beraber ayni tarifeye tabi 

tutulmasını rica ederim. 
Nafıa Vekili Recep B. (Kütahya — Arkadaş

larımın bu kadar alâkadar olmalarından çok 
mütahassis .-oluyorum. Bu dertlere ben de temas 
etmiştim. Besim Atalay Bey arkadaşımızın buyur
dukları doğrudur. Yine konuştuğum mıntakada 
bana diyorlardı ki bir vagon un gönderiyoruz bir 
vagon buğday gönderiyoruz, unun nakliyesi için 
verdiğimiz para buğdaya verdğimizden fazladır. 

Hakikaten serbest bir vatandaş gibi ben de 
kendi kendime düşündüm. Bir defa Anado-
ludan mamul unu İstanbul a ve sair yerlere naklet
menin faidesi: Buğday bir kaç ameliyat neticesi 
un haline geliyor. Bir takım muameleler kalburu, 
eleği, yikanması ve sairesi paraları Anadolunun 
içerisinde kalır. İkincisi bütün bu muamelâtın ya
pılması neticesi Besim Atalay Beyin buyurdukları 
gibi Anadolu içerisinde değirmencilik san'atını 
inkişaf ettirir. Bu fevaide karşı ne için una fazla 
navlun ücreti konuluyor? Bunun hakkında demir
yollarına muhtelif müracaatlar olmuş ve idare 
cevap vermiş, o cevaplar şudur ki tarife esaslarına 
demiryolu ile nakledilen eşyanın kıymeti nisbetinde 
nakil ücreti almak ta vardır. Unun da kıymeti 
buğdaya nisbetle temizlenmiş, üğüdülmüş daha 
kıymetli bir meta haline gelmiş olduğundan uun 
nakleden her hangi bir tüccar naklettiği maddenin 
kıymeti ile mütenasip kendisine bir kâr temin ede
ceği için kendisi de bu kârın kıymetile mütenasip 
bir navlunu Devlet Demiryollarına vermelidir. Bu 
da bir tarife nazariyesine temas ediyor. Fakat de
min arzettiğim gibi bunların her ikisinde de dik
katle çalışmak için zemin teşkil eden vaziyetler var
dır. Sonra meselâ bana Eskişehirde dediler ki ke
pek naklediliyor, buğdaya yakın bir meblâğ alını
yor. Bu da tabiî haksızlıktır. Madamki kıymetli 
metadan çok alınıyor, o halde kıymetsizden de az 
almak icap eder. Buna karşı da şu mütalea vardır. 
Nakilde maliyet fiyatı vardır. Bir vagon cerolunur, 
kömürü vardır. Adam kullanılır. İla... Ücret bu
dur. Bundan aşağı alınması imkânı olmaz. Binaen
aleyh demin arzettiğim gibi bütün bu mesail har
man olunarak esaslı, umumî ana kanunile hallolu
nacaktır ve Mecliste kanun haline geldikten sonra 
her kesin itirazı mündefi olacaktır. 

Mazhar Müfit B. (Denizli) — Malûmu Sami-
niz ki, bu sene İstanbul ile Eskişehir ve Ankara 
hatları arasında maalesef müteaddit kazalar vukua 
gelmiştir. Bu kazaların hayatı beşer üzerindeki 
tesiri malûmdur. Bunların müsebbipleri hakkında 
takibatı kanuniye icra edilmiş midir, bunlar ceza 
görmüşler midir ? 

Nafıa Vekili Recep B. (Kütahya) — Efendim, 
vaki olan kazaları belki şimdi bütün tafsilâtile 
hatırlıyamam. İlk kaza, hattın bir kaç yüz metre 
uzağında bir yamaç üzerindeki bir kayadan kar ve 
sular çatlattığı için bir kaç metre mikâbı kos koca 
bir parçanın demiryolunun rayları arasına düş
mesi ve o esnada dönmeden çıkan lokomotifin 
taş parçasına çarpmasından haşıl olan bir muşa-
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demenin neticesidir. Kazanın sebebi budur. Bu
dur diye bunu hafif telâkki edip alâkadar olma
dık mı? buna imkân vermeği tasavvur bu
yurur musunuz? -bu hat üzerinde memleketin hem 
şerefi, hem hayatı hem evlâtlarının, bütün seyyah
ların hayatı mevzubahstir. Fakat hadisenin gayri 
kabili içtinap olduğu anlaşıldı. Diğer kazalardan 
bir tanesi ehemmiyetlicedir. Orada, ateşçi öldüğü 
için esbabı sorulamıyan bir vazife kusuru vardır. 
Tirenin içerisinde bulunan şef tirenin de vazifesini 
yapmadığı anlaşılmıştır, bu, yapılan tahkik ve 
teftişten anlaşılmıştır. Ayni zamanda bu meselede 
istasyon müdiriyetinin de mes'uliyet vardır. İş
letme talimatnamesi mucibince bazı tedbirler itti
haz etmediğine dair raporlar aldık, mes'ulleri tah
min buyurduğunuz gibi derhal mahkemeye verdik. 
Ve mahkemeye vermeden evvel de derhal işten el
lerini çektirdik; 

Reis — Reyi toplama muamelesi hitam bulmuş
tur. Rey vermıyen zevat reylerini versinler. 

Tahsin B. (Aydın) — Beyefendiler! Vekil Be
yefendinin kemali belâgatle vuku bulan ifadatını 
zevk ve lezzetle dinledik. Bendenizin maruzatım 
yalnız temenniyattan ibarettir. Malûmu Âliniz 
öteden beri memleketimizde şirketlerin tahtı ida
resinde bulunan demiryolları mektep talebelerini, 
musiki heyetlerini ve hatta tiyatrocuları nısıf nav
lunla naklederdi. Bu gün de şirketlerin tahtı ida
resinde bulunan demiryolları mektep talebelerinin 
nısıf navlunla seyahatlerine müsaade ettikleri 
halde Devlet Demiryolları millî bir demiryolu ol
duğu, milletin parası ile yapıldığı halde maa
lesef talebeler tam navlunla gitmektedirler. Bun
lar memleketin ümidi istikbalidir, cihalete karşı 
teşkil etmek zaruretinde bulunduğumuz irfan or
dusunun zabitleridir. Binaenaleyh bunların nısıf 
navlunla seyahat etmelerine müsaade edilmesi 
hakkında Heyeti Vekilenin karar vermesini rica 
ederim. 

Bir de efendim, bendeniz bu sene zarfında bazı 
eşyamı Istanljmldan celbettim. Her ikisinde de 
eşyanın ambalajı ve eşyam param parça olmuştur. 
Nakliye idaresine müracat ettim. Ne yapalım de
diler. Şimendüfer idaresi dikkat etmiyor, çarpı
yor, parçalıyor. Bunun için eşya nakletmekten 
de vazgeçtim. Bunlar şimendüfer idaresi tarafın
dan yapılmış şeylerdir ki ispatı müşkül bir me
seledir. Çok ; rica ederim demiryollar idaresi 
halkın tahmili ettiği eşyalarının hüsnü suretle şev
kine gayret etmelerini memurlarına şiddetli bir 
surette emir buyursunlar. Maruzatım bundan iba
rettir . 

Nafıa Vekili Recep B. ( Kütahya ) — Efendim ; 
Tahsin Bey Meclisçe karar verilmesini teklif bu
yurdular. 

Tahsin B. ( Aydın ) — Hayır efendim; Meclis 
demedim. Heyeti Vekilece dedim. 

Recep B. ( Devamla ) — Affedersiniz öyle an
ladım, MÜşaftdei Alinizle Meclisin ı bu gibi her 

hangi bir mesele hakkında karar vermesi nizamna
memiz mucibince doğru olmadığı için söyle
dim. işin aslına gelince ecnebiler talebeleri ya
rım navlunla naklediyorlar. Malûmu Âliniz ban
liyö hatları üzerinde yarımdan daha aşağı tarife
ler üzerine mektep talebesi ve saire naklolunur. 
Fakat banliyolarm bilirsiniz ki tulü kısadır. Üze
rinde masraf azdır. Nakliye çoktur. Orada ko
rur, fakat, bütün yollar üzerinde talebenin Devlet 
Demiryollarından başkalarında yarım navlunla 
nakledilmesini ilk defa işidiyorum. Belki malû
matım yoktur. Fakat zannederim ki böyle de
ğildir Sonra efendim; kimimiz mektep talebesi 
kimimiz seyyah heyetleri, tetkik heyetleri, spor 
heyetleri, filân cemiyetliler, filân ocaklılar, hatu-
ruhayale gelen ne kadar teşkilât varsa bunların 
nısıf değil bedava sayahatlarmda hatta fayda 
vardır denebilir ve zaman zaman denilmekte
dir. Fakat o treni götüren, çeken yene o bahset-
ğiniz. milletin, Devletin parasile sarf olunan kömür 
personel, işletme masarifi demin arzettiğim gibi 
12,5 milyonluk bir paradır. Amma Meclis kanun 
yapmak hakkına maliktir. Bir kanun teklif eder, 
bu kanunda nakledilecek talebeler için belki bir 
çare gösterir. Fakat muafiyet yolunda nakledilen 
heyetler yahut talebe evsafta bir takım yolcular 
olduğuna göre muafiyet ve tenzilâtlı tarife yoluna 
gidersek işletme hakikaten müteessir olur. Eş
ya meselesine gelince, bu hakikaten şayanı te
essüf bir şeydir. Fakat bu her müessesede bulu
nur. Meselâ postaneden de bir mektup zayi olabilir. 
Devlet Demiryolunun da, bir memurunda bunda 
kusuru olabilir, bu nakliyat şirketlerinde de ola
bilir. Buyurdukları doğrudur. 

Demin bir şey arzetmeği unuttum. Besim Ata-
lay Bey buyurdular ki buğdayin kilosuna nisbet-
le undan bir misli fazla alınıyor. 
Bu böyle değildir. Buğdaya nisbetle yalnız bir 
kilodan dört para fazla alınır. 

Reis — Efendim, tayini esami ile reye arzedi-
len kanun lâyihalarının neticelerini arzediyorum: 

Türkiye Cumhuriyeti ile Almanya Hükümeti 
arasında aktolunan konsolosluk mukavelename
sinin tasdiki hakkındaki lâyihai kanuniyeyi 
kabul etmek suretile 198 zat rey vermiştir. 
Binaenaleyh kanun 198 rey ile kabul edilmiştir. 

1929 senesi bütçesinin bazı fasıllarına fev
kalâde tahsisat verilmesine ve bazı fasıllarında 
münakale yapılmasına dair kanuna, kabul etmek 
suretile 198 zat rey vermiştir. Binaenaleyh 
kanun 198 rey ile kabul edilmiştir. 

Seyrisefain idaresi 1930 senesi bütçesi için 198 
zat lâyihayı kabul etmek suretile rey vermiştir. 
Kanun 198 rey ile kabul edilmiştir. 

Efendim; müzakerenin devam edeceği anlaşı
lıyor. On dakika teneffüs için celseyi tatil ediyo
rum. 

Kapanma saati ; 17,10 



Kâtipler 

İKİNCİ CELSE 
Açılma saati : 17 30 

Reis — Refet Bey 
Avni B. (YOZGAT) Haydar Rüştü B. ( DENİZLİ ) , 

Reis — Ekseriyetimiz yoktur. Cumartesi günü 
saat 15 te içtima etmek üzere Meclisi tatil ediyo

rum. 
Kapanma saati : 17,32 

—«>»>SgN<3<« 

Tükiye Cumhuriyeti ile Almanya Hükümeti arasında ant olunan konsuluslıık 
mukavelesinin tasdiki hakkındaki kanunun neticei arası 

(Kanun kabul edilmiştir ) 

Adana 
Hilmi B. 
Kadri B. 

Afyon Karahisar 
Haydar B. 
İzzet B. 
İzzet Ulvi B. 
Musa Kâzım B. 
Ruşen Eşref B. 

Aksaray 
Besim Atalay B. 
Kâzım B. 

Amasya 
Ssat B. 
İsmail Hakkı B. 
Nafiz B. 

Ankara 
Ali B. 
Halit Ferit B. 

Âza adedi : 316 
Reye iştirak edenler : 198 

Kabul edenler : 198 
Reddedenler : 0 
Müstenkifler : 0 

Reye iştirak etmiyenler : 118 
Münhaller : o 

/ Kabul edenler ] 

İhsan B. 
Rifat B. 
Sami B. 
Talat B. 

Antalya 
Ahmet Saki B. 
Hasan Sıtkı B. 
Süleyman Şevket B. 

Artvin 
Asım B. 

Aydın 
Emin Fikri B. 
Mitat B. 
Tahsin B. 

Balıkesir 
Ali Şuuri B. 
Emin B. 
İsmail Hakkı B. 
Memet Akif B. 

Memet Cavit B. 
Osman Niyazi B. 
Sadık B. 

Bay azıt 
İhsan B. 
Halit B. 
Şefik B. 

Bilecik 
Asaf B. 
Rasim B. 

Bitlis 
Muhiddin B. 

Bolu 
Doktor Emin Cemal B. 
Hasan Cemil B. 
Şükrü B. 

Burdur 
Mustafa Şeref B. 
Salih Vahit B. 

Bursa 
Ahmet Mühür B. 
Bakteriyolok Refik B. 
Dr. Şcf;k Lûtfi B. 
Esat B. 
Mustafa Fehmi B. 
Semih B. 

Çanakkale 
Memet B. 
Ziya Gevher B. 

Çankırı 
Mustafa Abdülhalik B 
Rifat B. 
Talat B. 
Zıya B. 

Çorum 
Doktor Mıısatafa B. 
Münür B. 
Ziya B. 



Denizli 
Doktor Kâzım B. 
Emin Aslan B. 
Mazlıar Müfit 
Yusuf B. 

Diyarbakır 
İshak Refet 'BJ 
Kâzım Pş. 
Rüştü B. 

Edirne 
Hasan Hayri B. 
Şakır B. 
Zeki Mesut B. 

Elâziz 
Fazıl Ahmet B. 
Hasan Tahsin B. 
Hüseyin B. 
Ahmet Saffet B. 
Nakyeddiıi B., 

Erzincan 
Abdülhak B. 
Aziz Samih B. 
Saffet B. 

Erzurum 
Doktor Ahmet Fikri B. 
Nafiz B. 

Eskişehir 
Ali Ulvi B. 
Emin B. 
Doktor- İsmail Besim Pş. 
Sait B. 

Gazi Antep 
Ahmet Remzi B. 
Ali Cenani B. 
Ferit B. 
Reşit B. 
Şahin B, 

Giresun 
Hacim Muhiddin B. 
Şevket B. 
Tahir B. 

Gümüşüne 
Halil Nihat B. 

Hakâri 
İbrahim B. 

-İçel 
Emin B. 

I : 6 2 

Hakkı B. 
İsparta 

Hüseyin Hüsnü B. 
Hakim Rıza B. 
İbrahim B. 
Mükerrem B. 

istanbul 
Dokktor Hakkı Şinasi Pş 
Doktor Nureddin Ali B. 
Fuat B. 
Hüseyin B. 
Ziyaeddin B. 

İzmir 
Ahmet Enver B. 
Hüseyin B. 
Kâmil B. 

Kars 
Baha Tali B. 
Faik B. 
Halit B. 

Kastamonu 
Cemal B. 
Memet Fuat B. 
Refik B. 

Kayseri 
Ahmet Hilmi B. 
Doktor Bürlıaneddiıı B. 
Reşit B. 

Kırklareli 
Şevket B. 

Kırşehir 
ITazim B. 
Lûtfi Müfit B. 

Kocaeli 
İbrahim B. 
İbrahim Süreyyea B. 
Rağıp B. 
Reşit Saffet B. 
Salâhaddin B. 

Konya 
Hüsnü B. 
Kâzım Hüsnü B. 
Zaim B. 
Mustafa B. 
Naim Hazım B. 
Refik B. 
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Tevfik Fikret B. 
Zühtü B. 

Kütahya 
Cevdet B. 
İbrahim B. 
İsmail Hakkı B. 
Niyazi Asım B. 
Recep B. 

Malatya 
Abdülmuttalip B. 
Doktor Fazıl Berki B. 
Doktor Hilmi B. 
Vasıf B. 

Manisa 
Bahri B. 
Osman B. 
Yaşar B. 

M araş 
Behçet B. 

Mardin 
x\ii Rıza B. 
İrfan Ferit B. 
Nuri B. 
Yakup Kadri B. 

Mersin 
Hakkı B. 

Muğla 
Ali Nazmi B. 
Nuri B. 

Niğde 
Ata B. 
Fayik B. 
Calip B. 

Ordu 
Hasan Fahri B. 
Hamdi B. 
İsmail B. 
Recai B. 
Şevket B. 

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

Samsun 
Ali Ramı B. 

Avni B. 
Doktor Asım B. 
Etlıcm B. 

Sirrt 
Halil Hulki B. 

douitf 
Refik İsmail 13. 

Sivas 
İbrahim Alâeddin B. 
Rahmi B. 
Rasim B. 
Şemseddin B. 
Ziyaeddin B. 

Ş. Karahisar 
İsmail B. 
Tevfik B. 

Tekirdağ 
Fayik B. 

Tokat 
Bekir Lûtfi B. 
Hüseyin Hüsnü B. 
Süreyya Tevfik B. 

Trabzon 
Abdullah B. 
Ali Becil B. 
Arif B. 
Oaniş B. 
Süleyman Sırrı B. 

ürfa 
Ali Saip B. 
Doktor Refet B. 
Ferit Celâl B. 
Mahmut B. 
Refet B. 

Van 
Hakkı B. 
Müııip B. 

Yozgat 
Hamdi B. 
Tahsin B. 

Zonguldak 
Halil B. 
Hüsnü B. 
Memet Nazif B. 
Rifat B. 
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Reye iştirak etmeyenler 

Adana 
Kemal B. 
Zamir B. 

Afyon Karahsar 
AliB. 

Aksaray 
Neşet B. 

Ankara 
Gazi Müştaka Kemal Pş. 
Şakir B. 

Antalya 
Doktor Gemal B. 
Rasih B. 

Artvin 
Memet Ali B. 

Aydın 
Dr. Reşit Galip B.-
Dr. Mazhar B. 

Balıkesir 
Fahreddin B. 
Hayreddin B. 
Kâzım Pş. 

Bilecik 
îbrahim B. 

Bitlis 
îlyas Sami B. 
Muhiddin Nami B. 

Bolu 
Cavat Abbas B. 
Fa l ihRı fk ıB. 

Bursa 
Asaf B. 
Muhlis B. 
Refet B. 

Cebelibereket 
Ali Rıza B. 
Naci Pş. 
Memet Sabri B. 

Çanakkale 
Samih Rifat B. 
Şükrü B. 

Çorum 
îsmail Kemal B. 

ismet B. 
Denizli 

Haydar Rüştü B. 
Necip Ali B. 

Diyarbekir 
Zekâi B. 

Edirne 
Fayik B. 

Erzurum 
Asım B. 
Aziz B. 
Nafi Atuf B. 
Necip Asım B. 
Tahsin B. 

Gazi Antep 
Kılıç Ali B. 

Giresun 
Hakkı Tank B. 
Kâzım B. 

Gümüşane 
Cemal Hüsnü B. 
Hasan Fhemi B. 
Şevket B. 

İstanbul 
Abdülhak.Hâmit B. 
Akçora Oğlu Yusuf B. 
Ahmet Rasim B. 
Doktor Refik B. 
Edip Servet B. 
Hamdi B. 
Hamdullah Suphi B. 
Haydar B. 
İhsan Pş. 
Süreyya Pş. 
Tevfik Kâmil B. 

İzmir 
Doktor Tevfik Rüştü B. 
Mahmut Esat B. 
Mahmut Celâl B. 
Mustafa Rahmi B. 
Münür B. 
Osman zade Hamdi B. 

Saraçoğlu Şükrü B, 
Vasıf B. 

Kars 
Ağa Oğlu Ahmet B» 
Doktor Sadreddih B. 

Kastamonu 
Ah Rıza B. 
Hasan Fehmi B. 
Velet B. 

Kayseri 
Doktor Halit B. 
Hasan Ferit B. 

Kırklareli 
Doktor Fuat B. 
Memet Nahit B, 

Kırşehir 
Yahya Galip B. 

1 Kocaeli 
Kemaleddin B. 
Kılıç Oğlu Hakkı B. 

Konya 
Ahmet Hamdi B. 
Fuat B. 
Musa Kâzım B. 

Kütahya 
Nuri B. 
Ragıp B. 

Malatya 
îsmet Pş. 
Mahmut Nedim B. 

Manisa 
Akif B. 
Doktor Saim B. 
Kani B. 
Kemal B. 
Mitat B. 
Mustafa Fevzi B. 

Maraş 
Abdüİkadir B. 
Memet B. 
Mitat B. 

Mardin' 
Abdürrezzak B. 

Mersin 
Ali Münif B. 

Muğla 
Şükrü Kaya B. 
Yunus Nadi B. 

Niğde 
Halit B. 

Bize 
Fuat B. 
Hasan Cavit B. 

Samsun 
Adil B. 
Nusret Sadullah B. 

Siirt 
Mahmut B. 

Sinop 
Recep Bühtü B. 
Yusuf Kemal JB. 

Sivas 
Necmeddin Sadık fi. 
Remzi B. 

Ş. Karahisar 
Memet Emin B. 

Tekirdağ 
Celâl Nuri B. 
Cemil B. 

Tokat 
Mustafa Vasfi B, 
Şevki B. 

Trabzon 
Hasan B. 
Nebi zade Hamdi B. 
Şefik B. 

Yozgat 
Avni B. 
Salih B, 
Süleyman Sırrı B. 

Zonguldak 
Celâl Sahir B. ' 
Ragıp B. 
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1929 bütçesinin bazı fasıllarına fevkalade tahsisat verilmesine ve bazılarında 

münakale yapılmasına dair kanuna verilen reylerin neticesi 
( Kanun kabul edilmiştir ) 

Adana 
Hilmi B. 
Kadri B. 

Afyon Karahisar 
Haydar B. 
İzzet B. 
İzzet Ulvi B. 
Musa Kâzım B. 
Ruşen Eşerf B. 

Aksarüy 
Besim Atalay B. 
Kâzım B. 

Amasya 
Esat B. 
ismail Hakkı B. 
Nafiz B. 

Ankara 
Ali B. 
Halit B. 
îhsan B. 
Rifat B. 
Sami B. 
Talât B. 

Antalya 
Ahmet Sak iB. 
Hasan Sıtkı B. 
Süleyman Şevket B. 

Artvin 
Asım B. 

Âydvh 
Emin Fikri B. 
Mitat B. 
Tahsin B. , 

Balıkesir 
Ali Şuuri B. 
Emin B. 
ismail Hakkı B. 

Aza ad edi : 316 
Reye iştirak edenler : 198 

Kabul edenler : 198 
Reddedenler : 0 
Müstenkifler : 0 

Reye iştirak etmiyenler : 118 
Münhaller : 0 

/ Kabul edenler J 
Memet Akif B. 
Memet Cavit B. 
Osman Niyazi B. 
Sadık B. 

Bayazıt 
ihsan B. 
Halit B. '* 
Şefik B. 

Bilecik 
Asaf B. 
Rasim B. 

Bitlis 
Muhittin B. 

Bolu 
Dr. Emin Cemal B. 
Hasan Cemil B. 
Şükrü B. 

Burdur 
Mustafa Şeref B. 
Salih Vehit B. 

Bursa 
Ahmet Münür B. 
Bakteriyolok Rerik B. 
Dr. Refik Lûtfi B. 
Esat B. 
Mustafa Fehmi B. 
Senih B. 

Çanakkale 
Memet B. 
Ziya Gevher B. 

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

Çorum 
Dr. Mustafa B. 

Münür B. 
Ziya B. 

Denizli 
Dr. Kâzım B. 
Emin Aslan B. 
Mazhar Müfit B. 
Yusuf B. 

üiyarbekir 
îshak Refet B. 
Kâzım Pş. 
Rüştü B. 

Edime 
Hasan Hayri B. 
Şakir B. (V.) 
Zeki Mesut B. 

Elâziz 
Fazıl Ahmet B. 
Hasan Tahsin B. 
Hüseyin B. 
Ahmet B. 
Nakyeddin B. 

Erzincan 
Abdülhak B. 
Aziz Samih B. 
Saffet B. 

Erzurum 
Ahmet Fikri B. 
Nafiz B. 

Eskişehir 
Ali'Ulvi B. 
Emin B. 
Dr. ismail Besim Pş. 
Sait B. 

Gazi Antep 
Ahmet Remzi B. 
Ali Cenani B. 
Ferit B. 

• 

Reşit B. 
Şahin B. 

Giresun 
Hacim Muhiddin B. 
Şevket B. 
Tahir B. 

Gümüşane 
Halil Nihat B. 

Hakârı 
ibrahim B. 

İçel 
Emin B. 
Hakkı B. 

İsparta 
Hakim Rıza B. 
Hüseyin Hüsnü B. 
ibrahim B. 
Mükerrem B. 

İstanbul 
Dr. Hakkı Şinasi Pş 
Dr. Nurettin Ali B. 
Fuat B. 
Hüseyin B. 
Ziyaettin B. 

İzmir 
Ahmet Enver B. 
Hüseyin B. 
Kâmil B. 

Kars 
Baha tali B. 
Faik B. 
Halit B. 

Kastamonu 
Cemal B. 
Memet Fuat B. 
Refik B. 
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Kayseri 
Ahmet Hilmi B. 
Dr. Burhaneddin B. 
Reşit B. 

Kırklareli 
Şevket B. 

Kırşehir 
Hazim B. 
Lûtfi Müfit B. 

Kocaeli 
ibrahim B. 
İbrahim Süreyya B. 
Ragıp B. 
Reşit Saffet B. 
Salâhattin B. 

Konya 
Hüsnü B. 
Kâzım Hüsnü B. 
Kemal Zaim B. 
Mustafa B. 
Naim Hazim B. 
Refik B. 
Tevfik Fikret B. 
Zühtü B. 

Kütahya 
Cevdet B. 
İbrahim B. 
İsmail Hakkı B. 
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Niyazi Asım B. 
Ragıp B. 

Malatya 
Abdülmuttalip B. 
Dr. Fazıl Berki B. 
Dr. Hilmi B. 
Vasıf B. 

Manisa 
Bahri B. 
Osman B. 
Yaşar B. 

Maraş 
Behçet B. 

Mardin 
Ali Rıza B. 
İrfan Rerit B. 
Nuri B. 
Yakup Kadri B. 

Mersin 
Hakkı B. 

Muğla 
Ali Nazmi B. 
Nuri B. 

Niğde 
Ata B. 
Faik B. 
Galip B. 

Ordu 
Hasan Fahri B. 

Haindi B. 
İsmail B. 
Reeai B. 
Şevket B. 

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

Samsun 
Ali Rıza B. 
Avni B. 
Doktor Asım B. 
Ethem B. 

Siirt 
Halil Hulki B. 

Sinop 
Refik îsmail B. 

Sivas 
İbrahim Alâettin B. 
Rahmi B. 
Rasim B. 
Şemseddin B. 
Ziyaeddin B. 

Ş. Karahisar 
İsmail B. 
Tevfik B. 

Tekirdağ 
Faik B. 

Tokat 
Bekir Lûtfi B. 
Hüseyin Hüsnü B 
Süreyya Tevfik B. 

Trabzon 
Abdullah B. 
Ali Becil B. 
Arif B. 
Daniş B. 
Süleyman Sırrı B 

TJrfa 
Ali Saip B. 
Doktor Refet B. 
Ferit Celâl B. 
Mahmut B. 
Refet B. 

Van 
Hakkı B. 
Münip B. 

Yozgat 
Mamdi B. 
Tahsin B. 

Zonguldak 
Halil B. 
Hüsnü B. 
Memet Nazif B. 
Rifat B. 

[Reye iştirak etmiyenler] 
Adana 

Kemal B. 
Zamir B. 

Afyon Karahiser 
Ali B. 

Amasya 
Neşet B. 

Ankara 
Gazi Mustafa Kemal 
Pş. (R . C. ) 
Şakir B. 

Antalya 
Dr. Cemal B. 
Rasih B. 

Artvin 
Mehmet Ali B. 

Aydın 
Dr. Reşit Galip B. 

Dr. Mazhar B. 
Balıkesir 

Fahreddin B. 
Hayreddin B. 
Kâzım Pş. (M. M. Rs.) 

Bilecik 
İbrahim B. 

Bitlis 
Ilyas Sami B. 
Muhittin Nami B. 

Bolu 
Cevat Abbas B. 
Falif Rıfkı B. ( 1 . A. ) 

Bursa 
Asaf B. 
Muhlis B. 
Refet B. ( Rs. V. ) 

Cebelibereket 
Ali Rıza B. 
Naci Pş. 
Sabri B. 

Çanakkale 
Samih Rifat B. 
Şükrü B. 

Çorum 
İsmail Kemal B. 

Denizli 
İsmet B. 
Haydar Rüştü B. 
Necip Ali B. (1. Â.) 

Diyarbekir 
Zekâi B. 

Edirne 
Faik B. 

Erzurum 
Asım B. 
Aziz B. 
Nafi Atuf B. 
Necip Asım B. 
Tahsin B. 

Gazi Antep 
Kılıç Ali B. 

Giresun 
Hakkı Tarık B. 
Kâzım B. 

Gümüşane 
Cemal Hüsnü B. ( V. 

Hasan Fehmi B. 
Şevket B. 

İstanbul 
Abdülhak Hâmit B. 
Akçoraoğlu Yusuf B. 
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Ahmet Rasim B. 
Dr. Refik B. ( V . ) 
Edip Servet B. 
Haindi B. 
Hamdullah Suphi B. 
Haydar B. 
ihsan Pş. , 
Süreyya Pş. 
Tevfik Kâmil B. 

İzmir 
Dr. Tevfik Rüştü B. (V.) 
Mahmut Esat B. (V) 
Mahmut Celâl B. 
Mustafa Rahmi B. 
Münür B. 
Osmanzade Hamdi B. 
Saraçoğlu Şükrü B. (V) 
Vasıf B. 

Kars 
Ağaoğlu Ahmet B. 
Dr. Sadreddin B. 

Kastamonu 
Ali Rıza B. 
Hasan Fehmi B. 
Velet B. 

Kayseri 
Dr. Halit B. 
Hasan Ferit B. 

Kırklareli 
Dr. Fuat B. 
Memet Nahit B. 

Kırşehir 
Yahya Galip B. 

Kocaeli 
Kemal ettin B. 
Kdıcoğlu Hakkı B. 

Konya 
Ahmet Hamdi B. 
Fuat B. 
Musa Kâzım B. 

Kütahya 
Nuri B. 
Recep B. ( V. ) 

Malatya 
tsmetPş. (Bş .V . ) 
Mahmut Nedim B. 

Manisa 
Akif B. 
Doktor Saim B. 
Kani B. 

Kemal B. 
Mitat B. 
Mustafa Fevzi B. 

Maraş 
Abdülkadir B. 
Memet B. 
Mitat B. 

Mardin 
Abdürrezzak B. 

Mersin 
Ali Münif B. 

Muğla 
Şükrü Kaya B. 
Yunus Nadi B. 

Niğde 
Halit B. 

Rize 
Fuat B. 
Hasan Cavit B. 

Samsun 
Adil B. 
Nusrct Sadullah B. 

Sirrt 
Mahmut B. 

Sinop 
Recep Zühtü B. 
Yusuf Kemal B. 

Sivas 
Necmettin Sadık B. 
Remzi B. 

Ş. Karahisar 
Memet Emin B. 

Tekirdağ 
Celâl Nuri B. 
Cemil B. 

Tokat 
Mustafa Vasfi B. 
Şevki B . ' 

Trahzon 
Hasan B. 
Ncbizade Hamdi B. 
Şefik B. 

Yozgat 
Avni B. 
Salih B. 
Süleyman Sırrı B. 

Zonguldak 
Celâl Sah ir B. 
Rağıp B. 

Seyrisefain idaresinin 1930 senesi bütçesi hakkındaki kanunun neticei arası 
(Kanun kabul edilmiştir) 

Âza adedi : 316 
Reye iştirak edenler : 198 

Kabul edenler : 198 
Reddedenler : O 
Müstenkifler : O 

Reye iştirak etmiyenler : 118 
Münhaller : O 

/ Kabul edenler J 

Adana 
Hilmi B. 
Kadri B. 

Afyon Karahisar 
Haydar B. 
izzet B. 
îzzet Ulvi B. 
Musa Kâzım B. 

Ruşen Eşref B. 
Aksaray 

Besim Atalay B. 
Kâzım B. 

Amasya 
Esat B. 
ismail Hakkı B. 
Nafiz B. 

Ankara 
Ali B. 
İHalit Ferit B. 
İhsan B. 
[Rifat B. 
jSami B. 
Sakir B. 

Antalya 
Ahmet Saki B. 
Hasan Sıtkı B. 
Süleyman Şevket B. 

Artvin 
Memet Ali B. 

Aydın 
Emin Fikri B. 
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Mitat B. 
Tahsin B. 

Balıkesir 
Ali Şuuri B. 
Emin B. 
İsmail Hakkı B. 
Memet Akif B. 
Memet Cavit B. 
Osnîan Niyazi B. 
Sadık B. 

Bayazıt 
İhsan B. 
Halit B. 
Şefik B. 

Bilecik 
Asaf B. 
Rasim B. 

Bitlis 
Muhiddin Nami B. 

Bolu 
Doktor Emin Cemal B. 
Hasan Cemil B. 
Şükrü B. 

Burdur 
Mustafa Şeref B. 
Salih Vahit B. 

Bursa 
Ahmet Münür B. 
Bakteriyolok Refik B. 
Dr. Şefik Lûtfi B, 
Esat B. 
Mustafa Fehmi B. 
Semih B. 

Çanakkale 
Memet B. 
Ziya Gevher B. 

Çankırı 
Mustafa Abdülhalik B. 
Rıfat B. ' 
Talat B. 
Ziya B. 

Çorum 
Doktor Musatafa B. 
Münür B. 
Ziya B. 

Denizli 
Doktor Kâzım B. 
Emin Aslan B. 
Mazlıar Müfit 
Yusuf B. 

Diyarbekir 
tshak Refet B. 
Kâzım Pş. » 
Rüştü B. 

Edirne 
Hasan Hayri B. 
Şakir B. 
Zeki Mesut B. 

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

Erzincan 
Abdülhak B. 
A.i,iz Samih B. 
Saffet B. 

Erzurum 
Doktor Ahmet Fikri B. 
Nafiz B. 

Eskişehir 
Ali Ulvi B. ' 
Emin B. 
Doktor îsmail Besim Pş. 
Sait B. 

Gazi Antep 
Ahmet Remzi B. 
Ali Cenani B. 
Ferit B. 
Reşit B. 
Şahin B. 

Giresun 
Hacim Muhiddin B. 
Şevket B. 
Tahir B. 

Gümüşane 
Halil Nihat B. 

Hakâri 
İbrahim B. 

İçel 
p]min B. 
Hakkı B. 

İsparta 
Hakim Rıza B. 
Hüseyin Hüsnü B. 
İbrahim B. 
Mükerrem B. 

İstanbul 
Dokktor Hakkı Şinasi Pş. 

Doktor Nureddin Ali B. 
Fuat B. 
Hüseyin B. 
Ziyaeddin B. 

İzmir 
Ahmet Enver B, 
Hüseyin B. 
Kâmil B. 

Kars 
Baha Tali B. 
Faik B. 
Halit B. 

Kastamonu 
Cemal B. 
Memet Fuat B. 
Refik B. 

Kayseri 
Ahmet Hilmi B. 
Doktor Bürhaneddin B. 
Reşit B. 

Kırklareli 
Şevket B. 

Kırşehir 
Hazim B. 
Lûtfi Müfit B. 

Kocaeli 
İbrahim B. 
İbrahim Süreyyea B. 
Rağıp B. 
Reşit Saffet B. 
Salâhaddin B. 

Konya 
Hüsnü B. 
Kâzım Hüsnü B. 
Zaim B. 
Mustafa B. 
Naim Hazım B. 
Refik B. 
Tevfik Fikret B. 
Zühtü B. 

Kütahya 
Cevdet B. 
İbrahim B. 
İsmail Hakkı B. 
Niyazi Asım B. 
Ragıp B. 

Malatya 
Abdülmuttalip B. 
Doktor Fazıl Berki B. 
Doktor Hilmi B. 

Vasıf B. 
Manisa 

Bahri B. 
Osman B. 
Yaşar B. 

Maraş 
Behçet B. 

Mardin 
Ali Rıza B. 
İrfan Ferit B. 
Nuri B. 
Yakup Kadri B. 

Mersin 
Hakkı B. 

Muğla 
Ali Nazmi B. 
Nuri B. 

Niğde 
Ata B. 
Fayik B. 
Calip B. 

Ordu 
Hasan Fahri B. 
Hamdi B. 
İsmail B. 
Recai B. 
Şevket B. 

Kiz e 
Akif B. 
Ali B. 
Atıf B. 
Esat B. 

Samsun 
Ali Rana B. 
Avni B. 
Doktor Asım B. 
Bthem B. 

Siirt 
Halil Hulki B. 

Sinop 
Refik İsmail B. 

Sivas 
İbrahim Alâeddin B. 
Rahmi B. 
Rasim B. 
Şemseddin B. 
Ziyaeddin B. 

Ş. Karahisar 
ismail B. 
Tevfik B. 
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Tekirdağ 
Fayik B. 

Tokat 
Bekir Lûtfi B. 
Hüseyin Hüsnü B. 
Süreyya Tevfik B. 

I : 6 2 

Trabzon 
Abdullah B. 
Ali Becil B. 
Arif B. 
Daniş B. 

Urfa 
Ali Saip B. 
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Doktor Refet B. 
Ferit Celâl B. 
Mahmut B. . 
Refet B. 

Van 
Hakkı B, 
Münip B. 

Yozga.t 
Hamdi B. 
Tahsin B. 

Zonguldak 
Halil B. 
Hüsnü B. 
Memet Nazif B. 
Rifat B. 

/ Reye iştirak etmiyenler ] 

Adana 
Kemal B. 
Zamir B. 

Afyon Karahsar 
Ali B. 

Aksaray 
Neşet B. ' 

Ankara 
Gazi Müştaka Kemal Pş. 
Şakir B. 

Antalya 
Doktor Cemal B. 
Rasih B. 

Artvin 
Memet Ali B. 

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

Balıkesir 
Fahreddin B. 
Hayreddin B. 
Kâzım Pş. 

Bilecik 
İbrahim B. 

Bitlis 
îlyas Sami B. 
Muhiddin B. 

Bolu 
Cavat Abbas B. 
Falih Rıfkı B. 

Bursa 
Asaf B. 
Muhlis B. 
Refet B. 

Cebelibereket 
Ali Rıza B. 
Naci Pş. 
Memet Sabri 'B. 

Çanakkale 
Samih Rifat B. 
Şükrü B. 

Çorum 
İsmail Kemal B. 
İsmet B. 

Benizli 
Haydar Rüştü B. 
Necip Ali B. 

Diyarbakır 
Zekâi B. 

Edirne 
Fayik B. 

Erzurum 
Asım B. 
Aziz B. 
Nafi Atuf B. 
Necip Asım B. 
Tahsin B. 

Gazi Antep 
Kılıç Ali B. 

Giresun 
Hakkı Tarık B. 
Kâzım B. 

Gümüşane 
Cemal Hüsnü B. 
Hasan Fhemi B. 
Şevket B. 

İstanbul 
Abdülhak Hâmit B. 
Akçora Oğlu Yusuf B. 
Ahmet Rasim B. 
Doktor Refik B. 
Edip Servet B. 
Hamdi B. 
Hamdullah Suphi B. 
Haydar B. 
İhsan Pş. 
Süreyya Pş. 

Tevfik Kâmil B. 
İzmir 

Doktor Tevfik Rüştü B. 
Mahmut Esat B. 
Mahmut Celâl B. 
Mustafa Rahmi B. 
Münür B. 
Osman zade Hamdi B. 
Saraçoğlu Şükrü B. 
Vasıf B. 

Kars 
Ağa Oğlu Ahmet B. 
Doktor Sadreddin B. 

Kastamonu 
Ali Rıza B. 
Hasan Fehmi B. 
Velet B. 

Kayseri 
Doktor Halit B. 
Hasan Ferit B. 

Kırklareli 
Doktor Fuat B. 
Memet Nahit B. 

Kırşehir 
Yahya Galip B. 

Kocaeli 
Kemal eddin B. 
Kılıç Oğlu Hakkı B. 

Konya 
Ahmet Hamdi B. 
Fuat B. 
Musa Kâzım B. 

Kütahya 
Nuri B, 
Recep B. 

Malatya 
İsmet Pş. 
Mahmut Nedim B. 

Manisa 
Akif B. 
Doktor Saim B. 
Kani B. 
Kemal B. 
Mitat B. 
Mustafa Fevzi B. 

Maraş 
Abdülkadir B. 
Memet B. 
Mitat B. 

Mardin 
Abdürrezzak B. 

Mersin 
Ali Münif B. 

Muğla 
Şükrü Kaya B. 
Yunus Nadi B. 

Niğde 
Halit B. 

Rize 
Fuat B. 
Hasan Cavit B. 

Samsun 
Adil B. 
Nusret Sadullah B. 

Siirt 
Mahmut B. 

Sinop 
Recep Bühtü B. 
Yusuf Kemal B. 

Sivas 
Necmeddin Sadık B. 
Remzi B. 

Ş. Karahisar 
Memet Emin B. 

Tekirdağ 
Celâl Nuri B. 
Cemil B. 
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Tokat 
Mustafa Vasfi B. 
Şevki B. 
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Trabzon 

liasan B. 
Nebi zade Hamdi B, 
Süleyman Sırrı B. 

Şefik B. 
Yozgat 

Avni B. 
Salih B. 

Süleyman Sırrı B. 
Zonguldak 

Celâl Sahir B. 
Eağıp B. 
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SIRA N9 164 
ihLUHH1*, 

Erzurumlun Kolhisar köyünden Kadir oğullarından Memet oğlu Hüseyinin 
ölüm cezasına çhrpılması hakkında 3/424, Abdurrahmanoğlu Muslunun 
ölüm cezasına çarpılması hakkında 3/452, Hüseyinoğlu Pir Dİ inin ölüm ceza
sına çarpılması hakkında 3/454, Çakıcı Mustafanm ölüm cezasına çarpılması 
hakkında 3/455, Ayancığın Sökeçayırı köyünden Sapancı oğullarından Ah-
metoğlu Şükrünün ölüm cezasına çarpılması hakkında 3/456, Cebren hırsız
lık yapan ve adam öldüren Bartmın Kaman köyünden HasariOğlu Haşimin 
ölüm cezasına çarpılması hakkında 3/458, Sürücün Boztepe köyünden Tahir 
ve oğlu Memedi öldüren Sücürün Ziyaret köyünden Şeyhoğlu Halilin ölüm 
cezasına çarpılması halikında 3/459 ve Biganın Cihadiye köyünden Selim 
oğlu İbrahimin ölüm cezasına çarpılması hakkında 3/462 numaralı Başvekâ

let tezkereleri ve Adliye Encümeni mazbatası 

Erzurumıın Kolhisar Köyünden Kadir oğullarından Mehmetoğlu Hüseyinin 
ölüm cezasına çarpılması hakkında 3/424 numaralı Başvekâlet tezkeresi 

T. C. 
Başvekâlet 

Muamelât Müdürlüğü 6- IH - 1930 
Suyı : 6/780 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 
Erzurumun Kolhisar Köyünden Kadri oğullarından Mehmet oğlu Hüseyinin idamı hakkında 

İzmir Ağır Ceza Mahkemesince ittihaz ve Temyiz Mahkemesi Ceza Heyeti Umumiyesince tasdik 
edilen ve teşkilâtı esasiye kanununun yirmi altıncı maddesi mucibince merasimi kanuniyesi 
ikmal edilmek üzere Adliye Vekâletinin 5-3-1930 tarihli ve C. İ. 140/103 numaralı tezkeresile 
tevdi olunan ilâm ile buna müteferri evrak Ieffen takdim olunmuştur. 

Muktazasınm ifa ve neticesinin iş'ar buyrulmasını rica ederim efendim. 
Başvekil 
İsmet 

Abdurrahmanoğlu Muslunun ölüın cezasına çarpılmhsı hakkında 3/452 
numaralı Başvekâlet tezkeresi 

T. C. 
Başvekâlet 

Muamelât Müdürlüğü 28-IV-1930 
Sayı: Ğ/1348 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 
Eminoğlu Mahmudu parasına tamaan taammüden öldüren 'Abdurrahmanoğlu 295 doğumlu 

Muslunun idamı hakkıda Mustafakemalpaşa Ağır Ceza Mahkemesince ittihaz ve Temyiz Mahke
mesi Birinci Ceza Dairesince tasdik edilen ve Teşkilâtı Esasiye Kanununun yirmi altıncı maddesi 
mucibince merasimi kanuniyesi ikmal edilmek üzere Adliye Vekâletinin 26-IV-1930 tarihli ve 
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C. İ. 175/102 numaralı tezkeresile tevdi olunan ilâm ile buna müteferri evrak leffen takdim 
olunmuştur.! 

Muktazaŝ ının ifa ve neticesinin iş'ar buyrulmasım rica ederim efendim. 
Başvekil 
İsmet 

Hüseyino^lu Pir Alinin ölüm cezasına çarpılması hakkında 3/454 M Başvekalet 
tezkeresi 

T. a 
BAŞVE^LET 

Muamelât Müdürlüğü 28 - IV - 1930 
Sayı: 6^341 ' 

B. M. M. Yükseh Reisliğine 
Şakir ve oğlu İzzeti öldüren Hüseyinoğlu 324 doğumlu pir Alinin idami hakkında Trabzon Ağır 

Ceza mahkemesince ittihaz ve Temyiz Mahkemesi Birinci Ceza Dairesince tasdik edilen ve Teşkilâtı 
Esasiye ka.n«nunun yirmi altıncı maddesi mucibince merasimi kanuniyesi ikmal edilmek üzere 
Adliye vekâletinden 26-IV-1930 tarili ve C İ. 176/195 numaralı tezkeresile tevdi olunan ilâm 
ile buna mijteferri evrak leffen takdim olunmuştur. Muktazasının ifa ve neticesinin iş'ar buy
rulmasım ri^a ederim efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Çakıcı Mııstafanm ölüm cezasına çarpılması hakkında 3/455 M Başvekâlet 
tezkeresi 

T. C, 
BAŞVEKALET 

Muamelât Müdrlüğü 28 - IV - 1930 
Sayı 6Jİ346 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 
Mehmet jÇavuşu ve Fatmayı öldüren 35 yaşında Çakıcı Mustafanın idamı hakkında An

talya Ağır Ceza Mahkemesince ittihaz ve Temyiz mahkemesi Birinci ceza Dairesince tasdik edi
len ve Teşkilâtı Esasiye- kanununun yirmi altıncı maddesi mucibince merasimi kanuniyesi ikmal 
edilmek üzşre Adliye Yekâletinin 26-IV-1930 tarihli ve C. İ. 167/114 numaralı tezkeresile 
tevdi olunab ilâm ile buna müteferri evrak leffen takdim olunmuştur. Mutazasının ifa ve netice
sinin iş'ar Şuyrulmasını rica ederim efendim. 

Başvekil 
İsmet 
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Ayancığm Sökeçayırı köyünden Sapancı oğllarından Ahmetoğlu Şükrünün 

ölüm cezasına çarpılması hakkında 3/456 numaralı Başvekâlet tezkeresi 

30-IV-1930 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 
Ayancığın Sökeçayırı köyünden İmamoğlu Hidayet Efendi karısı Zeliha ve kızı Fatmayı 

öldüren ayni köyden Sapancı oğullarından Ahmetoğlu 321 doğumlu Şükrünün idamına dair 
Sinop Ağır Ceza Mahkemesince verilen ve Temyiz Mahkemesi Birinci Ceza Dairesince tasdik 
edilip teşkilâtı esasiye kanununun yirmi altıncı maddesi mucibince merasimi kanuniyesi ikmal 
edilmek üzere Adliye Vekâletinden 26-4-1930 tarihli ve C. İ. 179/195 numaralı tezkere ile 
gönderilen ilâm ile buna müteferri evrak leffen takdim kılınmıştır. 

Muktazasının ifa ve iş'ar buyrulmasını rica ederim efendim. 
Başvekil 
İsmet 

Cebren hırsızlık yapan ve adam öldüren Bartmın Kaman köyünden Hasan-
oğlu Haşimin ölüm cezasına çarpılması hakkında 3/458 numaralı 

Başvekâlet tezkeresi 
T.C. 

Başvekâlet 
Muamelât Müdürlüğü 7-V-1930 

Sayı : 6/1537 
B. M. M. Yüksek Reisliğine 

Cebren hırsızlık yapan ve adam öldüren Bartının Kaman Köyünden Hasanoğlu 224 doğumlu 
Haşimin idamı hakkında Bartın Ağır Ceza Mahkemesince ittihaz ve Temyiz Mahkemesi Birinci Ceza 
Dairesince tasdik edilen ve teşkilâtı esasiye kanununun yirmi altıncı maddesi mucibince merasi
mi kanuniyesi ikmal edilmek üzere Adliye Vekâletinin 6-V-1930 tarihli ve C İ. 299/213 
numaralı tezkeresi le tevdi olunan ilâm ile buna müteferri evrak leffen takdim olunmuştur. 

Muktazasının ifa ve neticesinin iş'ar buyrulmasını rica ederim efendim. 
Başvekil 

İsmet 
• • 

Sürücün Boztepe köyünden Tahir ve oğlu Memedi öldüren Sürücün Ziyaret 
köyünden Şeyho oğlu Halilin ölüm cezasına çarpılması hakkında 3/459 

numaralı Başvekâlet tezkeresi 
T. C. 

Başvekâlet 
Muamelât Müdürlüğü 7-V-1930 

Sayı 6/1536 
. B. M. M. Vuksek Reisliğine 

Sürücün Boztepe köyünden Tahir ve oğlu Memedi öldüren Sürücün Ziyaret köyünden 
Şeyh oğlu 308 doğumlu Halilin idamı hakhında Urfa Ağır Ceza Mahkemesince ittihaz ve 
temyiz mahkemesi Ceza Dairesince tasdik edilen ve Teşkilâtı Esasiye kanununun yirmi altıncı 

T. C. 
Başvekâlet 

Muamelât Müdürlüğü 
Sayı : 6/1399 
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maddesi mıjçibince merasimi kanunjyeşi ikmal edilmek üzere Adliye Vekâletinin 6/V/1930 
tariHfi ve C. ı İl 298/214 numaralı tezkeresile tevdi olanan ilâm ile buna müteferri evrak leffen 
takdim olunmuştur. 

Muktazasjmn ifave neticesinin iş'ar buyrulmasını rica ederim efendim. 
Başvekil 
İsmet 

Biğanm Çihadiye köyünden Selimoğlu İbrahimin ölüm cezasına çarpılması 
hakkında 3/462 numaralı Başvekâlet tezkeresi 

T. C. 
Başvekalet 

Muamelât Müdürlüğü 
Şube 
Sayı 6İİ549 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

İlyası teajnmüden öldüren Biğanm Çihadiye köyünden Selim oğlu 314 doğumlu İbrahimin 
idamı hakkında Biga Ağır Ceza Mahkemesince ittihaz ve Temyiz Mahkemesi Birinci Ceza 
Dairesince tasdik edilen ve Teşkilâtı, Esasiye kanununun yirmi altıncı maddesi mucibince 
merasimi kajıuniyesi ikmal edilmek üzere Adliye Vekâletinin 13-V-1930 tarihli ve C. İ. 404/222 
numaralı tezjceresiİe tevdi olunan ilâm ile buna müteferri evrak leffen takdim kılınmıştır. 

Muktazasjnın ifa ve neticesinin İş'ar buyrulmasını rica ederim efendim. 
Başvekil 

* ismet 

Adliye Encümeni mazbatası 
T. B. M. M. 

Ad. Encityneni 
Karar M \ 50 

Esas \M 19-V-1930 
O 9 Q Q Q 

4lP456'464'fcf3'î36> 
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l58>2tf'462 
Yüksek Reisliğe 

I - Menemenin Mermerli Mahallesinden* Sucuoğlu Ömeri zengin bildiklerinden parasını 
almak için ajlesile birlikte öldürmeği kararlaştırarak yattıkları sırada eve girip Ömerle karısı 
Meryem ve fn İsaf ir olarak* bulunan Hasan Kızı Belkıs hanımları ve Ömerini küçük Oğulları 
Ahmet ve Recebi bıçakla boğazlıyarak öldürenlerden Erzurumun Koyulhisar köyünden Kadir 
Oğullarından; 320 doğumlu Memetoğlu Hüseyin hakkında İzmir Ağır Ceza Mahkemesinin 
Temyiz Mahkemesi Ceza Heyeti Umumiyesinden 16-2-930 tarih ve 21 numaralı ilâmile tasdik 
edilen, 

II -'Elmalı Kazasının Dereköyü Macun mahallesinden Salihoğlu Memet Çavuş ile karısı 
Fatma Anayı yanlarında bulunan manifatufa eşyasını elde etmek maksadile öldürerek cesetlerini 
gömen Kurkut Elili Bekçi Osmanoğlu Çakıcı Mustafa hakkında Antalya Ağır Ceza Mahkeme
sinin Temyiz Mahkemesi Birinci Ceza Dairesinin 14-4-930 tarih ve 1384 numaralı ilâmile 
tasdik edilen^ 

III - Akçaabat Kazasının Mucura Köyünden Gösterdi Oğlu Şakir ve Oğlu İzzeti, kardeşinin 
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Şakirin başka oğlu tarafından öldürülmüş olmasından intikam almak maksadile kadın kıyafetine 
girerek tarlada çalışırken öldüren Göstereli Oğullarından Hüseyinoğlu 324 doğumlu Pir Ali 
hakkında Trabzon Ağır Ceza Mahkemesinin Temyiz Mahkemesi Birinci Ceza Dairesinin 14-4-930 
tarih ve 1395 numaralı ilâmile tasdik edilen, 

IV - Mustafakemalpaşa kazasının Şevketiye mahallesinde Feyzi Bey hanında Arnavut 
Eminoğlu Mahmudu parasına tamaan öldüren Atarı mahallesinden Abdürrahmanoğlu 295 
doğumlu Muslu hakkında Mustafakemalpaşa Ağır Ceza Mahkemesinin Temiz Mahkemesi birinci 
Ceza Dairesinin 15-4-930 tarih ve 1365 numaralı ilâmile tasdik edilen , 

V — Ayancığın Söke çayırı Köyünden İmamoğlu Hidayet Efendi kızı Fatma ile evlenmek 
istiyen ve firenği hastalığı ile malul olmasından dolayı evlenmesine razi olmamalarından muğ
ber olarak tarlada çalışan Fatma ile annesi Zilihayı öldüren sabancı oğullarından Memet oğlu 
321 doğumlu Şükrü hakkında Sinop Ağır Ceza Mahkemesinin, Temiz Tahkemesi Birinci Ceza 
Dairesinin 13-4-930 tarih ve 1390 numaralı ilâmile tasdik edilen, 

VI — Sürücün Boztepe Köyünden Tahiri hudut haricinde Sürye toprağında eşya ve hayva
nlarını almak için öldüren ve hududa girdikten sonra bu cürmünün meydana çıkmamasını temin 
maksadile Tahirin oğlu on yaşında Memedi boğarak kuyuya atan Ziyaret Köyünden Şeyhu 
oğlu 308 doğumlu Halil hakkkında Urfa Ağır Ceza Mahkemesinin , Temiz Mahkemesi Birinci 
Ceza Dairesinin 21-4- 930 tarih ve 1484 numaralı ilâmile tasdik edilen, 

VII — Bartının Uğurlar Köyünden İbrahimoğlu Memedin evine girerek cebren Memedin 
Kardeşinin karısına ait sandığı alan ve buna mümanaat etmek istiyen Tahir kızı Hamideyi 
öldüren ve Tahir karısı Emine ve Memet kızı Emine ve anası Fatmayı da döğen ve yara
layan Kaman Köyünden Murtaza oğullarından 324doğumlu Hasanoğlu Haşim hakkında Bartın 
Ağır Ceza Mahkemesinin, Temyiz Mahkemesi Birinci Ceza Dairesinin 22-4- 930 tarih ve 1507 
numaralı ilâmile tasdik edilen, 

II X — Biğanın Cihadiye Köyü muhtarı İlyas Ağayı taammüden öldüren Selimoğlu 314 
doğumlu İbrahim hakkında Biga Ağır Ceza Mahkemesinin, Temyiz Mahkemesi Birinci 
Ceza Dairesinin 24-4-930 tarih ve 1493 numaralı ilâmile tasdik edilen, ölüm cezalarının 
infazına müteallik kanunî muamelenin Büyük Meclisçe ifasına dair Başvekâletin 
5/780,6/1346,6/1347,6/1348,6/1399,6/1536,6/1537,631549 numaralı tezkerelerile Adliye 
Encümenine tevdi edilen bu baptaki dosyalar birleştirilerek tetkik ve müzakere olundu. 

Mehmet oğlu Hüseyin veçakıcı Mustafa ve pir Ali ve Abdürrahman Oğlu Muslu ve Şükrü ve 
Halil ve Hasanoğlu Hasım ve Selimoğlu İbrahim haklarında hükmedilmiş olan ölüm cezala
rının tetkik edilen ilâm ve evraka göre tahfif ve tahvillerini müstelzim bir sebep görülememiş 
olduğundan teşkilâtı esasiye kanununun 26 inci maddesine tevfikan mezkûr cezaların infazına 
karar verilmesi hususunun Heyeti Umumiyeye arzına ittifakla karar verilmiştir. 

Adliye En. R. M. Mu. Kâtip Âza . Âza Âza Âza 
Manisa Kocaeli Yozgat Antalya İzmir Ankara Kayseri 

Salâhattin A. Hamdı A. Saki Enver A. İhsan Reşit 
km Âza Âza 

Balıkesir Mardin Zongldak 
Sadık /. Ferit Niafiz 



s 



SIRA No 131 
» 

Mahalli tahsili olmıyan borçların terkini hakkındaki cetvelin 
gönderildiğine dair 3/430 numaralı Başvekâlet tezkeresi ve 

Bütçe Encümeni mazbatası 
T. C. 

Başvekâlet 
Muamelât Müdürlüğü 13-M-19 3 0 

Sayı 6/832 
B. M. M. Yüksek Reisliğine 

12-11-930 tarihli ve 3483 /4481 numaralı tezkere cevabıdır. 
Mahal ve imkânı tahsili olmadığından dolayı Malî Müşavere Encümenince terkini kaydına. 

karar verilen zimmet miktarını havi olup Maliye Vekâletince icap eden tetkikat yapılarak vekâ
leti Müşarileyhadan 10/M/1930 tarihli ve 3971/177 numaralı tezkere ile gönderMen cetvel 
leffen takdim olunmuştur . 

Muktazasının ifa ve iş'ar buyrulmasını arzederim efendim. Başvekil 
ismet 

Bütçe Encümeni mazbatası 
T. B. M. M. 

Bütçe Encümeni 16-IV-1930 
M. M 77 

Esas M 3/430 
Yüksek Reisliğe 

Muhtelif sebep ve suretlerle alâkadarları namına zimmet tahakkuk ettirilip tahsiline mahal 
ve imkân olmamasına mebni Muhasebei Umumiye kanununun (133) üncü maddesine tevfikan 
( 42 430 ) lira (12) kuruşun kaydım terkin hakkınca Başvekâletten varit olup Encümenimize 
havale buyurulmuş olan 13 mart 1930 tarih ve 6/832 numaralı tezkereye melfuf cetvel 
muhteviyatı tetkik ve müzakere olundu. 

Bu cetvelin ihtiva eylediği rakkamlar, bazı mal sandıklarila posta ve telgraf idarelerinde 
ve hazineye merbut sair malî müesseselerde harp, harik gibi sebeplerle ziya'a uğrayan nukut 
pul ve mümasili eşya esmanından dolayı muhasipler ve muhtelif sebepler dolayısıla da bazı 
şahıslar namlarına tahakkuk ettirilen zimmetlerden terekküp etmektedir. 

Filhakika bu zimmetlerin mücbir sebeplerden naşi tahsiline mahal ve imkân olmadığı ma
hallerinden gönderilen idare heyetleri mazbatalarıyla sair evrakının tetkikinden anlaşılmış ve 
muhasebei umumiye kanununun yukarıda yazılı 133 üncü maddesinde ( Esbabı mücbire ve 
zaruriye dolayısiyle takip ve tahsiline mahal ve imkân görülemiyen zimmtelerin terkini Malî 
Müşavere Encümeninin mütalâası alındıktan sonra Büyük Millet Meclisine arzolunur. ) Denilmiş 
olmasına binaen bu miktarın terkini muvafık görülmüştür. Umumî Heyetin tasvibine arzolunur. 

B. En. Rs. Reis Vekili M. M. 
İstanbul Bursa GaziAntap Aydın Bordur Bursa 

Mühendis 
Fuat Muhlis Remzi Mitat Vahit Dr. Ş. Lutfi 

Erzurum Elaziz İsparta Konya Maraş Oiresun 
H. Aziz ti. Tahsin Mükerrem K. Hüsnü Y. Behçet Kâzım 
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Kaydının 
terkini 

istenilen 
Lira K. 

Ait olduğu 
malsandığı Zimmetin nev'i 

177 73 Tuz İnhisar Müdürlüğü Tuz noksanı 

68 63 Üsküdar Mükerer tahakkuk 

7 50 Göyük 

ve tahsil 

Avanstan 

Borçlunun adı ve memuriyeti 

Kefere Kâtibi Esbakı Abdülkadir ve 
Ambar Memuru Mustafa Efendiler 

Esbak Üsküdar Muhasebecisi Kemal B. 

İzmit Tahsildarı Müteveffa Eaif Ef. 

257 99 VezneiUmumî Müdürlüğü Aile harcırahı avan
sından Zabit Vekili Şehit Süleyman Ef. 

134 12 Van [Defterdarlığı Sandık açığı Van Esbak Sandık Emini Vartan Ef. 

Fazla pul yapıştırıl
ması 

Kasa mevcudu 

Varidatı mahsusa-
dan müdevver 

29 Tuz i İnhisar Müdürlüğü Pul ve para bedeli 

192 

170 

318 

1063 
4 
6 

2 

10 

125 

10 

81 

258 

8 

24 

145 

00 

74 

60 

29 
52 
25 

76 

Eğridir 

Zara; 

ödemiş 

Tuz ! İn 
>> 
» 

t) 

5> 

30,25 „ ; 

26 

82 

00 

19 

» 

>> 

» 

>) 

» 

52,63 „ 

Eğridir Sandık Emini Cevdet Ef. 

Mal Müdürü Abdülvehap ve Sandık 
Emini Nuri Efendiler 

Mübadeleye tabi eşhas 

Süleyman Sami Ef. 
Zimmet Tabur Ağası Mahmut, kefili Ali Ef. v. s. 
İhtilas Bornova Rüsumu Sitte Memuru Salûki 

Husrev ve Faiz Efendiler 
„ " İnoz Düyunu Umumiye Memur V. Şerif 

Ef. 
Tuz noksanı Badat Macarea Nahiyesi Müdürü Ham-

di B. 
Evrak ve bandırol 
bedeli Salihli Rüsumu Sitte Memuru Şükrü Ef. 
Tezkere bedeli Adalar Mal Müdürü Müteveffa Mekki 

Ef. 

Tuz noksanı Ereiyaş Memuru Aptullah B. 

„ çalınması Kunfede Memuru Durmuş Ef. 

İhtilas Bağdat Müsebbip Kolcusu Dehşet ve 
Kefili Ahmedüzzeman 

„ Kandıra Aşar Kâtibi Hafız ve Süvari 
Kolcusu Mustafa Efendiler 

„ Güm Düyunu Umumiye Memuru Ap
tullah Ef. 



3 V 

Terkini mucip sebeplerin hulâsası 

Bu zimmetin takip ve tahsiline medar olacak evrak ve vesaikin Bitlisin işgalinde kaybolduğu ve 
nüshai saniyesini elde etmek imkânı olmadığı gibi tahakkuk tarihine göre yapılacak teşebbüsattan 
bir netice elde edilmesi memul olmadığı. 

{ Mükerrer tahakkuk ve tahsil edilen arazi vergisinden mütevellit olup mukabili varidat hesap
larından tenzil edilmiş olmasına mebni. 
Müteveffanın memuriyetinin pek az devam etmiş olmasından ailesine maaş tahsis edilmediği gibi 

veresesinin de bir gûna tereke ve emvaline varis olmadıkları, hatta müteveffanın cenaze masarifi 
İzmit Belediyesince verildiği. 
Mumaileyh harekâtı tedibiye esnasında şehit olduğundan zimmetinin tahsiline mahal görüleme
diği. 
Merkum Vanın istihlâsını müteakip Ermenilerle kaçarak elyevm hayat ve mematı meçhul olmakla 
beraber deyninin istifaya esas olacak meşruhatı da olmamasına ve memuriyete tayininde olması 
lâzım gelen kefaletnamenin gönderildiğine dair bir kayit olmadığı gibi Vanıh sukutile kuyudat 
zayi olduğu cihetle kimin kefalet ettiğinin tespiti kabil olmamasından. 
Eytam ve eramil maaş bordrolarına, 8 lira 8 kuruşluk pul yapıştırılması lâzım gelirken birer liralık 

zammile 25 er liralık 8 tane pul yapıştırılmış olduğu anlaşılmış ve keyfiyet kıymetli evrak ambarının 
tadadını mübeyyin heyet raporu ve idare heyeti mazbatasile de teyit edilmiş olmasından. 

Zara Hükümet Binası yangınında yanıp enkaz arasında bulunmasından. 

Bu eşhasın mübadeleye tabi tutulmalarından dolayı tahsili mümteni bulunduğu ve eşhası merkume-
nin emanet hesabında deyinlerinin mahsubuna medar olacak matlupları da olmamasından. 
Mülga Köyceğiz Varidatı Mahsusa idaresi Binasile birlikte yanan pul ve muhtelif sandık mevcuda 
olup mahalli tahsili olmamasından. 

Borçluların bilâ metrukât vefat etmesi ve müruru zaman haddine de baliğ olmasından. 

Hüsrev Efendinin vefat ve diğerinin kayıp „ „ 

Hayat ve mematı meçhul „ „ 

Bu adam bilâ tereke ölmüş „ „ 

[İstenilen paranın Temyiz Mahkemesinde alınmamasına karar verilmesi ve müruru zaman haddine de 
baliğ olmasından. 
Bu baptaki dava evrakının kaybolmasına sebep olan hazine vekili ve Tahrirat Müdürü Cemal 
Efendilerin bilâ metrukât ölmelerinden. 

Borçlu ve kefilinin bilâ tereke vefat etmiş olması. 

[Borçluların bilâ tereke ölmüş olmaları ve müruru zaman müddetine de baliğ olmakla. 



Kaydının 
terkini 

istenilen 

Lira K. 
Ait olduğu 
malsandığı Zimmetin nev'i 

69 46,87 l!uz İnhisar Müdürlüğü ihtilas 

10 78 „| „ „ Para çalınması 

117 67,25 „ 

Borçlunun adı ve memuriyeti 

Güm Memur Muavini Seyit Nuri ve 
Kefili Hasan Efendiler 
Terme Düyunu Umumiye Kolcusu Me-
met Ef. 
Kilkit Rüsumu Sitte Memuru Esbakı 
Hayri Ef. 

193 53 Garzan 

9 11 Gümrükler Umum Mü
dürlüğü 

14 92 Gümrükler Umum Mü
dürlüğü 

8 30 Gümrükler Umum Mü
dürlüğü 

5 44 Gümrükler Umum Mü
dürlüğü 

35 3 Gümrükler Umum Mü
dürlüğü 

7 82 Gümrükler Umum Mü
dürlüğü 

21 72 Gümrükler Umum Mü
dürlüğü 

23 34 Merkez Muhasebeciliği 

Akça farkından Garzan Tahsildarı Sabıkı ibrahim Ef. 

Kıymetli evrak be
deli 

Demirbaş eşya bedeli 
Kıymetli evrak be
deli 

Demirbaş eşya bedeli 

» » 

Maaştan fazla me-
huz 

30 53 Posta, Telgraf Umum Mü
dürlüğü Pul ve para bedeli 

7 16 Pos^a, Telgraf Umum Mü
dürlüğü Kırılan eşya bedeli 

1604 76 Devlet Matbaası Muhase
beciliği Çalınan ve suiistimal 

Bozca Ada Memuru Müteveffa Mus
tafa Ef. 

Kum Kale Memuru Talâ Ef. 

Maydos Memuru Sabıkı Hüdai Ef. 

İmroz Büsumat Memuru Sabıkı M. Ha
san Ef. 

Bahçe Ada Memuru Müteveffa Mustafa 
Ef. 

Kepekli Memuru Sabıkı Salih Ef. 

Karabet, Halit ve Hilmi Efendiler 
Mülga Birinci Kolorduya mensup Sa
nayi Takımlarında misafir Mülâzım Fe
rit Ef. 

Alucra Posta Merkezi 

Kimyager Cevdet B. 

Devlet Matbaası Gayri Mamule Ambar 
Memuru Esbakı Hulusi Ef. 

577 25 Tarsus Evrakı müspite nok
sanı Mersin Muhasebecisi A. Riza B. 

249 90 Tuzi inhisarı Umum Mü- Maaştan fazla me- Antakya Düyunu Umumiye Harir Mü
dürlüğü haz kayyidi I. Kenan Ef. 

43 Hesaplar Tetkik ve Tas
fiyê  Müdürlüğü Tazminen tahsil Yüzbaşı Ethem Mülhem B. 



Terkini mucip sebeplerin hulâsası"' 

Medyun ve kefilinin bilâ tereke ölmüş olmaları ve müruru zaman müddetine de baliğ olmakla. 

Borçlunun temyizen beraet kazanması „ „ „ „ 

Borçlunun hayat ve mematı meçhul „ „ „ „ 

Mumaileyhin bu meseleden dolayı Siirt Ceza mahkemesince beraet ettiğine ve hüküm tasdik edilme
sine binaen ikinci defa olarak hakkında dava açılmasına cevazı kanunî görülemediğinden imkânı 
tahsili olmamakla. 

Muhtelif eşyadan bir kısmının Harbi Umumide düşman tarafından yapılan bombardumanda mâ» 
hiv ve muhterik olduğu ve kısmen İstiklâl Harbinde Yunanlılar tarafından ihrak ve gasp edil

diği ve bir kısmının da müruru zamanla çürüdüğü Meclisi idare tarafından tasdik edilmekle. 

Yapılan taharriyatta mumaileyhin ikametgâhı kanunisi tespit edilmediği gibi o zamanki teşkilâ
tın ilgası hasebile, bu adamın fazla para almasına sebep olan memurların da hüviyetlerinin tespi
tine imkân bulunamadığından. 

Hükümet binasında çıkan yangın sür'atle tevessü ederek yakınında bulunan posta merkezine de 
sirayet etmesinden yangında kurtarılamıyarak yanan 14 lira 56 kuruşluk pul bedeli ile 15 lira 
97 kuruşluk evrakı naktiyenin yanmasında kimsenin sun'u taksiri olmamasından» 
Ameliyat esnasında kırılan 13 kalem eşyayı züccaciye bedeli olup duçarı hasar olmasında memurun 
taaddi ve taksiri görülemediğinden. 
Mumaileyhin İstanbul Birinci Cezasında yapılan mahkemesinden, dereeei sübutta gör&lemiyen ha
rekâtı vakıasından beraetine 29 teşrinisani 926 tarihinde hüküm sâdif oldlıığu vo ftıatbaa vefeüi 
Galip B. tarafından bu karar aleyhine ve hukuku şahsiye noktasından ?aki olalı temyiz davası ret 
ve esbabı mucibeye müstenit usul ve kanuna muvafık olmasından hükmü mümeyyiz bihin tasdik 
olunarak kesbi kat'iyet etmesinden. 
329 senesinde idarei hususiye maaş ve masrafına verilip vesaik ibraz edememesinden dolayı zimmet 
kaydolunan ve işgalden evvellki zamana ait kuyudatın adesai aseveudiyeti hasebile meblâğı mezbur 

hakkında bir gûna kayit ve malûmata destires olunamadığındaa. 
I Düyunu Umumiye Dairesince tahsil ve hesabı mahsusuna kaydedilmiş olmasından dolayı nakten 

iadesine imkân olmadığından, 

Mumaileyhin Harbi Umumiyi. müteakip Arabistanda kalıp adresinin de bilinemediği. 
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Kaydınili 
terkini 

istenilen 
Lira K. 

Ait öldüğü 
malsandığı Zimmetin nev*i 

12 Hesaplar Tetkik ve Tas
fiye Müdürlüğü Tazminen tahsili 

68 18 Hesaplar Tetkik ve Tas
fiye Müdürlüğü 

81 09 Hesaplar Tetkik ve Tas
fiye Müdürlüğü 

11 23 Mülga Veznei Umumî 

4 80 „ 

6 60 „ „ 
83 00 „ 

2 50 ,, ,, ,, 

Pul bedeli 

Suiistimal 

Zimmet 

Çuval bedeli 

Avanstan 
Tüfek ve fişek be
deli 

Maaş, zimmet 

JBorçluhün âdı ve memuriyeti 

Mamüretülâziz Jandarma Kâtibi Mes'ut 
Ef. 
Maliye Memuru Kâzım İbrahim, Yeni
pazar Sandık Emini A. Şevket, Makri-
köy Emlâki Emiriye Memuru Salih E-
fendiler 
Dairei İlmiye Mülâzımlarından M. Celâl 
Ef. 
Mülga Kastamoni Karargâhında Birinci 
Mülâzim Ahmet Ef. 
Mülga Süvari Menzil İmalâthanesinde 
Yüzbaşı İbrahim Ef. 
Mütekait Mülâzim Hasan Ef. 

Asker Memetoğlu Arif 

Kalacık noktasında Yüzbaşı Abdüllâtif 
Ef. 

3 50 

39 00 

25 00 

868 01 

22 m 

10 36 

8 16 

100 00 

18 09 
100 00 

8 48 
10 26 
3 08 

44 
11 

6 28 

Maaştan 

Tüfek bedeli 

Eyer takımı bedeli 

Arpa bedeli 

Eşya bedeli 

» » 

Katır bedeli 

Erzak esmanı 
Taviz 
Aile sipariş maaşı 

» »> j» 

Taviz 
Zimmet 

Tavizen 

Yüzbaşı Ferit Ef. 

Yozgat Nakliye Taburundan Binbaşı 
Hamdi B. 
F . 21 Y. 18 T. 1 Binbaşı Mahmut Hay
dar B. 
Divriği Askerlik Şubesi Ambar Memuru 
Nuri Ef. 
Mülga İkinci Ordu Kepekli Noktasında 
Yüzbaşı Necati Ef. 
Mülga İkinci Ordu Kepekli Noktasında 
A. Hamdi Ef. 
Mülga İkinci Ordu Kepekli Noktasında 
A. Necati Ef. 

Yüzbaşı Sadık Ef. 

Birinci Mülâzim Emin Galip Ef. 
Binbaşı İbrahim Nafi B. 
Kolağası Osman Nuri Ef, 
Yüzbaşı Murat Ef. 
Birinci Mülâzim Kadri Ef. 
Mülga K. 7 - den Yüzbaşı Şükrü B. 
Yüzbaşı Ali B. 
Birinci Mülâzım Süleyman Sırrı B. 
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Terkini mucip sebeplerin hulâsası 

Kendisinin vefat ve ailesinin de Bağdatta kalmasından. 

Düssedrof Şehbenderhanesinden çalınan pulların esasen kıymeti tespit olunamıyan hırsızlardan 
tazmini mümkün olmamasına ve Kâzım ibrahim, A. Şevket, Salih Mahmut Efendilerin de mahalli 

ikamet ve hayat mematları meçhul olmasından. 

Yapıla taharriyat ve takibatta mumaileyhin vaziyeti hazırasmın tespit edilememesinden. 

Mumaileyh 28 ağustos 338 de şehiden vefat etmiş olmakla. 

24 çuvalın yamalığa sarfı evvelece verilen mezuniyete müstenit olmasına mebni ayniyata masraf 
kabul edilmiş olmakla. 
Seneden aldığı arpa ve samana ait mazbatayı ibraz ederek mahsubunu yaptırdığı anlaşılmakla. 

Mumaileyhten aranılan bir Rus tüfeğile 15 fişeğin aynen istirdat edilmiş olmasına mebni. 

Mumaileyhin Kıdemli Yüzbaşılığa terfiinde maaşından kesilmiyen 250 kuruş yerine tetkik ve teftişi 
- hesabat komisyonunca 5 lira zimmet kaydedildiği ve şu hale göre fuzuli olan 250 kuruşun tahsiline 

mahal olmamakla. 
Mumaileyhin Yüzbaşılığa terfiinde maaşından kesilmiyen 250 kuruş yerine 6 lira olarak namına 

• zimmet kaydedildiği cihetle fazla zimmet kaydolunan 3 lira 50 kuruşun tahsiline lüzum olmama
sından. 

ı. 
Mumaileyhin namına zimmet kaydolunan işbu meblâğ tüfek bedelinden mütevellit olup mezkûr 
tüfeğin Konya silâh deposuna teslim edildiği ibraz olunan vesaikten anlaşılmakla. 
Mumaileyhin seneden aldığı eyer bedeli olup aldığı eyeri 44 üncü alaya mazbata mukabilinde tes
limine binaen. v <'• W^^:&§& i||ŞiHl$^Ş •••* v ̂ ^^'^^^k^^' W^ :'• -*;-» 
Mumaileyhin namına zimmet kaydolunan arpanın Divriği mal müdürlüğüne teslim edildiği ibraz 
olunan makbuzdan anlaşılmakla. 

Bu miktar noksan çıkan eşyanın yanlış kuruşlandınlması neticesinde fuzulen mumaileyhin na
mına zimmet kaydedildiği bilâhare yapılan tahkkikat ve tetkikat neticesinde anlaşılmakla. 

[Mumaileyhin namına zimmet kaydolunan mezkûr esteri K. 9 Muhabere Bölüğüne teslim ettiği 
| mübrez evraktan anlaşılmakla. 

Bu zatın 29 eylül 337 tarihinde şehiden vefat ettiği anlaşılmakla. 
Bu zatın 29 eylül 337 tarihinde şehiden vefat ettiği anlaşılmakla. 
Mumaileyhin vaziyeti hazırası tespit edilemediğinden. 
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Kaydının 
terkini 

istenilen 

Lira K. 
Ait olduğu 
malsandığı 

3 17 Mülga Veznei Umumî 
9 33 „ „ „ 

10 00 „: ' „ 

35* 60 „| 
1 07 Güıjnrükler Umum Mü

dürlüğü 

Zimmetin nev'i 

Erzak esmanı 
Fazla mehuz 

T 1 hesabatmdan 

Fazla mehuz 

Beyanname bedeli 

Borçlunun adı ve memuriyeti 

Mülâzim Ferit B. 

Birinci Mülâzim M. Saffet Ef. 

Yüzbaşı Halil Rifat B. 

Yüzbaşı Ahmet Nuri B. 

İstanbul Paket Gümrüğü Müdürlüğü 

1624 59 Usulsüz tediyat Ebrice Memur Vekili î. Hakkı Ef. 

79 

61 

134 

1464 

100 

359 

71 

10 

354 
2 

190 

99 

1 

28 
2 

30 

20 
15 

78. 

07 

31 

48 

n 

11 

» 

» 

91 Tıjz İnhisarı 
dürlüğü 

oo : • „ 

46 

11 

» 
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» 

Umum Mü-

00 Posta, Telgraf Umum Mü
dürlüğü 

oo i „ 
12,08 1 „ 
00 ; ,, 

90 

11,30 

58,30 
21,101 
00 ; 

05,08 
00 

11 

11 

11 

11 

1) 

11 

}> 

n 

11 

11 

Teçhizatı askeriye 

Eşya bedeli 

Fazla mehuz 

Transit resmi 

Pul avansından 

Müskirat nakil ve 
füruhtundan 
İdareye ait 

Tavizen verilen kay
me bedeli 
Sahte telgraf ücreti 

Zayi paket tazmi
natı 

n >> n 

Telgraf ücreti 

Risale tabiyesi 
Paket tazmini 
Kablo tamiriyesi 

Paket tazmini 
Kablo tamiriyesi 

Paşalimanı Memuru Sabıkı Ahmet ve 
Kâtibi Ali Efendiler 
Rize Manifesto Memuru Sabıkı Kâzım 
Ef. 
Giresun Muayene Müfettişi Hacı Aziz 
Ef. 

Trabzonda mukim muhtelif tüccar 

Kiği Düyunu Umumiye Memuru Müte
veffa A. Lûtfi ve Kolcu İsmail Ef. 

Müskirat Bayii Bahsi Ef. 
Olti Memlehası Sabık Müdürü M. Nuri 
Ef. 

Oduncu Memet Ağa 
Avusturya Tebaasından Matyos Ef. 

Müsebbibi belli değil 

n ?J >> 

n ıı ıı 

11 11 11 

Mısır idaresi 
Aya İspirto Yunan Vapuru Kaptanı 
Nikola 
Müsebbibi belli değil 
İngiliz Duran Vapuru Kaptanı Bokolik 
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Terkini mucip sebeplerin hulâsası 

Mumaileyhin şehiden vefatı tahakkuk etmesinden. 
Bu adam idam edilmiş olup emvali menkule vegayri menkulesi de olmamasından. 

Mumaileyhin vefat ettiği anlaşılmış ve eytam eramilinin mahalli ikametlerinin tayini mümkün olma-
• makla beraber maaş tahsis edildiğine dair hiçbir kayit ve malûmat elde edilmeyip müruru zaman 

da vaki olduğundan. 
Bu zatın vaziyeti hazırası tespit edilememesinden. 
Harbi Umumide ecnebi memleketlerden gelip muamelei rüsumiyesi yapılarak Sürye merkezlerine 
sevkolunan paketlerin beyanname bedeli olup bu memleketlerin Türkiyeden ayrılmış olmasından. 
Mumaileyhin ihbariye parasından memur aidatı olarak kendisi için hisse tefrikini istinat ettirdiği 
talimatname ahkâmını fesheden 13 ağustos 335 tarihli kararnamenin mevzubahs muamelenin icra
sından evvel Elrice memuriyetine tebliğ ve isal edildiğini ispat edecek resmî bir kayit görüleme
diği gibi muhbire ait paradan ayrılan meblâğı mezbur hakkında hiçbir iddia ve müracaat vaki 
olmadığı ve bundan başka Üsküdar Livası "Memurin Muhakemat,, Encümenince de men'i muha
kemesine; karar verilmiş olmakla. 

Muktazi takibatta bulunulmuş ise de, bu baptaki evrakı davanın Erdek yangınında hazine vekili-
evinde yanması ve iddiayı ispat edecek vesika olmamasından. 

Bu adam vefat etmiş emval ve varisi de bulunmamış olmakla. 

Bu adam vefat edip karısının evlenmesi dolayısile maaş tahsis edilememesi ve kız kardeşinin de 
terekesine vaziülyet olduğu tebeyyün ettirilememe sinden. 

Bu para hakkında evvelce Trabzon Hukuk mahkemesine müracaatla, dava açılmış ise de Trabzonun 
• işgali hasebile evrakı müspite ve deavinin kaybolmasına mebni davanın takip ve paranın tahsiline 
imkân kalmamasından. 
Bu adamların ikisinin de ölmüş olması ve borçlarının tahsiline medar olacak emvali de bulunmadığı 
mahallî meclisi idare mazbatasından anlaşılmakla. 
Bu hususta açılan mahkeme neticesinde Ardahan Aslî Mahkemesinden verilen beraet kararının 
Temyiz Mahkemesince de tasdik edilmiş olmasından. 
Bu hususta açılan mahkeme neticesinde Ardahan Aslî Mahkemesinden verilen beraet kararının 
Temyiz Mahkemesince de tasdik edilmiş olmasından. 

Bu adamın hayat ve mematı meçhul ve müruru zaman da vaki olmasından. 

>> >> »> a >> >> t> t> )t 

v >> » v }} 5> C » " » • 

Sandıklıya gönderilip yolda zayi olan emanet bedeli olup müsebbibi belli değil ve müruru zaman 
müddetine de dahil olmakla. 
Borçlunun bulunmamasından ve müruru zaman müddetine de dahil olmakla. 

{ Ücreti Mevrit merkezlerince tahsil edilecek telgraf ücreti olup mürsiliileyhleri bulunamamasından 
ve müruru zaman müddetine de dahil olmakla. 
Mebahisi telgraf iye irsaliye tabiyesi olup satılanı ıyan mütebaki nüshalar bedeli. 
28 temmuz 303 tarihinde tahsil edildiği halde kaydı kapatılamamasından. 

22 eylül 306 

Evrakı müspitesi bulunmamasından ve müruru zaman müddetine de dahil olmakla. 
8 teşrinisani 308 de tahsil edildiği halde kaydı kapatılamamasından. 
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Kaydının 
terkini 

istenilen 
Lira K. 

13 

Ait olduğu 
malsandığı 

04,38 Posta, Telgraf Umum Mü
dürlüğü 

21 
14 26,07 

21,10 
51,20 
95 
02,24 
25 
24,28 
19,04 
22,24 
24,34 
24,28 
24,34 
61,28 
12,35 
52 
93 
78,36 
08,02 
24,34 
02,24 
39,12 
64,52 
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81,20 
05,36 
66,12 P<j)sta, Telgraf Umum Mü

dürlüğü 
57,30 
63 

1 
44 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
13 
14 
20 
39 
6 
7 
1 
1 

693 

1 
15 
22 

5376 

87 

306 
1 

10 

4 
2 
1 
10 
1 
1 
57 

75,24 
02,24 
66,02 
31,10 
91,08 
50,02 
21,18 
21,14 
27,14 
19,04 
21,14 
90,36 

Zimmetin nev'i 

Mahkeme masrafı 
Telgraf parası 
Kalay ve kurşun be
deli 
Paket parası 

Havale „ 
" »> 

Paket bedeli 

Paket hırsızlığı 
v » 

Paket bedeli 

>> >> 
Eşkiya 

Paket bedeli 

Havale „ 
Eşkiya harsızlığı 
Paket bedeli 

Eşkiya hırsızlığı 

Borçlunun adı ve memuriyeti 

Müsebbibi belli değil 

Hicaz İane Komisyonu 
isviçre İdaresi 

Müsebbibi belli değil 

Şaki Çakırcalı 

Şaki Çakırcalı 
n it 

Loros Eşkiyası 
Müsebbibi belli değil 
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Terkini mucip sebeplerin hulâsası 

Viyanadan Üsküdara gönderilen taahhütlü mektubun kaybolması ve müruru zaman müddetine 
de dahil olmasından. 
Evrakın kaybolması ve müruru zaman müddetine de dahil olmasından. 

Evrakın kaybolması ve müruru zaman müddetine de dahil olmasından, 

7 mart 325 tarihinde tahsil edildiği halde kaydı kapatılamadığından. 
7 mart 325 tarihinde tahsil edildiği halde kaydı kapatılamadığından. 

işbu zimmetin evrakı müspite ve esasiyesinin bulunamaması hasebile müsebbipleri tespit edileme
mesi müruru zaman haddine de dahil olmakla. 

İşbu zimmetin mahalli tahsili olmaması ve müruru zaman haddine de baliğ olmasından. 
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Zimmetin nev'i 

Eşkıya hırsızlığı 
11 5> 

11 >> 

J> >> 

Paket bedeli 
11 » 

» 
• 1 

11 

>> 
>5 

» 
5> 

11 

1 

1 

7 

1 

1 

> 
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Eşkiya hırsızlığı 
Havale bedeli 
Mahkeme masrafı ve 

Borçlunun adı ve memuriyeti 

Müsebbibi belli değil 
Şaki Çakırcalı 
Müsebbibi belli değil 
Şaki Çakırcalı 
Müsebbibi belli değil 

5226 31 Cebelibereket 

10 50 TuJ3 İnhisarı Umum Mü
dürlüğü 

7 60 i „ 

111 21 Yozgat 

631 70 Tuz inhisarı Umum Mü
dürlüğü 

22 Adalar 

23 „ 

5 Tetkik ve Tasfiyei Hesa-
bat Müdürlüğü 

10 ; „ 
.10 

8 
9 
1 
2 
3 
3 
9 

Loros Eşkiyası 
Mürsil Göriceli Tevfik Ef. 
Sivrihisar Sarıköy Posta 

farkı fiatı Bedros Ağa 
Fransız kuvayi işga-
liyesi tarafından ah-
zu gasp Güvernür M. Andre 

Dava vekil ücreti 

17 11 17 

Eşkiya tarafından 
kaçırılan para 
Tuz, para ve mahke
me masrafı 

Karışık biradan do
layı 
Karışık biradan do
layı 

Fazla tediyat 

17 11 

Aidattan 

Rizeli Şolta oğlu İsmail 

Nevşehirli Yuvan 

Yozgat 16 inci Daire Tahsildarı Mah
mut Ef. -
Amasrı Düyunu Umumiye Esbak Me
muru Hilmi Ef. ve kefili Terzi oğlu 
Hüseyin Kaptan 

Bakkal Kiryako 

„ Yorgi 
Mümeyyiz İsmail ve Kâtibi Emin Efen
diler 
İmalâtı Harbiyeden istenilen 
Mülâzim Memet Ef. 
Yüzbaşı Memet Rüştü Ef. 

M. Şevket Ef. 
Doktor Selâmi Ef. 

„ Osman Ef. 
Birinci Mülâzim Tahir Ef. 
Yüzbaşı Ömer Lûtfi Ef. 

„ Tekaüdü Süleyman Ef. 



Terkini mucip sebeplerin hulâsası 

işbu zimmetin mahalli tahsili olmaması ve müruru zaman haddine de dahil olmasından. 

Evrak ve senedatm yanması ve mahalli tahsili de olmamasından. 

Mahalli ikameti tespit edilememesinden. 

Bu adam mübadeleten Yunanistana gitmiş ve paranın sarifi olan Düyunu Umumiye Memuru Es-
bakı Sokrat Ef. de Yunanistana kaçmış olmakla. 
Bu paranın çalınmasında tahsildar Mahmut Efendinin sun'u taksiri olmadığı cereyanı halden ve 
mütecasirlerin emval ve emlâki bulunmadığı. 

Bu adamların mübadele ile Yunanistana gitmiş olmalarından. 

Bu zimmetlerin takip ve tahsili, borçluların 10, 15 sene evvelki vaziyetlerile şimdiki adreslerinin 
bilinmesine mütevakkıf olup bu ise, yüzlerce dosya üzerinde tetkikat ve taharriyat yapılmasını mu
cip olarak miktarı mühim yekûnlar teşkil eden zimmetlerin takibine sekte ve bilhassa borçluların 
şimdiki vaziyetlerinin tespiti için icap eden mahallerle mütemadi muhaberatta bulunularak bey
hude vakit kaybetmelerine ve aranılan paradan fazla kırtasiye masrafı yapılmasına sebep olacağın
dan, tahsiline lüzum görülmemekle. 
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Zimmetin nev'i 

Aidattan 

Borçlunun adı ve memuriyeti 

Binbaşı Galip Ef. 
Kolağası İsmail Hakkı Ef. 
Birinci Mülâzim Seyyar Ef. 
Binbaşı B. Sami Ef. 
Mimar Tahsin Ef. 
Birinci Mülâzım Şevket E£ 
Binbaşı Ali Yusuf Ef, 

„ Refet Ef. 
Birinci Mülâzim H. Tahsin Ef. 
Mülâzim Hüseyin B. 
Binbaşı Ali Haydar Ef. 

„ Hüseyin B. 
Miralay İsmail B. 

„ Remzi B. 
Yüzbaşı Riza Ef. 
Tabut İmamı Veysel Ef. 
Tüfekçi Fehmi Ef. 
Tevfik Ef. 
Yüzbaşı Atıf Ef. 
Birinci Mülâzim Muzaffer Ef. 
Osmanlı Bankası 
Harbiye Nazareti 
Mülâzim Şevki Ef. 
İkinci Mülâzim Mamhut Ağa 
Mirliva Ethem Pş. 

Yüzbaşı Murat Ef. 
Bölük Kumandanı E. Fikri Ef. 
Haribye Mutemetliğinee tevkif olunan 
Ziraat Memuru Artin Ef. 
Hariciye Nazareti 
Odacı Hüseyin Ağa 
Ali Şevki Ef. 
Kirya Papadoplos 
Birinci Mülâizm Nuri Ef. 
Ankara Meb'usu ö. Mümtaz B. 
Safa B. 
Polis İbrahim Vehbi Ef. 

„ Vasıf Ef. 
„ Yusuf Ziya Ef. 

Osman Vasfi Ef. 
Polis îshak Lütfü Ef. 

„ Mahmut Ef. 
Muavin Ahmet Kadri Ef. 
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• 13 üncü sayfadaki meşruhat veçhile. 
t 
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Zimmetin nev'i Borçlunun adı ve memuriyeti 
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Tazminat 
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Tazmin 
Aidat 
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Divan Mümeyyizlerinden Cemil B. 
Jandarma Mülâzimi Tevfik Ef. 
Süleyman Ef. 
Faik Ef. 
Fuat Ef. 
Mustafa Asım Ef. 
Ahmet Hamdi Ef. 
Kemal Ef. 
Memet Ef. 
Yüzbaşı Memet Ef. 

Kâmil Ef. 
îbrahim Ethem Ef. 
Ahmet Hamdi Ef. 
Hurşit Ef. 
Binbaşı Ziya B. 
Binbaşı Tahsin B. 
Ethem Şükrü Ef. 
Dahiliye Nazareti 

„ Mutemedi 
îmam Abdüllâtif 
Yüzbaşı Mustafa Ef. 
Binbaşı Ahmet Lütfü Ef. 
Basri B. 
Ali Galip B. 
Konaklar Müfettişliği 
Hüseyin Fikri Ef. 
Harbiye Nazareti 

Ali Galip Ef. 
Sıtkı Ef. 
Memet Ef. 
ismail Ef. 
Ali Riza Ef. 
Memet Riza Ef. 
Hakkı Ef. 
Memet Zeki Ef. 
Ahmet Ef. 
Memet Fahri Ef. 
Ahmet Rifat Ef. 
Riza Ef. 
Memet Usta 
Rifat Üzeyir Ef. 
Yüzbaşı Ahmet Refik Ef. 
Faiz Ef. 
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Terkini mucip sebeplerin hulâsası 

13 üncü sayfadaki meşruhat veçhile. 



- 18 

Kaydının 
terkini 

istenilen 
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Ait olduğu 
malsandığı 

11 Tetkik ve Tasfiyei Hesa-
bat Müdürlüğü 
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24 
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12 
16 
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16 
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15 
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16 
15 
13 
13 
13 
13 
16 

Zimmetin nev'i 

Aidat 

Tekaüt aidatı 

Borçlunun adı ve memuriyeti 

Bekir Sıtkı Ef. 
İbrahim B. 
Memet Maksut Ef. 
Memet Eşref Ef. 
Ragrp Ef. 
Mustafa Ef. 
Nüzhet Ef. 
•Memet Celalettin Ef. 
H. Hüsnü Ef. 
İbrahim Ef. 
Ahmet Ef. 
Raif Ef. 
Musa Ef. 
Osman Nuri Ef. 
Nüzhet Ef. 
Rifat Ef. 
Tevfik Ef. 
Hamyak Ef. 
Abdülkadir Ef. 
Yusuf Ef. 
Hasan Ağa 
Halil Ef. 
Hüseyin Ef. 
Memet Emin Ef. 
Hüseyin Hakkı Ef. 
Sabri Ef. 
İsmail Ef. 
M. Riza Ef. 
Esat Ef. 
Hüseyin Ef. 
M. Necip Ef. 
Nurettin Ef. 
Ilyas Ef. 
Süleyman Usta 
Tahsin Ef. 
Emin Pş. 
Rifat Pş. 
Ziyaettin Ef. 
Kemal Ef. 
Ali Pş. 
Emin £ş. 
Rifat Pş. 
Ali Pş. 
Ziyaettin Ef. 
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13 üncü sayfadaki meşruhat veçhile. 
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Ait olduğu 
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16 Tetkik ve Tasfiyei Hesa-
bat Müdürlüğü 
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Borçlunun adı v 

Kemal Ef. 
'Ahmet Eauf Ef. 
î. Hakkı Ef. 
Mustafa Hamdi Ef. 
Yusuf Ziya Ef. 
Ali Ef. 
Riza Ef. 
Hasan Tahsin Ef. 

Benemciyan Ef. 

Belli değil 
Osman Remzi Ef. 
Edip Ef. 
Kigork Ef. 
Tevfik Nazif Ef. 
Remzi Ef,, 
Todoraki Ef. 
Memet Tevfik Ef. 
Feyzullah Ef. 
Ahmet Nuri Ef. 
Hasan Ef. 
Mustafa Ef. 
Zebur Ef. 
Memet Emin Ef. 
Kâmil Ef. 
Cevdet Ef. 
Fenerler idaresi 
Muratoğlu Ahmet Ef 
Miğirdiç Ef. 

Hasan Basri Ef. 
Sagakyan Ef. 
Nuri Ali Ef. 
Ulvi Ef. 
Keleyan Ef. 
Raul Sureyan Ef. 
Ahmet Ef, 
Hamza Ef. 
Hüseyin Ef. 
Şükrü Ef. 
Süleyman Ef. 
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Terkini mucip sebeplerin hulâsası 

l 13 üncü sayfadaki meşruhat veçhile. 
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i >> 
>» 
» 
" 
." 
» 
» 

i »> 

» 
» 
» 
» 
" 
>> 
»» 

; » ı 

" 
" 

| 

" 
» 
» 
)> 

v 
» 
>> 
» 
» 
»> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
>» 
j > 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
»» 
5» 

>» 
» 
» 
» 
» 
J J 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
)> 
» 

Zimmetin nev'ı 

Tekaüt aidatı 
» » 
» n 
» » 
»> » 
» » 

Harcırahtan 
Fazla tediyat 
Harcırahtan 

» 
» 
» 
» 

Avanstan 
» 
» 
» 

Fazla mehuz 
Harcırah 
Harcırah 

j » 

5» 

Harp vergisi 
Fazla mehuz 

» » 
» » 

Tazminat 
» 
» 
»> 
»> 
» 
» 
'» 
» 

Harcırahtan 
» 
» 

Tazminat 
»> 
» 
» 
» 
» 

Borçlunun adı v 

Murtaza Ef. 
Hüseyin Ef. 
Karabet Ef. 
Abduvin Eazi Ef. 
Franklin Ef. 
Abdülmecit Ef. 
Dimstokli Ef. 
Bez fabrikası 
Mahmut Ef. 
îzzet Ef. 
Kofudi Ef. 
Sait Ef. 
Memet Murat Ef. 
Ömer Ef. 
İbrahim Ef. 
Faik Durmuş Ef, 
î . Hakkı Ef. 
Hikmet Süreyya Ef. 
Ahmet Hamdi Ef. 
Tevfik Ef. 
Ali Haydar Ef . 
îhsan Ef. 
Ali Muhsin Ef. 
Muzaffer Ef. 
Kenan Ef. 
Ahmet Hüsrev Ef. 
M. Ali Ef. 
Süleyman Tayyar Ef. 
Memet Ziya Ef. 

, Ömer Hüsnü Ef. 
Abdülgani Ef. 
Mes'ut Ef. 
I. Hakkı Ef. 
Ahmet Şükrü Ef. 
Halil Ef. 
Tevfik Ef. 
Zekeriya Ef. 
Cemil Ef. 
Halil Ef. 
Mahmut Tabir Ef. 
Cemil Ef. 
Bekir Sıtkı Ef. 
Ahmet Şükrü Ef. 
Hilmi Ef. 
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- . 2 4 -

terkini 
istenilen 
Lira K. j 

Ait olduğu 
malsandığı 

22 itetkik ve Tasfiyei Hesa-
bat Müdürlüğü 

11 
11 
16 
16 
24 
21 
12 ; , 
13 , 
22 : , 
20 
13 
14 
19 

ıs ; , 
20 
20 \ , 
20 j , 
12 
19 
24 : , 
20 
18 
17 : , 
14 
16 ! , 
16 
16 

ıı 
21 , 
21 
21 ; , 
21 i , 
20 : , 
16 
20 
27 ; , 
27 ; , 
27 : , 
27 
28 : , 
28 ; , 
27 
27 ; , 

> ?> 

> 33 

3 33 

3 33 

> 7) 

3 33 

3 33 

3 ) 3 

3 33 

3 33 

» 33 

3 33 

3 37 

3 33 

3 33 

3 33 

3 33 

3 »3 

3 33 

3 33 

3 33 

3 33 

3 37 

3 33 

3 33 

3 33 

3 33 

> 37 

» 33 

3 33 

3 33 

3 33 

3 33 

3 33 

3 33 

» 33 

3 33 

7 33 

> 33 

3 33 

7 33 

3 33 

3 37 

Zimmetin nev'i 

Tazminat 
Pul bedeli 
Tazminat 
Harcırahtan 

>> 
Tazminat 

33 

Fazla mehuz 
53 33 

Tazmin 
Fazla mehuz 

" " 
Tazmin 

5» 

33 

33 

Fazla tediyat 
Tazmin 
Tazmin 
Fazla mehuz 
Tazmin 
Fazla mehuz 

V 33 

Avanstan 
Fazla mehuz 

» }> 

" " 
' 3 33 

* Tazmin 
Aidat 

33 

33 

33 

Fazla mehuz 
33 33 

33 33 

Aidat 
33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

Borçlunun adı ve memuriyeti 

Aptullah Zühtü Ef. 
Borçlu belli değil 
Abdurrahman Nafiz Ef. 
Şevki Ef. 
İrfan Ef. 
Memet Ef. 
Ömer Fevzi Ef. 
Ali Riza Ef. 
Nazif Ef. 
Ahmet Aziz Ef. 
Ali Riza Ef. 
Nazım Ef. 
t Hakkı Ef. 
Hüseyin Ef. 
Recep Naci Ef. 
İbrahim Ef. 
Kirkor Çeleyan Ef. 
Ali Eyüp Ef. 
Memet Şevket Ef. 
Yusuf Ziyaettin Ef. 
Tevfik Ef. 
Sırrı Ef. 
Naim Ef. 
Arif Ef. 
Kâzım ve Mustafa Efendiler 
M. Sait Ef. 
Binbaşı Apti Ef. 
M. Asım Ef. 
M. Rifat Ef. 
Ömer Naim Ef. 
Basri Ef. 
İsmail Ef. 
Hasan Fehmi Ef. 
Miğirdiç Ef. 
Hakkı Ef. 
Harbiye Nezareti 
Ahmet Ef. 
Hikmet Ef. 
Talât Hamı Ef. 
Ali Riza Ef. 
Ahmet Hulusi Ef. 
Ahmet Tevfik Ef. 
Ahmet Ef. 
t Hakkı Ef. 
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'•'İ 

13 üncü sayfadaki meşruhat veçhile. 

* 



- 2 6 -

Kaydının 
terkini 

istenilen 
Lira K. 

Ait olduğu 
malsandığı Zimmetin nev'i Borçlunun adı ve memuriyeti 

Aidat Ahmet Rüştü Bf. 
Ali Asım Ef. 
Sabri'Ef. 
Ahmet Refik Ef. 
îsak Ef. 
Suphi Ef. 
Mahmut Sami Ef. 
Veysel Ef. 
îhsan Ef. 
Memet Ef. 
İbrahim Necmettin Ef. 
Şemsettin Ef. 
Ahmet Hamdi Ef. 
Abdülhalim Ef. 
Memet Adil Apti Ef. 
Kâzım İbrahim Ef. 
Kâmil Behçet Ef. 
Muallim Apti Ef. 
Osman Ef. 
Bahattin Ef. 
Hafız Ef. 
Osman Ef. 
Seyfettin Ef. 
Sırrı Ef. 
Yusuf Ef. 
M. Kâmil Ef. 

Şehbenderlik hasıla- Bazı daireler namına 
tından İsmail Ef . 

„ „ Murtaza Ef. 
„ „ Bektaş Ef. 
„ „ Sırrı Ef. 
„ „ Hasan Şerif Ef. 

Tahsin Ef. 
Mustafa Şeref Ef. 
Memet Ef. 
Adnan Kani Ef. 
Abdürrezzak Ef. 
Sait Ef. 
Mes'us Ef. 
Aziz Ef. 
AptullahEf. 
Zebur Ef. 

Fazla mehuz Mustafa Fevzi Ef. 
„ „ Ali Haydar Ef. 

Fazla mehuz 

Tazmin 
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Râydınifl 
terkini 

istenilen 
Lira K. 

30 
2& 
24 
54 
56 
41 
56 
43 
33 
41 
71 
41 
62 
54 
62 
54 
63 

, 51 
74 
45 
50 
41 
32 
33 
62 
55 
41 
41 
47 
36 
63 
34 
34 
41 
37 
34 
71 
42 
42 
42 
42 
42 
42 

Ait olduğu 
malsandığı 

Tetpk ve Tasfiyei Hesa-
bat | Müdürlüğü 

/ , 

Zimmetin nev'i 

Fazla mehuz 

Tekaüt aidatından 

Borçlunun adı ve memuriyeti 

Abdülkadir Ef. 
M. Nuri Ef. 
Saip Ef. 
Tevfik Ef. 
Ahmet Şevki Ef. 
Nadir Pş. 
Salih Refik Ef. 
Memet Ef. 
Memet Nafiz Ef. 
Memet Ef. 
Faik Ef. 
Aptullah Ef. 
Ahmet Nuri Ef. 
Sait Ef. 
Riza Ef. 
Hasan Basri Ef. 
Muhittin Ef. 
M. Nuri Ef. 
İbrahim Nuri Ef. 
SaitEf. 
Kenan Ef. 
Mustafa Ef. 
Ali Şükrü Ef. 
İskender Ef. 
M. Raif Ef. 
Bekir Ef. 
Vefa Ef. 
M. Behçet Ef. 
Ahmet Nazım Ef. 
H. Hüsnü Ef. 
Cavit Pş. 
Memet Gilâni Ef. 
Rasim Ef. 
Arif Ef. 
Fuat Ef. 
Celâlettin Ef. 
Halit Celâl Ef. 
Sabih Ef. 
İbrahim Ef. 
Abdurrahman Ef.« 
Seyit Bahri Ef. 
Ferit Ef. 
Ferit Ef. 
NailEf. 
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Kaydının 
terkini 

istenilen 
Lira K. 

42* 

42 
42 
42 
42 
42 
42 
42 
42 
42 
42 
41 
33 
61 
54 
32 
32 
61 
74 
41 
71 
71 
42 
42 
42 
42 
42 
42 
42 
42 
42 
60 
69 
69 
36 
36 
47 
47 
45 
34 
37 
40 
40 
32 

"Ait olduğu 
malsandığı 

Tetkik ve Tasfiyei Hesa-
bat Müdürlüğü 

» J> 

it it 

it it 

ti )i 

ti ii 

it t) 

it » 

ti it 

ti ti 

1) » 

II ti 

i) it 

1) it 

it ti 

)t }> 

II II 

ti » 

II II 

İt II 

II II 

1i 5» 

» ." 
}> » 

II ti 

II J> 

II 5> 

5> JJ 

II Iİ 

II ti 

II it 

II it 

» » 
II J» 

il » 

II'; ti 

II İt 

II it 

II it 

II ti 

» » 
II it 

II İt 

ti İt 

Zimmetin nev'i Borçlunun adı ve memuriyeti 
• ^ ™ ^ ^ " " ^ " " * , B * i * ^ ^ " " ' * , ' ^ B q " m*m^m^^^mmmmmmm^mm^m^^^mt^^^^^mm^^^t*alm&m^mma**ill*mmmm 

Tekaüt aidatından Mahmut Celâlettin Ef. 
„ 't „ 0 . Veli Ef. 
„ „ Fehmi Ef. 
„ „ Memet Fahri Ef. 
„ „ Ahmet Eyip Ef. 
„ „ Hilmi Ef. 
„ w Nüzhet Ef. 
„ „ Ömer Kadri Ef. 
„ „ Halit Ef. 
„ )f Muhittin Ef. 

„ Haydar Ef. 
„ „ Hayrullah Ef. 

Cemal Ef. 
„ ' Bekir Ef. 

„ „ Halil Ef. 
„ „ Osman Fevzi Ef. 

Reşat Ef. 
Reşat Ef. 
Hilmi Ef. 

„ „ Feyzullah Ef. 
„ „ Rüştü Ef. 

Ahmet Ziya Ef. 
„ „ Şemsettin Ef. 

H. Avni Ef. 
Fuat Ef. 

„ „ Ahmet Nurettin Ef. 
„ „ Necati Ef. 

Galip Ef. 
Ahmet Ef. 
Hamdi Ef. 

„ „ Hüseyin Ef. 
„ „ Nuri Ef. 

„ Nihat Ef. 
„ „ Faik Ef. 
„ „ Aziz Ef. 
„ „ H. Tahsin Ef. 
„ „ Hamdi Pş. 
„ „ Memet Murat Ef. 

„ Memet Ef. 
H. Hamdi Ef. 

„ „ Faik Ef. 
„ „ Ahmet Emin Ef. 
„ „ Esat Sait Ef. 
„ „ Salih Mahmut Ef. 
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Kaydının 
terkini 

istenilen 
Lira K. 

34 

53 
49 
59 
58 
52 
68 
40 
36 
60 

45 
56 
56 
56 
56 
56 
56 

.54 
54 
54 
54 
54 
36 
65 
65 
60 
61 
41 
73 
73 
56 
56 
56 
38 

38 
38 
67 
37 
32 
61 
61 
47 

Ait olduğu 
malsandığı 

tetkik ve Tasfiyei Hesa-
bat Müdürlüğü 

55 55 

" " 
55 55 

• 55 55 

55 55 

55 55 

55 55 

55 55 

55 55 

55 55 

55 55 

" ' » 
55 55 

55 55 

55 55 

55 55 

55 55 

M M 

55 55 

55 55 

55 5) 

55 55 

55 55 

55 55 

55 55 

55 55 

55 55 

55 55 

55 55 

55 55 

55 55 

55 55 

55 55 

55 55 

55 55 

55 55 

55 55 

55 » 

35 55 

55 » 

J> « 

Zimmetin nev'i 

Tekaüt aidatından 
53 

" 
55 

55 

33 

35 

55 

55 

> 
> 
J 

» 
> 
> 
j 

s 
Şehebenederlik hası
latından 

J> 

>> 
? j 

J> 

» 
>J 

Fazla mehuz 
>> » 

Fazla mehuz 
55 5) 

33 33 

33 35 

55 53 

M 35 

Avanstan 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

Fazla mehuz 
Hasılattan 
Fazla mehuz 
Hasılattan 
Harcırahtan 
Hasılattan 

»5 

55 

Şehbenderlik hasıla
tından 

J> 

» 
>» 
>> 
» 
>> 
»> .- i; '> 

" 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

»5 

Borçlunun adı ve memuriyeti 

îsa Ef. 
Jandarma taburu 
Şemsettin Ef. 
Nikola Ef. 
Yorgi Ef. 
îsak Naftani Ef. 
Ali Ragıp Ef. 
Fuat Ef. 
Hakkı Ef. 

Köleyan Ef. 
Numan Ef. 
Veli Cevdet Ef. 
Davit Nesim Ef. 
Benemciyan Ef. 
Suris Ef. 
Enver Ef. 
Aziz Ef. 
Benemciyan Ef. 
Muiz Ef. 
Davit Nesim Ef. 
Veli Cevdet Ef. 
Mustafa Behçet Ef. 
Eoma Şehbenderliği 
Hüseyin Ef. 
Memet Şerif Ef. 
Etem Ef. 
Şerif Ef. 
Etem Ef. 
Ömer Hikmet Ef. 
Hüseyin, Hilmi ve Ali Efendiler 
îrfan Ef. 
Memet Sait Ef. 
Ali Fethi Ef. 

Mustafa Şevki Ef. 
Yusuf Ef. 
Abdurrahaman Ef. 
Biriç Ef. 
Lepn Ef. 
Viktor Başoz Ef. 
Madam Ebeko 
Josef Ef. 
Ogust Ef. 
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Kaydının 
terkini 

üsteni len 
Lra K. 

~ 45° 

45 
45 
67 
56 
67 
45 
66 
66 
66 
47 
57 
47 
47 
29 
57 
47 
47 t 

75* 
54 
63 
67 
31 

• 38 
61 
61 
61 
61 
47 
38 
47 
71 
45 
67 
47 
54 
47 
54 
57 
57 
51 
49 
45 
45 

Ait olduğu 
malsandığı 

Tetkik ve Tasfiyei Hesa-
bat Müdürlüğü 

33 33 

5) 33 

33 33 

33 33 

33 33 

33 33 

" i 33 33 

33 33 

33 33 

33 33 

33 33 

33 33 

33 33 

33 33 

33 33 

33 33 

33 33 

33 33 

33 33 

} t »I 

33 33 

33 33 

33 33 

33 33 

33 33 

33 33 

33 33 

33 33 

33 33 

33 33 

33 33 

33 3} 

33 33 

33 33 

33 33 

33 33 

33 33 

33 » 

33 )3 

33 33 

33 » 

33 JJ 

33 }J 

Zimmetin nev'i 

Şehbenderlik hasıla
tından 

33 33 

33 33 

33 33 

33 33 

33 33 

33 33 

33 33 

33 33 

33 33 

33 33 

33 33 

33 33 

3» 33 

33 33 

33 33 

33 33 

33 33 

33 33 

33 33 

33 33 

33 . 33 

33 33 . 

33 3> 

33 33 

33 3) 

33 33 

33 33 

33 33 

33 33 

» 33 

33 33* 

33 33 

33 3) 

33 33 

33 33 

33 » 

33 33 

33 JJ 

33 33 

» 33 

33 33 

33 33 

3» » 

Borçlunun adı 

Memet Hüsnü Ef. 
Niyazi Ef. 
Kadri Ef. 
Hüseyin Hüsnü Ef. 
Nesini Sami Ef. 
Kasapyan Ef. 
Osman Mazhar Ef. 
İsmail Ef. 
Süleyman Sami Ef. 
Mahmut Ef. 
Veli Ef. 
Sait Ef. 
Ahmet Ef. 
Abbas Ef. t 
Murtaza Ef. 
Ulvi Ef. 
Hakkı Ef. 
Süleyman Ef. 
Asım Ef. 
Hatice Sultan H. 
Memet Ef. 
Dört talebe 
Ahmet Ragıp Ef. 
İsmail Ef. 
Şaban Ef. 
Ahmet Murat Ef. 
Osman Edip Ef. 
Ömer H|kmet Ef. 
Ömer Lûtfi Ef. 
Abduş Razi Ef. 
Mustafa Ef. 
M. İrfan Ef. 
L. Nailî Ef. 
İstepan Hareyan Ef. 
Bohor Aroyel Ef. 
Ahmet İffet Ef. 
Abduş Razi Ef. 
Avram Isak Ef. 
Memet Ef. 
Salih Ef. 
İsmail Ef. 
Ali Ef. 
Ahmet Ef. 
Ahmet Ef. 
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Kaydının 
terkini 

istenilen 
Lira K. 

45" 

49 
49 
49 
49 
45 
57 
71 
71 
71 
71 
71 
72 
72 
71 
47 
47 
33 
56 
44 
44 
44 
71 
71 
71 
40 
71 
71 
47 
47 
71 
71 
45 
44 
38 
32 
63 
31 
45 
31 
67 
67 
31 
54 

Ait olduğu 
malsandığı 

Tetkik ve Tasfiyei Hesa-
bat Müdürlüğü 

11 / 11 

Zimmetin nev'i 

n ?? 

11 11 

İl 11 

11 11 

Hasılattan 
11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

İt 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

Fazla tediyat 
Hasılattan 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

Borçlunun adı ve memuriyeti 

Memet Emin Ef. 
Hasanoğlu Hasan Ef. 
Ahmet Ef. 
Memet Ef. 
Ahmet Ef. 
İsmail Ef. 
Madam Rober 
Mahmut Muharrem Ef. 
Vahram Ef. 
İbrahim Azım Ef. 
Ohannis Ef. 
Ali Hüseyin Ef. 
Borh Ef. 
Nebil Ef. 
Karabeytan Ef. 
Necip Karı Ef. 
Hamdi Murat Yusuf Ef. 
Mavro Dimitri Ef. 
Lûtfi Ef. 
Kosti Apostal Ef. 
Bıdri Nikola Ef. 
Kalfa Pres Ef. 
Hayım Ef. 
H. Nazif Ef. 
Kaplan Maks Ef. 
Ahmet Hamdi Ef. 
Levi Samoil Ef. 
Tevfik Ef. 
Barye Reon Ef. 
Hasan Rasim Ef. 
Hasan Şerif Ef. 
Fanştayin Ef. 
Hasan Ef. 
Yorgi Ef. 
Fuat Pş. 
Ahmet Münip Ef. 
Bedros Ef. 
Nikola Dimitri Ef. 
Abdullah Ef. 
Posen Ef. 
Süreyya Ef. 
Hasan Fehmi Ef. 
Süleyman Ef. 
Salih Ef. 



- 3 7 -

Terkini mucip sebeplerin hulâsası 

• 13 üncü sayfadaki meşruhat veçhile. 

r 



- 3 8 -

Kaydının 
terkini 

istenilen 
Lira K. 

67 

67 
67 
67 
47 
44-
44 
44 
71 
71 
48 
71 
71 
71 
71 
45 
33 
33 
31 
31 
31 

31 
31 
38 
55 
72 
40 
65 
65 
65 
65 
65 
65 
65 
65 
65 
65 
65 
65 
65 
65 
65 
65 

Tetkik 

Ait olduğu 
malsandığı 

ve Tasfiyei Hesa-
bat Müdürlüğü 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

ti 

33 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

33 

. 55 

55 

55 

5 ) 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

35 

53 

33 

33 

33 

335 

555 

33 

33 

33 

33 

33 

n 

« 
M 

33 

33 

33 

33 

33 

n 
33 

3 » 

3 3 

3 2 

33 

n 
n 
n 

3 2 

33. 

n 
3 2 

n 
32 

Zimmetin nev'i 

Hasılattan 

Şehbenderlik hasıla
tından 

35 

55 

53 

53 

33 

55 

Aile maaş bakiyesi 
Fazla mehuz 

35 

55 

55 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

32 

33 

33 

33 

33 

32 

32 

Borçlunun adı ve memuriyeti 

Şaban Ef. 
Ahmet Ömer Ef. 
İbrahim Ef. 
Saim Ef. 
Fehmi Ef. 
Olgot Bilât Ef. 
Amele Biro Ef. 
Şubatçı Ef. 
Yusuf Rahmi Ef. 
Yusuf oğlu Mahmut Ef. 
Murat Ef. 
Hayyam Sait Hüseyin Ef. 
Kayser Veto Ef. 
Hamburg Dağlı Ef. 
Palas Vitali Ef. 
Berber Misel Ef. 
Cevat Veliyeddin Ef. 
Masrip Ef. 
Pandeli Ef. 
Ahmet Ef. 

Ahmet Ef. 
Hüseyin Ef. 
Memet Ef. 
Tevfik B. 
Ahmet Necati Ef. 
Hüseyin Ef. 
İdris Ef. 
Ali Nazmi Ef. 
Halil Ef. 
Mustafa Süleyman Ef. 
Halit Ef. 
Sait Ef. 
Hilmi Ef. 
Emin Ef. 
Nuri Ef. 
Ahmet Ef. 
Mustafa Cevat Ef. 
Nazif Ef. 
Davut Ef. 
Hasan Mustafa Ef. 
Yusuf Malik Ef. 
Memet Şakir Ef. 
Niyazi Ef. 
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Terkini mucip sebeplerin hulâsası 

İ 13 üncü sayfadaki meşruhat veçhile. 

I X 

J 

% 



40 

Kaydının 
terkini 

istenilen 
Lira K. 

65 

65 
65 
65 
65 
65 
65 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
64 
68 
68 
58 
45 
67 
43 
43 
33 
41 
39 
52 
43 
43 
43 
42 
42 
55 
66 

38 
44 
44 
45 
56 
44 
37 
33 

Ait olduğu 
malsandığı 

Tetkik ve Tasfiyei Hesa-
bat Müdürlüğü 

5) 33 

, 33 35 

53 35 

; 33 J > 

55 JJ 

33 >>. 

» j >> 

)> 55 

53 » ' 

55 55 

55 53 

" " 
" " 
35 55 

55 55 

55 55 

55 55 

5 » , 55 

55 55 

55 53 

M İt 

55 55 

53 33 

33 33 

33 35 

' 3 35 

33 35 

55 55 

i 53 33 

; • S» 35 

55 55 

53 35 

53 55 

55 55 

33 33 

55 33 

35 55 

55 33 

53 33 

35 33 

53 • 33 

35 53 

Zimmetin nev'i 

Fazla mehuz 
3 1 1) 

33 33 

35 33 

33 35 

55 55 

Sevk masrafı 
55 55 

• 55 53 ' 

33 33 

33 33 

35 33 

3 5 , 33 

35 35 

33 33 

33 )3 

55 35 

Fazla mehuz 
55 35 

3) 33 

33 )3 

Fazla mehuz 
Avans 

33 

Harcırah 
33 

Fazla mehuz 
33 33 

Hasılattan 

Şehbenderlik 
tından 

* 55 

hasıla-

33 

33 

55 

55 

33 

33 

33 

33 

Borçlunun adı ve memuriyeti 

Zekeriyya Ef. 
Fehmi Ef. 
Niyazi Ef. 
Kadri Ef. 
M. Kâzım Ef. 
Halim Ef. 
Fuat Ef. 
Sabri Ef. 
M. Emn Ef. 
îsmal Ef. 
M. Muharrem Ef. 
M. Fuat Ef. 
îsa Besim Ef. 
Şükrü Ef. 
Riza Ef. 
Muharrem Ef. 
Ali Ef. 
Kâmil Ef. 
Mustafa Ef. 
İbrahim Ef. 
Mustafa Kerim Ef. 
Hasan Necip Ef. 
Artist îlya Ef. 
İsmail Abdullah Ef. 
Nusret Ef. 
Zekeriyya Ef. 
Halil Ef. 
Halil Reşat Ef. 
Ali Ahmet Ef. 
Simon Torna .Ef. 
Muzaffer Ef. 
Aziz Raşit Ef. 
Tevfik Ef. 
Hüseyin Hüsnü Ef. 

H. Hüsnü Ef. 
Ahmet Refik Ef. 
Rifat Ef. 
Ahmet Rasim Ef. 
Bahri Ef. 
Jandarma tabur hey'eti 
Memet Neşet Ef. 
Rüstem Ağa 
Mustafa Ef. 
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Terkini mucip sebeplerin hulâsası 

< 13 üncü sayfadaki meşruhat veçhile. 



42 

Kaydının 
terkini 

istenilen Ait olduğu 
Lira K. malsandığı 

43 Tetkik ve Tasfiyei Hesa-
bat Müdürlüğü 

46 
40 
62 
62 
40 
40 
46 
57 
57 
57 
57 
57 
57 
57 
57 
57 
57 
57 
57 
57 
57 
43 
70 
70 
70 
70 , 
70 
52 
40 
55 
61 
45 
75 
45 

. 4 2 
31 
50 
33 
46 
37 
55 
49 
50 

> )> 

Zimmetin nev'i 

Şehbenderlik hasıla-
Hareırah 

)> JJ 

33 33 

Tazmin 
Harcırah 

>> 
55 

55 

55 

5 ) 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

, 55 

55 

55 

55 

Avanstan 
55 

Avanstan 
Hasılattan 

55 

55 

55 

35 

35 

Fazla mehuz 
55 35 

53 35 

53 33 

33 33 

Tazmin 
Fazla mehaz 
Tazmin 

33 

Zimmet 
Tazmin 

33 

Fazla mehuz 
Tazmin 

33 

Borçlunun adı ve memuriyeti 

Mahmut Celâlettin Ef. 
Süreyya Ef. 
Hüseyin Hüsnü Ef. 
Memet Şükrü Ef. 
Eiza Ef. 
M. Emin Ef. 
M. Tevfik Ef. 
Veysi Ef. 
İsmail Ef. 
Ömer Nuri Ef. 
Nusret Ef. 
Şerafettin Ef. 
M. Nail Ef. 
Kadri Ef. 
Salâhattin Ef. 
M. Arif Ef. 
Zeki Ef. 
Mazlum Ef. 
Karabet Ef. 
Hayri Ef. 
Farbi Haremiz Ef. 
Hüseyin Fahrettin Ef. 
Mustafa Memduh Ef. 
Cevdet Ef. 
Zeynetullah Aptullah Ef. 
ismail Aptullah Ef. 
Salamon Ef. 
Landhavzer Ef. 
Hayrullah Ef. 
Cemil Ef . 
Adliye müfettişi 
Kâmil Ef. 
Mustafa Ef. 
Yusuf Kenan Ef. 
A. Mülhem Ef. 
Muinsiz maaşata 
M. Murat Ef. * 
Abdülbaki Ef. 
M. Nazmi Ef. 
Hasan Ef. 
M. Münir Ef. 
î. Etem Ef. 
Ali Eiza Ef. 
M. Eifat Ef. 
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Terkini mucip sebeplerin hulâsası 

13 üncü sayfadaki meşruhat veçhile. 
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Kaydının 
terkini 

istenilen 
Lira K. 

Ait olduğu 
malsandığı 

42 Tetkik ve Tasfiyei Hesa-
bat Müdürlüğü 

Zimmetin nev'ı 

Tazmin 

Fazla mehuz 

Tazmin 

Fazla mehuz 

Fazla tediyat 
îdare hesabından 
Tazmin 

Aidat 
Fazla mehuz 
Sipariş borcu 
Fazla mehuz 

Borçlunun adı ve memuriyeti 

Hakkı Ef. 
M. Kemal Ef. 
Ali Eiza Ef. 
Kemal Ef. 
Karabet Ef. 
M, Sait Ef. 
Ali Riza Ef. 
M. Sadık Ef. 
M. Sakip Ef. 
Salih Saffet Ef. 
Nuri Ef. 
Şakir Ef. 
Hayri Ef. 
Abdülkadir Ef. 
Ahmet Vefik Ef. 
Kemal Ef. 
Halil Ef. 
t. Hakkı Ef. 
M. Münir Ef. 
Ali Riza Ef. 
Sami Ef. 
Şakir Ef. 
Salih Ef. 
Memet Salih Ef. 
Hüsnü Ef. 
Hüseyin Ağa 
Yusuf Ziyaettin Ef. 
Hüseyin Hüsnü Ef. 
Arifi Ef. 
Ahmet Sami Ef. 
Fehmi Ef. 
M. Tevfik Ef. 
Ali Fahri Ef. 
Vasfi Ef. 
Saffet Ef. 
Eşref Ef. 
Sami Ef. 
Borçlu belli değil 
Ahmet Nurettin Ef. 
Riza Ef. 
Memet Zeki Ef. 
Ekrem Ef. 
Ruh îlhami Ef. 
Sami Ef. 
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Terkini mucip sebeplerin hulâsası 

. 13 üncü sayfadaki meşmhat veçhile. 

/ 

4 
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Kaydının '> 
terkini 

istenilen Ait olduğu 

Lira K. malsandığı Zimmetin nev'i Borçlunun adı ve memuriyeti 

31 Tetkik ve Tasfiyei Hesa-
bat Müdürlüğü Aidat M. Sabilı E l 

41 „ „ Fazla mehuz Saffet Azmi Ef. 
60 „ „ Tekaüt aidatı Veli Ef. 
93 „ „ „ „ Ali Ef. _ 
99 „ „ ,, „ Abdülvehhap Ef. 
$6 » » » ,, Hasan Samih Ef. 
77 „ „ » „ İsmail Ef. 
93 „ „ „ „ İbrahim Namık Ef. 
93 „ „ „ „ Memet Rauf Ef. 
93 „ „ „ „ M. Sami Ef. 
93 „ „ „ „ Muhittin Ef. 
93 „ „ „ _ „ Ali Haydar Ef. 
93 „ „ „ „ M. Avni Ef. 
93 „ „ „ „ M. Ali Ef. 
77 „ „ » „ M. Hilmi Ef. 
93 „ „ „ „ Abdülmecit Ef. 
93 „ „ „ „ Eüstü Ef . 
93 „ „ „ „ İbrahim Ef. 
82 „ „ „ „ Mahmut Ef. 
93 „ ., „ „ Abdülgani Ef. 
93 „ „ „ „ M. Sabit Ef. 
85 „ „ „ „ Celâl Pş. 
77 „ „ „ „ Ahmet Vefa Ef. : 

99 „ „ . „ „ Mahmut Rainiz Ef. 
77 „ „ „ „ Memet Şükrü Ef. 
83 „ „ „ „ Hasan Âb' Ef . 
77 „ ' „ „ „ Borçlu telli değil 
82 „ „ „ „ Sadretcin Ef. 
82 „ . „ „ „ Hüsnü Ef. 
82 „ „ „ „ Necati Ef. 
93 „ ., „ „ Abdülkadir Ef. .,, 
96 „ „ „ „ İbrahim Ef.. 
96 „ „ „ „ İbrahim T.evfik Ef. 
96 „ • „ „ „ İbrahim Ruhi Ef. 
96 „ „ „ „ Memet Bahattin Ef. 
96 „ „ „ „ M. Patin Ef. 
96 „ „ „ „ İffet H. 
96 „ „ „ „ Riza Ef. 
92 „ ., „ „ Süleyman Ef. 
90 „ „ „ „ Ahmet Ef. 
90 „ „ „ „ Rifat İbrahim Ef. 
78 „ ., „ „ M. Faik Ef. 
90 „ • . • „ „ ,.. Şefik Ef. 
81 „ t, . „ Kâmil Hayrettin Ef. 
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Terkini mucip sebeplerin hulâsasr 

13 üncü sayfadaki meşruhat veçhile. 
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Kaydının 
terkini 

istenilen Ait olduğu 
Lira K. malsandığı Zimmetin nev'i Borçlunun adı ve memuriyeti 

90 Tetkik ve Tasfiyei Hesa-
bat Müdürlüğü „ „ İhsan Necip Ef. 

76 „ „ „ „ Aziz Ef. 
76 „ ., „ „ Memet Ekrem Ef. 
99 „ „ „ „ Abdülvehhap Hüseyin Ef. 
80 „ „ Şehbenderlik hasıla-

Harcırah Sembat Ef. 
91 „ :, „ „ Selim Ef. 
91 „ „ „ „ Ahmet Nail Ef. 
91 „ „ „ „ M. Tevfik Ef. 
80 „ „ „ „ Osman Subi Ef. 
96 „ „ „ „ Eskinazi Ef. 
96 „ „ „ „ Memet Fuat Ef. 
96 „ „ • „ „ Yorban Ef. 
96 „ „ „ „ Azaryan Ef. 
96 „ ., „ „ Albron Ef. 
84 „ ,, Fazla mehuz Adem Ef. 
84 „ „ Hasılattan Hasan Basri Ef. 
78 „ „ Fazla mehuz Şefik Ef. 
90 „ ;, Zimmet Arif Ağa 
96 „ „ Fazla mehuz Vahran Sandaryan Ef. 
96 „ ,, „ „ Ertuğrıü Muhsin Ef. 
96 „ „ „ „ Davit Volf Ef. 
96 M ı» » „ Mığırdıç Ef. 
96 „ „ ,, „ Ühannis Ef. 

96 

91 

90 

95 

Abraham Beşeryan Ef. 
Mustafa Hayrettin Ef. 

9 6 » „ . „ Kirkor Ef. 
9 2 » » „ „ İffet H. 
9 0 » » „ „ Muharrem Ef. 

Mahmut Celâlettin Ef. 
9 1 » » „ „ Nuri Ziya Ef. 
9 0 » 5» „ „ A. ismet Ef. 

Hasan Arif Ef. 
9 0 » » „ „ Abdüllatif Ef. 
9 0 » » „ „ Nebil Ef. 
9 0 . » » „ „ Mikail Ef. 
90 „ ,. Hasılattan Ali Ef. 
9 0 ,, ., „ Artin Ef. 
9 0 ., „ Memet Ef. 
90 • „ „ M. Sabit Ef. 
90 „ „ „ İzzet Ef. 

Kirya Maryani Ef. 
95 „ „ „ Eşref Ef. 
89 „ „ „ Nuri Ali Ef. 
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Terkini mucip sebeplerin hulâsası 

13 üncü sayfadaki meşruhat veçhile. 
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Kaydının 
terkini 

istenilen Ait olduğu 
Lira K. malsandığı Zimmetin nev'i 

88 Tetkik ve Tasfiyei Hesa-
bat Müdürlüğü Avanstan 

89 » » » 
u u i) }) » 

oy „ „ .. 
89 „ ,. 

8,9 
89 
89 
90 
89 
95 
95 
95 
95 
95 
95 
95 
95 
95 
95 
95 
95 
95 
95 
95 
95 
95 
95 
95 
95 
95 
95 
95 
95 
95 
95 
95 
95 
95 
95 
95 
95 

Şehbenderlik hasıla
tından 

Doktor maaşı 

Borçlunun adı ve memuriyeti 

Ali Cevat Ef. 
Manii Ef. 
Şevki Ef. 
Bedri Ef. 

Lazari Ef. 
Suphi Ef. 
Reşat Ef. 
Halit Ef. 
Enver Ef. 
Mahmut Celâlettin Ef. 
Mustafa Ef. 
Avram Ef. 
Yorgi Nikola Ef. 
Ahmet Naci Ef. 
Avram Farci Ef. 
Niyat Osman Ef. 
Lûtfi Cemal Ef. 
Hiristaki Ef. 
Ali Sedat Ef. 
Alâettin Ef. 
Afif Ef. 
îlya Ef. 
Mığırdıç Ef. 
Fahrettin Ef. 
Nazif Ef. 
Ulvi Ef. 
Dikran Karabetyan Ef. 
Haçik Ohannis Ef. 
Serkis Artinyan Ef. 
Alber Fresko Ef. 
Ahmet Sadık Ef. 
Kara Yanidis Ef. 
öyeni Ef. 
Etvar Cezveciyan Ef. 
İsrail Ef. 
Fadıl Ef. 
Heraçya Sürdünan Ef . 
Andonaki Bast Ef. 
Çastur Yane Ef. 
Makolyan Karabet Ef. 
Memet Muslihittin Ef. 
Borçlu belli değil 
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- 13 üncü sayfadaki meşruhat veçhil». 
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Kaydınifi 
terkini 

istenilen 
Lira K. 

Ait olduğu 
malsandığı Zimmetin nev'i 

95 Tetkik ve Tasfiyei Hesa- Şehbenderlik hasıla-
bat Müdürlüğü tından 

95 
95 
95 
95 
95 
95 
95 
95 
95 
95 
95 
95 
95 
95 
90 
95 
90 
97 
95 
98 
90 
76 
81 
99 
90 
90 
80 
85 
90 
95 
80 
95 
95 
95 
95 
95 
92 

90 
90 
90 
90 
94 

» 
?> 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
>> 
İl 

V 

» 
»> 
11 

» 
11 

11 

» 
1» 

11 
»1 

» 
» 
» 
» 
)) 
)) 
» 
J) 

» 
» 
» 
» 
» 
>> 

» 
» 
5> 

J> 
JJ 

Fazla tediyat 
Hasılattan 

Fazla mehuz 

Borçlunun adı ve memuriyeti 

Istavri Ef. 
M. Hulusi Ef. 
Hüsnü Sadık Ef. 
Bohor Ef. 
îstefenaki Yorgiyadi Ef. 
Bürhanettin Ef. 
Hamparsom Ef. 
Okonnis Aram Ef. 
Ahmet Nadir Ef. 
Kâmil Sıtkı Ef. 
Ata Hüsnü Ef. 
Ahmet Esat Ef. 
Mişon Mutal Ef. 
Ahmet iffet Ef. 
Agup Sürüpyan Ef. 
Süleyman Ef. 
Mişon Ef. 
Artin Ef. 
Anesti Lesya Ef. 
Abdurrahman Ef. . 
Ali Bedri Ef. 
Kâzım Ef. 
Behçet Sait Ef. 
Ali Nizami Ef. 
Madam Kömürciyan Ef. 
Abduş Radi Ef. 
Ahmet ihsan Ef. 
Fuat Samih Ef. 
Andon Ef., 
Isak Ef. 
Nikodis Ef. 
Levazım kalemi 
Basarya oğlu Ef. 
Mustafa Suyufî Ef. 
M. El. Erzol Ef. 
İbrahim Lûtfi Ef. 
Samoil Ef. 
Mahmut Ekrem ve Hüseyin Şevket 
Efendiler 
İbrahim Nejat B. 
Salâhattin Ef. 
Memet Murat Ef. 
Mustafa Suyufi B. 
Emin B. 
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Kaydının 
terkini 

istenilen 
Lira K. 

85 Te^ 

Ait olduğu 
malsandığı 

kik ve Tasfiy< 
bat Müdürlüğü 

94 
94 
90 
81 
78 
81 
94 

94 
94 
94 
94 
94 
87 
92 
96 
96 
82 
96 
94 
85 
80 
92 
91 
82 
76 
91 
80 
98 
88 
90 
96 ] 

86 
.76 
89 
90 
76 | 
90 
90 
95 

1 00 
1 00 

>> 
>> 
5> 

)) 
Y) 

)> 
>) 

11 

J> 

>? 

>> 
)> 
)} 

» 
)> 
}) 

)> 
>> 
» 
J> 

5J 

>> 
>> 
»> 
>> 
)) 
>) 
)) 
>> 
>> 
>> 
>> 
)> 
>) 
» 
J> 

>> 
>'» 
)> 
>> 
» 

si Hesa-

5> 

>> 
5> 

)) 
>> 
>J 

» 

» 
} ) 

» 
>J 

» 
» 
J> 

>> 
5} 

» 
» 
>> 
J> 

J> 

>> 
J> 

M 

>> 
J J 

J> 

)} 

>> 
)> 
>> 
» 
>J 

?> 

» 
5> 

5> 

» 
» 
» • • 

V 

Zimmetin nev'i Börcİunün adı 

Hasılattan 
Fazla mehuz 

>> J> 

?> >> 

Taviz 
Tazminat 

)> 

Kemal Ziya B. 
Tevfik B. 
Emin Ef. 

ve memuriyeti 

Ecnebi zabitan masrafları 
Salih îlyas B. 
Memet Rifat Ef. 
Ahmet Hamdi Ef. 

Şehbenderlik hasıla
tından 

5> J 

» > 

J> J 

» ) 
J> > 

)> J 

>} 5 

» 5 

)> J 

Fazla mehuz 
» » 
» » 
J> » 

3> M 

)> J> 

» J» 

1» ti 

» » 
» » 
J> 5J 

» >> 
Tazmin 
Fazla tediyat 

j> » 

" » 
» » 
>> » 

Avans 
Zimmet 
Erzak esmanı 
Ücreti tabiye 
Hasılattan 
Zimmet 

i » 

Kömürcü Ef. 
Torna Ef. 

, Tevfik Tabi Ef. 
, Honcan Hayem Ef. 
, Aziz Nahit Ef. 
, Memet Ef. 

Abdülkadir Ef. 
Fikret Ef. 
M. Niyazi Ef. 

, Ahmet Hamdi Ef. 
Memet Refik Ef. 
Hayri Ef. 
TeVfik Ef. 
Memet Vehbi Ef. 
Memet Ef. 
Selim Sabit Ef. 
M. Bahir Ef. 
Osman Ef. 
Şükrü Ef . 
Şehdayet Ef. 
Emin Zeki Ef. 
Muhittin Ef. 
Zebur Ef. 
Avni Ef. 
Memet Necati Ef. 
Besim Ef. 
M. Sait Ef. 
Ali Fehmi Ef. 
Ahmet Hamdi Ef. 
Vehbi Ef. 
Ahmet Ef. 
Şeyhülârap Ef. 
îsak Ef. 

... 

Birinci Mülâzim Osman Ef. 
..-•" İkinci Mülâzim M. Reşat Ef. 
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Kaydımn 
terkini 

istenilen Ait olduğu 
Lira K. malsandığı Zimmetin nev'i Borçlunun adı ve memuriyeti 

1 00 Tetkik ve Tasfiyei Hesa- Napoli Şehbenderliği 
bat Müdürlüğü hasılatından Reji Muhasebesinde ö. Faruk Ef. 

1 00 „ „ „ „ Aydın Muhasebecisinin oğlu M. îrfan 
Ef. 

1 00 !„ „ . „ „ İkinci Mülâzim îsmail Ef. 
1 00 „ „ „ „ Muallim Adem Hilmi Ef. 

„ Reşat Sedat B. 

Selanik Tahsisat Kâtibi R. Şükrü Ef. 
Binbaşı Ali Ef. 
Müfettiş Hakkı Pş. 

Paris Sefaret Kâtibi Şevki B. 
Sürye İnşaat Mutemedi îzzet Ef. 

Fransadan gelen esirlerden Kemal B. 
ile ailesinin yol parasından 

Şişlide Şahin Naci B. 
Erdek Müstantiği Hulusi Ef. 
Emanet bordrosundan 

Mal Müdür Sabıkı ibrahim Ef. 

Kaptan Petro Manca Dino 

Belli değil 

34 42 Yozgat Fazla mehuz Yozgat Hapishane Müdürü Faik B. 

167 50 Tuz İnhisarı Umum Mü
dürlüğü Ambar açığı Alaplı Memuru Esbakı Cemil Ef. 

60 68 ,> „ Fahsiş Tuz fire be
deli Eğridir Memuru Esbakı Mahir Ef. 

I 
162 56 Fethjye Fazla masraf Fethiye Mal Müdürü Ş._ Şevket Ef. 

408 58 Tavas Eşhas zimemi Belli değil 
1580 46 

1 

1 

1 
1 
1 

1 
1 

1 

1 
1 

845 

3 

119 

00 

00 

00 
00 
00 

00 
00 

00 

00 
00 
29 

33 

57 

» 

)> 

" 
i» 
İM 

!»» 
i> 

)) 

9> 

>' 
Araç 

Tuz İnhisarı 
dürlüğü 

Tefenni 

» 

)> 

» 
55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

Umum Mü-

Füyume Şehbender
liği hasılatından 
Tiflis Şehbenderliği 
hasılatından 
Harcırah fazlası 

55 55 

Paris Şehbenderliği 
hasılatından 
Avanstan 
Cinevre Şehbenderli
ğinden 

Budapeşte Şehben
derliğinden 
Avanstan 
Yekûn fazlası 
Pul ve kıymetli ev
rak bedeli 

Mahkeme masrafı 

Belli değil 

55 55 

33 81 Gümrükler Umum Müdür- Tüfek ve cephane 
lüğü bedeli Çubuklu Muhafaza Memuru Salih Ef. 

40 16 Gelibolu Yanmış pul bedeli Gelibolu Mahkeme Baş Kâtibi H. Suat 
Ef. 
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Terkini mucip sebeplerin hulâsası 

13 üncü sayfadaki meşruhat veçhile. 

Bu zimmetin kaydına sebep olan pul ve kıymetli evrakın vukua gelen yangında yaadığı görüldüğü, 
zabıt varakasile tespit edilmiş olmasından. 
Bu adam sağ mı, ölü mü belli değil ve emvali de olmadığı gibi müruruzamana da dahil bulun
makla. 
332 senesinde hükümet binasının yangınında malî kayit ve defterlerin hepsinin yanmasından müf
redatı malûm olmadığından mahalli tahsili olmamakla. 
Mumaileyhe ücret olarak verilen bu para Divanca kabul edilmediğinden dolayı namına eşhas zime-
mine alınmış ise. de; Divanı Muhasebattan çıkan o sesfieye ait ilâmda, zimmet hükmolunduğuna dair 
bir kayit ve işaret olmadığından tahsiline lüzum görülmemekle. 

Mumaileyh aleyhine açılan dava neticesinde, istenilen tazminatın reddine karar verilmiş ve bu 
kararın Temyiz Mahkemesince de tasdik edilmiş olmasından. 

Zelzelede evleri yıkılan Fethiye Kazasına tabi bazı köyler ahalisi tarafından kesilen kerestelerden 
olbaptaki kanun mucibince rüsum alınmaması lâzım gelirken hilafı kanun bütçeye irat ve masraf 
yapılmamasından dolayı kabul edilmiyerek eşhas zimemine alınmış olmakla. 
1336 senesinde Tavas Hükümet Binasının yanması cihetle müfredatı belli olmıyan bu paraların 
tahsiline imkân kalmamakla. \ 
Çubuklu Kariyesine Usat tarafından baskın yapılarak mumaileyhin îrana götürüldüğü ve bilâhare 
serbest bırakılmış ise de üzerindeki bir Japon tüfeği ile yüz fişek usat tarafından gasbedilmiş 
olduğu zabıt varakasile tespit edilmiş olmakla. 

Gelibolu Adliye Dairesinin yangınında işbu pulların yandığı zabıt varakasile tespit edilmiş olmakla. 
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Borçlunun adı ve memuriyeti 

K. 9 Levazım Reisi Salih ve Alay Kâ
tibi Şükrü Beyler 
Mülga Bumsu Varidatı Mahsusa Me
muru Ö. Lûtfi Ef. 

Müfettiş Sadi B. 
Temyiz Mahkemesi Âzasından Halil B. 
Köreci Köyünden Osmanoğlu Hasanın 
anası 
Topaloğlu Süleyman ailesi 
Şevketiye Köyünden Şerifoğlu Rüstem 
İbrahim 
Şevketiye Köyünden Eminoğlu Rüstem 
ailesi 
Arifoğlu Osman ailesi 
Kasabadan Todori ailesi 
Çardaktan Memetoğlu Emin ailesi 
Kasabadan Pondili karısı 
3 Pınardan Ali Osman ailesi 

„ Ali oğlu Yusuf ailesi 
Çardaktan Cafer ailesi 
llyastan Ahmetoğlu İsmail ailesi 
llyastan Hüseyinoğlu Hamza ailesi 
Çardaktan Eminoğlu Memet ailesi 
Çardaktan Ahmetoğlu Haydar 

„ Eminoğlu Ahmet 
Adatepeden Ahmetoğlu Halil ailesi 
Adatepeden Mustafa oğlu Halil ailesi 
Adatepeden Haliloğlu Memet ailesi 
Adatepeden Hüseyinoğlu Memet ailesi 
Adatepeden Hasanoğlu İsmail ailesi 
Ahmet Çavuşoğlu Hüseyin ailesi 
Karaömerliden Şaban ailesi 

„ Halil Çavuş ailesi 
Dişbudaktan Memetoğlu Recep ailesi 
Dişbudaktan Hasanoğlu Mustafa ailesi 
Kasabadan Eskici Ahmetoğlu İbrahim 
ailesi 
Nusratiyeden Hüseyinoğlu Adem ailesi 
Nusratiyeden Ramazanoğlu Emin Ef. 
ailesi 
Kasabadan Hacı Memetoğlu Ali ailesi 
llyastan Boduroğlu Ahmet 
Soliceden Osmanoğlu Ahmet 
Kasabadan Anderya oğlu Nikola 
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Terkini mucip sebeplerin hulâsası 

îşbu zehairin menafii Hükümet namına 1337 senesinde muahedei sulhiyeyi teshil maksadile Gürcü 
ve Ermeni Hükümetlerine verilmiş olduğuna kanaat hasıl edilmiş olmakla. 
Yangında ziyaa uğrıyan nükut ve ayniyattan dolayı memuru mahsusunun sun'u taksiri olmadığı 
meclisi idare mazbatasından anlaşılmış olmakla. 

Harcırah avanslarından na tahsil kalan mebaliğ harcırah kararnamesinin 31 inci maddesi muci
bince tahsili icap ederken işbu mebaliğ faiz olarak fuzulen tahakkuk ettirilmiş olmakla. 

Umumî Harpte bazı efradın ailesine maaş tahsisinde geri alınmak üzere 1335 senesinde avans ola
rak verilmiş olan bu paraların işbu efradın şehit olmalarına ve ailelerinin de borçlarını ödemiye 
muktedir olmadıkları köy ihtiyar hey'eti tarafından tanzim ve mahallî idare meclislerinden tas
dikli mazbata münderecatından anlaşılmakla. 
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55 

33 

35 

Hjesapları Tetkik ve Tas
fiye M. 
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Avanstan 
55 

55 

55 

33 

55 

Taviz 
55 

55 

33 

3 3 

Fazla mehuz 
55 55 

Sipariş maaşından 
seneden mehuz 

55 55 

Temmuz maaşı ola
rak mehuz 
Sipariş maaşından 

35 55 

Maaştan 

53 

Kayıp para 

iaşe bedelinden 
seneden mehuz 
Fazla „ 
Kayıp para 

Seneden mehuz 
Siparişten 

Harcırahtan 

Bükreş Şehbender
liği hesab atından 

Borçlunun adı ve memuriyeti 
» 

Kasabadan Milâroğlu Mital 
Çardaktan Memetoğlu Salih 

Muamelât Memuru A. Münir Ef. 
Yüzbaşı Hüseyin Avni Ef. 
Binbaşı Necmettin B. 
Mümeyyiz Galip B. 
Yüzbaşı Ahmet Ef. 
Yüzbaşı ibrahim Rüştü Ef. 
Binbaşı Yusuf Ziya Ef. 
Binbaşı Yusuf Ef. 
Binbaşı Osman Nuri Ef. 
Binbaşı Hamdi Ef. 
Binbaşı Ahmet Seyfettin Ef. 
Mülâzim Memet Ali Ef. 
Birinci Mülâzim Seyfettin Ef. 
Yüzbaşı Sezai Ef. 

ihtiyat Zabiti Ahmet Ef. 
Mülâzim Muharrem Şevki Ef. 
Zabit Vekili ismail Hakkı Ef. 
ihtiyat Zabit Vekili M. Tevfik Ef. 

Kaymakam Ömer Celâl B. 

Tabut Kâtibi A. Riza ve Mülâzim ibra
him Efendiler 
ikinci Mülâzim Osman Ef. 
Mülâzim Tayip Ef. 
Süvari Mülâzim Ferit Ef. 
71 inci Alay 2 inci Tabur namına 

Kâtip Muavini Çavuş Hüseyin Avni Ef. 
Mülâzim Memet Ağa 

Yüzbaşı Halil Ef. 

ihtiyat ikinci Mülâzim ismail Ef. 
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Terkini mucip sebeplerin hulâsası 

58 inci sayfadaki meşruhat veçhile. • 

1337 senesinde teşekkül eden aile komisyonunca bilâhare velilerinden tahsil edilmek üzere verilen 
bu paranın, tahsili için zabitan ailelerinin vaziyeti hazıralarmın tespiti mümkün olmadığı ve ko
misyon hey'etinden tazmini de muvafık görülmemekle. 

Mumaileyhimanın şehiden vefat etmiş olmalarından. 

Mumaileyhin kâ. 1327 ve şubat maaşlarından istanbul Hükümetince de ayrıca verildiği zannile fu
zulî zimmet. 

[ Bu zevatın millî hudut haricinde bulunmaları ve borçlarının tahsiline medar olacak malları da ol-
[ maması. 

Mumaileyh vefat edip verese ve emvali de bulunmamasından. 

Mumaileyhin nisbeti askerisi kesilmiş ve adresi de meçhul bulunmuş olmakla. 

Tabur kasasının harpte düşman eline geçmesi ve bunda ^kimsenin kabahati bulunmamasmdan. 

Adresi elde edilememesinden. 
Nisbeti askerisi katedilmiş ve ailesi adresi de malûm olmamasından. 
Mumaileyhin borcu 13 lira 45 kuruş iken yanlışlıkla 37 lira 27 kuruş eşhas zimemine tahakkuk kay
dedilmiş olmasından. 

/ 
13 üncü sayfadaki meşruhat veçhile. 

Yekûn 





SIRA No 157 
Askerî usulü muhakemeleri ve askerî cezain hakkındal/539 

numaralı kanun lâyihaları ve Millî Müdafaa ve Adliye 
Encümenleri mazbataları 

T. C. 
Başvekâlet 

Muamelât Müdürlüğü 
Şube l 
Sayı: 6/4402 • 

ı 

Askerî usulü muhakemeleri ve askerî cezaları hakkında M. M. Vekâletince hazırlanan 
ve İcra Vekilleri Hevetinin 17-11-1929 tarihli içtimamda Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan 
kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte takdim olunmuştur. 

Muktazasının* ifa ve neticesinin işarına müsaade büyrulmasını rica ederim efendim. 
Başvekil 
İsmet 

Esbabı mucibe 

Askerliğe müteallik adlî mevzuatımız bundan tamamen bir asır evel Fıransa askerî adliye 
kanunlarından iktibas edilmiştir 

Elimizde halen mer'i olan 21 şevval 1286 tarihli Askerî Ceza kanunu bir hayli tadilâta 
maruz kalmış olmasına rağmen, bu günün duygularını ve inkişaflarını tatmin edemiyecek bir 
hale gelmiş ve bilhassa. Cumhuriyet adliyesinde fışkıran yeni hayat ile Ordumuzun tekâmülleri 
arasında yaşamak kabiliyetini tamamen zayi etmiştir. 

Diğer cihetten, bir usulü muhakemeden mahrum olan askerî mahkemelerin bu noksanını 
ikmal etmek dahi bir zaruret halini almıştır. 

Bu mecburiyetler dolayısile yeni adliye ve yeni askerlik rejimlerinin doğurduğu hukukî 
ve askerî manalara uygun iki kanun lâyihası tanzim ve arzedilmiştir. 

( Askerî Usul Muhakemeleri ), ( Askerî Ceza kanunu ) unvanlarile adlî ve askerî mevzuatı
mıza dahil olacak bu iki ve yeni kanunlar Almanya ve en yeni mevzuattan olan mart Q28 
tarihli Fransa askerî adliye kanunları üzerinde yapılan tetkikat neticesinde Ordumuzun teşkilât 
ve ihtiyaclarile telif olunarak vücude getirilmiştir. 

Bu kanun lâyihalarile askeri adliye muamelâtına meslekten yetişmiş hâkimler ithal, tahki
kat hâkimliği ihdas, askerî mahkemelerin vazifeleri takrir ve tahdit, ve aleniyeti ve müdafi 
kabul eylemeleri esasları konmuş ve müracaat edilecek kanun yolları açılmış ve cezalar asrî 
ihtiyacatımıza göre islâh ve dayak cezası ilga olunmuş ve binnetice umumî ve asrî mezuatı 
adliyemizle te'lifve Cümhuriyt adliyesine lüzumlu bir şube ilâve olunmuştur, 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 
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İmâ 

Millî Müdafaa Encümeni mazbatası 
T. B. M. M-

Müdafaa Encümeni 
Karar M 88 5 - II - 1930 
Esas M 1/527 

Yükssk Reisliğe 
Başvekâleti Celilenin 5 kânunuevvel 1929 tarihli ve 6/4402 numaralı tezkeresile Encümeni

mize havale buyrulan ( Askerî usulü muhakeme) ve (Askerî ceza kanunu) lâyihaları ve M. 
Müdafaa Vekâletinin esbabı mucibe mazbatası, iki ay kadar, hemen her gün denilebilecek topla
nışlarda, Encümenimizde, M. Müdafaa Vekâleti namına gelen Divanı Temyizi Askerî Müddei
umumisi Rifat Beyin huzurile, müzakere ve tetkik olundu: 

Lâyihaların esbabı mucibesinde de biraz bahsedildiği gibi, bu gün elde bulunan ( Askerî 
ceza kanunnamei humayonu ) Fransanm eski imparatorluk devrindeki askerî ceza kanunundan 
tercüme edilmiş, yarım asırdan ziyade sürüklene kelmiş , bir çok ilâveler ve zeyillerle tamirine 
çalışılmasına rağmen, çok eski devirlerin zihniyetlerini taşıyan yıkık bir bina halinde kalmıştır. 

Esasen bu ceza kanunile beraber muhakeme usulü kanunuda tercüme edilmemiş: Yalınız 
bundan teşkilâta ait olan bazı kısımlar, o da yanlış tercüme edilerek, alınmıştır . 

( Mesele başta birinci baptan sonra <c usulü umumiye » tabirinin «usulü muhakeme » yerine 
kullanıldığı anlaşılmıştır.) bunun aksine olarak asıl ceza bahislerinde bulunması lazım gelen bazı 
tariflerde kitabın baş tarafına konduğu kibi, bazı adlî ve şer'î hükümlerden mürekkep ve karışık 
bir ceza şekilleri de ortaya atılmıştır. ( Meselâ katil bahsinde olduğu gibi ) 

Bundan başka önceleri Divanı harplerin hükümleri ( 62 . Madde mucibince makamı 
seraskeriye takdim olu-nacak ( Darı Şurayı Askerî ) de tetkik olunur; cinayet mazbatalarile 
Alay emini ve yukarıdaki zabitlerin mazbataları Babıâliye arzedilir ) ken sonraları Darı 
Şurayı Askerî yerine bir ( Muhakemat Dairesi ) teşkil olunarak, Adlî kuvvete ait olan kararların 
İdarî kuvvete mensup bir daire tarafından tetkik, tadil veya tashihini icra ettirmek gibi hukuk 
esaslarını altüst eden yollara gidilmişti. 

Divanı harplerde Müddei Umumî yok; yani davacı yok; müdafi kabul edilmez; muhakeme 
gizli yapılır. Basit bir sorgu şeklinde idi. İlk tahkikat dahi ancak muhakeme safhasında yapılırdı. 

Meşrutiyette 24 mart 330 tarihli bir kanunla askerî ve adlî azalardan mürekkep bir (Divanı 
Temyizi Askerî) teşkil olunarak muhakeme usulü kabul olunduğu gibi, 6 teşrinievvel 339 tarihli 
bir kanunla da Divanı temyiz bir az daha tevsi olundu idi. 

Ancak Umumî harbin en felâketli ve şeametli devri olan mütareke senelerinde memleketin 
başına en büyük belâ kesilen Damat Ferit hükümeti, vatana karşı yaptığı sayısız hiyanetlere 
bir sürü cinayetler de ilâve etmek için, 335 mayısında Divanı temyizi lağvetti ; (Divanı Harbi 
Ürfî) namile vücude getirdiği kanunsuz heyetlerin yalan hükümlerini, kendi nüfuzları altında 
tutarak teyit ettirmek için, tamamen idarî bir makam olan ( Umuru muhakim şubesi )nin emri 
altında yeniden teşkil ettikleri ( Heyeti Temyiziye ) ye tasdik ettiriyorlardı. Nihayet Anadoludaki 
Millî Hükümetin ve Büyük Gazinin kuvvet ve celâdeti karşısında Damat Ferit Hükümeti 
yıkıldıktan sonra yerine geçen Tevfik Paşa idaresi, Divanı temyizi yeniden teşkil ederek, Divanı 
harbi ürfinin vermiş olduğu zulüm kararlarını re'sen temyize tabi tuttu. 

Bu sırada adliye tarihimizde nadir görülen feci bir misal vardır : Damat Ferit Hükümetinin 
ölüm cezasına mahkûm ettirerek astırdığı merhum Nusret ve Kemal Beylerin Divanı temyizde 
beraetleri tehakkuk etmiş ve mahkûmiyet kararları bozulmuştur. 

İşte bu ( Divanı Temyiz ) Anadoluda Millî Hükümetimizin teşkil eylediği Divanı temyize 
kadar devam eylemiştir. 

Şu suretle, memleketimizin yüzlerce senelik tarihinde ilk defa olarak, hakikî adalet ve hukuk 
mefhumlarına uygun en yüksek ve asrı kanunları tedvin eden Cumhuriyet idaremiz işbu (Askeri 
muhakeme usulü ) ve (ceza kanunu) lâyihalarile de Ordumuzu asrımızın en parlak ve en son 
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âdlî fikirlerinden alınmış kanunlarla teçhiz ederek,, karanlık mazinin korkunç misal ve ihtimal
lerini ebediyen gömmektedir. 

Bu lâyihaların Fransa, Almanya, Belçika gibi büyük devletlerin askerî ceza kanunları tetkik 
edildikten sonra, ötedenöeri askerî teşkilâtımızın muvazi gittiği Alman kanunları esas tutularak 
fakat ayni zamanda Fransada bir kaç senelik uzun bir tetkik neticesinde kabul edilmiş olan 1928 
tarihli kanundan da istifade olunarak tanzim kılındığı anlaşılmıştır; böylece bunlar Millî müdafaa 
Vekâletince çalışılıp hazırlandıktan sonra Âlî Askerî Şurada müzakere edilmiş ve sonra Adliye 
Vekâletince gözden geçirilerek umumî kanunlarımızın esaslarına uygun bir şekle konmuştur. 
Zaten Adlî usulü muhakeme kanunumuzun aslı Almanyadan alındığı için askerî usulü muhakeme 
lâyihası, mesleğe ait bazı hususî noktalardan başka, umumî muhakeme usulünün ayni gibidir; 
Ceza kısımlarında da tam bir ahenk tesis edilmiş ve hatta hukukî ve cezaî tetbirlerin bile 
imkân derecesinde ayni olmasına çalışılmıştır. Bu fikirden, yalınız; Encümenimizce bazı 
tabirlerin Türkçeleştirilmesi için, bazan ayrılmak lâzım gelmiştir. 

Lâyihaların havi olduğu başlıca yenilikler : 
1 — Muhtelif isim ve numaralarla mevcut olan divanı harplerin lağvedilerek yerlerine Adlî 

ve Hukukî mahkeme mefhumuna lâyik olan ( askerî mahkemeler ) teşkili ; 
İşbu yeni teşkilattan (divanı harp) kelimsinin dahi kaldırılmasını ve yerine ( askerî mahke

me ) ismi konulmasını Encümenimiz müttefikan kararlaştırmıştır. Çünki ' divanı harplerin 
tarihimizde, ( Yıldız, Taşkışla, Nemrut Mustafa divanı harpleri gibi ) adalet namına 
birer cinayet yuvalarını daima hatırlattığından başka, kelimenin lügat manasının da mahkeme 
teşkilât ve manasile hiç bir münasebeti görülmemiştir. 

2 - Askerî mahkemelere hukuk ilmine vakıf hâkimler tayin ve askerî azaların ve yedek 
azaların memuriyet müddetlerinin tespit edilerek, istenildiği zaman değiştirilmelerine imkân 
bırakmamak sayesinde, istiklâlin temin olunması ( istiklâlsiz hakikî adalet olmadığı gibi 
ihtisassız istiklâl de olamaz ). 

3 - Gizlilik kaldırılarak açık muhakeme.usulü kabul olunması; 
4 - Müdafaa hakkının temini ve mahkemelere müdafi kabulü; 
5 - Geniş bir muhakeme usulü ile kanun yollarının açılması: 
6 - Cezaların asrî hukuk ve asrî insanlık manalarına uygun olacak surette hafifletilmesi ve 

dayak, demirbentlik, pranga, zindan, hidematı şakka, kürek, kalebentlik ve nefi cezalarının 
kaldırılması; 

7 - Bütün asrî ordularda olduğu gibi bizim ordumuzda da hukuk ilmine ait çok faydalı 
bir şubenin vücude getirilmesi; '" . 

8 - Ceza kısmında oldukça teferruatlı düşünülmüş hafif disiplin cezalan konarak hem 
madunların ehemmiyetsiz şeylerden dolayı mahkemeye düşmelerinin önüne geçilmesi, hem de 
ordunun temeli olan disiplinin eyice korunması; 

9 - Yine bu kısma konan bazı mühim maddelerle mafevkin maduna karşı her an. adalet ve 
şefakatle muamele etmesinin ve haksızlıktan çekinmesinin temini 

İşbu sebeplerden ve daha bir çok noktalardan dolayı ordumuzda hakikî adalet esaslarını 
sağlam kuracak ve en büyük kuvvet olan disiplin ve karşılıklı itimat bağlarım bir kat daha 
kuvvetlendirecek mahiyette görülen işbu lâyihalar ve M. Müdafaa Vekâletinin esbabı mucibe 
mazbatası Encümenimizce de esas itibarile ve müttefikan muvafık görüldü. 

Maddeler üzerinde yapılan tadillerin.en çoğu kelimeleri ve tabirleri Türkçeleştirmeğe ve 
bazı cümle ve tertip değişikliğine aittir, ki bunların esasa ve manaya dokunmıyacağı düşünü
lerek mazbatamızda ayrı ayrı izah edilmesinden vaz geçildi. Asıl manaya ait tadiller madde 
sırasile [*] aşağıda arzolunur. 

'/*/ Maddelerin muterize içinde yazılan rakamları lâyihaların eski şekline, muterize dışında 
kalan rakamları tadil edilmiş şekline aittir. 
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Birinci Kitapta 

1 - Madde 1 de birinci fıkradan sonra yazılması lâzmgelen 1,2,3 rakamları - fıkra humara-
larile karışması ihtimaline binaen - kaldırılarak yerlerine alfabe harfleri konması ''daha muvafık 
görülmüş v$ bu usul daha bir çok maddelerde tatbik olunmuştur. Ancak burada 4 ve 5 rak-
kamlarmdakji hükümler, ikinci kitabın (Ceza kanunu lâyihasının) 156, (157) ve 158, (159) 
maddelerinde tafsilâtile yazılmış ve işbu birinci kitabın 3 maddesinde (D) fıkrası olarak ilâve 
edilmiş Olduğundan, buradan çıkarılmıştır. Bunun gibi 6 rakamında yazılı (Harp esirleri) hak
kındaki hüküm de yine birinci kitabın 159,(160) maddesinde yazıldığından ve ayni fıkraya 
kaydedildiğinden her iki kelime (v) ile beraber işbu fıkradan silinmiştir* 

2 - Madde 2. nin düşündüğü ihtimaller Encümenimizce eksik görülmüştür. Çünkü askerî 
ve umumî ceza kanunlarına tabi şahısların müştereken askerî ceza kanununda yazılı bir suçu 
da işlemeleri mümkündür. Bu taktirde eğer askerî şahıs askerî mahkemeye ve sivil de umumî 
mahkemeye verilecek olursa-çünkü askerî bir şahsın askerî bir suçtan dolayı umumî bir mah
kemeye veıjilmesi kanun lâyihasının esasına muhaliftir - hem ayni suçu işleyen iki şahsın 
muhtelif mahkemelerde muhtelif ceza görmesi gibi bir yanlışlığın ortaya çıkabileceği, hem de 
bazan maddî ve manevî askerlik menfaatlerinin, bozulabileceği hatıra gelir. Bundan başka sefer
berlikte işlenen müşterek suçlarda her halde askerler için askerî mahkemenin tercih edileme-
sinin en çok memleket ve ordunun selâmetine uygun gelebileceği de kabul edildi. 

Binaenaleyh bu madde yeniden şu şekilde yazıldı : 
Madde 2 — Askerî ve umumî mahkemelere tabi müteaddit şahıslar tarafından bir suçun 

müştereken işlenmesi halinde, eğer suç askerî ceza kanununda yazılı olmıyan umumî bir suç 
ise cümlesirjin muhakemesi umumî mahkemelere, eğer suç askerî ceza kanununda yazılı bir 
suç ise cümlesinin muhakemesi askerî mahkemelere aittir. 

Seferberlikte birinci halde de askerî şerikler askerî mahkemelerde muhakeme olunur. 
3 - Madde 8 — de askerî ve umumî mahkemelere ait iki suç işleyenlerin «evvela ağır 

cezayı mucip olan filin ait olduğu mahkemeye verilmesi» usulü öteden beri askerî ve umumî 
mahkemeler arasında halledilemiyen bir ihtilâf noktası oluyor. Çünki hangi fiilin daha ağır 
cezayı mucip olacağını muhakemeden evvel kat'î surette kestirmek güçtür. Bunun için her iki 
taraf ta dah£ ağır cezayı mucip olan fiilin kendisine ait olduğu içtihadile, önce kendisinin 
davaya bakıinasım ister; iş böylece uzar gider. Esasen askerî cezayı uzun müddet sürüncemede 
bırakmak disiplini bozar. Bunun önünü almak için, madamki fiiller müsavi cezayı mucip 
olduğu halde önce askerî mahkeme cezaya bakıyor, o halde bunu bir esas olararak tutmak 
ve herzaman için önce askerî mahkemenin davaya bakması ve sonra umumî mahkemenin de 
cezaları birleştirmek vazifesini alması usulü Encümenimizce daha amelî ve muvafık görüldü ve 
madde «tevessül edilmiş ise» ibaresinden itibaren şöylece tadil edildi : 

takibata jbaşlanmış olursa maznun evvelemirde askerî ve sonra umumî suçtan dolayı muhake
me olunur. Askerî mahkemeler bu kabîl suçların muhakemesini süratle intaç ve umumî suça 
vaziyet edecek olan mahkeme de cezaların içtimaına ait kaideleri tatbik eder. 

4 — Ma[dde 47, 49 da 2- fıkranın kaldırılması ittifakla kararlaştırıldı. Sebep: 
Vakıa önceleri askerî muhakeme usulü mevcut olmadığından, askerî azanın usul bilmiyeceği 

düşünülerek] usul noktasından temyiz edilen davalarda adlî hâkimlerin ekseriyette olması muvafık 
görülmüştü. Fakat işbu lâyiha ile muhakeme usulü de kabul edileceğinden askerî âza da bu 
usulü öğreninek, anlamak ve tatbik etmek vazifesile mükelleftir. Tecrübe göstermiştir ki temyize 
gelen davaların hemen hepsi askerî fiillere ait olduğu halde, ufak tefek usul hatalarından dolayı 
adlî azanın reyini hâkim kılmak noktasından bâzı mahzurların ve güçlüklerin önüne geçileme
miştir. ve bundan dolayı eski (Divanı Temyiz) denlüzumu derecede müspet iş alınamamakta idi. 

Çünkü cürümlerin hemen hepsi askerî cürümler olacağından bunları askerlerin daha etraflı 
tetkik ve temyiz edebilecekleri tecrübe ile de anlaşılmaktadır. 

Binaenaleyh askerî temyiz mahkemesinde de askerî reylerin ekseriyette olması, askerî kazanın 
prensiplerine daha muvafık bulundu. 



" - 5 - • 

5 —- Yukarıda yazılan sebeplerden dolayı madde 49- (51 ) deki «. Ve mesele hukukî mahi
yette ise, dört adlî ve üç askerî » ibaresi silindi. 

Bu maddenin üç fıkraya ayrılarak, i. fıkraya » Evelki kararda bulunmayan reis » ibaresi 
ve 2- fıkra olarak: oc Heyeti umumiyede tetkik olunacak her hangi bir meselenin müzakeresinde 
ve kararında o iş hakkında evvelce temyiz heyetinde rey vermiş olan bir askerî ve bir adlî âza 
iştirak etmez. » hükmü ilâve olundu. 

Çünki azalar daima ayni kalırsa her hangi bir mahkemeden, nakza tabi olmıyarak, iade 
olunan evrakın yine evvelki rey ile tekrar geri gönderilmesi gibi bazan neticesiz tekerrürler 
zuhura gelebileceği Encümenimizce nazarı dikkate alınarak böylece « kararlar *.*...< » ibaresi 
de 3 fıkra sayıldı* 

6 - Madde 51 (53) deki «.askerî adliye memuru ; tabirinde memurluk hâkimin istiklâline 
muhalif bir îikir verebileceği hatıra geldiğinden <c askerî adlî hâkim » şeklinde tashih edildiği 
gibi, bunun âmiri adlinin <r maiyetinde » değil a refakatinde » bulunacağı da ayni fikre mebni 
tasrih olundu. Bu suretle askerî mahkemelerde bulunacak adlî hâkimlerin esas vazifeleri daha 
iyi anlaşılacağı mülâhaza olundu. 

7 - Madde 54 (56) dün aslının i fıkra olarak bırakılmışı ve buna : 
2 ) «Askerî adlî hâkimler ilk ve son tahkikatta, hâkimlik vazifesini yaparken muadilleri 

adliye hâkimlerinin giyindikleri resmî hakimlik elbisesini giyerler. » 
3 ) 1455 numaralı askerî memurin kanununda ( Adliye memurları ) ibareleri ( Askerî adlî 

hâkim ) olarak tashih edilmiştir. 
Fıkralarının ilâvesine lüzum görüldü: Sebep: 
Ordumuzda disiplin itibarile umum memurlar gibi hâkimlere de hususî bir üniforma 

giydirilmektedir. Bunların bu üniformalarla mahkemede bulunmaları yine disiplin noktasından 
iltibasa meydan verebilir; muadilleri hâkimlerin giydikleri resmî hâkimlik elbisesini giymelerinin 
hem iltibasa mani olacağı, hem de hâkimlik sıfatına daha ziyade göstereceği tabiî telekki edildi. 
Son fıkra ise yine hâkimin vazifesinde müstakil olduğu fikrini kuvvetlendirmek içindir. 

8 - Madde 64 (65) de askerlik adliyesinin oc sureti mütemadiye de teftiş » ettirileceği 
yazılıdır. Bu bir tek müfettiş ve bir de muavini ile mümkün olmıyacağı cihetle, (bir) yerine 
a lüzumu kadar » kaydının konması ve dereceleri için de yine imkân ve ihtiyaca göre Vekâletin 
serbest bırakılması daha faideli olacağı mutalea kılınarak ona göre tadilât yapıldı . 

9 - Madde 100- (101) de 2. fıkranın sonundaki « Ordu müfettişleri Âmiri adlî sıfatile 
aynı salâhiyeti haizdirler » ibaresinin çıkarılması kararlaştırıldı. Çünkü Madde 14. (15) de 
amirî adliler: « refakatinde askerî mahkemeler teşkili kanunen caiz olan kumandan ve muadil
leri makamlarla..... » diye tarif ediliyor. Ordu müfettişliğinde askerî mahkeme teşkilâtı yoktur. 
Ancak bir ordu müfettişi yine bir askerî âmir sıfatile şahsan göreceği bir yolsuzluğu, icabeden 
makama bildirebilir, yahut emredebilir. 

10 - Madde 143. (145) son fıkrada hâkimlerin hâkimlik sıfat ve haysiyetini korumak için 
( emri resmî ) yerine ( resmî tepliğ ) ve ( celbedilir ) yerine ( çağrılır ) tabirlerinin konması 
daha muvafık görüldü. 

11 - Madde 150- (152), eyi anlaşılmadığından, çıkarılarak yerine umumî kanundaki aynı 
maddenin yazılması tercih edildi: 

oc Müdafi gerek maznun tarafından intihap edilip de mahkemeye haber verilmiş olsun, 
gerek mahkemece tayinedilmiş bulunsun, maznunla birlikte çağrılır. 

12 - Madde 207- (209) nin birinci fıkrasında müdafaa hakkının ehemmiyetini göstermek 
için ( bir müdafi ) yerine ( bir veya bir kaç müdafi ) denmesi ve ikinci fıkranın kaldırılması 
tensip edildi. 

13 - Madde 2.25. (227) de ikinci fıkranın, her dairenin riayet edeceği büro muamelesine 
ait ve nihayet bir talimatname ile temini mümkün olduğundan, bir kanun maddesi şeklinde 
kalmasına lüzum olmadığı kanaatile, çıkarılması kararlaştırıldı. 
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14 - Madde 259; (261), aslı olan almancasından biraz muğlak tercüme edilmiş olduğundan 

yeniden ve sarih bir surette aşağıdaki şekilde tercüme ve tespit edildi: 
K Seferde yapılan tahkikat sırasında maznun seferber olmıyan bir kıtaya nakli memuriyet 

ve yahut böyle bir kıtaya muvakkaten iltihak ederse hakkıdaki muamele dahi hazarı mahkemeye 
gönderilir, fakat evvelce bir hüküm verilmiş ise, hükmü, verildiği zamanda salahiyetli olan 
kumandan tasdik eder. Eğer tasdik etmiyecekse maznuna tebliğ eder. Bu tebliğ tarihinden 
itibaren kanunî mehil içinde maznun da, amiri adlî de temyiz yoluna gidebilirler. 

Böyle bir halde, âmiri adlilik salâhij^ti seferber olmıyan yeni âmiri" adliye geçer. 

İkinci kitapta 

19 - Madde 3 «Askerî adlî hâkimler» ilâve edildi. Çünkü birinci kitapta bunlara verilen 
(Adliye memuru) ismi bu suretle değiştirilmiş olduğundan bunların (bilûmum memurlar) tabirinin 
dışında kalması ihtimali gözetildi. 

20 - Madde 4 de (ihtiyat askerî şahısların hizmet haricinde bulundukları zaman bu kanunun 
hükümleri, haklarında carî) olacağına dair ibare çıkarıldı: Askerî hizmette bulunmıyan askerî 
ihtiyatlar umumî kanuna tabidir. 

21 Madde 7 de fıkra rakamları yerine, birinci kitapta tutulan kaideye uygun olması için 
alfabe harfleri kondu. Böylece D harfi konan H 4 rakkamlı fıkra eyice anlaşılmadığından aslı 
olan Almancadan aşağıda yazıldığı şekilde aynile dilimize nakli ve kabulü muvafık görüldü 

« Fesat ve isyan halinde, yahut silâh kullanilacak askerî bir haraket yapılması halinde, kuman
da eden zabit tarafından harp hükümleri cari olacağı, resmen bildirilen, askerî kıtalar hakkında 
bu hallerin devamı müddetince; » 

22 - Madde 14 de (Toplu efrat) için «üç kişi» az görüldüğünden aslı olan Almancadaki 
gibi «7» yapılması ve (askerî hizmet ve maksatla toplanmış) kaydının da, kanunun açık ve 
maksada uygun olarak anlaşılması için, ilâve edilmesi kabul olundu. 

23 - Madde 19 sonundaki ( karanlık hapis ) m, tetkik olunan, başka memleketlerin askerî 
kanunlarında mevcut olmamasına adalete de muvafık görülmemesine binaen kaldırılmasına karar 
verildi. ( İşbu lâyihanın diğer bazı madde lerinde yazılı olan karanlık hapi« ibareleri böylece 
kaldırılmıştır. ) 

24 - Madde- 24 de B fıkrasının 4 rakamlı hükmü çıkarıldı: esasen göz hapsi gibi bir 
disiplin cezasını gören bir zabitin başında bir nöbetçi bulundurmak - bahusus ki o nöbetçi 
zabitin kıtasından olacak- disipline mugayir bulunmuştur. Eğer zabit hapisliğini beklemez de 
kendiliğinden çıkarsa o vakit emre itaat etmediğinden dolayi daha ağır bir cezaya uğrar. 

« C) İşbu kısa hapis cezalarında maaş ve tahsisat tam olarak verilir » fıkrası esasen bir 
mahkeme hükmüne tabi olmıyan ve mafevklerin kendi kanaatile verdiği disiplin hapis 
cezalarından dolayi Divanı Muhasebatça maaşın kat'ı cihetine gidilebilmesi ihtimaline mani 
olmak içindir. Çünki disiplin cezası alan bir zabit yine bütün hizmet ve vazifelerini yapmak 
mecburiyetindedir. 

25 - Madde- 27 yukarıda (22) de yazılı sebeplerden dolayi çıkarıldı; aynı veçhile madde 
28 (29) in 3 üncü fıkrasına da lüzum görülmedi. 

26 - Madde 39 (40) askerî mahkemelerde mahkûm olan askerî şahısların hapislik mahkû
miyetlerini nerelerde geçirecekleri yazıldığı halde, aynı mahkemelerde mahkûm olacak siviller 
hakkında bir kayit olmadığından bir tereddüde meydan vermemek için bu maddeye aşağıda 
yazılı beşinci fıkranın ilâvesine lüzum görüldü: 

oc 5 ) Askerî mahkemelerden siviller hakkında hükmedilen ağır hapis ve hapis cezaları 
umumî hapisanelerde çektirilir. » 

27 - Madde 45 (46) da ( fiilin Veya ihmalin ) ibaresi müphem görüldüğünden silinerek 
yerine aslı olan Almancadan: ( yapmak veya yapmamakla vukua gelen bir suçun » ibaresinin 
konması muvafık görüldü. 



- 7 -
28 - Madde 52 (53) de ikinci fıkraya İlâve olunan: « şukadarki bu kararı alan tekrar 

orduya girerse yeni baştan rütbe, nişan ve madalya ve tekaütlük hakkı kazanabilir; » hükmile 
3 fıkra olarak yazılan: 

« 3 ) Umumî af ilânında mahkûm bulunan askerî şahsın nişan, rütbe ve madalya ve teka
ütlük hakkının geri verilmesi; ancak umumî af kanununda bu hususunda yazılı olmasına bağlıdır.» 
Hükümleri işbu faslın aslı olan Fransız kanununda vardır. Bizde de bazan bu ihtimallerin - en 
çok harp zamanında - zuhura gelmesi mümkün ve kabule şayan görüldü. 

28 - Madde 72 (73) nin « az vahim halleri » Alman kanununda vardır; bununla adaletin 
daha ziyade temini mümkün olacağı düşünülerek bu maddeye aşağıdaki fıkra ilâve olundu : 

« 3 ) Az vahim hallerde ölüm cezası müebbet veya muvakkat ağır hapis cezrsına çevrilir. 
29 - Madde 78 (79) da A fıkrasının 2, 3, 4 ve 5 rakamlı ibareleri bazı ibare tashihlerile 

kitapta karışık bir hale geldiğinden yeniden yazılarak sahifeye yapıştırıldı. 
Bu maddenin B fıkrasının 6 rakamile yazılan hükmü Encümenimizce bütün maddenin hü

kümlerini zayifletecek ve hatta tesirden mahrum bırakacak bir mahiyette görüldü : Hemen 
umumî olarak denilebilirki kanımızdan olmıyan ve fakat vatanın bütün menfaat ve saadetlerinden 
en çok istifade eden bazı unsurlar, vatanın müdafaası lâzım geldiği zaman bu borçlarını öde
memek için bin bir türlü hile ve vasıtalara baş vurarak, işbu maddede yazılı suçları işlemekte 
ve hatta daha ileri giderek vatanın düşmanlarile birleşip aleyhimize silâh kullanmaktadırlar. 
Binaenaleyh bu suçluların ölümleri, hemen ekseriya vatan aleyhindeki hareket ve hiyanetleri 
neticesi telakki olunabilir. Şu halde : Bunlara tatbik için elde yegâne ceza vasıtası olarak kalan. 
mal ve mülklerinin zaptı da bu suretle ölmelerile beraber ortadan kalkarsa, maddenin diğer 
fıkralarında yazılı hükümleri bir tesir ve faide temin etmiyeceği ehemmiyetle göz önüne 
getirilerek, işbu 6 rakamlı hükmün çıkarılmasına ve maddeye esaslı bir müeyyide olmak üzere 
aşağıda yazılı E fıkrasının ilâvesine karar verildi : 

E ) Bu maddedeki suçlar dava ve ceza müruru zamana tabi değildir . 
30 — Madde 79 ( 80 ) askerî suçların hepsinin seferberlikte yapılanları için, neticesinin 

daha vahim ve tehlikeli olmasından dolayı, daha ağır cezalar verilmesi kanunun esas prensiple
rinden olduğu cihetle , 'işbu maddedeki seferberlikte ve düşman karşısında yapanların, emsali 
fiiller gibi daha ağır cezalarını tayin) etmek üzere aşağıda yazılı fıkranın tespiti tasvip olundu : 

3 - fiil seferberlikte ypılmışsa on seneye kadar ağır hapis , düşman karşısında yapılmışsa 
yapan ölüm cezasile cezalandırılır. 

31- Madde 85(86) deki ceza müddetlerinin, gerek Türk ceza kanununa ve gerek işbu lâyihanın 
aslı olan Alman kanununa nisbetle fazla olduğu anlaşıldığından, mutedil birer miktara indirilme
sinin daha adilâne olacağı kanaatile, birinci fıkranın ilk kısmında ki asgarî had olan ( üç ay ) 
kaldırılarak iki sene yirine ( bir sene ) ve ikinci kısmındaki asgarî had olan ( bir seneden ) yerine 
( altı aydan ) ve ikinci fıkradaki asgarî had olan ( iki seneden ) verine yine ( bir seneden ) ve 
üçüncü fıkradaki ( iki seneden ) yerine ( altı aydan) cezalarının konması ve 2,3 fıkraların tertip 
sırasile yerlerinin değiştirilmesi kararlaştırıldı • 

32 - Madde 115 (116) de ceza suç ile mütenasip görülmediğinden ( altı ay ) yerine (iki ay ) 
kabul edildi. 

33 - Madde 117 (118) de birinci fıkradaki cezada aynı veçhile fazla görülerek ve aslı olan 
Alman kanunile de karşılaştırılarak (bir sene ) yerine ( üç ay ve ikinci fikradaki ( karanlık hapis) 
lagvedildiğinden buna bedelde ( katıksız hapis) konması muvafık görüldü. 

34 - Madde 120 (121) de birinci fıkra tehlike ve zaruret karşısında mafevka, umnmî bir: 
o yapacağı fiiller » tabirile gayri muayyen bir salâhiyet ; 

2) inci fıkra ise yine kanunen ispatı güç bazı şartlarla mafevkin maduna karşı silâh 
kullanması müsaadesini veriyor . 

Umumiyetle bir mafevkin maduna karşı gayri muayyen ve gayri sarih bir salâhiyeti haiz 
olması ve bilhassa, umumî ceza kanunundaki müdafaai nefis halinden başka zamanlarda, silâh 
kullanması salâhiyeti encümenimizce adalet prensiplerine muvafık görülmedi. Cihan harbinde bu 
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madde muvakkat kanun halinde ordumuzda tatbik olunmuş - rivayete göre - ve bazı suiistimalleri 
mucip olmuştu. Binaenaleyh buna mani olmak için encümenimizce işbu maddenin birinci 
fıkrasına « ölümden gayri fiiller ... » kaydının konması ve ikinci fıkranın aşağıdaki şekilde 
tadili ve yine tecrübe ile ordumuz da lüzumuna kanaat getirilen yeni bir üçüncü fıkra tanzimi 
kararlaştırıldı : 

2) Meşru müdafaa da bulunmak, yahut düşman karşısında kaçanları çevirmek veyahut yağma 
ve tahribin önünü almak için, başka vasıtalar kalmadığı takdirde, bir zabitin silâhını kullanması 
cürüm sayılmaz. 

3) Mafevjkin, hizmete ve askerliğe dair kusur ve hatalarından dolayı, madununu tenkit ve 
muaheze etmesi hakaret sayılmaz. 

35 - Madde ( 124 ) de ihtiyat ve ruhsatlı askerî şahısların hizmette bulunmadıkları zaman 
umumî kanunlara tabi tutulacakları işbu lâyihada prensip olarak;;kabul edilmiş ve aynı sebepten 
dolayı işbu lâyihaların aslı olan Alman kanununda da bu madde çıkarılmış olduğu cihetle bu
radan da çıkarıldı. 

36 -Madde 124 (126) da A ve B fıkraları müphem görüldüğünden asılları olan Alrîıanca-
dan aynen türkçeye çevrilerek kabul olundu. Aşağıda yazılı Cfıkr asıda yine aslında vardı. 

C) alınan eşya erzak, sıhhî levazım, giyecek ve teshin vasitası gibi şeylere ve «yem veya nakil 
vasıtalarına münhasır kalır ve o andaki ihtiyaçlarla mütenasip bulunursa, bu hareket yağmacılık 
sayılmaz» 

37 - Mac(de 137(139) gerek heyeti umumiyesi ve gerek fıkralarının tertibi ve ceza miktar
ları cihetile tashihe muhtaç gürülerek aslı olan Alrnancasma tamamile benzer bir şekilde, aşa -
gıda olduğu gibi yazılmasına karar verildi. 

Madde 137 — Her kim, bir askerî karakolun, veya müfrezenin' veya hususî bir vazife ile 
muvazzaf olan bir kısım askerin kumandanı sıfatı"Ie veyahut nöbetçi iken kasten veya tekasülünden: 

A ) kendisini, kendine verilen vazifeyi yapmiyacak hale korsa. 
B ) yahutı nöbet mahallini terkederse, veyahut verilen sair talimata mugayir hareket ederse 
D ) ve bu suretle her iki halde de bir mazarratı mucip olursa. 
14 gündeb az olmamak üzere katıksız hapisle yahut iki seneye kadar hapisle cezalandırılırlar 
2) Yukarıdaki fıkralarda yazılı olan suç seferberlikte yapılmış ise, suçlu altı aydan az olma

mak üzere hapis; düşman karşısında ölüm, az vahim hallerde bir seneden az olmamak üzere 
muvakkat veya müebbet ağir hapisle cezalandırılır. 

3) ikinci fıkrada yazılı suç dolayısı'İe ehemmiyetli bir zarar tehlikesi zuhura gelmişse, üç 
aydan aşağı olmamak üzere hapis, düşman karşısında olduğu takdirde, suçluya bir seneden az 
olmamak üzere ağır hapis cezası verilir.» 

38- Madfcie 138 (140) aslından farklı görüldüğünden buraya (bir gemi veya tayyarenin) 
kaydı ve (zararın) da mühimce olması şartı ilâve olunarak «vahim hallerde» ve «tazmin ettirilir» 
kaldırıldıktan jsonra, cezanın azamî haddini «. üç seneye kadar» tespit ile maddenin daha toplu 
va daha şümullü bir şekle konması tercih olundu. 

3Q — Madde 150 (152) de hayır cemiyetlerine girmek arzuya şayan bir hareket olmakla 
beraber ancak; askerî disiplinin muhafazası için alelusul âmirden izin almak ta muvafıktır. Aksi 
takdirde verilöcek cezanın üç ay olması kanunî bir suça karşı olmadığından çok görülerek bir 
aya indirilmesi ve maddenin kabulü encümenimizin ekseriyetile kararlaştırıldı. 

40 — Madde 152 ( 154 ) kumar oynamanın cezası aslında mevcut olmadığından bizim 
umumî ceza kanunumuzdaki hükümlerle nisbet edilerek çok görüldüğü cihetle ( bir aya ) ve 
tekerrüründe (j altı aya kadar ) olarak kabul olundu. 

41 — 154İ (156) daki tek bir ihtimal noksan ve tek bir hüküm de nisbetsiz derecede fazla 
görüldüğünden ve esasen daha ziyade askerî disipline taallûk ettiğinden maddenin iki fıkra 
halinde tedvini ile: 

1 ) fıkradaki tart cezasının « bu fiili askerlikten çıkmak maksadile yaptığı sabit olanlar » 
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verilmesi ve ikinci fıkra ile de «gayri tabiî mukarenet » suçunun cezalandırılması için 
aşağıda yazıldığı gibi tanzimi kararlaştırıldı. 

2 ) Gayri tabiî mukarenet yapan ve bu fiili rızasile kendine yaptıran askerî şahısların, tardı 
mucip olmıyan hallerde ordudan çıkarılmasına hükmolunur. 

42 - Madde 155 ( askerî mektepler talebesi de işbu kanunun hükümlerine tabi olacaktır. 
Bunların talebelik hayatı, yaşları ve vaziyetleri nazarı dikkate alındığından, yukarı maddedeki^ 
suçları için buraya bazı hükümler konması lüzumu vekâletçe takdir olunarak aşağıda yazifı 
madde sonradan teklif olundu ve encümenimizce de bunun aynen kabulü muvafık görüldü. 

Madde 155 — Sahtekârlık, emniyeti suiistimal, dolandırıcılık, yalan yere yemin ve yalan 
şehadet, iftira, dilencilik ve umumî adap ve aile nizamı ve vatan aleyhine cürümlerden birile 
bir aydan ziyade ağır hapis, hapis ve hukuku ammeden mahrumiyet cezalarına, mahkûm olan 
ve gayrı tabiî mukarenet yapan veya bu fiili rızasile kendisine yaptıran askerî talebenin 
talebelik sıfatile iktisap ettikleri her türlü hukukun ve muvazzaf hizmetten başka ihtiyat ve gedikli 
küçük zabit olmak Ve askerî hizmet ve memuriyetlere ve mekteplere girmek hakkının ziyama 
hükmolunur. » 

43 - Madde 156 (157) nin ibare ve tabirleri de maksadı izah edemiyecek bir şekilde gö
rüldüğünden aslı olan Almancadan aşağıda yazıldığı veçhile aynen Türkçeye nakli ve kabulü 
tercih olundu: 

Madde 156 - Türkiye Cumhuriyetine karşı vukubulan bir harpte her hangi bir hizmetle 
veya bir mukavele veya taahhütle veya sair bir sebep ve suretle muharip Türk ordusu nezdin-
de bulunan ve ya bu orduyu takip eden şahıslar hakkında bu kanunun hükümleri ve bilhassa 
harp hükümleri mer'idir. » 

44 - Madde 171 (172 ) : kıt'a da gerek disiplin ve gerek talim ve terbiye itibarile ilk ka
deme bölüktür . Bundan dolayı Bölük kumandanı ( Yüzbaşı ) ceza ve mükâfat işlerinde de 
yegâne disiplin âmiridir. Bu noktadan mülâzimler için ceza vermek hakki ancak paylama, izin
sizlik, sıra harici hizmet gibi hafif şekillerde ve ( oda hapsi ) de nihayet (üç güne kadar ) ve 
ancak bölükten ayrı bulundukları takdirde; küçük zabit ve onbaşılar için disiplin cezasının en 
hafifi plan ( paylama) cezası hakkı ve izinsizlikle sıra harici hizmet vermek hakkıda yalnız kıt'a 
dan ayrı bulundukları takdirde kabul ve cetvel buna göre tashih olundu. Diğer cezalardan 
mümkün mertebe yüz başının en azının vermesi ve yukarıya doğru bu nisbette miktarın artırıl
ması pernsip olarak kabul olundu: 

Çünki rütbe ve makam yükseldikçe ceza vermek hususunda doğrudan doğruya temasın ve 
binaenaleyh hissiyatın tesiri az olacağı tabii görülmüştür . karanlık hapis kaldırıldığından bu 
radan da çıkarıldı. 

İşbu esasa göre cetvelde yapılan tadiller şöyledir : 

Rütbeler 
Binbaşı 

Binbaşı 
Kaymakam ve Mir
alaylar 
Livalar 
Ferik i Ferik Müşir 
M. M. Vekili 

İzinsizlik 
74 güne 
kadar 
14 güne 

21 » 
28 * 

28 » 

Sıraharici 
hizmet 

lüzumu 
kadar 

» 

y> 

0) 

s 

Göz hapsi 
G 
2 güne 

•kadar 
7 » 

14 * 
21 » 

28 » 

Oda hapsi 
Zabit 

2 güne 
kadar 
4 » 

7 »• 

14 » 

28 a 

Nefer 
7 güne 
kadar 
14 » 

21 » 
28 » 

28 * 

Katıksız 
hapis 

3 güne 
kadar 
5 » 

7 y> 
14 » 

21 » 

İşbu cetvelin sonuna ilâve olunan ve her makama ait rütbenin kimler hakkında ve nasıl 
ceza vereceğini gösteren fıkralarında maksadı tamamen izah edemediği kanaatile, aşağıda 
yazıldığı gibi tadil ve tanzim edilmesine karar verildi. 
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2 ) Yüzbaşıdan itibaren bütün âmirler, bütün madunlarına yukarıdaki cezaları vermeğe sala

hiyetlidirler. ! Yalnız miralaylar kaymakamlara, livalar miralaylara, müşür ve birinci ferikler ve 
ferikler ve M. M. Vekili livalara ve daha yukarı rütbelilere ancak ( paylama ) cezası verebilir 

3 ) Sıra harici hizmet ancak efrada ve mahdut derecede olarak verilir. 
4 ) İzinsizlik yalnız askerî mektepler talebesile efrada verilir. 
Hatıra —+ İşbu izinsizlikten maksat: ceza verilen şahsın cezada tayin olunan gün kadar kışla 

veya mektepı hudududan dışarı çıkmamasından ibaret olduğu kararlaştırıldı. 
45 Madde — 185 ( 186 ) da yazılmış olan (fazla hizmet) cezasının madde 165 (166) da 

ve kitabın sonundaki cetvelde mevcut olmasına ve burada unutulmasına binaen «sıra harici hizmet» 
ismile bu maddeye 3 fıkra olarak - aşağıda yazıldığı gibi - ilâve edilmesi münasip görüldü. 

3 ) « Sıra harici hizmetler: fazla olarak talim, ceza nöbeti, ceza olarak fazla hizmetlerdir.» 
46 Maddie — 188 (189) da I. fıkranın son satırında şikâyetin «cezadan evvel » ve cezalı 

tarafından yapılacaksa kaydı unutularak hüküm mübhem kaldığı görüldüğünden buraya kayd
edilmesi ve y^ne işbu fıkranın hatıra gelen diğer iki ihtimali de gösterebilmesi için aşağıda 
yazılan ibarenin - aslından alınarak buraya ilâve olunması kararlaştırıldı: 

o Şikâyet cezanın icrasından evvel yapılacak olursa icra sonraya bırakılır. Eğer şikâyet ilk sa 
lahiyetli makjam tarafından reddedilirse, tekrar edilse bile ceza icra olunur. » 

47 — Son olarak ilâve edilen 192 inci madde vekâlet tarafından sonradan teklif olunmuş 
ve işbu lâyihadaki umumî kaidelerin tabiî bir neticesi telâkki olunarak Encümenimizcede muvafık 
görülmüştür. Hakikaten bu kanunda yazılı suçları işliyen ve askerî mahkemelere tabi olmıyan 
şahısların başka bir kanuna göre ceza görmesi demek işbu kanunun hükmünü eksik ve tatbiksiz 
bırakmak demek olacağı hatıra gelmektedir. İlâve edilen madde şudur: 

« Madde 192 — Bu kanunda yazılı suçlar askerî mahkemelere tabi olmıyan siviller tara
fından yapılırsa umumî mahkemeler bu kanunun hükümlerini tatbik eder. » 

Hülâsa: Buraya kadar yazılan bütün sebeplerden dolayı işbu iki lâyihanın, tespit olunan 
tadillerile kahraman ordumuza yeni bir hak ve adalet müessesesi hediye edileceğine kani olan 
Encümenimizce kabul olunarak, işaret buyrulan havale mucibince, Adliye Encümenine tevdiine 
karar verildiği arzolunur efendim. 

Reis M. M. 
Cebelibereket İstanbul 

Naci 120. maddenin 2. fıkrasında: 
• Meşru müdafaai nefis müstesna olmak 

üzere firar edenleri çevirmek ve yağma 
ve tahribin önüne geçmek veya paniki 
teskin etmek için mafevkin « bizzat 
silâh kullanması » tabiri yerine «c ma
fevkin silâh istimal ettirmesi » cürüm 
sayılmaz suretinde yazılması fikrinde-

l yim. 
İhsan 

Âza 
Aziz Samih 

Âza 
Recai . 

Aza 
Kâzım 
Âza 

M, Kâzım 

Âza 
Esat 
Âza 

Hasan Cemil 

Kâ. 
Bitlis 

Hatıra: Ceza kanunu lâyihasının 120 
(l2.1) maddesinin 2- fıkrasına muhali
fim. Umumî bir (mafevk) tabirile şah
san « silâh kullanmak » yani nihayet 
adam öldürebilmek salâhiyetini kanun 
mefhumile ve ruhile telif edemedim. 
Bundan başka şahsın silâh kullanması 
mukabil bir silâh kullanmağı ve daha 
büyük fenalığı da mucip olabilir. Meş
ru müdafaa müstesnadır. 

Muhittin Nami 
Âza Âza Âza 

Lûtfl Müfit B. Lûtfl B. Haltt 
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Adliye Encümeni mazbatası 

T.B.M.M. 
Adliye Encümeni 15 / V / 1930 

Karar No: 49 
Esas No: 1/539 

Yüksek Reisliğe 

Askerî ceza kanunile askerî usulü muhakemeleri hakkında Millî Müdafaa Vekâleti tarafından 
hazırlanıp Başvekâletin 5 - 12 - 1929 tarih ve 6/4402 numaralı tezkeresile Adliye Encümenine 
tevdi kılınan kanun lâyihaları Millî Müdafaa Encümeninin tadilâtı ve esbabı mucibe mazbatasile 
birlikte Millî Müdafaa Vekili Mustafa Abdülhalik Beyefendile Divanı Temyiz Müddei Umumisi Rifat 

Bey hazır oldukları halde Encümenimizce tetkikve müzakere olundu: 
Esbabı mucibe lâyiha ve mazbataları münderecatına ve şifahen verilen izahata göre Napolyon 

Ponapart zamanında yapılmış olan Fransız askerî ceza kanunundan iktibas olunarak 1286 tarihinde 
neşredilmiş olan mevcut askerî ceza kanunu muasır hukuk telâkkiyatile kabili telif olmadığı gibi gü
nün ihtiyaçlarını da tatmine kâfi bulunmıyan ve Türkiye Cumhuriyetinin en mütekâmil Avrupa 
kanunlarından alınmak suretile ikmal edilmiş olan adlî kanunlarile de ahenktar olmıyan askerî ceza 
kanununun yeni baştan tanzimi zarureti aşikâr ve hele usul hakkında adliyei askeriyemizde hiçbir 
kanun bulunmadığından askerî muhakemelerin usulüne dair bir kanuna muhtaç bulunduğumuz der-
kârdır. 

Bahsedilen Fransız kanununun aslında usule dair ahkâm mevcut olduğu halde bu kısım her na
sılsa alınmamış olması divanı harplerden sadır olan kararların kanunî -bir tetkik merciinden mahrum 
kalması gibi büyük bir noksanın senelerce devam etmiş olması ve esaslı bir kaideye müstenit olmı-
yarak bu gibi kararların bir aralık ordu meclisleri ve muahharan da muhakemat dairesi denilen idarî 
bir makam tarafından tasdik ve naksedilmesi suretile yapılan muamele birçok hakların ziyama sebep 
olmuştur. 

Meşrutiyeti müteakip Alman askerî usulü muhakeme kanunundan yalnız temyiz faslına da
ir hükümler alınmak suretile bir kanun neşrolunmuş ve bununla divanı temyizi askerî teşkil edile
rek bu büyük noksanın telâfisine çalışılmış ise de bu teşkilâtta istikrar bulmıyarak Millî Hüküme
tin teessüsüne kadar ilga ve ihdas gibi safhalar geçirmiş ve nihayet ilk teşekkülü zamanındaki 
hükümler dairesinde 1339senesinde Divanı temyiz yeniden teşkil kılınmıştır. Ancak elde askerî bir 
usulü muhakeme kanunu bulunmadığından bu divan tetkikat ve muamelâtında ekseriya usulü 
muhakematı cezaiye kanununun umumî hükümlerine ittiba ederek bu yoldaki karar ve içtihatla-
rile divanı harpler üzerinde bir dereceye kadar nazımlık vazifesini ifa edebilmiş ise de kendisin
den beklenilen büyük gayeyi hiçbir vakit temin edememiştir. 

Umumî harp sıralarında askerî ceza kanununda bazı tadiller ve zeyiller yapılmışsada bunlar 
umumî harbin doğurduğu zaruretler ve ihtiyaçlara göre şedit mahiyette yeni hükümler vaz'ına 
inhisar eylemiş olduğundan kanunun ahkâmmıyenileştirecek hiçbir tebeddül husule gelmemiştir. 

Tetkik edilen askerî ceza kanunu lâyihası için Alman kanunu esas ittihaz edilmekle beraber Bel
çika ve bilhassa 1928 de yeniden tanzim edilen ve Alman kanunu esasatına uygun bulunan Fransız 
kanunundan da istifade edilmek suretile Millî Müdafaa Vekâletince hazırlanmış Büyük Erkânı 
Harbiye Eeisliğile Âli Askerî Şurada dahi tetkik edilmiş ve Adliye Vekâletinin ayrıca tetkikatı 
neticesi olarak dermeyan eylediği mütalealar dahi nazarı itibare alınarak lâyiha bu günkü şeklini 
almıştır. 

Askerî ceza kanunu lâyihasında eski kanunda mevcut olan dayak, demir bent, pıranga bent ve 
kürek gibi bu günkü hukuku cezaiye telâkkiyatına uymıyan cezalar terkedilmiş ve Türk ceza ka
nunundaki mücazat yalnız sürgün müstesna olarak aynen bu lâyihada da kabul ve cezaların fer'i 
ve mütemmim tesirleri de lâyihaya dercolunmuştur. 

Cezaların tecili ve meşruten tahliyeve memnu hakların iadesi; usullerile umumî hükümlerimiz 
dairesinde kabul edilmiştir. 
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Cürüm ile cezanın sukutunu ve cezanın tahfif ve teşdidini müstehzim hükümlerle cürüm ve ceza

ların içtimai ve tekerrürü kaideleri aynen kabul edilmiş ve askerliğe taallûk eden hususiyetler ay
rıca kayit ve ilâve olunmuştur. 

Suçlar, Tjürk ceza kanununda olduğu gibi cürüm ve kabahat olarak ikiye ayrılmış ve hükümler 
ona göre va:20İunmuştur. Şu kadarki mesleğin hususiyeti itibarile disiplin tecavüzü namı verilen 
ve tekdir ve tedip mahiyetinde bulunan hareketlerin doğrudan doğruya mafevkler tarafından ter
tip olunabilecek cezaları dahi ayrıca tayin edilmiştir. 

Umumî hükümlerden ayrı olarak hıyanet, seferberlikte harp kuvvetlerini tehlikeye düşürmek, 
firar, kendini askerliğe yaramıyacak hale getirmek, askerî itaat ve inkiyadı bozmak, 
|eşh,asa ve emvale karşı teaddi ve hizmet ve vazifeyi ve şerefü haysiyeti bozmak fiilleri 

lâyihada on pir fasılda adil bir nispet dairesinde cezaları gösterilerek tespit kılınmıştır. 
Lâyihada (fiilin netayicine göre daha az vehamet arzeden hallerde hafif miktarda ceza verilmesi 

gösterilerek mahkemelerin takdir hakları geniş ve salim bir surette kabul edilmiştir. 
Askerlikte pek lüzumlu olan itaat ve irikiyat hususlarını temin eden cezaî hükümlerle beraber 

lâyihada maf svkin maduna karşı haysiyet ve izzetinefsi rencide etmeğe mani olacak tedbirleri havi 
ahkâm da konulmuştur. 

Bu lâyihatun askerî eşhası hakkında tatbik edilmesi tabiî olmakla beraber memleketin selâmetine 
ve bilhassa seferberlikte ordunun müdâfaa vasıtaları ve kuvvetlerinin emniyetine taallûk ederi hu
suslarda kamjnda yazılı bir takım fiilleri gayri askerî eşhas dahi irtikâp veya askerlerin bu kabîl fiille
rine iştirak eyledikleri halde bu kanun ahkâmının onlar hakkında da cari olacağı lâyihada gösterilmiştir. 

Askerî cez ,̂ kanunu lâyihasının kayde şayan hükümlerinden biri de harbin halk üzerinde tevlit 
etmesi melhuzj olan fevkalâde vaziyetlerden istifade ile ahalinin mallarına karşı yapılacak tecavüzler
le harbin tekâlifi olarak istimval muamelelerindeki yolsuzluklar için ibreti müessire olabilecek cezalar 
konulmakla beraber bu fiilleri irtikâp edenlerle, irtikâbına müsamaha eden mafevkler hakkında dahi 
ceza ile beraber tazminat hükmünün bulunmasıdır. 

Askerî muhakemeleri usulü kanunu lâyihasına gelince: yukarda söylenildiği veçhile şimdiye ka
dar divanı hjarplerde tatbik edilecek müstakil usule dair bir kanun bulunmadığından bu lâyiha
nın tanziminejne derece lüzum ve zaruret bulunduğu izahtan müstağnidir. Bu lâyiha Alman Ka
nunundan iktibas edilmiş olup ceza muhakemeleriusulü kanununun da ayni memleketten alınmış 
olması münas^betile umumî hükümlerle bu lâyihadaki esasların ahenk ve insicam noktasından te
lifi pek kolaylıkla temin olunmuştur. 

Askerî suç|arın takip, tahkik ve muhakemesi için suçların mahiyetine ve suçlunun rütbelerine 
göre salâhiyetti makam ve mahkemelerin vazife ve salâhiyetleri hiç bir tereddüde mahal veremiye-
cek şekilde r lâyihada tasrih edilmiş ve askerî kazaî vazifeye dahil olan hususlar ve şahıslar ihtilâfa 
meydan kalmıyaeak vuzuhla tespit kılınmıştır. Bu cümleden olarak askerî eşhasın askerliğe mü
teallik suçlarilk iki asker arasında ika edilen askerî ve umumî suçlar ve askerlerin umumî kanunda 
cezası gösterilmiş olan vazifelerinden münbais suçlarının takip ve muhakemesi mutlak surette 
askerî âmiri adlilere ve mahkemelere tevdi olunduğu gibi seferberlikte askerler tarafından işlenecek 
bütün suçların takip ve muhakemesi de ihtiyarile suç irtikâp ederek askerlikten kurtulmak üzere 
hapihanede kalmak gibi bir maksada meydan vermemek mulâhazasile askerî mahkemelere ter
kedilmiş ve bufıdan maada askerlerin işliyeeekleri suçlar umumî mahkemelerin vazifeleri dahilinde 
kalmıştır. Cüıjümde iştirak hali de bu lâyihada pek vazih olarak gösterilmiştir. Umumî suçlardan 
birini müşterejken işliyen askeri ve sivil eşhas umumî mahkemelere ve askerî suçlarda da birini 
müştereken işjiyen asker ve sivil kimselerin de askerî mahkemelere tabi olacağı kanunda yazılı
dır. îçtimaı cerjaim kaidesinin tatbiki lâzım gelen hallerde bir askerin işlediği müteaddit suçlardan 
birinin askerî hıahkemeye diğerinin umumî mahkemeye ait olduğu takdirde her iki mahkemenin 
vazifeleri dahujinde olan suçları ayrı ayrı muhakeme etmeleri ve ancak önce askerî mahkeme 
kararını verdikten sonra umumî mahkeme kendi bakacağı fiilin cezasını tayin ederken askerî mah
kemenin verdiği mahkûmiyeti de içtimai ceraimkaidesine tevfikan nazarı dikkate alıp o suretle 
ceza tertip etıjıesi yolunda lâyihaya vazedilen hüküm hem cezaî nazariyeler esasatını muhafaza 
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etmekte ve hem de her iki mahkemenin vazifelerini biri birine karıştırmağa mahal bırakmamaktadır". 

Askerî mahkemelerin eski unvanları olan divanı harp tabirinin kaldırılması encümenimizce de 
tasvip kılınmış ve bu baptaki Millî Müdafaa Encümeninin serddettiği mülâhazalar varit görül
müştür. 

Alay, fırka ve kolordularla Büyük Erkânı Harbiye Reisliği ve yalnız seferberlikte Başkuman
danlık nezdinde teşkil edileceği lâyihada gösterilen askerî mahkemeler ihtiyacı temine kâfi bu
lunmuştur. 

Bütün askerî mahkemeler mukarreratımn temyizen tetkiki için bir askerî temyiz mahkemesi 
teşkil kılınacağı ve bunun iki daireden terekküp edeceği kezalik lâyihada gösterilmiştir. 

Lâyihada kayda şayan olan bir hükümde; her askerî mahkemenin altı ayda bir kat'ileşen 
kararlarının mafevk makamlar vasıtasile müteselsilen Temyiz Mahkemesine göndermeğe dair mec
buriyetidir. Bu mecburiyet bütün askerî mahkemeler mukarreratımn temyiz yoluna müracaat olun
masa bile bu suretle tetkikine ve netice itibarile muamelenin teftişine imkân verilmektedir. Bu 
yoldaki teftişler sırasında mahkemenin iadesi veya kanuna muhalif bir hükmün yazılı emirle tas
hih ve tadili ve kanunî yol bulunmıyan ve fakat bir şahsın mağduriyetini icap eden kararlardada 
hususî af istihsâli gibi madeletin temini çaresi derpiş edilmiş bulunmaktadır. ] 

Umumî hükümlere mütenazır olarak hukuku amme davası açmak salâhiyeti ve bir suretle itti-
la hasıl olan askerî bir suç hakkında takibat yapmak vazifesi âmiri adlî namı verilen kumandanla
ra tevdi olunmuş ve âmiri adliler nezdinde bulunan hâkim sınıfından yetişmiş adlî hâkimler âmiri 
adlinin emir ve talebile hazırlık tahkikatı ve ilk tahkikat yapmak ve toplanan deliller işin mahke
meye sevkına kâfi görülürse son tahkikatın açılması kararı verilerek bu tahkikatı yapan adlî hâkimin 
askerî mahkemelerde müddei umumilik vazifesini ifa etmesi lâyihada kabul edilen hükümler cümle-
sindedir. , - " • - , 

Askerî mahkemelerde yapılacak duruşmaların ceza muhakemeleri usulü kanununun hemen ayni 
olan kaide ve usuller dairesinde cereyan edeceği lâyihada gösterilmiştir. 

Mahkemelerde duruşma yapılırken evvelce tahkikat işlerinde bulunmamış olan adlî hâkim âza sı-
fatile' mahkeme heyeti arasında bulunarak rey hakkım haiz olmakla beraber mahkemeyi 
idare etmek vazifesi de bu hâkime tevdi edilmiştir. 

Yalnız alay askerî mahkemelerinde ayrı adlî hâkim bulunmayıp âmiri adlî nezdinde bulunan 
zabit adlilerin bu vazifeyi ifa etmeleri lâyihada kabul edilmiştir. 

Bu lâyiha ile şimdiye kadar divanı harplerde cari olmryan fakat adalet mefhumu itibarile alâ
kadarlara teminat ve itminan bahşeden duruşmanın aleniyeti usulü kabul edilmiş ve maznuna mü
dafi tayini salâhiyeti verilmiştir. Umumî hükümler gibi bu kanunda da yazılı hallerde maznun hazır 
bulunmaksızın kendisini bir müdafi ile mahkeme huzurunda temsil etmesi salâhiyeti de lâyihaya 
dercolunmuştur. 

Hâkimin reddi, şahit ve ehli hibrenin dinlenmesi, zabıt ve arama yapılması ve keşif ve muayene 
icrası muameleleri umumî hükümlerde cari usuller gibi ifa olunacağı bu lâyihada gösterilmiştir. 

Ceza muhakemeleri usulü kanununa göre müddeiumumilerin haiz olduğu vazife ve salâhiyetlerle 
âmiri adlilerin bu kanun mucibince kabul edilmiş olan vaziyetleri bir birinden farklı bazı husu
siyetler arzetmektedir. Ezcümle hazırlık tahkikatile ilk tahkikatı kendi emrile yapan nezdindeki 
adlî hâkimin tahkikatı ikmal ettikten sonra ittihazı iktiza eden kararı yine âmiri adlinin vermesi 
ve ancak hâkimi adlinin de bu kararı imza etmesi meşrut bulunmuştur. 

Men'i muhakeme kararları aleyhine suç hakkında şikâyette bulunanlardan maada maznun 
aleyhine takibat yapılması için rapor veren maznunun mafevki olan âmirin dahi Temyiz Mahkeme
sine itiraz etmek salâhiyeti bu, lâyihada kabul edilmiş hükümlerdendir. 

Âmiri -adlinin tahkikatın icabına göre ittihaz edeceği tevkif, tahliye ve zabıt ve arama gibi ka-
^rarlarmı kanuna muvafık bulmıyan adlî hâkimin bu baptaki mütaleatını yazılı olarak tahkikat 

evrakının dosyasına koyması ve âmiri adlinin de bu dosyayı Temyiz Mahkemesine göndermeğe 
mecbur olması ve temyiz kararının mecburül ittiba bulunması bu lâyihanın hususî ve ehemmi
yetli hükümlerindendir. 



- 1 4 -
Askerî mahkeme heyetleri arasında hâkimlik evsafını haiz ve meslekten yetişmiş adlî hâkimlerin 

ithali muasır medeni devletlerce son zamanlarda kabul edilmiş bir usul olup bunun memleketimizde 
dahi tatbik edilmesinin maadelet itibarile muhassenatı kay de şayandır. Kanunî yollara mütedair 
hükümler ve temyizde duruşmalı olarak tetkikaticrası hususları umumî hükümlere müşabih bulun
maktadır. , 

Kanunî mesail hakkında içtihadın tevhit ve istikrarı bu lâyihada derpiş edilerek temyiz teşkilâtına 
dair kanundaki hükümler gibi ahkâmı mahsusa konulmuştur. 

Bu lâyihada mücazatı mahkûmenin infazı hususu da askerlikte aranılması lâzım olan rütbe esası 
üzerine ayrı hükümler konularak tespit olunmuştur. 

Adliye ite askerî mahkemeler arasında takip, tahkik ve muhakemeye müteallik olarak hadis ola
cak selbî ve icabî ihtilâfların Askerî Temyiz Müddeiumumisinin mütaleası alınmak suretile Temyiz 
Mahkemesi ceza heyeti umumiyesinde tetkik ve hallolunması hakkında Encümenimiz tarafından bu 
lâyihaya bir madde ilâve olunmuştur. 

Askerî ceza kanunu ile askerî muhakeme usulü kanunu lâyihasında Adliye Encümeni tarafına 
yapılan tadiller esasa taallûk etmeyip bazı cümle ve kelimelerin kanunî ıstılahları veya mümasil di
ğer kanunlarda kullanılan şekillerine uygun olmak mülâhazasına müstenit tashih ve tebdillerden iba
ret bulunmuş ve lüzumsuz görülen bazı fıkralarda tayyedilmiştir. Lâyihanın aldığı bu şekille terci-
han ve müstaeelen kül halinde müzakere edilerek aynen kabul edilmesi hususunun Heyeti Umumiyeye 
arzına Encümenimizce ittifakla karar verilmiştir. 
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Askerî muhakeme usulü kanunu 

BÎRÎNCÎ KISIM 

Askerî mahkemelerin teşkilâtı 

Birinci bap 
Vazife 

B Î R Î N C Î MADDE — 
1 - Bu kanunda hilafı yazılı olmadıkça, aşağıda yazılmış 

olan şahıslar askerî ceza kanunu mucibince cezayi müstel-
zim olan bütün fiillerden dolayı askerî mahkemelerde muha
keme olunurlar: 

A : Orduya mensup muvazzaf askerî şahıslar; 
B : Orduya mensup ihtiyat askerî şahıslar, (Askerî hiz

mette kullanıldıkları müddetçe); 
C : Umum askerî mektepler talebesi; 
D : Kanunen ciheti askeriyece tevkif ve hapis edilmiş 

olan veya nezaret altına alınmış bulunan şahıslar; 
E : Rizasile orduya intisap etmiş olan şahıslar. 
2 - Bu şahısların Türk ceza kanunu mucibince cezayı 

müstelzim fiillerden, askerlik vazifelerine taallûk eden ve 
yahut askerlik sıfatını haiz kimse aleyhine işlenmiş olan suç
lar ile kışlalarda karargâhlarda, askerî müesseselerde ve is
kân konaklama suretile işgal edilen bina ve mahaller içinde 
işledikleri bütün suçlar dahi askerî mahkemelerde muhake
me olunurlar. 

3 - Seferberlikte, bu şahısların umumî ve hususî mahke
melere ait bütün suçları Türk ve askerî ceza kanunlarına 
tevfikan askerî mahkemelerde görülür. 

Î K Î N C Î MADDE — 
1 - Askerî ve umumî mahkemelere tabi mütead

dit şahıslar tarafından bir suçun müştereken 
işlenmesi halinde eğer suç askerî ceza kanununda yazılı 
olmıyan bir suç ise cümlesinin muhakemesi umumî mahke
melere, eğer suç askerî ceza kanununda yazılı askerî bir suç 
ise hepsinin muhakemesi askerî mahkemeye aittir. 

2 - Seferberlikte birinci halde de şerikler askerî mahkeme
lerde muhakeme olunur. 

ÜÇÜNCÜ MADDE — Aşağıda yazılı olan şahıslar dahi 
her kim olursa olsun askerî mahkemlere verilir: 

A : Askerî ceza kanununun 93, 94, 95, 100, 101, 102, 124, 
125,127 inci maddelerinde yazılı olan suçları işliyen şahıslar; 

B : Harp mıntakalarmda umumî mahkemeler bulunmaz 
ise bu mmtakalarda suç yapan bütün şahıslar; 

C : Askerî ceza kanununun 155, 157,158, 159? 160 ve 161 

Askerî mahkemelerin 
rüyet edeceği suçlar 

Müşterek suçlar 

Askerî mahkemelerde 
muhakeme olunacak di

ğer şahıslar 
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Davaların tecili 

İhtiyatlar hakkındaki 
davaların tecili 

Ordudan ayrılanların 
hizmet esnasındaki suç

larının tabi olduğu mah-
'•• keme 

Sair kanunlara naza
ran askerî mahkeme

lerde muhakeme oluna
cak şahıslar 

Askerî ve umumî mah
kemelere, tabi iki suç 
işliyenler hakkında sa
lahiyetli olan mahke

me 

İstirdat ve tazminat 
davalarını askerî mah
kemeleri nasıl görür? 

inci maddelerinde yazılı suçlular [askerî ceza kanununa tabi 
oldukları müddetçe], 

D : Seferberlikte askerî ceza kanununun 75, 78, 80, 81, 
131 inci maddelerinde yazılı suçları işliyenler, 

DÖRDÜNCÜ MADDE — 
1 - Muvazzaf ve müstahdem askerî şahısların hizmete 

girmeden veya silâh altına çağırılmadan evvel işledikleri, 
müntehası bir seneye kadar hapis cezasını mucip, cürümlerle 
kabahatlara ait davalar terhislerine kadar tecil olunur. 

2 - Seferberlikte muvazzafların ve çağırılacak ruhsatlı 
ve ihtiyat askerî şahısların, beş sene ağır hapis ve daha 
ziyade cezayı mucip cürümler müstesna olmak üzere, maznun 
bulundukları cürüm ve kabahatlara ait davalarda hazara 
veya terhislerine kadar tecil olunur. 

3 - Muhakemenin tecili müruru zamanı tadil eder. 
BEŞİNCİ MADDE — İhtiyat askerî şahısların hizmet 

esnasında münhasıran Türk ceza kanununa muhalif olarak 
yaptıkları fiillerden dolayı bunlar terhisten sonra umumî 
mahkemelere verilirler. 

ALTINCI MADDE — Askerî mahkemelerde muhake
meyi icap eden alâkanın kesilmesi askerî hizmet esnasında 
yapılan fiiller hakkında askerî mahkemelerin salâhiyetini 
kaldırmaz. Şu kadar ki işlenilen fiil yalnız Türk ceza kanu
nu mucibince cezayı mucip olur ve askerî bir cürüm ile 
münasebettar bulunmazsa evvelce ciheti askeriyece takibata 
başlanılmış olsa bile askerî mahkemelerin salâhiyeti kalmaz. 

YEDİNCİ MADDE — Sair kanunlarda askerî mahke
melerde muhakemesine lüzum gösterilen şahıslar dahi askerî 
mahkemelerde mahkeme olunur. 

SEKİZİNCİ MADDE — Bir şahıs hakkında askerî 
mahkemelerin vazifeli olduğu bir suç ile umumî mahkeme
lere ait diğer bir suçtan dolayı aynı zamanda takibata başla
nılmış olursa maznun evvel emirde askerî ve sonra umumî 
suçtan dolayı muhakeme olunur. Askerî mahkemeler bu ka
bil suçların muhakemesini sür'atle intaç ve umumî suça vazi
yet edecek olan mahkemede cezaların içtimama ait kaideleri 
tatbik eder. 

DOKUZUNCU MADDE — Suçlardan mütevellit istir
dat ve tazminat davalarını dahi hukuku amme davalarile 
birlikte askerî mahkemeler görebilir. Şu kadarki askerî ceza 
kanunu mucibince re 'sen ceza ile beraber hükmolunacak taz
minat davaları hakkında şahsî iddiaya lüzum yoktur. 
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İKÎNCÎ BAP 

Kazaî vazifelerin icrası sureti 

Birinci fasıl 

Umumî hükümler 

ONUNCU MADDE — Askerî suçlarda kazaî vazifeler; 
âmiri adliler ile bu kanunun üçüncü faslında yazılı askerî 
mahkemeler tarafından yapılır. 

ON BÎRÎNCÎ MADDE — Askerî mahkemeler müstakil 
ve yalnız kanuna tabidir. 

ON iKlNCl MADDE — Disiplin cezalarının hüküm ve 
tatbiki askerî ceza kanununun ikinci kısmında yazılı kaide
lere tabidir. 

İkinci fasıl 
Âmiri adlî 

ON ÜÇÜNCÜ MADDE — Âmiri adliler refakatlerinde 
askerî mahkemeler teşkili kanunen caiz olan kumandan ve 
muadilleri makamlarla bunların mafevkleridir. 

ON DÖRDÜNCÜ MADDE — Bir mani zuhurunda 
âmiri adlilik salâhiyeti vekiline intikal eder. Bu maddenin 
hükmü 15 inci maddede yazılı halde cereyan eder.' 

ON BEŞÎNCI MADDE — Mirliva ve daha yukarı rüt
beyi haiz olanlar hakkında âmiri adlilik salâhiyeti hazarda 
Büyük Erkânı Harbiye reisine seferberlikte Baş Kuman
dana aittir. 

ON ALTINCI MADDE — Âmiri adliler herhangi bir 
tahkikata başlamak, devam etmek ve kanun yollarına mü
racaat eylemek hususlarında madunlarmdaki âmiri adlilere 
talimat vermek salâhiyetini haizdirler. Fakat başlanmış 
olan takibatın cereyanına müdahale edemezler. 

ON YEDİNCİ MADDE — Âmiri adlilerin adlî salâhi
yetleri ancak kendi emirleri altında bulunan şahıslar hak
kında caridir. Mevki ve müstahkem mevkiler kumandanları 
kendi salâhiyetlerinin hududunu tecavüz etmemek üzere: 

A : Umumî sükûn ve emniyet ve intizamı muhil ve mu
cibi ceza bir suçu, 

B : Tahkimat ve vesaiti müdafaa hakkında mevcut 
talimat ve mukarrerata muhalif bir suçu, 

C : Mevkiin hususî hizmetlerine- taallûk eden bir suçu, 
yapan askerî şahıslar hakkında dahi âmiri adlilik salâhiye
tini haizdirler. 

ON SEKÎZÎNCÎ MADDE — Harp hükümlerinin mer'î 
olacağı ilânedilen mevki ve mmtakalarm muhafızı, kuman-

Kazaî vazifeler 

Mahkemelerin istiklâli 

Disiplin cezaları 

Âmiri Adli 

Âmiri Adliye vekâlet 

Mirliva ve daha yuka
rı rütbeyi haiz olanla

rın âmiri adlisi 

Âmiri adlilerin madun
ları hakkındaki salâhi

yetleri 

Mevki ve müstahkem 
mevkiler kumandanlığı
nın hususî salâhiyetleri 

Harp hükümlerini ilân 
eden mevkiler ve mm-



takalar kumandanları
nın âmiri adlilik salâ

hiyetleri 

dam veya en büyük âmiri o mevki veya mmtakadaki bütün 
askerî şahıslar hakkında kendi salâhiyeti dairesinde âmiri 
adlilik sıfatını haizdir. 

Muvakkaten Ur askerî ON DOKUZUNCU MADDE — Bir askerî birliğe mu-
Urliğe memur edilen- vakkaten memur edilen şahıslar muvakkat memuriyetlerinin 

lerin âmiri adlisi devamı müddetince o askerî birliğin âmiri adlisine merbut
turlar. 

Âmiri adlisi olmıyan-
ların tabi olduğu âmiri 

adlî 

Müteaddit suçlardan 
dolayı başka başka 
âmiri adlîye tabi olan

ların Âmiri Adlîsi 

Muhtelif âmiri adlîlere 
mensup muhtelif şahıs

ların âmiri adlîsi 

Müteaddit âmiri adlî
ler arasındaki ihtilâf 

Baş kumandanlık tara
fından verilecek emir 
ile âmiri adlilik salâ

hiyeti 

YÎRMÎNCl MADDE — 
1 - Askerî mahkemelere tabi olupta kendileri için âmi

ri adli tayin edilmemiş olan şahıslar mıntakasmda bulunduk
ları veya suç yaptıkları kıt'a âmiri adlisinin adlî salâhiyeti 
ne tabidir. 

2 - Ayni derecede salahiyetli âmiri adlî teaddüt ettiği su
rette, maznunu yakalıyan veya tahkikatı önce emreden âmiri 
adlî rüçhanı haizdir. 

YÎRMÎ BÎRÎNCÎ MADDE — Bir şahıs ayni salâhiyeti 
haiz âmiri adlilere tabi müteaddit suçlarla maznun olursa, 
bunların kâffesi hakkında takibat icrası, en ağır cezalı suç 
için salahiyetli âmiri adliye aittir. En ağır cezayı müstel-
zim fiilin tayininde esas, bu fiillere mahsus cezaların nevi 
ve cezalar ayni neviden ise bu cezaların haddi azamidir. Had
di azamlarda müsavi olursa, maznun kendi âmiri adlisi rüç-
hanlıdır. 

YÎRMÎ ÎKÎNCÎ MADDE — 
1 - Bir suçta müteaddit şahıslar methaldar olursa ve 

bunlar muhtelif âmiri adlinin salâhiyeti dahilinde bulu
nursa, müşterek mafevk olan âmiri adlî, maznunların cümlesi 
hakkında tevhiden takibat icrasını emreder. Müşterek ma
fevk âmiri adlî mevcut değilse alâkadar âmiri adliler hangi 
âmiri adlinin takibatı deruhte edeceğini kararlaştırırlar. Uz-
laşamazlarsa hazarda Büyük Erkânı Harbiye Riyasetine, se
ferberlikte Baş Kumandanlığa müracaat olunur. 

2 - Maznunlardan biri aleyhine evvelce dava açılmışsa 
salahiyetli âmiri adlilerden birinin talebi üzerine Askerî 
Temyiz Mahkemesinin kararile birleştirilerek takibat yapılır. 
Birleştirilmiş olan davalar ayni suretle ayrılabilir. 

YÎRMÎ ÜÇÜNCÜ MADDE — Müteaddit âmiri adliler 
arasında salâhiyet hususunda ihtilâf olursa müşterek mafevk 
âmiri adlî ve böyle âmiri adlî yoksa, Askerî Temyiz Mah
kemesi salâhiyeti tayin eder. 

YÎRMÎ DÖRDÜNCÜ MADDE — Halin icabına göre 
bir âmiri adlinin adlî salâhiyetinin muayyen kıt'alara hasrı 
veya tevsii ve yahut diğer kumandanlara ve makama dahi 
adlî salâhiyet itası hazarda Büyük Erkânıharbiye Reisliğin
den, seferde Başkumandanlıktan verilecek emirle caizdir. 



Üçüncü fasıl 
Askerî mahkemeler 

A. ALAY ASKERÎ MAHKEMELERİ 
YİRMİ BEŞİNCİ MADDE — Alay ve muadili makam

larda: 
Reis: Binbaşı 
Bir âza: Bir yüzbaşı veya mülâzim, 
Bir âza: Küçük zabit 
den müteşekkil ve yalnız efradı muhakemeye mezun ol

mak üzere lüzumu kadar ( Alay askerî mahkemeleri ) teşek
kül eder. 

YlRMÎ ALTINCI MADDE — 25 inci maddede yazılı 
askerî mahkemeler: 

A : Askerî ceza kanununun 85 ve 96 inci maddelerinin 
birinci fıkrasında, 

B : Askerî ceza kanununun 116 ve 134 üncü maddelerinin 
1 ve 2 numaralı fıkralarında, 

C : Askerî ceza kanununun 66,68,74,76,82,83,84,86,96,108, 
114,117,137,145,147,149,150 ve 151 inci maddelerde gösterilen 
fiilleri, muhakeme ederler. 

YİRMİ YEDÎNCÎ MADDE — Alay askerî mahkemele 
rinin reis ve âzisını âmiri adlî her senenin son ayında mai
yetindeki zabitler ve küçük zabitler arasından hizmet sırasile 
ve tebdil edilmemek üzere bir sene müddetle tayin eder ve 
ayni müddet içinde bunların meşru mazeretleri vukuunda 
yerlerine geçecek yedek azayı da gösterir. 

YlRMÎ SEKİZİNCİ MADDE — 
1 - Kanunen muayyen rütbede zabit bulunmaz yahut 

mevcut olanların hâkimlik vazifesini ifa etmelerine askerî 
maniler bulunursa noksan olan zabitin yerine bir derece 
madun veya bir derece mafevk rütbede bir zabit tayin olu
nabilir, 

2 - Hâkimlik müddeti olan bir sene zarfında bu zabitler
den veya yedek azadan biri infisal, eder veya hâkimlik vazi
fesini ifaya devamlı maniler bulunursa, sene muamelâtının 
bakiyyesi için başka bir zabit tayin olunur. 
den yedek azadan biri inf isal eder, veya hâkimlik vazifesini 
ifaya devamlı maniler bulursa, sene •muamelâtının bakiyyesi 
için başka bir zabit tayin olunur. 

3 - Bir zabitle yerine yedek âza olacak zabit ayni 
zamanda 62, 63 ve 64 üncü maddeler mucibince hâkimlik 
vazifesinden menedilmiş ise yalnız menedilmiş olan iş hak
kında muadili rütbede bir zabit hâkimliğe getirilir. 

YİRMİ DOKUZUNCU MADDE — Zabitlerden tayin 
olunacak reis ve azanın kıt'ada bifiil en az bir sen kumanda 
ederek hizmet etmiş olmaları ve bir cürüm ile mahkûm 
olmamaları meşruttur. 

Alay askerî mahke
meleri 

Alay askerî mahkeme
lerinin bakacağı suçlar 

Alay askerî mahkeme
leri azasının tayini 

Beis ve azanın manileri 
zuhuru hali 

Hâkimlik şartları 
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B. FIRKA VE DAHA YÜKSEK MAKAMLARIN' 

ASKERÎ MAHKEMELERİ 

Fırka ve kolordu ve • OTUZUNCU MADDE — 
Ba kumandanlık aske- i _ Her fırkada ve muadili makamlarda, neferden binba-

rî mahkemeleri şıya (binbaşı dahil) kadar olan ve muadili bulunan şahısları 
muhakemeye mezun lüzumu kadar askerî mahkeme teşekkül 
eder. , 

2 - Her kolorduda ve muadili makamlarda, neferden 
miralaya kadar ( miralay dahil ) olan şahısları muhakemeye 
mezun, lüzumu kadar askerî mahkeme teşekkül eder. 

3 - Büyük Erkânı Harbiye Reisliği emrinde ve seferber
likte ordularda ve Başkumandanlık emrinde, neferden mü-
şiire kadar şahısları muhakemeye mezun, lüzumu kadar as
kerî mahkeme teşekkül eder. 

Askerî mahkemelerin OTUZ B Î R l N C Î MADDE — 30 mcı maddede yazılı as-
teşkili kerî mahkemeler beş hâkimden, yani bir adlî hâkimle (M. 

50) dört zabitten teşekkül eder. Adlî hâkimden başka zabit 
hâkim sıfatile şunlar tayin olunur: 

1 - Maznun efrattan ise: bir binbaşı, bir yüzbaşı, bir bi
rinci mülâzım, bir küçük zabit; 

2 - Maznun küçük rütbede zabit yahut bir yüzbaşı ise: 
bir kaymakam, bir binbaşı, iki yüzbaşı; 

3 - Maznun binbaşı ise: bir miralay, iki kaymakam bir 
binbaşı; 

4 - Maznun kaymakam ise: bir liva, bir miralay, iki kay
makam ; 

5 - Maznun miralay ise: bir liva, üç miralay; 
6 - Maznun liva ise: bir ferik, üç liva; 
7 - Maznun ferik ise: bir birinci ferik, üç ferik; 
8 - Maznun birinci ferik yahut müşür ise: iki müşür, iki 

birinci ferik; 
Zabit hâkimlerin tayini OTUZ Î K l N C Î MADDE — 31 inci maddenin 1, 2, 3, 4 

ve 5 numaralarında yazılı olan zabitler ile yedek azalar âmiri 
adlî tarafından her senenin son ayında, maiyetindeki zabitler 
arasından tebdil edilmemek üzere, bir sene müddetle ve hiz
met sırası ile tayin edilir. Bu sıra ancak mücbir sebeplerle 
değiştirilebilir. 

Baş kumandanlık mah- OTUZ ÜÇÜNCÜ MADDE — 
kemesinin zabit âzası- 1 - 3 1 inci maddenin 6, 7 ve 8 numaralarında yazılı zabit 

mn tayini sınıfından hâkimler hazarda Büyük Erkânı Harbiye Reisi 
ve seferberlikte Baş Kumandan tarafından tayin olunur. 

2 - 3 1 inci maddenin 6, 7 ve 8 numaralarında yazılı maz
nunlar hakkında 28 inci maddenin 1,2 ve 3 üncü fıkralarında 
yazılı haller sebebile askerî mahkeme teşkili mümkün olma
dığı takdirde maznunlardan makamca yüksek olan zabitler, 
ve yine mümkün olmazsa en yüksek kumanda makamından 
itibaren sıra ile aşağıdaki derecelerde bulunan kumanda mev
kilerini işgal eden zevat hâkimliğe tayin,olunur. 
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OTUZ DÖRDÜNCÜ MADDE — 
1...- Maznun askerî memur veya adlî hâkim ise mahkeme 

maaşça muadili olan zabit derecesinde teşkil olunurj Mah
keme azadan bir zabit hâkim yerine bunların kendi sınıfın
dan birisi hâkimliğe tayin olunur. 

2 - Muhtelif sınıflaraı mensup olanların muhakemelerin 
de mahkeme âzası adedini geçmemek ve en yüksek maznun 
zabitin sınıfı takdim edilmek üzere kendi sınıflarından birer 
âza bulundurulur. 

OTUZ BEŞİNCİ MADDE — 
1 - Maznun askerî şahıs ve memurlardan değilse, askerî 

mahkeme 31 inci maddenin birinci numarasına göre teşkil 
olunur. Âmiri adlî lüzum görürse daha yüksek bir mahkeme 
teşkil edebilir. 

2 - Böyle bir maznun, askerî şahıs ve memurlarla bir
likte muhakeme olunacak ise askerî mahkeme askerî eşhasa 
ve memura göre teşkil olunur. 

2 - Harp esiri olan zabitlerin askerî mahkemelerinin 
teşkilinde rütbeleri imkân nispetinde gözetilir. 

OTUZ ALTINCI MADDE — Birlikte muhakemeleri 
icap edefr müteaddit maznunlar muhtelif rütbe sahiplerin
den bulundukları takdirde en yüsek rütbelisinin tabi olduğu 
askerî mahkeme cümlesi hakkında davayı görmeğe salahi
yetlidir. 

OTUZ YEDİNCİ MADDE — Askerî mahkemelerde za
bit sınıfından tayin edilecek hâkimler hakkında 28 ve 29 
uncu maddelerin hükümleri tatbik olunur. 

OTUZ SEKİZİNCİ MADDE — Askerî mahkemeler: 
A : Bu kanunla halledilmesi ve bir karara bağlanması 

kendilerine tevdi olunan işleri tetkik ve bunlar hakkında ka
rar vermek; 

B : Alay askerî mahkemelerinin salâhiyeti içinde olmıyan 
suçları muhakeme etmek ve bunlar hakkında hüküm vermek 
ile mükelleftir. 

Askerî memurlara mah
sus mahkeme 

Asker olmıyanlarla 
harp esirlerine mahsus 

mahkemeler 

Muhtelif rütbede bulu
nan maznunlara mah

sus mahkeme 

Hâkimlik şartları 

Askerî mahkemelerin 
vazifeleri 

C. ASKERİ TEMYİZ MAHKEMESİ 
OTUZ DOKUZUNCU MADDE — Askerî Temyiz Mah

kemesi işbu kanun hükümlerile hal ve faslı kendisine tevdi 
edilen hususlardan başka temyizen tetkikat icrasına ve hü
küm ve karar vermeğe memurdur. 

KIRKINCI MADDE — Askerî Temyiz Mahkemesinden 
ferik ve daha yukarı rütbeden bir reis ile birde ikinci reis 
bulunur, icra Vekilleri Heyetinin kararile ve kararname ile 
iki sene müddetle tayin olunurlar, idarî muamelâtın tedviri 
birinci reise aittir. 

KIRK BlRlNCl MADDE — 
1 - Askerî Temyiz Mahkemesi iki daire4en teşekkül eder. 

Askerî Temyiz mah
kemesi 

Reisler 

Temyiz mahkemesi da
ireleri ve teşekkülleri 
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Temyiz heyetinin tayini 

Askerî temyiz mahke
mesi adMlâzasüe müd
det umumisinin inti

habı 

Adlî âzasmm hukuku 

Reislik ve > mahkemeyi 
idare vazifeleri 

Müzakere nisabı 

Heyeti umumiye 

Beylerin toplanması 

Her daire reisi de dahil olduğu halde, üç askerî ve iki adlî 
azadan terekküp eder. Askerî temyiz mahkemesinde iki 
askerî ve iki adlî âza mülâzimi bulunur. 

2 - Askerî Temyiz mahkemesinin askerî azaları ve âza 
mülâzimleri iki sene müddetle tayin olunur. Azalar liva ve 
daha yukarıdaki rütbelerden, âza mülâzimleri de miralaylar
dan intihap olunur. Zaruret halinde azanın da miralay ve 
âza mülâzimmm kaymakam rütbesinde olması caizdir. 

K I R K İ K İ N C İ MADDE — Askerî Temyiz Mahkemesi 
müddei umumisi ve muavinleri ve askerî ve adlî azaları ve 
âza mülâzimleri kararname ile tayin olunur. Adlî azaların 
kırk yaşını ikmal etmiş olmaları meşruttur, 

K I R K ÜÇÜNCÜ MADDE — 
1 - Askerî Temyiz Mahkemesi adlî azaları en yüksek 

adlî hâkimlerden, Millî Müdafaa Vekâletince verilen kıdem 
defterine göre askerî temyiz umumî hey'etince intihap oluna
cak üç kişi arasında Millî Müdafaa Vekili birini intihap et
mek suretile tayin olunur. 

2 - Askerî Temyiz Mahkemesi Müddei Umumisini, as
kerî temyiz azaları meyanmdan, doğrudan doğruya Millî 
Müdafaa Vekili intihap eder. 

K I R K DÖRDÜNCÜ MADDE — Askerî Temyiz Müd
dei Umumisi ve adlî âzası altıncı derece Adliye hâkimlerin
den sayılır ve bunların haiz oldukları haklara maliktir, i t i 
bar ve haysiyete münafi ve Adliye kuvveti hakkında umumî 
hürmet ve itimadı giderir bir fiil ve harekette bulundukları 
anlaşılır, yahut bir sene hapis ve daha ağır cezayı müstelzim 
bir suçtan veya namus ve haysiyete dokunur bir fiilden 
mahkûm olurlarsa hakimlikten çıkarılır. 

K I R K B E Ş İ N C İ MADDE — Askerî Temyiz Mahke
mesi dairelerinde reisler reislik vazifesini görür. Reisin 
manii zuhurunda en kıdemli asker âza bu vazifeyi yapar ve 
en kıdemli adlî âza muhakematı idare eder. 

K I R K ALTINCI MADDE — Askerî Temyiz Mahke
mesi daireleri: reis ve iki askerî ve iki adlî âzanm huzurile 
karar ve hüküm verir. 

K I R K YEDİNCİ MADDE — 
1 - Heyeti umumiye reis dahil olduğu halde, dört askerî 

ve üç adlî azadan teşekkül eder. 
2 - Heyeti umumiyede tetkik edilecek her hangi bir mes

elenin müzakeresinde ve kararında o iş hakkında evvelce 
temyiz dairelerinde* rey vermiş olan azalardan bir askerî ve 
bir adlî aza iştirak etmez. 

3 - Karar lar ekseriyetle verilir. 
K I R K S E K İ Z İ N C İ MADDE — Askerî Temyiz Mah

kemesi dairelerinde reyler şöyle verilir: Evvelâ raportör rey 
verir, reis her halde en son rey verir. Muhakemeyi idare eden 
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adlî âza reisten bir evvel rey verir. Rütbece ve kıdemce diğe
rinin dununda bulunan fevkinda bulunandan daha evvel rey 
verir. 

Dördüncü fasıl 

Askerî adlî hâkimler ve zabiti adliler 

K I R K DOKUZUNCU MADDE — Âmiri adliler refa- Askerî adlî hâkimler 
katinde askerî adlî hakimler bulunur. Alay kumandanları ve zabiti adlî 
ve muadilleri nin refakatinde bu vazifeyi zabitler yapabilir. 
ve bunlara zabiti adlî denir. 

ELLlNCÎ MADDE — Askerî adlî hâkimler kararname 
ile tayin olunurlar ve Millî Müdafaa Vekilinin emrile. muha
keme altına alınırlar. 

ELLİ B Î R Î N C Î MADDE — Askerî adlî hâkimi olmak 
için hâkimler kanunu mucibince hâkimliğe kabul şartlarını 
haiz ve bir hukuk mektebinden mezun olmak ve her derece 
hâkimliğe terfi için muayyen müddeti askerî hâkimlikte 
ikmâl etmek şarttır. 

Muvakkat fıkra : Ancak bir defaya mahsus olmak üzere 
Adliyeden alınacak hâkimler işbu son şarta ve umumiyetle 
askerî adlî hâkimler 1455 numaralı kanunun 5 inci madde
sindeki imtihan şartına tabi değildir. 

ELLİ Î K Î N C l MADDE — Askerî adlî hâkimler, ha
kimler kanunundaki dereceler için muayyen müddetleri as
kerî hâkimlerde ikmâl etmek şartile, o derecelerde hukuku 
haiz birinci sınıf adliye hâkimlerinden olup cürüm ve muhilli 
haysiyet hareketleri vukuunda haklarında 44 üncü madde 
hükmü tatbik olunur. 

2 - Askerî adlî hâkimler ilk ve son tahkikatta hâkimlik 
vazifesini yaparken muadilleri Adliye hâkimlerinin giydik
leri resmî hâkimlik elbisesi giyerler. 

E L L İ ÜÇÜNCÜ MADDE — Seferberlikte askerî 
Adliye kadroları ihtiyat zabitlerinden ikmal olunur. Bun
ların Adliyede hâkimlik etmiş bulunmaları veya hukuk mek
tebinden mezun olmaları meşruttur ve bu vazifedeki hizmet
leri askerlik hizmetinden sayılır. 

ELLİ DÖRDÜNCÜ MADDE — 
1 - Askerî adlî hâkimler, askerî mahkemelerde hâkimlik 

vazifelerini yaparlarken, müstakildirler. 
2 - i lk tahkikat sırasında âmiri adlinin emir ve karar

larını, kanun başka suretle emretmedikçe, âmiri adlî ile bera
ber bu tahkikat işile tavzif edilmiş olan askerî adlî hâkim 
de imza eder. 

3 - Askerî adlî hâkim, âmiri adlinin bir emir ve kararını 
kanun ye nizamlara muhalif görürse, itiraz edecektir, i t i raz 
neticesiz kalırsa, âmiri adlinin emir ve talimatı yapılmakla 
beraber halin cereyanını gösterir bir zabıt tanzim olunarak 

Askerî adlî hâkimlerin 
tayin ve muhakemeleri 

Askerî adlî hâkimlik 
şartlan 

Askerî adlî hâkimlerin 
vazifeleri 

Seferberlikte askerî ad
liye kadroları 

Askerî adlî hâkimlerin 
mes'uliy etleri 



Adlî hâkimlerin manii 
zuhurunda yapılacak 

muamele 
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emrin taallûk ettiği meseleye ait dosyaya askerî adlî hâkim 
tarafında konur. Bu dosya âmiri adlî tarafından hemen 
Askerî Temyiz Mahkemesine gönderilir. Bu bapta mahke
mece verilecek karara ittiba mecburidir. 

ELLİ BEŞİNCİ MADDE .— Askerî adlî hâkimlerin ma
nileri zuhurunda yerlerine ancak hâkimliğe mezun zevat 
ikame edilebilir. 

Zabiti adlMerin haiz ELLl ALTINCI MADDE — Zabiti adliler âmiri adlî 
olmaları, lâzımgelen tarafından yüzbaşı veya mülâzim rütbesinde zabitlerden 

şartlar tayin edilir. Bunların kıt'ada en az bir sene hizmet etmiş 
olmaları şarttır. 

Askerî temyiz mahke
mesinde müddei umu

milik 

Beşinci fasıl 

Askerî Temyiz Müddei Umumiliği 

ELLİ YEDİNCİ MADDE — Askerî Temyiz mahkeme
sinde bir müddei umumî ile lüzumu kadar muavini bulunur, 

Kâtipler 

Altıncı fasıl 
Kâtipler 

ELLİ SEKİZİNCİ MADDE — Askerî Temyiz Mahke
mesi ile müddei umumilik kalemlerine ve âmiri adliler ile 
diğer askerî mahkemelerde kâtiplik vazifesini görmek için 
lüzumu kadar askerî şahıslar istihdam olunur. 

Askerî rnahkemelerin 
idare işUrine nezaret 

Teftiş 

Yedinci fasıl 

Askerî adliye işlerine nezaret 

ELLİ DOKUZUNCU MADDE — Askerî mahkemelerin 
idarî işleri müteselsilen ve askerî kaza vazifesini icraya ne
zaret münhasıran Millî Müdafaa, Vekiline aittir. Bu nezaret 
hakkına istinaden kazaî işlere müdahale edilemez 

ALTMIŞINCI MADDE — Muhakeme usulüne dair ka
nun hükmile bütün kanunların ve askerî hizmetlere ait ni
zam ve talimatların doğru bir surette tatbik edilip edilmedi
ğini tetkik için askerî mahkemelerin katiyet kesbetmiş olan 
hükümlerile beraber dosyaları her üç ayda bir aşağıdaki usul 
üzere tetkik edilir: 

Alay mahkemelerinin ilâm dosyaları fırka, fırka ilâm, 
dosyaları kolordu kumandanları nezdindeki askerî adliye 
hâkimleri tarafından tetkik olunur. Bu tetkikler neticesinde 
gerek alay ve gerek fırka askerî mahkemeleri hüküm 
ve kararlarının son altı ay zarfında istilzam ettiği tenkitler 
ile daha büyük .makamlar nezdindeki askerî mahkemelerin 
dosyaları her altı ayda bir Askerî Temyiz Mahkemesine gön
derilir, Askerî Temyiz Mahkemesince yapılan tetkikler 
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neticesi, lâzım gelen muameleler, yapılmak üzere, ait olduğu 
makama tebliğ olunur. 

ALTMIŞ BÎRtNCl MADDE — Askerlik adliyesini 
daimî surette teftiş ettirmek üzere lüzumu kadar müfettiş 
ve müfettiş muavinlerinden mürekkep bir teftiş hey'eti 
teşkil olunur. . ' 

Bu müfettişler ve muavinleri askerî adliye hâkimleri 
arasından, Millî Müdafaa Vekili tarafından tayin olunur. 
Müfettişlerin vezaifi hakkında Millî Müdafaa Vekâletince 
bir nizamname yapılacaktır. 

Müfettişler 

İKİNCÎ KISIM 

Muhakeme usulleri 

BİBİNCÎ BAP 
Umumî hükümler 

Birinci fasıl 

Hâkimin davaya bakmaması ve reddi 

ALTMIŞ ÎKÎNCÎ MADDE — Hâkim aşağıda yazılı 
olan hallerde hâkimlik vazifesini yapmaz: 

A : Suçtan kendisi zarar görmüşse; 
B : Sonradan kalksa bile maznun veya mağdur ile ara-

lermda evlilik veya vasayet rabıtası bulunmuş veya bulunu
yorsa; * 

C - Maznun veya mağdurun ne sebepten veya sebepten 
usul veya füruu veya bunlarla evlât edinme rabıtası veyahut 
maznun veya mağdur ile aralarında üçüncü dereceye kadar 
(bu derece dahil) nesepten Veya kendisile sihriyetten hasıl 
olan evlilik kalmasa bile ikinci dereceye kadar ( bu derece 
dahil ) sebepten civar hısımlığı olursa; 

D - Ayni davada âmiri adlî olmuş, ilk tahkikatta müs
tantiklik, mağdur veya maznun müdafiliğini yapmış veya 
âmir sıfatile vak'a hakkında rapor vermiş bulunuyorsa; 

H : Ayni davada şahit veya ehli hibre sıfatile dinlenmiş 
ise. \ 

ALTMIŞ ÜÇÜNCÜ MADDE — Aleyhinde kanunî yol
lardan birine müracaat edilmiş olan bir hükme iştirak eyle
yen hâkim, mafevk mahkemece, bu hükme dair verilecek ka
rara iştirak edemez. , 

ALTMIŞ DÖRDÜNCÜ MADDE — 
1 - Hâkimin vazifesini yapmaktan memnu olduğu haller

de reddi istenilebileceği gibi bitaraflığını şüpheye düşürecek 
diğer sebeplerden dolayı da reddi talep olunabilir. 

Hâkimin davaya baka-
mıyacağı haller 

Karara iştirak edemiyen 
hâkim 

Hâkimi ret sebepleri 
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Hâkimi ret talebinin 
zamanı ve usulü 

Ret talebinin ispatı ve 
karar verecek mahkeme 

Ret talebine dair müra
caat edilecek kanun 

yolu 

Mahkeme haricindeki 
askerî adlî hâkimlerin 

reddi 

2 - Maznun, davacı, müddei umumî ve Askerî Temyiz 
Mahkemesinde müddei umumî ret talebinde buluna
bilir. Bunlardan her hangi biri tarafından talep olunursa 
hükme iştirak edecek hâkimlerin isimleri kendilerine bildiri
lir. 

ALTMIŞ BE ŞİNC İ MADDE — 
1 - Bitaraflığı şüpheye düşürecek sebeplerden dolayı bir 

hâl:imin reddi talebi askerî mahkemelerde iddianamenin 
okunmasına kadar ve Askerî Temyiz Mahkemesinde rapor
tör âza tarafından raporunun okunmasına kadar dernıeyan 
edilebilir. 

2 - Hâkimin reddi askerî şahıslar tarafından hâkimin 
mensup olduğu mahkemeye verilecek istida ile yahut bu hu
susta bir zabıt varakası tanzim edilmek üzere bir zabiti adlî 
veya bir askerî adlî hâkimine veya inzibat cezası vermek 
salâhiyetini haiz en yakın âmire yapılacak bir beyan ile olur. 

3 - Sair şahıslar tarafından ya arzuhal ile askerî mahke
meye müracaat veya alâkadarların tabi olduğu 
sulh hâkiminin veya bu vazifeyi gören mahkemenin kâti
bine bir zabıt varakası tanzim edilmek üzere beyan ile olur. 

4 - Serbest bulunmıyan maznunlar bu baptaki beyanla
rını nezarete memur olan zabitlere veya hapishanenin bulun
duğu sulh hâkimine zaptettirir. 

ALTMIŞ ALTINCI MADDE — 
1 - Reddi talep eden taraf sebebini ispat ile mükelleftir; 

yemin delil olmaz. Mahkeme reddi istenilen hâkimden ret 
sebebi hakkında izahat istiyebilir. Hâkim de ret sebepleri 
hakkındaki mülâhazalarını bildirir. 

2 - Hâkimi ret talebine, mensup olduğu, mahkemece ka
rar verilir. Ancak reddolunan hâkimin müzakereye iştirak 
edememesinden mahkeme teşekkülü kabul olmazsa yalnız bu 
bapta karar ittihazı için yerine başka bir hâkim tayin olunur. 

3 - Reddolunan hâkim ret talebinin muhik olduğunu 
tasdik ederse ret hakkında bir karar verilmez. 

4 - Bir hâkim reddini mucip sebepleri, bildirir, yahut bazı 
haller bir hâkimin hâkimlik vazifesini ifadan memnuiyeti 
zannmı tevlit ederse, bu bapta bir talep olmasa bile Askerî 
Temyiz Mahkemesi re 'sen de karar verebilir. 

5 - Redde karar verilirse, reddolunan hâkimin yerine an
cak o hâdise için, yeni bir hâkim tayin olunur. 

ALTMIŞ YEDİNCİ MADDE — Reddin kabulüne dair 
olan kararlar kafidir . Reddin kabul edilmemesine müteallik 
kararlar aleyhine ancak esas hüküm ile birlikte temyiz yolu
na müracaat olunabilir. 

ALTMIŞ S E K İ Z İ N C İ MADDE — 62 ve 64 üncü mad
delerle 66 mcı maddenin 1,3,4,5 numaralı fıkraları hüküm
leri tahkikat işleri haricindeki muamelâtı ile vazifedar olan 
zabiti adlî ve askerî adlî hâkimler ve zabıt kâtipleri hakkın-



da da tatbik olunur. Bunlar hakkındaki ret talepleri âmiri 
adliye verilir. Âmiri adlinin bu baptaki kararı kafidir. 

ALTMIŞ DOKUZUNCU MADDE — Âmiri adlî kendi
sinde 62 inci maddenin A, B, C, H fıkralarında beyan olunan 
sebepelerden biri mevcut olduğunu anlarsa, yalnız o iş için, 
âmiri adlilik vazifesini usulen emir ve kumandadaki veki
line devreder. Ayni hal âmiri adlinin bitaraflığını şüpheye 
düşürecek başka sebepler mevcut olduğu takdirde dahi cari
dir. 

İkinci fasıl 

Kararlar, tebliğ, tefhim 

YETMİŞİNCİ MADDE — Aleyhine kanunî yollara 
müracaat mümkün olan veya bir talebin reddine dair bulu
nan kararların sebepeleri yazılmak lâzımdır. 

YETMİŞ BlRlNCÎ MADDE — 
1 - Alâkadar olan tarafın yüzüne karşı verilen kararlar 

kendisine tefhim olunur. Bilhassa muvazzaf ve müstahdem 
efrada anlıyacakları surette tefhim şarttır, istenirse mah
keme kararın bir suretini de verir. > 

2 - Diğer kararlar tebliğ olunur. 
3 - Tebliğ veya infaz edilecek kararlar âmiri adliye, As

kerî Temyiz Mahkemesinde Müddei Umumiye verilir. Bun
lar tebliğ veya infaz için icabeden tedbirleri alırlar. 

YETMİŞ İKİNCİ MADDE — 
1 - Tebliğ, tebliği muktazi evrakın tasdik edilmiş bir su

retinin alâkadara tevdiinden ibarettir. 
2 - Tasdik bir zabiti adlî veya bir askerî adlî hâkim tara

fından yapılır. 
YETMİŞ ÜÇÜNCÜ MADDE — Alakadar olan taraf 

mevkuf ise tebliğ edilen varaka talebi halinde kendisine oku
nup anlatılır. 

YETMİŞ DÖRDÜNCÜ MADDE — 
1 - Muvazzaf ve müstahdem askerî şahıslara icap eden 

tebliğ mafevk makam marifetile ve alakadardan alınacak 
bir makbuz mukabilinde yapılır. 

2 - Bu makbuzda tebliğ edenin imzası bulunmak ve tebliğ 
mahal ve zamanı gösterilmek lâzımdır. 

3 - Muvazzaf ve müstahdem askerî şahıslardan gayrisine 
lâzımgelen tebligat makbuz mukabilinde askerî memurlar ve
ya Cumhuriyet müddei umumiliği vasıtasile bu işle tavzif 
edilmiş adliye memurları marifetile yapılır. 

4 - Hukuk muhakeme usullerinin tebligata dair olan hü
kümleri askerî mahkemelerde dahi caridir. 

5 - Âmiri adliye yapılacak tebliğler, tebliğ olunacak 
varakanın kendisine gösterilmesile olur. Bu tebliğ bir mehil 
başlangıcı olursa işaret eder. 

Âmiri adlînin salâhiye
tini vekiline devrede

ceği haller 

Sebepleri yazılmak lâ-
olan kararlar 

Tefhim ve tebliğ 

Tebliğ 

Mevkuflara tebliğ 

Tebliğ usulleri 



Yabancı Memleketler
de sefer halinde bulu

nanlara tebliğ 

İlân sur&tilc tebliğ 

Mehiller 

Eski halel getirme 

Eski hale getirme talebi 
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YETMÎŞ BEŞlNCl MADDE — 
1 - Yabancı memleketlerde bulunan veya sefer halinde 

askerî bir kıt'aya mensup yahut hizmette bir sefineye mer
but olan şahıslara tebligat, bunların mafevki olan birlik ku
mandanlığı vasıtasile yapılır. 

2 - Yabancı memleketlerde askerî şahıslardan başkasına 
tebligat ceza usulü muhakemeleri kanununa tevfikan yapılır. 

YETMİŞ ALTINCI MADDE — Bir maznuna yukarıki 
maddeler mucibince tebligat yapılamaz, yahut yabancı mem
lekette bulunup ta kanunda yazılı hükümlere göre tebligat 
yapılmak kabil olmaz ve böyle bir tebliğden netice hasıl ol
mazsa, ceza muhakemeleri usulü kanununa tevfikan ilân su-
retile tebligat yapılır. 

Üçüncü fasıl 

Mehiller ve eski hale getirme 

YETMlŞ YEDİNCİ MADDE — 
1 - Günle tayin edilen mehillerde mehilin cereyanını 

istilzam eden tebliğ veya vak'a günleri hesaba katılmaz. 
Mühlet verilen şahsın hukukunu muhafazaya askerî hizmet
lerin mani-olduğu günler mühlette hesaba dahil edilmez; 
fakat bunun resmî vesikalarla ispatı lâzımdır. 

2 - Mehil hafta veya ay olarak tayin edilmiş ise, cereyana 
başladığı gün, son haftada isim ve son ayda sayı itibarile 
tekabül eden günün tatil saatinde ve şayet ay sonunda baş
layıp ta nihayet bulduğu ayda sayı itibarile mukabil gün 
yoksa ayın son gününde biter. 

3 - Son gün cumaya veya herhangi bir tatile tesadüf 
ederse, mehil tatilin ertesi günü biter. 

4 - Kendisine mehil verilen kimsenin ikametgâhı mua
mele yapacağı mahalden uzak ise hukuk usulü muhakemeleri 
kanununun 164 üncü maddesi hükmü tatbik olunur. 

YETMİŞ SEKİZİNCİ MADDE — 
1 - Askerî hizmetler, mücbir sebepler, beklenilmiyen, 

sakınılması kabil olmıyan hadiseler neticesi olarak bir mehle 
riayet imkânsızlığı hasıl olursa, mehlin bitmesinden hasıl 
olacak neticeye karşı eski hale getirme talep edilebilir. 

2 - Yapılan bir tebliğden kusuru olmaksızın haberdar ol
mamak keyfiyeti beklenilmiyen ve sakınılması kabil olmıyan 
hallerdendir. 

YETMİŞ DOKUZUNCU MADDE — 
1 - Eski hale getirme arzuhali maniin kalkmasından bir 

hafta içinde verilmek lâzım gelir. Bu arzuhal mühlete riayet 
halinde usule dair muameleler hangi makam ve mahkemede 
yapılacak idise oraya verilir. 

2 - Arzuhal veren mehle riayet etmemesinin sebeplerini 
ve delillerini bildirir ye usule dair yapmadığı muameleyi 
bu arzuhali verdiği anda yapmakla mükelleftir. 
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S E K S E N Î N C l MADDE — 
1 - Mehil için usul muamelesi yapılmış olsa idi esasa han

gi mahkeme hükmedecek idise, eski hale getirme arzuhali 
hakkında da o mahkeme karar verir. 

2 - Usulü dairesinde bir talep olmasa bile- eski hale ge
tirme hakkında resen de karar verilebilir. 

3 - Eski hale getirme talebinin kabulüne dair kararlar 
kafidir . Ancak bu talebin reddine dair olan kararlar 
aleyhine bu kararın tebliğinden bir hafta zarfında Askerî 
Temyiz Mahkemesinde itiraz edilebili. Seferberlikte ve se
feri sefinede itiraz hakkı yoktur. 

SEKSEN B l R l N C Î MADDE — Eski hale getirme ar
zuhali evvelce verilen karar ve hükümlerin icrasını tehir 
etmez. Ancak mahkeme icranın tehirine karar verebilir. 

Arzuhalin merci'i ve 
eski hale getirme hak

kındaki kararlar 

Eski hale getirme tale
binin tesiri 

İKÎNCÎ BAP 
Hukuku amme davası 

Birinci fasıl 

ı ilk tahkikat 

S E K S E N Î K Î N C Î MADDE — 
Askerî suçlara dair ihbar ve şikâyetler muvazzaf ve 

müstahdem şahıslar tarafından yapılacak ise silsilei meratip 
yolile maznunun mafevki olan makama yapılır. 

2 - Bu gibi ihbar ve şikâyetler birinci fıkrada yazılı 
şahıslardan başkası tarafından yapılacaksa ceza mahkeme
leri usulü kanunu hükümleri dairesinde yapılır. Maznunun 
mafevki makama müracaat da kâfidir. 

S E K S E N ÜÇÜNCÜ MADDE — 
1 - Cumhuriyet müddei umumiliklerine ve sair zabita ma

kam ve memurlarına vaki olan ihbarlar derhal maznunun 
mafevki olan makama tebliğ olunur. 

2 - Askerî mafevk, madunun kendisine ihbar olunan veya 
sair suretle ittılama vasıl olan suçları hakkında askerî mah
kemelerce takibat yapılacaksa maznuniyet sebeplerini ve de
lillerini ihtiva eden bir vak'a raporu tanzim ile âmiri adliye 
gönderir. 

3 - Cumhuriyet müddei umumileri diğer zabita makam 
ve memurları ve askerî mafevk, hadisenin subut vasıtalarını 
ve delillerini ziyadan vikaye için âmiri adlînin müdahalesine 
kadar tehiri caiz olmıyan tedbirleri alırlar. 

4 - Her hangi bir adlî tahkikata süratle başlamak muk-
tazi olduğu takdirde, askerî mafevkin veya emniyet hizmeti 
gören makamlarla askerî ve adlî zabıta memurlarının talebi 
üzerine ve fevkalâde hallerde bilâ talep en yakın askerî adlî 
hâkim veya adliye müstantıkları bu tahkikatı yaparlar. 

5 - Zaruret halinde bu tahkikat bir zabiti adlî tarafm-

Suçlarm ihbarı 

İlk tedbirler 
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dan dahi yapılır. Tahkikat neticeleri derhal âmiri alîye bildi
rilir. Âmiri adlî kendisini takibatta salahiyetli görmezse 
salahiyetli makama tevdi eder. 

SEKSEN DÖRDÜNCÜ MADDE — 
1 - Muvazzaf ve müstahdem askerî şahıslardan bir ölü

nün tabiî sebeplerden ölmediği şüphesini verecek emareler 
olursa ve yahut hüviyeti meçhul askerî bir şahsın ölüsü 
bulunursa askerî ve sivil zabit a memurları ve köy muhtarları 
keyfiyeti Cumhuriyet müddei umumisine ihbar etmekle be
raber en yakin askerî makama da bildirmekle mükelleftir. 

2 - ölünün defni ancak askerî makamın ve zaruret halin
de Cumhuriyet müddei umumisinin veya sulh hâkiminin 
yazılı ruhsatına bağlıdır. 

SEKSEN B E Ş Î N C I MADDE — Askerî kazaya tabi 
olmıyan bir fiilden dolayı askerî şahıslar hakkında adliyece 
yapılacak tahkikatta kolaylık ve yardım gösterilir. 

S E K S E N ALTINCI MADDE — 
1 - Âmiri adlî bir ihbar ile veya her hangi 

bir suretle bir suçun vukuunu öğrenir öğrenmez, dava a-
çılmasına lüzum olup olmadığına karar vermek üzere, bir ha
zırlık tahkikatı yapılmasını emreder. 

2 - Hazırlık tahkikatına alaylarda bir zabiti adlî ve ma
fevk makamlarda bir askerî adlî hâkim memur edilir. Basit 
işlerde disiplin âmirleri vasıtasile yapılacak tahkikat kâfi
dir. 

3 - Maznun cürmü itiraf etmiş olsa bile, zati vak'anm 
tahkiki muktazidir. 

4 - Âmiri adlî ihbar üzerine takibata lüzum görmezse, 
bu bapta verilen karar sebeplerile birlikte dosyasına konur. 

5 - Yapılan hazırlık tahkikatı hukuku âmme davasının 
açılmasını haklı göstermeğe kâfi değilse âmiri adlî tahkikata 
mahal olmadığına karar verir ve bu karar sebeplerile bir
likte dosyasına konur. 

6 - 4 ve 5 numaralardaki kararlar suçtan zarar gören 
varsa ona tebliğ olunur. Suçtan zarar gören kimse bu karar 
aleyhine tebliğden on beş gün içinde mafevk âmiri adlî nez-
dinde itiraz edebilir. Mafevk âmiri adlinin karar ı kafidir . 

S E K S E N Y E D İ N C İ MADDE — 
1 - Askerî ceza kanununun 18 inci maddesinde yazılı 

hallerde fiil salahiyetli disiplin âmiri tarafından bir disiplin 
cezasile cezalandırılmış ise artık askerî mahkemede takip 
edilemez. 

2 - Âmiri adlî bizzat daha yüksek disiplin âmiri değilse 
disiplin âmirinin askerî mahkemeye sevk hakkındaki reyine 
muhalif olarak, disiplin cezasını kâfi sayıp askerî mahkeme
de takibattan istinkâf edemez, 
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SEKSEN SEKİZİNCİ MADDE — . 
Vatan, Cumhuriyet ve Reisicumhur ve Teşkilâtı Esasiye 

kanunu aleyhinde yapılan hiyanet fiillerinden dolayı âmiri 
adliler hemen silsilei meratip yolile en büyük kumanda 
makamına malûmat verirler. 

SEKEEN DOKUZUNCU MADDE — Yapılan hazırlık 
tahkikatı hukuku âmme davasının açılmasını haklı gösterme
ğe kâfi ise âmiri adlî ilk tahkikatın açılmasını emreder. 

Bu tahkikatın icrasına memur edilen bir zabiti adlî veya as
kerî adlî hâkim müstantık sıfatile maznunun yalnız aleyhine 
olan hususları değil lehine olan cihetleri de arar ve gaip ol
masından korkulan delillerin toplanmasına çalıdır. 

DOKSANINCI MADDE — 
1 - 8 9 uncu maddede yazılı maksada varmak için şahit

lerle ehli hibrenin yeminli ifadelerinin almmasıda dahil ol
mak üzere, müstantık her nevi tahkikatı yapar ve ayni mak
sada binaen bilcümle makamlar ve müesseselerden malûmat 
istiyebilir. Adlî ve askerî müstantıklar vasitasile istinabe ya
par. 

2 - Bu baptaki talepler kaideten âmiri adlî ve müstantık 
tarafından imza edilir. 

DOKSAN BİRİNCİ MADDE — Askerî ve mülkî inzi
bat memurları müstantık tarafından vaki olan talepleri yap
makla mükelleftir. 

DOKSAN İKİNCİ MADDE — 
1 - Her tahkikat muamelesi bir zabıt varakasile tespit 

edilir. Ehemmiyetsiz işlerde bir derkenar yazılması kâfidir. 
Zabıt varakası, müstantiklik ile tahkikat esnasında hazır 
bulunan zabıt kâtibi tarafından ve derkenarlar yalnız müs
tantık tarafından imza edilir. 

2 - Maznunun, şahitlerin ve ehli hibrenin dinlenmesinde 
zabit kâtibi bulunur. Zaruret halinde ehil ve münasip biri 
bu vazifeyi yapabilir. 

DOKSAN ÜÇÜNCÜ MADDE — 
1 - Zabıt varakası, tahkikat muamelesinin nerede ve 

ne vakit yapıldığını ve bu muameleye iştirak eden veya bun
da alâkası olanların isimlerini ve muhakeme usullerinin esaslı 
merasimine riayet edilip edilmediğinin anlaşılmasına ırîüsait 
olacak izahatı da ihtiva eder. 

2 - Muamelelerde hazır bulunan alakadarlarca tasdik 
olunmak üzere zabıt varakasının kendilerine taallûk eden 
cihetleri okunur veya kendilerine okutturulur ve bu tasdik 
zabıt varakasına yazılarak alâkası olanlara imza ettirilir. 
imzadan kaçınılırsa sebepleri yazılır. 

DOKSAN DÖRDÜNCÜ MADDE — 
1 - Keşif ve muayenenin icrası sırasında müddei umumî, 

maznun veya müdafii bulunabilir. 

Vatan, cumhuriyet re
isi cumhur aleyhine 
yapılan hiyanet fiille

rinin ihbarı 

tik tahkikatın açılması 

Müstatıktn salahiyeti 

Müstantıkın taleplerini 
icrası 

Zabıt varakası 

Zabıt varakasının tan
zimi 

Keşif, muayene, şahit 
ve ehli hibre işlerinde 

bulunacaklar 
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Maznunun fıazır bulun-
mıyadağı hal 

Âmiri adlînin teftiş 
salâhiyeti 

İlk tahkikatın gayesi 

Müstantikm kendili
ğinden yapabileceği 

tahkikat 

Seferberlikte ilk tahki
kat 

2 - Bir şahit veya ehli hibrenin duruşma sırasında hazır 
bulunmıyacağı umulan veya meskeninin uzaklığı sebebile 
bulunması güç görülen hallerde bunların dinlenmesinde 
dahi ayni hüküm caridir. 

3 - Bu işlerde hazır bulunmak hakkım haiz olanlara, işin 
geri kalmasına meydan vermemek kaydile, bu işin yapılması 
gününden evvel haber verilir. 

4 - Muvazzaf veya müstahdem askerî şahıslar ile mevkuf 
bulunan maznunlar vazifelerini yaptıkları veya mevkuf tutul
dukları bina dahilinde yapılacak işlerde hazır bulunmayı 
istiyebilirler. 

5 - Bu işlerde hazır bulunmağa mezun olan kimseler 
kendilerine ait mani sebeplere istinaden işin başka güne bıra
kılmasını isitiyemezler. 

DOKSAN BEŞİNCİ MADDE — Maznunun hazır bu
lunması şahitlerden birinin hakikata muvafık şehadet etme
sine mani olacağından korkulursa o işte maznunun bulun
mamasına karar verilebilir. 

DOKSAN ALTINCI MADDE — 
1 - Âmiri adlî her vakit dosyaları gözden geçirerek 

tahkikatın hal ve vaziyeti hakkında malûmat ve meselenin 
tavzihi için elverişli gördüğü tedbirleri almağa salahiyetli
dir. Şu kadarki tahkikat işlerine iştirak etmeğe mezun 
değildir. 

2 - Hususî mülâhazalardan dolayı muvafık görürse tah
kikatı talep eden âmiri adlî muamelei tahkikiyede hazır 
bulunup zabıt varakasını müstantık ile birlikte imza etmek 
üzere maznunun rütbesinde veya mafevki rütbede bir zabit 
tayin edebilir. Bu zabitin zabıt varakası münderecatına 
karşı bir itirazı varsa altına yazar. 

3 - Müstantık muamelâtı tahkikiyede hazır bulunmak 
ve zabıt varakasını müştereken imza etmek üzere, kendisine 
bir zabit terfikini âmiri adlîden talep etmeğe salahiyetlidir. 

DOKSAN YEDİNCİ MADDE — İlk tahkikat maznun 
hakkında son tahkikatın açılmasına veya muhakemesinin 
menine dair bir karar verilmeğe müsait bir derecede bütün 
delillerin toplanmasını ve elde edilmesini tazammun eder. 

DOKSAN SEKİZİNCİ MADDE — 
1 - Tahkikat esnasında askerî başka bir suç hakkında 

bir zam hasıl olduğu, takdirde müstantık acele hallerde bu 
bapta icabeden tahkikat muamelâtını dahi bilâ talep yapar. 

2 - Bu tahkikatı havi evrak, icabeden emrin verilmesi 
için derhal âmiri adliye gönderilir. 

DOKSAN DOKUZUNCU MADDE — Seferberlikte ve 
seferî sayılan sefinede bu fasılda yazılı ilk tahkikattan sarfı 
nazar edilebilir. Her halde bu tahkikat mümkün olduğu 
kadar tahdit ve tesri edilecektir. 
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îkinci fasıl 

Tahkikata müteallik muhtelif tedbirler 

A - MAZNUNA SORĞİJ 

YÜZÜNCÜ MADDE — 
1 - Muvazzaf, müstahdem askerî şahıslardan maznunlar, 

sorgu için âmirleri tarafından emir yolile gönderilir. 
2 - Mevkuf olanlar, muhafaza altında gönderilir. 
YÜZ BlRlNCl MADDE — 
1 - Asker olmıyan maznunlar sorgu için celpname ile 

davet olunur. Gelmezse zorla getirileceği celpnameye yazılır. 
2 - Hakkında tevkif müzekkeresi kesilmesi için kâfi 

sebepler bulunan maznunun ihzarı emrolunabilir. Evvelce 
celpname tebliğ edilmeksizin ihzarı emretmeğe âmiri adlî 
ve müstacel hallerde müstantık salahiyetlidir. 

3 - ihzar müzekkeresi açıkça maznunun kim olduğunu ve 
şeklini, kendisine atfedilen suçu ve zorla getirilmesi sebep
lerini muhtevi olur. 

4 - ihzar müzekkeresi ile yakalanan, hemen ve mümkün 
olmazsa, nihayet 24 saat için de sorguya çekilir ve bu müzek
kere ile ancak bu müddet içinde mevkuf tutulabilir. 

YÜZ ÎKÎNCÎ MADDE — 
1 - Maznun evvelce sorguya çekilmiş olsa bile ilk tahki

kat esnasında dahi behemehal sorguya çekilir. 
2 - Sorgunun iptidasında, kendisine isnat edilen suçun 

neden ibaret olduğu maznuna anlatılır. 
3 - Sorgu, maznunun kendi lehine olup söyliyeceği delil

lere mani olmamalıdır. 
4 - Maznunun birinci sorgusunda kim olduğu ve şahsî 

halleri hakkında dahi malûmat alınır. 

B - MUVAKKATEN ASKERÎ İŞTEN EL ÇEKTİRME 
TEVKİF, MUVAKKAT YAKALAMA, SALIVERME 
YÜZ ÜÇÜNCÜ MADDE — Askerî şahıslardan bir 

maznunun yapılan tahkikat dolayısile ne dereceye kadar 
muvakkaten askerî işten el çektirileceğine dair karar ver
meğe alay kumandanlarından itibaren âmiri adliler salahi
yetlidir. Bu muamele açığa çıkarmak değildir. 

YÜZ DÖRDÜNCÜ MADDE— 
1 - Maznunun tahkikat esnasında tevkif edilip edilmi-

yeceği hakkında âmiri adlî karar verir. Tevkif müzekkeresi 
ceza muhakemeleri usulü kanununun 106 mcı maddesinde 
yazılı şekilde olarak yalnız âmiri adlî tarafından verilir. 

2 - Tevkif müzekkeresi aleyhine, mafevk âmiri adlî 
nezdinde itiraz olunabilir. Mafevk âmiri adlinin kararı 
kafidir. 

Maznun askerlerin 
celbi 

Asker olmıyan maz
nunların celbi 

Sorgunun tarzı 

Muvakkaten işten elçek-
tirilme 

Tevkif kararı ve müzek
keresi 
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Maznunun tevkifini 

mucip sebepler 

Mevkufun sorguya çe
kilmesi 

Mevkufun konacağı yer 
ve hakkında yapılacak 

muamele 

YÜZ B E Ş Î N C Î MADDE — 
1 - Suçu işlediğine dair aleyhinde kuvvetli deliller elde 

edilen maznun aşağıda yazılı hallerde tevkif olunabilir: 
A : Tahkikatın taallûk ettiği suç ağır cezayı müstelzim 

cürümlerden ise; 
B - Maznunun kaçması şüphesini uyandıracak vakıalar 

varsa; 
C : Askerî disiplinin muhafazası maznunun tevkifini 

mucip ise; 
D : Cürmün izlerini yok edeceğini veya şeriklerini uy

durma beyanata veyahut şahitleri yalan şahitliğe veya şahit
likten kaçınmağa sevkeyliyeceğini gösterir veyahut salıve-
rildiği halde yeniden suç yapacağına delâlet eder sebepler 
varsa; 

H : Suç Devlet veya Hükümet nüfuzunu kıran veya mem
leketin asayişini bozan fiillerden bulunur ve yahut adabı 
umumiye aleyhine olursa. 

2 - Bu vakıalar ve haller dava dosyasında gösterilir. 

YÜZ ALTINCI M A D D E — 
1 - Tevkif edilen şahıs tevkifhaneye konulduğunun niha

yet ertesi günü zan altında bulunduğu husustan dolayı sor
guya çekilerek tevkif müzekkeresi aleyhine itiraz hakkı ol
duğu kendisine bildirilir. 

2 - Âmiri adlî mevkufiyet halinin devamına lüzum olup 
olmadığını re'sen tetkik eder. Bu tetkik tevkif tarihinden 
itibaren 30 gün içinde yapılmak lâzımdır. Bu tetkik netice
sinde âmiri adlî maznunu serbest birakmadığı takdirde ye
ni baştan ne zaman tetkikat yapacağını da kararlaştırır. 
Bundan sonra vaki olacak tetkikler 3 haftadan az ve 2 aydan 
fazla olmıyan mehiller için de yapılmalıdır. 

YÜZ YEDÎNCÎ MADDE — 
1 - Tevkif edilen kimse mümkün olduğu kadar mah

kûmlardan ayrı bir yere konur ve ayrı bir odada bulunduru
lurlar 

2 - Mevkuf hakkında ancak tevkif ile gözetilen ga
yeyi ve tevkifhanenin intizamını temin edecek kadar 
takyidatta bulunulur. 

3 - Mevkuf tevkifhanenin intizam ve emniyetini bozma
mak ve tekifhanedeki gaye ile uygun olmak şartile servet 
ve vaziyetine göre kendi masrafile istirahat ve meşgalesini 
tanzim edebilir. Bu ahkâma riayet şartile okumak ve yaz
maktan mennedilmez. 

4 - Mevkuf tevkifhanede ancak ciddî bir tehlike teşkil ettiği 
ve bilhassa diğer mevkufların emniyeti için zarurî görüldüğü 
veya intihar ve kaçmağa teşebbüs ettiği veya bu hususlarda 
hazırlıkta bulunduğu takdirde demir vurulabilir. Şu kadar ki 
duruşmağa serbest çıkarılır. 

5 - Bu tedbirler ancak âmiri adlînin kararile alınır. 



- 2 1 -
Acele hallerde başkalarının alacağı tedbirler hemen âmiri 

adlînin tasvibine arzolunur. 
~ YÜZ SEKÎZlNCÎ MADDE — 

1 - Tevkif müzekkeresi, tevkif sebeplerinin kalmaması 
ile, geri alınacağı gibi maznunun muhakemesinin men'ine 
veya beraetine karar verilmek suretile dahi nihayet bulur. 

2 - Bir kanun yoluna müracaat maznunun salıverilme
sini geri birakmaz. 

3 - Salıverilen maznun hakkında yeni deliller elde edi
lirse, yeniden tevkif müzekkeresi verilebilir. 

YÜZ DOKUZUNCU MADDE — 
1 - Maznunları yakalamağa mezun olanlar şunlardır: 
A : Tevkif ihtimali mevcut olan hallerde askerî kara

kollar, müstantik; 
B : 105 inci maddenin A. B. D. ve H fıkralarında yazılı 

hallerde maznunun yakalanmasını tehirde tehlike olur ve 
orada maznunun bir âmiri askerîsi veya bir askerî karakol 
bulunmazsa zabıta memurları, 

C : Meşhut cürüm sırasında rastlanan ve meşhut cürüm
den dolayı kovalanan askerî şahsın kaçması umulur veya 
hemen hüviyetini tayin mümkün olmazsa, herkes; 

2 - Zabit sınıfında bulunan ve resmî elbiseyi giymiş olan 
askerî şahısların kaçması ve hüviyetinin tayini mümkün 
olmaması ihtimalleri ancak ağır cezaları mucip meşhut 
cürüm halinde varit olabilir. 

YÜZ ONUNCU MADDE — Yakalanan şahıs salıveril-
mezse heman en yakın askerî bir makama teslim edilecektir. 
Bu makam yakalanan şahsı derhal sorguya çekecek ve salı
verilmesine karar vermezse salahiyetli âmiri adlîye teslim 
edecektir. 

YÜZ ON BÎRÎNCI MADDE — 
1 - Tevkif edilecek şahıs kaçak olur veya saklanmış 

bulunursa âmiri adlî yakalama müzekkeresi verebilir. 
2 - Maznun hapishaneden kaçar veya başka bir suretle 

nezaret ve muhafaza altından sıyrılmış ve yahut askerlik 
hizmetinden firar etmiş ise bilûmum askerî âmiri adlîler 
yakalama müzekkeresi verebilirler. 

3 - Yakalama müzekkeresi, tevkif edilecek şahsın, müm
kün olduğu kadar açıkça, kendini ve şeklini ve kendisine 
atfedilen suçu ve nereye teslim edileceğini muhtevi olur. 

4 - Bu müzekkere yakalanması emredilen şahsın doğdu
ğu yerde veya son ikametgâhında veya cürmün yapıldığı 
yerde çıkan gazeteler ve sair münasip vasıtalarla ilân olunur. 

YÜZ ON ÎKÎNCÎ MADDE — Bir şahıs tekif veya ya
kalama müzekkeresile elde edilmiş ve en geç elde edildiği gü
nü takip eden günde tevkif müzekkeresini veren âmiri adliye 
ve yakalama müzekkeresinde gösterilen yere teslim edileme
miş ise en yakın bir makama sevkedilecek ve bu makam 

Tevkif müzekkeresinin 
geri alınması ve hük

münün bitmesi 

Maznunları yakalamağa 
mezun olanlar 

Yakalanan kimsenin 
sorguya çekilmesi 

yakalama müzekkeresi 
ve sebepleri 

Yakalanan kimsenin en 
yakın askerî makama 

teslimi 



Şahitlerin celbi 

Şahitler hakkinda ceza 
muhakeme usulleri ka
nunu hükmünün tatbik 

olunacağı 

EMİ hibrenin tabi ola
cağı hükümler 
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tarafından heman sorguya çekilecektir. Sorgu neticesinde 
takibata tabi olan şahıs olmadığını veya takibat emrinin 
geri alındığını ispat ederse derhal salıverilir. 

O. ŞAHİTLER 
YÜZ ON ÜÇÜNCÜ MADDE — 
1 - Askerî şahıslardan şahitler resmî emir ile getirilir. 
2 - Sair şahıslar, celpname ile davet olunur. 

3 - Davete itaat etmiyenlerin kanunî akibetleri de celp
namede yazılıdır. 

4 - Şahitler mevkuflu veya acele hususlarda müzekkere 
ile de celbolunabilir. Şu kadarki müzekkerede bu suretle 
celbin sebepleri gösterilir. 

YÜZ ON DÖRDÜNCÜ MADDE — Ceza muhakemeleri 
usulü kanununun şahitler hakkındaki hükümleri askerî iş
lerde de caridir. 

D. EHLİ HÎBRE VE KEŞİF 
YÜZ ON BEŞİNCİ MADDE — Ceza mahkemeleri u-

sulü kanununun aşağıda yazılı 116 ve 118 inci maddelere 
mugayir olmıyan ehli hibre ve keşfe dair hükümleri askerî 
adliyede de caridir. 

YÜZ ON ALTINCI MADDE ->, 
1 - Ehli hibrenin intihap ve adedinin tayini âmiri adliye, 

acele hallerde müstantıka aittir. 
2 - Tıbbî adliye müteallik meselelerde aşağıdaki kaide

lere riayet olunur. 
A : Asker hekimler tahkikatta ilk ehli hibre sıfatile 

bulunur. 
B : Daha yüksek mütalealara lüzum varsa fırka ve 

kolordu baş hekimi ve muadili ile diğer askerî iki hekimler
den mürekkep bir komisyona havale edilir. 

C : ikinci fıkradaki komisyon mütaleatmdan sonra da 
tereddüt hasıl olduğu takdirde, sıhhiye dairesi reisliğinin 
mütaleasma müracaat edilebilir. Sıhhiye dairesi icabında 
mütehassıslardan mürekkep bir komisyon teşkil eder. 

Bu mütalealar ihtisas mütalealarmın sonu olur. 
D : Askerî adliye tahkikatında "otopsi"'ve ahvali dıma-

giye muayeneleri hakkında verilmiş olan raporlar kolordu 
baş hekimi veya muadilleri tarafından gösterilen lüzum üze
rine tıbbî adlî meclisine sevkedilir. 

3 - Türk ceza kanununun 456 inci maddesindeki netice
leri tevlit eden veya etmesi mümkün olan hallerde iki askerî 
hekim tarafından muayene yapılacaktır. Her halde bunlar
dan biri en aşağı yüzbaşı rütbesinde olmalıdır. 

4 - ihtisas mütaleaları yazı ile beyan olunacak ise, rapor 
ehli hibre tarafından birlikte, eğer raporlar muhtelif ise 
her biri tarafından ayrı ayrı tanzim olunur. 
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YÜZ ON YEDÎNCl MADDE — Muayyen hususlarda 
rey ve mütalealarmı beyan ile tavzif edilmiş resmî ehli hibre 
mevcut ise hususî sebepler olmadıkça başkası tayin edilemez. 

YÜZ ON SEKİZİNCİ MADDE — Keşif askerî müs
tantık veya askerî adlî hâkim veya naipleri veya istinabe 
olunan hâkim ve, geciktirilmesinde mazarrat olan hallerde, 
en yakın mahal adliye hâkimi tarafından yapılır. 

Otopsi, askerî adlî hâkim veya mahallî adliye hâkiminin hu
zurunda ve mümkün olduğu takdirde iki asker hekim tara
fından yapılır. 

E. ZABIT VE ARAMA 
YÜZ ON DOKUZUNCU MADDE —' Ceza muhake^ 

meleri usulü kanununun aşağıda yazılı maddelere mugayir 
olmiyan, zapt ve aramaya dair hükümleri askerî adiliyede de 
tatbik olunur. 

YÜZ YİRMİNCİ MADDE— 
1 - Muvazzaf ve müstahdem askerî şahıslar hakkında 

zapt ve aramaya karar vermek, alay kumandanından itiba
ren âmiri adliye ve pek acele hallerde müstantıka aittir. 

2-Hizmet için tahsis edilmiş mahallerden gayri yerlerde 
yapılan aramalar ve zabıtlara karşı, icraattan itibaren üç 
gün zarfında mafevk âmiri adlî uezdinde itiraz olunabilir. 

3 - Bir askerin kâğıtlarını tetkik salâhiyeti askerî suçlar
da âmiri adliye aittir. 

YÜZ YİRMİ BİRİNCİ MADDE — 
1 - Askerî şahıslardan gayrisi hakkında yapılacak ara

ma ve zabıt muameleleri talep üzerine adliyece yapılar. As
kerî makamlar da bu işte bulunmak üzere davet edilir. 

2 - Seferberlikte birinci fıkra hükümleri tatbik edilmez 
zabıt ve arama hakkında 120 inci madde hükümleri caridir. 

YÜZ YİRMİ İKİNCİ MADDE — Arama esnasında tah
kik edilen vakia ile münasebeti olmayıp fakat cezayi müstel-
zim diğer bir fiilin vukuuna delâlet eden maddeler dahi zab-
tedilir ve âmiri adliye veya salahiyetli Cumhuriyet müddei 
umumisine bildirilir. 

»' 
Üçüncü fasıl 

Son tahkikatın açılması kararı 

/ YÜZ YlRMÎ ÜÇÜNCÜ MADDE — Müstantık 97 inci 
madde mucibince tahkikatın bittiğine kanaat ederse dosya
sını âmiri adliye verir ve neticeye dair yazılı mütaleasını 
bildirir. 

Resmî ehli kibre 

Keşif ve otopsi 

Zapt ve arama usulleri 

Zapt kararı vermek 
salâhiyeti ve buna itiraz 

Asker olmıyanlar hak
kında zapt ve arama 

Arama esnasında bulu
nan diğer şeyler 

İlk tahkikat bittikten 
sonra yapılacak mu

amele 

YÜZ YİRMİ DÖRDÜNCÜ MADDE 
kikatm tamikini emredebilir. 

Âmir i adlî t ah- Tahkikatin tamiki 
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Âmiri afilinin kararlan 

Muhakemenin men'ine 
dair olaiı kararın tebli

ği ve buna itiraz 

Muhakemenin men'ine 
dair karlar hakkındaki 
müracaatlar ve halli 

Son tahkikatın tatili 
i 

kararı 

Son tahkikatın açılma
sı Sararı 

31aznunun itirazı 

Disiplin cepası verilecek 
Hal 

YÜZ YİRMİ BEŞİNCİ MADDE — Âmiri adlî tahkika
tın neticesine göre maznun hakkında, ya son tahkikatın açıl
masına veya maznunun muhakemesinin men'ine ve yahut 
son tahkikatın muvakkaten tatiline karar verir. 

YÜZ YİRMİ ALTINCI MADDE — 
1 - Muhakemenin men'ine dair karar maznuna tebliğ 

olunur. 
2 - Muhakemenin men'ine dair kararlar hakkında taki

bat talep eden makama da sebeplerinin beyanile tebliğ olu
nur. Bu makam bir hafta zarfında bu karara karşı mafevk 
âmiri adlî nezdinde itiraz edebilir. Mafevk bu itirazı red-
ederse işbu reddin tebliği tarihinden itibaren on dört gün 
zarfında itiraz eden askerî temyiz mahkemesine müracaat 
edebilir, askerî temyiz mahkemesine verilecek itiraznamede 
sebepler ve deliller gösterilir. 

YÜZ Y l R M l YEDİNCİ MADDE — 
1 - i t iraz usulü dairesinde ve kanunî müddet içinde veril

memiş veya esbap gösterilmemiş ise reddolunur. i t iraz kanu
na muvafık olarak yapılmış ise, askerî temyiz mahkemesi 
tahkikat evrakını getirtir ve itirazı maznuna tebliğ eder ve 
bir müddet tayinile bu müddet içinde bir diyeceği versa 
demesini bildirir 

Askerî temyiz mahkemesi bir askerî adlî hâkim vasıtasile 
tahkikat yaptırabilir. 

2 - Kanunen takibatta bulunmağa kâfi sebepler yok ise 
askerî temyiz mahkemesi itirazı ret ve keyfiyeti, kararı 
itiraza uğrayan âmiri adlî ile, itiraz edene ve maznuna tebliğ 
eder. itiraz, reddedilmiş olsa bile maznun aleyhine yeni delil
ler çıkarsa yeniden takibat yapılabilir. 

3 - Askerî temyiz mahkemesi itirazı varit görürse, maz
nun hakkında takibat yapılmasına karar verir, ve âmiri adlî 
bu karar üzerine. 129 uncu madde mucibince hareket eder. 

YÜZ YİRMİ SEKİZİNCİ MADDE — Maznunun gaip 
olması veya suçu işledikten sonra akıl hastalığına uğraması 
sebebile son tahkikat yapılmasının imkânsızlığı anlaşılırsa 
âmiri adlî tahkikatın muvakkaten tatiline karar verir. 

YÜZ Y l R M l DOKUZUNCU MADDE — Maznun aley
hinde cezayı müstelzim ve askerî mahkemelerde takibi muk-
tazi suçlara dair kâfi derecede deliller mevcut ise ve münha
sıran disiplin cezası verilmek icap eden fiillerden değilse 
âmiri adlî ya son tahkikatın açılmasına karar verir, veya işi 
salahiyetli âmiri adlîye tevdi eder. 

YÜZ OTUZUNCU MADDE — Son tahkikatın açılma
sına dair karar aleyhine maznun tarafından itiraz olunamaz. 

YÜZ OTUZ B İ R İ N C İ MADDE — 
• 1 - Maznun askerî ceza kanununun (18) inci maddesi 

mucibince disiplin cezasile cezalandırılmak icabeden bir suç 
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yapmış ise âmiri adlî bu cezanın kifayet edip etmediğini 
takdir eder. Ancak âmiri adlî maznun hakkında disiplin 
cezası emredecek mafevki değilse, âmiri adlî ile disiplin â-
miri arasında bu bapta tahaddüs edecek ihtilâfta disiplin 
âmirinin noktai nazarı müraccahtır. 

2 - Âmiri adlî disiplin cezasını emredecek mafevk ise ya 
bizzat emreder veya maznunun en yakın disiplin âmirine ha
vale eder. 

YÜZ OTUZ iKlNCÎ MADDE — 
1 - Tahkikat neticesinde maznunun müteaddit suçlar 

yapmış olduğu tebeyyün ederse ve bu suçlardan biri diğe
rinden ehemmiyetsiz görülürse, âmiri adlî mühim olanları 
hakkında karar verilinciye kadar ehemmiyetsiz gördüğü fi
iller hakkında son tahkikatın yapılmasından vaz geçebilir. 

YÜ ZOTUZ ÜÇÜNCÜ MADDE — Âmiri adlinin son 
tahkikatın açılmasına dair vereceği kararda maznuna isnat 
olunan suçun neden ibaret olduğu ve bu suçun kanunî unsur-
larile tatbiki icap eden kanun maddesi ve duruşmanın han
gi askerî mahkemede lâzım geleceği tasrih olunur. 

YÜ ZOTUZ DÖRDÜNCÜ MADDE — 
1 - Son tahkikatın açılmasına dair emir, sebepleri ve yapılan 

tahkikatın neticelerini ihtiva eden iddianame ile birlikte 
maznuna tebliğ olunur. İddianame âmiri adlî tarafından 
imza edilir. 

2 - Seferberlikte ayrıca iddianame tanzimine lüzum yok
tur. 

YÜZ OTUZ BEŞİNCİ MADDE — 
1 - Muvazzaf ve müstahdem askerî şahıslara veya mev

kuf olan maznunlara 134 üncü madde mucibince yapılacak 
tebligat bir zabiti adlî veya askerî adlî hâkim tarafından 
yapılır ve kendisine, müddafaa maksadı ile bir talebi varsa, 
vaktmda bildirmesi söylenir. Bu tebligat mahallî bir adliye 
hâkimi vasitasile de yapılabilir. 

2 - Bu tebligat ve maznun tarafından verilen izahata dair 
bir zabıt varakası yapılır. 

3 - Mühim suçlarda son tahkikatın açılması kararile id
dianamenin birer sureti maznuna verilmelidir. 

4 - Maznun mevkuf ise ve müdafii varsa bu evrak 
maznunun müdafüne tebliğ olunur. 

5 - Seferberlikte bu usul tatbik olunmıyabilir. 
YÜZ OTUZ ALTINCI MADDE — Maznun 135 inci 

maddenin birinci fıkrasında gösterilen şahıslardan değilse 
kendisine yapılacak tebligat mezkûr madde mucibince ve 
yahut 72, 73 ve sonra gelen maddelere göre yapılır. 

YÜZ OTUZ YEDÎNCI MADDE — Maznuna 135 ve 
136 mcı maddeler mucibince tebligat yapılınca hukuku âmme 
davası açılmış olur. 

Müteaddit suçların ay
rılması » 

Son tahkikatın açılması 
kararına yazılacak şey

ler 

İddianame 

Son tahkikat kararının 
Maznuna tebliği 

Asker olmiyanlara teb
ligat 

Hukuku amme davası 



Âmiri adlînin değişmesi 
halinde yapılacak mu

amele 

Dava iye duruşma 

Askerî mahkemeler na
sıl toplanır 

Askerî mahkeme teşki
linde gû\çlük olursa 
yapüacakl muamele 

Başka âmiri adlîye gön
derilen dapalarda maz
nunun ârûiri adlîsinin 

salâhiyetleri 

Duruşmanın zamanı 
ve yeri 

Celpname \ve sübut se
beplerinin] hazırlanması 

- 2 6 -
YÜZ OTUZ S E K Î Z Î N C Î MADDE — Son tahkikatın 

açılması kararı veyahut disiplin cezası emri verilmezden 
evvel, maznun terfi, nakil veya tahvili memuriyet etmiş 
ise ve diğre bir âmiri adlinin salâhiyeti dahiline geçmiş ise 
iş yeni âmiri adliye verilir. Maznunun terfii dolayısile âmiri 
adlî değişmiş ise askerî mahkeme dahi ona göre değişmek 
lâzım gelir. 

YÜZ OTUZ DOKUZUNCU MADDE — 
1 - Son tahkikatın açılması kararı üzerine 15Jg.inci mad

denin hükmü muhafaza edilmek şartile dava hükSıe bağlan
malıdır. 

2 - Askerî mahkemelerde hükümden evvel duruşma 
yapılır. 

Dördüncü fasıl 
Duruşma hazırlığı 

YÜZ K I R K I N C I MADDE — Son tahkikatın açılması 
emri tebliğ edildikten sonra askerî mahkemeler âmiri adlinin 
emrile toplanır 

Hâkimler remsî tebliğ ile mafevkler tarafından çağırılır. 
YÜZ K I R K B l R Î N C Î MADDE — 
1 - Âmiri adlî salâhiyeti dahilindeki askerî mahkemeleri 

teşkil için icap eden zabitleri bulamaz veya diğer kanunî 
sebeplerden dolayı mahkeme teşekkül edemezse ya noksan 
olan hâkimlerin tayini veya davanın görülmesi için diğer bir 
âmiri adliye müracaat eder. 

2 - Maznun veya şahitlerin bulundukları mahal uzak 
bulunur veya askerî mahkemeye âzamn gelmesine askerî 
hizmetler mani olursa, yine ayni veçhile hareket olunur. 

YÜZ K I R K İ K İ N C İ MADDE — 
1 - 141 inci maddede yazılı olan hallerde kanun yollarına 

müraccat ve cezanın tenf izi hakkı davayı tevdi eden âmiri 
adliye ait kalır. Bu âmiri adlî kendi emri altında bulunan 
bir zabiti adliyi veya bir askerî adlî hâkimi müddei umumî 
olarak gönderilebilir. 

2 - Sair hususları müracaat edilen âmiri adlî yapar. 
YÜZ K I R K ÜÇÜNCÜ MADDE — 
1 - Duruşmanın zamanını ve yerini âmiri adlî tayin eder. 
2 - Devlet ve Hükümete taallûk eden ve adabı umumiye 

aleyhine olan suçlar ile adam öldürmek cürümleri diğerlerin
den önce görülür. 

YÜZ K I R K DÖRDÜNCÜ MADDE — Âmiri adlî du
ruşma için icap eden celpnameleri tebliğ eder ve suçun subu-
tuna yardım edecek sebepleri askerî mahkemeye verir. Şahit 
ve ehli hibrenin çağrılma ve getirilmeleri ikinci faslın Ç, D, 
kısımlarındaki hükümlere nazaran yapılır. 
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Askeri maznunların üğ* 
keri mahkemelere şev
ki, duruşma için verile

cek mühletler 

Asker olmiyanların mah
kemeye celbi ve mehil 

YÜZ KIRK BEŞİNCİ MADDE — 
1 - Askerî şahıslardan olan maznunlar tayin olunan 

zamanlarda askerî mahkemelerde bulundurulacaktır. Maz
nuna 135 inci madde mucibince son tahkikatın açılması ka^ 
rarmın tebliğile duruşma günü »arasında alay mahkemele
rinde üç gün ve diğer askerî mahkemelerde bir hafta geçmek 
lâzımdır. 

2 - Duruşmanın başlıyacağı gün nihayet bir gün evvel 
maznuna tebliğ olunur. Bu muamelâtın yapıldığı muhakeme 
dosyasına kayit olunur. 

3 - Birinci ve ikinci fıkrada yazılı mühletler maznunun 
muvaffakatile azaltılabilir. 

4 - Seferberlikte bu fıkralar tatbik olunmıyabilir. 
YÜZ KIRK ALTINCI MADDE — 
1 - Askerî şahıslardan olmıyan maznunlar duruşmaya 

celpname ile çağırılır. Gayri mevkuf bir maznuna yapılacak 
celpnameye mazereti olmaksızın gelmediği halde tevkif 
olunacağı veya cebren getirileceği yazılır. 

2 - Mevkuf olan maznunlar 73 maddeye tevfikan duruş
ma gününün tebliği suretile çağırılır. Yukarıki madde 
mucibince celpnamenin tebliğile duruşma günü arasında 
en aşağı bir haftalık bir müddet bulunmak icap eder. 

3 - Seferberlikte maznuna celpname tebliğine hacet 
yoktur. Maznun hale göre celp ve ihzar olunur. 

YÜZ KIR KYEDÎNCl MADDE — Müdafi gerek maz
nun tarafından intihap edilip te mahkemeye haber verilmiş 
olsun, gerek mahkemece tayin edilmiş bulunsun maznunla 
birlikte çağırılır. 

YÜZ KIRK SEKİZİNCİ MADDE — 
1 - Maznun şahit veya ehlihibrenin davetini yahut mü

dafaa delillerinin toplanmasını talep ederse, bu delillerin 
taallûk ettiği vakıaları göstermek şartile duruşma gününden 
evvel bir arzuhal ile âmiri adlîye müracaat eder. Muvazzaf \ , 
ordu efradının bu baptaki talepleri en yakın disiplinn âmiri 
tarafından tanzim olunacak bir zabıt varakasına yazılır. 

2-Âmiri adlinin bu taleplere müteallik kararı hemen maz
nuna tebliğ olunur. Bu karalara karşı tebliğ tarihinden üç 
gün içinde mafevk âmiri adlî nezdinde itiraz olunabilir. 

3 - Maznunun bu yoldaki talepleri reddedildiği takdirde 
yol masraflarını ve tarifeye göre verilmesi muktazi tazminatı 
askerî mahkemeye tevdi etmek şartile davet etmek istediği 
kimseleri doğrudan doğruya getirebilir. Doğrudan doğruya 
davet olunan kimsenin beyanatı hadisenin tenvirine yardım 
ederse, askerî mahkeme yukarıki fıkrada yazılı masraf ve 
tazminatın Devlet hazinesinden verilmesine karar verir. 

YÜZ KIRK DOKUZUNCU MADDE — Şahit ve ehli hibrenin 
1 - Hastalık, maluliyet veya iktihamı mümkün olmıyan naip ve istinabe yolu 

başka bir sebeple bir şahit veya ehlihibrenin uzun veya gayri üe dinlenmesi 

Müdafiin çağırılması 

Maznunun müdaffa de
lilerinin toplanması 

talebi 
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Şahit ve ehli hibrenin 
dinleneceği günün bil

dirilmesi 

Son tahkikat kararının 
değiştirilmesi ve geri 

alınması 

muayyen bir zanlan için duruşmada hazır bulunması kabil 
olmıyacağı anlaşılırsa âmiri adlî bir askerî hâkim vasıtasile 
veya istinabe yoluyla onun dinlenmesine karar verebilir. 
Yemin verilmesi icap eden hususlarda yemin ettirildikten 
sonra dinlenir. 

Bu hüküm meskenleri çok uzak ve celpleri müşkül olan 
şahitlerle ehlihibre hakkında da caridir. 

YÜZ ELLİNCİ MADDE — işin gecikmesine sebebiyet 
vermiyecekse şahit ve ehlihibrenin dinlenmesi için tayin 
edilen gün âmiri adlî tarafından maznuna ve müdafii ne 
bildirilir. Bunların dinlenme sırasında hazır bulunmaları 
şart değildir. Bu bapta 94 üncü maddenin 4 numaralı fıkrası 
hükümleri tatbik olunur. Duruşma hazırlığı için yeni bir 
keşif ve muayeneye ihtiyaç görüldüğü takdirde aynı suretle 
muamele olunur. 

YÜZ ELLİ BÎRlNCl MADDE — Yeni haller ve sebepler 
zuhurunda âmiri adlî duruşmadan evvel maznun lehine 
olarak son tahkikatın açılması emrini değiştirebilir veya 
geri alabilir. Böyle bir halde 123 ve sonra gelen maddeler 
hükümleri tatbik olunur. 

Beşinci fasıl 

Davaya duruşma 

YÜZ ELLİ İKİNCİ MADDE — 139 uncu maddede 
beyan olunan duruşma hükme iştirak edeceklerin huzurile 
ara vermeksizin cereyan eder. Müddei umumilik vazifesini 
görecek bir askerî adlî hâkim ve alay mahkemelerinde zabiti 
adlî ile zabıt kâtibinin dahil bulunmaları şarttır. 

Bir kaç müddei umumi- YÜZ E L L l ÜÇÜNCÜ MADDE — Askerî adliye heye
tim ve müdafiin iştiraki tinden bir kaç müddei umumî ve zabıt kâtibi ve bir kaç mü

dafi ayni zamanda duruşmaya iştirak edebilecekleri gibi mü
navebe suretile işi aralarında taksim edebilirler. 

YÜZ E L L İ DÖRDÜNCÜ MADDE — 
1 - Duruşmanın talikma dair taleplere askerî mahkeme 

karar verir. Kısa bir zaman için tehir kararı reis tarafından 
da verilebilir. 

2 - 209 uncu maddede yazılı hal müstesna olmak üzre mü
dafiin manii zuhur etmesi talik talebinde bulunmak için maz
nuna bir hak vermez 

3 - 145 ve 146 inci maddelerde muayyen müddetlere ria
yet edilmemişse reis duruşmanın talikim istemeğe hakkı ol
duğunu maznuna bildirir. 

YÜZ E L L İ B E Ş İ N C İ MADDE — Tehir edilen bir du
ruşmaya tehiri tarihinden itibaren nihayet sekizinci gün de
vam olunacaktır. Aksi takdirde duruşmaya yeniden başla
mak icabeder. 

duruşma usulü 

Talik ve tehir talebi 
ve kararları 

Tehir müddeti 



YÜZ ELLİ ALTINCI MADDE — Duruşmanın taliki Mahkemenin vereceği 
halinde askerî mahkeme maznun hakkında tevkif tevkif müzekkeresi 
müzekkeresi verebilir. Hüküm verildiği zaman da ayni hal 
caridir. 

Maznunun gelmemesi 
hali 

YÜZ ELLÎ YEDİNCİ MADDE — Mahkemeye gelme
miş olan maznun hakkında duruşma yapılamaz. Grelmeme-
sinin makbul sebepleri ispat edilmezse 146 meı maddede ya
zılı maznunlar hakkında ihzar, veya tevkif müzekkeresi 
verilir. _ 

Y Ü Z E L L Î S E K Î Z Î Î C Î M A D D E — Maznun duruşma- Duruşma esnasında maz-
nm devamı müddetince hazır bulunur. Reis savuşmasının 
önüne geçmek için lâzım gelen tedbirleri alır. Duruşma tehir 
olunduğu müddetçe nezaret altına da koyabilir. Maznun bu 
tedbirlere rağmen savuşur veya tehiri takip eden duruşmaya 
gelmezse dava hakkında evvelce kendisi sorguya çekilmiş 
ve artık huzuruna mahkemece lüzum görülmemiş olursa dava 
gıyabında bitirilebilir. 

nunun savaşması 

YÜZ ELLÎ DOKUZUNCU MADDE — 
1 - Ağır cezalı cürümlerin maadasında maznun bulundu

ğu mahallin uzaklığından dolayı muvafakatile duruşmada 
hazır bulunmak mecburiyetinden vareste tutulabilir. 

Maznunun bu talebine duruşmadan evvel âmiri adlî ve 
duruşma esnasında mahkeme karar verir. Bu takdirde maz
nun ilk tahkikat sırasında sorguya çekilmemiş ise davaya 
esas olan vakıalar üzerine istinabe suretile sorguya çekilir. 
Sorguyu mutazammm olan zabıt varakası duruşma sırasın
da okunur. 

2 - Mahkeme maznunun bizzat hazır bulunmasına, bir 
ihzar veya tevkif müzekkeresile getirilmesine her vakit karar 
verebilir. 

3 - Maznunun hazır bulunmaksızın duruşma yapılabi
lecek olan davalarda bir müdafi göndermeğe hakkı vardır. 

YÜZ ALTMIŞINCI MADE — Mahkeme kendi bak
makta olduğu davalar arasında irtibat gördüğü takdirde 
birlikte tahkik ve hükmolunmak üzere bu davaların, birleş
tirilmesine karar verebilir. 

YÜZ ALTMIŞ BÎRÎNCÎ MADDE— 
1 - Mahkemede duruşma alenî olur. Ancak umumî adabı 

ve emniyeti muhafaza maksadile veya askerliğe bir zararı 
dokunması melhuz olması sebebile duruşmanın bir kısmının 
veya tamamının gizli olmasına mahkeme karar verebilir. 

2 - Duruşmanın gizli olması ve sebepleri alenî olarak 
tefhim edileceği gibi hüküm de alenen tefhim olunur. 

3 - Mahkemelerin hususî kararile aleniyetin kaldırıl
masını mucip sebepler alenen tefhim edilmiyebilir. 

Maznunun hazır bulun-
miyacağı haller 

Birden fazla davaların 
birleştirilmesi 

Duruşmanın aleniyeti 



Aleniyetin kaldırılması YÜZ ALTMIŞ Î K l N C l MADDE — Aleniyetin kaİdı-
talebi hakkındaki du- rılması talebine dair yapılacak duruşma talep üzerine veya 
ruşmanm \gizli olacağı mahkemece tensip olunursa gizli olur. 

hal 

Reisin salâhiyeti 

Maznundan aşağı rüt
beliler duruşmada bu

lunmaz 

Duruşmada bulunmak
tan men edilenler ve 
muhakemelerin neşri 

memnuiyeti 

Duruşma inzibati 

Askerî adlî hâkimin 
vazifesi 

YÜZ ALTMIŞ ÜÇÜNCÜ MADDE — Duruşmanın 
gizli olmasını istilzam eden sebeplerin ifşa edilmemsini reis 
askerî mahkemede bulunmaları zarurî olanlara, tenbih eder. 

YÜZ ALTMIŞ DÖRDÜNCÜ MADDE — Duruşmada 
muvazzaf askerî şahıslardan maznundan aşağı rütbede, maz
nunlar müteaddit ise en büyüğünden aşağı rütbede olanların 
hazır bulunmasına müsaade edilmez. Vak'adan müteessir o-
lan askerin rütbesi ne olursa olsun duruşmada hazır buluna
bilir. 

Fakat mahkeme disiplin sebeplerinden dolayı bunu da 
çıkarabilir. 

YÜZ ALTMIŞ B E Ş İ N C İ MADDE — 
1 - Kadınların, on beş yaşını bitirmemiş olan çocukların 

ve hukuku âmmeden memnuiyete mahkûm olanların ve 
askerî mahkemenin haysiyetile mütenasip olmıyan şahısların 
alenî duruşmada bulunmaları ınenedilebilir. 

2 - Muhakemelerin neşri yasaktır. Memnuiyet hilâfına 
hareket edenler hakkında ceza mahkemeleri usulü kanunu
nun 377 inci maddesi mucibince ceza verilir. 

YÜZ ALTMIŞ ALTINCI MADDE — 
1 - Duruşmanın inzibatını temin reise aittir. 
2 - Duruşmanın inzibatını ihlâl eden her şahsı reis mah

keme salonundan çıkartır. 
3 - Muvazzaf, ve müstahdem askerî şahıslardan birisi 

mahkemeye karşı münasip olmıyan bir söz veya harekette 
bulunursa hakkında disiplin cezası hükmolunur. 

4 - Diğer şahıslar tararından böyle bir hal vukuunda reis 
tarafından mahkemenin kararile derhal tevkifhaneye gön
derilir ve yirmi dört saat zarfında sorguya çekilerek inzibatî 
mahiyette olmak üzere bir haftaya kadar hapis veya yirmi 
beş liraya kadar hafif para cezası ile cezalandırılmasına 
askerî mahkemece karar verilir. Bu kararlar kafidir . 

5 - Bir kimse mahkemede duruşma esnasında bir suç iş
lerse mahkeme vak'ayı tespit eder ve bu hususta tanzim ede
ceği zabıt varakasını salahiyetli makama gönderir ve lüzum 
görür ise failin tevkifine de karar verir . 

YÜZ ALTMIŞ YEDİNCİ MADDE — 
1 - Duruşmayı idare etmek, maznunu sorguya çekmek, 

delilleri dinlemek işlerini askerî adlî hâkim yapar. 
2 - Alay mahkemelerinde duruşmanın idaresini reis aza

dan birine bırakabilir. 
3 - Duruşmanın yolunda olmadığına dair itirazlara 

mahkeme karar verir. 

file:///gizli
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Y Ü 2 ALTMIŞ S E K Î Z l N C Î MADDE — 
1 - Müddei umumî ve maznun tarafından gösterilen şa

hitlerle ehli hibrenin dinlenmelerini ve istizahını azadan bi
ri veya müddei umumî veya müdafi isterlerse bunların sual 
sormalarına müsaade edilir. Müdafi sualleri ancak duruş
mayı idare eden hâkim vasıtasile sorabilir. 

2 - Icapsız olan veya taallûku bulunmıyan suallerin so
rulmasını duruşmayı idare eden hâkim menedebilir. 

3 - Bir sualin sorulmas'ı caiz olup olmadığında tereddüt 
edilirse mahkeme bir karar verir. 

YÜZ ALTMIŞ DOKUZUNCU MADDE —* 
1 r Duruşmaya maznun ve müdafi ve şahitler ve ehli hib

renin yoklanmasile başlanır. 
2 - Çağırılanlar geldikten sonra, reis duruşmaya memur 

hâkimlerin isimlerini bildirir. Maznuna 65 inci maddenin 
birinci fıkrası hükümlerini ihtar eder. 

3 - Yukaridaki merasim yapıldıktan sonra, reis şahitleri 
duruşma salonundan dışarıya çıkarır. Müteakiben duruşma
ya başlanır. Maznunun hüviyeti sorulur, iddianame müddei 
umumî vazifesini gören askerî adlî hâkim veya zabiti adlî ta
rafından okunur. Bundan sonra 102 inci madde mucibince 
maznun sorguya çekilir. 

YÜZ YETMİŞİNCİ MADDE — 
1 - Maznunun sorguya çekilmesinden sonra delillerin 

ikamesine başlanır. Bir delilin iradına müteallik talebin red
di mevzubahs olur yahut bazı delillerin iradına müsaade olun
ması muhakemenin talikini icap ettirirse, mahkeme bu bapta 
bir karar verir, 

2 - Mahkeme talep üzerine veya kendiliğinden şahit
ler ve ehlihibre celbini ve başka sübut sebeplerinin ihzar 
ve iradını emredebilir. Bu bapta 149 ve 150 inci maddelerin 
hükümleri tatbik olunur. 

YÜZ YETMİŞ BÎRjNCÎ MADDE — 
1 - Müddei umumî ile maznun ittifak ederlerse, mahke

me şu veya bu delilden sarfınazar edebilir. Eğer delillerden 
birinin ehemmiyetsiz olduğuna mahkemece karar verilir 
veya maznun lehine evvelce sabit olmuş bir keyfiyete tealluk 
ederse, mahkeme bu delili reddedbilir.. Bu karar esbabı mu-
cibesile zapta geçirilir. 

2 - 113,114,115,116,117 ve 118 inci maddeler hükümleri 
askerî mahkemelerde de tatbik olunur. 

YÜZ YETMİŞ IKINCÎ MADDE — 
1 - Bir delilin veya ispat olunacak vak'anm geç irat 

edilmesi,-ikamesi talebinin reddine sebep olmaz. Bununla be
raber şahitlerin ve ehlihibrenin isimleri hasma geç tebliğ 
edilmiş ve ispat edilecek hadise hasım tarafından izahatta 
bulunmağa vakit müsait olmiyacak derecede geç bildirilmişse 
hasım tarafı delillerin ikamesi hitam bulmazdan evel, malû-

Şahit ve ekli hibrenin 
âza ve müddei umumî 
ve maznun tarafındoM 

istizahı 

Duruşmaya nasıl taşla
nacağı 

Delillerin ikamesi ve 
bu baptaki talep ve 

kararlar 

Delillerin geri alınması 
ve reddi' 

Delil ve vak'anm geç 
irat edilmesi 
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Sorgu esnasında maz
nunun dışarıya çıkarı

lacağı hal 

Şahitler ve ehlihibre 
ne zaman mahkemeden 

uzaklaşabilir 

Duruşmada okunacak 
sübut sebepleri 

Delilin bir şahitten İba
ret olması 

Zabıt varakalarının 
okunması ile iktifa olu-

bilecek haller 

mat almak üzere duruşmanın sonraya birakılmasını talep 
edebilir. 

2 - Mahkemenin emrile çağırılacak şahitler ve ehlihibre 
hakkında müddei umumî ve maznun dahi aynı hakkı haizdir. 

3 - Bu talepler hakkında mahkeme karar verir. 
YÜZ YETMİŞ ÜÇÜNCÜ MADDE — 
1 - Mahkeme, bir şeriki cürmün veya şahidin maznunun 

yüzüne karşı hakikati söyliyeceğinden şüphe ederse, bu şerik 
ve şahidin sorgu ve dinlenmesi sırasında maznunu dışarıya 
çıkarabilir. 

2 - Maznun tekrar mahkemeye getirildiği zaman gıya
bında geçen söz ve işlerin esaslı noktaları kendisine bildirilir. 

3 - Mahkeme maznunu sükûneti bozduğundan dolayı 
dışarıya çıkarmış ise, yine bu suretle hareket olunur. 

YÜZ YETMİŞ DÖRDÜNCÜ MADDE — Şahitler ve 
ehlihibre dinlendikten sonra, ancak reisin emir ve müsadesile 
mahkemeden çıkabilirler. Bunun için müddei umumiye ve 
maznuna evvelce sorulur. 

YÜZ YETMİŞ BEŞİNCİ MADDE — Sübut sebepleri 
olarak kullanılacak senetler ve sair evrak duruşma sırasında 
okutturulur. 

Eevvelce verilmiş olan mahkûmiyet ilâmları ve siciller 
veya pilân, keşif, zabıtnameler dahi okunur. 

YÜZ YETMİŞ ALTINCI MADDE — Bir vak'anm de
lili yalnız bir şahidin şahsî malûmatına kalırsa bu şahit 
duruşma esnasında, dinlenir. Evvelce alınmış ifadesi şifahi 
şehadet yerine geçmez. ' 

YÜZ YETMİŞ YEDİNCİ MADDE — 
1 - Bir şahit veya ehlihibre veya maznunun şeriklerinden 

biri vefat etmiş veya bir akıl hastalığına tutulmuş veya mes
keni bulunmamış olursa evvelce alınmış ifadesinin okunma-
sile iktifa edilir. 

2 - Evvelce mahkûm olan şerik ' hakkında dahi hüküm 
böyledir. 

3 - ifadeler 94 üncü maddenin 2 ve 4 numaralı fıkraları 
ve 149 ve 150 inci maddelerin tarifatı dairesinde alınmış, 
veya böyle olmyıp ta yine okunması müddei umumî veya 
maznun tarafından talep edilmiş ise, bu ifadelerin okunması 
caizdir. 

4 - evvelki ifadelerin bu suretle okunması ancak mahke
menin kararile caiz olup bu kararı icap eden sebepler zapta 
geçirilir. Ve evvelce ifadeleri alınmış olanların tahlif edilip 
edilmediği de tasrih olunur. Bu hükümler şahit ve ehlihibre
nin yeniden dinlenmesi halinde yeminin lüzumuna dair olan 
hükümleri değiştiremez. 

5 - Duruşmadan önce dinlenip te ilk defa olarak duruş
ma esnasında şahitlik etmekten çekinmek hakkım kullanan 
şehidin yazılı ifadesi okunmaz. 
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YÜZ YETMlŞ SEKlZlNCl MADDE— Bir şahit veya 

ehli hibre bir vak'ayı hatırlamadığını ifade ederse, evvelki 
şahadetini muhtevi olan zabıt varakasının o vak'aya müte
allik olan kısmı okunarak hatırlamasına yardım edilir. 
Şahidin son şahadetile evvelki ifadesi arasında aykırılık bu
lunup ta duruşmayı kesmeksizin başka suretle telif veya 
izalesi mümkün olmaz ise alınmış ifadesi okunabilir. 

YÜZ YETMİŞ DOKUZUNCU MADDE — Maznu
nun müstantık tarafından alman veya mahkeme zaptında 
münderiç bulunan ifadeleri okunabilir. Maznunun eski ifa-
desile yenisi arasında bir aykırılık görülür ve duruşmayı kes
meksizin başka suretle tespit ve izalesi mümkün olmazsa 
alınmış ifadesi okunabilir. 

YÜZ SEKSENİNCİ MADDE — 178 ve 179 uncu mad
delerde yazılı hallerde maznun ve müddeii umuminin talebi 
üzerine okunma keyfiyeti sebepleri ile beraber zapta yazılır. 

YÜZ SEKSEN BİRİNCİ MADDE — 
1 - Askerî mafevklerin bir şehadet veya mülâhazayı 

havi beyannameleri, ve maznunun evvelce gördüğü ceza sicil
leri, bir mütaleayı havi rÜsmî evrak ve ehli hibre raporları 
okunur. 

2 - Bir makamın ihtisas raporu alınmış ise, izahı için, 
bir memur talep edilebilir. 

YÜZ SEKSEN İKİNCİ MADDE— Şahidin ve ehli 
hibrenin veya şeriki cürmün dinlenmesinden veya her hangi 
bir varakanın okunmasından sonra, bunlara karşı, maznunun 
bir diyeceği olup olmadığı sorulur. 

YÜZ SEKSEN ÜÇÜNCÜ MADDE — 
1 - Delillerin ikame ve münakaşası bittikten sonra, iddia

sını beyan etmek üzere söz müdeii umumiye ve ondan sonra 
maznuna verilir. Müddeii umumiye maznun cevap vermek 
hakkını haizdir. Son söz maznunundur. 

2 - Maznun namına bir müdafi tarafından müdafaada 
bulunulsa bile müdaf aatma ilâve edecek başka bir şey olup 
olmadığı maznundan sorulur. 

YÜZ SEKSEN DÖRDÜNCÜ MADDE — 
1 - Maznun türkçe bilmiyorsa, bir tercüman vasıtası ile 

hiç olmazsa müddeii umumî ve müdafiin son iddia ve müda
faalarının neticeleri kendisine anlatılır. 

2 - Sağır veya dilsiz olan maznuna bunlar yazı ile bildi-
rilemiyecek olursa ayni suretle muamele olunur. 

YÜZ SEKSEN BEŞİNCİ MADDE -f 
1 - Duruşma hükmün tefhimi ile biter. 
2 - Hüküm maznunun beraatine veya mahkûmiyetine 

veya duruşmanın tatiline veya. davanın düşmesine mütedair 
olur. 

3 - Takibi şikâyete bağlı olan suçlarda, şikâyet olunma-

Şahitler ve ehlihibrenin 
^evvelce mazbut ifade
lerinin okunacağı haller 

Maznunun evvelce maz
but ifadesinin okuna

bileceği hal 

İfadelerin okunduğu
nun zapta yazılması 

Raporların ve diğer 
evrakın okunması 

Maznunun müdafaası 

Müddei umumî ve maz
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Delilleri takdir salâ
hiyeti 

Adi hukuk ve umumi 
ceza kanununa müte
allik meselelerde askerî 

mahkemelerin salâhiyeti 

Hükmün mevzuu 

Suçun mahiyet ve va
ziyetinin değişmesi 

Yeni bir suçun meyda
na çıkması 

Kararların müzakeresi, 
reylerin toplanması ve 
adlî hâkimin vazifesi 

mış veya oulunp ta vaktinde geri alınmış yahut dava tabiatile 
yolsuz bulunmuş olmak gibi hallerde, mahkeme duruşmanın 
tatiline veya davanın düşmesine karar verir. 

YÜZ SEKSEN ALTINCI MADDE — Mahkemeler 
irat ve ikame edilen delilleri duruşma ve tahkikattan edi
neceği kanaate göre takdir eder. 

YÜZ SEKSEN YEDİNCİ MADDE — 
1 - Bir fiilin cezası Türk ceza kanununa göre tayin edi

lecek olsa bile mahkeme, duruşmayı bu kanuna göre yapar. 
2 - Bir vak'anm suç olup olmaması adi hukuka müteal

lik bir meselenin halline bağlı ise, mahkeme salahiyetli mah
kemeye müracaat için alâkadarlara mühlet verir veya o 
mahkemenin kararını bekler. 

YÜZ SEKSEN SEKİZİNCİ MADDE — 
1 - Hükmün mevzuu, duruşmanın neticesine göre, iddia

namede gösterilen suçtan ibarettir. 
2 - Suçun takdirinde mahkeme iddianame ile bağlı de

ğildir. 
YÜZ SEKSEN DOKUZUNCU MADDE — 
1 - Maznun suçun hukukî mahiyetinin değişmesinden, 

önce haber verilip te müdafaasını yapabilecek bir halde 
bulundurulmadıkça, iddianamede gösterilen kanunî unsur
ları muhtevi suçun temas ettiği kanun hükümlerinden baş
kası ile mahkûm edilemez. Cezanın arttırılmasını mucip 
hallerin ilk defa duruşma sırasında serdedilmesi halinde 
dahi ayni hüküm caridir. 

2 - Mahkeme talep üzerine veya kendiliğinden bu te
beddülden dolayı iddia ve müdafaatı kâfi derecede ihzar için 
duruşmayı talik edebilir. 

3 - Maznun müdafasmı kâfi derecede hazılıyamadığm-
dan bahsile kendisini iddianamede yazılı kanun maddesinden 
daha ağır bir madde hükmüne maruz bırakan veya cezayı 
arttıran yeni dermeyan olunmuş hallerin mevcudiyetini 
beyan ederek itirazda bulunursa talebi üzerine duruşma baş
ka bir güne bırakılır. 

YÜZ DOKSANINCI MADDE — Maznunun, iddia olu
nan suçtan başka, diğer bir suç ile de maznuniyeti duruşma 
sırasında anlaşılırsa müddeii umuminin talebi ve maz
nunun muvafakati üzerine her ikisi birlikte hükmolunmak 
üzere suç duruşulacak olan suçla birleştirilir. Yeni suç ağır 
ceza işlerinden olur veya askerî mahkemenin salâhiyeti ha
ricinde bulunursa bu hüküm tatbik edilmez. 

% 
YÜZ DOKSAN BİRİNCİ MADDE — Kararın müza-

zakeresi ve reylerin toplanması, duruşmayı idare eden, aske
rî adlî hâkim tarafından yapılır. Vazife ve salâhiyet ve mü
ruru zaman gibi mütekaddim meseleler esas fiilden evvel 
cezanın tahdidine tatbik edilecek kanun maddesinin tayin ve 
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takarrüründen ve müçtemi cezaya münferit cezaların tayi
ninden, fer'i cezalara aslî cezanın tayininden sonra, karar 
verilir. 

YÜZ DOKSAN İKİNCİ MADDE — Hiç bir hâkim 
bir mesele hakkında akaliyette kaldığından bahisle reye işti
rakten çekinemez. 

YÜZ DOKSAN ÜÇÜNCÜ MADDE — Askerî mahke
melerde hüküm ve kararlar ittifak veya ekseriyetle verilir. 
Muhalefet sebeplerinin zabıtnamede gösterilmesi mecburi
dir. Reyler dağılırsa maznunun en ziyade aleyhine olan rey, 
ekseriyet hasıl oluncaya kadar, kendisine daha yakın olan 
reye tabi olur. 

YÜZ DOKSAN DÖRDÜNCÜ MADDE — Rey en kü
çük rütbeden başlayıp rütbe ve kıdem sırası ile verilir. Mah
kemelerde ., âza sıfatile askerî memur bulunuyorsa reyini 
zabitlerden evvel vevrir. Askerî adlî hâkim reisten bir evvel 
reyini verir. 

YÜZ DOKSAN BEŞİNCİ MADDE — Müzakerede ve 
rey vermede hükme iştirak eden hâkimlerden başka kimse 
bulunamaz. Şu kadarki staj yapanlar reisin müsaadesile 
bulunabilirler. 

YÜZ DOKSAN ALTINCI MADDE — 
1 - Maznun mahkûm olursa, hükmün esbabı mucibesinde, 

mahkemece suçun*kanunî unsurları almak üzere sabit ve mu
hakkak sayılan vak'alar gösterilir. Eğer delil başka vak'alar-
dan çıkarılmış ise bunlar dahi hükümde söylenir. 

2 - Duruşma sırasında ceza kanununda muayyen olup ce
za nm kaldırılmasını veya tahfif veya teşdidini mucip olacak 
mahiyetteki hallerin vücudu serdedilmiş ise hükmün esbabı 
mucibesinde bu hallerin sabit addedilip edilmediği gösterilir. 

3 - Bundan başka mahkûmiyete dair hükmün esbabı mu-
cibesi ceza kanununun tatbik olunan maddesini veya ceza 
miktarının tayinine hâkimi sevkeden halleri muhtevi olur. 

4 - Ceza kanunu umumî surette daha hafif bir cezanın tat
bikini, esbabı muhaffife veya az vahim bir halin vücuduna 
bağlı lalmışsa bu sebeplerin vücudu kabul veya reddolundu-
ğu takdirde, hükmün esbabı mucibesi bunlara müteallik 
kararları dahi gösterir. 

5 - Beraet halinde, hükmün esbabı mucibesi maznunun 
isnat olunan suçu işlediğinin sabit olmamasından mı yoksa sa-

, bit ve mütehakkık sayılan suçun kanunda bir mahkûmiyeti 
istilzam edemediğinden mi beraetine hükmolunduğunu gös
terir. 
YÜZ DOKSAN YEDİNCİ MADDE — 
1 - Hüküm duruşmanın hitamını müteakip, hüküm fık

rasının okunması ve esbabı mucibesinin bildirilmesi suretile 
tefhim olunur. 

Hâkimin reye iştirak
ten çekinemiyeceği hal 

Hüküm ve kararda lâ
zım olan rey miktarı 

Rey sırası 

Müzakerede bulunabi
lecek olanlar 

Hükmün esbabı muci
besinde gösterilmesi 
lâzımgelen noktalar 

Hükmün tefhimi 
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Vazifesizlik kararı ve-
rüemiyeçek hal 

Vazifesizlik karan ve
rilmesi lâzımgelen hal 

ve neticeleri 

Duruşma zabıtnamesi 
ve ihtiva edeceği nok

talar 

Zabıtnamelerde yazıla
cak diğer noktalar 

2 - Hüküm fıkrasının okunması her halde esbabı muci-
benin bildirilmesinden evvel olur. hüküm fıkrası ayakta din
lenir. 

3 - Hüküm reis tarafından tefhim olunur. 
4 - Hüküm için temyiz yolu olduğu ve temyiz usulleri 

dahi mahkûma tebliğ olunur. 
5 - Mahkûm hazır olmaksızın verilen hükümler askerî 

adlî hâkim veya zabiti adlî tarafından mahkûma tebliğ olu
nur ve bu bapta bir zabıt varakası tutulur. 

6 - Bu tebligatın yazı ile vukuunda 71 inci maddenin 2,3 
inci fıkraları ahkâmına riayet olunur. 

YÜZ DOKSAN SEKİZİNCİ MADDE — Suçun dere
cesi itibarile madun bir askerî mahkemeye ait olduğu veya 
salahiyetli olmıyan bir âmiri adlî tarafından tevdi edilmiş 
olduğu ve yahut ceza kanununun 18 inci maddesi mucibince 
verilmiş olan disiplin cezasının kifayeti sebeplerile mahkeme 
vazifesizlik kararı veremez. 

YÜZ DOKSAN DOKUZUNCU MADDE — 
1 - Duruşma sırasında maznunun veya suçun askerlik 

adliyesine tabi olmadığı anlaşılırsa askerî mahkeme vazife-
sizliğe karar verir. Bu karara karşı âmiri adlî ile maznun 
temyiz yoluna müracaat edebilirler. Duruşmada maznuna 
isnat olunan suçun davayı gören askerî mahkemenin vazife
sini geçtiği anlaşılır ise askerî mahkeme bir karar ile işi ait 
olduğu makama gönderir. 

2 - Maznunun rütbesi müsait değilse aynı hüküm caridir. 

I K I YÜZÜNCÜ MADDE — 
1 - Duruşma için bir zabıtname tutulur. Bu zabıtname 

reis ve zabıt kâtibi ve muhakemeyi idare eden askerî adlî hâ
kim tarafından imza olunur. 

2 - Muhakeme zabıtnamesi: 
A : Duruşmanın icra kılındığı yer ve tarihi; 
B : Hâkimlerin, müddei umuminin, zabıt kâtibinin ve 

varsa tercümanın adlarını; 
C : iddianamede tavsif edildiği gibi suçun ne olduğunu; 
D : Maznunların, müdafilerin, davacıların adlarını; 
E : Şahitlerin, ehli hibrenin, müddeii şahsinin adlarını 

ve hangilerine yemin ettirildiğini; 
P : Duruşmanın açık mı veya esbabı mucibesinin beyanile 

gizli mi yapıldığını ihtiva eder. 

IKI YÜZ BlRlNCl MADDE — 
1 - Zabıtname kısaca duruşmanın cereyanile neticelerini 

ve muhakeme usulünün esaslı merasimine riayet olunduğunu 
vuzuhla gösterir. Duruşma esnasında okunan evrak ve vesi
kaların neden ibaret olduğunu ve dermeyan edilen iddiaların 
hülâsalarını ve verilen kararla hüküm fıkrasını ihtiva eder. 

2 - Müddei umuminin, maznun ve müdafiin, şahitler ve 
ehli hibrenin ve davacının sözlerinden en mühimleri zapta 
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geçirilir. 

3 - Duruşma sırasında en mühim aykırılıklar da zapta 
geçirilir. 

4 - Duruşma sırasında ehemmiyetli görülen keyfiyetler 
ve ifadeler ve iddialar da aynen zapta yazılır. 

5 - Zaptın okunduğu ve yazılan hususatm tasdik edildiği 
veya ne gibi itirazlar serdedildiği zabıtnameye geçirilir. 

6 - Hâkimlerin müddei umumî ile maznun ve müdafiinin 
muhakeme usullerine riayet edilmediği veya usulde hata e-
dild'iği hakkındaki iddianamelerinin zapta geçirilmesini ta
lepte hakkı vardır. 

Î K I YÜZ ÎKÎNCÎ MADDE — Duruşmanın nasıl yapı
lacağı hakkındaki kanunî merasime riayet edilip edilmediği 
ancak zabıtname ile ispat olunabilir. Zabıtnamenin bu kısim-
larma karşı yalnız sahtelik iddiası yapılabilir. 

ÎKÎ YÜZ ÜÇÜNCÜ MADDE — 
1 - Hüküm esbabı mucibesi tamamile zabıtnameye 

dercedilmemiş ise tefhiminden üç gün içinde dava dosyasına 
raptolunur. 

2 - Hüküm ve kararlar buna iştirak eden hâkimler tara
fından imza edilir. Hükmün beyaz edilmesinde hâkimlerden 
biri imza edemiyeeek halde ise maniin sebebi reis veya reis
ten sonra en kıdemli âza tarafından hükmün altına yazılır. 

3 - Hüküm fıkrası celsenin tarihini ve bu celsede hazır 
bulunan hâkimlerin müddei umumî ve zabıt kâtibinin isim
lerini de gösterir. 

4 - Hükümlerin ikinci nüshaları ve hulâsaları alay mah
kemelerinde reis, ve diğer askerî mahkemelerde muhakeme
yi idare eden askerî adlî hâkim, tarafından imza edilerek 
mahkemenin mührile mühürler. . 

Zabıtnamenin ispat 
kuvveti 

Hükmün esbabı muci
besi ve hüküm fıkrası
nın ihtiva edeceği nok

talar 

Altıncı fasıl 

Müdafaa 

Î K Î YÜZ DÖRDÜNCÜ MADDE — Maznun 
bir kaç müdafiin yardımına müracaat edebilir. 

ÎKÎ YÜZ BEŞÎNCÎ MADDE — Maznun on beş ̂ ya
şını bitirmemiş olur veya sağır ve dilsiz veya kendisini müda

faa edemiyeeek derecede cismî veya dimağî maluliyeti hu-
lunursa, ve müdafiide yoksa kendisine âmiri adlî tarafından 
bir müdafi tayin edilebilir. 

Sonradan maznun da bir müdafi tayin edebilir. Şu halde 
âmiri adlice tayin edilen müdafiin vazifesi biter. 

Î K Î YÜZ ALTINCI MADDE — 
1 - Gerek maznun ve gerek âmiri adlî tarafından müdafi 

olarak aşağıdaki zatlar tayin edilebilir: 
A : Muvazzaf zabitler; 
B : Askerî adlî hâkimler, askerî mahkemelerde staj ya-

-^m^r î^ ı^K. 

bir veya Maznunun müdafii 

Mahkemece müdafi 
tayini 

Müdafiler 
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Müdafiin evrakı tetkiki 

Mevkufun müdafii ile 
görüşmesi 

Müdafi vazifesini yap
madığı takdirde yapı

lacak muamele 

Müdafiin ücreti 

Seferberlikte müdafi 

pan hukuk mezunları; 
C : Askerî memurlar; 
D : Mütekait ve ihtiyat zabitleri: 
E : Barolarda mukayyet avukatlar; 
2 - A,B,C, fıkralarındaki zatlar müdafaayı deruhte et

mek için mafevklerinin muvafakatlarını almağa mecbur
durlar. 

3 - Mahkemelere re'sen tayin edilecek müdafiler, askerî 
adliye idaresi ve âmiri adliler tarafından barolarla muhabere 
olunarak temin edilir. Bunlar hizmetten kaçmamazlar. 

4 - Dava olunan fiil, sahtekârlık, hırsızlık, emniyeti sui 
istimal, yağma, tahrip cürümlerinden biri olduğu veya askerî 
sırlarla ve Hükümetin emniyetile alâkadar bulunduğu tak
dirde maznun âmiri adlinin muvafakat edeceği avukat veya 
dava vekilini müdafi tayin eder. 

I K I YÜZ YEDİNCİ MADDE — Müdafia, ilk tahki
kat bittikten sonra, talebi halinde dava evrakı gösterilir 
ve sureti alınmasına müsaade olunur. 

I K Î YÜZ S E K İ Z İ N C İ MADDE — Mevkuf bulunan 
maznun müdafi ile her zaman görüşebilir; muhabere edebi
lir. Müdafiin bilmesi tecviz edilmiyen hususlar hakkındaki 
muhabereleri âmiri adlî menedebilir ve maznun müdafii ile 
görüşürken bir askerî'adlî hâkim veya zabiti adlî bulundurur. 

İ K İ YÜZ DOKUZUNCU MADDE — Gerek resen, 
gerek maznun tarafından tayin edilen müdafiler duruşmada 
ispati vücut etmezse duruşma tehir olunur ve başka biri ta
yin olunur. Müdafiin gelmemesi kusurundan münbahis ise 
terettüp edecek inzibatî cezadan başka bu talikten mütevellit 
masraflar dahi tamamile kendisine yükletilir. 

I K I YÜZ ONUNCU MADDE — 206 inci maddenin A, 
B, C fıkralarındaki kimselerden resen tayin edilen müclafi-
lere yalnız yol ve ikamet masrafı verilir. Ayrıca müdafaa üc
reti verilmez. D>E fıkralarında yazılı müdafiler müdafaa tarife 
sine tevfikan Devlet hazinesinden ücret alır. Maznuna rücu 
hakkı mahfuzdur. 

İ K İ YÜZ ON BlRlNCİMADDE— Seferberlikte, 204 
ve 205 inci maddeler hükümlerine ahvalin müsaadesi nisbe-
tinde riayet edilir. 206 mcı maddede yazılı evsafı haiz olmı-
yanlar dahi müdafi tayin olunabilir. 

Yedine ifasıl 

Gaiplerin muhakemesi 
Gaibin, tarifi tKl YÜZ ON i K l N C l MADDE — Meskeni bilinmiyen 

veya yabancı memlekette sakin olup ta askerî mahkeme hu
zuruna celbi mümkün olmıyan veya bu suretle çağırmanın 
neticesiz kalacağı kuvvetle anlaşılan maznun gaip sayılır. 
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İKİ YÜZ ON ÜÇÜNCÜ MADDE — Gaip hakkında 
duruşma açılamaz. İlk tahkikat icrasile iktifa olunur. Asker
likten firar cürümünden maada fiillerde, maznunun gaip 
olması ilk tahkikat esnasında müdafiin kabulüne mani de
ğildir. Maznunun hısımlarından olan kimseler dahi ona bir 
müdafi tayin etmek hakkını haizdir. Şahitler ve ehli hibre 
yemin ile dinlenir. 

Askerî ceza kanununun 89 uncu maddesindeki suçlar 
hakkında son tahkikat açılarak gıyaben hüküm verilir. 

İ K İ YÜZ ON DÖRDÜNCÜ MADDE — 
1 - Gaip olan maznun, kendisine tahkikat işlerinin cere

yanından haber verilmesini asla talep edemez. 
2 - Meskeni bilinen ve celbi maddî imkânsızlığa müstenit 

bulunan maznuna âmiri adlî tahkikat neticelerinden malû
mat verebilir. 

, İKİ YÜZ ON BEŞİNCİ MADDE — Meskeni meçhul 
olan gaipe ispatı vücut eylemesi yahut meskenini bildirmesi 
âmiri adlinin emrile müstantık tarafından gazetelerle ihtar 
olunur. 

İKİ YÜZ ON ALTINCI MADDE — 
1 - Aleyhine hukuku amme davası açılmış olan gaip tevkif 

müzekkeresi kesilmesi icap ettirecek kuvvetli şüpheler altın
da ise, âmiri adlî ile müstantık tarafından imza edilmiş bir 
kararname ile Türkiye dahilindeki malları haczedilebilir. 

2 - Bundan başka firar cürmü de teşekkül etmiş ise firar 
hükümleri de tatbik olunur. 

3 - Bu karar resmî, gazetelerle ilân edilir. 
İKİ YÜZ ON YEDİNCİ MADDE — 
1 - Resmî ilândan sonra maznun, haczedilen malları üze

rinde Ölüme bağlı tasarruflardan başka tasarruflarda bulu
namaz. 

2 - Haciz kararı gaiplerin mallarını idare ile muvazzaf 
olan makama tebliğ edilir. Bu makam malların idaresini te
min için iktiza eden kanunî tedbirleri alır. 

İKİ YÜZ ON SEKİZİNCİ MADDE — Haciz sebepleri 
kalmaz ise haciz da kaldırılır. Haczin kaldırıldığı, konduğu
num! ilân eden gazetelerle ilân edilir. 

Gaibin zuhuru da ilân edilir. 

Gaip hakkında yapıla
cak muamele 

Tahkikattan gaibe ha
ber verilip verilmiyeceği 

Gaibe ihtar 

Haciz kararı ve ilânı 

Haczedilen mallar üze
rinde maznunun tasar

rufu 

Haczin kaldırıhnası 
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ÜÇÜNCÜ KISIM 

Kanunî yollar 

Kaflunî yollar 

Âmiri adlinin maznun 
lehine müracaatı 

Müracaat sebeplerinin 
dosyaya geçirilmesi 

Taleplerin mercii 

Kanunt yolların tayi
binde hata 

BİRİNCİ BAP 
Umumî hükümler 

IKI YÜZ ON DOKUZUNCU MADDE— 
1 - Kanunî yollar itiraz ve temyizden ibarettir. 
2 - îtiraz yolu yalnız kararlara karşıdır. 
3 - Temyiz yolu askerî mahkemelerin hükümlerine 

karşıdır. 
4 - Temyiz yolu âmiri adlî, maznun ve davaciya açıktır. 
5 - Askerî temyiz mahkemesinin kararları kat'idir. 
IKI YÜZ YİRMİNCİ MADDE — 
1 - Âmiri adlî kanunî yollara, maznun lehine olarak ta, 

müracaat edebilir. 
2 - Âmiri adlî trafmdan maznun aleyhine kanunî yola 

vaki olan müracaat bozulması istenilen kararın maznun le
hine bozulmasını ve değiştirilmesini mucip olabilir. 

IKI YÜZ YİRMİ BlRlNCl MADDE — Kanunî yollara 
müracaatta bulunmak veya bundan sarfı nazar edilmek hak
kında âmiri adlî tarafından dermeyan edilen sebepler bir zabi
ti adlî veya bir askerî adlî hâkim tarafından dosyaya geçiri
lir. 

IKI YÜZ YİRMİ İKİNCİ MADDE — 
1 - Kanunî yollara müracaat veya bundan vaz geçmek 

hakkındaki taleplerde merci, taaruz eden kararı veren 
veya bu karara delâlet eden âmiri adlî ve eğer taaruz bir 
mahkme kararma karşı ise o mahkemenin teşekkülünü 
emreden âmiri adlîdir. 

2 - Taaruz sebepleri ya bizzat veya müdafi veya bir za
biti adlî ve yahut bir askerî adlî hâkim veya en yakın inzibat 
âmiri tarafından yapılmış zabıt varakası ile dermeyan 
olunur. 

3 - Mevkuf olanlar hapishane müdürü olan zabit veya 
memurun ve askerî şahıslardan olmıyanlar bulundukları 
habishane mıntakasmdaki adliye hâkiminin zabıtnamesile 
kanunî yollara müracaat edebilirler. 

4 - Kanunî mehillere riayet edilmiş addolunmak için za
bıt varakalarının bu mehil içinde yapılmış olması lâzımdır. 

5 - Müdafi ancak maznunun müsaadesile kanunî yollara 
müracaat edebilir. 

IKI YÜZ YlRMl ÜÇÜtfCÜ MADDE — Kabule şayan 
bir müracaatta kanunî yolun tayininde yapılan bir hata mü
racaat edenin hukukunu ihlâl etmez ve merciinin gayriya 
verilmiş olan evrak ait olduğu mercie gönderilir. 
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IKI YÜZ YlRMl DÖRDÜNCÜ MADDE — Müracaat hakkından 
1 - Kanunî yola vuku bulmuş ola» müracaattan vaz ge- vaz geçilmesi ve tesiri 

çilmesi bu müracaat için muayyen mehlin bitmesinden önce 
muteber olur. Şu kadarki amiri adlinin maznun lehine ola
rak vuku bulmuş olan müracaatı maznunun muvafakati ol
madan geri alınamaz. 

2 - Müdafiin, vuku bulmuş bir müracaattan vaz geçebil
mesi, hususî vekâleti haiz bulunmamasına bağlıdır. 

I K I YÜZ YlRMl BEŞİNCİ MADDE — Temyiz yolun- Temyizden vaz geçmek 
da tetkikata başlandıktan sonra talebin geri alınması caiz 
değildir. 

İKİNCİ BAP 
İtiraz 

IKI YÜZ YİRMİ ALTINCI MADDE — İtiraz olunabilen karar. 
1 - itiraz ancak bu kanunun sarahati olan yerlerde kabul lar ve itirazın mercii 

olunur. 
2 - Kararma itiraz olunan makam itirazı varit görürse 

İslah etmeğe mecburdur, itirazı varit görmez ise derhal ve 
nihayet üç gün zarfında itirazı tetkika salahiyetli olan, ma
fevk makama veya mahkemeye verecektir. 

3 - Askerî mahkemelerden sadır olan kararlar aleyhine 
itiraz edilemez. Bu kanunda istisna edilenler hakkında birin
ci fıkra ahkâmı caridir. 

İKİ YÜZ KlRMl YEDİNCİ MADDE — İtiraz üzerine icranın 
1 - itiraz, Aleyhine itiraz olunan kararın icrasını tehir tehiri 

etmez. Şu kadarki kararma itiraz olunan makam, ve eğer 
karar bir askerî mahkeme tarafından verilmiş ise o mahke
menin teşkilini emreden, âmiri adlî icranın tehirini emre
debilir. 

2 - İtirazı tetkika salâhiyeti olan merci de bu salâhiyeti 
haizdir. 

IKI YÜZ YlRMl SEKlZlNCl MADDE — İtiraz üzerine karar 
1 - itirazı tetkik edecek merci icap eden tahkikatı icra ve bu kararın kat'iyeti 

ettirir veya bizzat icra eder. itiraz hakkında verilecek karar 
duruşma yapılmadan verilir. 

2 - itirazın tetkiki askerî temyiz mahkemesine ait ise 
evvel emirde müddeii umuminin söz veya yazı ile mütaleası 
dinlenir. 

3 - itiraz varit görüldüğü takdirde, bunu tetkik eden 
merci ayni zamanda itirazın mevzuu olan mesele hakkında 
da kararını verir. 

4 - itiraz üzerine verilecek kararlar kafidir. 
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Temyizi kabil olan ve 
olmıyan hükümler 

Temyiz talebinin müd
deti ve şartlan 

Kanuna muhalefet 
halleri 

ÜÇÜNCÜ BAP 
Temyiz 

Î K Î YÜZ YÎRMÎ DOKUZUNCU MADE — 
1 - Askerî mahkemelerden verilen hükümler temyiz 

edilebilir. 
2 - ölüm, on beş sene ve ondan yukarı hürriyeti tahdit 

eden ceza hükümleri resen temyize tabidir. 
3 - Kısa hapis cezalarına dair olan hükümler temyiz 

olunamaz. 
Î K I YÜZ OTUZUNCU MADDE — 
1 - Davayı temyiz telebi, hükmün tefhiminden, ve hü

küm gıyaben tefhim edilmiş ise, tebliğden bir hafta zarfında 
olur. 

2 - Temyiz lâyihasile müstenidatı, temyiz istidası için 
muayyen olan müddetin bitmesinden, yahut hüküm esbabı 
mucibesi tebliğ edilmemiş ise tebliğden bir hafta içinde maz
nun veya müdafi tarafından 222 inci madde veçhile verilir. 

3 - Hüküm temyiz eden tarafa esbabı mucibesile tebliğ 
edilememişse, temyiz olunduğuna mahkemenin ittılaından bir 
hafta içinde tebliğ edilir. 

Î K Î YÜZ OTUZ B Î R Î N C Î MADDE — 
1 - Temyiz ancak hükmün kanuna muhalif olması sebebi

ne müstenit olur. 
2 - Bir kanunun veya bir askerî nizamname hükmünün 

tatbik edilmemesi veyahut yanlış tatbik edilmesi kanuna 
muhalefettir. 

3 - Aşağıdaki hallerde kanıma mutlaka muhalefet edil
miş sayılır: 

I - Askerî mahkemenin kanun dairesinde teşekkül etme
miş olması; 

I I - Hâkimlik vazifesine iştirakten kanunen memnu olan 
bir hâkimin hükme iştirak etmesi; 

I I I - Makbul bir şüpheden dolayı hakkında ret talebi 
vaki olup ta bu talep kabul olunduğu halde hâkimin hükme 
iştirak etmesi veyahut bu talep kanuna mugayir olarak red
dedilmek suretile hâkimin hükme iştirak ettirilmesi; 

I V - Askerî mahkemenin kanuna mugayir olarak dava
ya bakmağa kendisini vazifeli veya salahiyetli görmesi; 

V - Müddeii umumî veyahut kanunen vücudu lâzım 
diğer bir şahsın gıyabında duruşma yapabilmesi; 

V I - Şifahî bir duruşma neticesi olarak verilen hükümde 
alenî muhakeme kaidesinin ihlâl edilmesi; 

V I I - Hükmün esbabı mucibeyi ihtiva etmemesi; 
V I I I - Hüküm için mühim olan noktalarda mahkeme 

kararile müdafaa hakkının tahdit edilmesi; 
IX - Hükmün, asekerî bir nizamnamenin yanlış tatbiki

ne müstenit olması; 
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ÎKÎ YÜZ OTUZ ÎKÎNCÎ MADDE — Hükme mües

sir olmıyan usul kaidelerine muhalefet, maznunun aleyhine 
hükmün bozdurulması için âmiri adliye bir hak vermez. 

Î K Î YÜZ OTUZ ÜÇÜNCÜ MADDE — Hükümden 
evvel verilip hükme esas teşkil eden kararlar dahi hüküm ile 
beraber temyiz olunabilir. 

ÎKÎ*YÜZ OTUZ DÖRDÜNCÜ MADDE — Temyiz 
eden taraf, hükmün hangi cihetine taaruz ve neden dolayı 
bozulmasını talep eylemekte olduğunu esbabı mucibeli lâyi
hasında beyan eder. Temyiz için istinat edilen sebeplerden, 
muhakeme usulüne müteallik hukukî bir kaideye mi, yoksa 
kanunî diğer hükümlere mi muhalefet edilmiş olmasından 
dolayı itiraz edildiği gösterilir ve kanuna muhalif vakıalar 
izal^ edilir. 

ÎKÎ YÜZ OTUZ BEŞÎNCÎ MADDE — Maznun temyiz 
talep etmiş ve fakat 230 uncu maddede tayin edilmiş olan 
müddet zarfında lâyihasını vermemiş ise bir askerî adlî 
hâkim marifetile 234 üncü madde ahkâmına tevfikan talep
leri ve temyiz sebepleri hakkında bir zabıtname yapılır. 

ÎKÎ YÜZ OTUZ ALTINCI MADDE — Müddeti için
de verilen temyiz arzuhali hükmün kat'ileşmesine mani olur. 

ÎKÎ YÜZ OTUZ YEDÎNCÎ MADDE — Temyiz arzu
hal ve taleplerini ve resen temyize tabi hükmleri âmiri adlî 
dosyalarile beraber askerî temyiz mahkemesine gönderir. 
Askerî Temyiz Mahkemesi Reisi, hüküm evrakını müddeii 
umumiliğe tevdi eder. Müddeii umumî mütaleatı neticesini 
havi bir tebliğname ile evrakı reise iade eder. 

ÎKÎ YÜZ OTUZ SEKÎZÎNCÎ MADDE — 
1 - Temyiz talebi müddetinde, verilmemiş veyahut 234 

üncü maddede gösterilen şekilde yapılmamış ise askerî tem
yiz mahkemesi bunların reddine karar verir. 

2 - Askerî temyiz mahkemesi gösterilen temyiz sebeple
rini kabule şayan görmezse yine reddeder. 

3 - Askerî Temyiz Mahkemesi temyiz talebini kabule şa
yan gördüğü takdirde, lüzum görür veya diğer taraf talep 
ederse, temyiz arzuhal ve lâyihalarının birer suretini diğer 
tarafa tebliğ eder. diğer taraf bir hafta zarfında yazı ile ce
vap verebilir. Eğer bu diğer taraf maznun ise, bir askerî 
adlî hâkime yapacağı bir beyan ile ve bir zabıt varakasile ce
vap verebilir. . 

ÎKÎ YÜZ OTUZ DOKUZUNCU MADDE — Ağır ceza
ya müteallik hükümlerde Askerî Temyiz Mahkemesi tetki-
katmı maznunun temyiz arzuhalindeki talebi üzerine, veya 
dilerse re'sen duruşma icrası suretile yapar. Duruşma gü
nünden maznuna veya müdafiine haber verilir. Maznun du
ruşmada hazır bulunabileceği gibi, vekâletnameyi haiz bir 

Maznunun lehine olan 
kaidelere muhalefet 

hükümden 
rarların 

evvelki ka-
temyizi 

Temyiz lâyihası ve ih
tiva edeceği noktalar 

Temyiz sebeplerinin 
zapt ettirilmesi 

Temyiz arzuhalinin 
tesiri 

Temyiz evrakının şevki 

Temyiz davalarının ka
bul ve reddi 

Ağır ceza hükümleri
nin tetkikinde duruşma 
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veya bir kaç müdafi ile kendisini temsil ettirebilir. Maznun 
mevkuf ise, veya Askerî Temyiz Mahkemesinin bulunduğu 
mevkide bulunmiyorsa, bizzat ispatı vücut etmek talebinde 
bulunamaz. 

Buruşma usulü İKİ YÜZ K I R K I N C I MADDE — 
1 - Askerî Temyiz Mahkemesinde duruşma, raportör âza 

tarafından işin izahı ile başlanır. Duruşmadan evvel bu aza
nın raporunu tanzim ve imza ile dosyaya koymuş ofması lâ
zımdır. 

2 - Bunu müteakip müddei umumî ve maznun müdafi 
iddia ve müdafaalarını beyan ve izah ederler. Temyizi talep 
eden önce dinlenir; son söz maznunundur. 

3 - Duruşma talep olunmamış ise Askerî Temyiz Mahkeme
si tebliğname ve evrak üzerine tetkikat icra eder. 

4 - 153,154,161,162,163,164,165,166,191,192 ve 193 üncü 
maddelerin hükümleri duruşmada caridir. 

Î K l YÜZ K I R K BÎRlNCl MADDE — Askerî temyiz 
mahkemesi temyiz arzuhal ve lâyihasında iradolunan husus
lar ile, temyiz talebi usule ait noksanlardan dolayı olmuş 
ise, temyiz arzuhalmda bu cihete dair beyan edilecek vakıalar 
hakkında tetkikler yapabileceği gibi, hükme tesiri olacak 
derecede kanuna muhalefet edilmiş olduğunu görürse, talep
te mevcut olmasabile, bu hususu tetkik eder. 234 üncü mad
dede gösterilen müs,tenedattan başka, temyiz müddeasını 
teyit için yeniden müstenedat göstermeğe lüzum yoktur. 
Bununla beraber böyle müstenedat arzolunmuş ise kabul 
olunur. 

Hükmün bozulması Î K Î YÜZ K I R K ÎKÎNCÎ MADDE — Askerî temyiz 
mahkemesi aleyhine temyiz olunan hükmü hangi cihetten 
kanuna muhalif görmüş ise o cihetten bozar; hükmün bozul
masına sebep olan kanuna muhalefet keyfiyeti bu hükme esas 
olarak tespit edilen vakalarda olmuş ise, bu muameleler dahi, 
bozulur. 

Davanın esasına hük- İKİ YÜZ KIRK ÜÇÜNCÜ MADDE — 
medilmek 1 - Hükme esas olarak tespit edilen vakalara tatbikinde 

kanuna muhalefet edilmesinden dolayı o hüküm bozulmuş 
ise, askerî temyiz mahkemesi, aşağıda yazılı olan hallerde, 
bizzat davanın esasına hükmeder: 

A : Vakanın daha ziyade tenvirine hacet kalmaksızın 
yalnız beraete veya tahkikatın tatiline, yahut asgarî ve 
azamî haddi olmıyan bir ceza ile mahkûmiyete mütedair bir 
karar verilmesi icap ediyorsa; 

B : Temyiz müddei umumîliğinin iddiasına mutabık 
olarak kanunda yazılı cezanın en aşağı derecesinde tatbik et
meği muvafık görürse; 

C : Kanun yanlış tatbik edilmiş ise; 
2 - Sair hallerde askerî temyiz mahkemesi işi yeniden 

tetkik ve hükmolunmak üzere hükmü bozulan askerî mahke-

Temyiz mahkemesin
ce tetkik olunacak 

noktalar 
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lüey6 veya o derecede diğer bir askerî mahkemeye gönderir\-

3 - Askerî temyiz müddei umumîsi, bu dört nevi karara 
karşı otuz gün içinde itiraz edebilir, fakat karar tashihini 
istiyemez, 

İKİ YÜZ KIRK DÖRDÜNCÜ MADDE — 
1 - A : Temyiz kararma karşı askerî temyiz mahkemesi 

müddei umumîsi karar tashihi talebinde bulunabilir. 
Doğrudan doğruya hükmün mahiyetine tesir eden ve 

temyiz lâyihasında veya tebliğnamede yazılan bir hususun 
ve bundan başka hükmün esasına müessir Iıata ve noksanla
rın temyiz tetki^katında nazara âlınmıyarak meskût geçilmiş 
olması hallerinde karar tashihi caridir. 

B : Bu talep üzerine tetkikatı asıl kararı vermiş olan 
heyet yapar. 

C : Âmiri adliler re'sen veya alâkalı olanların müracaat
ları üzerine askerî temyiz müddei umumîsinin nazarı dik
katini celbederler ve evrakı yollarlar. 

D : Bu müracaatı âmiri adliler tashihi mucip bir derecede 
görmezlerse, müracaat hükmün infazını tehire sebep olmaz. 

2 - Dairelerin kararlarına karşı askerî temyiz müddei 
umumîsi kararm kendisine tevdii tarifinden otuz gün içinde 
heyeti umumiyede itiraz edebilir. 

İKİ YÜ ZKIRK" BEŞİNCİ MADDE — Duruşmalarda 
hüküm 196 mcı maddenin 1,2 inci fıkraları mucibince tef
him olunur. 

İKİ YÜZ KIRK ALTINCI MADDE — Hüküm cezanın 
tatbikmda kanuna muhalefet edilmesinden dolayı maznun 
lehine olarak bozulmuş ise, bozulan cihetlerin temyiz tale
binde bulunmamış olan veya başka cihetlerden temyiz etmiş 
olan diğer maznunlara da tatbiki kabil bulunursa, bu maz
nunlar dahi Temyiz talebinde bulunmuşcasma hükmün bo
zulmasından istifade ederler. 

İKİ YÜZ KIRK YEDİNCİ MADDE — 
1 - Yeniden görülmek ve hükmedilmek üzere davanın 

gönderileceği askerî mahkeme, temyizin bozulma kararma 
uyar. Ancak duruşmasız tetkikler neticesinde verilen boz
ma kararma askerî mahkemelerin ısrar hakkı vardır. Israr 
üzerine temyiz umumî heyetininden verilen kararlara uymak 
mecburidir. 

2 - Hüküm yalnız maznun tarafından veya onun lehine 
âmiri adlî tarafından temyiz edilmiş ise, verilecek hüküm 
evvelki hüküm ile tayin edilen cezadan daha ağır bir cezayı 
ihtiva edemez. 

İKİ YÜZKIRK SEKttZİNCİ MADDE — 
1 - Askerî Temyiz Mahkemesi dairelerinden biri hukukî 

bir meselenin tetkikatı neticesinde, kendinin veya diğer da
irenin ve yahut heyeti umumiyenin veya Adliye Temyiz 
Mahkemesinin evvelki bir içtihat veya kararma mugayir 

Tashihi kardr ve İtiraf 

Tefhim 

Hükmün bozulmasının 
diğer maznunlara tesiri 

Davaya yedinden ba
kacak askerî mahkeme-

lerin salâhiyetleri 

Kararların birleştiril
mesi 
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bir karar vermişse, bu karar ya o daire veya Askerî Temyiz 
Müddei Umumisi tarafından heyeti umumiyeye sevkolunur. 
Heyeti Umumiye, temyiz müddei umumisinin yazılı mütale-
asmı aldıktan sonra duruşma yapmıyarak meseleyi tetkik ve 
halleder. 

2 - Heyeti umumiyenin kararma evvelki kararı veren 
daire ittibaa mecburdur, bu dairece yeniden yapılacak tetki-
kat sırasında, duruşma yapmak lâzım gelirse 239 uncu mad
de mucibince heyeti umumiyenin kararı duruşmadan evvel 
alâkadara tebliğ olunur. 

DÖRDÜNCÜ KISIM 

Hükümlerin tasdiki 

A. HAZARDA 
Hükmün iasdihna sa- Î K Î YÜZ K I R K DOKUZUNCU; MADDE — 

lâkiyeiU olanlar 1 - Kanunî yollara müracaat imkânı kalmamış olan 
hükümlerin icrası lüzumu âmiri adlî tarafından hükmün al
tına işaret ve imza olunur. 

2 - Bu işaret emrinde hükmün kat'ileştiği cezanın tatbik 
olunması lüzumu yazılır ve mahkûma tebliğ olunur. 

3 - Alay kumandanları ile muadilleri, efrat hakkında üç 
aya kadar ve fırka kumandanları ve muadilleri, efrat hak
kında bir seneye kadar, zabitler ve memurlar hakkında altı 
aya kadar hürriyeti tahdit eden ceza hükümlerini; kolordu 
kumandanları ile muadilleri ve mafevkleri, bilûmum hüküm-

| lerin infazı lüzumunu işaret ederler. Ancak zabitler ile askerî 
memurların tart ve ihraçlarını muhtevi olan hükümlerin 
infazı lüzumu Reisi Cumhur tarafından işaret olunur. 

4 - ölüm cezasının infazı Büyük Millet Meclisinin kara
rma bağlıdır. 

5 - Askerî şahıslardan gayrısma ait hükümler fırka 
ve daha büyük kumandanlar tarafından infaz edilmek üzere 
C. Müddei Umumiliğine gönderilir. 

B. SEFERBERLİKTE 
Seferberliiite hükmün Î K Î YÜZ ELLÎNCÎ MADDE — Seferber olan askerî 

infaz vpya feshi mahkemelerin hükümleri hakkında temyiz yolu kapalıdır. 
Hükümlerin infazi lüzumunu işaret veya aşağıdaki madde
ler mucibince fesholunur. Bu kaide, maznun seferber hale 
geçtiği zamanda kat'iyet kesbetmemiş hükümler hakkında 
da caridir. ,Bu işaret ve fesih salâhiyetinin hangi kuman
danlara ait olacağını baş kumandan tayin eder. 

Mahkûmun itirazı Î K Î YÜZ ELLÎ B Î R Î N C Î MADDE — înfaz lüzumunu 
işarete salahiyetli kumandan, evvelâ mahkûmun hükme 
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karşı itirazı olup olmadığını ve şikâyeti varsa nelerden 
ibaret olduğunu, bir askerî adlî hâkim veya bir zabit adlî 
vasıtasile istizah eder. Ve bu bapta bir zabıt varakası 
tutulur, ve bu zaptı mahkûm da imza eder. 

Î K İ YÜZ ELLİ İKİNCİ MADDE — işaret salâhiyetini 
baş kumandanlığın muhafaza ettiği hükümler hakkında 
askerî temyiz mahkemesi müddei umumîliğinin mütaleası 
alınır. 

İ K İ YÜZ ELLİ ÜÇÜNCÜ MADD — 
1 - Ölüm ve bir seneden ziyade serbestiyi tahdit eden 

cezaları havi hükümlerin infazı lüzumunu işaret için, bir 
askerî adlî hakimin bulunmadığı takdirde hâkimlik sıfatını 
haiz her hangi bir asker veya askerî bir memurun mütaleası 
alınmak lâzımdır. Daha hafif cezalarda veya beraet hükümle
rinde mütaleaya lüzum yoktur. Ancak askerî mahkemenin 
hükmü müddei umumî vazifesini gören askerî adlî hâkimin 
iddiasına ehemmiyetli bir surette mübayin ise, veya sair se
beplerden dolayı hüküm teemmüle muhtaç görünürse, yine 
bir mütaleaname alınır. 

2 - Hükmü veren askerî mahkemede hâkim, müdafi, 
müddei umumî, sıf atile bulunmuş olanlar mütaleaname 
veremezler. 

3 - İşaret salâhiyetini haiz olan kumandan tahkikatın 
tamikini emredebilir. 

Î K Î YÜZ E L L İ DÖRDÜNCÜ MADDE — 
1 - İşaret veya fesih salâhiyetini haiz olan kumandan 

askerî adlî hâkimin mütaleasını aldıktan sonra ya hükmün 
icrası lüzumunu işaret veya fesheder. 

İ K İ YÜZ ELLİ B E Ş İ N C İ MADDE— 
1 - Hüküm fesholunursa, ya yeni bir askerî mahkemeye 

sevkolıınur, yahut o dava ile meşgul olan âmiri adliden baş
ka bir âmiri adliye tevdi olunur. 

2 - Evvelki askerî mahkemenin hâkimleri yeni mahke
mede bulunmazlar. 

3 - Askerî sebepler dolayisile cezanın tehirinde mahzur 
yok ise, fesih salâhiyetini haiz olan kumandan, hazardaki, 
usule tevfikan, tetkikini emredebilir. 

İ K İ YÜZ E L L İ ALTINCI MADDE — Seferde yapı
lan tahkikat sırasında maznun seferber olmıyan bir kıt 'aya 
nakli memuriyet eder veyahut böyle bir kıt 'aya muvakkaten 
iltihak ederse hakkındaki muamele dahi hazarî mahkemeye 
gönderilir. Fakat evvelce bir hüküm verilmiş ise hükmün ve
rildiği zaman da salahiyetli olan kumandan işaret eder. İşaret 
etmiyecekse maznuna tebliğ eder ve bu tebliğ tarihinden 
itibaren kanunî mehil içinde maznun da, âmiri adlî de temyiz 
yoluna gidebilirler. Bu halde âmiri adlilik salâhiyeti seferber 
olmıyan âmiri adliye geçer. 

Temyiz müddei umumi
sinin mütaleası alına

cak haller 

ölüm ve bir seneden 
fazla hapis cezaları 

hakkında mütalea 

Tasdik ve fesh 

Hüküm fesholunur ise 
gönderilecek askerî 

mahkeme 

Maznunun seferber 
olmiyan kıt'aya n%kli 

memuriyet etmesi 
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Seferberliğin hitamın- ÎKÎ YÜZ ELLÎ YEDÎNCl MADDE — 
da yapılacak muamele 1 - Seferberliğin hitamile bu kısımdaki hükümler tatbik 

edilemez. Henüz hitama ermiyen muameleler hakkında hazar 
hükümleri tatbik olunur. 

2 - Hüküm verilmişse, 256 mcı madde tatbik olunur. 

Mahkûmun lehine mu
hakemenin iadesi se

bepleri 

Mahkemenin iadesine 
mani ölmıyan haller 

Mahkûmun aleyhine 
muhakemenin iadesi 

sebeplen 

BEŞÎNOÎ KISIM 

Muhakemenin iadesi ve yazılı emir 

Î K Î YÜZ ELLİ S E K İ Z İ N C İ MADDE — Kat'ileşen 
bir hüküm ile neticelenmiş bir dava, aşağıda yazılı hallerde 
mahkûm lehine olarak, muhakemenin iadesi yolile tekrar 
görülür: 

A : Duruşmada ihticaç olunan ve hükme tesir eden bir 
vesikanın tasni veya tağyir ve tahrif suretile sahteliği tebey-
yün ederse; 

B : Yemin verilerek dinlenilmiş olan bir şahit veya ehli 
hibrenin hükme müessir olacak surette mahkûm aleyhine 
kast veya ihmal ile hakikat hilâfında şahitlikte bulunduğu 
veya rey verdiği anlaşılırsa; 

C : Hükme iştirak etmiş olan hâkimlerden biri aleyhine 
ceza takibatını ve kanunî bir ceza ile mahkûmiyeti istilzam 
edecek mahiyette olarak, vazifelerini ifada kusur etmiş ise; 
( bizzat mahkûm tarfmdan sebebiyet verilmiş olan kusur 
müstesnadır). 

D : Ceza hükmü umumî, mahkemelerin bir hükmüne müs
tenit olup ta bu hüküm kat 'ileşmiş olan diğer bir hüküm ile 
bozulmuşsa; 

E : Yeni vak'alar veya yeni deliller dermeyan edilip te 
bunlar yalnız başına veya evvelce irat edilen deliller ile 
birlikte nazara alındıkları takdirde maznunun beraetini veya 
daha hafif bir cezayı havi bir kanun hükmünün tatbiki ile 
mahkûmiyetini istilzam edecek mahiyette olursa; 

I K I YÜZ ELLİ DOKUZUNCU MADDE — 
1 - Hükmün icra edilmiş olması ve hatta mahkûmun ölü

mü veyahut mahkûmu askerî ceza kanunlarına tabi kılan 
vaziyetin hitam bulması muhakemenin iadesi iddiasına mani 
olamaz. 

2 - Ölüm halinde ölünün karısı veya kocası, usul ve füru, 
erkek ve kız kardeşleri muhakemenin iadesi talebinde bulu
nabilirler. 

Î K Î YÜZ ALTMIŞINCI MADDE — Kat'ileşmiş bir hü
küm ile neticelenmiş bulunan bir dava aşağıda yazılı hallerde, 
mahkûm aleyhine olarak, muhakemenin iadesi yolile tekrar 
görülür. 

A : Duruşmada ihticaç olunan ve hükme müessir bulunmuş 
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olan bir vesikanın tasni ve tağyir veya tahrif suretile sahte
liği tebeyyün ederse; 

B : Yemin verilerek dinlenilmiş olan bir şahit veya ehli 
hibrenin hükme müessir olacak surette mahkûm lehine kast 
veya ihmal ile hakikat hilafmda şehadet ettiği veya rey ver
diği anlaşılır ise; • 

C : Hükme iştirak etmiş olan hâkimlerden biri aleyhine 
ceza takibatını ve kanunî bir ceza ile mahkûmiyetini icap 
edecek mahiyette vazifesini ifada kusur etmiş ise; 

D : Maznun beraat ettikten sonra, suça müteallik olarak 
itimada şayan bir ikrarda bulunmuş ise; 

Î K I YÜZ ALTMIŞ BlRÎNCÎ MADDE — Kanunun 
ayni maddesinde münderiç hudut içinde olmak üzere, cezanın 
tadili maksadile, muhakemenin iadesi caiz değildir. 

IKI YÜZ ALTMIŞ ÎKlNCl MADDE — Cezayı müs-
telzim bir suçun vücuduna istinat eden muhakemenin iadesi 
talebi ancak o suçtan dolayı kat'ileşmiş bir hüküm bulun
duğu veya delillerin yokluğundan başka sebepler yüzünden 
takibat ve tahkikatın yapılması veya devamı mümkün olama
dığı takdirde kabul olunur. 

ÎKI YÜZ ALTMIŞ ÜÇÜNCÜ MADDE — Kanunî 
yollara müracaat hakkındaki umumî hükümler muhakeme
nin iadesi talebi hakkında da caridir. 

I K I YÜZ ALTMIŞ DÖRDÜNCÜ MADDE — Muha
kemenin iadesi talebi, bu talebin, kanunî sebeplerile 
sübut delillerini ihtiva eder. Arzuhal mahkûm tarafından 
veyahut 259 uncu maddenin 2 inci fıkrasında gösterilen şa
hıslar tarafından 222 inci maddenin 2 ve 3 numaralı fıkrala
rına nazaran âmiri adlilere verilir. 

IKI YÜZ ALTMIŞ BEŞİNCİ MADDE — 
1 - Talebin kabule şayan olup olmadığına askerî temyiz 

mahkemesi karar verir. 
2 - Bu baptaki karar, askerî temyiz müddei umumiliği

nin tebliğnamesi üzerine, duruşma yapılmaksızm verilir. 
3 - ladei muhakeme talebi hükmün icrasını tehir etmez.. 

Şu kadarki askerî temyiz*mahkemesi icranın tehirine karar 
verebilirler. N 

IKI YÜZ ALTMIŞ ALTINCI MADDE — 
1 - Muhakemenin iadesi talebi kanunda muayyen şekilde 

icra edilmemiş yahut arzuhalde muhakemenin iadesini icap 
ettirecek kanunî hiç bir sebep gösterilmemiş veyahut bunu 
teyit ettirebilecek sübut delilleri.beyan olunmamış ise, bu 
talep kabule şayan olmaması noktasından reddedilir. 

2 - Aksi takdirde, diğer tarafa bir mehil tayinile bir di
yeceği varsa bildirmek üzere tebliğ olunur. 

Muhakemenin iadesi 
caiz olmiyan hal 

Muhakemenin iadesi 
şartları 

Kanunî yollara müra
caat 

Talebin neleri ihtiva 
edeceği 

Muhakemenin iadesi 
talebini tetkik edecek 

merci 

İade talebinin kabul 
olunmaması ve, kabulü 
halinde yapılacak mua

mele 
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Delillerin toplanması 

Talebin reddi ve kabul 
olunursa duruşma 

Duruşma yapılmaksı
zın muhakemenin iadesi 

Yeniden duruşmanın 
neticesinde verilecek 

hüküm 

Evvelki hüküm iptal 
olunursa ilân olunur 

Yazılı emir ile bozma 

İ K Î YÜZ ALTMIŞ YEDİNCİ MADDE — 
1 - Askerî temyiz mahkemesi, muhakemenin iadesi tale

bini esas itibarile kabule şayan gördükten sonra, icap ederse, 
delillerin toplanmasını, ya âmiri adliye veya istinabe hâki
mine havale eder. Dinlenecek şahitlere ve ehli hibreye ymin 
vrilip verilmemsini askerî temyiz mahkmesi takdir eder. 

2 - Delillerin toplanması sırasında, alâkalıların huzuru
na müteallik meselelerde ilk tahkikattaki hükümler caridir. 
Delillerin toplanması bittikten sonra, askerî temyiz müddeii 
umumisi ve maznun tayin edilecek mehil içinde mütalea ve 
mülâhazalarını beyana davet olunurlar. 

I K I YÜ ZALTMIŞ S E K l Z l N C l MADDE — 
1 - Askerî Temyiz Mahkemesinin tahkikatı neticesinde 

arzuhalda yazılan deliller kâfi derecede teeyyüt etmez ise ve 
yahut işin vaziyetine nazaran 258 ve 260 mcı maddelerin 
A, B fıkralarında yazılı hallerin evvelce verilmiş olan hük
me hiç bir tesiri' olmadığı anlaşılırsa, muhakemenin iadesi 
talebi esassız olması noktasından reddedilir. 

2 - Aksi takdirde, Askerî Temyiz Mahkemesi muhake
menin iadesine ve yeniden duruşmanın açılmasına karar ve
r i r ve duruşmanın hangi askerî mahkemede yapılacağını ta
yin eder. 

I K I YÜZ ALTMIŞ DOKUZUNCU MADDE — Mah
kûm ölmüş ise, duruşma yapılmaz. Askerî Temyiz Mahke
mesi iktiza eden delilleri topladıktan sonra ya mahkûmun 
beraetine karar verir ve yahut muhakemenin iadesi talebini 
reddeder. Beraet kararile beraber evvelce verilen hükmün ip
tali de karar altına alınır. 

Î K I YÜZ YETMİŞİNCİ MADDE — Yeniden yapılacak 
duruşma neticesinde askerî mahkeme ya evvelki hükmü tas
dik eder veya bu hükmün iptalile yani baştan hüküm verir. 
Muhakemenin iadesi talebi yalnız mahkûm tarafından olur 
veya mahkûmun lehine olmak üzere âmiri adlî veya 259 un
cu maddenin 2 numaralı fıkrasında gösterilen kimseler tara
flarından yapılır ise yeniden verilecek hüküm, evvelki hü
küm ile tayin edilmiş olan cezadan daha ağır bir cezayı ihti
va edemez. 

I K I YÜZ YETMİŞ BİRİNCİ MADDE — Muhakeme
nin iadesini talep eden kimse isterse, evvelki hükmün iptali 
resmî gazete ile ilân olunur. Askerî mahkemenin tensibi 
üzerine sair gazetelerle dahi ilân olunabilir. 

I K I YÜZ YETMİŞ İKİNCİ MADDE — 
1 - Askerî mahkemelerden ve diğer makamlardan 

verilen ve askerî temyiz mahkemesinde tetkik edilmeksizin 
kat'ileşen karar ve hükümlerde kanuna muhalefet edildiğin
den haber alırsa, Millî Müdafaa Vekili o karar veya hükmün 
bozulması için askerî temyiz mahkemesine müracaat etmesi 
hakkında askerî temyiz müddei umumîsine yazılı emir vere-
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bilir. Bu emirde bozulmayı müstelzim görülen sebepler 
gösterilir. 

2 - Askerî temyiz müddei umumîsi, tebliğnamesine 
yalnız bu sebepleri yazar ve işin dosyasını askerî temyiz 
mahkemesine verir. 

3 - Askerî temyiz mahkmesi dermeyan olunan sebepleri 
varit görürse karaı veya hükmü bozar. Mahkemelerde dava
nın esasına da şamil olarak verilen hükümlerin bu suretle 
bozulması alâkalı kimselerin aleyhine tesir etmez. 

4 - Bozulma bu kimselerin lehine olduğu takdirde aşağı
daki gibi muamele olunur: 

A : Varit görülen bozulma sebepleri mahkûm olan kim
selerin cezasının temamile kaldırılmasını mucip ise, askerî 
temyiz mahkemesi evvelce hükmolunan cezanın çektirilme-
mesini, kararında ayrıca yazar. 

B : Varit görülen bozma sebepleri, mahkûm olan kim
senin cezasının temamile kaldırılmasını mucip olmayıp daha 
hafif bir cezanın tatbikini mucip ise askerî temyiz mahke
mesi tatbiki icap eden cezanın neden ibaret olduğunu kara
rında gösterir. 

5 - Eğer bozma davanın esasını halletmeyen kararlara 
dair ise, yeniden yapılacak tetkik ve tahkik neticesine göre, 
icap eden karar verilir. 

ALTINCI KISIM 
Cezaların infazı 

ÎKİ YÜZ YETMİŞ ÜÇÜNCÜ MADDE — Ceza ne vakit ve kimin 
1 - Askerî mahkemelerden verilen ve kat'ileşen ceza hü- tarafından infaz olunur 

kümleri tasdik işareti ^.zerine infaz edilir. 
2 - Ceza davayı ikame eden âmiri adliler tarafından tat

bik edilir. 
iKl YÜZ YETMİŞ DÖRDÜNCÜ MADDE — Ölüm cezasının tehiri 
1 - Akıl hastalığına duçar olanlar eyileşmedikçe haklarında ve sureti icrası 

Ölüm cezası infaz olunmaz. Mahkûmun mensup olduğu din ve 
mezhebin hususî günlerinde de icra olunmaz, ölüm cezası 
tatbik olunurken, varsa, dinî bir memur bulundurulabilir. 

2 - Kurşuna dizmek suretile tatbik edilecek ölüm cezası 
ciheti askeriyece yapılır. Mahkûm mensup olduğu kıt'anın 
ve bti kıt'a icra mahallinde bulunmiyorsa orada mevcut bu
lunan diğer bir kıt'anın en eski efradından ve muhtelif bö
lüklerden ceman on iki kişi intihap olunarak mensup olduk
ları taburun nöbetçi zabitinin el işaretile bunlar mahkûmun 
üzerine ateş ederler, icra mahallinde mevcut bulunan kıt'a-
lar silâhsız olarak çıkarılır. Mahkûm müsellâh bir takım 
muhafazasında olarak ve alâmeti askeriyeden hiç bir şeyi 
hamil ve lâbis olmıyarak mezkûr askerin önüne getirilerek 
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Diğer cefâların tehiri 
sebepleri 

Kısa hapis cezalarının 
tehiri), sebepleri 

Mevkufiyet ve hasta
lık müddetlerinin 
cezadaki mahsubu 

Müteaddit hükümlerin 
cem* i 

mahkûmiyet ilâmı ve infaz lüzumunu gösteren işaret yüksek 
sesle okunduktan sonra gözleri bağlanıp tarif olunduğu veç
hile üzerine ateş edilir.. 

Mahkûm, cenaze merasimi yapılmadan, ciheti askeriyece 
gömdürülür ve talep ederlerse ailesine verilir, 

3 - Asılacakları, âmiri adlî hüküm evrakile beraber Cum
huriyet müddei umumiliğine tevdi ve ceza oraca infaz edi
lir. Müddeii umûmî bulunmıyan yerlerde âmiri adlî tarafın
dan ceza muhakemeleri usulü/kanununa göre infaz ettirilir. 

I K I YÜZ YETMÎŞ BEŞİNCİ MADDE — Akıl has
talığına duçar olan mahkûmlar hakkında hürriyeti 
tahdit eden cezanın tatbiki eyileştikten sonraya bırakılır. 
Diğer bir hastalık dahi hürriyeti tahdit eden bir cezanın in
fazı halinde mahkûmun hayatı için bir tehlike teşkil edi
yorsa bu kabîl mahkûmlar hakkında dahi ayni suretle hare
ket olunur. 

IKI YÜZ YETMİŞ ALTINCI MADDE — Kısa ha
pis cezalarının tatbiki kolordu kumandanının veya mafevkle
rinin veya muadillerinin emrile ve ancak mühim bir hizmet 
dolayısile tehir olunabilir. 

IKI YÜZ YETMİŞ YEDİNCİ MADDE — 
1 - Hüküm kat'ileşmeden evvel vuku bulan mevkufiyet

ler ceza mahkûmiyetlerinden indirilir. 
2 - Cezanın infazı başladıktan sonra hastalık münasebe-

tile mahkûm hapishane hastanesinden başka bir hastaneye 
kaldırılmış olsa dahi bu hastanede geçen müddet dahi cezadan 
indirilir. Şu kadarki cezanın infazını tatil için mahkûm has
talığı kendisi vücuda getirmiş ise bu hükümden istifade ede
mez. Bu son halde âmiri adlî askerî mahkemeden bir karar 
almakla mükelleftir. 

IKI YÜZ YETMİŞ SEKlZlNCl MADDE — 
1 - Bir kimse muhtelif suçlardan dolayı gerek askerî 

mahkemeler tarafından gerek askerî mahkemelerle adliye 
mahkemeleri tarafından ayrı ayrı mahkûm olursa hükmolu-
nan cezalar hakkında türk ceza kanununda yazılı cezaların içti 
maî kaidesine tevfikan, umumî bir ceza tayini için, bir karar 
istenir. 

2 - Muhtelif hükümler ayni derecede, askerî mahkeme
lerden çıkmış ise ve ceza dereceleri müsavi ise umumî ceza, 
hükmü veren askerî mahkeme tarafından, ve eğer ceza dere
celeri müsavi değilse umumî ceza ağır cezayı hükmeden as
kerî mahkeme tarafından ve eğer muhtelif hükümler adlî ve 
askerî mahkemelrden çıkmış ise, ceza ve muhakemenin dere
cesi ne olursa olsun umumî ceza askerî mahkeme tarafından 
tayin olunur. 

3 - Cezanın infazı sırasında mahkemeden alınması lâzım 
gelen bu kararlar duruşma yapılmaksızın verilir. Fakat mah
kûm ile müdafüne ve âmiri adliye itiraz için müsaade edilir. 
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j . kararlar aleyhine itiraz olunabilir. Hükümlerden 

Kerî Temyiz Mahkemesinden verilmiş ise umumî ce-
oraca verilir. 

IKI YÜZ YETMİŞ DOKUZUNCU MADDE — 
1 - Mahkûmiyeti mütezammm bir hükmün muhtevasını 

tayinde ve yahut tayin edilen cezanın hesabında tereddüt e-
dilirse veya cezanın kısmen veya tamamen infazı lâzım gel--
miyeceği iddia olunursa, bu bapta cezayı veren mahkemeden 
bir karar istenir. 

2 - Bu müracaatlar cezanın infazını tehir etmez şu ka-
darki âmiri adlî cezanın tehirini emredebilir. 

3 - Bu kararlar hakkında 278 inci maddenin 3 ve 4 nu
maralı fıkraları hükümleri caridir. 

i K l YÜZ SEKSENİNCİ MADDE — Askerî mahkeme
lerden para cezalarına, zabıt ve hacze ve istirdat ve taz
minata dair verilen hükümler icra ve iflas kanununa tevfi
kan icra dairelerince tenfiz olunur. 

Hükümlerin tavzihi 

Malî hükümlerin 
infazı 

YEDİNCİ KISIM 

Son maddeler 
IKI YÜZ SEKSEN BlRlNCl MADDE — 
A : Askerî mahkemelerde görülecek davaların ve askerî 

kumandanlıklar vasıtasile tatbik edilen cezaların masrafları 
ciheti askeriyeye aittir. 

B : Askerî mahkemelerde 222 inci maddedeki şartlar 
dairesinde müdahale yolile dava olunabileceği gibi askerî 
mahkemelerde görülen suçlardan mağdur olanlar şahsî dava 
açabilirler. Bu bapta umumî ceza muhakemeleri usulü kanu
nu hükümleri tatbik olunur. 

C : Askeri mahkemelerden verilen hükümler üzerine, 
memnu haklarm iadesine dair vaki olacak müracaatlar 
222 inci maddedeki şartlar dairesinde âmiri adlîye vuku 
bulur. Bu baptaki arzuhalleri âmiri adlî evvelki hükmü 
veren derecede bir askerî mahkemeye verir. Bu müracaatlar 
hakkında askerî ceza kanunundaki hususî hükümler mahfuz 
kalmak şartile umumî ceza muhakemeleri usulü kanununda 
yazılı hükümler tatbik olunur. 

D : B, C fıkralarında yazılı müracaatlar üzerine askerî 
mahkemelerden verilcek kararlar temyiz olunabilir. 

IKI YÜZ SEKSEN iKlNCl MADDE — Askerî mahke
melerle umumî mahkemeler arasında icabî veya selbî ihtilâf 
vukuunda keyfiyet temyiz mahkemesi ceza heyeti umumiye-
sinde tetkik ve hallolunur. Şu kadarki tetkik sırasında askerî 
temyiz müddei umumîsinin mütaleası alınır. 

Müdahale yolile dava, 
şahsî dava ve memnu 

hakların iadesi 

merci tayini 
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Tashih IKÎ YÜZ SEKSEN ÜÇÜNCÜ MADDı_ 

rih ve 1455 numaralı Askerî memurin kanun t 
memurları) ibaresi (askerî adlî hâkim) oit, 
edilmiştir. La' 

tlga edilen kanunlar İKİ YÜZ SEKSEN DÖRDÜNCÜ MADDE — 6 tfc, 
evvel 1332 tarihli divanı temyizi askerî hakkındaki kanu 
muvakkat ile 7 temuz 337 tarih ve 132 numaralı kanun vt 
20 mayıs 1338 tarihli ve 237 numaralı kanun ve diğer kanun-
alrm bu kanuna muhalif olan hükümleri mülgadır. 

Kanunun mer'iyeti İKİ YÜZ SEKSEN BEŞlNCl MADDE — Bu kanun 
neşri tarihinden dört ay sonra mer'idir. 

Kanunu icraya memur I K I YÜZ SEKSEN ALTINCI MADDE — Bu kanunun 
olanlar hükümlerini icraya icra Vekilleri Heyeti memurdur. 





Ftükûmetin teklifi 

Ajskerî ceza kanunu 
i 

İkinci kitap 

BÎRÎNCÎ KISIM 
Askerî suçlar ve kabahatler ve cezaları 

Birinci bap 
i ;•; Esaslar 

!:'•"••'"' Askerî cürüm ve kabahat , 

MADDE 1 — 
1 - Bu kamunun idam, ağır hapis, ile ceza

landırdığı suçlar askerî cürümlerdir. 
2 - Kısa ha|>is cezasile cezalandırdığı suçlar 

askerî kabahatlerdir. 
3 - Türk» ceza kanununa nazaran cürümler ve 

cezalar hakkında umumî surette cari olan esaslar, 
bu kanun hilâjfını söylemedikçe, askerî cürümler 
ve cezalar hakkında da tatbik olunur. 

Askerlerin askerî olmıyan suçları 
MADDE 2 i—Askerî eşhasa, askerî olmıyan 

suçları hakkında Türk ceza kanunu hükümleri 
tatbik olunur, j 

Askerî eşhas 
MADDE 3 — 
1 - Askerî eşhas, müşirden zabit vekiline kadar 

zabitler ile baş gedikliden nefere kadar efrat bi
lûmum askerî njıemurlar ve müstahdemin ve askerî 
talebedir. \ 

pıtiyat askerî eşhas 
MADDE 4 1— İhtiyat askerî eşhas, askerî hiz

metlerde bulundukları müddetçe, bu kanun hü
kümlerine tabidirler.- Hizmet haricinde bulunduk
ları zaman, bu kanunda yazılı olan hükümler dahi 
bunlar hakkındja mer'i olur. 

Yabancı memleketlerde yayılan suçlar 
MADDE 5 4— Askerî eşhasın yabancı memle

ketlerde Türk askerî kıt 'alarmda, veya diğer res
mî vazifeleri Esnasında, üsera karargâhlarında 
yaptıkları suçlar Türkiye Cumhuriyeti toprakla
rında vukua gelmiş addolunarak haklarında bu 
kanun hükmü cari olur. Bunlar hakkında, ecnebî 

Millî Müdafaa Encümeninin tadili 

Askerî ceza kanunu 

BlRÎNOÎ KISIM 
Askerî suçlar ve kabahatlar ve cezalar 

Birinci bap 
Esaslar 

Askerî cürüm ve kabahat 

MADDE 1 — ölüm 
1 - Bu kanunun ölüm, ağır hapis ve hapis cezala-

rile cezalandırdığı suçlar askerî cürümlerdir. 
2 - Bu kanunun kısa hapis cezasile cezalandır

dığı suçlar askerî kabahatlardir. 
3 - Türk ceza kanununa göre cürümler ve ceza

lar hakkında umumî surette cari olan esaslar bu 
kanunda hilafı söylenmedikçe askerî cürümler ve 
cezalar hakkında da tatbik olunur. 

Askerlerin askerî olmıyan suçlan 
MADDE 2 — Askerî şahısların askerî olmı

yan suçlar için Türk ceza kanunu hükümleri tat
bik olunur. 

Askerî şahıslar 
MADDE 3 — Askerî şahıslar müşürden zabit 

vekiline kadar zabitler ile başgedikliden nefere 
kadar efrat ve bilûmum askerî memurlar askerî 
adlî hakimler ve müstahdemler ve askerî talebe
dir. 

İhtiyat askerî şahıslar 
MADDE 4 — İhtiyat askerî şahıslar askerî 

hizmetlerde bulundukları müddetçe bu kanun hü
kümlerine tabidirler 

Yabancı memleketlerde yapılan suçlar 
MADDE 5 — Askerî şahıslar yabancı memle

ketlerde Türk askerî kıt 'alarmda veya diğer res
mî vazifeleri esnasında veya esir karargâhlarında 
yaptıkları suçlar Türkiye Cumhuriyeti toprakla
rında vukua gelmiş sayılır ve haklarında bu kanun 
hükmü cari olur. Bunlar hakkında yabancı mem-



Adliye Eticümenînin tadili 

Askerî ceza kanunu 

BÎRlNCÎ KISIM 

Birinci bap 
Esaslar 

Askerî cürüm ve kabahat BlRlNCl MADDE — Türk ceza kanununa göre cürüm
ler ve cezalar hakkında umumî suretle cari olan esaslar bu 
kanunda hilafı yazılı olmadıkça askerî cürümler ve cezalar 
hakkında da tatbik olunur. 

1 - Bu kanunun ölüm, ağır hapis ve hapis cezalarile 
cezalandırdığı suçlar askerî cürümlerdir. 

2 - Bu kanunun kısa hapis cezasile cezalandırdığı 
suçlar askerî kabahatlerdir. 

Askerlerin askeri olmtyan 
suçları 

ÎKINCÎ MADDE — Askerî şahısların askerî olmıyan 
suçları için Türk ceza kanunu hükümleri tatbik olunur. 

Askerî şahıslar ÜÇÜNCÜ MADDE *— Askerî şahıslar müşürden zabit 
Vekiline kadar zabitler ile baş gedikliden nefere kadar efrat 
ve bilûmum askerî memurlar askerî adlî hakimler ve müs
tahdemler ve askerî takbedir. 

îhtiyat askerî şahıslar DÖRDÜNCÜ MADDE — îhtiyat askerî şahıslar askerî 
hizmetlerde bulundukları müddetçe bu kanun hükümlerine 
tabidirler. 

Yabancı memleketlerde 
yapılan suçlar 

BEŞİNCİ MADDE — Askerî şahısların yabancı memle
ketlerde Türk askerî kıt'alarmda veya diğer resmî vazifeleri 
esnasında, veya esir karargâhlarında yaptıkları suçlar Tür-
kiyede işlenmiş sayılır.. Bunlar hakkında yabancı memleket
te hüküm verilmiş olsa bile Millî Müdafaa vekilinin talebi 
halinde Türkiyede tekrar muhakeme olunabilirler. 



memlekette Hüküm verilmiş olsa bile, Mûdafaai 
Milliye Vekilinin talebi halinde Türkiyede bunlar 
tekrar muhakeme olunur. 

Müttefik {hükümetler askerî eşhasına karşı 
yapılan suçlar 

MADDE 0 — Müttefik hükümetler askerî eş-
hasile müşterek vazife sırasında bu eşhasa karşı 
yapılan askerî suçlar, müttefik hükümetler ile mu
kabele bilmişil mukavele edilmiş ise, Türkiye 
Cumhuriyeti jaskerî eşhasına karşı yapılmış addo
lunarak o veçhile cezalandırılır. 

Harp hükümleri ve cari olacağı hal ve vakitler 

MADDE 7 — Bu kanunda «seferberlikte» ta-,-
birile takyit idilen ceza hükümleri (harp hüküm
leri) aşağıdakjl hal ve vakitlerde caridir: 

1-Umumîj seferberlik müddetince askerî şahıs
lar hakkında,! 

2 - Kısmî sjef erberlik ilân olunan mmtakalarda 
bunun devamı müddetince askeıâ şahıslar hak
kında, 

3 - îdarei ürfiye ilân edilen mıntakada bunun 
devamı müddetince mezkûr mıntakada bulunanlar 
hakkında, 

4-isyan, kıyam ve müsellâh teşebbüs vuku
unda men*e memur askerî bir kıt'a kumandanının 
harp hükümleri mer'i olacağını tebliğ ettiği askerî 
kıt'alar hakkında, 

5 - BulundıJLkları mahalde en büyük rütbeli ku
mandan tarafından harp hükümleri mer'i olacağı 
kendilerine tesmen tebliğ olunan harp esirleri 
hakkında, 

•| Seferberlik ve tarifi 
MADDE 8| — Sefer tabiri, harp halini ihtiva 

eden seferberliktir. 

1 - Seferberlik, ordunun veya bazı kısımlarının 
seferber olmasını âmir olan emirde yazılı ve. mu
ayyen tarihtei başlıyarak, ilgasını mübeyyin neş
rolunan emirdfe yazılan tarihte biten halidir. 

2 - Hazardaj Türkiye Cumhuriyeti hudut ve 
kara sulan haricinde yalnız dahi seyrühareket 
eden her harp tayyare ve sefinesi üssülharekele-
rinden birine! vasıl oluncıya kadar bu kanunun 
tatbikatında seferber addolunur. 

lekette hüküm verilmiş olsa1 bile Millî Müdafaa* 
Vekilinin talebi dahilinde Türkiyede bunlar tek
rar muhakeme olunur. 

Müttefik husûmetlerin askeri şahıslarına karşı 
yapılan suçlar 

MADDE 6 — Müttefik hükümetlerin askerî 
şahıslarla müşterek vazife sırasında bu şahıslara 
karşı yapılan -askerî suçlar müttefik hükümetler 
ile mukabelei İbilmisil mukavelesi varsa ona göre 
cezalandırılır. 

Harp hükümleri ve cari olacağı hal ve 
vakitlar 

MADDE 7 — Bu kanunda "seferberlikte,, 
tabirile takyit «dilen ceza hükümleridir ve aşağıda 
ki hal ve vakıtlarda caridir. 

A !: Umumî seferberlik müddetince askerî şa
hıslar hakkında; 
k B : 'Kısmî seferberlik ilân olunan mmtakalarda 
bunun clevamı müddetince askerî şahıslar hakkında ,* 

C : Ürfi idarö ilân edilen mıntakada bunun de
vamı müddetince mezkûr mıntakada bulunanlar 
hakkmda ; 

D: Fesat ve isyan halinde veyahut silâh kul
lanılacak askerî bir hareket yapılması halinde, 
kumanda eden zabit tarafından harp hükümleri 
mer'i olacağı resmen bildirilen askerî kıt'alar hak
kında bu hallerin devamı müddetince. 

E : Bulundukları mahalde en büyük rütbeli 
kumandan tarafından harp hükümleri mer'i ola
cağı kendilerine resmen tebliğ olunan harp esirle
ri hakkında. 

Sefrberlik ve tarifi • '; ''̂  
MADDE 8 — 
1 - Sefer tâbiri harp halini ihtiva eden sefer

berliktir. 
2 - Seferberlik, Ordunun veya bazı kısımları

nın seferber olmasını âmir olan emirde yazılı ve 
muayyen tarihten başlıyarak ilgasını mübeyyin 
neşrolunan emirde yazılan tarihte biten haldir. 

3 - EEazarda Türkiye Cumhuriyeti hudut ve 
kara suları dışında yalnız dahi seyrühareket 
eden her harp tayyare ve harp gemisi üssülha-
rekelerinden "birine vanncıya kadar bu kanunun 
tatbikatında seferber sayılır. 

i * ' ' • • • ' ' 



Müttefik hükümetlerin ALTINCI MADDE — Müttefik hükümetlerin askeri 
askerî şahıslarına karşı şahısları ile müşterek vazife sırasında bu şahıslara karşı 

yapılan suçlar yapılan askerî suçlar müttefik hükümetler ile mukabele 
bilmisil mukavelesi varsa Türkiye askerî şahıslarına yapıl
mış sayılarak ona göre cezalandırılır, 

Harp Mkümleri ve cari YEDİNCİ MADDE — Bu kanunda " seferberlikte,, 
olacağı hal ve vakitler tabirile takyit edilen ceza cürümleri (harp hükümleri) dir 

ve aşağıdaki hal ve vakitlerde caridir; 
A - Umumî seferberlik müddetince askeri şahıslar hak

kında; 
B - Kısmî seferberlik ilân olunan mmtakalarda, bunun 

devamı müddetince askerî şahıslar hakkında; 

C - Örfî idare ilân edilen mıntakada bunun devamı müd
detince mezkûr mıntakada bulunanlar hakkında; 

D - Fesat ve isyan halinde ve yahut silah kullanılacak 
askerî bir hareket yapılması halinde, kumanda eden zabit 
tarafından harp hükümleri mer'î olacağı resmen bildirilen 
askerî kıt'alar hakkında bu hallerin devamı müddetince; 

E - Bulundukları mahalde en büyük rütbeli kumandan 
tarafından harp hükümleri mer'î olacağı kendilerine resmen 
tebliğ olunan harp esirleri hakkında. 

Seferberlik ve tarifi SEKÎZÎNCÎ MADDE — 
1 : Sefer tabiri harp halini ihtiva eden seferberliktir. 

2 : Seferberlik, ordunun veya bazı kısımlarının seferber 
olmasını âmir olan emirde yazılı ve muayyen tarihten başlı-
yarak ilgasını nıübeyyin neşrolunan emirde yazılan tarihte 
biten haldir. 

3 : Hazarda Türkiye Cumhuriyeti hudut ve kara suları 
dışında yalınız dahi seyrühareket eden her harp tayyare ve 
harp gemisi üssülharekelerinden birine varıncıya kadar bu 
kanunun tatbikatında seferber sayılır. 



Düşman karşısı 
M Â D D E 9İ — Seferberlikte düşman ile müsa

demeye intizafen emniyet hizmetleri tatbik ve ifa 
olunmağa başljadığı zamandan itibaren bu müsa
demeye memujr kıt 'a sefine* tayyare düşman kar
şısında addolunur. 

Silâhlı eşkıya 
MADDE 10 — Silâhlı eşkıya düşmandan ma-

duttur. 

Müsellâhm tarifi 
MADDE 11 — Bu kanunun tatbikatında; 

(müsellâh) : tabirinden maksat hizmetin icabı 
olan silâhı hamil bulunmak, veya silâhının başın
da olarak bir lâmirin kumanda ve nezaretile hiz
mete başlanılnaış olmak halidir. 

Hizmetin tarifi 
MADDE12 — Bu kanunun tatbikatında; (hiz

met) : tabirinden maksat gerek malûm ve muay
yen, ve gerek bir âmir tarafından emir ve kuman
da edilen bir laskerî vazifenin madun tarafından 
icra edilmesi Halidir. 

Âmir, memur, mefevkın tarifi 
MADDE 13 — 
1 - Bu kanunun tatbikatında; memur tabirin

den maksat (10) inci maddede yazılı olan hizmeti 
ifa ile mükellei olandır. 

2 - Âmir, makam ve memuriyet itibarile. em
retmek salâhiyetini haiz kimsedir. Mafevk tabiri 
rütbe ve kıdem büyüklüğünü gösterir. 

Toplu efrat muvacehesinin tarifi 
MADDE 14 — Bir fiil toplu efrat muvacehe

sinde yapılmış I addolunarak kanunun bu kayit ile 
takyit ettiği hjükümlerin tatbiki için âmir veya 
mafevk ile fail|den veya şeriklerden başka toplan
mış en az üç aiskerî şahsın huzuru şarttır. 

Nöbetçi, karakol, devriyenin tarifi 
MADDE id — 
1 - Bu kanonun tatbikatında nöbetçi hazarda 

ve seferberlikte, emniyet, muhafaza, inzibat, ta
rassut maksatlarile müsellâh olarak bir mahalle 
ikame edilen ve! muayyen bir talimatı bulunan tek 
veya çift askerdir. 

2 - Karakol hazarda ve seferberlikte ayni mak-

Düşman karşısı 
MADDE 9 — Seferberlikte düşman ile müsa

demeye intizaren emniyet hizmetleri tatbik ve 
ifa olunmağa başladığı zamandan itibaren bu 
müsademeye memur kıt'a* gemi, tayyare düşman 
karşısında sayılır. 

Silâhlı eşkıya 
MADDE 10 — Silâhlı eşkıya düşman sayılır; 

Silâhlının tarifi 
MADDE 11 — Bu kanunun tatbikatında 5 (silâh*-

lı) tabiratından maksat hizmetin icabı olan silâh
lı bulunmak veya silâhının başında olarak, bir â-
mirin kumandası ve nazaretile hizmete başlanıl
mış olmak halidir. 

Hizmetin tarifi 
MADDE 12 —• Bu kanunun tatbikatında 

(hizmet) tabirinden maksat gerek malûm ve mu
ayyen olan ve gerek bir âmir tarafından emredi
len bir askerî vazifenin madun tarafından yapıl
ması halidir. 

Âmir, memur, mafevkin tarifi 
MADDE 13 — 
1 - Bu kanunun tatbikatında (memur) tabirin

den maksat 12 maddede yazılı olan hizmeti ifa ile 
mükellef olandır. 

2 - Âmir makam ve memuriyet itibarile emret
mek salâhiyetini haiz kimsedir. 

3 - Mafevk tabiri rütbe ve kıdem büyüklüğü
nü gösterir. 

Toplu efrat karşısının tarifi 
MADDE 14 — Bilfiil toplu efrat karşısında 

yapılmış sayılarak kanunun bu kayit ile takyit 
ettiği hükümlerin tatbiki için âmir veya mafevk 
ile failden veya şeriklerden başka askerî hizmet 
maksadile toplanmış en az askerî şahsın bulun
ması şarttır. 

Nöbetçi, karakol, devriyenin tarifi 
MADDE 15 
1 - Bu kanunun tatbikmda nöbetçi hazarda 

ve seferde emniyet, muhafaza disiplin, tarassut 
maksatlarile silâhlı olarak bir mahalle konulan 
ve muayyen bir talimatı bulunan tek veya çift 
askerdir. 

2 - Karakol, hazarda ve seferde ayni maksat-
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Düşman karsısı DOKUZUNCU MADDE — Seferberlikte düşman ile 
müsademeye intizaren emniyet hizmetleri tatbik ve ifa olun
mağa başladığı zamandan itibaren bu müsademeye memur 
kıt'a, gemi, tayyare düşman karşısında sayılır.. 

Silahlı eşkıya ONUNCU MADDE — Silâhlı eşkıya düşman sayılır. 

Silahlının tarifi ON BlRlNCl MADDE — Bu kanunun tatbikatında; 
" silâhlı,, tabiratmdan maksat hizmetin icabı olan silâhı 
hamil bulunmak, veya silâhının başında olarak bir amirin 
kumandası ve nezaretile hizmete başlanılmış olmak hâlidir. 

Hizmetin tarifi ON .İKİNCİ MADDE — Bu kanunun tatbikatında 
(hizmet) tabirinden maksat gerek malûm ve muayyen olan 
ve gerek bir amir tarafından emredilen bir askerî vazifenin 
madun tarafından yapılması hâlidir. 

Memur, âmir ve mafev- ON ÜÇÜNCÜ MADDE — 
km tarifi 1 : Bu kanunun tatbikatında (memur) tabirinden mak

sat 12 inci maddede yazılı hizmeti ifa ile mükellef olandır. 

2 : Âmir makam ve memuriyet itibarile emretmek salâhi
yetini haiz kimsedir. 

3 : Mafevk tabiri rütbe ve kıdem büyüklüğünü gösterir. 

Toplu efrat karşısının 
tarifi 

ON DÖRDÜNCÜ MADDE — Bir fiil toplu efrat kar
şısında yapılmış sayılarak kanunun bu kayıt ile takyit ettiği 
hükümlerin tatbiki için âmir veya mafevk ile failden veya 
şeriklerden başka askerî hizmet maksadile toplanmış en az 
yedi askerî şahsın bulunması şarttır. 

Nöbetçi, karakol, devri
yenin tarifi 

ON BEŞfNCi MADDE — 
1 : Bu kanunun tatbikatmda nöbetçi hazarda ve seferde 

emniyet, muhafaza, disiplin, tarassut maksatlarile silâhlı 
olarak bir yere konulan ve muayyen bir talimatı bulunan 
tek veya çift askerdir. 

2 : Karakol hazarda ve seferde aynı maksatlarla konu-



satlarla ikame olunan ve bir âmir emrinde bulunan 
satlarla ikame <j>lnan ve bir âmir emrinde bulunan 
müsellâh bir kısım askerdir. 

3 - Devriye hazarda ve seferberlikte ayni mak
satlarla muayyen bir mmtakada seyyar olarak 
ifayı vazife eden bir veya daha ziyade müsellâh 
askerdir. 

Ordu ve kıt'anın tarifi 
MADDE 16;— Bu kanunda yazılı olan «ordu» 

kelimesi kara ve deniz hava kuvvetlerine; ve kıt 'a 
kelimesi zabit kumandasında bulunan her birliğe 
şamildir. 

İstirdat ve tazminat nasıl hükmolunur 
MADDE 17 — Divanı harpler istirdat ve taz

minata Türk ceza kanununun koyduğu kaideler 
mucibince hükmederler. 

Askerî ceza kanununda yazılı cezanın icrası 
ve inzibat cezalarının tatbiki 

MADDE 181— Askerî ceza kanununda yazılı 
olan bir ceza ancak bir mahkemenin kararile 
icra olunur. 

Aşağıdaki hallerde inzibat cezalarile mücazat 
yapılabilir. 

A : 83, 85 maddelerin 1 numaralı fıkralarında 
yazılı suçlar. 

B : 84, 87, 9[7, 110, 118, 119, 137, 140, 148, 153, 
maddelerde yapılı hafif h<ıllerde. 

; İnzibat cezaları 
MADDE 19 — İnzibat yolıla aşağıda yazılı 

olan hapis cezalarından başka hürriyeti tahdit 
eden hiç bir ceza verilemez. 

Göz ve oda ; hapsi olarak dört hafta, riyazat 
hapsi olarak üç hafta, karanlık hapsi olarak on 
dört gün ceza verilebilir. 

İkinci bap 
Cezalar 

Umumî hükümler 

BİRİNCİ FASIL 
Askerî cezalar 

İdam cezası 
MADDE 20 — 

, 1 - İdam cezası buna mahkûm olan kimsenin 

larla konulan ve bir âmir emrinde 
lâhlı bir kısım askerdir. 

bulunan si-

3 - Devriye, hazarda, seferde ayni maksatlar
la muayyen bir mmtakada seyyar olarak vazife 
yapan bir veya daha ziyade silâhlı askerdir. 

Ordu ve kıt'anın tarifi 
MADDE 16 — Bu kanunda yazılı olan (or

du) kelimesi kara, deniz ve hava kuvvetlerine; 
ve kıt 'a kelimesi zabit kumandasında bulunan 
her birliğe şamildir. 

İstirdat ve tazminat nasıl hükmolunur 
MADDE 17 — Askerî mahkemelerde istirdat 

ve tazminata Türk ceza kanununun koyduğu ka
ideler mucibince hükmederler. 

Askerî ceza kanununda yazılı cezanın icrası 
ve disiplin cezalarının tatbiki 

MADDE 18 — Bu kanunda yazılı olan bir ce
za ancak bir mahkemenin kararile icra olunur. 

Aşağıdaki hallerde disiplin cezalarile mücazat 
yapılabilir: 

A: 83,87,139 maddelerin 1 numaralı ve 94, 
118,119 ve 153 maddelerin 2 numaralı fıkralarında, 

B : 69,84,87,110,133,140 ve 148 maddelerde ya
zılı kısa hapis cezalan. 

Ç : 139: maddenin bir numaralı fıkrasında 
yazılı hafif halde. 

Disiplin cezaları 
MADDE 19 — Disiplin yolu ile aşağıda yazılı 

olan hapis cezalarından başka hüriyeti tahdit 
eden hiç bir ceza verilemez. 

Göz ve oda hapsi olarak dört hafta, katıksız 
hapis olarak üç hafta ceza verilebilir. 

İkinci bap 
Cezalar 

Umumî hükümler 

BİRİNCİ FASIL 
Askerî cezalar 

Ölüm cezası 
MADDE 20 — 
1 - ölüm cezası, buna mahkûm olan kimsenin ha-



- 9 -
lan ve bir âmir emrinde bulunan silâhlı bir kısım askerdir. 

3 : Devriye hazarda ve seferde aynı maksatlarla muay
yen bir mıntakada seyyar olarak vazife yapan bir veya daha 
ziyade silâhlı askerdir. 

Ordu ve kıt'anın tarifi ON ALTINCI MADDE — Bu kanunda yazılı olan 
' i ordu,, kelimesi kara, deniz ve hava kuvvetlerine; ve kıt'a 
kelimesi zabit kumandasında bulunan her birliğe şamildir. 

İstirdat ve tazminat na- ON YEDlNCl MADDE — Askerî mahkeme istirdat 
sü hükmolunur. ve tazminata Türk ceza kanununun koyduğu kaideler muci

bince hükmeder.' , 

Askerî ceza kanununda ON SEKlZlNCÎ MADDE — Bu kanunda yazılı olan 
yazılı cezanın icrası ve bir ceza ancak bir mahkemenin kararile infaz olunur. 
disiplin cezalarının tat

biki Aşağıdaki hallerde disiplin cezalarile mücazat yanıla
bilir. 

A : 82, 96 ve 136 inci maddelerin 1 numaralı ve 93, 116, 
117 ve 150 inci maddelerin 2 numaralı fıkralarında, 

B : 68, 83, 86, 108, 130,137 ve 145 inci maddelerde yazılı 
kısa hapis cezaları. 

w ' " . ' , . . . .".,. . , •' 

Disiplin cezaları | ON DOKUZUNCU MADDE — Disiplin yolile aşağıda 
yazılı olan hapis; cealarmdan başka hürriyeti tahdit eden 
hiç bir ceza verilemez. 

Göz ve oda hapisi olarak dört hafta, katıksız hapis olarak 
üç hafta ceza verilebilir. 

İkinci bap 
Cezalar 

Umumî hükümler |v,r: 

BİRİNCİ FASIL 
Askerî cezalar 

öli um cezası YİRMİNCİ MADDE— 
1 : ölüm cezası, buna mahkûm olan kimsenin hayalpnın 



hayatının izaÛ olunmasıdır. Bu ceza askerî şahıs
lar hakkında askerî bir cürümden dolayı h ü k m 
edilmiş ise mahkûmun kurşuna dizilmesi suretile 
infaz olunur. ; 

, 2 - Askerî <j>lmıyan bir cürümden dolayı askerî 
eşhas ile asketî olmıyan şahıslar hakkında divanı 
harplerden sailır olan idam hükümleri Türk ceza 
kanununun 12! inci maddesi mucibince icra olunur. 
Bu veçhile şaiben idam olunacak mahkûmlar o bap
taki ilâm ve tslsdikı ceza emri suretlerile infaz için 
ciheti mülkiyeye tevdi olunurlar. 

Şahsî hürriyeti tahdit eden cezalar 
MADDE 2İL — Bu kanuna nazaran şahsî hür

riyeti tahdit ejden cezalar, ağır hapis ve hapis ve 
kısa hapistir. I 

Ağır hapis, ve hapis cezalarının mahiyeti ve 
netayici 

HADDE 20 — Ağır hapis ve hapis cezaları
nın mahiyeti ve netayiç ve tarzı icrası Türk ceza 
kanununda yajzılı olan kaidelere tabidir. 

Kısa hapisl cezaları ve nevileri ve miktarları 
MADDE 23 — Kısa hapis cezası dört nevidir. 
A : 1 - Göz hapsi 
2 - Oda hapsi 
3 - Riyazat i hapsi 
4-Karanlık hapsi 
B : Zabit ve askerî memurlar hakkında : 
1 - Dört haftaya kadar göz 
2 - Dört haftaya kadar oda 
C : Efrat hakkında: 
1 - Dört haftaya kadar oda 
2 - Üç haftiya kadar riyazat 
3 - On dört! güne kadar karanlık 
hapis cezaları verilebilir. İnzibat yolıla askerî 

lise talebesine î kısa hapis cezalan verilemez. 

Göz ve oda h<apis cezalarının zabitlerle memurlar 
hakkında rfyahiyeti ve netayici ve tarzı icrası 
MADDE 24 — Zabitlerle askerî memurlar; 

A : Göz hapis cezalarında, 
1 - Resmî daire ve kışla ve talimhanelerdeki 

hizmetin hiç birinden muaf değildir. 
2-Hizmetin Jıitamından sonra hiçbir yere gi

demezler. Kışlada veya resmî odalarda kalırlar. 
3 - Hizmete müteallik olanlar müstesna olmak 

üzere hiçbir ziyaret kabul edemezler. 

yatının izale olunmasıdır. Bu ceza askerî şahıslar 
hakkında askerî bir cürümden dolayi hükmedil
miş ise mahkûmun kurşuna dizilmesi suretile in
faz olunur. 

2 - Askerî olmiyan bir cürümden dolayı aske
rî şahıslar ile askerî olmıyan şahıslar hakkında as
kerî mahkemelerden verilen ölüm hükümleri Türk 
ceza kanununun 12 inci maddesi mucibince icra 
olunur. Bu veçhile asılacak ölüm mahkûmları ce
zanın infazı için o baptaki ilâm ve tasdik emri su
retlerile mülkiyeye verilirler. 

Şahsî hürriyeti tahdit eden cezalar 
MADDE 21 — Bu kanuna göre şahsî hürriye

ti tahdit eden cezalar, hapis ve hapis ve kısa hapsi-
tir. 

Ağır hapis ve hapis cezalarındı mahiyeti ve 
neticeleri 

MADDE 22 — Ağır hapis ve hapis cezalarının 
mahiyeti ve neticeleri ve icrası Türk ceza kanunun
da yazılı olan kaidelere tabidir. 

Kısa hapis cezaları 
MADDE 23 — 
A : Kısa hapis cezası üç türlüdür: 
1 -Göz hapsi; 
2 - Oda hapsi; 
3 - Katıksız hapis; 
B : Zabit ve askerî memurlar hakkında: 
1 - Dört haftaya kadar göz; 
2 - Dört haftaya kadar oda; 
C : Efrat hakkında: 
1 - Dört haftaya kadar oda; 
2 - Üç haftaya kadar katıksız hapis cezaları ve

rilir. 
D ; Disiplin yolile askerî lise talebesine kısa ha

pis cezaları verilemez. 

Göz ve oda hapsi cezalarının zabitlerle memurlar 
hakkında mahiyeti ve neticeleri ve icrası 

MADDE 24 — Zabitlerle askerî memurlar; 

A : Göz hapsi cezalarında; 
1 - Resmî daire ve kışla ve talimhanelerdeki 

hizmetin hiç birinden muaf değildir. 
2 - Hizmetin hitamından sonra hiç bir yere 

gidemezler. Kışlada veya resmî odalarda kalırlar. 
3 - Hizmete müteallik olanlar müstesna olmak 

üzere hiç bir ziyaret kabul edemezler. 
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izale olunmasıdır. Bu ceza askerî şahıslar hakkında askerî 
bir cürümden dolayı hükmedilmiş ise mahkûmun kurşuna 
dizilmesi suretile infaz olunur. 

2 : Askerî olmıyan bir cürümden dolayı askerî şahıslar 
ile askerî olmıyan şahıslar hakkında askerî mahkemelerden 
verilen ölüm hükümleri Türk ceza kanununun 12 maddesi 
mucibince icra olunur. Bu veçhile asılacak ölüm mahkûmları 
cezanın infazı için o baptaki ilâm ve tasdik emri suretlerile 
C. müddei umumiliğine verilirler. 

Şahsı hürriyeti tahdit 
eden cezalar 

YİRMİ BİRİNCİ MADDE — Bu kanuna göre şahsî 
hürriyeti tahdit eden cezalar ağır, hapis ve ağır hapis ve 
kısa hapistir. 

Ağır hapis ve hapis ceza
larının mahiyeti ve neti

celeri 

YİRMİ İKİNCİ MADDE — Ağır hapis ve hapis ceza
larının mahiyeti ve neticeleri ve icrası Türk ceza kanununda 
yazılı olan kaidelere tabidir. 

Kısa hapis cezalan YİRMİ ÜÇÜNCÜ MADDE — 
A : Kısa hapis cezası üç türlüdür: 
1 - Göz hapsi; 
2 - Oda hapsi; 
3 - Katıksız hapis; 
B : Zabit ve askerî memurlar hakkında: 
1 - Dört haftaya kadar göz; 
2 - Dört haftaya kadar oda; 
C : Efrat hakkında: 
1 - Dört haftaya kadar oda; ; 
2 - Üç haftaya kadar katıksız; 
Hapis cezaları verilebilir. 
D : Disiplin yolile askerî lise talebesine .kısa hapis ceza

ları verilemez. 

Göz ve oda hapsi cezala- YiRMİ DÖRDÜNCÜ MADDE — Zabitlerle askerî me-
rının zabitlerle memurlar m u r l a r ; 
hakkında mahiyeti ve ne

ticeleri ve icrası sekli 
A : Göz hapsi cezalarında: 
1 - Resmî daire ve kışla ve talimhanelerdeki hizmetin 

hiç birinden muaf değildir. 
2 - Hizmetin hitamından sonra hiç bir yere gidemezler. 

Kışlada veya resmî odalarda kalırlar. 
3 - Hizmete müteallik olanlar müstesna olmak üzere 

hiç bir ziyaret kabul edemezler. 



B : Oda hapis cezalarında, 
1 - Cezayı münferiden muayyen bir hapis oda

sında geçirirler. 
2 - Emir veremezler . 
3 - Umum hizmetten mahrumdurlar. 
4 - Hapis odasının kapısında bir nöbetçi bulun

durulur. 

Efrat hakkında oda ve riyazat hapsi ve karanlık 
hapis cezalarının mahiyeti ve tarzı icrası 

MADDE 25 — Efrat: 
.1 - Oda hapis cezasını muayyen hapis odala

rında müçtemian geçirirler. 
2 - Riyazat ve karanlık hapis cezalarını hapis 

odasında münferiden geçirirler. 
3 - Hapis odalarının kapısında bir nöbetçi bu

lundurulur. 
4 r Küçük zabitler hizmetten mahrumdurlar. 

Onbaşı ve neferler ağır askerî hizmetlerde kulla
nılabilirler. 

Riyazat hapsinin tarzı icrası 
MADDE 26 — Riyazat hapsi, mahkûma bir 

katı minder ve gıda olarak yalnız su ve istihkak 
miktarı ekmek verilmek ve tütün ve saire veril
memek suretile tenfiz olunur. Bu mahrumiyetler 
hapsin dördüncü, sekizinci, on ikinci günlerile 
bundan sonra mahkûmiyet müddetince her üç 
günde bir kaldırılır. 

Karanlık hapsin tarzı icrası 
MADDE 27 — Karanlık hapis riyazat hapsi 

hükümlerinin bir karanlık hapis odasında tenfiz 
olunmasıdır. 

Karanlık ve riyazat hapsinin tahvili 
MADDE 28 — Mahkûmun ahvali bedeniyesi 

karanlık ve riyazat hapsine müsait değilse bir 
derece daha hafifi tatbik olunur. 

Kısa hapis cezalarının tatbiki için 
lâzım gelen şartlar 

MADDE 29 — 
1 - Bu kanunda kısa hapis cezası gösterilen 

yerlerde failin rütbesine göre caiz olan kısa hap
sin her nev'i hüküm olunabilir. 

2 - Bu kanunda kısa hapis cezasının nevi tasrih 
edilipte bu nevi cezanın failin rütbesine göre 
verilmesi gayri caiz olduğu takdirde failin rüt
besine göre mecaz olan bir derece hafifi hük-
molunur. 

B : Oda hapsi cezalarında: 
1 - Cezayi münferiden muayyen bir hapis oda

sında geçirirler; 
2 - Emir veremezler; 
3 - Umum hizmetten mahrumdurlar; 
C : işbu kısa hapis cezalarında maaş ve tahsi

satı tam olarak verilir. 
Efrat hakkında oda ve katıksız hapis cezalarının 

mahiyeti ve icrası 
MADDE 25 — Efrat: 
1 - Oda hapsi cezasının muayyen hapis odala

rında müçtemian geçirirler 
2 - Katıksız hapis cezasını hapis odasında tek 

başına geçirirler; 
3 - Hapis odalarının kapısında bir nöbetçi bu

lundurulur ; 
4 - Küçük zabitler hizmetten mahrumdurlar. 

Onbaşı ve neferler ağır askerî hizmetlerde kullanı
labilirler. 

Katıksız hapsin icrası 
MADDE 26 — Katıksız hapse mahkûma bir 

katı minder ve gıda olarak yalnız su ve istihkak 
miktarı ekmek verilmek ve tütün ve saire veril
mek suretile tenfiz olunur. Bu mahrumiyetler hap
sin dördüncü, sekizinci, onikinci günlerile bundan 
sonra mahkûmiyet müddetince her üç günde bir 
kaldırılır. 

Katıksız hapsin değiştirilmesi 
MADDE 27 — Mahkûmun sıhhati katıksız 

hapse müsait değilse bir derece daha hafifi tabik 
olunur. 

Kasa hapis cezalarının tatbiki şartları 
MADDE 28 — 
1 - Bu kanunda kısa hapis cezası gösterilen yer

lerde failin rütbesine göre caiz olan kısa hapsin 
her nev'i hükmolunabilir. 

2 - Bu kanunda kısa hapis cezasının nev'i tas
rih edilip te bu nevi cezanın rütbesine göre veril
mesi gayri caiz olduğu takdirde failin rütbesine 
göre caiz olan bir derece hafifi hükmolunur. 



- 1 3 -
B : Oda hapsi cefalarında: 
1 - Cezayı tek başına muayyen bir hapis odasında geçi

rirler. 
2 - Emir vermezler. 
3 - Umum hizmetten mahrumdurlar. 
C : Kısa hapis cezalarında maaş ve tahsisatı tam olarak 

verilir. 

Efrat hakkında oda ve YÎRMÎ BEŞÎNCÎ MADDE — Efrat: 
katıksız Kaps% cezalan- l - Oda hapsi cezasını muayyen hapis odalarında topluca 

nm mahiyeti ve icrası geçirirler. 
2 - Katıksız hapis cezasını hapis odasmda tek başına 

geçirirler. . 
3 - Hapis odalarının kapısında bir nöbetçi bulundu

rulur. 
4 - Küçük zabitler hizmetten mahrumdurlar. Onbaşı 

ve neferler ağır askerî hizmetlerde kullanılabilirler. 

Katıksız hapsin icrası YlRMÎ ALTINCI MADDE— Katıksız hapis, mahkûma 
bir katı minder ve gıda olarak yalnız su ve istihkak miktarı 
ekmek verilmek ve tütün ve saire verilmemek suretile tenfiz 
olunur. Bu mahrumiyetler hapsin dördüncü sekizinci on 
ikinci günlerile bundan sonra mahkûmiyet müdde tince her 
üç günde bir kaldırılır. 

Katıksız hapsin değiş- YlRMÎ YEDÎNCI MADDE — Mahkûmun sıhhati ka-
tirilmesi tıksız hapse müsait değilse disiplin cezasının bir derece daha 

hafifi tatbik olunur. 

Kısa hapis cezalarının YÎRMÎ SEKÎZÎNCÎ MADDE — 
tatbiki şartlan ı - Bu kanunda kısa hapis cezası gösterilen yerlerde 

failin rütbesine göre caiz olan kısa hapsin her nevi hükmolu-
nabilir. * 

2 - Bu kanunda kısa hapis cezasının nevi tasrih edilipte 
bu nevi cezenın failin rütbesine göre verilmesi gayri caiz 
olduğu takdirde failin rütbesine göre caiz olan bir derece 
hafifi hükmolunur. 



14 -
3 - Kanunen sarahaten karanlık hapis emret

mediği hallerjie karanlık hapis cezası yalnız as
kerî bir cürüjnden dolayı evvelce şahsî hürriyeti 
tahdit eden bjir ceza ile mücazat edilmiş olanlar 
hakkında hültmolunması caizdir. 

Fer'i askerî cezalar 
MADDE 30 — Askerî şahıslar hakkında hük-

molunacak «fer ' i askerî» cezalar şunlardır: 
A : Zabitlejr hakkında: 
1 - Tart. 
2 - ihraç, 
B : Gedikli küçük zabitler hakkında: 
l .-Tart. i 
2-Ref ' i rijtbe. 
C : Diğer ^frat hakkında: 
1 - Ref'i rütbe. 
2 - Tecdidi! kayit. 

Tart cezasının ne vakit hüküm edilmesi 
lâzım ve ne vakit caiz olduğu haller 

MADDE ^1 — Aşağıda yazılı hallerde tart 
cezası hükmolunur. 

A : 1 - Cezjı kanunları mucibince idam ve ağır 
hapis cezalarına mahkûmeiyet halinde. 

2 - Sirkat,', emniyeti sui istimal, sahtekârlık, 
dolandırıcılık^ yalan şehadet, yalan yere yemin, 
iftira, cürümljerinden birile altı ayden fazla hapis 
cezasına mahkûmiyet halinde. 

j 
B : Aşağıcjaki hallerde tart cezası hükmolu-

nabilir. 
1 - Beş seleden ziyade hapis cezasile beraber. 
2-Haddi i asgarî bir seneden aşağı olmıyan 

hapis cezalarını mucip suçlarla mükerreren mah
kûmiyet halinde. 

Tart pezasının mahiyeti ve neticeleri 
MADDE $2 — Tart cezası ayrıca bir hükme 

hacet kalmaksızın aşağıdaki neticeleri istilzam 
eder. j 

1 - Askerî j rütbe ve unvan ve memuriyetlerin 
ve hizmet esmasında iktisap olunan tekaüt ve sair 
hakların ziyair. 

2 - Nişan ye madalayaların istirdadı. 
3 - Diplomja ve şehadetnamelerin istirdadı. 

4 - Orduyja zabit, memur, gedikli olarak, tek
rar kabul olunmamak. 

Fer'î askerî cezalar 
MADDE 29 — Askerî şahıslar, hakkında hük-

olunacak (fer'î askerî) cezalar şunlardır,: 
A: Zabitler hakkında: 
1 - Tart 
2 - ihraç 
B : Gedikli küçük zabitler hakkında: 
1 - Tart 
2 - Rütbenin geri alınması 
C: Diğer efrat hakkında: 
1 - Rütbenin geri alınması 
2 - Tecdidi kayit. 

Tart cezasının ne vakit lâzım ve ne vakit 
caiz olduğu 

MADDE 30 — Aşağıda yazılı hallerde tart 
cezası hükmolunur: 

A: 1 - Ceza kanunları mucibince idam ve a-
ğır hapis cezalarına mahkûmiyet halinde. 

2 - Hırsızlık, emniyeti sui istimal, sahtekâr
lık, dolandırıcılık, yalan yere şahitlik, yalan yere 
yemin, iftira, irtikâp, irtişa ve ihtilas cürümlerin
den birile altı aydan fazla hapis cezasına mahkû
miyet halinde. 

B : Aşağıdaki hallerde tart cezası hükmoluna-
bilir: 

1 - Beş seneden ziyade hapis cezasile beraber. 
2 - Asgarî haddi bir seneden aşağı olmiyan ha

pis cezalarını mucip suçlarla mükerreren mahkû
miyet halinde. 

Tart cezasının mahiyeti ve neticeleri 
MADDE 31 — Tart cezası ayrıca bir hükme 

hacet kalmaksızın aşağıdaki neticeleri mucip 
olur: 

A: Askerî rütbe ve unvan ve memuriyetlerin 
ve esnasında kazanılmış olan tekaüt ve sair hak
ların kaybedilmesini; 

B : Nişan ve madalyaların geri alınmasını; 
C: Diploma ve şahadetnamelerin geri alınma

sını ; 
D : Orduya zabit, memur, gedikli olarak tek

rar kabul olunmamasını 
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Fer'î cezalar YİRMİ DOKUZUNCU MADDE — Askerî şahıslar 
hakkında hükmolunacak "fer ' î askerî,, cezalar şunlardır. 

A : Zabitler hakkında : 
1 - Tart 
2 - ihraç 
B : Gedikli küçük zabitler Kakkmda : 
1 - Tart 
2 - Rütbenin geri alınması 
0 : Diğer efrat hakkında 
1 - Rütbenin geri almması 
2 - Yeni baştan askerlik 

Tart cezasının ne vakit OTUZUNCU MADDE — Aşağıda yazılı hallerde tart 
lâzım ve ne vakit caiz cezası her halde lıükmolunur: 

olduğu A : 1 - Ceza kanunları mucibince ölüm cezası ve ağır 
hapis cezalarına mahkûmiyet halinde. 

2 - Hırsızlık emniyeti sui istimal, sahtekârlık, dolandı
rıcılık, yalan yere şahitlik, yalan yere yemin, cürüm tasnii, 
iftira, irtikâp, irtişa ve ihtilas cürümlerinden birile altı aydan 
fazla hapis cezasına mahkûmiyet halinde. 

B : Aşağıdaki hallerde tar t cezası hükmolunabilir: 

1 - Beş seneden ziyade hapis cezasile beraber. 
2 - Asgarî haddi bir seneden aşağı olmıyan hapis cezala

rını mucip suçlarla mükerreren mahkûmiyet halinde. 

Tart cezasının mahiyeti OTUZ BlRlNCÎ MADDE — Tart cezası ayrıca bir 
ve neticeleri hükme hacet kalmaksızın aşağıdaki neticeleri mucip olur: 

A : Askerî rütbe ve unvan ve memuriyetlerin ve hizmet 
esnasıda kazanılmış olan tekaüt ve sair hakların gaybedil-
mesini; 

B : Nişan ve madalyalarm geri alınmasını; 
C : Diploma ve şahadetnamelerin geri alınmasını; 

D : Orduya zabit, memur, gedikli olarak tekrar kabul 
olunmamağı; 

• 



İhraç cezasının ne vakit hükmedümesi lâzım 
ve ne vakit caiz olduğu haller 

MADDE 33 — 
A : Aşağıdaki hallerde ihraç cezası hükmo

lunur. 
1 - Bir seneden ziyade hapis veya bir seneden 

ziyade memuriyetten mahrumiyet cezalarından 
birile mahkûmiyet halinde. 

2 - 31 inci maddenin ( a ) fıkrasının 2 numa
rasında yazılı; birile altı ay ve daha aşağı hapis 
cezasına mahkûmiyet halinde. 

B : Aşağıdaki halde ihraç cezası hükmo-
lunabilir. 

1 - Bir seneden az hapis cezasile beraber. 

İhraç cezasının mahiyeti ve neticeleri 
MADDE 341 — İhraç cezası ayrıca bir hükme 

hacet olmaksızın aşağıdaki neticeleri mucip olur: 

1 - Askerî rütbe, unvan, memuriyetlerin ziyaı 
(tekaüt hakkı mahfuzdur). 

2 - Orduya zabit ve memur olarak tekrar kabul 
olunmamak. 

Memuriyetten mahrumiyet cezasının askerî 
şahıslar hakkında sureti tatbiki 

MADDE 35! — Zabitler askerî memurlar hak
kında memuriyetten mahrumiyet cezası hükmo-
lunmak icabeden hallerde bu fer'i cezaya muka
bil o kadar müddet açığa ihraç hükmolunur ve bu 
müddet kıdem; ve hakkı tekaütten tenzil olunur. 

Re fi rütbe cezasının ne vakit hükmedümesi 
lâzım ve\ ne vakit caiz olduğu haller 

MADDE 36! —Aşağıdaki hallerde ref'i rütbe 
cezası hükmolujnur: 

A : 1 - Ağır hapis ve bir seneden ziyade hapis 
cezasile beraber. 

2 - Memuriyetten mahrumiyet cezasile beraber. 
B : Aşağıdaljd hallerde ref'i rütbe cezası hük-

molunabilir. 
1 - Bir sene yeya daha az hapis cezasile beraber. 

2 - Mükerrerin hapis cezasile mahkûmiyetile 
beraber. 

Ref'i rütbe cezasının mahiyet ve neticeleri 
MADDE 37 — Ref'i rütbe cezası; mahkûmun 

Ordudan çıkarılma cezasının ne vakit caiz 
olduğu 

MADDE 32 — 
A: Aşağıdaki hallerde ordudan çıkarmak ce

zası hükmolunur: 
1 - Bir seneden ziyade hapis veya bir seneden 

ziyade memuriyetten mahrumiyet cezalarından 
birile mahkûmiyet halinde; 

2 - 30 maddenin (A) fıkrasının 2 numarasın
da yazılı suçlardan birile altı ay ve daha aşağı 
hapis cezasına mahkûmiyet halinde; 

B : Aşağıdaki halde ihraç cezası hükriıoluna-
bilir. 

Bir seneden az hapis cezasile beraber. 

Ordudan çıkarılma cezasının mahiyeti neticeleri 
MADDE 33 — Ordudan çıkarılmak cezası ay

rıca bir hükme hacet olmaksızın aşağıdaki netice
leri mucip olur. 

A : Askerî rütbe; unvan ve memuriyetlerin 
geri alınmasını; ( Tekaüt hakkı mahfuzdur.) 

B : Orduya zabit ve memur olarak tekrar kabul 
olunmamağı; 

Memuriyetten mahrumiyet cezasının askerî şahıslar 
hakkında tatbiki 

MADDE 34 — Zabitlerle askerî memurlar hak
kında memuriyetten mahrumiyet cezası hükmo-
lunmak icap eden hallerde bu fer'î cezaya mukabil 
o kadar müddet açığa çıkarılmak hükmolunur. Bu 
müddet kıdemden ve tekaüt hakkından indirilir. 

Rütbenin geri alınmasının ne vakit lâzım olduğu 
MADDE 35 — Aşağıdaki hallerde rütbesinin 

geri alınması cezası hükmolunur. 
A : 1 - Ağır hapis ve bir seneden ziyade hapis 

cezasile beraber. 
2 - Memuriyetten mahrumiyet cezasile beraber. 
B : Aşağıdaki hallerde rütbenin geri alınması 

cezası hükmolunur. 
A : 1 - Ağır hapis ve bir seneden ziyade hapis 

cezasile beraber. 
2 - Memuriyetten mahrumiyet cezasile beraber. 
B : Aşağıdaki hallerde rütbenin geri alınması 

hüküm olunabilir. 
1 - Bir sene veya daha az hapis cezasile beraber. 

Rütbenin geri alınması cezasının mahiyeti ve 
neticeleri 

MADDE 36 — Rütbenin geri alınması cezası; 
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thraç cezasının ne va- OTUZ ÎKlNCl MADDE — 
kit lâzım ve ne vakit A : Aşağıdaki hallerde ihraç cezası her halde hükmo-

caiz olduğu lunur: 
1 - Bir seneden ziyade hapis veya bir seneden ziyade 

memuriyetten mahrumiyet cezalarından birile mahkûmiyet 
halinde; 

2 - 3 0 uncu maddenin (A) fıkrasının 2 numarasında 
yazılı suçlardan birile altı ay ve daha aşağı hapis cezasına 
mahkûmiyet halinde; 

B : Aşağıdaki halde ihraç cezası hükmolunabilir: 

Bir seneden az hapis cezasile beraber. 

Iharaç cezasmm maruyeti OTUZ ÜÇÜNCÜ MADDE — İhraç cezası ayrıca bir 
ve neticeleri hükme hacet olmaksızın aşağıdaki neticeleri mucip olur: 

A : Askerî rütbe; unvan ve memuriyetlerin geri alınma
sını ( takaüt hakkı mahfuzdur ) ; 

B : Orduya zabit ve memur olarak tekrar kabul olunma-
maği; 

Memuriyetten mahrumi- OTUZ DÖRDÜNCÜ MADDE — Zabitlerle askerî me-
yet cezasmm askerî şahıs- murlar hakkında memuriyetten mahrumiyet cezası hükmo-

lar hakkında tatbiki lunmak icabeden hallerde bu fer'î cezaya mukabil o kadar 
müddet açığa çıkarılma hükmolunur. Bu müddet kıdemden 
ve tekaüt hakkından indirilir. 

Rütbenin gen alınması OTUZ BEŞÎNCl MADDE — Aşağıdaki hallerde rüt-
cezasmm ne vakit lâzım benin geri alınması cezası her halde hükmolunur: 
ve ne vakit caiz olduğu A : 1 - Ağır hapis ve bir seneden ziyade hapis ceasile 

beraber. 
2 - Memuriyetden mahrumiyet cezasile beraber. 
B : Aşağıdaki hallerde rütbenin geri alınması cezası 

hükmolunabilir: 
1 - Bir sene veya daha az hapis cezasile beraber. 

2 - Mükerreren hapis cezasile beraber. 

Rütbenin geri alınması OTUZ ALTINCI MADDE — Rütbenin geri olınması 
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neferliğe rücbu ve iktisap olunan hakların başka 
bir hükme ilitiyaç kalmaksızın ziyamı intaç eder. 
Tekaüt hakk^ başka bir suretle sakıt olmamış ise 
mahfuzdur, i 

Umumî mahkemelerin verdiği cezaların icap 
ettiği ref'i cezalar hükümsüz tatbik olunur 
MADDE $8 — Muvazzaf ve ihtiyat zabitlerle 

efrada umumi mahkemelerden verilen cezalar hak
kında 30 ilâ 137 inci maddeler hükümlerine naza
ran hükmolu^ımak lâzım gelen askerî ref'i cezalar 
ayrıca divanî harp hükmüne hacet kalmaksızın 
ciheti askeriyece tatbik olunur. 

Tecdidi kbyit cezası mahiyeti ve neticeleri 
MADDE $9 — 
1 - Tecdidi; kayit cezası dirimin yapıldığı za

mana kadar geçen hizmet müddetinin sayılmama
sıdır. Ve ref'i rütbeyi müstelzimdir. Bu kanunda 
yazılı yerlerde ve yalnız muvazzaflar hakkında 
hükmolunur.j 

2 - Muvazzaflığı bitirmiyenlerden tecdidi kayit 
cezasile mahkaım olanlar hem duhullerinden sayıl-
mıyan müddejt kadar fazla hizmet ederler. Muvaz
zaflığı bitirdiği halde görülen lüzum üzerine terhis 
olunmıyanlar^an tecdidi kayit cezasına mahkûm 
olanların yalnız muvazzaflığı bitirdikten itibaren 
cürmü yaptıklar tarihe kadar geçen hizmet müd
detleri sayılnjıaz ve bunlar hem duhullerinden o 
kadar fazla "hizmet ederler. 

3 - Tecdidi kayit mahkûmiyeti askerlik çağını 
çoğaltmaz. 

Askerler hakkındaki cezaların hangi hapishanelerde 
infaz olunacağı 

MADDE 40 — 
1 - Tart ve; ihraç cezalarını müstelzim olmıyan 

ceza hükümle|ri zabitler hakkında askerî hapisha
nelerde tatbiki olunur. 

2 - Tart ve! ihraç cezalarını müstelzim olan ceza 
hükümleri zabitler hakkında umumî hapishane
lerde tatbik plunur. 

3 - Efrat hjakkında müddeti altı aydan fazla 
hükmedilen ağır hapis ve hapis cezaları umumî 
hapishanelerde infaz ve şukadar ki bunlar askerî 
elbiseden tecrit olunur. Bunlara ceza müddetleri
nin hitamında muvazzaflık bakiyesi ikmal ettirilir. 

4 - Mekteplerinden kayitleri terkin olunan as
kerî talebe hakkındaki ceza hükümleri umumî 
hapishanelerde infaz olunur. 

mahkûmun neferliğe indirilmesini ve kazanmış ol
gu hakların başka bir hükme ihtiyaç kalmaksızın 
gaybolmasını mucip olur. Tekaüt hakkı başka bir 
suretle düşmemiş ise mahfuzdur. 

Umumî mahkemelerin verdiği cezaların icap ettiği 
fer'î cezalar hükümsüz tatbik olunur 

MADDE 37 — Muvazzaf ve ihtiyat zabitlerle 
efrada umumî mahkemelerden verilen cezalar için 
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29 ile 36. maddeler hükümlerine göre hükmolun 
mak lâzım gelen askerî fer'î cezalar ayrıca askerî 
mahkemenin hükmüne hacet kalmaksızın ciheti as
keriyece tatbik olunur. 
Teni baştan askerlik cezası, mahiyeti ve neticeleri 

MADDE 38 — 
1 - Cezası cürmün yapıldığı zamana kadar ge

çen hizmet müddetinin sayılmamasıdır ve rütbenin 
geri alınmasını mucip olur. Bu ceza kanunda ya
zılı yerlerde ve yalnız muvazzaflar hakkında hük
molunur. 

2 - Muvazzaflığı bitirmiyenlerden yani baştan 
askerlik cezasile mahkum olanlar hem duhullerin
den, sayılmıyan müddet kadar fazla hizmet eder
ler. Muvazzaflığı bitirdiği halde görülen lüzum 
üzerine terhis olunmıyanlardan işbu cezaya mah
kûm olanların yalnız muvazzaflığı bitirdikten cür
mü yaptıkları tarihe kadar geçen hizmet müddetle
ri sayılmaz ve bunlar hem duhullerinde o kadar 
fazla hizmet ederler. 

3 - Yeni baştan askerlik mahkûmiyeti asker
lik çağını çoğaltmaz. 

Askerler hakkındaki cezaların hangi hapis
hanelerde infaz olunacağı 

MADDE 39 — 
1 - Tart ve ordudan çıkarılma cezalarını mu

cip olmıyan ceza hükümleri zabitler hakkında as
kerî hapishanelerde tatbik olunur. 

2 - Tart ve ordudan çıkarılma cezalarını mu
cip olan ceza hükümleri zabitler hakkında umumî 
hapishanelerde tatbik olunur. 

3 - Efrat hakkında müddeti altı aydan fazla 
hükmedilen ağır hapis ve hapis cezaları umumî 
hapishanelerde infaz ve şu kadar ki bunlardan 
askerî askerlik alâmetleri kaldırılır. Bunlara ceza 
müddetlerinin hitamında muvazzaflık bakiyyesi 
ikmal ettirilir. 

4*- Mekteplerinden kayitleri terkin olunan 
askerî talebe hakkındaki ceza hükümleri umumî 
hapishanelerde infaz olunur. 
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dâzasimri ynahiyeti ve ne- cezası; mahkûmun nef erliğe indirilmesinin ve kazanmış ol-

ticeleri duğu hakların başka bir hükme ihtiyaç kalmaksızın kaybol
masını mucip olur. Tekaüt hakkı başka bir suretle düşmemiş 
ise mahfuzdur. 

Umumî mahkemelerin 
verdiği cezaların icap 
ettiği askerî fer'î ceza

ların tatbiki sekli 

OTUZ YEDİNCİ MADDE — Muvazzaf ve ihtiyat za
bitlerle efrada umumî mahkemelerden verilen cezalar için 
29 uncudan 36 mcı maddeye kadar olan maddelerin hüküm
lerine göre hükmolunmak lâzım gelen askerî fer'î cezalar 
ayrıca askerî mahkemenin hükmüne hacet kalmaksızın ciheti 
askeriyece tatbik olunur. 

Yeni hastan askerlik ce- OTUZ SEKÎZÎNCÎ MADDE — 
zası, mahiyeti ve netice- 1 - Yeni baştan askerlik cezası cürmün işlendiği zamana 

leri kadar geçen hizmet müddetinin sayılmaması ve rütbenin 
geri alınmasıdır. Bu ceza, kanunda yazılı yerlerde ve yalnız 
muvazzaflar hakkında hükmolunur. 

2 - Muvazzaflığı bitirmiyenlerden yeni baştan askerlik 
cezasile mahkûm olanlar hem duhullerinden, sayılmıyan 
müddet kadar fazla hizmet edereler. Muvaazzaflığı bitirdiği 
halde görülen lüzum üzerine terhis olunmıy anlar dan işbu 
cezaya mahkûm olanların yalnız muvazzaflığı bitirdikten 
cürmü yaptıkları tarihe kadar geçen -hizmet müddetleri 
sayılmaz. Ve bunlar hem duhullerinden o kadar fazla hizmet 
ederler. 

3 - Yeni baştan askerlik 
çoğaltmaz. 

mahkûmiyeti askerlik çağını 

Askerler hakkındaki ce- OTUZ DOKUZUNCU MADDE — 
zalann hangi hapisane- i - Tart ve ihraç cezalarını mucip olmıyan ceza hüküm-
lerde infaz olunacağı leri zabitler hakkında askerî hapishanelerde infaz olunur. 

2 - Tart ve ihraç cezalarını mucip olan ceza hükümleri 
zabitler hakkında umumî hapishanelerde infaz olunur. 

3 - Efrat hakkında müddeti altı aydan fazla hükmedilen 
ağır hapis ve hapis cezaları umumî hapishanelerde infaz 
olunur. Şu kadarki bunlardan askerlik alametleri kaldırılır. 
Ve bunlara ceza müddetlerinin hitamında muvazzaflık baki
yesi ikmal ettirilir. 

4 - Mekteplerinden kayıtları terkin olunan askerî talebe 
hakkındaki ceza hükümleri umumî hapishanelerde infaz olu
nur. .......... 



- 2 0 -

İKİNCt FASIL 
Cürme teşebbüs 

Cürme teşebbüs 
MADDE 41 — 
1 - Askerî cürümlerde müteşebbisler hakkında 

Türk ceza kanununun 61, 62, 63 üncü maddeleri 
hükümleri tatbik olunur. 

2 - İkmal edilmiş bir cürmün cezasile beraber 
askerî fer'î cezalardan birinin hükmedilmesi de 
lâzım veya caiz ise işbu cezalar teşebbüsün müs-
telzim olduğu ceza ile beraber hükmedilir veya 
edilebilir. 

\ ÜÇÜNCÜ FASIL 
:' Cürümde iştirak 

; Cürümde iştirak 
MADDE 42 — 
1 - Askerî (Cürümlerde iştirak halinde Türk ceza 

kanununun 6,4 ilâ 67 inci maddeleri hükümleri 
tatbik olunur. 

2 - Hizmete müteallik hususatta verilen emir 
bir suç teşkil ederse bu .suçun işlenmesinden emir 
veren mes'uldür. 

3 - Aşağıdaki hallerde madunada faili müşterek 
cezası verilir. 

A : Kendisine verilen emrin hududunu tecavüz 
etmiş ise, 

B : Âmirin emrinin adlî ve askerî hiç bir suç 
maksadını ihtiva eden bir fiile müteallik olduğu 
kendisince malûm ise, 

Cürümde tekerrür 
DÖRDÜNCÜ FASIL 

Cürümde tekerrür 
MADDE 43 — 
1 - Bir suç mükerrer addolunarak işbu kanu

nunun o suretle gösterdiği hükümlerin ve cezala
rın tatbiki için suçlunun askerî bir cürümden dolayı 
bir, Türk askerî mahkemesinde mahkûm olarak 
ceza görüldükjten sonra ayni askerî cürmü tekrar 
yapması lâzımıdır. Bu hüküm evvelce verilen ceza 
kısmen tenfiz edilmiş veya kamilen affolunmuş 
olsa bile tatbik olunur. Şu kadarki cezanın tenfi-
zinden veya affinden itibaren yeni suçun yapıl-

5 - Askerî mahkemelerden siviller hakkında5 

hükmedilen ağır hapis ve hapis cezalan umumî 
hapishanelerde çektirilir. 

İKİNCİ FASIL 
Cürme teşebbüs 

Teşebbüs 
MADDE 40 — 
1 - Askerî cürümlerde müteşebbisler hakkında 

Türk ceza kanununun 61,62,63 üncü maddeleri 
hükümleri tatbik olunur. 

2 - İkmal edilmiş bir cürmün cezasile beraber 
askerî fer'î cezalardan birinin hükmedilmesi de 
lâzım veya caiz ise işbu cezalar teşebbüsün mucip 
olduğu ceza ile beraber hükmedilir veya edilebilir. 

ÜÇÜNCÜ FASIL 
Cürümde ve kabahatte iştirak 

İştirak 
MADDE 41 — 
1 - Askerî cürümlerde ve kabahatlerde iştirak 

halinde, Türk ceza kanununun 64 ile 67. maddeleri 
hükümleri tatbik olunur. 

2 - Hizmete müteallik hususlarda verilen emir 
bir suç teşkil ederse bu suçun işlenmesinden emir 
veren mes'uldür. 

3 - Aşağıdaki hallerde madunuda filimüşterek 
cezası verilir. 

A : Kendisine verilen emrin hududunu aşmış 
ise. 

B : Amirin emrinin adlî ve askerî bir suç mak
sadını ihtiva eden bir fiile müteallik olduğu ken
disine malûm ise. 

DÖRDÜNCÜ FASIL 
Cürümde tekerrür 

Tekerrür 
MADDE 42 — 
1 - Bir suçun mükerrer sayılması ve işbu ka

nunun o suretle gösterdiği hükümlerin ve cezaların 
tatbik edilmesi için suçlunun askerî bir cürümden 
dolayı bir Türk askerî mahkemesinde mahkûm ola
rak ceza gördükten sonra yani askerî cürmü tekrar 
yapması lâzımdır. Bu hüküm evvelce verilen ceza 
kısmen tenfiz edilmiş veya kamilen affolunmuş 
olsa bile tatbik olunur. Şu kadarki cezanın tenfi-
zinden itibaren yani suçun yapıldığı tarihe kadar 
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5 - Askerî mahkemelerden siviller hakkında hükmedilen 

ağır hapis ve hapis cezaları umumî hapishanelerde çektirilir. 

-\ İKİNCî FASIL 
Cürme teşebbüs 

Teşebbüs KIRKINCI MADDE — 
1 - Askerî cürümlerde meteşebbisler hakkında Türk 

ceza kanununun 61, 62, 63 üncü maddeleri hükümleri tatbik 
olunur. 

2 - Bir cürmün cezasüe beraber askerî fer'î cezalardan 
birinin hükmedilmesi lâzım veya caiz ise o cürme teşebbüs 
halinde dahi bu fer'î ceza verilir, veya verilebilir. 

ÜÇÜNCÜ FASIL 
Cürümde ve kabahatte iştirak 

İştirak KIRK BÎRlNCl MADDE — 
1 - Askerî cürümlerde ve kabahatlerde iştirak halinde, 

Türk ceza kanununun 64 üncüden 67 inciye kadar olan mad
deler hükmü tatbik olunur. 0 

2 - Hizmete müteallik hususlarda verilen emir bir suç 
teşkil ederse bu suçun işlenmesinden emir veren mes'uldur. 

3 - Aşağıdaki hallerde maduna da faili müşterek cezası 
verilir: 

A : Kendisine verilen emrin hududunu aşmiş ise 

B : Amirin emrinin adlî ve askerî bir suç maksadını 
ihtiva eden bir fiile müteallik olduğu kendisince malumise. 

DÖRDÜNCÜ FASIL 
Cürümde tekerrür 

Tekerrür KIRK ÎKÎNCÎ MADDE — 
1 - Bir cürüm işliyenin mükerrir sayılması ve bu kanu

nun o suretle gösterdiği hükümlerin ve cezaların tatbik edil
mesi, suçlunun askerî bir cürümden dolayı bir Türk askeri 
mahkemesinde mahkûm olarak ceza gördüketn sonra aynı 
askerî cürmü tekrar yapmasına bağlıdır. 

Bu hüküm evvelce verilen ceza kısmen tenfiz edilmiş ve 
ya hususî af yolila düşmüş olsabile tatbik olunur. Şu kadarki 
cezanın tenfizinden veya affından itibaren yeni cürmün 
işlendiği tarihe kadar aradan beş sene geçmiş ise bu hüküm-
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dığı tarihe kadar aradan beş sene geçmiş ise bu 
hükümler tatbik olunmaz. 

2 - Tekerrürün taaddüdünde ayni kaide ca-
ridri. 

! BEŞİNCİ FASIL 
Suçların ve cezaların içtimai 

Cürüm ve cezaların içtimai 
MADDE 44 — 
1 - Bu kanunda yazılı cürümlerle cezaların 

içtimaında Türk veza kanununun 68 ilâ 80 inci 
maddeleri hükümleri tatbik olunur. 

2 - Bir araya gelen cezalar ayni neviden kısa 
hapis cezalarmidan ibaret ise mecmuuna bir kısa 
hapis cezası vjerilir ve içtima hali sebebi şiddet 
addolunur. 

3 - Kısa hapjis cezaları ayni neviden değil ise 
umumî ceza en ağır cezanın azamî haddine göre 
tayin olunur. Bir gün karanlık hapis iki gün ri-
yazat hapsine bir gün riyazat hapsi iki gün oda 
hapsine müsavi! addolunur. 

4 - Müteaddit cürümlerin istilzam ettiği ceza
lardan velevki yalnız birile beraber fer'i bir ceza
nın dahi hükmedilmesi lâzım ise hükmolunur. 
Caiz ise hükmolunabilir. 

ALTINCI FASIL 
Cezaya ehliyet veren ve bunu kaldıran ve 

hafifleten sebepler 

Cezaya ehliyet veren kaldıran ve 
\ hafifleten sebepler 

MADDE 45!— Cezaya ehliyet veren ve bunu 
kaldıran veya hafifleten sebeplere dair Türk ceza 
kanununun birinci kitabının dördüncü babında 
yazdı hüküm]et bu kanunda hilafı söylenmedikçe 
askerî cezalar hakkında da mer'idir. * 

Din ve viâflana nazaran lâzım addedilen 
hareketler cezaya ehliyeti kaldırmaz 

MADDE 46!— Bir şahsın sureti hareketini 
vicdanına veya dinine nazaran lâzım addetmiş 
olması filin veya ihmalin cezayı müstelzim olma
sına mani olmaz. 

Korku ve ihtayarî sarhoşluk cezayı hafifletmez 
MADDE 47 — 
1 - Vazife ve hizmette şahsî tehlike korkusu 

cezayı safifletemez. 

aradan beş sene geçmiş ise bu hükümler tatbik ö-
lunamaz. 

BEŞİNCİ FASIL 
Cürüm ve cezaların içtimai 

Cürüm ve cezaların içtimai 
MADDE 43 — 
1 - Bu kanunda yazılı cürümlerle cezaların iç

timaında Türk ceza kanununun 68 ilâ 80 maddeleri 
hükümleri tatbik olunur. 

2 - Bir araya gelen cezalar aynı neviden kısa 
hapis cezalarından ibaret ise mecmuuna bir kısa ha
pis cezası verilir. Ve içtima hali sebebi sayılır. 

3 - Kısa hapis cezaları aynı neviden değil ise u-
mumî ceza en ağır cezanın azamî haddine göre ta
yin olunur. Bir katıksız hapis iki gün oda hapsine 
müsavi tutulur. 

4 - Müteaddit cürümlerin cezalarından velevki 
yalnız birile beraber fer'î bir cezanın dahi hükm-
jdilmesi lâzım ise hükmolunur. Caiz ise hükmolu
nabilir. 

ALTINCI FASIL 
Cezaya ehliyet veren ve bunu kaldıran ve 

hafifleten sebepler 

Cezaya ehliyet veren kaldıran ve 
hafifleten sebepler 

MADDE 44 — Cezaya ehliyet veren ve bunu 
kaldıran veya hafifleten sebeplere dair Türk ceza 
kanununun birinci kitabının dördüncü babında 
yazılı hükümler, bu kanunda hilafı söylenmedikçe 
askerî cezalar hakkında da meridir. 

Din ve vicdana göre lâzım sayılan hareketler 
cezaya ehliyeti kaldırmaz 

MADDE 45 — Bir şahsın hareketini vicdanı
na4 göre lâzım saymış olması, yapmak veya 
yapmamakla vukua gelen bir suçun cezayi mucip 
olmasına mani değildir. 

i 

Korku ve ihtiyarî sarhuşluk cezayi hafifletmez 
MADDE 46 — 

1 - Vazife ve hizmette şahsî tehlike korkusu ce
zayi hafifletmez. 
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ler tatbik olunmaz. ' ^ ' 

2 - tekerrürün teaddüdünde aynı kaide caizdir. 

Cürüm ve cezaların iç
timai 

Z-y BEŞİNCİ FASIL 
.' Cürüm ve cezaların içtimai 

KIRK ÜÇÜNCÜ MADDE — 
1 - Bu kanunda yazılı cürümlerle cezaların içtimamda 

Türk ceza kanununun 68 inciden 80 inciye kadar olan mad
deleri hükmü tatbik olunur. 

2 - Bir araya gelen cezalar ayni neviden kısa hapis ceza
larından ibaret ise mecmuuna bir kısa hapis cezası verilir. 
Ve içtima hali şiddet sebebi sayılır. 

3 - Kısa hapis cezaları aynı neviden değil ise umumî 
ceza en ağır cezanın azamî haddine göre tayin olunur. Bir 
gün katıksız hapis iki gün oda hapsine müsavi tutulur. 

4 - Müteaddit cürümlerin cezalarından velevki yalnız 
birile beraber fer'î bir cezanın dahi hüküm edilmesi lâzım 
veya ayni caiz ise bu fer'î ceza hükmolunur veya hükmo-
lunabilir. 

ALTINCI FASIL 
Cezaya ehliyet veren ve bunu kaldıran ve hafifleten sebepler 

Cezaya ehliyet veren, 
kaldıran ve hafifleten 

sebepler 

KIRK DÖRDÜNC ÜMADDE — Cezaya ehliyet veren 
ve bunu kaldıran veya hafifleten sebeplere dair Türk ceza 
kanununun birinci kitabının dördüncü babında yazılı hü
kümler, bu kanunda hilafı yazılı olmadıkça askerî cezalar 
hakkında da mer'idir. 

Din ve vicdana göre lâ- KIRK BEŞİNCİ MADDE — Bir şahsın hareketini 
zım sayılan hareketler veya yapmamakla vukua gelen bir suçun cezayi mucip olma-
cezaya ehliyeti ve tesiri vicdanına veya dinine göre lâzım saymış olması, yapmak 

sına mani teş'kil etmez. 

Korku ve ihtiyarî sarhoş
luğun cezaya tesiri 

KIRK ALTINCI MADDE — 
1 - Vazife ve hizmette şahsî tehlike korkusu cezayi ha

fifletmez, 
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2 - İnzibat tecavüzünde ve kabahatlerinde ve I 

kezalik hizmet esnasında yapılan cürümlerde ih
tiyarî sarhoşluk kat'iyen cezanın tahfifine ma-
nidri. 

YEDÎNCt FASIL 
Cezaların tecili 

Cezaların tecili 
MADDE 48 — Türk ceza kanununun birinci 

kitabının müstakil «faslında yazılı olan cezaların 
tecili hakkındaki kaideler aşağıdaki hükümler 
nazarı dikkate alınmak üzere askerî suçlardan 
dolayı hükmedilen cezalar hakkında da tatbik 
olunur: 

A : Türk ceza kanunu mucibince bir kabahat 
filinden dolayı mahkûm olan ve cezası tecil edilen 
bir kimse bir sene ve kezalik mezkûr kanuna tev
fikan hapis cezasile mahkûm olan ve cezası tecil ı 
edilen bir kimse beş sene içinde askerî bir cürüm
den dolayı hapis veya 'daha ağır bir cezaya mah
kûm olur ve askerî cürüm Türk ceza kanunu mu
cibince müstelzimi ceza efalden bulunmaz ise 
ikinci mahkûmiyet evvelki cezanın teciline mani 
olamaz. 

B : Evvelki mahkûmiyet askerî bir suç için 
verilmiş bir ceza olur ve bu askerî suç Türk ceza 
kanunu mucibince cezayı müstelzim bir fiil bu
lunmazsa ikinci fiilden dolayı Türk ceza kanunu 
mucibince verilecek cezanın teciline birinci fiil 
mani olmaz. 

SEKİZİNCİ FASIL 
Müşterek hükümler 

Askerî cürümler şikâyete hağlı değildir 
MADDE 49 — Askerî cürümlerde takibat ta

arruz olunan kimsenin talep ve şikâyetine bağlı 
değildir. 

Askerî cürümlerde dava ve cezanın nasıl düşeceği 

MADDE 50 — Aşağıdaki fıkralarda yazılı hü
kümler mahfuz olmak üzere askerî suçlarda dava 
ve cezanın düşmesi hakkında Türk ceza kanunu
nun birinci babının dokuzuncu faslı hükümleri 
tatbik olunur. 

A : Firar ve izinsizlik fiilleri hakkında dava 
müruru zamanı umumî askerî mükellefiyetlerin 
ye bizzat deruhte etmiş oldukları vazifenin bit-

2 - Disiplini tecavüz ve kabahatlerinde veya 
hizmet esnasında yapılan suçlarda ihtiyarî sarhoş
luk cezayi kat'iyen hafifletmez. 

YEDİNCİ FASIL 
Cezaların tecili 

Cezaların tecili 
MADDE 47 — Türk ceza kanununun birinci 

kitabının müstakil faslında yazılı olan, cezaların 
tecili hakkındaki kaideler aşağıdaki hükümler 
nazarı dikkate alınmak üzere, askerî suçlardan 
dolayı hükmedilen cezalar için de tatbik olunur: 

A: Türk ceza kanunu mucibince bir kabahat 
filinden dolayı mahkûm olan ve cezası tecil edilen 
bir kimse bir sene içinde ve yine mezkûr kanuna 

[ tevfikan hapis cezasile mahkûm olan ve cezası 
tecil edilen bir kimse beş sene içinde askerî bir 
cürümden dolayı hapis veya daha ağır bir ceza
ya mahkûm olur ve askerî cürüm Türk ceza ka
nunu mucibince cezayi mucip fiillerden bulun
maz ise, ikinci mahkûmiyet evvelki cezanın teci
line mani olamaz. 

B : Evvelki mahkûmiyet askerî bir suç için veril
miş bir ceza olur ve bu askerî suç Türk ceza ka
nunu mucibince cezayi mucip bir fiil bulunmazsa 
ikinci fiilden dolayı Türk ceza kanunu mucibin
ce verilecek cezanın teciline birinci fiil mani 
olmaz. 

SEKİZİNCİ FASIL 
Müşterek hükümler 

Askerî cürümler şikâyete bağlı değildir 
MADDE 48 — Askerî cürümlerde takibat, ta

arruz olunan kimsenin talep ve şikâyetine bağlı 
değildir. 

Askerî cürümlerde dava ve cezanın nasıl 
düşeceği 

MADDE 49 — Aşağıdaki fıkralarda yazılı 
hükümler mahfuz olmak üzere, askerî suçlardan 
dava ve cezanın düşmesi hususunda, Türk ceza 
kanununun birinci babının dokuzuncu faslı hü
kümleri tatbik olunur. 

A: Firar ve izinsizlik fiilleri için dava müru
ru zamanı bütün askerî mükellefiyetlerin veya 

I bizzat girmiş oldukları taahhüdün bitmesinden 
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2 - Disiplin tecavüzünde ve kabahatlerinde veya hizmet 

esnasında yapılan suçlarda ihtiyarî sarhoşluk cezayi hafif-
letemez. 

YEDİNCİ FASIL 
Cezaların tecili 

cezaların tecili KIRK YEDlNCÎ MADDE — Türk ceza kanununun 
,'-•• birinci kitabının müstakil faslında, yazılı olan, cezaların 

tecili hakkındaki kaideler aşağıdaki hükümler nazarı dikkate 
alınmak şartile, askerî suçlardan dolayı hükmedilen cezalar 
içinde tatbik olunur: 

A : Türk ceza kanunu mucibince bir kabahat fiilinden 
dolayı mahkûm olan ve cezası tecil edilen bir sene içinde 
ve yine mezkûr kanuna tevfikan hapis cezasile mahkûm 
olan ve cezası tecil edilen bir kimse beş sene içinde askerî bir 
cürümden dolayı hapis veya daha ağır bir cezaya mahkûm 
olur. Ve askerî cürüm Türk ceza kanunu mucibince cezayı 
mucip fiillerinden bulunmazsa, ikinci mahkûmiyet evvelki 
cezanın teciline mani olmaz. 

B : Evvelki mahkûmiyet askerî bir suç için verilmiş bir 
ceza olur ve bu askerî suç Türk ceza kanunu mucibince ceza^ 
yi mucip bir fiil bulunmazsa ikinci fiilden dolayı Türk ceza 
kanunu mucibince verilecek cezanın teciline birinci fiil 
mani olmaz. 

Askerî cürümlerin takibi 
şikâyete bağlı değildir 

SEKİZİNCİ FASIL 
Müşterek hükümler 

KIRK SEKlZÎNCÎ MADDE — Askerî cürümlerde 
takip, taaruz olunan kimsenin talep ve şikâyetine bağlı 
değildir. 

Askerî cürümlerde dava KI#K DOKUZUNCU MADDE — Aşağıdaki fıkralarda 
ve cezanın nmıl düşeceği yazılı hükümler mahfuz olmak üzere, askerî suçlarda dava 

ve cezanın düşmesi hususunda, Türk ceza kanununun birinci 
babının dokuzuncu faslı hükümleri tatbik olunur. 

A r Firar ve izinsizlik fiilleri hakkında dava müruruzîama-
m bütün askerî mükellef iyetlerin veya bizzat girmiş oldukları 
taahhüdün bitmesinden itibaren cereyana başlar. Bu gibi 
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meşinden itibaren cereyana başlar. Bu gibi efra
dın ikmal edilecek mükellefiyetleri derdestlerinde. 
ikmal ettirilir. 

B : Hiyanet cürümlerile maznun ve mahkûm 
olanlar hakkınca müruru zaman yoktur. 

Cezanın nasıl tezyit olunacağı 
MADDE 51 — Bu kanunda bir suç için şahsî 

hürriyeti tahdit eden bir cezanın tezyit edileceği 
yazılı olan yerlerde mezkûr ceza mavzu bahsolan 
cürüm için muayyen olan cezanın iki misline ka
dar çoğaltılabailir. Maamafîh işbu ceza kendi ne
vinin kanunen mahdut olan azamî haddini 
•geçemez. 

Cezanın tezyidini icap eden sebepler 
MADDE 52 — Bu kanunda hususî bir hüküm 

tayin edilmemiş oldukça aşağıdaki haller be
hemehal cezanin tezyidini müstelzimdir: 

A : Madunlarla birlikte bir suçu yapmak veya 
madunların bir suçuna iştirak etmek. 

. B : Suç silâhın veya resmî nüfuz ve salâhiyetin 
sui istimali suretile hizmetin ifası esnasında 
yapılmak. 

C : Müteaddit şahıslar tarafından müçtemian 
veya her kesin gözü önünde müttehiden suç 
yapmak. 

Memnu hakların ne suretle iade olunacağı 
ve neticeleri 

MADDE 53 — 
1 - Türk ceza kanunu ile ceza usulü muhake

meleri kanununun memnu hakların iadesi hak
kındaki hükümleri askerî şahıslar hakkında da 
tatbik olunur. 

2 : Memnu hakların iadesine karar verildiği 
veya affı umumî ilân edildiği takdirde mahkû
miyetle zayi olan bilcümle askerî rütbe, unvan, 
memuriyet, ni^an, ve askerî hizmet esnasında ikti
sap olunan tekaüt ve sair hukuk avdet etmez. 

Meşruten tahliye 
MADDE 54 — 
1 - Türk ceza kanununun 16 ve 17 inci madde

leri hükümelıfine tevfikan askerî mahkemeler 

itibaren cereyana başlar. Bu gıhı efradın tamam-
. lanacak mükellefiyetleri tutuldukları zaman ta

mamlattırılır. 
B : Hiyanet cürümlerile maznun ve mahkûm 

olanlar hakkında müruru zaman yoktur. 

Cezanın nasıl arttırılacağı 
MADDE 50 — Bu kanunda bir suç için şah

sî hüriyeti tahdit eden bir cezanın arttırılacağı 
yazılı olan yerlerde mezkûr ceza mevzubahs olan 
cürüm için muayyen olan cezanın iki misline ka
dar çoğaltılabilir. Maamafih işbu ceza kendi nev'-
inin kanunen mahdut olan azamî haddini geçmez. 

Cezanın arttırılmasını icap eden sebepler 
MADDE 51 — Bu kanunda hususî bir hüküm 

tayin edilmemiş oldukça aşağıdaki haller beheme
hal cezanın arttırılmasını muciptir: 

A: Madunlarla birlikte bir suçu yapmak veya 
madunların bir suçuna iştirak etmek; 

B : Suç silâhın veya resmî nüfuz ve salâhiyetin 
sui istimali suretile hizmetin ifası esnasında ya
pılmak ; 

C: Müteaddit şahıslar tarafından toplu olarak 
veya herkesin gözü önünde birlikte suç yapılmak. 

Memnu hakların ne suretle geri verileceği 
ve neticeleri 

MADDE 52 — 
1 - Türk ceza kanunu ile ceza muhakeme usu

lü kanununun memnu hakların geri verilmesi hu
susundaki hükümleri askerî şahıslar hakkında da 
tatbik olunur. 

2 - Memnu hakların geri verilmesine karar 
verildiği takdirde mahkûmiyetle zayi olan bil
cümle askerî rütbe, unvan, memuriyet, nişan ve 
askerî hizmet esnasında kazanılan tekaütlük ve 
sair haklar geri gelmez. Şu kadar ki bu kararı 
alan tekrar orduya girerse yeni baştan rütbe, ni
şan ve madalya ve tekaüt hakkı kazanabilir. 

3- Umumî af ilânında mahkûm bulunan aske
rî şahsın nişan, rütbe ve madalya ve tekaütlük 
hakkının geri verilmesi, ancak umumî af kanu
nunda yazılı olmağa bağlıdır. 

Meşrutan tahliye i 
MADDE 53 — 
1 - Türk ceza kanununun 16 ve 17 maddeleri 

hükümlerine tevfikan askerî mahkemeler tara-
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Cezanın nasıl arttırılacağı 

efradın tamamlanacak mükellefiyetleri tutuldukları zaman 
tamamlattırılır. 

B : Hiyanet cürümlerile maznun ve mahkûm olanlar 
hakkında müruru zaman yoktur. 

ELLÎNCÎ MADDE — Bu kanunda bir suç için şahsî 
hürriyeti tahdit eden bir cezanın arttırılacağı yazılı olan 
yerlerde mezkûr ceza mevzubahs cürüm için muayyen olan 
cezanın iki misline kadar çoğaltılabilir. Şu kadarki ceza o 
cürüm için kanunda yazılı azamî haddi geçemez. 

Cezanın arttırılmasını ELLÎ BÎRÎNCÎ MADDE — Bu kanunda hususî bir 
icap eden sebepler hüküm tayin edilmemiş oldukça aşağıdaki haller her halde 

cezanın arttırılmasını muciptir: 

A : Madunlarla birlikte bir suçu yapmak veya madunların 
bir suçuna iştirak etmek; 

B : Suç silâhın veya resmî nüfuz ve salâhiyetin sui 
istimali suretile hizmetin ifası esnasında yapılmak; 

C : Suç müteaddit şahıslar tarafından toplu olarak veya 
her kesin gözü önünde birlikte işlenmek. 

Memnu hakların ne su- ELLÎ ÎKÎNOÎ MADDE — 
retle geri verileceği ve i - Türk ceza kanunu ile ceza muhakemeleri usulü kanu-

neticeleri nunun memnu hakların geri verilmesi hususundaki hüküm
leri askerî şahıslar hakkında da tatbik olunur. 

2 - Memnu hakların geri verilmesine karar verildiği tak
dirde mahkûmiyetle zayi olan bilcümle askerî rütbe, unvan, 
memuriyet, nişan ve askerî hizmet esnasında kazanılan teka
ütlük ve sair haklar geri gelmez. Şu kadarki bu kararı alan 
tekrar orduya girerse yeni baştan rütbe, nişan ve madalya 
ve tekaüt hakkı kazanabilir. 

3 - Umumî af ilânında mahkûm bulunan askerî şahsın 
nişan, rütbe ve madalya ve tekaütlük hakkının geri verilme
si, ancak umumî af kanununda yazılı olmağa bağlıdır. 

meşruten tahliye ELLÎ ÜÇÜNCÜ MADDE — 
1 - Türk ceza kanununun 16 ve 17 inci maddeleri hüküm

lerine tevfikan askerî mahkemeler tarafından mahkûm olan 



tarafından mahkûm olan askerî şahıslar hakkında 
meşruten tahliye ka ran verilebilir. 

2 - Gerek askerî ve gerek umumî mahkemeler
den meşruten tahliye kararı istihsal edenlerin 
ikmal edilecek askerî mükellefiyetleri varsa tah
liyelerinde ikmal ettirilir. 

3 - Meşruten tahliye karan istihsal edenler 
askerî mükellefiyetlerini ifa esnasında sureti mah
susada takayyüt altında bulundurulur. Mahkûm 
kat ' î surette tahliyeye kadar şahsî hürriyeti tah
dit eden mücazatı müstelzim bir cürüm işlerse 
veya mecbur olduğu şeraiti ifa etmezse kolordu 
kumandanının emrile meşruten tahliye kararı 
geri alınır. 

Bu halde mahkûm gerek birinci mahkûmiyetin 
ve gerek yeni eürmün icabettiği bütün cezaları 
çekmek üzere hemen hapishaneye gönderilir. Şu 
kadarki meşruten tahliye kararı geri alınıncaya 
kadar vaki olan hizmeti askerlik hizmetinden 
mahsup olunur. 

İkinci bap 
Cürümler ve garazları 

BÎRÎNCÎ FASIL 
Askerî şahısların askerî cürümleri 

Vatan aleyhindeki cürümler 
MADDE 55 — Vatan aleyhinde bir cürüm ya

pan askerî şahıslar hakkında Türk ceza kanunu
nun 125 ilâ 145 inci maddeleri hükümleri tatbik 
olunur. 

Hıyaneti harbiye cürümleri sureti umumiyede 
MADDE 56 — Seferberlikte vatan aleyhinde 

yapılan cürümler kimin tarafından yapılırsa ya
pılsın hiyaneti harbiye addolunur ve 57 inci mad
de hükümleri mahfuz kalmak üzere Türk ceza 
kanununda yazılı cezalarla cezalandırılır. 

Hiyaneti harbiye cürümleri sureti hususiyede 
MADDE 57 — 
1 - Seferde, bir düşman kuvvetine yardım 

etmek, veya Türkiye Cumhuriyeti veyahut müt-

fından mahkûm olan askerî şahıslar hakkında meş
rutan tahliye kararı verilebilir. 

2 - Gerek askerî ve gerek umumî mahkemeler
den şart ile tahliye kararı alanların tamamlana
cak mükellefiyetleri varsa tahliyelerinde tamam
lattırılır. 

3 - Şart ile tahliye kararı alanların askerî 
mükellefiyetleri ifa ederken sureti mahsusada 
tekayyüt altında bulundurulur. Mahkûm kat ' î su
rette tahliyeye kadar şahsî hüriyeti tahdit eden 
mücazatı mucip bir cürüm işlerse veya mecbur 
olduğu şartları ifa etmezse kolordu kumandanı
nın emrile şart ile tahliye kararı geri alınır. 

Bu halde mahkûm gerek birinci mahkûmiyetin 
ve gerek yeni eürmün icap ettiği bütün cezaları 
çekmek üzere hemen hapishaneye gönderilir. Şu 
kadar ki şart ile tahliye kararı geri alınıncaya 
kadar vaki olan hizmeti askerlik hizmetinden sa
yılır. ( 

İkinci bap 
Cürümler ve cezaları 

BÎRÎNCÎ FASIL 
Hiyanet 

Vatan aleyhindeki cürümler 
1 MADDE 54 — Vatan aleyhinde bir cürüm ya
pan askerî şahıslar Türk ceza kanununun 125 ilâ 

1145 maddeleri hükümleri tatbik olunur. Türk ce
za kanununun 139 maddesile 140 maddesinin 139 
maddeye matuf olan hüküm ve 143,144,145 mad
deleri ile 141 maddesinin 139 maddeye matuf 
hükmü müstesna olmak üzere. 

Hiyaneti harbiye cürümleri umumî surette 
MADDE 55 — Seferberlikte vatan aleyhinde 

yapılan cürümler kimin tarafından yapılırsa ya
pılsın hiyaneti harbiye sayılır ve 56 maddede hü
kümleri mahfuz kalmak üzere Türk ceza kanu
nunda yazılı cezalarla cezalandırılır. 

Hiyaneti harbiye cürümleri hususî surette 
MADDE 56 — 
1 - Seferde bir düşman kuvvetine yardım et

mek veya Türkiye Cumhuriyeti ve yahut mütte-
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askerî şahıslar hakkında meşruten tahliye kararı verilebilir. 

2 - Gerek askerî ve gerek, umumî mahkemelerden şartla 
tahliye kararı alanların tamamlanacak askerî mükellefiyet
leri varsa tahliyelerinde tamamlattırılır. 

3 - Şartla tahliye karârı alanlar askerî mükellefiyetleri
ni ifa ederken sureti mahsusada takayyüt altında bulundu
rulur. Mahkûm kat 'î surette tahliyeye kadar şahsî hüriyeti 
tahdit eden mücazatı mucip bir cürüm işlerse veya mecbur 
olduğu şartları ifa etmezse kolordu kumandanının emrile 
ş'artle tahliye kararı geri alınır. Bu halde mahkûm 

, gerek birinci mahkûmiyetin *ve gerek yeni cürmün 
icap ettiği bütün cezaları çekmek üzere hemen hapis
haneye gönderilir. Şu kadarki şartla tahliye kararı geri 
almmcıya kadar vaki olan hizmeti askerlik hizmetinden sa
yılır. 

tJçüncü bap 
Cürümler ve cezaları 

BÎRÎNCÎ FASIL 
'•" r Hiyanet 

Vatan aleyhindeki cü- ELLİ DÖRDÜNCÜ MADDE — Vatan aleyhinde bir cü-
rümler rüm yapan askerî şahıslar hakkında Türk ceza kanununun 

125 inciden 145 inci maddeye kadar olan maddeleri hüküm
leri tatbik olunur. 

Hıyaneti harbiye cürüm- ELLİ BEŞİNCİ MADDE — Seferberlikte vatan aleyhin
i n : umumî suretle de yapılan cürümlerden Türk ceza kanununun 139. maddesiie 

140. maddesinin 139. maddeye matuf olan hükmü ve 143,144, 
145. maddelerüe 141. maddesini 139. maddeye matuf hükmü 
müstesna olmak üzere vatan aleyhine cürümler kimin tara
fından yapılırsa yapılsın hiyaneti harbiye sayılır ve 56 mcı 
madde de hükmü mahfuz kalmak üzere Türk ceza kanunun
da yazılı cezalarla cezalandırılır. 

Hıyaneti harbiye cürüm- ELLl ALTINCI MADİ)E — 
leri hususî surette l - Seferberlikte bir düşman kuvvetine yardım etmek ve

ya Türkiye Cumhuriyeti ve' yahut müttefikleri kuvvetlerine 
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tefikleri kuvvetlerine fenalık yapmak niyet ve 
kasdile aşağıda yazılan cürümlerden birini işli-
yenler hiyaneti harbiye ( 56 § ) dan dolayı idam 
olunur: 

I - Türk cöza kanununun 128, 129,132,133,134, 
135, 140 meı jmaddelerinde yazılı olan suçlardan 
birini yapmak, 

2- Silâh taşımağa kabiliyetli olan kimseleri 
düşman tarafına geçirmek, ve yahut Türkiye ve 
müttefikleri harp kuvvetlerine mensup şahısları 
düşman tarafına gitmeğe teşvik etmek, 

3 - Türkiye* Cumhuriyeti veya müttefik bir dev
letin harp kuvvetleri içinde kıyama sebep olmak, 

4 - Nöbetçiler, karakollara mahsus mahrem ta
limatı ve tenbihatı parolaları veya parola işaret
lerini ifşa etmek, 

5 - Düşman krşısında haberleri veya hizmete 
müteallik tebliğleri tahrif etmek veya doğrusunu 
yapmada ihmal etmek, 

6 - Türkiye veya müttefikleri kıtaatına karşı 
olan bir teşebbüste düşmana kılağuzluk etmek ve 
yahut muharipl bulunan Türkiye ve müttefikleri 
kıtaatını kılağüz olarak yanlış yola götürmek, 

7 - Düşman karşısında kıtaatı tehyiç edecek ve
ya yanlış hareketlere.ve fiillere sevkeyliyecek tarz
da herhangi bijr işareti askeriye vermek ve yahut 
firara teşvik etmek veya dağılmış olan askerlerin 
toplanmasına rjıani olmak, 

8 - Bir hizmjet emrini kamilen veya kısmen icra 
edilmemiş olarak bırakmak ve yahut kendiliğin
den tebdil etmek, 

9 - Düşman ordusunda veya donanmasında ve 
yahut düşman imemleketinde bulunan şahıslar ile 
harbin idaresine taallûk eden hususlar hakkında 
şifahî veya tahrirî münasebette bulunmak ve yahut 
böyle bir münasebete tavassut etmek, 

10 - Düşman beyanname ve ilânnamelerini or
duya yaymak ye dağıtmak, 

I I - Kıtaatı iaşe vazifesile mükellef iken bu 
vazifede ihmal etmek, 

12 - Harp eserlerini serbest bırakmak veya ka
çırmak, 

13 - Muhaberatta kullanılan işaretleri havi mec
muaları veya hulâsasını düşmana iblâğ etmek, < 

14 - Deniz ve! hava sefinelerinin ve tayyarelerin 
harp aletlerini veya makine ve teçhizatını tahrip 

fikleri kuvvetlerine fenalık yapmak kasdile aşa
ğıda yazılan cürümlerden birini işliyenler hiyane
ti harbiye (56) dan dolayı ölüm cezasile cezalan
dırılırlar. 

A : Türk ceza kanununun 128. 129. 132. 133. 
134. 135. ve 140 inci maddelerinde yazılı olan suç
lardan birini yapmak. 

B : Silâh taşımağa kabiliyeti olan kimseleri 
düşman tarafına geçirmek ve yahut Türkiye ve 
müttefikleri harp kuvvetlerine mensup şahıslan 
düşman tarafına gitmeğe teşvik etmek. 

G : Türkiye Cumhuriyeti veya müttefik bir 
devletin harp kuvvetleri içinde fesat veya isyana 
sebep olmak. 

D : Nöbetçilere ve karakollara mahsus mah
rem talimatı ve tenbihleri, parolaları ve parola 
işaretlerini ifşa etmek. 

E : Düşman karşısında haberleri veya hizmete 
müteallik tebliğleri tahrif etmek veya doğrusunu 
yapmada ihmâl etmek. 

F : Türkiye veya müttefikleri kıtaatına kar
şı olan bir teşebbüste düşmana kılavuzluk etmek 
ve yahut muharip bulunan Türkiyeye ve mütte
fikleri kıtaatına kılavuz iken onları yanlış yola 
götürmek. 

Gr : Düşman karşısında kıtaatı tehyiç ede
cek veya yanlış hareket ve file sevk eyleyecek 
tarzda her hangi askerî işaret veya sair bir işareti 
vermek ve yahut firara teşvik etmek veya dağıl
mış olan askerlerin toplanmasına mani olmak. 

H : Bir hizmet emrini .kamilen veya kısmen 
yapılmamış bırakmak ve -yahut kendiliğinden de
ğiştirmek. 

K : Düşman ordusunda veya donanmasında 
ve yahut düşman memleketinde bulunan şahıslar 
ile harbin idaresine teallûk eden hususlara dair 
sözle veya yazile ve yahut sair muhabere vasıta-
sile münasebette bulunmak ve yahut böyle bir 
münasebete tavassut etmek. 

L : Düşman beyanname ve ilânlarını ordu
da yaymak ve dağıtmak. 

M : Kıtaatı iaşe vazifesile mükellef iken bu va
zifede ihmâl etmek. 

N : Harp esirlerini serbest bırakmak veya ka
çırmak. 

P : Muharebelerde kullanılan işaretleri havi 
mecmuaları veya hulâsasını düşmana iblâğ etmek. 

R : Deniz ve hava gemilerinin ve tayyarelerin 
harp âletlerini veya makine ve teçhizatını tahrip 
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fenalık yapmak niyet ve kasdile aşağıda yazılan cürümler
den birini işliyenler hiyaneti harbiyeden (M.55) dolayı ölüm 
cezasile cezalandırılır. 

A : Türk ceza kanununun 128.129.132.133.134.135. ve 140 
mcı maddelerinde yazılı olan suçlardan birini yapmak. 

B : Silâh taşımağa kabiliyeti olan kimseleri düşman tara
fına geçirmek ve yahut Türkiye ve müttefikleri harp kuvvet
lerine mensup şahısları düşman tarafına gitmeğe teşvik et
mek. 

C : Türkiye Cumhuriyeti veya müttefik bir Devletin harp 
kuvvetleri içinde fesat ve isyana sebep olmak. 

D : Nöbetçilere ve karakollara mahsus mahrem talimatı 
ve tenbihleri, parolaları veya parola işaretlerini ifşa etmek. 

E : Düşman karşısında haberleri veya hizmete müteallik 
tebliğleri tahrif etmek veya doğrusunu yapmada ihmal et
mek. 

F : Türkiye veya müttefikleri kıtaatına karşı olan bir 
teşebbüste düşmana kılağuzluk etmek ve yahut muharip bu
lunan Türkiyeye ve müttefikleri kıtaatına kılağuz iken on
ları yanlış yola götürmek. 

Gr : Düşman karşısında kıtaatı tehyiç edecek veya yanlış 
hareketlere ve fiillere sevkeyleyecek tarzda her hangi askerî 
veya sair bir işareti vermek ve yahut firara teşvik etmek 
veya dağılmış olan askerlerin toplanmasına mani olmak. 

H : Bir hizmet emrini kamilen veya kısmen yapılmamış 
bırakmak ve yahut kendiliğinden değiştirmek. 

K : Düşman ordusunda veya donanmasında ve yahut 
düşman memleketinde bulunan şahıslar ile harbin idaresine 
taallûk eden hususlara dair sözle yazile ve yahut sair muha
bere vasıtasile münasebette bulunmak ve yahut böyle bir mü
nasebete tavassut etmek. 

L : Düşman beyanname ve ilânlarını orduda yaymak ve 
dağıtmak. 

M : Kıtaatı iaşe vazifesile mükellef iken bu vazifede ih
mal etmek. 

• N : Harp esirlerini serbest bırakmak veya kaçırmak. 

P : Muhaberelerde kullanılan işaretleri havi mecmuaları 
veya hulâsasını düşmana iblâğ etmek. 

R : Deniz ve hava gemilerinin ve*tavvarelerin harp alet
lerini veya makine ve teçhizatını tahrip ve imha ve her ne 
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ve imha ve ^ıer ne suretle olursa olsun harbetmek 
kabilyetini tpıkis ve iptal etmek, 

3 - Yukarıda sayılan cürümler hakkında az va
him hallerde! fail, müebbeden ve yahut on seneden 
az olmamak jüzere muvakkaten ağır hapis cezasile 
cezalandırılıp. 

Hıyaneti harbiyede teşebbüs hali 
MADDE J58 — Birden ziyade şahıslar, hiya-

neti harbiyeyi kararlaştırıp ta fiil yapılmamış ve
ya müstelzmji ceza teşebbüs derecesine varmamış 
ise, beş seneqen az olmamak üzere ağır hapis ceza
sile cezalandırılırlar. 

Hiydneti harbiyeyi ihbar etmemek 
MADDE J59 — 56, 57, 58 inci maddelerde sayı

lan hiyaneti [harbiye fiillerinden birinin tasavvur 
ve tasmimin ^ümanaat mümkün olan bir zamanda 
itimada şayah bir surette malûmat alıpta vaktile 
ihbar etmektf ihmal edenler, suç yapılmış veya ce
zayı müstelzifrı teşebbüs derecesine gelmiş ise, hem 
fiil cezası göıjürler. 

Hiyaneti Uarbiyeyi haber veren şerik cezadan 
i affolunur 

MADDE J50 :— Bir hiyaneti harbiye suçunun 
tasavvur ve ijasmimine iştirak eden kimse, mercii 
aidi vesaiti satire ile haberdar olmadan evvel, fiilin 
önünü almak j mümkün olacak surette ihbarda bulu
nursa cezadaıi kurtulur. 

Söz vererek tahliye olunan harp esirleri 
MADDE Şl — 
1 - Harp e|siri olupta verdiği sözü tutmıyarak 

Türkiye Cumhuriyeti aleyhinde muharip olarak tu
tulmak ve yajhut ecnebi olupta Türkiye Cumhuri
yeti hizmeti askeriyesinde bulunduğu halde Türkiye 
aleyhine bir düşman ile beraber olmak hiyanet ad
dolunarak faiİi idam olunur, 

2 - Düşmai eline düşen her Türk askerî düşmana 
karşı silâh | tutmamak üzere söz vererek 
serbestisini isjtihsal ederse bir seneden beş seneye 
kadar hapsolubur. 

j İKİNCİ FASIL 
Seferberlikte jıarp kuvvetlerini tehlikeye düşürmek 

Seferberliği tehir ve ihlâl edenlerin cezası 

MADDE 02 — 
1 - Her kiı^ı kasten, "Seferberliği tehir ve askerî 

ve imha ve her ne suretle olursa olsun harp etmek 
kabiliyetini tenkis ve iptal etmek. 

2 - Yukarıda sayılan cürümler hakkında az 
vahim hallerde fail, müebbeden veyahut on sene
den az olmamak üzere muvakkaten ağır hapis ce
zasile cezalandırılır. 

Hiyaneti harbiyede teşebbüs hali 
MADDE 57 — Birden ziyade şahıslar, hiya

neti harbiyeyi kararlaştırıp ta fiil yapılmamış ve
ya cezayı mucip teşebbüs derecesine varmamış ise 
beş seneden az olmamak üzere ağır hapis cezasile 
cezalandırılırlar. 

Hiyaneti harbiyeyi haber vermemek 
MADDE 58 — 55,56,57 inci maddelerde sayı

lan hiyaneti harbiye fiillerinden birini tasavvur 
ve tasmimini mümanaat mümkün olan bir zaman
da doğru bir surette malûmat alıp ta vaktile ha
ber vermekte ihmal edenler suç yapmış veya ce-
zayi mucip teşebbüs derecesine geçmiş hem fiil 
cezası görürler. 

Hiyaneti harbiyeyi haber veren şerik ceza
dan kurtulur 

MADDE 59 — Bir hiyaneti harbiye suçunun 
tasavvur ve tasmimine iştirak eden kimse mercii 
aidi veya sair vasıtalarla haber olmadan evvel, 
fiilin önünü almak mümkün olacak surette ha
ber verirse cezadan kurtulur. 

Söz vererek tahliye olunan harp esirleri 
MADDE 60 — 
1 - Harp esiri olupta verdiği sözü tutmıyarak 

Türkiye Cumhuriyeti aleyhinde muharip olarak 
tutulmak ve yahut ecnebi olupta Türkiye Cumhu
riyeti hizmeti askeriyesinde bulunduğu halde Tür
kiye aleyhine bir düşman ile beraber olmak hiya
net addolunarak faili ölüm cezasına mahkûm edi
lir. 

2 - Düşman eline düşen her Türk askeri düş
mana karşı silâh tutmamak üzere söz vererek ser-
bestiyetini elde ederse bir seneden beş seneye ka
dar hapsolunur. 

İKİNCİ FASIL 
Seferberlikte harp kuvvetlerini tehlikeye düşürmek 

Seferberliği geciktirenlerin ve ihlâl edenlerin 
cezası 

MADDE 61 — 
1 - Her kim kasten seferberliği geciktirmek 
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suretle olursa olsun harp etmek kabiliyetini tenkis ve iptal 
etmek. 

2 - Yukarıda sayılan cürümler hakkında az vahim haller
de fail, müebbeden ve yahut on seneden az olmamak üzere 
muvakkaten ağır hapis eezasile cezalandırılır. 

Hıyaneti harUyede te- ELLİ YEDİNCİ MADDE — Birden ziyade şahıslar, hi-
şebbüs hali yaneti harbiyeyi (M. 55,56) kararlaştırıpta fiil yapılmamış 

veya cezayi mucip teşebbüs derecesine varmamış ise beş se-3 

neden az olmamak üzere ağır hapis eezasile cezalandırılırlar. 

Hiyaneti harbiyeyi ha
ber vermemek 

ELLİ SEKİZİNCİ MADE — 55,56,57 inci maddelerde 
sayılan hiyaneti harbiye fiillerinden birinin tasavvur ve tas-
mimini mümaneat mümkün olan bir zamanda doğru bir su
rette malûmat alıpta vaktile haber vermekte ihmal edenler 
suç yapılmış veya cezayi mucip teşebbüs derecesine gelmişse 
hem fiil cezası görürler. 

Hiyaneti harbiyeyi ha
ber verenlerin cezadan 

kurtulması 

ELLİ DOKUZUNCU MADDE — Bir hiyaneti harbiye 
(M.55,56) suçunun tasavvur ve tasmimine iştirak eden kimse 
mercii aidi sair vasıtalarla haber almadan evvel, filin önünü 
almak mümkün olacak surette haber verirse cezadan kurtu
lur. 

Söz vererek tahliye olu
nan harp esirleri 

ALTMIŞINCI MADDE — 
. 1 - Harp esiri olupta verdiği sözü tutmıyarak Türkiye 

Cumhuriyeti aleyhinde muharip olarak tutulmak ve yahut 
ecnebi olupta Türkiye Cumhuriyeti hizmeti askeriyesinde 
bulunduğu halde Türkiye aleyhine bir düşman ile beraber 
olmak hiyanet addolunarak faili ölüme mahkûm eder. 

2 - Düşman eline düşen her Türk askeri düşmana karşı 
silah tutmamak üzere söz vererek serbestisini elde ederse 
bir seneden beş seneye kadar hapsolunur. 

ÎKİNCÎ FASIL 
Seferberlikte harp kuvvetlerini tehlikeye düşürmek 

Seferberliği geciktirenlerin 
ve ihlal edenlerin cezası 

ALTMIŞ BİRİNCİ MADDE — 
1 - Her kim kasten seferberliği geciktirip veya askerî bir 
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bir hizmet ve vjazif eyi ihlâl edip bu suretle düşman 
teşebbüsatmın | teshil ve terakkisine ve yahut mu
harip Türkiye j Cumhuriyeti ve müttefikleri kıt'a-
lanna zarar vje tehlike İrasına sebep olursa, mu
vakkat ağır hajpis ve yahut üç seneden fazla hapis 
cezasile cezalandırılırlar. 

2 - Az vahijn hallerde, veya vazife ve hizmeti 
ihlâl kasten vuku bulmamış ise, üç seneye kadar 
hapsolunur. ; 

Müstahkem m\evkıi veya mevkiini veya kendisini 
veya bir şefini bir tayyareyi düşmana teslim eden 

kumandanların cezası 

MADDE 63 — 
1 - Aşağıda yazdı olan askerî şahıslar idam olu

nurlar : 
A : Müstahdem bir mevkii; müdafaasına hiz

met eden bütiin vasıtaları kullanıp bitirmeksizin 
düşmana teslini eden mezkûr mevki kumandanı. 

B : Emir altında bulunan müdafaa vasıtalarını 
ihmal ile kendisine mevdu mekii terkeden veyahut 
düşmana teslim eden kumandan. 

C : Vazifenin kendisinden talep eylediği her 
şeyi evvelden yapmıyarak emri altına tevdi edilen 
kıtaatın teslimi silâh etmesini intaç edecek surette 
açık sahrada 4üşmana teslim olan kumandan. 

D : Askerî pir sefine ve tayyareyi veyahut mü
rettebatının, düşmana teslim etmemek için vazife
nin kendisindeki talep ettiği her şeyi evvelden yak-
mıyarak düşnjıana teslim eden sefine ve tayyare 
kumandanı. 

2 - B. ve C.; fıkralarında yazılı olan cürümlerin 
failleri, az vahim hallerde beş seneden az olma
mak üzere muvakkat veyahut müebbet ağır hapis 
cezasile cezalandırılır. 

I ÜÇÜNCÜ FASIL 
: İzinsizlik ve firar 

Seferberlikte izinsizlerin cezalan 
MADDE 6£ — 
1 - Seferberlikte askerlik hizmetine davet olu

nan efrat muayyen olan müddet içinde gelmeğe 
mecbur olup bıcı müddetin hitamından itibaren yedi 
gün içinde gejenler dört aydan iki seneye kadar 
ve sekizinci genden itibaren üç ay içinde gelenler 
iki neneden onl seneye kadar hapsolunurlar. 

2 - Bunlar emsalleri kadar hizmet etmek ve 

ve askerî bir hizmet ve vazifeyi ihlâl etmek sureti 
ile düşman teşebbüsatmın kolaylaşmasına veya 
terakkisine ve yahut muharip Türkiye Cumhuri
yeti ve müttefikleri kıt 'alarma zarar ve tehlike 
gelmesine sebep olursa muvakkat ağır hapis ve 
yahut üç seneden aşağı olmamak üzere hapis ce
zasile cezalandırılırlar. 

2 - Az vahim hallerde veya vazife ve hizmeti 
ihlâl kasten vuku bulmamış ise, üç seneye kadar 
hapsolunur. 

Müstahkem bir mevkii veya kendi mevkiini veya 
kendisini veya bir gemiyi yahut bir tayyare

yi düşmana teslim eden kumandanların 
cezası 

MADDE 62 — 
1 - Aşağıda yazılı olan askerî şahıslar ölüm 

cezasile cezalandırılırlar. 
A : müstahkem bir mevkiin; müdafaasına hiz

met eden bütün vasıtaları kullanıp bitirmeksizin 
düşmana teslim eden mezkûr mevkiin kumandanı; 

B : Emri altında bulunan müdafaa vasıtalarını 
ihmal ile kendisine mevdu mevkii terkeden veya 
düşmana teslim eden kumandan; 

C : Vazifenin kendisinden talep eylediği her 
şeyi evvelden yapmıyarak emri altına tevdi edilen 
kıtaatın teslimi silâh etmesini intaç edecek surette 
açık sahrada düşmanla mukavele yapan kumandan; 

D : Askerî bir gemiyi veya tayyareyi veyahut 
mürettebatını düşmana teslim etmemek için vazi
fenin kendisinden talep ettiği her şeyi evvelden yap
mıyarak düşmana teslim eden gemi ve tayyare ku
mandanı ; 

E : B. ve C. fıkralarında yazılı olan cürümlerin 
failleri az vahim hallerde, beş seneden az olmamak 
üzre, muvakkat yahut müebbet ağır hapis cezasile 
cezalandırılır. 

ÜÇÜNCÜ FASIL 
İzinsizlik ve fira 

Seferberlikte izinsizlik ve firar 
MADD 63 — 
1 - Seferberlikte askerlik hizmetine çağrılan ef

rat muayyen olan müddetin bitmesinden sonra ma
zeretsiz yedi gün içinde gelenler dört aydan iki se
neye kadar ve yedinci günden sonra üç ay içinde 
gelenler iki seneden on seneye kadar hapsolunur. 

2 - Bunlar emsalleri kadar hizmet etmek ve is-
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îıizmet ve vazifeyi ihlal edip bu suretle düşman teşebbüsâ-
tının kolaylaşmasına ve terakkisine ve yahut muharip Tür
kiye Cumhuriyeti ve müttefikleri kıt'alarma zarar ve tehlike 
gelmesine sebep olursa muvakkat ağır hapis ve yahut üç 
seneden fazla hapis cezasile cezalandırılırlar. 

2 - Az vahim hallerde veya vazife ve hizmeti ihlal kasten 
vuku bulmamış ise, üç seneye kadar hapsolunur. 

Müstahkem bir mevüii 
Veya kendi mevkiini ve
ya kendisini veya bir ge* 
miyi bir tayyareyi düş
mana teslim, eden ku

mandanların cezası 

ALTMIŞ IKlNCl MADDE — 
1 - Aşağıda yazılı olan askerî şahıslar ölüm cezasile 

Cezalandırılır* 
A : Müstahkem bir mevkii; müdafaasına hizmet eden 

bütün vasıtaları kullanıp bitirmeksizin düşmana teslim eden 
mezkûr mevkiin kumandam; 

B : Emri altında bulunan müdafaa vasıtalarını ihmal 
ile kendisine mevdu mevkii terkeden veya düşmana teslim 
eden kumandan; 

C : Vazifesinin kendisinden talep eylediği her şeyi evvel
den yapmıyarak emri altına tevdi edilen kıtaatın teslimi 
silâh etmesini intaç edecek surette açık sahrada düşmanla 
mukavele yapan kumandan; 

D : Askerî bir gemi ve tayyareyi ve yahut mürettebatını 
düşmana teslim etmemek için vazifenin kendisinden talep 
ettiği her şeyi evvelden yapmıyarak düşmana teslim eden 
gemi ve 'tayyare kumandam; 

2 - B. ve C. fıkralarında yazılı olan cürümlerin faillerine 
az vahim hallerde, beş seneden az olmamak üzere, muvakkat 
ve yahut müebbet ağır hapis cezasile cezalandırılır. 

ÜÇÜNCÜ FASIL 
izinsizlik ve firar 

Seferberlikte izinsizlerin 
cezalan 

. ALTMIŞ ÜNÇÜCÜ MADDE — 
1 - Seferberlikte askerlik hizmetine çağırılan efrat mu

ayyen olan müddet içinde gelmeğe mecbur olup bumüddetin 
bitmesinden sonra yedi gün içinde gelenler dört aydan iki 
seneye kadar yedinci günden sonra üç ay içinde gelenler 
iki seneden on seneye kadar hapsolunur. 

2 - Bunlar emsalleri kadar hizmet etmek ve istihdamla-
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istihdamlarından sonra cezaların* görmek üzere 
sevkolnnurlar. i Bu suretle sevkolunanlardan sefer
berlik müddetince misafirhanelerden, yollardan 
müstahdem oldukları kıt 'a ve müesseselerden 
kaçanlar idam | olunurlar. 

3 - Seferberlikte üç aydan fazla mazeretsiz 
(davete icabet îetmiyenler idam olunurlar. 

4 -Az vahim hallerde müebbet veya muvakkat 
<ağır hapis cezası hükmolunur. 

Davete icabet etmiyen ihtiyat zabitleri ile 
memurların cezalan 

MADDE 65 — Muayyen müddet içinde davete 
icabet etmiyen; ihtiyat zabitlerile askerî memurlar 
hakkında 88, 8̂ 9, 90 inci maddeler hükümleri tat
bik olunur. Bunların tart ve ihraçları halinde 
haklarında 64. maddenin 2 ve 3 numaralı fıkra
ları hükümleri i tatbik olunur. 

Vazife ve memuriyetlerine vaktinde 
' gitmiy enlerin cezaları 

MADDE 66 — Tayin olunduğu vazife ve me
muriyet emrinin tebliği anından itibaren mazret-
siz on iki ve seferberlikte dört gün içinde hareket 
etmiyen veya yol müddeti hariç olarak bu müd
detlerin nısfından fazla bir müddet yolda geçire
rek vazife ve memuriyetlerine iltihak etmiyen 
zabitlerle askerî memurlar üç aya kadar ve sefer
berlikte üç aydan beş aya kadar hapis olunurlar. 
Tekerrür halip.de ilk fiil hazarda ise altı ay ve 
seferberlikte ise sekiz ay ve her iki fiil seferde ise 
bir sene hapis olunurlar. 

MADDE 67 — 
1 - Aşağıda [yazılı askerî şahıslar altı aydan üç 

seneye kadar hapis ve tecdidi kayit olunur. 

A : Kıt 'asınflan veya vazifenin ispatı vücut 
etmeğe mecbu^ ettiği mahalden izinli olmıyarak 
altı günden fajzla uzaklaşanlar. 

B : izin müddetini mazeretsiz altı gün geçi
renler. 

2 - Aşağıda i yazılı hallerde hapis cezası bir 
seneden aşağı plmaz. * 

A : Suçlu silâh ve mühimmat ve teçhizat araba 
hayvanları ve bunların levazımından bir şey de 
beraberinde göjtürmüş ise. 

B : Suçlu hikmet yaparken kaçmış ise. 
C : Suçlu mükerrir ise 

tihdamlanndan soiira cezalarını görmek üzere sev-
kolunurlar. Bu suretle sevkolunanlardan seferber
lik müddetince misafirhanelerden, yollardan müs
tahdem oldukları kıt 'a ve müesseselerden kaçanlar 
ölüm cezasına mahkûm edilir. 

3 - Seferberlikte çağrılıpta mazeretsiz üç aydan 
fazla gelmiyenler ölüm cezasına mahkûm olur. 

4 - Az vahim hallerde müebbet veya muvakkat 
ağır hapis cezası hükmolunur. 

Çağrılıpta gelmiyen ihtiyat zabitlerle memurların 
cezaları 

MADDE 64 — Muayyen müddet içinde çağrı
lıpta mazeretsiz gelmiyen ihtiyat zabitlerile memur
lar hakkında 87,88,89 uncu maddeler hükümleri tat
bik olunur. Bunların tardları ve ihracı halinde hak
larında 64 üncü maddenin 2. ve 3 numaralı 
fıkraları hükümleride tatbik olunur. 

Vazife ve memuriyetlerine vaktinde gitmiyenlerin 
cezaları 

MADDE 65 — Tayin olunduğu vazife ve memu
riyet emrinin tebliği anından itibaren mazeretsiz 12 
ve seferberlikte 4 gün içinde hareket etmiyen veya 
yol müddeti hariç olarak bu müddetlerin yarısın
dan fazla bir müddet yolda geçirerek vazife ve me
muriyetlerine iltihak etmiyen zabitlerle askerî me
murlar üç aya kadar ve seferberlikte üç aydan beş 
aya kadar hapsolunurlar. Tekerrürü halinde ilk fi
il hazarda ise altı ay ve seferberlikte ise sekiz ay 
ve her iki ini seferde ise b'ir sene hapsolunurlar. 

Firar ve cezası 
MADDE 66 — 
1 - Aşağıda yazılı askerî şahıslar altı aydan üç 

seneye kadar hapsolunur ve yeni baştan asker edi
lir. 

A : Kıt'asından veya vazifenin isbatı vücût et
meğe mecbur ettiği mahalden izinsiz altı günden 
fazla uzaklaşanları; 

B : İzin müddetini mazeretsiz altı yün geçiren
ler; 

2 - Aşağıda yazılı hallerde hapis cezası bir se
neden az olmaz; 

A: Suçlu silâh, mühimmat, teçhizat, araba ve 
hayvanları ve bunların levazımından bir şeyi de 
beraberinde götürmüş ise; 

B : Suçlu hizmet yaparken kaçmış ise; 
C - Suçlu mükerrir ise 

http://halip.de
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rmdan sonra eezalarmı görmek üzere sevfcolunurlar. Bu 
suretle sevkolunanlardan, seferberlik müddetince misafir
hanelerde yollardan müstahdem oldukları kıt'a ve müesse
selerden kaçanların evvelce mahkûm oldukları ceza iki mis
line iblâğ edilir. 

3 - Seferberlikte çağırılıpta mazeretsiz üç aydan 
gelmiyenler ölüme mahkûm olur. 

fazla 

Çağırılıp ta gelmiyen ih
tiyat zahitlerile memur

ların cezalan 

ALTMIŞ DÖRDÜNCÜ MADDE — Muayyen müddet 
içinde çağırılıp ta gelmiyen ihtiyat zabitlerile memurlar hak
kında 87, 88, 89 maddeler hükümleri tatbik olunur. Bunların 
tartları ve ihraçları halinde haklarında 63 üncü maddenin 
2. ve 3. fıkraları hükümleri de tatbik olunur. 

Vazife ve memuriyetle
rine gitmiyenlerin ceza

ları 

ALTMIŞ BEŞÎNCÎ MADDE — Tayin olunduğu vazife 
ve memuriyet emrinin tebliği anından itibaren mazeretsiz 
12 ve seferberlikte dört gün içinde hareket etmiyen veya 
yol müddeti hariç olarak bu müddetlerin yarısından fazla 
bir müddet yolda geçirerek vazife ve memuriyetlerine iltihak 
etmiyen zabitlerle askerî memurlar üç aya kadar ve seferber
likte üç aydan beş aya kadar hapsolunurlar.Tekerrürü halin
de ilk fiil hazarda ise altı ay ve seferberlikte ise sekiz ay ve 
her iki fiil seferberlikte ise bir sene hapsolunurlar. , 

Firar ve cezası ALTMIŞ ALTINCI MADDE —, 
1 - aşağıda yazılı askerî şahıslar altı aydan üç seneye 

kadar hapsolunur ve yeniden asker edilir,; 

A : Kıt'asından veya vazifenin ispati vücut etmeğe 
mecbur ettiği mahalden izinsiz altı günden fazla uzakla
şanlar; 

B : îzin müddetini mazeretsiz altı gün geçirenler; 

2 - Aşağıda yazılı hallerde hapis cezası bir seneden aşağı 
olmaz; 

A : Suçlu silâh, mühimmat, ve bunların teçhizat, araba 
ve hayvanları levazımından bir şeyi de beraberinde götür
müş ise; 

B : Suçlu hizmet yaparken kaçmış ise; 
C : Suçlu mükerrir ise; , . , , , . - ; 
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3 - Seferberlikte bü maddede yazılı olan me

hiller nısfına indirilir. 

Yabana* memlekete firar edenlerin cezalan 
MADDE 6^ — 
1-Aşağıda | yazılı askerî Şahıslar, yabancı 

memlekete fii*ar etmiş addolunarak iki seneden 
beş seneye ka^aı4 hapis ve tecdidi kayit olunurlar. 

A : İzinli c|lmiyarak vatan hudutlarını geçen 
askerî şahıslar gaybubetleri gününden üç gün 
sonra, j 

B : Esaret. | hali bittikten sonra kasten veya 
ihmal ile bir Şifaya veya bir askerî makama he
men müracaat! etmiyenler. 
.! C ; Vatan j hudutları haricinde bir sefineden, 
bir tayyareden^ ayrı düşüp de bir Türk harp sefi
nesine veya eıi yakın Türkiye Şehbenderhanesine 
ve bir müttefijk Hükümet makamatına kasten ve 
ihaml ile müracaat etmiyenler, 

2 - Seferberlikte A fıkrasındaki mehil bir güne 
iner. j 

3 - Aşağıda I yazılı hallerde yabancı memlekete 
firar cezası b|eş seneden az olmamak üzere on 
seneye kadar alrttırılır: 

A : Suçlu sjlâh ve mühimmat ve teçhizat ve 
araba hayvanları ile bunların levazımından bir 
şeyi de beraberinde götürmüş ise, 

B : Suçlu hjizmet yaparken kaçmış ise, 
C : Mükerrer ise, 
D : Suçlu seferberlikte kaçmış ise, 
üç numaralk fıkrada yazılı suçlu zabit veya 

askerî memur ise cezanın azamî haddi verilir. 

Mehil içinde j yakalananlar veya kendiliğinden 
gelenlerin cezası 

— 67, 68 inci maddelerde yazılı 
içinde yakalanan askerî şahıs-

kactar hapis ve kendiliğinden gelenler 
cezasile cezalandırılırlar. 

MADDE 60 
olan mehiller 
lar üç aya 
kısa hapis 

tarûf 'ma düşman karşısında mahzur 
iden firar edenlerin cezası 

Düşman 
mevk 

MADDE 70| 
1 - Düşman jtarafına kaçan idam olunur. 

Düşman karşısında veya mahzur bir mevkiden 
kaçan müebbet veya muvakkat ağır hapis ile ceza
landırılır. Vahini hallerde idam cezası verilebilir. 

3 - Seferberlikte bu maddede yazılı olan Me
hiller yarısına indirilir. 

Yalancı memlekete firar edenlerin cezaları 
MADDE 67 — 
1 - Aşağıda yazılı askerî şahıslar, yabancı mem

lekete kaçmış sayılarak iki seneden beş seneye ka
dar hapsolunurlar ve yenibaştan asker edilirler: 

A : izinsiz vatan hudutlarından dışarı çıkan 
askerî şahıslar gaybubetleri gününden üç gün 
sonra; 

B : Esaret hali bittikten sonra kasten veya ih* 
mal ile bir kıtaya veya bir askerî makama heman 
müracaat etmiyenler; 

C: Vatan hudutları dışarısında bir gemiden 
veya bir tayyareden ayrı düşüpte bir Türk harp 
gemisine veya en yakın Türkiye konsolosluğuna 
veya müttefik bir hükümet makamlarına kasten 
veya ihmal ile müracaat etmiyenler 

2- Seferberlikte A fıkrasındaki mehil bir güne 
iner. 

3 - Aşağıda yazılı hallerde memlekete firar 
cezası beş seneden az olmamak üzezre on seneye 
kadar arttırılır: 

A: Suçlu silâh, mühimmat, teçhizat, araba ve 
hayvanlarile bunların levazımından bir şeyi de 
beraberinde götürmüş ise; 

B : Suçlu hizmet yaparken kaçmış ise 
C: Mükerrir ise; 
D : Suçlu sefeberlikte kaçmış ise; 
E : 3 numaralı 3. fıkrada yazılı suçlu zabit ve

ya askeri memur ise cezanın azamî haddi verilir. 

Mehil içinde yakalananların veya kendiliğinden 
gelenlerin cezaları 

MADDE 68 — 66,67 maddelerde yaılı olan 
mehiller içinde yakalanan askerî şahıslar üç aya 
kadar hapis ve kendiliğinden gelenler kısa hapis 
cezaşile cezalandırılırlar. 

Düşman tarafından, düşman karşısında mahsur 
mevkiden kaçanların cezası 

MADDE 69 — 
1 - Düşman tarafına kaçan ölüme mahkûm, 

edilir. 
2 - Düşman karşısında veya mahsur bir mev

kiden kaçan müebbet veya muvakkat ağır hapis 
ile cezalandırılır. Vahim hallerde ölüm cezası ve
rilebilir. 
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3 - Seferberlikte bu maddede yazılı olan mehiller yarı

şma indirilir. 

ALTMIŞ YEDİNCİ MADDE — 
1 - Aşağıda yazılı askerî şahıslar, yabancı memlekete 

kaçmış sayılarak iki seneden beş seneye kadar hapsolunurlar 
ve yeniden asker edilirler; 

A : izinsiz vatan hudutlarından dışarı çıkan askerî şa
hıslar gaybubetleri gününden üç gün sonra; 

B : Esaret hali bittikten sonra kasten veya ihmal ile 
bir kıtaya veya bir askerî makama hemen müracaat etmi-
yenter; 

C : Yatan hudutları dışarısında bir gemiden, bir tayya
reden ayrı düşüpte bir Türk harp gemisine veya en yakın 
Türkiye konsolosluğuna veya müttefik bir hükümet makam
larına kasten veya ihmal ile müracaat etmiyenler; 

2 - Seferberlikte A fıkrasındaki mehil bir güne iner-

3 - Aşağıda yazılı hallerde yabancı memlekete firar 
cezası beş seneden az olmamak üzere on seneye kadar 
artırılır: 

A : Suçlu silâh, mühimmat, teçhizat, araba ve hayvan-
larile bunların levazımından bir şeyi de beraberinde gö
türmüş ise; 

B : Suçlu hizmet yaparken kaçmış ise; 
C : Mükerrer ise; 
D : Suçlu seferberlikte kaçmış ise; 
4 üncü fıkrada yazılı suçlu zabit ve askerî memur ise 

cezanın azamî haddi verilir. 

ALTMIŞ SEKİZİNCİ MADDE — 66, 61 maddelerde 
yazılı olan mehiller içinde yakalanan askerî şahıslar üç aya 
kadar hapis ve kendiliğinden gelenler kısa hapis cezasile ce
zalandırılırlar. 

Düşman tarafında, düş ALTMIŞ DOKUZUNCU MADDE — 
man karşısında, mahsur l : Düşman tarafına kaçan ölüme mahkûm edilir. 
mevkiden kaçanların ce

zası 2 - Düşman karşısında veya mahsur bir mevkiden kaçan 
müebbet veya muvakkat ağır hapis ile cezalandırılır, Yahim 
hallerde ölüm cezası verilebilir. 

Yabancı memlekete firar 
edenlerin cezaları 

Mehil içinde yakalanan
ların veya kendiliğinden 

gelenlerin cezaları 
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İrtifakla firar vg, cezası • 

MADDE 71 — 
1 - ikiden ziyade askerî şahıslar evvelden karar-

Sözleşerek firar ve cezası 
MADDE 70 •— 
1 - İkiden ziyade askerî şahıslar önceden ka-

laştırarak müçtemian firar ederlerse ittifakla firar rarlaştırarak toplu kaçarlarsa sözleşerek firar 
addolunur. 

2 - Eğer sutlular yabancı memlekete kaçmışlar 
sayılır. 

2 - Eğer suçlular yabancı memlekete kaçmış-
ise ön ayak olinlar beş seneden yedi seneye kadar 1ar ise ön ayak olanlar beş seneden yedi seneye 
ön ayak olanla^ zabit veya askerî memur ise beş se- [ kadar; ön ayak olanlar zabit veya askerî memur 
neden on seneyfe kadar ağır hapis ile cezalandırılır.! ise beş seneden on seneye kadar ağır hapis ile 

I cezalandırılırlar. 
3 - Eğer suçlular vatan içine kaçmışlarsa ön ayak ; 3 - Eğer suçlar vatan içinde kaçmışlar ise ön 

olanlar iki seneden beş seneye kadar ön ayak olan ayak olanlar iki seneden beş seneye kadar, ön 
zabit veya asketî memur ise beş seneden yedi seneye ; ayak olan zabit veya askerî memur ise beş seneden 
kadar ağır hapis ile cezalandırılır. I yedi seneye kadar ağır hapis ile cezalandırılırlar. 

4 - İttifak i|e firar eden diğer suçlular bir sene- j 4 - Sözleşerek kaçan diğer suçlular bir seneden 
den üç seneye l^adar hapis firar yabancı memlekette üç seneye kadar hapsolunur, firar yabancı memle-
ise bu ceza bir jmisli tezyit olunur. • kette ise bu ceza bir kat artırılır. 

5-Seferberlikte ittifak ile firara ön ayak olan- ! 5 - Seferberlikte sözleşerek firara ön ayak olan
lar idam olunup .Diğer suçluların cezaları muayyen 1ar ölüm cezasile cezalandırılırlar. Diğer suçların 
cezanın yarısı ^adar artırılır. ! cezaları muayyen cezanın yarısı kadar artırılır. 

6 - Yukarıdaki firarilere tecdidi kayit cezası da , 6 - Yukarıdaki kaçaklara yeniden askerlik ceza-
verilir. I 

ı 
Firar eden k^çük zabitlerin rütbeleri ref olunur 

MADDE 1% r— Firar cürümlerinden ceza gören 

I sıda verilir. 

i Kaçan küçük zabitlerin rütbeleri geri alınır 
MADDE 71 — Firar cürümlerinden ceza gö-

küçük zabitlerin ref'i rütbelerine de hükmolunur. ren küçük zabitlerin rütbelerinin geri alınmasına 
: hükmolunur. 

Firar cürmite mahkûm olanların cezaları tehir 
ı olunabilir 

MADDE 7^ —' 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 inci 
maddelerde yajzılı olan hapis ve ağır hapis ceza
larına mahkûnj olanların cezaları emsalleri kadar 
hizmet gördükten sonra infaz olunabilir. Bunlar 
sevkolunurlarkjen yollardan misafirhanelerden bu
lundukları kıt 'a ve müesseselerden tekrar firar 
ederlerse idam) olunurlar. 

Kendiliğinden avdet eden firarilere tenzil 
sı\retile verilecek cezalar 

MADDE 74 — Firarî firarın vukuundan son
ra altı hafta, seferberlikte bir hafta içinde kendi
liğinden avdejt ederse yukariki maddelere göre 
verilmesi icap 4den cezaları yarısına kadar indirile
bilir. İdam cezası yerine müebbet ağır hapis yahut 
beş seneden a& olmamak üzere ağır hapis cezası 
verilir. 

' Firar cürmü ile mahkûm olanların cezaları 
i sonraya bırakılabilir 

MADDE 72 — 
! I - 63,64,65,66,67,68,69 ve 70. maddelerde yazı
lı olan hapis ve ağır hapis cezalarına mahkûm olan
ların cezaları emsalleri kadar hizmet gördükten 
sonra infaz olunabilir. 

, 2 - Bunlar sevkolunurken, yollardan misafirha-
| nelerden, bulundukları kıt 'a ve müesseselerden 
; tekrar kaçarlarsa ölüm cezasile cezalandırılırlar. 
I 3 - Az vahim hallerde ölüm cezası müebbet veya 
muvakkat ağır hapis cezasına çevrilebilir. 

i 
i Kendiliğinden geri gelen kaçakların cezalarının 
I indirilmesi 
; MADDE 73 — Kaçak, kaçdığmdan altı hafta 
seferberlikte bir hafta içinde kendiliğinden gelir
se' yukarıdaki maddelere,; göre verilecek cezalar 
yarısına kadar indirilebilir. ölüm cezası yerine 

t müebbet 'ağır hapis yahut beş seneden az olmamak 
üzere ağır hapis cezası verilir. 
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Sözleşerek firar ve cezası YETMÎŞÎNCl MADDE — 
1 - ikiden ziyade askerî şahıslar önceden kararlaştırarak 

toplu kaçarlarsa sözleşerek firar sayılır. 

2 - Suçlular yabancı memlekete kaçmışlar ise ön ayak 
olanlar beş seneden yedi seneye kadar; ön ayak olanlar zabit 
veya askerî memur ise beş seneden on seneye kadar ağır 
hapis ile cezalandırılırlar. 

3 - Suçlular vatan içine kaçmışlarsa ön ayak olanlar iki 
seneden beş seneye kadar, ön ayak olan zabit veya askerî 
memur ise beş seneden yedi seneye kadar ağır hapis ile ceza
landırılırlar. ' •_? . ' • 

4 - Sözleşerek kaçan diğer suçlular bir seneden üç seneye 
kadar hapsolunur, firar yabancı memlekete ise ceza bir kat 
artırılır. 

5 - Seferberlikte sözleşerek firara ön ayak olanlar ölüm 
cezasile cezalandırılırlar. Diğer suçluların cezaları mmayyen 
cezanın yarısı kadar artırılır, •.'•'•" 

6 - Yukarıdaki kaçaklara yeni baştan askerlik cezası da 
verilir. 

Küçük zabitlerin rütbe- YETMÎŞ BlRÎNCÎ MADDE — Firar cürümlerinden 
lerinin geri alınması ceza gören küçük zabitlerin rütbelerinin geri alınmasına 

hükmolunur. 

Firar cezalarının sonra- YETMÎŞ iKÎNCl MADDE — 
ya bırakılması 1 - 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 ve 70 inci maddelerde yazılı 

olan hapis ve ağır hapis cezalarına mahkûm olanların ceza-
'V lan emsalleri kadar hizmet gördükten sonra infaz olunabilir. 

2 - Bunlar sevkolunurken, yollardan, misafirhanelerden, 
bulundukları kıt'a ve müesseselerden tekrar kaçarlarsa ev
velce mahkûm oldukları ceza iki misline ibl|ğ olunur. 

Geri gelen kaçakların ce- YETMİŞ ÜÇÜNCÜ MADDE — Kaçak, kaçtığından 
zalannm indirilmesi altı hafta, sefereberlikte bir hafta içinde kendiliğinden geri 

gelirse yukarıki maddelere göre verilecek cezalar yarısına 
kadar indirilir, ölüm cezası yerine müebbet ağır hapis yahut 
beş seneden az olmamak üzere ağır hapis cezası verilr. 
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Firarı tşebbüsünü haber vermiyenlerin cezası 
MADDE 76 — Bir firar teşebbüsünü, itimada 

şayan bir surette haber alıpta firarın vukuuna mü
manaat kabil; olacak bir zamanda bunu âmirine 
vaktü zamanilb heber vermekte ihmal eden askerî 
firar vuku bulmuş ise altı aya kadar ve firar se
ferberlikte vufeu bulmuş ise iki seneye kadar hap-
solunurlar. 

Firarı teşvik ve teshil edenler firarileri gizliyen, 
hizmete alanların, asker olanlar hakkında hilafı 

hakikat vesika verenlerin cezaları 

MADDE 7^ — 
1 - Askerî Şahısları firara teşvik veya bu fiili 

teshil veya fir^rî ve izinsizleri ve bakayayı ve yok
lama kaçaklarımı bilerek himaye ve ihfa eden ve 
hususî ve resmi hizmete alanlar hazarda üç aydan 
bir senşye ve tekerrürde bir seneden üç seneye ve 
seferberlikte altı aydan iki seneye kadar hapis ve 
bu fiilin seferberlikte tekerrüründe yedi seneye 
kadar ağir hapis cezasile cezalandırılırlar. 

2 - Seferberlikte herhangi bir suretle askerî 
kuvveti tenkide sebep olacak surette vakıa gayri 
mutabık kasdön vesika verenler birinci defasında 
iki seneden beş seneye kadar ağır hapis ve müker
rerler idam olunurlar. 

Hapis odalarından kaçanların cezası 

MADDE 7f — Nöbetçiyi iğfal ederek veya 
gaflet ve gaybubetinden istifade ederek hapis oda
larından çıkanlar firar kasdile daha ağır cezaya 
istihkak kesbetmemiş oldukları halde ayrıca üç 
aya kadar hap^olunurlar. 

Göz hapislerinde ceza mevkilerini 
tefkedenlerin vazifesi 

MADDE 7^ — Göz hapis cezasını çekmekte 
iken salâhiyetiar olandan müsaade almaksızın 
ceza mevkiini. |terkeden veya ziyaret kabul eden 
üç aya kadar hjapsolunur. 

Düşman taraf'vka firar edenlerle yabancı memlekette 
kaçanlar hakkındaki malî ve fer'î cezalar 

MADDE 79 — 
A : 1 - Düşnian tarafına firar veya seferber

likte mükellef Olduğu hizmetten uzak kalmak kas
dile yabancı bir memlekete iltica edenlerin veya 

Firara kalkışanları haber vermiy enlerin cezası 
MADDE 74 — Bir firar teşebbüsünü doğru 

olarak haber alıpta firarın önü alınabilecek bir 
zamanda bunu âmirine haber vermekte ihmâl e-
den, eğer firar vuku bulmuş ise altı aya kadar ve 
firar seferberlikte vuku bulmuş ise iki seneye ka
dar hapsolunur. 

Kaçmayı kışkırtan ve kolaylaştıran, kaçakları 
gizliyen, hizmete alınanların ve asker olanlar 
hakkında doğru olmıyan vesika verenlerin 

cezaları 
MADDE 75 — 
1 - Askerî şahısları kaçmağa kışkırtan veya 

kaçmalarını kolaylaştıran veya kaçakları ve izinsiz
leri ve bakayayı ve yoklama kaçaklarınıve ihtiyat 
zabitlerini bilerek koruyan, gizleyen ve hususî ve 
resmî hizmete alanlar hazarda üç aydan bir seneye 
ve tekerrüründe bir seneden üç seneye ve seferber
likte altı aydan iki seneye kadar hapis ve bu fiilin 
seferberlikte tekerrüründe yedi seneye kadar ağır 
hapis cezasile cezalandırılırlar. 

2 - Seferberlikte her hangi bir suretle askerî 
kuvveti tenkise sebep olacak surette vakıa gayri 
mutabık kasten vesika verenler birinci defasında 
iki seneden beş seneye kadar ağır hapis ve müker
rerler ölüm cezasile cezalandırılırlar. 

Disiplin cezalarında hapis odalarından çıkanların 
cezası 

MADDE 76 — Nöbetçiyi kandırarak veya dal
gınlığından ve yerinde olmamasından istifade ede
rek hapis odalarından çıkanlar, firar kasdile daha 
ağır cezaya istihkak kesbetmiş oldukları halde, ay
rıca üç ay kadar hapsolunurlar. 

Göz ve oda hapislerinde ceza mevkilerini 
terkedenlerin cezası 

MADDE 77 — Göz hapis cezasını çekmekte 
iken salahiyetli olanlardan müsaade almaksızın 
ceza mevkiini terkeden veya ziyaret kabul eden 
zabitler ve askerî adlî hâkimler ve askerî memur
lar üç ay kadar hapsolunur. 

Düşnian tarafına yabancı memlekete kaçanlar 
hakkında malî ve fer'î cezalar 

MADDE 78 — 
A : 1 - Düşman tarafına kaçan veya seferberlikte 

mükellef olduğu hizmetten uzak kalmak kasdile 
yabancı bir memlekete sığınanların veya yabancı 
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fiirara kalkışanları ha
ber ver miy enlerin cezası 

YETMÎŞ DÖRDÜNCÜ MADDE — Bir firar teşebbü
sünü doğra olarak haber alıpta firarın önü alınabilecek bir 
zamanda bunu âmirine haber vermekte ihmal eden askerî 
şahıs, eğer firar vuku bulmuş ise altı aya kadar ve firar 
seferberlikte vuku bulmuş ise iki seneye kadar hapsolunur. 

Kaçaklara yardım eden- YETMÎŞ BEŞÎNCÎ MADDE — 
lerin cezaları 1 - Askerî şahısları kaçmağa kışkırtan veya kaçmaları

nı veya kaçaklığın devamını kolaylaştıran veya kaçakları ve 
izinsizleri ve bakayayı ve yoklama kaçaklarını ve ihtiyat za
bitlerini bilerek gizleyen ve bilerek hususî ve resmî hiz
mete alanlar hazarda üç aydan bir seneye ve tekerrüründe 
bir seneden üç seneye ve seferberlikte altı aydan iki seneye 
kadar hapis ve bu fiilin seferberlikte tekerrüründe yedi se
neye kadar ağır hapis cezasile cezalandırılırlar. 

2 - Seferberlikte her hangi bir suretle askerî kuvveti ten
kise sebep olacak surette vakıa gayri mutabık kasten vesika 
verenler birinci defasında iki seneden beş seneye kadar ağır 
hapis ve mükerrirler ölüm cezasile cezalandırılırlar. 

Disiplin cezalarında ha- YETMÎŞ ALTINCI MADDE — Nöbetçiyi kandırarak 
pis odalarından çıkan- veya dalgınlığından veya yerinde olmamasından istifade ede-

lann cezası rek hapis odalarından çıkanlar, üç aya kadar hapsolunurlar. 

Göz hapislerinde ceza mev- YETMÎŞ YEDÎNCÎ MADDE — Göz hapsi cezasını çek-
kilerini terkedenlerin inekte iken salahiyetli olanlardan müsaade almaksızın ceza 

mevkiini terkeden veya ziyaret kabul eden zabitler ve askerî 
memurlar bir aya kadar hapsolunur. 

cezası 

Düşman tarafına, ya- YETMÎŞ SEKÎZÎNCÎ MADDE — 
bancı memlekete kaçan- A : 1 - Düşman tarafına kaçan veya seferberlikte mükel-
lar hakkında malî ve lef olduğu hizmetten uzak kalmak kasdile yabancı bir mem-

fer'î cezalar lekete sığınanların veya yabancı memlekette kalanların mev-
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memlekette kalanların mevcut ve ileride vücut bu
lacak menkul ve gayri menkul bütün mal ve mülk
lerinin millet namına zaptına karar verilir. Bu ka
rar verilirken suçlunun hısımları bir müdafi tayin 
etmek hakkını haizdirler. 

2 - Bu karar maznuna, mümkün olmadığı halde 
onun son ikametgâhına tebliğ olunur ve askerî mu
hakeme kapısına asılır, gazetelerle ilân olunur. Se
ferberliğin bittiğini bildiren emir tarihindenüç ay 
içinde bu tebliğ bir kerre daha yapılır. 

yabancı memlekette kalanların mevcut ve ileride 
vücut bulacak menkul ve gayri menkul bütün em
val ve emlâkinin millet namına zaptına karar 
verilir. Bu karar verilirken suçlunun hısımları bir 
müdafi tayin etmek hakkını haizdirler. 

2 - Bu karar maznuna mümkün olmadığı halde 
son ikametgâhına tebliğ ve divanı harp kapusun-
daki levhaya talik resmî gayri resmî gazetelerle 
ilân olunur. Muhasamatın kat'I tarihini tespit 
eden emir tarihinden itibaren üç ay zarfında bu 
tebligat bir kerre daha tekit olunur. 

3 - Zabıt kararının bir hulâsası isdarı tarihin
den itibaren sekiz gün zarfında tapu idarelerine 
ve gaiplerin mallarını idare ile muvazzaf olan 
makama tebliğ olunur. 

4 - Zaptına karar verilen emval ve emlâk mez
kûr idare tarafından satılıncıya kadar mahcuz 
kalır. Zaptolunan emval satılmazdan evvel maz
nun isbatı vücut ederse veyahut derdest olunarak 
vicahen mahkûm olursa haciz refolunur. 

5 - Suçlunun karısı, çocukları ile ana ve baba
sının infak ve iaşesi son ikametgâhı sulh hâkimi
nin emrile zaptolunan mallardan temin olunabilir. 

6 - Suçlunun halen mevcut olmayıp ileride 
malik olacağı emval ve haklar dahi bir gûna mü
ruru zamana tabi olmaksızın hacizde dahildir. 

B : 1 - Suçlu evli ise yahut çocukları ve anası 
ve babası ve kardeşleri var ise mahcuz olan mallar 
kanunu medeni hükümlerine göre tasfiye ve tak
sim olunur. Bu akrabaya kanunu medeninin 
453 üncü maddesi mucibince mahfuz hisseleri 
yerilip fazlası millet menfaatına satılır. Suçlu 
eğer bekâr ise veya karısını boşamış veya karısı 
ölmüş olup da çocukları ve ana ve babası ve kar
deşleri de yok ise bütün malları millet menfaatına 
satılır. 

2 - Suçlunun isbatı vücut etmesine maddî bir 
imkânsızlığın sebebiyet verdiği resmî tahkikat 
ile sabit olmaz ise veya hısımları tarafından ispat 
edilmez ise yukarıki maddede yazılı olduğu veç
hile muhasamatın kat 'ından sonra yapdacak son 
tebliğ tarihinden itibaren bir sene sonra zabıt 
kararı kat'ileşir ve zaptolunan mallar satılır. 

3 - Zaptolunan mallar Devlet mallarının satıl
masına dair olan kanunlar ve nizamnamelerdeki 
hükümler dairesinde satılır. 

4-Malların satılmasına ve kıymetlerine dair 
vaki olacak bütün itirazlar suçlunun son ikamet-

3 - Zabıt kararının bir hülâsası karar tarihin
den sekiz gün içinde tapu idarelerine ve gaiplerin 
mallarını idare ile muvazzaf olan makama tebliğ 
olunur. 

4 - Zaptına karar verilen mal ve mülkler mez
kûr idareler tarafından satılıncıya kadar mahcuz 
kalır, işbu mal ve mülkler satılmazdan evvel maz
nun gelirse ve yahut yakalanarak vicahen mahkûm 
olursa haciz kaldırılır. 

5 - Suçlunun karısı ve çocukları ile ana ve ba
basının geçinmeleri son ikametgâhının sulh hâkimi
nin emrile haczolunan mallarından kiymetlerine gö
re temin olunabilir. 

B : 1 - Suçlu evli ise, yahut çocukları ve anası 
ve babası ve kardeşleri var ise, mahcuz olan mallar 
kanunu medeni hükümlerine göre tasfiye ve taksim 
olunur. Bu kısımlara kanunu medeninin 453 üncü 
maddesi mucibince mahfuz hisseleri verilir fazlası 
millet menfeatına satılır. Suçlu eğer bekâr ise ve 
ya karısını boşamış veya karısı ölmüş olupta çocuk
ları, ana ve babası ve kardeşleride yoksa bütün 
mallar millet menfeatına satılır. 

2 - Suçlunun gelmesine maddî bir imkânsızlığın 
sebebiyet verdiği resmî tahkikat ile sabit olmaz ise 
veya hısımları tarafından ispat edilmez ise A fık
rasının 2 rakamında yazılı olduğu üzere seferberlik 
bittikten sonra yapılacak son tebliğ tarihinden 
bir sene sonra zabıt kararı kat'ileşir ve zaptolunan 
mallar satılır. 

3 - Zaptolunan mallar Devlet mallarının satıl
masına dair kanunlara ve nizamnamelere göre satı
lır. 

4 - malların satılmasına ve kiymetlerine karşı 
itirazlar suçlunun son ikametgâhı veya son bulun-
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, Cut ve ileride vücut bulacak menkul ve gayri menkul bütün 
mal ve mülklerinin millet namına zaptına karar verilir.. Bu 
karar verilirken suçlunun hısımları bir müdafi tayin etmek 
hakkını haizdirler. 

2 - Bu karar maznuna, mümkün olmadığı halde onun 
son ikametgâhına tebliğ olunur ve askerî mahkeme kapışma 
asılır, gazetelerle ilâil olnur. Seferberliğin bittiğini bildiren 
emir tarihinden üç ay içinde bu tebliğ bir kerre daha yapılır. 

3 - Zabıt kararının bir hulâsası karar tarihinden sekiz 
gün içinde tapu idarelerine ve gaiplerin mallarını idare ile 
muvazzaf olan makama tebliğ olunur. 

4 - Zaptına karar varilen mal ve mülkler mezkûr idare
ler tarafından satılıneıya kadar mahcuz kalır. Bu mal ve 
mülkler satılmazdan evvel maznun gelir ve yahut yakalanır
da muhakemesi yapılırsa haciz kaldırılır. 

5 - Suçlunun kanunen inf aka mecbur olduğu kimselerin 
geçinmeleri son ikametgâhı sulh hâkiminin emrile haczolu-
nan mallarından kıymetlerine göre temin olunabilir. 

B : 1 - Suçlunun furuu, baba ve anası, kardeşleri yahut 
karısı sağ ise, ölüme bağlı tasarruf hükümlerine göre (K. 
M. 452,453) bu kimselerin mahfuz hisseleri miktarı kendile
rine verilir ve mütebakisi millet menfaatine satılır. Bu mi
rasçılardan kimse bulunmazsa^ bütün mallar millet menfaa
tine satılır. 

2 - Suçlunun gelmesine maddî bir imkânsızlığın sebebi
yet verdiği resmî tahkikat İle sabit olmaz ise veya hısımları 
tarafından isbat edilemez ise (A) fıkrasının 2 rakamında ya
zılı olduğu üzere seferberlik bittikten sonra yapılacak son 
tebliğ tarihinden bir sene sonunda zabıt kararı kat'ileşir ve 
zaptolunan mallar satılır. 

3 - Zaptolunan mallar Devlet mallarının satılmasına dair 
kanunlara ve nizamnamelere göre satılır. 

4 - Malların satılmasına ve kıymetlerine karşı itirazlar 
suçlunun Türkiyede bulunduğu son ikametgâhı veya son bu-
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gâhı veya son bulunduğu mahal mahkemelerine j 
arzolunur. j 

5 - Suçlunuîı bütün mallarının zaptı halinde 
bunların kıymetlerinin kâfi geldiği nisbette suç
lunun meşru borçlarına tercihen karşılık teşkil 
eder. 

6 - Mallar satıldıktan sonra bu maddenin 2 nu
maralı fıkrasında yazılı olan müddetin hitamından 
evvel suçlunun; ölmüş olduğu tahakkuk ederse bü
tün haklarına isahip olarak ölmüş ad ve satılan 
malların bedeli kamilen varislerine iade olunur. 

7 - Zaptohüıan mallar satıldıktan sonra vicahi 
muhakeme neticesinde suçlu beraet edrese isbatı 
vücut ettiği ve^a derdest olunduğu zamandan iti
baren müstakbel için bütün medeni haklarına tesa- | 
hup eder. Geçten zaman için mallarının zaptedil-
mesi yüzünden kendisine ve ailesine vaki olan 
zarar- ve ziyanın tazmini mülkî ve adlî vasıtalarla 
devletten talep ve iddia edebilir. 

C : 1 - Şahsî servetini gizlemek elinden çıkar
mak veya azaltmak kasdile seferberlikte gerek 
hayatta bulunanlar arasında cari olan ve gerek 
ölüme bağlı bulunan akit ve tasarruflarından bi
rine dair suçlu tarafından karşılıklı veya ivazsız 
doğrudan doğyuya veya bilvasıta yapılan her tür
lü talep ve müracaatlar ve muameleler muteber 
değildir. 

2 - «A» fıkıjasmda gösterilen suçlunun malları
nın zaptına \ karar verilmeden veya verildik
ten sonra bu jsuçlunun bütün mallarının veya 
bir kısminin kjaçırılmasına veya azaltılmasına doğ
rudan doğruya, ve bilvasıta yardım eden bütün 
devlet memurları varisler tüecarî ve malî müesse
seler şirketler İve bütün üçüncü şahıslar bu suretle 
gizlenen veya ikaçırılan mallar kıymetinin iki mis
linden az ve fiç mislinden çok olmamak üzere 
cezayi naktiyej mahkûm olurlar. 

D : Suçlu ) canunu medenî mucibince fer'ileri 
üzerinde haiz j olduğu velayet ve vesayete müteal
lik bütün haklarını zayi eder. 

jduğu mahal mahkemelerine arzolunur'. 

5 - Suçlunun bütün mallarının zaptı halindö 
bunların kıymetleri kâfi geldiği nisbette suçlunun 
meşru borçlarına tercihan karşılık teşkil eder 

6 - Zaptolunan mallar satıldıktan sonra vicahi 
muhakeme neticesinde suçlu beraet ederse geldiği 
veya yakalandığı günden ilerisi için bütün medenî 
haklarına sahip olur. Geçen zaman için mallarının 
zaptedilmesi yüzünden kendisine ve ailesine vaki 
olan zarar ve ziyanın tazminini mülkî ve adlî vası
talarla Devletten talep ve iddia edebilir. 

C: 1 - Şahsî servetini gizlemek, elinden çıkar-
jmak veya azaltmak kasdile seferberlikte gerek 
i hayatta bulunanlar arasında cari olan ve gerek 
I ölüme bağlı bulunan akit ve tasarruflardan birine 
dair suçlu tarafından karşılıklı veya karşılıksız 
doğrudan doğruya veya bilvasıta yapılan her 
türlü talep ve müracaatlar ve muameleler mute
ber olmıyacağı zabıt kararile beraber karar altına 
alınır. 

2 - "A„ Fıkrasında gösterilen suçlunun mal
larının zaptına karar verilmeden veya verildik
ten sonra bu suçlunun bütün mallarını veya bir 
kısmının kaçırılmasına veya azaltılmasına doğ
rudan doğruya ve bilvasıta yardım eden bütün 
devlet memurları, varisler, ticcarî ve malî mües
seseler, şirketler ve bütün üçüncü şahıslar bu 
suretle gizlenen veya kaçırılan mallar kıymetinin 
iki mislinden az ve üç mislinden çok olmamak 
üzere para cezasına mahkûm olurlar. 

D : Suçlu kanunu medeni mucibince ferileri 
üzerinde haiz olduğu velayet ve vesayete müte
allik bütün haklarını zayi eder. 

E : Bu maddedeki suçlar hakkında dava ve 
ceza müruru zamanı işlemez. 
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lunduğu mahal mahkemelerine arzolunur. 

5 - Suçlunun borçları mirasçılara terkedilen hisselerden 
istifa olunur. Mirasçı yoksa bütün malların dörtte üçü suçlu
nun borçlarına karşılık teşkil eder. 

6 - Mallar satıldıktan sonra A fıkrasının 2 numarasında 
yazılı müddetin hitamından evvel suçlunun ölmüş «olduğu 
anlaşılırsa satılan malların bedeli mirasçılarına verilir. 

7 - Zaptolunaıı mallar satıldıktan. sonra vicahi muhake
me neticesinde suçlu beraet ederse geldiği veya yakalandığı 
günden ilerisi için bütün medenî haklarına sahip olur. Geçen 
zaman için mallarının zaptedilmesi yüzünden kendisine ve 
ailesine vaki olan zarar ve ziyanın tazminini Devletten talep 
ve iddia edebilir. 

C : 1 - Şahsî servetini gizlemek, elinden çıkarmak veya 
azaltmak kasdile seferberlikte gerek hayatta bulunanlar ara
sında cari olan ve gerek ölüme bağlı bulunan akit ve tasarruf
lardan birine dair suçlu tarafından karşılıklı veya karşılık
sız doğrudan doğruya veya bilvasıta yapılan hertürlü talep 
ve müracaatlar ve muamelelerin muteber olmıyacağı zabıt 
kararile beraber karar altına alınır. 

2 - "A;, fıkrasında gösterilen suçlunun mallarının zap
tına karar verilmeden veya verildikten sonra bu suçlunun 
bütün mallarının veya bir kısmının kaçırılmasına veya azal
tılmasına doğrudan doğruya ve bilvasıta bilerek yardım eden 
bütün devlet memurları, varisler, ticarî ve malî müesseseler, 
şirketler ve bütün üçüncü şahıslar bu suretle gizlenen veya 
kaçırılan mallar kıymetinin iki mislinden az ve üç mislinden 
çok olmamak üzere ağır para cezasına mahkûm olurlar. 

D : Suçlu kanunu medeni mucibince haiz olduğu vesa
yete müteallik bütün haklarını zayi eder. 

E : Bu maddedeki suçlar hakkında, dava ve ceza müruru 
zamanı işlemez. 
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DÖRDÜNCÜ FASIL 

Askerlik kabiliyetini imha etmek 

Askerlik kabiliyetini mahvedenlerin cezası 

MADDE 8) — 
1-Kendisini kasten sakatliyan veya herhangi 

bir suretle askerliğe yarayamryacak bir hale geti
ren veya kendi rızasüe bu hale getirten bir; sene
den beş seneye kadar hapis cezasile cezalandırılr. 

2 - Fiil her nevi askerî maksatlar için çalışmak 
kabiliyetini mahvetmiş ise suçlu yedi seneye kadar 
ağır hapis ile1 cezalandırılır. 

Başkasının askerlik kabiliyetini 
mahvedenlerin cezası 

MADDE Şl — 80 inci maddede yazılı fiilleri baş 
kasına yapan dahi ayni ceza ile cezalandırılır. 

Askerlikten kurtulmak için hile yapanlar 
MADDE #2 — Askerlikten kamilen veya kıs

men kurtulmak kasdile hiîe yapanlar beş sene
ye kadar hapis cezası ile cezalandırılırlar. 

Ayni ceza hemfiil hakkında da tatbik olunur. 

BEŞİNCİ FASIL 
Askerî itlaat ve inkıyadı ihlâl eden suçlar 

Â 

MADDE 
1-

melelerde; 
met ve riâyet 
tevbihi 
söz ile itiraz 
lar. 

2 - Hürmejt 
müçtemi efrşt 
yahut tehdit 
günden aşağfı 
yahut üç sen 3ye 

mire ve mfyfevka hürmet ve *riayet etmiyenlerin 
cezalan. 

3 3 — • . • 

Hizmette, yahut hizmete taallûk eden mua-
âmire ve maf evka borçlu olduğu hür-

vazif esini ihlâl edenler. Veya resmî 
ihtirajm vaziyetile telâkki etmiyen ve buna 

edenler kısa hapis ile cazalandırclır-

ve riayeti ihlâl, müsellâh iken yahut 
muvacehesinde ika edilmiş ise, ve 

şeklinde vücude gelmiş ise on dört 
olmamak üzere karanlık hapis, ve, 

kadar hapis cezası verilir. 

Hakikate muhalif cevap verenlerin cezaları 
MADDE 84— Hizmete müteallik hususatta, 

âmirin stiaüie karşı bilerek hakikate muhalif ce-

DÖRDÜNCÜ FASIL 
Kendini askerliğe yaramıyacak hale getrimek 

Kendini askerliğe yaramıyacak hale getirenlerin 
cezası 

MADDE 79 — 
1 -s Kendisini kasten sakatlayan veya her han

gi bir suretle askerliğe yaramıyacak bir hale ge
tiren veya kendi rızasile bu hale getiren bir sene
den beş seneye kadar hapis cezasile cezalandırılır. 

2 - Fiil her nevi askerî maksatlar için çalışmak 
kabiliyetini mahvetmiş ise suçlu yedi,seneye kadar 
ağır -hapis ile cezalandırılır. 

3 - Fiil seferberlikte yapılmışsa on seneye ka
dar ağır hapis, düşman karşısında yapılmışsa 
yapan ölüm cezasile cezalandırılır. 

Başkasını askerliğe yaramıyacak hale getirenlerin 
cezası 

MADDE 80 — 79. maddede yazılı fiileri başka
sına yapan dahi aynı ceza ile cezalandırılır. 

Askerlikten kurtulmak için hile yapanlar 
MADDESİ — 
1 - Askerlikten kamilen veya kısmen kurtul

mak kasdile hile yapanlar beş seneye kadar hapis 
cezasile cezalandırılırlar. 

2 - Aynı ceza hemfiil hakkında da tatbik olnur. 

BEŞİNCİ FASIL 
Askerî itaat ve inkiyadı bozan suçlar 

Âmire ve maf evka hürmet etmiy enlerin cezaları 

MADDE 82 — 
1 - Hizmette yahut hizmete tealluk eden işler

de, âmire ve mafevka borçlu olduğu hürmette 
bulunmayanlar veya resmî paylamayi ihtiram va-
ziyetile telakki etmiyen ve buna söz ile itiraz eden
ler kısa hapis ile cezalandırılırlar; 

2 - Yukanki fıkrada yazılı suçlar silahlı iken 
yahut toplu efrat karşısında ve yahut tehdit şek
linde yapılmışsa yirmi bir günden aşağı olmamak 
üzere katıksız hapis veyahut üç günden aşağı ol
mamak üzere hapis cezası verilir. 

Bilerek doğru söylemiyenlerin cezaları 
MADDE 83 — 
Hizmete müteallik işlerde âmirin sualine karşı 
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DÖRDÜNCÜ FASIL 

Kendini askerliğe yaramıyacak hale getirmek 

YETMİŞ DOKUZUNCU MADDE — 
1 - Kendisini kasten sakatlıyan veya herhangi bir suretle 

askerliğe yarayamıyacak bir hale getiren veya kendi rızasile 
bu hale getirten bir seneden beş seneye kadar hapis ceza-
sile cezalandırılır. 

2 - Fiil her nevi askerî maksatlar için çalışmak kabiliye
tini mahvetmiş ise suçlu yedi seneye kadar ağır hapis ile 
cezalandırılır. 

3 - Fiil seferberlikte yapılmışsa on seneye kadar ağır 
hapis, düşman karşısında yapılmışsa yapan ölüm cezasile 
cezalandırılır. 

Başkasını askerliğe yara- SEKSENİNCİ MADDE — 79 uncu maddede yazılı fi-' 
mıyacak hale getirenle- illeri bilerek başkasına yapan dahi ayni ceza ile cezalan-

rin cezası dirilir. 

Askerlikten kurtulmak 
için hile yapanlar 

SEKSEN BİRİNCİ MADDE — 
1 - Askerlikten kamilen veya kısmen kurtulmak kasdile 

hile yapanlar beş seneye kadar ağır hapis cezasile cezalan
dırılırlar. 

2 - Ayni ceza bu hileyi bilerek başkasına yapıverenler 
hakkında da tatbik olunur. 

BEŞÎNCÎ FASIL 
Askerî itaat ve inkiyadı bozan suçlar 

Amire ve mafevka hürmet 
etmiyenlerin cezaları 

SEKSEN İKİNCİ MADDE — 
1 - Hizmette yahut hizmete teallûk eden işlerde, âmire 

ve mafevka borçlu plduğu hürmette bulunmıyanlar veya 
resmî tevbihî ihtiram vaziyetile telâkki etmıyen ve buna 
söz ile itiraz edenler kısa hapis ile cezalandırılırlar. 

2 - Yukarıki fıkrada yazılı suçlar silâhlı iken yahut top
lu efrat karşısında ve yahut tehdit şeklinde yapılmışsa yirmi 
bir günden aşağı olmamak üzere katıksız hapis ve yahut üç 
günden aşağı olmamak üzere hapis cezası verilir. 

Bilerek doğru söylemiyen- S E K S E N Ü Ç Ü N C Ü M A D D E — Hizmete mütealik 
lerin cezalan işlerde âmirin sualine karşı doğru söylemiyenler kısa hagiş 
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vap verenler kısa hapis veya üç aya kadar hapis 
cezasile cazalandırılırlar. 

Hakikate muhalif veya usulsüz şikâyet edenlerin 
cezaları 

MADDE 85 — 
1 - Hakikate mugayir olduğunu bildiği müdde-

iyata müstenit şikâyete cür'et eden üç aya kadar 
hopsolunur. N 

2 - Mugayiri hakikat şikâyet teemmülsüz olsa 
bile taadüt ettiği ve yahut musırren vaki olduğu 
veya şikâyet için muayyen olan usul ve yollardan 
inhiraf edildiği ve yahut şikâyet, muayyen müd
detlerden sonra yapıldığı takdirde suçlu üç ay 
hapisı ile mücazat olunur .< 

Âmir ve mafevkini tahkir edenlerin cezaları 
MADDE 86 — 
1 - Bir âmiri veya mafevki tahkir eden üç ay

dan iki seneye kadar hapis cezasile, tahkir hizmet 
esnasında yajıut hizmete müteallik bir muamele
den dolayı vuku bulursa bir seneden üç seneye 
kadar hapis cezasile suçlu cezalandırılır. 

2 - Tahkir bir isnat ile vukua gelmiş ise, suçlu 
kezalik iki seneden beş seneye kadar hapsolunur. 

3 - Tahkir bir isnat ile vukua gelmiş ise, suçlu 
kezalik iki seneden beş seneye kadar hapsolunur. 

İtaatsizlik cezası 
MADDE 87 — Kast veya ihmal ile, hizmete 

müteallik emri tamam yapmamak, kendiliğinden 
değiştirmek, hududunu aşmak suretile itaatsizlik 
yapanlar kısa hapis ile ve tekerrüründe altı aya 
kadar hapis ile cezalandırılır. 

ltaats\zlıkta ısrar edenlerin cezası 
MADDE 88 — 
1 - Hizmete müteallik emri hiç yapmıyan, itaat-

tan filen veya söz ile imtina eden veya emir tekrar 
edildiği halde itaat etmemekte ısrar edenler iki 
seneye kadar hapis cezasile cezalandırılır. 

2 - Yukarıki suçlar seferberlikte yapılırsa suçlu 
beş ve düşman karşısında yapılırsa on seneye 
kadar ağır hajpis cezasile cezalandırılır. 

bilerek doğru söylemiyenlerin kısa hapis veya üç 
aya kadar hapis cezasile cezalandırılırlar. 

Doğru olmıyan veya usulsüz şikâyet edenlerin 
cezaları 

MADDE 84 — Doğru olmadığını bildiği id
dialarla şikâyete kalkışan üç aya kadar hapso
lunur. 

2 - Doğru olmıyan şikâyet düşünülmeden ya
pılsa bile taaddüt ettiği ve yahut musırran vaki 
olduğu veya şikâyet için muayyen olan usul ve 
yollardan ayrıldığı ve yahut şikâyet muayyen 
müddetlerden sonra yapıldığı takdirde suçlu üç 
ay hapis ile cezalandırılır. 

Âmir ve mafevkına hakaret edenlerin cezaları 
MADDE 85 — 
1 - Bir âmire veya mafevka hakaret eden bir 

seneye kadar hapis cezasile; hakaret hizmet esna
sında yahut hizmete müteallik bir muameleden 
dolayi vuku bulursa altı aydan üç seneye kadar 
hapis cezasile suçlu cezalandırılır. 

2 - Hakaret bir isnat ile vukua gelmiş ise suçlu 
altı aydan beş seneye kadar hapsolunur. 

3 - Hakaret umuma neşir ve teşhir olunmuş 
yazı, resim veya sair neşir vasıtalarile yapılmış ise 
suçlu bir seneden beş seneye kadar hapsolunur. 

İtaatsizlik ve cezası 
MADDE 86 — Kast veya ihmal ile hizmete 

müteallik emri tamam yapmamak, kendiliğinden 
değiştirmek, hududunu aşmak suretlerile itaat
sizlik yapanlar kısa hapis ile ve tekerrüründe altı 
aya kadar hapis ile cezalandırılırlar. 

Jtaatsızlıkta ısrar edenlerin cezası 
MADDE 87 — 
1 - Hizmete müteallik emri hiç yapmıyan, ita-

attan filen veya söz ile imtina eden veya emir 
tekrar edildiği halde itaat etmemekte İsrar eden
ler iki seneye kadar hapis cezasile cezalandırı
lır. 

2 - Yukarıki suçlar seferberlikte yapılırsa 
suçlu beş ve düşman karşısında yapılırsa on se
neye kadar ağır hapis cezasile cezalandırılır. 



Yalan yere veya usulsüz 
şikâyet edenlerin ceza

ları 
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< eya üç aya kadar hapis cezasile cezalandırılırlar. 

SEKSEN DÖRDÜNCÜ MADDE — Doğru olmadığını 
bildiği iddialarla şikâyete kalkışan üç aya kadar hapsolunur. 

2 - Yalan yere şikâyet teaddüt ettiği ve yahut musirren 
vaki olduğu veya şikâyet için muayyen olan usul ve yollar
dan ayrılmdığı ve yahut şikâyet muayyen müddetlerden son
ra yapıldığı takdirde suçlu üç ay hapis ile cezalandırılır. 

Amir ve mafevkına ha- SEKSEN BEŞİNCİ MADDE — 
reket edenlerin cezalan i _ Bir âmire veya mafevka hakaret eden bir seneye 

kadar hapis cezasile; hakaret hizmet esnasında yahut hiz
mete müteallik bir muameleden dolayı vuku bulursa altı ay
dan üç seneye kadar hapis cezasile cezalandırılır. 

2 - Hakaret bir maddei mahsusa tayini ile vukua gelmiş 
ise altı aydan beş seneye kadar hapsolunur. 

3 - Hakaret umuma teşhir olunmuş yazı, resim veya sair 
neşir vasıtalarile veya resmî makamlara verilipte üzerine 
muamele cereyan etmiş evrak ile yapılmış ise bir seneden beş 
seneye kadar hapsolunur. 

İtaatsizlik ve cezası SEKSEN ALTINCI MADDE — Kast veya ihmal ile 
hizmete müteallik emri tamam yapmamak, değiştirmek, hu
dudunu aşmak suretlerile itaatsizlik yapanlar kısa hapis ile 
ve tekerrüründe altı aya kadar hapis ile cezalandırılırlar. 

İtaatsizlikte ısrar eden- SEKSEN YEDİNCİ MADDE — 
lerin cezası 1 - Hizmete müteallik emri hiç yapmıyan, itaattan filen 

veya söz ile imtina eden veya emir tekrar edildiği halde itaat 
etmemekte ısrar edenler iki seneye kadar hapis cezasile ceza
landırılırlar. 

2 - Yukarıki fıkrada yazılı suçlar seferberlikte yapılırsa 
beş ve düşman kaşısmcla yapılırsa on seneye kadar ağır hapis 
cezası hükmolunur. 
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Toplu asker karşısında veya hizmetten savuşmak 

için veya müsellâh iken yapılan itaatsizliğin cezaları 

MADDE 8İ> — 88 inci maddede yazılı itaatsiz
lik suçlarını toplu asker karşısında, yahut silâhbaşı 
emrine karşı veya müsellâh iken veya hizmetten 
kısmen veya tamamen sıyırılmak kasdile yapanlar 
üç aydan beş Seneye kadar hapis, seferberlikte beş 
seneye kadar jağır hapis, düşman kırşısında on 
seneden aşağım olmamak üzere ağır hapis cezasile 
cezalandırılırlar. 

Büyük zararlar veren itaatsizliğin cezaları 
MADDE 9Q — İtaatsizlik yüzünden, istiyerek 

istemiyerek, bjüyük bir zarar husule getiren, bir 
insanın hayatini tehlikeye koyan, başkasının ma
line ve mülküıjıe zarar veren, ve yahut memleketin 
emniyetini veya kıtaatın muharebeye ihzarının 
veya talim ve: terbiyesinin mükemmeliyetini ihlâl 
eden on beş seneye kadar hapis veya on seneye 
kadar ağır hapis, seferberlikte on beş seneye kadar 
ve yahut müebbet hapis ile cezalandırılır. Düşman 
karşısında idam ve yahut on beş seneden aşağı 
olmamak üzerle ağır hapis ile cezalandırılır. 

Mukavemet cezası 
MADDE 91 — 
1 - Bir âmiH veya mafevkini, cebir ve tehdit 

ile bir hizmeti emrini ifadan menetmeğe, yahut 
hizmete müteallik bir muameleyi yapmak veya 
yapmamak içlin icbara tasaddi eden mukavemet 
suçundan dojayı altı aydan on seneye kadar, az 
vahim hallerde üç aydan az olmamak üzere hapis, 
seferberlikte iki seneden, az vahim hallerde altı 
aydan aşağı olmamak üzere hapis cezalarile ceza
landırılır. 

2 - Mukavehıet suçu âmirin muhafazasına me
mur olan yahut bu maksatla celp edilen efrada 
karşı yapılırsa ayni ceza verilir. 

Âmire ve maffvke filen taarruz edenlerin cezaları 
MADDE 9$ — 
1 - Âmire veya mafevke filen taarruz eden veya 

filen taarruza!teşebbüs eden üç seneden, az vahim 
hallerde altı laydan aşağı olmamak üzere haps-
olunur. 

2 - Taarruz; veya taarruza teşebbüs müsellâh 
olarak veya bir hizmet esnasında veya toplu asker 
karşısında veyahut silâh ve tehlikeli bir alet ile 

Toplu asker karşısında veya hizmetten savuş
mak için veya silâhlı iken yapılan itaatsiz

liğin cezaları 
MADDE 88 — 88 maddede yazılı itaatsizlik 

suçlarını toplu asker karşısında yahut silâh başı 
emrine karşı veya silâhlı iken veya hizmetten kıs
men veya tamamen sıyrılmak kasdile yapanlar 
üç aydan beş seneye kadar hapis, seferberlikte 
beş seneye kadar ağır hapis, düşman karşısında 
on seneden aşağı olmamak üzere ağır hapis ceza
sile cezalandırılırlar. 

Büyük zararlar veren itaatsizliğin cezaları 
MADDE 89 — itaatsizlik yüzünden, istiye

rek istemiyerek, büyük bir zarar husule getiren, 
bir insanın hayatını tehlikeye koyan, başkasının 
malına ve mülküne zarar veren ve yahut memle
ketin emniyetini veya kıtaatın muharebeye ihza
rının veya talim ve terbiyesinin mükemmeliyeti
ni ihlâl eden on beş seneye kadar hapis veya on 
seneye kadar ağır hapis, seferberlikte on beş se
neye kadar ve yahut müebbet ağır hapis ile ceza
landırılırlar. 

Düşman karşısında ölüm cezası ve yahut on 
beş seneden aşağı olmamak üzere ağır hapis ile 
cezalandırılırlar. 

Mukavemet ve cezası 
MADDE 90 — 
1 - Bir âmiri veya mafevkini zorla ve tehdit ile 

bir hizmet emrini ifadan menetmeğe, ya
hut hizmete müteallik muameleyi yapmak 
veya yapmamak için zorlamağa kalkışan 
mukavemet suçundan dolayı altı aydan on 
seneye kadar, az vahim hallerde üç aydan az olma
mak üzere hapis, seferberlikte iki seneden, az vahim 
hallerde altı aydan aşağı olmamak üzere hapis ce
zalarile cezalandırılır. 

2 - Mukavemet suçu âmirin muhafazasına me
mur olan yahut bu maksatla getirilen efrada karşı 
yapılırsa aynı ceza verilir. 

Âmire ve mafevka filen taarruz edenlerin cezaları 
MADDE 91 — 
1 - Âmire veya mafevka filen taarruz eden veya 

filen taarruza teşebbüs eden üç seneden az vahim 
hallerde altı aydan aşağı olmamak üzere hapsolu-
nur. 

2 - Taarruz veya taarruza teşebbüs silâhlı ola
rak veya bir hizmet esnasında veya toplu asker kar
şısında ve yahut silâh ve tehlikeli bir âlat ile ya-
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Toplu asker karşısında 
veya hizmetten savuşmak 
için veya silahlı iken ya
pılan itaatsizliğin ceza

ları 

SEKSEN SEKÎZlNCÎ MADDE — 87 inci maddede 
yazılı itaatsizlik suçlarını toplu asker karşısında yahut silâh 
başı emrine karşı veya silâhlı iken veya hizmetten kısmen 
veya tamamen sıyrılmak kastile yapanlar üç aydan beş se
neye kadr hapis, seferberlikte beş seneye kadar ağır hapis 
ve düşman karşısında on seneden aşağı olmamak üzere ağır 
hapis cezasile cezalandırılırlar. 

Büyük zararlar veren 
itaatsizliğin cezaları 

SEKSEN DOKUZUNCU MADDE — 
1 - itaatsizlik yüzünden, istiyerek istemiyerek, büyük bir 

zarar husule getiren, bir insanın hayatını tehlikeye koyan, 
başkasının malına ve mülküne zarar veren, ve yahut mem
leketin emniyetini veya kıtaatın muharebeye ihzarının veya 
talim ve teribyesinin mükemmeliyetini ihlâl edenler on beş 
seneye kadar hapis veya on seneye kadar ağır hapis, sefer
berlikte on beş seneye kadar ve yahut müebbet ağır hapis ile 
cezalandırılır. 

2 - Düşman karşısında ölüm cezası ve yahut on beş se
neden aşağı olmamak üzere ağır hapis ile cezalandırılır. 

Mukavemet ve cezası DOKSANINCI MADDE — 
1 - Bir âmiri veya mafevkini zorla ve tehdit ile hizmet 

emrini ifadan menetmeğe, yahut hizmete müteallik bir mua
meleyi yapmak veya yapmamak için zorlamağa kalkışan 
mukavemet eürmünü yapmış olur. Bu cürmü işliyenler altı 
ayadan on seneye kadar, az vahim hallerde üç aydan az olma
mak üzere hapis, seferberlikte iki seneden, az vahim hallerde 
altı aydan aşağı olmamak üzere hapis cezalarile cezalan
dırılır. 

2 - Mukavemet cürmü âmirin muhafazasına memur olan 
yahut bu maksatla getirilen efrada karşı yapılırsa yine ayni 
ceza verilir. 

Amire ve mafevka filen DOKSAN BlRlNCl MADDE — 
taarruz edenlerin ceza- 1 - Âmire veya mafevka filen taarruz eden veya filen 

lan taarruza teşebbüs eden üç seneden, az vahim hallerde altı ay
dan aşağı olmamak üzere hapsolunur. 

2 - Taarruz veya tarruza teşebbüs silâhlı olarak veya bir 
hizmet esnasında veya toplu asker karşısında ve yahut silâh 
ve tehlikeli bir âlet ile yapılmış ise beş seneden, az vahim 



— 54 — 
yapılmış ise beş seneden, az vahim hallerde bir 
seneden aşağı olmamak üzere suçluya hapis cezası 
verilir. 

3 - Taarruz veya taarruza teşebbüs, seferber
likte yapılmış ise suçlu idam,az vahim hallerde 
yahut suç seferberlikte hizmet haricinde yapılmış 
ise suçlu on beş seneden az olmamak üzere ağır 
hapis veya hapis cezasile cezalandırılır. 

4 - Taarruz veya taarruza teşebbüs, âmirin 
veya mafevkin vücudünde tahribatı mucip olmuş 
ise, suçluya on beş seneden az olmamak üzere ağır 
hapis, eğer ölümü mucip olmuş ise, idam, az va
him hallerde müebbeden ağır hapis cezası verilir. 

Tahrik sur etile madunun yaptığı suçlar hakkındaki 
cezalarının nasıl tenzil olunacağı 

MADDE 93 — 
1 - Bir âmir veya mafevk, nizamlara ve asker

lik kaidelerine mugayir muamelede bulunmak yahut 
makam ve mevkiinin salâhiyetini tecavüz etmek su-
retile madunu tahrik eyler ve madun bu tahrik s'ebe 
bile 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91 inci maddelerde 
yazılı suçlardan birini fevren yaparsa, suç idam ya
hut müebbet ağır hapis cezalarını mucip ise üç 
seneden az olmamak üzere suçluya hapis cezası 
verilir. Suç muvakkat ağır hapis veya hapis ceza
larını icap ediyorsa ceza asgarî miktarın yarısına 
kadar indirilir. Eğer bu yarı bir seneden fazlaya 
baliğ olursa bir seneye indirilir. Zabitler hakkın
da ihraç cezasından sarfınazar olunabilir. 

2 - Âmirin veya mafevkin, maduna karşı 
olan muamelesi, cismen eza verecekı bir sui mua
mele veyahut vakar ve haysiyetini kesredecek 
muhkırane bir muamele olduğu tezahür ederse 
muayyen olan cezanın asgarî haddinin yansı altı 
ayı geçtiği takdirde ceza altı aya kadar indirile
bilir. Her halde ceza azamî saddin üçte birini 
geçmez. 

Muharrik ve cezası 
MADDE 94 — 
1 - Askerî şahıslardan birini, âmire veya ma-

fevka karşı itaatsizliğe, mukavemete, filen taar
ruza sevk ve tahrik eden: muharrik addolunur. 

2 - Suç, yapılmamaış ise muharrik kısa hapis 
ile cezalandırılır. 

pılmış ise beş seneden az vahim hallerde bir sene
den aşağı olmamak üzere suçluya hapis cezası ve
rilir. 

3 - Taarruz veya taarruza teşebbüs, seferberlik
te yapılmış ise suçlu ölüm az vahim hallerde yahut 
suç seferberlikte hizmet dışında yapılmış ise suçlu 
onbeş seneden az olmamak üzere ağır hapis veya 
hapis cezasile cezalandırılır. 

4 - Taarruz veya taarruza teşebbüs, âmirin ve 
ya mafevki vücudunda tahribatı mucip olmuş ise, 
suçluya on beş seneden az olmamak üzere ağır ha
pis, eğer ölümü mucip olmuş ise ölüm, az vahim 
hallerde müebbeden ağır hapis cezası verilir. 

Tahrik sur etile madunun yaptığı suçlar 
hakkındaki cezaların nasıl indirileceği 

MADDE 92 — 
1 - Bir âmir veya mafevk, askerî nizamlara ve 

askerlik kaidelerine mugayir muamelede bulunmak 
yahut makam ve mevkiinin salâhiyetini tecavüz et
mek sureti lc madunu tahrik eyler ve madun bu tah
rik sebebile 83,84,85,86,87,88,89,90,91 ve 92. mad
delerde yazılı suçlardan birini hemen yaparsa, suç 
ölüm yahut müebbet ağır hapis cezalarını mucip 
ise üç seneden az olmamak üzere suçluya hapis ce
zası verilir. Suç muvakkat ağır hapis veya hapis 
cezalarını icap ediyorsa ceza asgarî miktarın yarı
sına kadar indirilir. Eğer bu yarı bir seneden faz
laya baliğ olursa bir seneye indirilir. Zabitler hak
kında tart ve ordudan çıkarılma cezasından vaz
geçilebilir. 

2 - Âmirin veya mafevkin, maduna karşı olan 
muamelesi, cismen eza verecek bir sui muamele ve 
yahut vakar ve haysiyetini kesredecek muhakkırane 
bir muamele olduğu tezahür ederse muayyen olan 
cezanın asgarî haddinin yarısı altı ayı geçdiği tak
dirde ceza altı aya kadar indirilebilir. Her halde 
ceza azamî haddin üçte birini geçmez. 

Muharrik ve cezası 
MADDE 93 — 
1 - Askerî şahıslardan birinin, âmire veya ma-

fevka karşı itaatsizliğe; mukavemete; filen taar
ruza sevk ve tahrik eden muharrik sayılır. 

2 - Suç yapılmamış ise, muharrik kısa hapis ile 
cezalandırılır. 
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hallerde bir seneden aşağı olmamak üzere suçluya hapis ce
zası verilir. 

3 - Taarruz veya taarruza teşebbüs, seferberlikte yapıl
mışsa suçlu ölüm, az vahim hallerde yahut suç seferberlikte 
hizmet dışında yapılmışsa suçlu on beş seneden az olmamak 
üzere ağır hapis veya hapis cezasile cezalandırılır. 

4 - Taarruz, âmirin veya mafevkin vücudunda tahribatı 
mucip olmuşsa, suçluya on beş seneden az olmamak üzere 

•ağır hapis, eğer ölümü mucip olmuşsa ölüm, az vahim haller
de müebbeden ağır hapis cezası verilir. 

Tahrik suretile madunun DOKSAN İKİNCİ MADDE — 
yaptığı suçlar hakkında- l - Bir âmir veya mafevk, askerî nizamlara ve askerlik 
ki cezaların nasıl indiri- kaidelerine mugayir muamelede bulunmak yahut makam ve 

leceği mevkiinin salâhiyetini tecavüz etmek suretlerile madunu tah
rik eyler ve madun bu tahrik sebebile 82,83,84,85,86,87,88,89, 
90ve91inci maddelerde yazılı suçlardan birini hemen yapar
sa, suç ölüm yahut müebbet ağır hapis cezalarını mucip ise üç 
seneden az olmamak üzere suçluya hapis cezası verilir.«Suç 
muvakkat ağır hapis veya hapis cezalarını icap ediyorsa bir 
seneden fazla olmamak üzere ceza asgarî miktarın yarısına 
kadar indirilir. Zabitler hakkında tart ve ordudan ihraç ceza
sından vazgeçilebilir. 

2 - Âmirin veya mafevkin, maduna karşı olan muamelesi 
cismen eza verecek veya vakar ve haysiyetine dokunacak bir 
muamele ise bir ayı geçmemek üzere muayyen olan ceza as
garî haddinin yarısına indirilir. 

3 - 1 ve 2 inci fıkralardaki tahriki yapanlar tahrikin ne
vi ve mahiyetine göre 116, 117 ve 118 inci maddelerde yazılı 
cezalarla cezalandırılır. 

Muharrik ve cezası DOKSAN ÜÇÜNCÜ MADDE — 
1 - Askerî şahıslardan birini âmire veya mafevka karşı 

itaatsizliğe mukavemete, filen taarruza sevk ve tahrik eden 
muharrik sayılır. 

2 - Suç yapılmamışsa muharrik kısa hapis cezasile ceza
landırılır. 



3 - Suç, teşebbüs derecesinde kalmış ise muhar
rik üç aydan iki seneye ve seferberlikte altı ay
dan beş seneye kadar hapsolunur. Ceza her halde 
müteşebbisin cezasından şiddetli olamaz. 

4 - Suç, yapılmış ise, muharrik, şeriki cürüm 
olur. 

îsyan muharriki ve cezası 
MADDE m — 
1 - Birden ziyade askerî şahısları, müçtemian 

âmire veya mafevke ademi itaata veya mukave
mete veyahut filen taarruza sevk veya tahrik 
eden isyan maharriki addolunur. Suç yapılma
mış veyahut yapılmağa teşebbüs edilmemiş ise 
muharriki isyan beş seneden az olmamak üzere 
ağır hapis cezasile cezalandırılır. 

2 - Tahrik sebebile, askerî hizmete ehemmiyetli 
bir zarar gelmiş ise muharriki isyan on seneden 
az olmamak üzere ağır hapisle cezalandırılır. 

3 - Seferberlikte muhriki isyan idam olunur. 

Askerlik işleri için toplananlar ve 
müzakere yapanların cezaları 

MADDE 96 — 
1 - Salâhiyet ve mezuniyeti olmadığı halde 

askerî müameljât, teşkilât ve tesisat veyahut terti
bata müteallik hususlar hakkında müzakere ve 
istişare için diğer askerî şahıslar ile içtima tertip 
eden veya bu gibi husular hakkında beyanat ve 
şikâyatta bulunmak üzere imza toplıyaıı üç se
neye kadar hapsolunur. 

2 - Böyle bir içtimaa bilerek icabet veya be
yanat ve şikâyetlere iştirak eden altı aya kadar 
hapsolunur. 

Askerlikten soğutmağı teşvik edenlerin cezası 

MADDE 97 — 
1 - Arkadaşlarını söz ile hizmetten hoşnutsuz

luğa teşvik eden kısa hapis ile veya üç seneye 
kadar hapis ile cezalandırılır. 

2 - Teşvik matbu ve gayri matbu evrak ve mu
kavele resimler ile neşir ve tamim edilmiş veyahut 
seferberlikte yapılmış ise müşevvik üç aydan beş 
seneye kadar hapsolunur. 

Fesat ve cezası 
MADDE 98 — 

, 1 - Birden ziyade askerî şahıslar bir âmire 
veya mefevke müştereken itaatsizlik veya muka-

3 - Suç teşebbüs derecesinde kalmış ise muharrik 
üç aydan iki seneye ve seferberlikte altı aydan beş 
seneye kadar hapsolunur. Ceza her halde müte
şebbisin cezasından şiddetli olamaz. 

4 - Suç yapılmış ise, muharrik cürme şerik 
olur. 

İsyan muharriki ve cezası 
MADDE 94 — 
1 - Birden ziyade askerî şahısların hep birlik

te âmire veya mafeyka itaatsizliğe veya mukave
mete ve yahut filen taarruza sevk veya tahrik 
eden isyan muharriki sayılır. Suç yapılmamış ve 
yahut yapılmağa teşebbüs edilmemiş ise isyan 
muharriki beş seneden az olmamak üzere ağır 
hapis cezasile cezalandırılır. 

2 - Tahrik sebebile, askerî hizmete ehemmi
yetli bir zarar gelmiş ise isyan muharriki on sene
den az olmamak üzere ağır hapisle cezalandırılır. 

3 - Seferberlikte isyan muharriki ölüm ceza
sile cezalandırılır. 

Askerlik işleri için toplananlar ve müzakere 
yapanların cezaları 

MADDE 95 — 
1 - Hakkı ve vazifesi olmadığı halde askerî 

muamelât, teşkilât ve tesisat ve yahut tertibata 
müteallik işler hakkında müzakere ve istişare için 
askerî toplıyan veya bu gibi hususlar hakkında 
birlikte beyanat ve şikâyette bulunmak üzere 
imza toplıyan her kim olursa olsun üç seneye ka
dar hapsolunur. 

2 - Böyle bir toplanmaya bilerek gelen veya 
beyanat ve şikâyetlere iştirak eden altı aya ka
dar hapsolunur. 

Askerlikten soğutmağı teşvik edenlerin ce
zaları 

MADDE 96 — 
1 - Arkadaşlarını söz ile hoşnutsuzluğa kışkır

tan kısa hapis ile veya üç seneye kadar hapis ile 
cezalandırılır. 

2 - Kışkırtma umuma teşhir olunmuş yazı, re
sim veya sair teşhir vasıtalarile ve yahut seferber
likte yapılmış ise müşevvik üç aydan beş seneye 
kadar hapsolunur. 

Fesat ve cezası 
MADDE 97 — 
1 - Birden ziyade askerî şahıslar bir âmire 

veya mafevka hep birlikte itaatsizlik veya mu-
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3 - Suç teşebbüs derecesinde kalmış sa muharrik üç ay

dan iki seneye ve. seferberlikte altı aydan beş seneye kadar 
hapsolunur. Ceza her halde müteşebbisin cezasından şiddetli 
olmaz. 

4 - Suç yapılmışsa, muharrik cürme şerik olur. 

İsyan muharriki ve ce
zası 

DOKSAN DÖRDÜNCÜ MADDE — 
1 - Birden ziyade askerî şahısları hep birlikte âmire ve

ya mafevka itaatsizliğe veya mukavemete veyahut filen ta
arruza sevk ve tahrik eden isyan muharriki sayılır. Suç ya
pılmamış ve yahut yapılmağa teşebbüs edilmemişse isyan 
muharriki beş seneden az olmamak üzere ağır hapis cezasile 
cezalandırılır. 

2 - Tahrik sebebile, askerî hizmete ehemmiyetli bir zarar 
gelmişse isyan muharriki on seneden az olmamak üzere ağır 
hapisle cezalandırılır. 

3 - Seferberlikte isyan muharriki ölüm cezasile cezalan
dırılır. 

Hilafı salâhiyet askerlik 
işleri için toplananlar ve 
müzakere yapanların ce

zaları 

DOKSAN BEŞİNCİ MADDE — 
1 - Hakkı ve vazifesi olmadığı halde askerî muamelât 

teşkilât ve tesisat ve yahut tertibata müteallik işler hakkın
da müzakere ve istişare için askerî toplıyan veya bu gibi hu
suslar hakkında birlikte beyanat ve şikâyatta bulunmak ü-
zere imza toplıyan her kim olursa olsun üç seneye kadar 
hapsolunur. 

2 - Böyle bir toplanmağa bilerek gelen veya beyanat 
şikâyetlere iştirak eden altı aya kadar hapsolunur. 

ve 

Askerlikten soğutanların 
cezaları 

DOKS AN «ALTİNCİ MADDE — 
1 - Arkadaşlarını sözle hoşnudsuzluğa kışkırtan 

hapis ile veya üç seneye kadar hapis ile cezalandırılır. 
kısa 

2 - Kışkırtma umuma teşhir olunmuş yazı, resim veya sa
ir teşhir vasıtalarile ve yahut seferberlikte yapılmışsa faili üç 
aydan beş seneye kadar hapsolunur. 

Fesat ve cezası DOKSAN YEDİNCİ MADDE — 
1 - Birden ziyade askerî şahıslar bir âmire veya 'mafev

ka hep birlikte itaatsizlik veya mukavemet veya filen taarruz, 



1 

vemet veya filen taarruz etmek için ittifak 
ederlerse «fes^ıt» addolunur. Ve ceza, müttefikle
rin yapmak içjin ittifak ettikleri cürme tatbik edi
len kanu maddesine göre tayin ve idam ile müeb
bet ağır hapisten başka hallerde üç aydan iki se
neye kadar tezyit olunur. 

2 - Müttefikler eğer suçu işlerse ceza idam ve 
müebbet ağır hapisten başka 57 madde mucibince 
tezyit olunur, i 

Fesada heber vermiyenlerin cezası 
MADDE 99 — İttifak hakkında mevsuk bir 

surette haberdar olupta, ittifaka veya ittifakın 
fiile çıkmasına mani olacak kadar vaktile malûmat 
vermekte ihmal eden ittifak fiile çıktığı surette 
üç seneye kadar hapsolunur. 

İttifakı haber veren suçlu cezadan kurtulur 
MADDE İpO — İttifaka dahil olanlardan biri, 

başka suretle jnıalûmat alınmadan ittifakın fiile 
çıkmasına mü^naneat mümkün olacak hal ve za
manda ittifakı haber verirse, cezadan kurtulur. 

Askerî isyan cezası 
MADDE 101 — Birden ziyade askerî şahıslar, 

velveie ve gürültü ile veya alenen toplanarak bir 
âmire veya mafevka itaatsızlığa veya mukavemete 
veya filen taarruza müttehiden tasaddi ederlerse 
«askerî isyan»j oddolunur. Toplanmaya iştirak e-
denlerin her bjiri beş seneden ve seferberlikte on 
seneden az olmamak üzere muvakkat ağır hapis 
cezasile cezalandırılırlar. 

Askerî isyanda ön ayak olanların cezaları 
MADDE 102 — 
1 - Askerî isyanın reisi veya mürettibi veya 

ön ayak olanljarı ile âsilerden âmire ve mafevka 
cebren müessir fiillerde bulunanlar münferiden 
yaptıkları suç idam veya müebbet ağır hapis ceza
larını müstelzüm değilse, on seneden az olmamak 
üzere muvakkat ağır hapis cezasile cezalandırılır
lar. ""; 

2 - Askerî isyan, seferberlikte yapılmış ise bi
rinci fıkradaki) suçlular idam olunurlar. 

Düşman karşısında askerî isyan suçlularının cezası 

MADDE l(j)3 — Askerî isyan düşman karşı
sında yapılmış) ise isyana iştirak edenlerin hepsi 
idam olunur. 

kavemet veya filen taarruz etmek için ittifak e-
derlerse fesat sayılır ve ceza, ittifak edenlerin 
yapmak için ittifak ettikleri cürme tatbik edilen 
kanun maddesine göre tayin ve ölüm ile müeb
bet ağır hapisten başka hallerde üç aydan iki se
neye kadar arttırılır. 

2 - İttifak edenler eğer suçu işlerse ceza ölüm 
, ve müebbet ağır hapisten başka hallerde 50 mad
de mucibince arttırılır. 

Fesadı haber vermiy enlerin cezası 
MADDE 98 — İttifak hakkında mevsuk bir 

surette haber alıp ta ittifaka veya ittifakın fiile 
çıkmasına mani olacak kadar vaktile malûmat 
vermekte ihmal eden ittifak fiile çıktığı surette 
üç seneye kadar hapsolunur. 

İttifakı haber veren suçlu cezadan kurtulur 
MADDE 99 — İttifaka girenlerden biri, başka 

suretle malûmat alınmadan ittifakın fiile çıkma
sına mümanaat mümkün olacak hal ve zamanda 
ittifakı haber verirse, cezadan kurtulur. 

Askerî isyan ve cezası 
MADDE 100 — Birden ziyade askerî şahıslar 

velvele ve gürültü ile veya alenen toplanarak bir 
âmire veya mafevka itaatsizliğe veya mukavemet 
veya filen taarruza birlikte kalkışırlarsa "askerî 
isyan,, sayılır. Toplanmaya iştirak edenlerin her 
biri beş seneden ve seferberlikte on seneden az 
olmamak üzere muvakkat ağır hapis cezasile ce
zalandırılır. 

Askerî isyanda ön ayak olanların cezaları 
MADDE 101 — 
1 - Askerî isyanın reisi veya mürettibi veya ön 

ayak olanları ile âsilerden âmire ve mafevka zorla 
müessir fiillerde bulunanlar münferiden yaptıkları 
suç ölüm veya müebbet ağır hapis cezalarını mucip 
değilse, on seneden az olmamak üzere muvakkat a-
ğır hapis cezasile cezalandırılır. 

2 - Askerî isyan, seferberlikte yapılmış ise 
birinci fıkradaki suçlulara ölüm cezası verilir. 

Düşman karşısında askerî isyan suçlularının 
cezası 

MADDE 102 — Askerî isyan düşman karşısın
da yapılmış ise isyana iştirak edenlerin hepsine 
ölüm cezası verilir. 
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etmek (M; 86,90,91) için ittifak ederlerse fesat sayılır, ve ce
za,, ittifak edenlerin yapmak için ittifak ettikleri cürme tat
bik edilecek kanun maddesine göre tayin ve ölüm ile müeb
bet ağır hapisten başka hallerde üç aydan iki seneye kadar 
artırılır. 

2 - İttifak edenler eğer suçu işlerse ceza ölüm ve müeb
bet ağır hapisten başka hallerde 50 inci madde mucibince 
artırılır. 

Fesadı haber vermiyen
lerin cezası 

DOKSAN SEKÎZtHCÎ MADDE — Fesat hakkında bir 
suretle haber alıpta fesada veya fesadın fiile çıkmasına 
mani olacak kadar vaktile malûmat vermekte ihmal eden 
fesat, file çıktığı surette üç seneye kadar hapsolunur. 

Fesadı haber verenlerin DOKSAN DOKUZUNCU MADDE — Fesat İçin İttifak 
cezadan kurtulması edenlerden biri, başka suretle malûmat almadan fesadın file 

çıkmasına mümanaat mümkün olacak hal ve zamanda haber 
verirse, cezadan kurtulur. 

Askerî isyan pe cezası YÜZÜNCÜ MADDE — Birden ziyade askerî şahıslar, 
gürültü patırtı ile veya alenen toplanarak bir âmire veya 
mafevka itaatsizliğe veya mukavemet veya filen taarruza 
(M. 86, 90,. 91) birlikte kalkışırlarsa ' * askerî isyan,, sayılır. 
Toplanmaya iştirak edenlerin her biri beş seneden ve sefer
berlikte on seneden az olmamak üzere muvakkat ağır hapis 
eezasile cezalandırılır. 

Askerî isyanda ön ayak 
olanların cezaları 

YÜZ BİRÎNCÎ MADDE — 
1 - Askerî isyanın (M. 100) reisi veya mürettibi veya Ön 

ayak olanları ile âsilerden âmire ve mafevka zorla müessir 
fiillerde bulunanlar münferiden yaptıkları suç ölüm veya 
müebbet ağır hapis cezlarını mucip değilse, on seneden az 
olmamak üzere muvakkat ağır hapis eezasile cezalandırılır. 

2 - Askerî isyan, sefereberlikte yapılmışsa birinci fıkra
daki suçlulara ölüm cezası verilir. 

Düşman karşısında aske- YÜZ ÎKÎNCÎ MADDE — Askerî isyan, (M. 100) düş-
rî isyan suçlularının cezası rnan karşısında yapılmışsa isyana iştirak edenlerin hepsine 

ölüm cezası verilir. 
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Askerî isyan ve fesada iştirak edenlerden nedim 

olanların cezaları nasıl azaltılır 
MADDE 104 — 
1 - Bir fesada veya askerî isyana iştirak 

edipte, âmirlere veya mafevklere cebren mü
essir fiiller yapmadan evvel nedametle intizam ve 
inzibata rüc'at edenler, fesat ve isyanın reisi veya 
mürettibi veya ön ayakları bulunmadıkları surette 
iki seneye kadar hapsolunurlar. 

2 - Âmir veya mafevka cebren müessir fiiller 
yapılmaksızın fesat ve isyana iştirak edenlerin 
hepsi intizam ve inzibata rüe'at ederlerse, reis ve
ya mürettebi veya ön ayak olanları bir seneden 
beş seneye kadar hapsolunur. 

Askerî fesada ve isyana iştirak edenlerden ön 
ayak addolunacak askerler 

MADDE 105 — Askerî fesat ve isyana iştirak 
eden askerler reis ve müşevvik cezalarile cazalan-
dırılırlar. 

A : Âmir ve mafevk tarafından şahsına vaki 
olan itaat emrine karşı itaatsizlikte söz ile veya 
filen ısrar eden; 

B : Askerî işareti sui istimal ederek veya sair 
işaretler vererek isyanın vukuunu teshil eden, 

C : Âsiler arasında en büyük rütbelisi veya en 
kıdemlisi olan. 

Az vahim hallerde fesat ve isyan suçlularının 
cezalarının nasıl azaltılacağı 

MADDE 106 — 95, 107, 102, 105 inci madde
lerde yazılı suçlar az vahim oldukları halde, 95 
inci maddenin birinci fıkrasında ve 101 inci mad
dede yazılı cezalar altı ay ve seferberlikte bir sene 
hapis cezasına ve 95 inci maddenin ikinci fıkra
sında ve 102 ve 105 inci maddelerde yazılı olan 
cezalar bir sene hapis cezasına ve seferberlikte iki 
sene hapis cezasına ve 103 üncü maddede yazılı 
ceza müebbeden ağır hapis veyahut beş seneden az 
olmamak üzere ağır hapis veya hapis cezalarına 
indirilebilir. 

Askerî karakol ve nöbetçiye taarruz edenlerin 
cezaları 

MADDE 107 — Askerî karakolu ve nöbetçiyi 
tahkir eden, dinlemiyen veya bunlara mukave
mette bulunan, filen taarruz eden bu suçları âmire 
karşı yapmış addolunur. Ve o veçhile ceza verilir. 

: Askerî isyan ve^ fesada iştirak edenlerden nadim 
olanların cezaları nasıl azaltılır 

MADDE 103 — 
1 - Bir fesada veya askerî isyana iştirak edip-

I et âmirlere veya mafevklara zorla müessir fiiller 
•• yapmadan evvel nedametle intizam ve inzibata dö
nenler fesat ve isyanın reisi veya mürettibi veya 
ön ayakları değilseler iki seneye kadar hapsolu
nurlar. 

2 - Âmire veya maf evka zorla müessir fiiller 
yapmaksızın fesat ve isyana iştirak edenlerin hep
si intizam ve disipline dönerlerse reis veya müret-

ı tibi veya önayak olanları bir seneden beş seneye 
kadar hapsolunur. 

LisZcerî fesada ve isyana iştirak edenlerden ön ayak 
sayılacak diğer askerler 

MADDE 104 — Askerî fesat ve isyana iştirak 
edenlerden şunlar da reis ve müşevvik cezalarile 
cezalandırılırlar. 

A : Âmir ve mafevk tarafından şahsına vaki 
olan itaat emrine karşı itaatsizlikte söz ile veya fi
len İsrar eden; 

B : Askerî işareti sui istimal ederek veya sair 
işaretler vererek isyanın vukuunu kolaylaştıran; 

C : Asiler arasında en büyük rütbelisi veya en 
kıdemlisi olan; 

Az vahim hallerde fesat ve isyan suçlıdarının 
! cezalarının nasıl azaltılacağı 

MADDE 105 — 94,100,101,104. maddelerde ya
zılı suçlar az vahim oldukları hailde 94. maddenin 
birinci fıkrasında ve 100. maddede yazılı cezalar 
altı ay ve seferberlikte bir sene hapis cezasına 
ve 94. maddenin ikinci fırasında ve 101 ve 104. 
maddelerde yazılı olan cezalar bir sene hapis ce
zasına ve seferberlikte iki sene hapis cezasına ve 
102. maddede yazılı ceza az vahim hallerde müeb
bet ağır hapis ve yahut beş seneden az olmamak 
üzere ağır hapis cezalarına indirilebilir. 

Askerî karakola ve nöbetçiye taarruz edenlerin 
cezaları 

MADDE 106 — Askerî karakola ve nöbetçiye 
hakaret eden veya bunları dinlemiyen veya bunla
ra mukavemette bulunan filen taarruz eden bu 
suçları âmire karşı yapmış sayılır ve öylece ceza
landırılır. 



- 6 1 -

Askerî isyan ve fasada YÜZ ÜÇÜNCÜ MADDE — 
iştirak edenlerden nadim l - Bir fesada (M. 97) veya askerî isyana (M. 100) iştirak 
olanların cezalarının edipte âmirlere veya mafevklere zorla müessir fiiller yapma-

azalhlması dan evvel nedametle intizam ve inzibata dönenler fesat ve 
isyanın reisi veya mürettibi veya ön ayakları değilseler iki 
seneye kadar hap solunurlar. 

2 - Âmir veya mafevka zorla müessir fiiller yapılmaksı
zın fesat ve isyana iştirak edenlerin hepsi intizam ve disip
line dönerlerse reis veya mürettebi veya ön ayak olanları bir 
seneden beş seneye kadar hapsolunur. 

Askerî fesad ve isyana YÜZ DÖRDÜNCÜ MADDE — Askerî fesat (M. 97) 
iştirak edenlerden ön a- ve isyana (M. 100) iştirak edenlerden şunlar da reis ve mü-
yak sayılacak diğer as- şevvik cezalarile cezalandırılırlar. 

kerler A : Âmir ve mafevk tarafından şahsına vaki olan itaat 
emrine karşı itaatsizlikte söz ile veya filen ısrar eden; 

B : Askerî işareti suiistimal ederek veya sair işaretler 
vererek isyanın vukuunu kolaylaştıran. 

C : Âsiler arasında en büyük rütbelisi veya en kıdemlisi 
olan: 

Fesat ve isyan suçluları
nın cezalarının azaltıl-. 

ması 

YÜZ B E Ş Î N C Î MADDE — 94, 100, 101 ve 104 üncü 
maddelerde yazılı suçlar az vahim oldukları halde 94 üncü 
maddenin birinci fıkrasında ve 100 üncü maddede yazılı ce
zalar altı ay ve seferberlikte bir sene hapis cezasına ve 94 
üncü maddenin ikinci ve 101 inci maddenin birinci fıkra
sında ve 104 üncü maddelerde yazılı olan cezalar bir sene 
hapis cezasına ve seferberlikte iki sene hapis cezasına ve 102 
inci maddede yazılı ceza az vahim hallerde müebbeden ağır 
hapis ve yahut beş seneden az olmamak üzere ağır hapis 
veya hapis cezalarına indirilebilir. 

Askerî karakola ve nöbet- YÜZ ALTINCI MADDE — Askerî karakola ve nöbet
l e taarruz edenlerin çiye hakaret eden veya bunları dinlemiyen veya bunlara mu-

cezalan kavemette bulunan, filen taarruz eden bu suçları âmire karşı 
yapmış sayılır ve öylece cezalandırılır. (M. 85, 86, 90, 91) 
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Hizmette olmıyan askeri şahıslar hakkında 

bu fasıl ahkâmı nasıl cereyan eder 
MADDE 108 — 
1 - İhtiyat askerî şahıslar ile ruhsatlı efrattan 

biri, 
A : Hizmette bulunmadığı zaman 96 inci mad

dede yazılı suçları yaparsa, 
B : Âmirler ve mafevklerle hizmete dair mua

melât ve muhaberatta bu fasılda yazılı suçlardan 
birini yaparsa, 

C : Askerî elbiseyi lâbis iken bu fasılda yazılı 
suçlardan birini yaparsa, 

D : Hizmete müteallik kanunî bir emre itaat
sizlik ve muhalefet yaparsa bu fasılda münderiç 
ceza hükümleri ile cezalandırılır. 

2 - Hizmet ve vazife esnasında askerî şahıslar
dan birine hakaret filen taarruz eden ve müessir 
fiillerde bulunan sivil şahıslar hakkında kanunen 
muayyen ceza yarısına kadar arttırılır. 

Bu fasıldaki cezalar maduna tatbik olunmak 
için mafevkin vaziyeti bilmesi icap eder 

MADDE 109 — Bu fasılda madunlar hakkında 
tayin edilen ağır cezaların verilmesi için mafev
kin rütbesi ve kıdemi her hangi bir suretle madu
nun malûmu bulunması şarttır. Madunun mafev
kin vaziyetini bilmediği sabit olursa hakkında 
tertip olunacak ceza umumî hükümlere tâbidir. 

ALTINCI FASIL 
Makam ve memuriyetin nüfuzunu sui istimal 

Madununa münasebeti olmıyan emirler verenlerin 
ve mütaleada bulunanların cezaları 

MADDE 110 — 
1 - Maduna hizmetle asla münasebeti olmıyan 

emirler vermek bir şey istemek suretlerile nüfuz 
ve memuriyetini sui istimal eden, madunundan 
hediye istiyen, istikraz eden mafevk iki seneye 
kadar hapis ve az vahim hallerde kısa hapis ile 
müeazat olunur. 

2 - Vahim hallerde- suçun tekerrüründe muay
yen cezadan başka ref'i rütbe dahi hükmolunur. 

Madununa suç yapmak için emir verenlerin cezası 

MADDE 111 — 
1 - Rütbe veya makam ve memuriyetinin nü

fuz ve salâhivetini sui istimal ederek madununa 

Askerlere tecavüz edenlerin cezası 

MADDE 107 — İlân olunan harekât mıntaka-
sında asker ve jandarma zabit ve efradına karşı 
katil ve cerh suçlarını yapan sivil şahıslara bu fa
sılda yazılı cezalar verilir. 

Bu fasıldaki cezalar maduna tatbik olunmak 
için mafevkin vaziyeti bilmesi icap eder 

MADDE 108 — Bu fasılda madunlar hakkın
da tayin edilen ağır cezaların verilmesi için ma
fevkin rütbesi ve kıdemi her hangi bir suretle 
madunun malûmu bulunması şarttır. Madunun 
mafevkin vaziyetini bilmediği sabit olursa hak
kında tertip olunacak ceza umumî hükümlere ta
bidir. 

ALTINCI FASIL 
Makam ve memuriyet nüfuzunu sui istimal 

Madununa münasebeti olmıyan emirler ve
renlerin ve mütalebede bıdunanların 

cezası 
MADDE 109 — 
1 - Maduna hizmetle asla münasebeti olmıyan 

emirler vermek, bir şey istemek suretile memuri
yet nüfuzunu sui istimal eden, madunundan hedi
ye istiyen, borç alan mafevk iki seneye kadar ha
pis ve az vahim hallerde kısa hapis ile cezalandı
rılır. 

2 - Vahim hallerde, suçun tekerrüründe mu
ayyen cezadan başka rütbenin geri alınmasına da
hi hükmolunur. 

Madununa suç yapmak için emir verenlerin 
cezası 

MADDE 110 — 
1 - Rütbe veya makam ve memuriyetinin nü

fuz ve salâhiyetini sui istimal ederek madununa 
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Bu fasıldaki cezalar ma
duna tatbik olunabilme-

sinin şartı 

YÜZ YEDİNCİ MADDE — Bu fasılda madunlar hak
kında tayin edilen ağır cezaların verilmesi için mafevkin 
rütbesi ve kıdemi herhangi bir suretle madunun malûmu bu-
.lunması şarttır. Madunun mafevkin vaziyetini bilmediği 
sabit olursa hakkında tertip olunacak ceza umumî hükümlere 
tabidir. 

ALTINCI FASIL 
Makam ve memuriyet nüfuzunu suiistimal 

Madununa hizmetle mü
nasebeti olmıyan emirler 
verenlerin ve mutalebede 

bulunanlram cezası 

YÜZ SEKİZİNCİ MADDE — 
1 - Maduna hizmetle asla münasebeti olmıyan emirler 

vermek ve bir şey istemek suretlerile memuriyet nüfuzunu 
suiistimal eden, madunlardan hediye istiyen, borç alan ma
fevk iki seneye kadar hapis ve az vahim hallerde kısa hapis 
ile cezalandırılır. 

•2 - Vahim hallerde, suçun tekerrüründe muayyen ceza
dan başka rütbenin geri alınmasına dahi hükmolunur. 

Madununa suç yapmak YÜZ DOKUZUNCU MADDE — 
için emir verenlerin ce- 1 - Rütbe veya makam ve memuriyetinin nüfuz ve salâ

hiyetini suiistimal ederek madununa bir suçun yapılmasını zası 
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bir suçun yapılmasını teklif eden âmir veya ma
fevk iki seneye kadar hapsolunur. 

2 - Suç yapılır, veya yapılmağa teşebbüs edi
lirse faili asliye muayyen olan ceza, emri veren 
hakkında tezyit olunarak hükmolunur. 

Madunun şikâyetnamesini sakhyan veya 
geri kaldıranların cezası 

MADDE 112 — Madunların verdikleri şikâyetna
meleri saklıyanlar, veya tehdit ederek geri aldı
ranlar beş seneye kadar hapsolunur. 

Hak edilmemiş veya müsaade olunmamış 
ceza verenlerin cezası 

MADDE 113 — Ceza vermek salâhiyetini teca
vüz ederek, ve bilhassa hak edilmemiş veya mü
saade olunmamış bir cezayı kasten verenler beş 
seneye kadar hapsolunur. 

Neferleri kânuna muhalif olarak hizmetçiliğe 
verenlerin cezası 

MADDE 116 — Askerî kanun ve nizamname
lerde yazılan kaidelere muhalif olarak neferleri 
hizmetçiliğe veren veya alan altı aydan az olma
mak üzere hapsolunur. 

Sair hallerle nüfuz veya memuriyetini su 
istimal edenlerin cezası 

MADDE 117 — Yukarıki maddelerde yazılan
lardan başka, sair hallerle nüfuzu memuriyetini 
sui istimal edenler bir seneye kadar hapso-
lunurlar. 

bir suçun yapılmasını teklif eden âmir veya ma
fevk iki seneye kadar hapsolunur. 

2 - Suç yapılır veya yapılmağa teşebbüs edilir
se faili asliye muayyen olan ceza, emir veren hak
kında arttırılarak hükmolunur. 

Madunun şikâyetnamesini saklıyan veya geri 
aldıranların cezası 

MADDE 111 — Madunların verdikleri şikâ
yetnameleri saklıyanlar veya tehdit ederek geri 
aldıranlar beş seneye kadar hapsolunur. 

Hak edilmemiş veya müsaade olunmamış 
ceza verenlerin cezası 

MADDE 112 — Ceza vermek salâhiyetini te
cavüz ederek ve bilhissa hak edilmemiş veya mü
saade olunmamış bir cezayi kasten verenler beş 
seneye kadar hapsolunur. 

Neferleri kanuna muhalif olarak hizmetçi
liğe verenlerin cezası 

MADDE 115 — Askerî kanun ve nizamname
lerde yazılı kaidelere muhalif olarak neferleri 
hizmetçiliğe veren veya alan iki aydan az olma
mak üzere hapsolunur. 

Sair hallerde ve memuriyetinin nüfuzunu 
sui istimal edenlerin cezası 

MADDE 116 — Yukarıki maddelerde yazılan
lardan başka hallerde memuriyetinin nüfuzunu 
sui istimal edenler bir seneye kadar hapsolunurlar. 

Askerî mahkemeler üzerinde tesir yapanların cezası 

MADDE 114 — Nüfuzu memuriyetini sui isti
mal ile askerî mahkemeler üzerinde tesir icra 
edenler beş seneye kadar hapsolunur. 

Askerî eşhası mürettep oldukları yerlerden 
gayriye sevkedenlerin cezası 

MADDE 115 — 
1 - Askerlik hizmetine davet edilmiş olan kim

seleri, makbul bir sebep olmaksızın mürettep 
oldukları mevki ve kıt 'a ve müessesenin gayrisine 
sevkeden altı aya kadar hapsolunur. 

2 - Seferberlikte bu ceza bir seneden ekal 
olmamak üzere hapsolunur. 

Askeri mahkemeler üzerinde tesir yapan
ların cezası 

MADDE 113 — Memuriyetinin nüfuzunu sui 
istimal ile askerî mahkemeler üzerinde tesir ya
panlar beş seneye kadar hapsolunur. 

Askerî şahısları mürettep oldukları yerler
den geriye sevkedenlerin cezası' 

MADDE 114 — 
1 - Askerlik hizmetine davet edilmiş olan kim

seleri, makbul bir sebep olmaksızın mürettep ol
dukları mevki ve kıt 'a ve müessesenin gerisine 
sevkeden altı aya kadar hapsolunur. 

2 - Seferberlikte bu ceza bir seneden az olma
mak üzere arttırılır. 
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teklif eden* âmir veya mafevk iki seneye kaüar hapsolunür. 

2 - Suç yapılır veya yapılmağa teşebbüs edilirse faili 
aslîye muayyen olan ceza, emir veren hakkında (M. 50) ar
tırılarak hükmolunur. 

Madunun şikâyetname- YÜZ ONUNCU MADDE — Madunların verdikleri şi-
sini saklayan veya geri kâyetnameleri saklıyanlar veya tehdit ederek geri aldıranlar 

beş seneye kadar hapsolunür. aldıranların cezası 

Hak edilmemiş veya mü- YÜZ ON BlRlNCÎ MADDE — Ceza vermek salâhiye-
saade olunmamış disiplin tini tecavüz ederek ve bilhassa hak edilmemiş veya müsaade 
cezası verenlerin cezası olunmamış bir cezayı kasten verenler beş seneye kadar hap

solunür. 

Askerî mahkemeler üze
rinde tesir yapanların 

• cezası 

YÜZ ON ÎKlNCÎ MADDE — Memuriyetinin nüfuzunu 
sui istimal ile askerî mahkemeler üzerinde tesir yapanlar 
beş seneye kadar hapsolunür. 

Askerî şahısları mürettep 
oldukları yerlerden geriye 

sevkedenlerin cezası 

YÜZ ON ÜÇÜNCÜ MADDE — 
1 - Askerlik hizmetine davet edilmiş olan kimseleri, 

makbul bir sebep olmaksızın mürettep oldukları mevki ve 
kıt'a ve müessesenin gayrisine sevkeden altı aya kadar hapso
lunür. 

2 - Seferberlikte bu ceza bir seneden az olmamak üzere 
artırılır. 

Neferleri kanuna muha- YÜZ ON DÖRDÜNCÜ MADDE — Askerî kanun ve 
Uf olarak himetciliğe ve- nizamnamelerde yazılı kaidelere muhalif olarak: neferleri 

renlenn cezası hizmetçiliğe veren veya alan iki aydan az olnıamak üzr-e 
hapsolunurlar. 

Sair hallerde memuriye
tinin nüfuzunu suiisti

mal edenlerin cezası 

YÜZ ON BEŞİNCİ MADDE — Yukanki maddelerde 
yazılanlardan başka hallerde memuriyetinin nüfuzütnu sui 
istimal edenler bir seneye kadar hapsolunurlar. 
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Madununa sep ve şetim eden veya sui muamelede 

| bulunanların cezalan 
MADDE İ l 8 — 
1 - Maduniinu sep ve şetim eden, tahkir eden, 

veya madununa askerî usul ve kavait ve nizamat 
haricinde sıji muamelede bulunan mafevk bir 
seneye kadarj hapsolunur. 

2 - Az vah|im hallerde kısa hapis ve efrat hak
kında karanljık hapis cezası verilir. 

3 - Tahkirj isnat ile vuku bulursa, mafevk üç 
seneye kadar| hapsolunur. 

Maduna {müessir fiiller yapanların cezası 
MADDE U 9 — 
1 - Madunjunu kasten itip kakan, döğen, veya 

sair suretlerlje cismen ceza verecek veya sıhhatini 
bozacak hallerde bulunan, ve yahut tazip maksa-
dile madunuıj. hizmetini lüzumsuz yere güçleştiren, 
veya onun d^ğer askerler tarafından tazip edilme
sine veya Sui muamelede bulunulmasına müsa
maha eden $m\v mafevk iki seneye kadar hap
solunur. 

2 - Az vah1 im hallerde kısa hapis ve efrat hak
kında karanljık hapis verilir. 

Müessir fiillerde madunun vücudunda tahribat 
yapan veya \ ölüme sebep olan mafevka verilecek 

ceza 
MADDE [120 — 
1 -119 unjcu maddede yazılan fiiller madunun 

vücudunda tahribatı mucip olmuş ise âmir ve ma
fevk beş senleye kadar hapsolunur. 

2 - Daha ziyade vahim hallerde âmir ve mafevk 
altı aydan bejş seneye kadar hapsolunur. 

3 - Fiil ta^nmüden yapılmış ise âmir ve mafevk 
on seneye kajdar ağır hapis cezasile cezalandırılır. 
V 

4 - Fiil öljLİmü intaç etmiş ise fail on seneden 
az olmamak jüzere ağır hapis cezasına mahkûm 
olur. 

Mafevkin kürüm addolunmıyacak olan fiilleri 
MADDE J121 — 
1 - Madunjun fiilen taarruzunu müdafaa etmek 

fevkalâde zajruret halinde ve tehlike karşısında 
madunu verdiği emre itaat ettirmek için mafevkin 
yapacağı fiiljer cürüm addolunmaz. 

2 - Bir za|bitin verdiği emre mukavemet eden 
madunu muktazi olan itaat dairesine almak ve 
yahut meşruj müdafaada bulunmak ve yahut firar 
edenleri çevirmek veya yağma ve tahribi men ve 

Maduna sövüp sayan veya fena muamelede 
bulunanların cezası 

MADDE 117 — 
1 - Madununa sövüp sayan, hakaret eden veya 

askerî usul ve kaideler ve nizamlar dışında fena 
muamelede bulunan mafevk üç aya kadar hapso
lunur. 

2 - Az vahim hâllerde kısa hapis ve efrat hak
kında katıksız hapis cezası verilir. 

3 - Hakaret isnat ile vuku bulursa mafevk üç 
seneye kadar hapsolunur. 

Maduna müessir fiilleri yapanların cezası 
MADDE 118 — 
1 - Madunu kasten itip kakan, döven veya sair 

suretlerle cismen ceza vererek veya sıhhatini boza
cak hallerde bulunan, ve yahut tazip maksadile 
madunun hizmetini lüzumsuz yere güçleştiren veya 
onun diğer askerler tarafından tazip edilmesini 
veya sui muamelede bulunmasına müsamaha eden 
âmir veya mafevk iki seneye kadar hapsolunur. 

2 - Az vahim hallerde kısa hapis ve efrat hak
kında katıksız hapis verilir. 

Müessir fiillerle madununun vücudunda 
tahribat yapan veya ölümüne sebep olan 

mafevka verilecek ceza 
MADDE 119 — 
1 - 118 maddede yazılan fiiller madunun vü

cudunda tahribatı mucip olmuş ise âmir veya 
mafevk beş seneye kadar hapsolunur. 

2 - Daha ziyade vahim hallerde âmir ve ma
fevk altı aydan beş seneye kadar hapsolunur. 

3 -.Fiil teammüden yapılmış ise âmir veya 
mafevk on seneye kadar ağır hapis cezasile ceza
landırılır. 

4 - Fiil ölümü intaç etmiş ise fail on seneden 
az olmamak üzere ağır hapis cezasına mahkûm 
olur. 

Mafevkin cürüm sayılmıyacak olan fiilleri 
MADDE 120 — 
1 - Madunun filen taarruzuna müdâfaa etmek 

son derece zaruret ve tehlike karşısında madunu 
emrine itaat ettirmek için mafevkin ölümden gay
ri yapacağı fiiller cürüm sayılmaz. 

2 - Bir zabitin meşru müdafaada bulunmak 
ve yahut firar edenleri çevirmek veya yağma ve 
tahribin önünü almak için sair vasıtaların kalma
dığı takdirde bir zabitin silâhını kullanması cü-
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Madununa sövüp saydn 
veya fena muamelede bu

lunanların cezalan 

YÜZ ON ALTINCI MADDE — 
1 - Madununa sövüp sayan hakaret eden, veya askerî usul 

ve kaideler ve nizamlar dışında fena muamelede bulunan 
mafevk üç aya kadar hapsolunur. 

2 - Az vahim hallerde kısa hapis ve efrat hakkında ka
tıksız hapis cezası verilir. 

3 - Hakaret maddei mahsusa isnadile vuku bulursa ma
fevk üç seneye kadar hapsolunur. 

Maduna müessir fiiler 
yapanların cezası 

YÜZ ON YEDİNCİ MADDE — 
1 - Madununu kasten itip. kakan» döven, veya sair suretler

le cismen eza vererek veya sıhhatini bozacak hallerde bulu
nan ve yahut tazip maksadile madunun hizmetini lüzumsuz 
yere güçleştiren veya onun diğer askerler tarafından tazip 
edilmesine veya sui muamelede bulunulmasına müsamaha 
eden âmir veya mafevk iki seneye kadar hapsolunur. 

2 - Az vahim hallerde kısa hapis ve efrat hakkında ka
tıksız hapis verilir 

Müessir fiillerle madu
nunun vücudunda tah
ribat yapan veya ölümü
ne sebep olan mafevka 

verilecek ceza 

YÜZ ON SEKİZİNCİ MADDE — 
1 - 117 inci maddede yazılan fiiller madunun vücudunda 

tahribatı mucip olmuş ise âmir veya mafevk beş seneye ka
dar hapsolunur. 

2 - Daha ziyade vahim hallerde âmir ve mafevk altı ay
dan beş seneye kadar hapsolunur. 

3 - Fiil taammüden yapılmış ise âmir veya mafevk on 
seneye kadar ağır hapis cezasile cezalandırılır. 

4 - Fiil ölümü intaç etmiş ise fail on seneden az olmamak 
üzere ağır hapis cezasına mahkûm olur. 

Mafevkin cürüm sayil-
mıyacak olan fiilleri 

YÜZ ON DOKUZUNCU MADDE — 
1 - Madunun filen taarruzuna karşı müdafaa etmek, son 

derece zaruret ve tehlike karşısında madunu emrine itaat et
tirmek için mafevkin ölümden gayri yapacağı fiiller cürüm 
sayılmaz. 

2 - Meşru müdafaada bulunmak veya harpte ilân olunan 
harekât mmtakasıhda firar edenleri çevirmek yahut yağma 
ve tahribin önünü almak için sair vasıtalar kalmadığı takdir
de bir zabitin silâhım kullanması cürüm sayılmaz. 
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teskin etmek için sair vasıtaların fikdanı halinde 
silâhını kullanması cürüm addolunmaz. 

Karakol bu fasıldaki suçlarda mafevk vaziyetindedir 

MADDE 122 — Bu fasılda yazılı olan suçlara 
tasaddi eden bir askerî karakol bu suçları yapan 
mafevk gibi ceza görür. Bu suçlar karakol âmiri 
olan mafevka karşıda yapılmış ise ceza tezyit olu
nur. 121 inci maddenin hükümleri karakollar hak
kında da caridir. 

Askerliğe ait vesika evrak, harita ve şekilleri 
yakanların cezası 

MADDE 123 — Askerlik muamelâtına dair 
olan defterleri ve müsveddeleri vesikaları, hü
kümlü evrakı, harita ve şekilleri sui niyetle tahrip 
eden, yakan imha eden veya ettiren on seneye 
kadar hapsolunur. Düşman eline geçmesinde düş
man ^çin faide mevcut ise bu fiil suç addolunmaz. 

İhtiyat ve ruhsatlı askerî eşhas hakkında bu 
fasıl hükümlerinin tatbik olunacağı haller 
MADDE 124 — İhtiyat ve ruhsatlı eşhas as

kerî hizmette bulunmadıkları zaman dahi hizmete 
müteallik muhabere ve muamelelerde veya askerî 
elbiseyi lâbisliken bu fasılda yazılı suçlan yapar
larsa haklarında bu fasıl hükümleri mucibince 
ceza verilir. 

YEDÎNCt FASIL 
Seferberlikte eşhas ve emval aleyhine yapılan 

cürümler 

Ganimet ciflmak için uzaklaşan, ganimet alan, 
ve aldığı şeyi iade etmiyenlerin cezası 

MADDE 125 — 
1 - Seferberlikte iğtinam kasdile kıt 'asından 

uzaklaşan hukuku ganaime tabi bir şeyi ganimet 
namile hotbehot temellük eden üç seneye kadar 
hapsolunur . 

2 - Meşru surette alınmış ve fakat bilâhare ia
deye mecburi bulunmuş olduğu şeyleri iadeden im
tina ile temellük eden dahi ayni ceza ile mücazat 
olunur. 

Yağmacının tarifi 
MADDE 120. — Harp dolay isile husule gelen 

rüm sayılmaz. " 

3 - Mafevkin, hizmete ve askerliğe dair kusur 
ve hatalardan dolayı, madunu tenkit ve muaheze 

[etmesi hakaret sayılmaz. 

Karakol bu fasıldaki suçlarda mafevk va-
ziyetindedir 

MADDE 121 — Bu fasılda yazılı olan suçları 
yapan bir askerî karakol bu suçları yapan ma
fevk gibi ceza görür. Bu suçlar karakol âmiri 
olan mafevka karşı yapılmış ise ceza arttırılır. 
121 maddenin hükümleri karakollar hakkında da 
caridir. 

Askerliğe ait vesika, evrak, harita ve şekilleri 
yakanların cezaları 

MADDE 122 — Askerlik ve hesap işlerine da
ir olan defterleri ve müsvetteleri, vesikaları, hü
kümlü evrakı, harita ve şekilleri fena niyetle tah
rip eden, yakan, yok eden veya ettiren on seneye 
kadar hapsolunur. 

Bunların düşman eline geçmesinde düşman 
için faide varsa bu fiil suç sayılmaz. 

YEDİNCİ FASIL 
Seferberlikte insanlar ve mallar aleyhine yapılan 

cürümler 

Ganimet almak için uzaklaşan ganimet alan ve 
aldığı şeyi teslim etmiyenlerin cezası 

MADDE 123 — 
1 - Seferberlikte ganimet almak kastile kıtasın

dan uzaklaşan yahut ganimet hukukuna tabi bir 
şeyi ganimet malile kendiliğinden temellük eden üç 
seneye kadar hapsolunur. 

2 - Meşru surette aldığı ve fakat teslim ile mü
kellef bulunduğu şeyleri teslimden imtina ile temel
lük eden dahi aynı ceza ile tecziye olunur. 

Yağmacının tarifi 
MADDE 124 — Harbin mucip olduğu dehşet 
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3 - Mafevkin, hizmete ve askerliğe dair kusur ve hata
lardan dolayı, madunu tenkit ve muahaze etmesi hakaret sa
yılmaz. 

Bu fasıldaki suçlarda ka
rakolun vaziyeti 

YÜZ YlRMÎNCl MADDE — Bu fasılda yazılı olan suç
ları yapan bir askerî karakol bu suçları yapan mafevk gibi 
ceza görür. Bu suçlar karakol âmiri olan mafevka karşı ya
pılmış ise ceza artırılır. (M. 50) 119 uncu maddenin hüküm
leri karakollar hakkında da caridir. 

Askerliğe ait vesika ev
rak, harita ve şekilleri 

yakanlar 

YÜZ YlRMl BÎRlNCl MADDE — Askerliğe ve hesap 
işlerine dair olan defterleri ve müsveddeleri, vesikaları, hü
kümlü evrakı, harita ve şekilleri fena niyetle tahrip eden, 
yakan, yok eden veya ettiren on seneye kadar hapsolunur. 
Bunları muhafaza imkânı olmayıpta düşman eline geçme
sinde düşman için fayda varsa bu fiiller suç sayılmaz.. 

YEDİNCİ FASİL 
Seferberlikte insanlar ve mallar aleyhine yapılan cürümler 

Ganimet almak için uzak
laşan, ganimet alan ve 
aldığı şeyi teslim etmi-

yenler 

YÜZ YlRMl İKİNCİ MADDE — 
1 - Seferberlikte ganimet almak kastile kıtasından uzak

laşan ve yahut ganimet hukukuna tabi bir şeyi ganimet na-
mile kendiliğinden temellük eden üç seneye kadar hapsolu
nur. 

2 - Meşru surette aldığı ve fakat teslim ile mükellef bu
lunduğu şeyleri teslimden imtina ile temellük eden dahi ayni 
ceza ile cezalandırılır. 

Yağmacının tarifi YÜZ YÎRMl ÜÇÜNCÜ MADDE — Harbin mucip 
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korku ve heyecandan istifade veya askerî nüfu
zunu istimal ederek, 

A : Ahaliden birinin malını haksız olarak zapt 
veya bir kimseyi malinden feragate icbar eden, 

D : Salâhiyettar olmadığı halde ahaliye tekâ
lifi harbiye tarh ve tevzi eden veya ahaliyi erzak 
ve emval ve eşya itasına icbar eden veya memur 
olduğu istimval muamelâtında zatî menfaatları 
için memuriyet salâhiyetlerini tecavüz eden, yağ
macı addolunur. 

Yağmacılığın cezası 
MADDE 127 — Yağmacılık eden her askerî 

şahıs beş seneye kadar hapsolunur. 

Bir kimsenin malını tahrip ve imha 
edenlerin cezası 

MADDE 128 — Harp zarureti olmaksızın bir 
kimsenin emval ve emlâkini kasten tharip ve imha 
eden iki seneye kadar hapis ve daha vahim hal
lerde yağmacı addolunur. 

Cebir istimalile müessir fiillerle birden ziyade 
şahısların İştirakile yağmacılık ve cezası 

MADDE 129 — 
1 - Yağmacılık veya yağmacılıktan madut 

olan fiiller bir şahsa karşı cebir istimalile yapı
lırsa faili on seneye kadar ağır hapis cezasile 
cezalandırılır. Eğer bu cebir cismen tahribatı 
mucip olursa faili on seneden az olmamak üzere 
muvakkat ağır hapis cezasile mücazat olunur. 
Fiil ölümü mucip olursa faili idam olunur. Az va
him hallerde müebbet ağır hapis cezası verilir. 

Yukarıdaki fıkrada yazılı yağmacılığa birden 
ziyade şahıslar iştirak eylerse reis ve mürettibi 
ve ön ayak olanları idam olunur. Bu yağmacılıkta 
bir şahsa karşı müessir fiillerde bulunmaksızın 
iştirak edenlere on seneye kadar ağır hapis cezası 
verilir. 

ve korkudan veya askerî kuvvetini sui istimal 
ederek; 

A : Ahaliden birinin malını haksız olarak zapt 
veya bir kimseyi malını vermeğe icbar eden; 

B : Salahiyetli olmadığı halde ahaliden para ve 
yahut zorla eşya toplıyan veya memur olduğu is-
timvalin ( tekâlifi harbiye ) derecesini kendi men
faatları için aşan yağmacı sayılır. 

C : Alınan eşya erzak, sıhhî levazım, giyecek 
ısınacak gibi şeyler yem veya nakil vasıtalarına 
münhasır kalır ve o andaki ihtiyaçlarla mütenasip 
bulunursa bu hareket yağmacılık sayılmaz. 

Yağmacılığın cezası 
MADDE 125 — Yağmacılık eden her askerî 

şahıs beş seneye kadar hapsolunur. 

Bir kimsenin malini tahrip veya imha edenlerin 
cezası 

MADDE 126 — Harp zarureti olmaksızın bir 
kimsenin mal ve mülkünü kasten tahrip ve imha 
eden iki seneye kadar hapsolunur ve daha vahim 
hallerde yağmacı sayılır. 

Zorla müessir fiillerle birden ziyade şahısların 
iştirakile yağmacılık ve cezası 

MADDE 127 — 
1 - Yağmacılık veya yağmacılıktan sayılan fiiller 

bir şahsa karşı zorla yapılırsa fili on seneye kadar 
ağır hapis cezasile cezalandırılır. Eğer bu zorluk 
cismen tahribatı mucip olursa faili on seneden az 
olmamak üzere muvakkat ağır hapis cezasile müca
zat olunur. Fiil ölümü mucip olursa faili ölüme 
mahkûm olur, az vahim hallerde müebbet ağır ha
pis cezası verilir. 

2 - Yukarıdaki fıkrada yazılı yağmacılığa bir
den ziyade şahıslar iştirak eylerse reis ve mürettibi 
ve ön ayak olanları ölüme mahkûm olur. Bu yağ
macılıkta bir şahsa karşı müessir fiillerde bulun
maksızın iştirak edenlere on seneye kadar ağır 
hapis cezası verilir. 
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olduğu dehşet ve korkudan istifade veya askerî kuvvetini 
suiistimal ederek: 

A : Ahaliden birinin malını haksız olarak zabıt veya 
bir kimseyi malını vermeğe icbar eden; 

B : Salâhiyeti olmadığı halde ahaliden para ve yahut 
zorla eşya toplıyan veya memur olduğu istimvalin (tekâlifi 
harbiye) derecesini kendi menfaatları için aşan yağmacı 
sayılır. 

C : Alınan eşya erzak, sıhhî levazım, giyecek, ısınılacak 
gibi şeyler yeme veya nakil vasıtalarma münhasır kalır ve 
o andaki zarurî ihtiyaçlarla mütenasip bulunursa bu hareket 
yağmacılık sayılmaz. 

Yağmacılığın cezası YÜZ YÎRMÎ DÖRDÜNCÜ MADDE — Yağmacılık 
eden her askerî şahıs beş seneye kadar hapsolunur. 

YÜZ YÎRMÎ BEŞİNCİ MADDE — 
1 - Harp zarureti olmaksızın bir kimsenin mal ve mül

künü kasten tahrip ve imha edenler ve ağaçları kesenler 
ve mahsulât ve mezruata hasar iras edenler ve bunlar için 
emir verenler veya müsamahada bulunan âmir ve mafevkler 
iki seneye kadar hapsolunur. Ve daha vahim hallerde yağ
macı sayılırlar. (M. 123) 

2 - Yukardaki fiilleri yapanlarla emir veren veya müsa
maha eden âmir ve mafevkler hakkında Adliye mahkemele
rinde alâkadarlar tarafından tazminat davası açılabilir. Ve 
bu fiilleri yapanlarla emir veren veya müsamaha eden âmir 
ve mafevkler icap eden tazminatla müteselsüen mahkûm olur. 

Zorla, müessir fiillere YÜZ YİRMİ ALTINCI MADDE — 
birden ziyade şahısların 1 - Yağmacılık (M. 123) veya yağmacılıktan sayılan fiil-
iştirakile yağmacılık ve 1er (M. 125) bir şahsa karşı zorla yapılırsa faili on seneye 

cezası kadar ağır hapis cezasile cezalandırılır. Eğer bu zorluk cis
men tahribatı mucip olursa faili on seneden az olmamak 
üzere muvakkat ağır hapis cezasile mücazat olunur. Fiil 
ölümü mucip olursa faili ölüme mahkûm olur; az vahim 
hallerde müebbet ağır hapis cezası verilir. 

2 - Yukardaki fıkrada yazılı yağmacılığa birden ziyade 
• şahıslar iştirak eylerse reis ve mürettibi ve ön ayak olanları 

ölüme mahkûm olur. Diğerleri birinci fıkra mucibince ceza
landırılır. Bu yağmacılıkta bir şahsa karşı müessir fiillerde 
bulunmaksızın iştirak edenlere on seneye kadar ağır hapis 
cezası verilir, 

Bir kimsenin malını tah
rip veya imha edenlerin 

cezası 
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Muharebe maydanlarında ölülerin esirlerin 

yaralıların mallarına tecavüz edenlerin cezası 
MADDE İŞO — 
1 - Haksız olarak ve temellük kasdile Türkiye 

Cumhuriyeti ve müttefikleri ordusundan muha
rebe meydanlarında ölü olarak kalmış olanların 
eşya ve paralarını alan veyahut muharebe mey
danlarında veya yürüyüş esnasında veya hasta
nede veyahut nakliyat zamanında bir hastanın 
bir yaralının veya nazaret ve muhafazası altına 
verilmiş olan bir harp esirinin kezalik bir şeyini 
alan veya cebren zapteden veyahut Hilâli Ahmer 
ve Salibi Ahmere mensup alâmetleri haiz sıhhiye 
müesseselerini yağma ve tahrip eden veya bu 
bapta teşvikat ve tahrikat icra ve emir ita eden 
on seneye kadar ağır hapis ile cezalandırılır. 
Az vahim hallerde beş seneye kadar hapsolunur. 

2 - Nakline memur olduğu yaralıyı bir sebep 
ve zaruret olmaksızın terkeden veyahut bir yara
lıya işkence eden beş seneye kadar hapsolunur. 

3 - Yaralıyı soymak kasdile işkence eden veya 
soyarken tekrar yaralıyan idam olunur. 

Kıt'asından geri kalarak ahaliye taaddi 
edenlerin cezası 

MADDE İŞİ — 
1-Mensup! olduğu kıt 'a veya askerî heyetten 

geri kalarak ahaliye taaddi eden altı aydan beş 
seneye kadar hapsolunur. 

2 - Bu fiile birden ziyade şahıslar iştirak ederek 
ahaliyi mütemadiyen tazyik etmiş olurlarsa veya
hut fiil yağmacılık veya yağmacılıktan madut bir 
şekil almış olursa müştereklerden her biri on se
neye kadar ağır hapis cezasile! cezalandırılır. 

Bu fasıldaki fiiller Türkiye ve müttefikleri 
tabaasına karşı yapılırsa ceza tezyit olunur 
MADDE 132 — 126, 127, 128, 129, 131 inci 

maddelerde yazılı olan fiiller Türkiye Cumhuri
yeti veya müttefiki bir Devlet tabaasına karşı 
yapılırsa ceza tezyit olunur. Eğer ceza Türk ceza 
kanununda daha şiddetli ise Türk cez*> kanunları 
hükümleri tatbik olunur. 

Muharebe meydanlarında ölülerin, esirlerin yaralı
ların mallarına tecavüz edenlerin cezası 

MADDE 128 — 
1-Haksız olarak ve temellük kasdile Türkiye 

Cumhuriyeti ve müttefikleri ordusundan muhare
be meydanlarında, ölü olarak kalmış olanların 
eşya ve paralarını alan ve yahut muharebe mey
danlarında veya yürüyüş esnasında veya hastane 
ve yahut nakliyat zamanında bir hastanın, bir 
yaralının veya nazaret ve muhafazası altına ve
rilmiş olan bir harp esirinin bir şeyini alan veya 
zorla zapteden ve yahut Hilâli Ahmer ve Salibi 
Ahmere mensup sıhhiye müesseselerini yağma ve 
tahrip eden veya bu bapta teşvikat ve tahrikat 
yapan ve emir veren on seneye kadar ağır hapis 
ile cezalandırılır. Az vahim hallerde beş seneye 
kadar hapsolunur. 

2 - Nakline memur olduğu yaralıyı bir sebep 
ve zaruret olmaksızın terkeden ve yahut bir ya
ralıya işkence eden beş seneye kadar hapsolu
nur. 

3 - Yaralıyı soymak kasdile işkence eden ve
ya soyar iken tekrar yaraliyan ölüm cezasile ce
zalandırılır. 

Kıt'asından geri kalarak ahaliye taaddi 
edenlerin cezası 

MADDE 129 — 
1 - Mensup olduğu kıtaat veya askerî heyetten 

geri kalarak ahaliye taaddi eden altı aydan beş se
neye kadar hapsolunur. 

2 - Bu fiile birden ziyade şahıslar iştirak ede
rek ahaliye mütemadiyen tazyik etmiş olurlarsa 
ve yahut fiil yağmacılık veya yağmacılıktan sayı
lan bir şekil almış olursa müştereklerden her biri 
on seneye kadar ağır hapis cezasile cezalandırılır. 

Bu fasıldaki fiiller Türkiye ve müttefikleri 
teb'asına karşı yapılırsa ceza arttırılır 

MADDİ! 130 — 124,125,126,127 ve 128 mad
delerde yazılı olan fiiller Türkiye Cumhuriyeti 
veya müttefiki bir Devlet teb'asma karşı yapı
lırsa ceza arttırılır. Eğer ceza Türk ceza kanunun
da dahi şiddetli ise Türk ceza kanunu hükümleri 
tatbik olunur. 
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Muharebe meydanların
da ölülerin, esirlerin, ya

ralıların mallarına tecavüz 
edenler 

YÜZ YlRMl YEDİNCİ MADDE — 
1 - Haksız olarak ve temellük kastile Türkiye Cumhuri

yeti ve müttefikleri ordusundan muharebe meydanlarıma 
ölü olarak kalmış olanların eşya ve paralarını alan ve yahut 
muharebe meydanlarında veya yürüyüş esnasında veya has
tanede ve yahut nakliyat zamanında bir hastanın bir yara
lının veya nazaret ve muhafazası altına verilmiş olan bir 
harp esirinin bir şeyini alan veya zorla zapteden ve yahut 
Hilâli Ahmer ve Salibi Ahmere mensup Sıhhiye müessese
lerini yağma ve tahrip eden veya bu bapta teşvikat ve tahri
kat yapan ve emir veren on seneye kadar ağır hapis ile ceza
landırılır. Az vahim hallerde beş seneye kadar hapsolunur. 

2 - Nakline memur olduğu yaralıyı bir sebep ve zaruret 
almaksızın terkeden ve yahut bir yaralıya işkence eden beş 
seneye kadar hapsolunur. 

3 - Yaralıyı soymak kastile işkence eden veya soyarken 
tekrar yaralıyan ölüm cezasile cezalandırılır, 

Kıt'asından geri kalarak 
ehaliye taaddi edenler 

YÜZ YlRMl SEKİZİNCİ MADDE — 
1 - Mensup olduğu kıtaat veya askerî heyetten geri kala

rak ahaliye taaddi eden altı aydan beş seneye kadar hapso
lunur. 

2 - Bu fiile birden ziyade şahıslar iştirak ederek ahaliyi 
tazyik etmiş olurlarsa ve yahut fiil yağmacılık (M. 123 ve 
125) şeklini almış olursa müştereklerden her biri on seneye 
kadar ağır hapis cezasile cezalandırılır. 

/ 

Fiillerin Türk vatandaş
larına karşı yapılması

nın cezası 

YÜZ YlRMl DOKUZUNCU MADDE — 123, 124, 125 
126 ve 128 inci maddelerde yazılı olan fiiller Türk vatandaşla
rına karşı yapılırsa ceza artırılır. (M. 50) Eğer ceza Türk 
ceza kanununda daha şiddetli ise o kanun hükümleri tatbik 
olunur. 
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SEKİZİNCİ FASIL 

Emvale karşı yapılan diğer cürümler 
I 

Hizmete]mahsus eşyayı zayi ve tahrip ve 
| terkedenlerin cezası 

- MADDE |l33 — Askerî hizmete mahsus bir 
şeyi meşru b|ir sebep olmaksızın zayi eden kasten 
tahrip veya jterkeden menafii hususiyesinde kul
lanan bu şeyin kıymetine göre kısa hapis veya üç 
seneye kadşr hapis veya beş seneye kadar ağır 
hapis ile cezalandırılır ve zayi veya tahrip edilen 
şey tazmin dttirilir. 

Askerî eşyayı ve emvali sirkat eden satan 
rehine veren ve alanların cezaları 

MADDE [134 —. 
1 - Askerî bir hizmeti yaparken veyahut bir 

vazifeyi sui istimal ederek bu hizmet ve vazife 
dolayısile tevdi veya emanet edilmiş olan parayı 
az ve çok kıymetli eşyayı veyahut kendisine ema
net edilmiş olsun olmasın her nevi erzak ve me-
kûlâtı veya 0sliha ve cephaneden başka her nevi 
askerî eşyayı) ve hayvanatı sirkat eden veya baş
kasına satari ve rehin veren ve bunları bilerek 
satın alan v|e rehine kabul eden ve gizliyen beş 
seneye kadaj- ağır hapis cezasile cezalandırılır. 
Az vahim hallerde üç seneye kadar hapsolunur. 
Mesruk mallar mevcut ise istirdat olunur. Müs
tehlik ise kıyıjneti tazmin ettirilir. 

2 - Fiil esljha cephane ve herhangi bir müdafaa 
vasıtasına taallûk ederse ceza tezyit olunur ve 
kıymeti tazmin ettirilir. 

3 - Yukariid iki fıkrada yazılı fiiller seferber
likte yapılırsa on seneden aşağı olmamak üzere 
ağır hapis az vahim hallerde beş seneye kadar 
hapis cezası verilir. Kezalik müstehlik olanların 
kıymeti tazmin ettirilir. 

Mafevkin {arkadaşının, madunun bir şeyini 
\ çalanların cezası • 

MADDE İ35 — Bjr mafevkin, bir arkadaşın, 
bir madunun veya kendisini misafir eden bir hane 
sahibinin veya mensuplarından birinin bir şeyini 
çalan beş seneye kadar hapsolunur. 

Bozuk ölçü kullananların cezası 
MADDE 136 — Bir terazi veya kantar veya 

herhangi bir ölçüyü ayan bozuk olduğunu bilerek 
askerî bir hizmetin ifasında kullananlar iki seneye 
kadar hapsolunur. 

SEKİZİNCİ FASIL 
Mallara karşı yapılan diğer cürümler 

Hizmete mahsus eşyayı zayi ve tahrip ve 
terkedenlerin cezası 

MADDE 131 — Askerî bir hizmete mahsus bir 
şeyi meşru bir sebep olmaksızın zayi eden, kasten 
tahrip veya terkeden veya hususî menfaatlarında 
kullanan bu şeyin kıymetine göre kısa hapis veya 
üç seneye kadar hapis veya beş seneye kadar ağır 
hapis ile cezalandırılır ve zayi veya tahrip edilen 
şey ödetilir. 

Askerî eşyayı ve malları çalan, satan, rehine 
veren ve alanların cezaları 

MADDE 132 — 
1 - Askerî bir hizmeti yaparken ve yahut bir 

vazifeyi sui istimal ederek, bu hizmet ve vazife 
dolayisile tevdi veya emanet edilmiş olan parayı, 
az ve çok kıymetli eşyayı ve yahut kendisine 
emanet edilmiş olsun olmasın her nevi erzak ve 
mekûlât veya esliha ve cephaneden başka her ne
vi askerî eşyayı ve hayvanatı çalan veya satan 
ve rehine veren ve bunları bilerek satın alan ve 
rehine kabul eden ve gizliyen beş seneye kadar 
ağır hapis cezasile cezalandırılır. Az vahim hal
lerde üç seneye kadar hapsolunur. Çalınan mal
lar varsa alınır, yok edilmiş ise kıymeti ödetilir. 

2 - Fiil esliha, cephane ve her hangi bir mü
dafaa vasıtasına taallûk ederse ceza arttırılır ve 
değeri ödetilir. 

3 - Yukanki iki fıkrada yazılı fiililer sefer
berlikte yapılırsa on seneden aşağı olmamak ü-
zere ağır hapis, az vahim hallerde beş seneye ka
dar hapis cezası verilir. Yok edilmiş olanların de
ğerleri ödetilir. 

Mafevkinin, arkadaşının madunun bir şeyini 
çalanların cezası 

MADDE 133 — Bir mafevkin, bir arkadaşı
nın, bir madun veya kendisini misafir eden bir 
hane sahibinin veya mensuplarından birinin bir 
şeyini çalan beş seneye kadar hapsolunur. 

Bozuk ölçü kullananların cezası 
MADDE 134 — Bir terazi veya kantar ve ya-

her hangi bir ölçüyü ayarı bozuk olduğunu bile
rek askerî bir hizmetin ifasında kullananlar, iki 
seneye kadar hapsolunur. 
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SEKÎZÎNCt FASIL 

Mallara karşı yapılan diğer cürümler 

Hizmete mahsus eşyayı 
tahrip ve terk ve kay

bedenler 

YÜZ OTUZUNCU MADDE — Askerî hizmete mahsus 
bir şeyi makbul bir sebep olmaksızın kaybeden, kasten tah* 
rip veya terkeden veya hususî menfaatlarmda kullanan bu 
şeyin kıymetine göre kısa hapis veya üç seneye kadar hapis 
veya beş seneye kadar ağır hapis ile cezalandırılır, ve tahrip 
veya kaybedilen şey ödetilir. 

Askerî eşyayı ve malları 
çalan, satan, rehine ve

ren ve alanlar 

YÜZ OTUZ BÎRtNCÎ MADDE — 
1 - Askerî bir hizmeti yaparken ve yahut bir vazifeyi 

sui istimal ederek, bu hizmet ve vazife dolayisile tevdi veya 
emanet edilmiş olan parayı, az ve çok kıymetli eşyayi ve ya
hut, kendisine emânet edilmiş olsun olmasın her nevi erzak 
ve, esliha ve cephaneden başka, her nevi askerî eşyayı ve 
hayvanatı çalan veya ihtilas eden veya satan, rehine veren 
veya bunları bilerek satın alan ve rehine kabul eden ve giz-
liyen beş seneye kadar ağır hapis cezasile cezalandırılır. 
Az vahim hallerde üç seneye kadar hapsolunur. Çalman 
mallar varsa alınır, yok edilmiş ise kıymeti ödetilir. 

2 - Fiil esliha, cephane ve herhangi bir müdafaa vasıta
sına taallûk ederse ceza arttırılır. 

3 - Yukarıki iki fıkrada yazılı fiiller seferberlikte yapı
lırsa on seneden aşağı olmamak üzere ağır hapis, az vahim 
hallerde beş seneye kadar hapis cezası verilir. 

Mafevkinin, arkadaşının YÜZ OTUZ ÎKÎNCÎ MADDE — Bir mafevkin, bir 
madununun bir şeyini arkadaşının, bir madunun veya misafir verildiği bir hane 

çalanlar sahibinin veya mensuplarından birinin bir şeyini çalan beş 
seneye kadar hapsolunur. 

Bozuk ölçü kullananlar YÜZ OTUZ ÜÇÜNCÜ MADDE — Bir terazi veya kan
tar veya her hangi bir ölçüyü ayarı bozuk olduğunu bilerek 
askerî bir hizmetin ifasında kullananlar, iki seneye kadar 
hapsolunur. 
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DOKUZUNCU FASIL 

Hizmet ve vazifede tekâsül 

Hakikate muhalif rapor, lâyiha sair evrak 
tanzim ve ita edenlerin cezası 

MADDE 137 — 
1 - Hizmette veya tevdi edilen bir vazifeye mü

teallik olarak kasten hakikate muhalif rapor veya 
takrir veya lâyiha ve sair resmî evrak tanzim ve 
ita eden ve yahut bunların hakikate mugayir oldu- • 
ğunu bilerek mafevklere takdime delâlet eden altı 
aydan üç seneye kadar hapis ile mücazat olunur. 

2 - Az vahim hallerde üç aya kadar hapsolunur. 

Rüşvet ve cezası 
MADDE 138 — Askerî bir hizmet ve vazifeyi 

ihlâl eden bir fiil jçin hediye veya zatî menfaatler 
temin eden bir şey talep ve kabul eden rüşvet cür-
mile cezalandırılır. 

Dikkat ve itinada bulunmıyanların emir ve 
talimata mugayir hareket edenlerin cezası 

MADDE 139 — 
1 - Bir askerî karakolunun veya müfrezenin 

ve yahut vazife ile mükellef olan bir kısım askerin 
kumandanı ve yahut zabitan ve efradından biri 
nöbetçi iken, 

A : Kendi kusuru sebebile hizmetin icap ettiği 
dikkat ve itinada bulunmazsa, 

B : Bu hizmet için verilen emirler talimata mu
gayir hareket eylerse, 

On dört günden az olmamak üzere riyazat 
hapis, ve yahut üç aya kadar hapis cezasile ceza
landırılır. Seferberlikte üç haftadan az olmamak 
üzejre riyazat hapis ile veya iki seneye kadar hapis 
cezasile cezalandırılır. 

2 - Yukarıdaki fıkrada yazılı olan suç, mühim 
bir zarara sebep olduğu surette suçlu üç seneye 
kadar hapis, seferberlikte muvakkat ağır hapis ile 
cezalandırılır. Düşman karşısında idam, az vahim 
hallerde on seneden az olmamak üzere muvakkat 
ve yahut müebbet ağır hapis ile cezalandırılır. 

3 - Birinci fıkrada yazılı suç dolayisile ehem
miyetli bir zarar tehlikesi mevcut olursa bu tehlike 
seferberlikte olduğu surette bir seneden az olma
mak üzere hapis ve düşman karşısında olduğu 
surette on seneden az olmamak üzere ağır hapis 
cezası verilir. 

DOKUZUNCU FASİL 
Hizmet ve vazifede tekâsül 

Hakikata muhalif rapor, lâyiha, sair ev
rak tanzim ve ita edenlerin cezası 

MADDE 135 — 
1 - Hizmete veya tevdi edilen bir vazifeye 

müteallik olarak kasten hakikata muhalif rapor 
veya takrir veya lâyiha ve sair resmî evrak tan
zim eden ve veren ve yahut bunların hakikata 
muhalif olduğunu bilerek mafevklara takdime de
lâlet eden altı aydan üç seneye kadar hapis ile 
mücazat olunur. 

2 - Az vahim hallerde üç aya kadar hapso
lunur. 

Rüşvet ve cezası 
MADDE 136 — Askerî bir hizmet ve vazifeyi 

ihlâl eden bir fiil için hediye alan veya zatî men-
faatlar temin edici bir şey istiyen ve alan, rüşvet 
cürmü ile cezalandırılır. (T. C. K. bap 3 Fasıl3) 

MADDE 137 — 
1 - Her kim askerî karakolun veya müfreze

nin ve yahut hususî bir vazife ile mükellef olan 
bir kısım askerin kumandanı sıfatile ve yahut nö
betçi iken kasten veya tekâsülünden:, 

A : Kendisini kendine verilen vazifeyi yapa
mayacak hale korsa; 

B : Yahut nöbet mahallini terkederse ve yahut 
verilen sair talimata mugayir hareket ederse; 

D : Ve bu suretle her iki halde de bir mazar
ratı mucip olursa on dört günden az olmamak ü-
zere katıksız hapis ve yahut iki seneye kadar 
hapis ile cezalandırılır. 

2 - Yukarıki fıkrada yazılı olan suç seferber 
likte yapılmış ise suçlu altı aydan az olmamak 
üzere hapis, düşman karşısında ölüm, az vahim 
hallerde bir seneden az olmamak üzere ve mu
vakkat veya müebbet ağır hapis ile cezalandırı
lır. 

3 - 2fıkrada yazılı suç dolayisile ehemmiyetli 
bir zarar tehlikesi zuhura gelmiş ise üç aydan 
aşağı olmamak üzere hapis, düşman karşısında 
olduğu takdirde suçluya bir seneden az olmamak 
üzere ağır hapis cezası verilir. 
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DOKUZUNCÜ FASIL 

Hizmet ve vazifenin ihlâli 

Hakikata muhalif rapor YÜZ OTUZ DÖRDÜNCÜ MADDE — 
lâyiha, sair evrak tanzim ı - Hizmete veya tevdi edilen bir vazifeye müteallik ola-

ve ita edenUr rak kasten hakikata muhalif rapor veya takrir veya lâyiha 
ve sair resmî evrak tanzim eden ve veren veyahut bunların 
hakikata muhalif olduğunu bilerek mafevklere takdime 
delalet çden altı aydan üç seneye kadar hapis ile cezalandı
rılır. • 

2 - Az vahim hallerde üç aya kadar hapsolunur. 

Rüşvet YÜZ OTUZ BEŞÎNCÎ MADDE — Askerî şahıslardan 
her hangi biri T. ceza kanununun 3 üncü babının 3 üncü 
faslında yazılı suçlardan birini işlerse o fasıldaki cezalarla 
cezalandırılır. 

YÜZ OTUZ ALTINCI MADDE — 
1 - Her kim askerî karakolun veya müfrezenin veyahut 

hususî bir vazife ile mükellef olan bir kısım askerin kuman
danı veya zabitlerinden veyahut nöbetçi iken kasten veya 
tekâsülünden: 

A : Kendisini verilen vazifeyi yapamıyacak hale korsa; 

B : Nöbet mahallini terkederse yahut verilen sair tali
mata mugayir hareket ederse; 

D : Her iki<halde de bir mazarratı mucip olursa on dört 
günden az olmamak üzere katıksız hapis veya iki seneye 
kadar hapis ile cezalandırılır. 

2 - Yukariki fıkrada yazılı suç seferberlikte yapılmışsa 
suçlu altı aydan az olmamak üzere hapis, düşman karşısında 
ölüm, az vahim hallerde bir seneden az olmamak üzere mu
vakkat veya müebbet ağır hapis ile cezalandırılır. 

3 - 2 inci fıkrada yazılı suç dolayısile ehemmiyetli bir 
zarar tehlikesi zuhura gelmişse üç aydan aşağı olmamak 
üzere hapis, bu tehlike düşman karşısında olduğu takdirde 
suçluya bir seneden az olmamak üzere ağır hapis cezası 
verilir. • ' , 

Dikkatsizlik edenler 
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Tekâsül dolayısile esliha ve harp malzemesinden 
bir şeyin hasara uğramasına sebep olanların cezası 

MADDE 140 — Vazife veya hizmette müsa
maha ve tekâsül dolayısile /esliha ve harp malzeme
sinden birinin hasara uğramasına sebep olan, kısa 
hapis veya bir seneye kadar hapsolunur. Ve hasar 
tazmin ettirilir. Vahim hallerde beş seneye kadar 
hapis cezası verilir. 

Divanı harp muamelâtına sekte verenlerin cezası 
MADDE 141 — Divanı harp vazifelerini ve 

muamelelerini meşru sebep olmaksızın tehir eden 
altı aya kadar hapsolunur. 

Suç yapılmasına meydan verenlerin cezası 
MADDE 142 — Bir askerî karakolunun veya 

bir müfrezenin ve bahusus bir vazife ile mükellef 
olan bir kısım askerin kumandanı iken ve yahut 
zabitlerinden veya efradından biri nöbetçi iken 
mani olabileceği ve vazifeten men'e mecbur bu
lunduğu bir suçun yapılmasına kasten meydan 
verirse fiili bizzat yapmış gibi ceza görür. 

Mahpus ve mevkufları firar ettirenlerin cezası 
MADDE 143 — Bir mevkuf veya bir mah

pusu muhafaza ve nezaret etmeğe memur olup ta 
kasten firar ettiren veya firarını teshil eden veya
hut âmiri tarafından emir olunduğu veya vezife-
ten mecbur bulunduğu halde bir diğerini tevkif 
ve hapsetmiyen Türk ceza kanununun 301, 302, 
303, 304, 305, 306 inci maddeleri mucibince ceza 
görür. 

Erzakı tağşiş edenlerin cezası 
MADDE 144 — Askerî tay inattan olan her 

nevi zehair ve erzakı tağşiş veya tebdil eden veya 
ettiren veya bu suretle tağşiş ve tebdil olunmuş 
zehair ve erzakı bilerek tevzi eden veya ettiren 
üç seneye kadar hapsolunur. 

Bozuk erzaktan tayinat verenlerin cezası 
MADDE 145 — Askerî tayinatı, çürümüş ve 

bozulmuş zahire ve erzaktan veren veya ver
diren iki seneye kadar hapsolunurlar. 

Mukavelename hilâfında eşya ve taahhüdat 
kabul edenlerin cezası 

MADDE 146 — 
1 - Mukavelenameye raptedilmiş olan mekûlât 

ve melbusat ve teçhizat vesair askerî eşyayı ve 
her nevi inşaatı mukavelename ve numunelerine 

Tekâsül dolayısile esliha ve harp malzeme
sinden bir şeyin hasara uğramasına 

sebep olanların cezası 
MADDE 138 — Vazife veya hizmette tekâ

sül dolayisile bir gemi veya tayyarenin veya es
liha ve harp malzemesinden birinin mühimce ha
sara uğramasına sebep olan Jnsa hapis veya üç 
seneye kadar hapsolunur. 

Askerî mahkeme işine sekte verenlerin cezası 
MADDE 139 — Divanı harp vazifelerini meş

ru sebep olmaksızın geciktiren altı aya kadar hap
solunur. 

Suç yapılmasına meydan verenlerin cezası 
MADDE 140 — Bir askerî karakolunun veya 

bir müfrezenin veya hususî bir vazife ile mükellef 
olan bir kısım askerin kumandanı iken ve yahut 
zabitlerinden vçya nöbetçi iken mani olabi
leceği ve vazifeten men'e mecbur bulunduğu bir 
suçun yapılmasına kasten meydan verirse fiili 
kendisi yapmış gibi ceza görür. 

Mahbus ve mevkufları firar ettirenlerin cezası 
MADDE 141 — Bir mevkuf veya bir mahbusu 

muhafaza ve nezaret etmeğe memur olupta kas
ten firar ettiren veya firarını kolaylaştıran ve ya
hut âmiri tarafından emrolunduğu veya vazifeten 
mecbur bulunduğu halde bir diğerini tevkif ve 
hapsetmeye Türk ceza kanununun 301,302,303,304, 
305,306 ve 307. maddeleri mucibince ceza görür. 

Erzak tağşiş edenlerin cezası 
MADDE 142 — Askerî tayinattan olan her ne

vi zehair ve erzakı tağşiş veya tebdil eden veya 
ettiren veya bu suretle tağşiş veya tebdil olunmuş 
zehair ve erzakı bilerek tevzi eden veya ettiren 
üç seneye kadar hapsolunur. 

Bozuk erzaktan tayinat verenlerin cezası 
MADDE 143 — Askerî tayinatı çürümüş, bo

zulmuş zahire ve erzaktan veren veya verdiren 
iki seneye kadar hapsolunur. 

Mukavelename hilâfında eşya ve teahhüdat kabul 
edenlerin cezası 

MADDE 144 — 
1 - Mukavelenameye raptedilmiş olan mekûlât 

ve melbusat ve teçhizat ve sair askerî eşyayı ve her 
nevi inşaatı mukavelename ve numunelerine ve 
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Tekâsül dolayisıle esliha YÜZ OTUZ YEDİNCİ MADDE — Vazife veya hiz-
ve harp malzemesinden mette tekâsül dolayısile bir gemi veya tayyarenin veya esli-
Ur şeyin hasara uğrama- ha ve harp malzemesinden birinin mühimce hasara uğrama

sına sebep olanlar sma sebep olan kısa hapis veya üç seneye kadar hapsolunur. 

Askerî mahkeme işine 
sekte verenler 

YÜZ OTUZ SEKİZİNCİ MADDE — Askerî mahkem-
lerin vazifelerini ve muamelelerini makbul sebep olmaksızın 
geciktiren altı aya kadar hapsolunur. 

Suç yapılmasına göz 
yumanlar 

YÜZ OTUZ DOKUZUNCU MADDE — Bir askerî ka
rakolun veya bir müfrezenin veya hususî bir vazife ile mü
kellef olan bir kısım askerin kumandanı iken veyahut zabit
lerinden veya nöbetçi iken mani olabileceği ve vazif eten men 'e 
mecbur bulunduğu bir suçun yapılmasına göz yumarsa fiili 
kendisi yapmış gibi ceza görür. 

Mahbus ve mevkufları 
firar ettirtnler 

YÜZ K I R K I N C I MADDE — Bir mevkuf veya mahbu-
sıı muhafaza ve nazarete memur olupta kasten kaçıran veya 
firarını kolaylaştıran veyahut âmiri tarafından emrolun-
duğu veya vazif eten mecbur bulunduğu halde bir diğerini 
tevkif ve hapsetmiyen Türk ceza kanununun 301,302,303,304, 
305,306 ve 307 inci maddeleri mucibince ceza görür. 

Erzak tağşiş edenler YÜZ K I R K B İ R İ N C İ MADDE — Askerî tayinattan 
olan her nevi zehair ve erzakı tağşiş veya tebdil eden veya 
ettiren veya bu suretle tağşiş veya tebdil olunmuş zehair ve 
erzakı bilerek tevzi eden veya ettiren üç seneye kadar hap
solunur. 

Bozuk erzaktan tayinat 
verenler 

YÜZ K I R K İ K l N C Î MADDE — Askerî tayinatı çürü
müş bozulmuş zahire ve erzaktan veren veya verdiren iki 
seneye kadar hapsolunur. 

Mukavelename hilâfında YÜZ KIRK ÜÇÜNCÜ MADDE — 
eşya ve teahhüdat kabul 1 - Mukavelenameye raptedilmiş olan mekülât ve melbu-

edenler sat ve teçhizat ve sair askerî eşyayı ve her nevi inşaatı muka
velename ve numunelerine ve şartnamelerine gayri muvafık 
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ve şartnamelerine gayrı muvafık olarak kabul 
eden veya ettiren üç seneye kadar hapsolunur. 

2 - Kabul edilen veya ettirilen eşya silâh ve 
cephane veya hayvan veya her hangi bir harp 
vasıtası ise ceza tezyit olunur. 

3 - Gürüm sebebile bir menfaat temin edildiği 
veya edilmek istenildiği surette birinci fıkradaki 
helde ceza tezyiden ve ikinci fıkradaki halde beş 
seneye kadar ağır hapis cezası verilir. 

Umumî surette ihmal ve tekâsülün cezası 
MADDE 147 — Kendisine tevdi edilen askerî 

bir işin ifasında Türk ceza kanunu mucibince ce
zayı müstelzim ihmal ve tekâsül gösteren bu ka
nun mucibince cezalandırılır. 

ONUNCU FASIL 
Askerî intizamı ihlâl eden sair fiiller 

Madununa nezarette ihmal edenler madunun suçları 
hakkında takibatta bulunmıyanların cezası 
MADDE 148 — Madununa nezaret vazifesinde 

ihmal ve tekâsül eden madunun suçlarını ihbar 
etmiyen veya bu fiiller hakkında kasten takibatı 
kanuniyede bulunmıyan mafevk kısa hapis ile 
veya altı aya kadar hapis ile cezalandırılır. 

Başkasının mecruh olmasına ve ölmesine 
sebep olanların cezası 

MADDE 149 — Silâhlan ve cephanesi hak
kında dikkat ve basiret üzere bulunmamak ve 
nizamat ve evamir ve talimata riayetsizlik dola-
yısile başkasının mecruh olmasına veya ölmesine 
sebep olanlar hakkında Türk ceza kanununun 
455 ve 459 uncu maddeleri veçhile ceza verilir. 

İzinsiz evlenenlerin cezası 
MADDE 150 — İzin alması icap eden askerî 

şahıslardan bilâ ruhsat evlenen üç aydan bir se
neye kadar hapsolunur. 

Siyasî maksatlarla içtima eden siyasî fırkalara 
intisap eden siyasî makale yazan ve 

nutuk yazanların cezası 
MADDE 151 — Siyasî mahkûmlarla topla

nanlar, siyasî fırkalara girenler, siyasî nümayiş 
ve içtimalara ve intihabata iştirak edenler veya 
her ne suretle olursa olsun bu maksatla şifahî 
telkinatta bulunanlar ve siyasî makale neşir ve 
bu yolda nutuk irat edenler altı aydan beş seneye 
kadar hapsolunur. 

şartnamelerine gayri muvafık olarak kabul eden 
veya ettiren üç seneye kadar hapsolunur. 

2 - Kabul edilen veya ettirilen eşya silâh ve 
cephane veya hayvan veya her hangi bir harp va
sıtası ise ceza arttırılır. 

3 - Cürüm sebebile bir menfeat temin edildiği 
veya edilmek istenildiği surette birinci fıkradaki 
halde de ceza arttırılır ve ikinci fıkradaki halde 
muvakkat ağır hapis cezası verilir. 

Umumî surette ihmâl ve tekâsülün cezası 
MADDE 145 — Kendisine tevdi edilen askerî 

bir işin ifasında bu kanunda yazılı hallerden başka 
Türk ceza kanunu mucibince cezayı mucip ihmâl 
ve tekâsül gösteren ve vazifesini sui istimal eden 
Türk ceza kanunu mucibince cezalandırılır. 

ONUNCU FASIL 
Askerî intizamı bozan sair fiiller 

Madununa nezarette ihmâl edenlerin madun suçları 
hakkında tatbikatta bulunmıyanların cezası ' 
MADDE 146 — Madununa nezaret vazifesinde 

vermiyen veya bu fiiller hakkında kasten 
kanunî takibatta bulunmıyan mafevk kısa hapis 
ile veya altı aya kadar hapis ile cezalandırılır. 

Başkasının yaralanmasına ve ölmesine sebep 
olanların cezası 

MADDE 147 — Silâhları ve cephanesi hakkın
da dikkatsizlik ve nizamlara ve emirlere ve tali
matlara riayetsizlik dolayisile başkasının yaralan
masına veya ölmesine sebep olanlar hakkında Türk 
ceza kanununun 455 ve 459. maddelerine göre ce
za verilir. 

izinsiz evlenenlerin cezası 
MADDE 148 — İzin alması icap eden askerî 

şahıslardan izinsiz evlenen üç aydan bir seneye 
kadar hapsolunur. 

Siyasî maksatlarla içtima eden siyasî fırkalara 
intisap eden, siyasî makale yazan ve nutuk 

verenlerin cezası 
MADDE 149 — Siyasî maksatlarla toplanan

lar, siyasî fırkalara girenler siyasî nümayiş ve iç
timalara ve intihabata iştirak edenler veya her ne-
suretle olursa olsun bu maksatlarla şifahî telki
natta bulunanlar ve siyasî makale neşredenler 
ve bu yolda nutuk verenler beş seneye kadar hap
solunur. 



- 8 1 -
olarak kabul eden veya ettiren üç seneye kadar hapsolunur. 

2 - Kabul edilen veya ettirilen eşya silâh ve eebhane veya 
hayvan veya her hangi bir harp vasıtası ise ceza arttırılır. 
(M. 50) 

3 - Cürüm sebebile bir menfaat temin edildiği veya edil
mek istenildiği surette birinci fıkradaki halde ceza artırılır 
ve ikinci fıkradaki halde muvakkat ağır hapis cezası verilir. 

Umumî surette ihmal ve 
tekâsül' 

YÜZ KIRK DÖRDÜNCÜ MADDE — Kendisine tevdi 
edilen askerî bir işin ifasında bu kanunda yazılı hallerden 
başka Türk ceza kanunu mucibince cezayi mucip ihmâl ve 
tekâsül gösteren ve vazifesini sui istimal eden o kanun mu
cibince cezalandırılır. ( T. C. K. B :3 F :4 ) 

ONUNCU FASIL 
Askerî disiplini bozan sair fiiller 

Madununa nezarette ih
mal edenler, madunun 
suçları hakkında takibat

ta bulunmıy anlar 

YÜZ KIRK BEŞİNCİ MADDE — Maduna nazaret 
vazifesinde ihmal ve tekâsül eden, madunun suçlarını haber 
vermiyen veya bu fiiller hakkında kasten kanunî takibatta 
bulunmiyan mafevk kısa hapis ile veya altı aya kadar hapis 
ile cezalandırılır. 

Başkasının yaralanma
sına ve ölmesine sebep 

olanlar 

YÜZ KIRK ALTINCI MADDE — Silâhları ve cepha
nesi hakkında dikkatsizlik ve nizamlara ve emirlere ve tali
matlara riayetsizlik dolayısile başkasının yaralanmasına ve
ya ölmesine sebep olanlar hakkında Türk ceza kanununun 
455 ve 459 uncu maddelerine göre ceza verilir. 

İzinsiz evlenenler YÜZ KIRK YEDİNCİ MADDE — izin alması icap e-
den askerî şahıslardan izinsiz evlenen üç aydan bir seneye 
kadar hapsolunur. 

Siyasi maksatla topla- YÜZ KIRK SEKlZlNCl MADDE — Siyasî maksatla 
nanlar, siyasî frhalara toplananlar,, siyasî fırkalara girenler, siyasî nümayiş ve iç-
girenler, siyasî makale timalara ve intihabata iştirak edenler veya her ne suretle 
yazan ve nutuk söyli- olursa olsun bu maksatlarla şifahî telkinatta bulunanlar 

yenler Ve siyasî makale yazanlar ve bu yolda nutuk söyliyenler beş 
seneye kadar hapsolunur. 
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Müsaadesiz hayrı cemiyetlere girenlerin cezası 
MADDE 152 — Müsaade almaksızın hayrî ce

miyetlere girenler üç aya kadar hapsolunur. 

ON BÎRÎNCÎ FASIL 
Askerlik haysiyetini ve şerefini ihlâl eden suçlar 

Şeref ve haysiyeti ihlâl eden fiiller ve cezaları 
MADDE 153 — 
1 - A : Alâmetleri gizlenemiyeeek derecede 

sarhoş olan. 
B : Askerî elbise ile umumhanelere kumarha

nelere, sair muhilli haysiyet mahallere giren. 
C : Askerî elbise ile halk nazarında mayup gö

rülen kimselerle bilerek refakat eden askerî şa
hıslar üç aydan altı aya kadar hapsolunur. 

2 - Az vahim hallerde kısa hapis cezası verilir. 

Kumar oynayanların cezası 
MADDE 154 — Kumar oynayan askerî şahıs

lar birinci defasında altı aya kadar ve tekerrü
ründe altı aydan üç seneye kadar hapsolunur. 

Irz ve iffete tecavüz edenlerin cezası 
MADDE 155 — 
1 - Irz ve iffete tecavüz eden askerî şahıslar 

hakkında Türk ceza kanununun sekizinci babında 
yazılı cezalar tatbik olunur. 

2 - Birinci fıkrada yazılı fiiller ve hareketler 
emirleri altında bulunanlara karşı yapılırsa kanu
nen muayyen olan ceza Türk ceza kanununun 
417 inci maddesi mucibince yarıya kadar arttırılır. 

İffetsiz bir kadını zevcelikte ve nezdinde 
tutanların cezası 

MADDE 156 — Fuhuş ve iffetsizliği sabit olan 
bir kadını bilerek zevcelikte tutmakta veya nez
dinde bulundurmakta ısrar eden askerî eşhasın 
tardına hükmolunur. 

Müsaadesiz hayrî cemiyetlere girenlerin cezası 
MADDE 150 — Müsaade almaksızın hayrî ce

miyetlere girenler bir aya kadar hapsolunur. 

ON BİRİNCİ FASIL 
Askerlik haysiyetine ve şerefine dokunan suçlar 

Şeref ve haysiyete dokunan fiiller ve cezaları 
MADDE 151 — 
1 - Alâmetleri gizlenemiyeeek derecede serhoş 

olan; 
- Askerî elbise ile umumhanelere, kumarhanele

re sair haysiyete dokunan mahallere giren; 
- Askerî elbise ile halk nazarında mayup görü

len kimselerle bilerek refakat eden askerî şahıslar 
bir aydan altı aya kadar hapsolunur. 

2 - Az vahim hallerde kısa hapis cezası verilir. 

Kumar oynıyanların cezası 
MADDE 152 — Kumar oynıyan askerî şahıs

lar birinci defasında bir aya ve tekerrüründe altı 
aya kadar hapsolunur. 

Irza ve iffete tecavüz edenlerin cezası 
MADDE 153 — 
1 - Irza ve iffete tecavüz eden askerî şahıslar 

hakkında Türk ceza kanununun sekizinci babın
da yazılı cezalar tatbik olunur, 

2 - Birinci fıkrada yazdı fiiller ve hareketler 
emirleri altında bulunanlara karşı yapılırsa ka
nunen muayyen olan ceza Türk ceza kanununun 
417 maddesi mucibince yarıya kadar artırılır. 

İffetsiz bir kadını zevcelikte ve nezdinde 
tutanların cezası 

MADDE 154 — 
1 - Fuhuş ve iffetsizliği sabit olan bir kadını 

bilerek zevceliğe alan veya zevcelikte tutmakta 
veya böyle bir kadını nezdinde bulundurmakta 
İsrar eden askerî şahısların ordudan çıkarılması
na ve bu fili askerlikten çıkmak maksadile yap
tığı sabit olursa tardına hükmolunur. 

2 - Gayri tabiî mukarenet yapan ve bu fili rı-
zasile kendine yaptıran askerî şahısların, tardı 
mucip olmıyan hallerde, ordudan çıkarılmasına 
hükmolunur. 

MADDE 155 — Sahtekârlık, emniyeti sui is
timal, dolandırıcılık, yalan yere yemin ve yalan 
şehadet, iftira, dilencilik ve adabı umumiyeye ve 
nizamı aile ve vatan aleyhine cürümlerden birile 
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Müsaadesiz hayrî cemi- YÜZ KIRK DOKUZUNCU MADE — Müsaade almak-
y etlere girenler sızın hayrı cemiyetlere girenler bir aya kadar hapsolunur. 

ON BÎRÎNCÎ FASIL 
Askerlik haysiyetine ve şerefine dokunan suçlar ve cezaları 

Şeref ve haysiyete doku
nan fiiller ve cezaları 

YÜZ ELLİNCİ MADDE — 
1 - A : Asarı gizlenemiyecek derecede sarhoş olan; 

B : Askerî elbise ile umumhanelere, kumarhanelere veya 
sair haysiyete dokunan mahallere giren; 

C : Askerî elbise ile halk nazarında mayup görülen kim
selerle bilerek refakat eden askerî şahıslar bir aydan altı aya 
kadar hapsolunur. 

2 - Az vahim hallerde kısa hapis cezası verilir. 

Kumar oynayanlar YÜZ ELLİ BlRlNCl MADDE — Kumar oynayan as
kerî şahıslar birinci defasında bir aya ve tekerrüründe altı 
aya kadar hapsolunur. 

Irza ve iffete tecavüz 
edenler 

YÜZ ELLİ İKİNCİ MADDE — 
1 - Irza ve iffete tecavüz eden askerî şahıslar hakkında 

Türk ceza kanununun sekizinci babında yazılı cezalar tatbik 
olunur. 

2 - Birinci fıkrada yazılı fiiller emirleri altında bühtan
lara karşı yapılırsa kanunen muayyen olan ceza, Türk ceza 
kanununun 417 inci maddesi mucibince yarıya kadar artırılır. 

İffetsiz bir kadınla evle
nen veya böyle bir ka

dını tutanlar 

YÜZ ELLİ ÜÇÜNCÜ MADDE — 
1 - Fuhuş ve iffetsizliği sabit olan bir kadınla bilerek 

evelenen veya evlilik rabıtasını idamede veya böyle bir ka
dını nezdinde bulundurmakta ısrar eden askerî şahıslarnı 
ordudan ihracına ve bu fiili askerlikten çıkmak maksadile 
yaptığı sabit olursa tardına hükmolunur. 

2 - Gayri tabiî mukarenet yapan ve bu fiili rızasile ken
dine yaptıran askerî şahısların, tardı mucip olmıyan hal
lerde, ordudan ihracına hükmolunur. 

Talebelik hukukunun ze- YÜZ ELLl DÖRDÜNCÜ MADDE — Sahtekârlık, em-
vdlini mucip suçlar niyeti suiistimal, dolandırıcılık, yalan yere yemin ve yalan 

yere şahadet, iftira, dilencilik ve adabı umumiyeye ve nizamı 
aile ve vatan aleyhine cürümlerden birile bir ayadan fazla 
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Üçüncü bap 
Münhasıran harp zamanında askerî kanunlara 

tabi şahıslar hakkındaki hükümler 

Ordularda bulunan, orduları takip edenler 
hakkında bu kanun hükümleri tatbik olunur 

MADDE 157 — Türkiye Cumhuriyetine karşı 
vuku bulan bir harpte muharip orduların mutlak 
bir surette bir hizmetinde bulunan veya bu ordu
larla bir işten dolayı taahhüt altına giren mukavele 
akteden veya her ne suretle olursa olsun bu ordu
larda veya orduyu takip etmekte olan eşhas hak
kında bu kanun hükümleri ve bilhassa harp hü
kümleri mer'i olur. 

Bir kıt'anın hizmetinde bulunanların mukavele
lerini dahi divanı harpler feshedebilir 

MADDE 158 — Askerî bir kıt 'anın hizmetinde 
bulunanlar veya bu kıt 'a ile mukavele etmiş olan
ların mahkûm oldukları cezalarla birlikte muka
velenin feshi dahi hükmolunabilir. 

Muharip ordularda bulunan yabancı zabitlere 
bu kanun tatbik olunur 

MADDE 159 — Muharip ordular neztlerinde 
bulunmalarına müsaade edilmiş olan yabancı 
zabitler Türkiye Cumhuriyeti zabitleri hakkındaki 
hükümlere tabidirler. Bu zabitlerin refakatlarında 
bulunan şahıslar hakkında 157 inci madde hükmü 
tatbik olunur. 

Harp esirleri hakkında bu kanun tatbik olunur 
MADDE 160 — Harp esirleri bir suç işlerlerse 

rütbelerine göre bu kanun mucibince ceza görürler. 

bir aydan fazla hapis ve ağır hapis ve hukuku 
âmmeden mahrumiyet cezalarına mahkûm olan 
ve gayri tabiî mukarenet yapan ve bunu rızasile 
kendine yaptıran askerî talebenin, talebelik sıf atile 
iktisap ettikleri her türlü hukukun ve hizmeti 
muvazzafadan başka ihtiyat zabiti ve gedikli küçük 
zabit olmak ve askerî hizmet ve memuriyetlere 
ve mekteplere girmek hakkının ziyama hükmolu-
nur. 

Üçüncü bap 
Yalnız harp zamanında askerî kanunlara 

tabi şahıslar hakkındaki hükümler 

Orduda bulunanlar ve orduları takip eden
ler hakkında bu kanunun hükümleri 

tatbik olunur 
MADDE 156 — Türkiye Cumhuriyetine karşı 

vuku bulan bir harpte her hangi bir hizmet veya 
mukavele ve taahhüt veya her hangi bir sebep ve 
suretle muharip Türk ordusu nezdinde bulunan 
veya orduyu takip eden şahıslar hakkında bu ka
nun hükümleri ve bilhassa harp hükümleri mer'i 
olur. 

Bir kıt'anın hizmetinde bulunanların mu
kavelelerini dahi askerî mahkemeler 

feshedebilir 
MADDE 157 — Muharip askerî bir kıt 'aya 

hizmet veya mukavele ile münasebeti olanların 
mahkûm oldukları cezalarla birlikte bu hizmet 
ve mukavelenin feshine dahi hükmolunabilir. 

Muharip orduda bulunan yabancı zabitlere 
bu kanun tatbik olunur 

MADDE 158 — Muharip Türk Ordusu nez
dinde bulunmalarına müsaade edilmiş olan yaban
cı zabitler hakkında Türkiye Cumhuriyeti Hükü
metince hususî mukarrerat yapılmamışsa Türkiye 
Cumhuriyeti zabitleri hakkındaki hükümlere tabi
dirler. Bu zabitlerin refakatlerinde bulunan şahıs
lar hakkında 156. madde hükmü tatbik olunur. 

Harp esirleri hakkında bu kanun tatbik olunur 
MADDE 159 — Harp esirleri bir suç işlerler

se rütbelerine göre bu kanun mucibince ceza gö
rürler. 
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hapis ve ağır hapis ve hukuku âmmeden mahrumiyet ceza
larına mahkûm olan ve gayri tabiî mukarenet yapan ve bunu 
rızasile kendine yaptıran askerî talebenin, talebelik sıfatile 
iktisap ettikleri her türlü hukukun ve hizmeti muvazzaf adan 
başka ihtiyat zabiti ve gedikli küçük zabit olmak ve askerî 
hizmet ve memuriyetlere ve mekteplere girmek hakkının 
ziyama hükmolunur. 

Dördüncü bap 
Yalnız harp zamanında askerî kanunlara tabi şehıslar 

hakkındaki hükümler 

Orduya mensup olmı-
yanlar hakkında hu ka

nunun tatbiki 

YÜZ E L L Î B E Ş Î N C Î MADDE — Türkiye Cumhuri
yetine karşı vuku bulan bir harpte herhangi bir hizmet veya 
mukavele ve taahhüt ve herhangi bir sebep ve suretle muha
rip Türk ordusu nezdinde bulunan veya orduyu takip eden 
şahıslar hakkında bu kanun hükümleri ve bilhassa harp hü
kümleri cari olur. 

Bir kıt'anm hizmetinde YÜZ E L L Î ALTINCI MADDE — Muharip askerî bir 
bulunanların mukavele- kıtaya hizmet veya mukavele ile münasebeti olanların mah-
lerini dahi askerî mahke- kûm oldukları cezalarla birlikte bu hizmet ve mukavelenin 

melerce feshi feshine de askerî mahkemelerce hükmolunabilir. 

Muharip orduda bulu
nan yabancı zahitlere 

hu kanun tatbiki 

YÜZ E L L Î Y E D Î N C Î MADDE — Muharip Türk or
dusu nezdinde bulunmalarına müsaade edilmiş olan yabancı 
zabitler Türkiye Cumhuriyeti Hükümetince hususî mukarre-
rat yapılmamışsa Türk zabitleri hakkındaki hükümlere tabi
dirler. Bu zabitlerin refakatlerinde bulunan şahıslar hak
kında 155 inci madde hükmü tatbik olunur. 

Harp esirleri hakkında 
hu kanunun tatbiki 

YÜZ E L L Î S E K Î Z Î N C Î MADDE — Harp esirleri bir 
suç işlerlerse rütbelerine göre bu kanun mucibince cezalan
dırılırlar. 
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Muharebe meydanında hıyanet ve muhariplerin 

mallarına tecavüz edenler hakkında bu kanun 
tatbik olunur 

MADDE 161 — Türkiye Cumhuriyetine karşı 
ilân edilmiş olan bir harpte gerek bir ecnebi mu
harebe meydanında 56, 57 ve 130 uncu maddelerde 
beyan edilen suçları yaparsa bu maddelerde yazılı 
cezalarla cezalandırılırlar. 

Ecnei memlekette Türkiye askerlerine memur
larına makamatına karşı cürüm işliyenler 

Türkiye toprağında yapmış, addolunur 
MADDE 162 — Türkiye Cumhuriyeti askerleri 

tarafından işgal edilen bir ecnebi memleketinde 
gerek bir ecnebi Türkiye kıtaatı askeriyesinden 
birine veya bunlara mensup olanlara ve yahut 
Türkiye Hükümetinin nasbettiği memurları ile 
makamatına karşı Türkiye kavanin ve nizamatının 
cezayı müstelzim addettiği bir fiili yaparsa bu fiili 
Türkiye Cumhuriyeti topraklarında yapmış gibi 
ceza görür. 

ÎKlNCÎ KISIM 
İnzibat cezaları 

BÎBÎNCÎ FASIL 
İnzibat cezalarının şümulü 

İnzibat tecavüzü ve kabahatin tarifi ve bunların 
nasıl cezalandırılacağı 

MADDE 163 — 
1 - Aşağıda yazılı olan, askerî terbiyeyi, as

kerî inzibatı muhil fiiller âmirler tarafından salâ
hiyet dairesinde cezalandırılabilirler. 

A : Askerî terbiyeyi inzibatı ihlâl eden ve hiç 
bir ceza kanununun maddelerine temas etmiyen 
fiiller ve tekâsüller: (inzibat tecavüzleri) 

B : Askerî ceza kanununun 18 inci maddesinde 
yazılı olan fiillerin hafif halleri: (kabahatler) 

2 - B fıkrasında gösterilen bir kabahatin nizi-
bat cezasile cezalandırılması veyahut mahkemeye 
tevdii inzibat âmirinin reyi ve takdirine bıra
kılmıştır. 

Muharebe meydanında hıyanet ve muhariplerin 
mallarına tecavüz edenler hakkında bu kanun 

tatbik olunur 
MADDE 160 — Türkiye Cumhuriyetine karşı 

ilân edilmiş olan bir harpte gerek bir türk gerek 
bir yabancı 55,56,107 ye 128. maddelerde beyan e-
dilen suçları yaparsa bu maddelerde yazılı ceza
larla cezalandırılır. 

Yabancı memlekette Türkiye askerlerine memurla
rına, makamlarına karşı cürüm işliyenler Türkiye 

toprağında yapılmış sayılır 
MADDE 161 — Türkiye Cumhuriyeti askerle

ri tarafından ika edilen bir yabancı memleketinde 
gerek Türk, gerek bir yabancı Türkiye kıtaatı as
keriyesinden birine veya bunlara mensup olanlara 
veyahut Türkiye Hükümetinin naspettiği memur
ları ile makamlarına karşı Türkiye kanunlar ve 
nizamnamelerinin cezayı mucip gördüğü bir fiili 
yaparsa bu fiili Türkiye Cumhuriyeti toprakla
rında yapmış gibi ceza görür. 

ÎKÎNCİ KISIM 
Disiplin cezaları 

Birinci bap 
Disiplin cezalarının şümulü 

Disiplin tecavüzü ve kabahatin tarifi ve bunların 
nasıl cezalandırılacağı 

MADDE 162 — 
1 - Askerî terbiyeyi, askerî disiplini bozan aşa

ğıda yazılı fiiller âmirler tarafından salâhiyet da
iresinde cezalandırılabilirler. 

A .: Askerî terbiyeyi, disiplini bozan ve hiç bir 
ceza kanununun maddelerine dokunmıyan fiiller 
ve tekâsüller (disiolin tecavüzleri ) ; 

B : Askerî ceza kanununun 18. maddesinde ya
zılı olan fiillerin hafif halleri (kabahetler); 

2 - B. fıkrasında gösterilen bir kabahatm disip
lin cezasile cezalandırılması ve yahut mahkemeye 

' tevdii disiplin âmirinin reyine ve takdirine bıra
kılmıştır. 
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Muharebe meydanında 
hıyanet ve muhariple
rin mallanna tecavüz 
edenler hakkında bu ka

nunun tatbiki 

YÜZ ELLİ DOKUZUNCU MADDE — Türkiye Cum
huriyetine karşı ilân edilmiş olan bir harpte gerek bir Türk 
gerek bir yabancı 55, 56 ve 127 inci maddelerde beyan edilen 
suçları yaparsa bu maddelerde yazılı cezalarla cezalandırı
lırlar. 

YÜZ ALTMIŞINCI MADDE — İlan olunan harekât 
mıntakasmdan asker ve jandarma zabit ve efradına karşı 91 
inci maddenin 3 ve 4 numaralı fıkralarında yazılı suçları ya
pan şahıslar hakkında o maddedeki cezalar tatbik olunur, 

Yabancı memlekette Tür
kiye askerlerine, memur
larına, makamlarına kar

şı cürüm işliy enler 

YÜZ ALTMIŞ BİRİNCİ MADDE — Türkiye Cumhu
riyeti askerleri tarafından işgal edilen bir yabancı memle
kete gerek Türk, gerek bir yabancı Türkiye kıtaatı askeriye
sinden birine veya bunlara mensup olanlara ve yahut Tür
kiye Hükümetinin nasbettiği memurları ile makamlarına 
karşı Türkiye kanunlar ve nizamnamelerinin cezayı mucip 
gördüğü bir fiili yaparsa bu fiil Türkiye Cumhuriyeti top
raklarında yapılmış sayılır. 

ÎKÎNCI KISIM 
Disiplin cezaları 

Birinci bap 
Disiplin cezalarının şümulü 

Disiplin tecavüzü ve 
kabahat 

YÜZ ALTMIŞ IKINCÎ MADDE — 
1 - Aşağıdaki yazılı fiilleri işliyenler âmirleri tarafından 

salâhiyet dairesinde cezalandırılabilirler. 

A : Disiplin tecavüzü: Askerî terbiyeyi, disiplini bozan 
ve hiçbir ceza kanununun maddelerine uymıyan fiiller ve 
tekâsüller; 

B : Kabahatler: Askerî ceza kanununun 18 inci madde
sinde yazılı olan fiillerin hafif halleri; 

2 - B fıkrasında gösterilen bir kabahatin disiplin ceza-
sile cezalandırılması veya mahkemeye tevdii disiplin âmiri
nin reyine ve takdirine bağlıdır. 
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İnzibat cezaları ne vakit verilebilir 

MADDE 164 — 
1 - inzibat cezaları, ancak fiilin cezayı müstel-

zim bir şekilde yani kasten veya tekâsülen vuku
unda verilebilir. 

2 - inzibat tecavüzlerinde, inzibat âmiri, kendi 
mevkiinin hududu dahilinde, ceza verip vermemek 
hususunu takdir ile bu bapta karar verir. 

2 - inzibat kabahatlerinde ise ceza mutlaka 
verilecektir. 

înzibat cezalan kimlere verilir 
MADDE 165 — inzibat cezalan, aşağıda yazılı 

olanlara verilir. 
A : Askerî eşhas. 
B : Bir harp esnasında harbi icra etmekte olan 

ordulara, her hangi bir hizmet veya mukavele ile 
bağlı olan veya ordu içinde bulunan veya orduyu 
takip eden şahıslar. 

C : Harp esirleri, 

İKİNCİ FASIL 
Askerî şahıslar hakkında inzibat 

cezalarının nevileri 

İNZİBAT CEZALARI 

İnzibat cezalarının nevileri 
MADDE 166 — 
A : Zabitler ve askerî memurlar hakkında: 
1 - Tevbihler. 
Tevbih 
Şedit tevbih. 
2 - Para kesmek: Cezaya duçar olan bilûmum 

zamlarile beraber bir aylık maaşının 1/4 ine 
kadar. 

3 - Göz hapsi, dört haftaya kadar. 
4 - Oda hapsi, dört haftaya kadar. 
B : Küçük zabitler (gedikliler dahil) hakkında: 

1 - Tevbihler. 
Tevbih. 
Şedit tevbih. 
2 - Küçük inzibat cezaları: 
II - Fazla hizmetle. 
III - Dışarıya çıkmak hakkının tahdidi (dört 

hafta müddete kadar) 
3 - Para kesmek: [A. fıkrasının 2 numaralısı] 

gibi. 

Disiplin cezaları ne vakit verile bilir 
MADDE 163 — 
1 - Disiplin cezaları, ancak fiilin cezayı mucip 

bir şekilde yani kast veya kayitsizlikle vukuunda 
verile bilir. 

2 - Disiplin tecavüzlerinde, disiplin âmiri ken
di mevkiinin hududu içinde ceza verip vermemek 
hususunun takdir ile bu bapta karar verir. 

3 - Disiplin kabahatlerinde ise ceza mutlaka 
verilecektir. 

Disiplin cezalarını kim verebilir 
MADDE 164 — Disiplin cezaları aşağıda yazı

lı olanlara verilir. 
A : Askerî şahıslar; 
B : Bir harp esnasında bir hizmet veya muka

vele ve taahhütle veya her hangi bir sebep ve su
retle muharip Türk Ordusu nczdindc bulunan veya 
orduyu takip eden şahıslar; 

C : Harp esirleri 

IKINOI BAP 
Askerî şahıslar hakkında 
Disiplin cezalarının nevileri 

1 
DİSİPLİN CEZALARI 

Disiplin cezalarının nevileri 
MADDE 165 — 
A : Zabitler ve askerî memurlar hakkında: 
1 - Paylamalar 
Paylama, şiddetli paylama 

2 - Para cezası: cezaya uğrayanın zamlarile 
beraber bir aylık maaşının 1-4 ine kadar parasını 
kesmek; 

3 - Göz hapsi: 4 haftaya kadar 
4 - Oda hapsi: 4 haftaya kadar 
B : Küçük zabitler ( Gedikliler dahil ) hak

kında : 
Paylama ve şiddetli paylama 

2 - Küçük disiplin cezaları: 
I - Sıra harici hizmetler: 
I I - izinsizlik (dört hafta müddete kadar 
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Disiplin cezalarının ve- YÜZ ALTMIŞ ÜÇÜNCÜ MADDE — • 
rümesi 1 - Disiplin cezaları fiilin kast veya kayıtsızlıkta vukuu 

halinde verilebilir. 

2 - Disiplin tecavüzlerinde, disiplin âmiri ceza verip ver
memekte salâhiyeti dahilinde takdir hakkını haizdir. 

3 - Disiplin kabahatlerinde ceza mutlaka verilecektir. 

Disiplin cezasile cezalan
dırılanlar 

YÜZ ALTMIŞ DÖRDÜNCÜ MADDE — Disiplin ce
zaları ; aşağıda yazılı olanlara verilir: 

A : Askerî şahıslar; 
B :• Bir harp esnasında bir hizmet veya mukavele ve taah

hütle veya herhangi bir sebep ve suretle muharip Türk or
dusu nezdinde bulunan veya orduyu takip eden şahıslar; 

C : Harp esirleri. 

İkinci bap 
Disiplin cezaları 

D İ S İ P L İ N CEZALARININ N E V Î L E R Î 

Disiplin cezalarının ne
vileri 

YÜZ ALTMIŞ B E Ş İ N C İ MADDE — 
A : Zabitler ve askerî memurlar hakkında: 
1 -. Tevbihler: 
1 - Tevbih. 
I I - Şiddetli tevbih. 
2 - Maaş kat ' î : Cezaya uğrıyanın zamlarile beraber bir 

aylık maaşının dörtte birine kadar kesilmesi. 

3 - Göz hapsi: 4 haftaya kadar. 
4 - Oda hapsi: 4 haftaya kadar. 
B : Küçük zibitler (Gedikliler dahil) hakkında: 

1 - Tevbih. 
I I - Şiddetli tevbih. 
2 - Hafif disiplin cezaları: 
I - Sıra harici hizmetler; 
I I - izinsizlik (dört haftaya kadar) 
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4-Hapis cezaları: 
I - Oda hapsi dört haftaya kadar. 

\ I I - Riyazet hapsi: Üç haftaya kadar. 
- I I I -Karan l ık hapis: On dört güne kadar. 
i C : On basılarla neferler hakkında: 

1 - Küçük inzibat cezaları: 
I - Şedit tevbih. 
I I -Faz la hizmetler. 
I I I -Dışar ıya çıkmak hakkının tahdidi dört 

haftaya kadar. 
2- Hapis cezaları: 
I - Oda hapsi; dört haftaya kadar; 
I I - Riyazat hapsi; üç haftaya kadar; 
I I I - Karanlık hapis; on dört güne kadar; 

Tenkit ve müahaze ceza değildir cezaların 
kaideleri nasıl tayin olunur 

MADDE 167 — 
A : Maduna hatalarını göstermek veya bun

ları tenkit ve muahaze etmek cezadan madut 
değildir. 

B : Para kesmek tam kuruş üzerine yapılır. 
On kuruştan aşağı olmaz, hapis cezalan tam gün 
üzerine yapılır, bir günden aşağı hapis olmaz. 

C : Askerî ceza kanununun 18 inci maddesine 
müsteniden verilecek cezalarda âmir cezanın nev'i 
ve derecesini tayin hususunda bu kanunun madde
lerinde yazılı olan cezalarla mukayyettir. 

îçtima eden cezalar nasıl verilecektir 
MADDE 168 — 
A : İnzibatı muhil bir kabahat yalnız bir âmir 

tarafından yalnız bir inzibat cezası ile cezalandı
rılır. 

B : Müstakil ve müteaddit kabahatlardan do
layı içtima eden kısa hapis cezalan hakkında 
Askeri ceza kanununun (44) üncü maddesinin 
2 ve 3 numaralı fıkraları mucibince umumî bir 
ceza verilir. 

Verilmiş olan bir inzibat cezası, ikmal, tecil veya 
emrolunmadan mukaddem, yeni fiillerden dolayı 
ceza verileceği zaman kaideler tatbik olunur. 

C : îçtima eden hapis cezalan müstakil ve mü
teaddit inzibat tecavüzlerinden ve yahut kısmen 
inzibat tecavüzlerinden ve kısmen de inzibat kaba
hatlerinden tevellüt etmiş ise bu halde cezalar ayrı 
ayrı verilir. 

D : A ve B fıkralarına nazaran verilecek umumî 
cezalar (172) inci madde mucibince inzibat âmiri
nin salâhiyeti olan dereceyi tecavüz edemez. 

C fıkrasına nazaran ayrı ayn verilecek ceza-

I I I -Hapis cezaları: , l '^^f$i£.^ 
I - Oda hapsi, dört haftaya kadar; •*> 
I I - Katıksız hapis üç haftaya kadar; "'-

C : Onbaşılar neferler hakkında: \ 
1 - Küçük disiplin cezalan •••-"•• 
1 - Paylamalar 
I I - Fazla hizmetler --!; '-.'" 
I I I - İzinsizlik dört haftaya kadar 

2 - Hapis cezaları: •' 
I - Oda hapsi; dört haftaya kadar; " --
II - Katıksız hapis; üç haftaya kadar ~\ 

Tenkit ve muahaze ceza değildir. Cezaların 
nevi ve dereceleri 

MADDE 166 — 
A : Maduna hatalarını göstermek veya bunları 

tenkit ve muahaze etmek cezadan sayılmaz. 
B : Para cezası tam kuruş üzerine yapılır. On 

kuruştan aşağı olmaz. Hapis cezaları tam gün üze
rine yapılır; bir günden aşağı hapis olmaz. 

C: İşbu kanunun 18 maddesine göre verile
cek cezalarda âmir cezanın nev'ini ve derecesini 
tayin için bu kanunun maddelerinde yazılı ceza
lardan ayrılamaz. . 

îçtima eden cezalar nasıl verilecektir * 
JKADDE 167 — 
A: Disiplini bozan bir kabahat yalnız bir âmir 

tarafından yalnız bir disiplin cezası ile cezalandı
rılır. 

B : Müstakil ve müteaddit kabahatlardan do
layı içtima eden kısa hapis cezaları hakkında işbu 
kanunun"* 43 maddesinin 2 ve 3 numaralı fık
raları mucibince umumî bir ceza verilir. 

Verilmiş olan bir disiplin cezası, ikmal, tecil 
veya emrolunmadan evvel yeni fiillerden dolayı 
ceza verileceği zaman ayni kaideler tatbik olunur. 

C: İçtima eden hapis cezaları müstakil ve mü
teaddit disiplin kabahatlarından ileri gelmiş ise 
cezalar ayrı ayrı verilir. 

D : A ve B fıkralarına nazaran verilecek umu
mî cezalar 171 madde mucibince disiplin âmirinin 
salâhiyeti olan dereceyi geçmez. 

(C) fıkrasına göre ayrı ayrı verilecek cezalar-* 
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n i - Hapis cezalstrı: 
I - Oda hapsi, dört haftaya kadar; 
I I - Katıksız hapis, üç haftaya kadar. 
C : Onbaşılar ve neferler hakkında: 
1 - Hafif disiplin cezaları: 
1 - Tevbihler. 
I I - Fazla hizmetler. 
I I I - izinsizlik, dört haftaya kadar. 

2 - Hapis cezaları: 
I - Oda hapsi; dört haftaya kadar; 
I I - Katıksız hapis; üç haftaya kadar. 

Disiplin cezalarının na- YÜZ ALTMIŞ ALTINCI MADDE — 
sil verileceği A : Maduna hatalarını göstermek veya bunları tenkit ve 

muahaze etmek cezadan sayılmaz. 
B : Maaş kat'ı tam kuruş üzerine yapılır. On kuruştan 

aşağı olmaz. Hapis cezaları tam gün üzerine yapılır; bir gün
den aşağı hapis olmaz. 

C : Bu kanunun 18. maddesine göre verilecek cezalarda 
âmir cezanın nevini ve derecesini tayin için bu kanunun 
maddelerinde yazılı cezalardan ayrılamaz. 

Cezaların içtima hali YÜZ ALTMIŞ YEDÎNCÎ MADDE — Disiplini bozan 
bir kabahat yalnız bir âmir tarafından ve bir disiplin cezası 
ile cezalandırılır. 

B : Müstakil ve müteaddit kabahatlerden dolayı içtima 
eden kısa hapis cezaları hakkında bu kanunun 43 üncü mad
desinin 2 ve 3 numaralı fıkraları mucibince umumî bir ceza 
verilir. Verilmiş olan bir disiplin cezası, ikmal, tecil veya ve
rilmeden evvel yeni fiillerden dolayı ceza verileceği zaman 
ayni kaideler tatbik olunur. 

C : içtima eden hapis cezaları müstakil ve müteaddit di
siplin kabahatlerinden ileri gelmiş ise cezalar ayrı ayrı ve
rilir. 

v 
D : A ve B fıkralarına nazaran verilecek umumî ceza

lar 171 inci madde mucibince disiplin âmirinin salâhiyeti 
olan dereceyi geçmez. E. fıkrasına göre ayrı ayrı verilecek 
cezalarda, disiplin âmiri 171 inci maddeye göre salâhiyeti 
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İarda, inzibat âmiri (172) inci maddeye nazaran] 
salâhiyeti dahilinde olan cezaları, gerek inzibat te
cavüzlerinde ve gerek inzibat kabahatlerinden dolayı 
azamî hadde kadar verebilir. Maamafih bu ayrı 
cezaların yekûnu hiçbir vakit altı haftayı tecavüz 
edemez. Bu sebeple icabı halinde inzibat tecavüz
lerine ait olan cezadan bu miktar tenzilât yapılır. 

E : Dışarı çıkmak hakkının tahdidi ve para kes
mek cezaları başka cezalar ile biri esirse her biri 
ayrı ayrı tatbik olunur. 

II - HÜKÜM SALÂHİYETİ 
A - sureti umumiyede 

İnzibat cezasını vermek salâhiyetini haiz âmir 
MADDE 169 — 
1 - Her âmir emri altındaki eşhasa inzibat ceza

ları hüküm salâhiyetini haizdir. 
2 - Eğer inzibatı muhil hareketten sonra fail 

merbut bulunduğu takım ve kıt 'a ve saireyi de-J 
ğiştirmiş ise, inzibat âmiri, yeni âmirdir. 

İnzibatın temini için tevkif salâhiyeti 
MADDE 170 — (169) uncu madde hükümle

rini ihlâl etmek şartile, her mafevk emri altında 
olmıyanları da inzibatın temini için muvakkat 
olarak tevkif etmeğe veya ettirmeğe salâhiyettar-
dır. Ancak işbu tevkif keyfiyeti gün ve saatile 
derhal mevkufun bir inzibat âmirine ihbar edil
melidir. 

Ceza vermek salâhiyeti olan en yakın âmir ile 
daha yüksek âmirlerin ceza vereceği haller 

MADDE 171 — Cezayı, en yakın inzibat âmiri 
hükmeder. Daha yüksek inzibat âmiri aşağıdaki 
hallerde doğrudan doğruya cezayı hükmetmek J 
salâhiyetini haizdirler: 

1 - Fiil gözü önünde olmuş ise, 
2 - Fiil vekar ve makamı resmilerine karşı ya

pılmış ise, 
3 - Karar ittihazı ve yahut cezanın derecesinin 

tayini için kendisine arzedilmiş ise, 
4-Fi i l emri altında bulunan muhtelif kıt 'alara 

mensup müteaddit şahıslar tarafından yapılmış 
ise, 

5 - Fiil küçük mafevk tarafından, haberdar ol
masına rağmen, cezasız bırakılmış ise, 

6 - Ceza görecek olan şahsın en yakın inzibat 
âmiri bulunmaz ise, 

da, disiplin âmiri 171 maddeye göre salâhiyet için
de olan cezalan, gerek disiplin tecavüzlerinde ve 
gerek disiplin kabahatlarından dolayi son hadde 
kadar verebilir. Maamafih bu ayrı cezaların 
yekûnu hiç bir vakit altı haftayı geçmez. Bu se
beple icabı halinde disiplin tecavüzlerine ait olan 
cezadan altı haftadan fazla miktarı indirilir. 

E : İzinsizlik ve para cezaları başka cezalar ile 
birleşirse her biri ayrı ayrı tatbik olunur. 

II - HÜKÜM SALÂHİYETİ 
A: Umumî surette 

Disiplin cezası vermeğe salahiyetli âmir 
MADDE 168 — 
1 - Her âmir emri altındaki şahıslara disiplin 

cezaları hükmetmeğe salahiyetlidir. 
2 - Eğer disiplin bazan hareketten sonra fail 

merbut bulunduğu takım ve kıt 'a ve saireyi de
ğiştirmiş ise, disiplin âmiri, yeni âmirdir. 

Disiplinin temini için tevkif salâhiyeti 
MADDE 169 — 168 madde hükümlerini boz

mamak şartile, her mafevk emir altında olmıyan-
larda disiplinin temini için muvakkat olarak 
tevkif etmeğe veya ettirmeğe salahiyetlidir. An
cak işbu tevkif keyfiyeti gün ve saatile derhal 
mevkufun bir disiplin âmirine bildirilmelidir. 

Ceza vermek salâhiyeti olan en yakın âmir 
ile daha yüksek âmirlerin ceza ve

receği haller 
MADDE 170 — Cezayi en yakin disiplin âmi

ri hükmeder; daha yüksek disiplin âmiri aşağıdaki 
hallerde doğrudan doğruya cezayi hükmedebilir. 

1 - Fiil gözü önünde olmuş ise; 
2 - Fiil resmî vekar ve makamına karşı yapıl

mış ise; 
3 - Karar vermek veyahut cezanın derecesini 

tayin etmek için kendisine arzedilmiş ise; 
4 - Fiil emri altında bulunan muhtelif kıt 'alara 

mensup müteaddit şahıslar tarafından yapıl
mış ise; 

5 - Fiil küçük mafevk tarafından, haber olma
sına rağmen, cezası bırakılmış ise; 

6 - Ceza görecek olan şahsın en yakın disiplin 
âmiri bulunmaz ise; 
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dairesinde olan cezaları, gerek, disiplin tecavüzlerinden ve 
gerek disiplin kabahatlerinden dolayı son hadde kadar vere
bilir. Şu kadarki bu ayrı cezaların yekûnu bir haftayı geçe
mez. Bu sebeple icabı halinde disiplin tecavüzlerine ait olan 
cezadan altı haftadan fazla miktarı indirilir. 

E : İzinsizlik ve maaş kat'ı başka eczalar ile birleşirse her 
biri ayrı ayrı tatbik olunur. 

I I — CEZA VERMEK SALÂHİYETİ 
A - Umumî surette 

Disiplin cezası vermeğe 
salahiyetli âmirler 

YÜZ ALTMIŞ SEKİZİNCİ MADDE — 
1 - Her âmir emri altındaki şahıslara disiplin cezala

rı vermeğe salahiyetlidir. 
2 - Disiplini bozan hareketten sonra fail merbut bulun

duğu takım ve kıt'a ve saireyi değiştirmiş ise, disiplin âmiri, 
yeni âmirdir. 

Disiplinin temini için 
tevkif salâhiyeti 

YÜZ ALTMIŞ DOKUZUNCU MADDE — 168 inci 
madde hükümlerini bozmamak şartile, her mafevk emir al
tında olmıyanları da disiplinin temini için muvakkat olarak 
tevkif etmeğe veya ettirmeğe salahiyetlidir. Ancak bu 
tevkif keyfiyeti gün ve saatile derhal mevkufun disiplin 
âmirine bildirilmelidir. 

Ceza vermek salâhiyeti 
olan en yakın âmir ile 
daha yüksek âmirlerin 

ceza vereceği haller 

YÜZ YETMİŞİNCİ MADDE — Cezayı en yakın disip
lin âmiri verir; daha yüksek disiplin âmiri aşağıdaki hallerde 
doğrudan doğruya cezayı verebilir. 

1 - Fiil gözü önünde olmuş ise; 
2 - Fiil resmî vekar ve makamına karşı yapılmış ise; 

3 - Karar vermek veyahut cezanın derecesini tayin et
mek için kendisine arzedilmiş ise; 

4 - Fiil emri altında bulunan muhtelif kıt'alara mensup 
müteaddit şahıslar tarafından yapılmış ise; 

5 - Fiil küçük mafevk tarafından, haber almasına rağ
men, cezasız bırakılmış ise; 

6 - Ceza görecek olan şahsın en yakın disiplin âmiri 
bulunmaz ise; 



MADDE 172 — (Cetvel merbuttur) 

Kıt'a kumandanlarına vekalet edenlerin 
cezası derecesi 

MADDE 173 — Bir kıt 'aya kumanda edenler,; 
vekil dahi olsalar, o kıt 'a kumandanlığına mahsus| 
olarak kadroda gösterilen rütbenin ceza salâhiye-' 
tini haizdir. 

ÜÇÜNCÜ FASIL 
Askerî memurların inzibat cezaları 

Askerî memurlara nasıl ceza verilir. Ve bunlar 
nasıl ceza verebilir 

MADDE 175 — 
1 - Askerî inzibat âmirleri askerî memurlar hak

kında salâhiyetleri dahilinde inzibat cezaları vere
bilirler. 

2 - Askerî memurlar kendi maiyyetlerinde bu
lunan madunlarına maaşça muadili oldukları za
bitler derecesinde inzibat cezaları verebilirler. 

3 - Askerî memurlar maiyyetlerindeki zabitler 
inzibat cezası veremezler. 

4 - Askerî Adliye memurlarına inzibat cezası 
olarak hapis cezası verilemez. 

DÖRDÜNCÜ FASIL 
Orduyu takip edenlerin ve harp esirlerinin tabi 

oldukları inzibat cezaları 

Orduyu takip edenler ve harp esirlerine 
inzibat cezalarının nasıl tatbik olunacağı 

MADDE 175 — 
1 - 165.maddenin (B) ve (C) fıkralarında ya

zılı olan şahıslar orduyu takip edenler, harp esir
leri hakkında işbu kanunun ikinci kısmının as
kerler hakkında vazettiği hükümler tatbik olu
nur. Para kesmek cezaları bunlardan askerî şahıs
ların aldıkları maaş ve yevmiyelere göre hesap 
ve ahzolunur. 

2 - Asker olmıyan şahıslara verilecek cezalar 
içtimaî mevkilerine ve tahsil ve terbiyelerine 
göre tayin olunur. Bunlara verilecek cezayi nak-
tiler de kudretleri nazarı dikkate alınmalıdır. 
Kadınlar hakkında riyazat cezası tatbik olunmaz. 

MADDE 171 — (Cetvel merbuttur) 

Kıt'a kumandanlarım vekâlet edenlerin derecesi 

MADDE 172 — Bir kıt 'aya kumanda eden
ler, vekil dahi olsalar o kıt 'a kumandanlığına 
mahsus olarak kadroda gösterilen rütbenin ceza 
salâhiyetini haizdir. 

Üçüncü bap 
Askerî adlî memurların disiplin cezaları 

Askerî adlî hâkim ve memurlara nasıl ceza 
verilir ve bunlar nasıl ceza verebilir 

MADDE 173 — 
1 - Askerî disiplin âmirleri askerî memurlar 

hakkında salâhiyetleri dahilinde disiplin cezaları 
verebilirler. 

2 - Askerî adlî hâkim ve memurlar kendi mai
yetlerinde bulunan madunlarına maaşça muadili 
oldukları zabitler derecesinde disiplin cezaları 
verebilirler. 

3 - Askerî memurlar maiyetlerindeki zabitler-
lisiplin cezası veremezler. 

4 - Askerî adlî hâkimlere disiplin cezası olarak 
hapis cezası verilemez. 

Dördüncü bap 
Orduyu takip edenlerin ve harp esirlerinin: 

tabi oldukları disiplin cezaları 

Orduyu takip edenlere ve harp esirlerine *? 

disiplin cezalarının nasıl tatbik olunacağı 
MADDE 174 — 
1 -164. maddenin B ve C fıkralarında yazılı 

olan şahıslar orduyu takip ederler, harp esirleri 
hakkında işbu kanunun ikinci kısmının askerler 
hakkında koyduğu hükümler tatbik olunur. Para 
cezaları bunlardan askerî şahısların aldıkları maaş 
ve yevmiyelere göre hesap edilir ve alınır. 

2 - Asker olmıyan şahıslara verilecek cezalar 
içtimaî mevkilerine ve. tahsil ve terbiyelerine göre 
tayin olunur. Bunlar verilecek para cezalarında 
kudretleri nazarı dikkate alınmalıdır. 

3 - Kadınlar hakkında 
tatbik olunmaz. 

katıksız hapis cezası 
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DisipVm âmirlerinin ce~ * YÜZ YETMÎŞ BÎRÎNCÎ MADDE — Disiplin âmirleri-

za salâhiyeti ^ nin ceza vermek salâhiyetleri aşağıdaki cetvelde gösteril-
jf'" mistir. (Cetvel merbuttur) 

Kıt'a kumandanınım- YÜZ YETMÎŞ ÎKÎNCÎ MADDE — Bir kıt'aya kumah-
vekâlet edenlerin -rnlâhi- da edenler, vekil dahi olsalar o kıt'a kumandanlığına muhsus 

•yeti olarak kadroda gösterilen rütbenin ceza salâhiyetini haizdir. 

• ^ & $ 

Üçüncü bap 
Askerî adlî hâkim, memurların disiplin cezaları 

Askerî adlî hakim ve §T Y©Z ^YETMÎŞ ÜÇÜNCÜ MADDE — 
memurlara verilecek l •* Askerî disiplin âmirleri askerî memurlar hakkında 

cezalar «salâhiyetleri dahilinde disiplin cezaları verilebilir. 

2 - Askerî Adlî hâkim ve memurlar kendi maiyetlerinde 
bulunan madunlarma maaşça muadili oldukları zabitler 
derecesinde disiplin cezaları verebilirler. 

3 - Askerî adlî hâkimlere disiplin cezası olarak hapis 
cezası verilemez. 

Dördüncü bap 
Orduyu takip edenlerle harp esirlerine verilecek disiplin 

cezaları 

Disiplin cezalarının tat, YÜZ YETMÎŞ DÖRDÜNCÜ MADDE —. 
Uk' sureti .̂, i „ 164 üncü maddenin B ve C fıkralarında yazılı olan 

şahıslardan orduyu takip edenler, harp esirleri hakkında bu 
fcanunun ikinci kısmının askerler hakkındaki hükümler 
tatbik olunur. 

Maaş kat'ı cezası bunlardan askerî şahısların aldıkları 
maaş ve yevmiyelere göre hesap edilir. 

2 - Asker olmıyan şahıslara verilecek cezalar içtimaî 
mevkilerine göre tayin olunur. 

3 - Kadınlar hakkmda katıksız hapis cezası tatbik 
olunmaz, 



BEŞİNCİ FASIL I 
inzibat» cezalarının sureti hüküm ve iracsi 

I 
İNZİBAT CEZALARINI HÜKÜM 

. Failin müdafaa hakkı 
MADDE 176 — inzibat âmiri .cezayi hüküm

den evvel faile kendisini müdafaa etmeğe fırsat 
vermelidir. 

salâhiyet cezalan mafevka arzedilir 
MADDE 177 — Cezayi hafifleten sebebler 

mevcut olmadığı surette, ceza teşdit olunmalıdır. I 

Mevkufiyet müddeti cezadan mahsup edilir 
MADDE 178 — İnzibat âmiri: suçlunun mev

kuf olduğu müddeti, cezaya mahsup edebilirler. 

Salâhiyet cezaları mafevka arzedilir 
MADDE 179 — inzibat cezalarını vermek sa

lâhiyetini haiz bir mafevk, suçlunun inzibat ceza-
larile cezalandırılmasını muvafık addedipte dere
cesini salâhiyetinin haricinde görürse keyfiyeti 
bir derece mafevkma arzeder. 

İnzibat cezalarında müruru zaman 
MADDE 180 — inzibat tecavüzleri vukuun

dan itibaren üç ay sonra ceza edilemez. Ancak fiil 
tahkikatı müştekim ise bu husus için iktiza eden 
zaman yukarıdaki üç aya dahil olmaz. Fiilin inzi
bat cezasını müstelzim olduğu divanı harpte te-
beyyün ederse bu üç ay müddet divanı harp hük
münün kat'iyet kesbettiği veya divanı harpçe 
muhakemenin tevkifile evrakın ceza verilmek üzere 
iade olunduğu tarihten itibaren cereyana başlar. 

Mahkemeye verilmek lâzım gelen bir fiil inzibat 
cezasile cezalandırılsa dahi mahkemeye verilir 
MADDE 181 — Mücazatı icap eden fiil bir 

mahkemeye sevkolunmak lâzım gelirken yalnız 
inzibat cezasile cezalandırılmış ise yeniden mah
kemeye sevkolunur. Fakat failin evvelce gördüğü 
ceza mahkemenin verdiği cezadan tenzil ve mah
sup edilir. 

İnzibat cezaları ne vakit kat'ileşir 
MADDE 182 — Bu inzibat cezası; resmî suret

te mahkûma tebliğ edildiği vakit kat'iyüliera 
tc mahkûma tebliğ edildiği vakit kat'iyüliera 
olur ve bu cezayi veren tarafından ref ve tebdil 
olunamaz. Bu cezanın ref veya tebdili ancak şikâ
yet tarikile veya cezayi yeren âmirin mahkûm 

Beşinci bap 
Disiplin cezalarının hüküm ve icrası 

I 
HÜKÜM 

Failin müdafaa hakkı 
MADDE 157— Disiplin âmiri cezayı hükümden 

evvel faile kendini müdafaa etmeğe fırsat verme
lidir. 

Cezanın şiddetli verileceği haller 
MADDE 176 — Cezayı hafifleten sebepler 

mevcut olmadığı surette ceza şiddetli olmalıdır. 

Mevkufiyet müddeti cezadan mahsup edilir 
MADDE 177 — Disiplin âmiri, suçlunun mev

kuf olduğu müddeti, cezaya mahsup eder. 

Salâhiyet cezaları mafevka arzedilir 
MADDE 178 — Disiplin cezaları vermek salâ

hiyeti olan bir mafevk suçlunun disiplin suçlarile 
cezalandırılmasını muvafık görüpte derecesini sa
lâhiyetinden yüksek bulursa, keyfiyeti bir derece 
mafevkma arzeder. 

Disiplin cezalarında müruru zaman 
MADDE 179 — Disiplin tecavüzleri vukuun

dan üç ay sonra ceza edilemez. Ancak.fiil tahki
katı mucip ise bu husus için iktiza eden zaman 
yukarıdaki üç aya dahil olmaz. Fiilin disiplin 
cezasını mucip olduğu askerî mahkemede anlaşı
lırsa, bu üç ay müddet hüküm katileştiği; veya 
mahkemece muhakemesinin tevkifile evrakın ceza 
verilmek üzere iade olunduğu tarihten cereyana 

i başlar. 

Mahkemeye verilmek lâzım gelen bir fiil disiplin 
cezasile cezalandırılırsa dahi mahkemeye verilir 

MADDE 180 — Cezayı icap eden fiil bir mah
kemeye sevkolunmak lâzım gelirken yalnız disip
lin cezasile cezalandırılmış ise yeniden mahkemeye 
sevkolunur. Fakat failin evvelce gördüğü ceza 
mahkemenin verdiği cezadan indirilir. 

MADDE 181 — Bir disiplin cezası resmî su
rette mahkûma tebliğ edildiği vakit kat'ileşir. 
Ve bu cezayı veren tarafından kaldırılamaz ve 
değiştirilemez. Bu cezanın kaldırılması veya değiş
tirilmesi ancak şikâyet yoluyla veya ceza veren 
âmirin mahkûm lehinde yapacağı müracaat üzerine 
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Beşinci bap 

Disiplin cezalarının verilmesi ve infazı 

1 — CEZANIN VERİLMESİ 

Failin müdafaa hakla YÜZ YETMİŞ BEŞİNCİ MADDE — Disiplin âmiri 
cezayi vermeden evvel faile kendini müdafaa etmeğe müsa
ade eder. 

Cezanın şiddetli verile
ceği haller 

YÜZ YETMİŞ ALTINCI MADDE — Cezayı hafifleten 
sebepler mevcut olmadığı surette ceza şiddetli verilir. 

Mevkufiyetin cezaya 
mahsubu 

YÜZ YETMİŞ YEDİNCİ MADDE — Disiplin âmiri: 
suçlunun mevkuf olduğu müddeti, cezaya mahsup eder. 

Mafevka arzedilecek 
cezalar 

YÜZ YETMİŞ SEKİZİNCİ MADDE — Disiplin ceza
ları vermeğe salahiyetli mafev, suçlunun disiplin cezalarile 
cezalandırılmasını muvafık görüpte derecesini salâhiyetin
den yüksek bulursa, keyfiyeti bir derece mafevkına arzeder. 

Disiplin cezalarında mü
ruru zaman 

YÜZ YETMİŞ DOKUZUNCU MADDE — Disiplin 
tecavüzlerine bir ay sonra ceza verilmez. Ancak fiil tahki
katı mucip ise bu husus için iktiza eden zaman yukarıdaki 
bir aya dahil olmaz. Fiilin disiplin cezasını mucip olduğu as
kerî mahkemede anlaşılırsa bu bir ay müddet hükmün kati-
leştiği; veya mahkemece muhakemesinin tevkif ile evrakın 
ceza verilmek üzere iade olunduğu tarihten cereyan başlar. 

İnfaz edâmiş disiplin ce- YÜZ SEKSENİNCİ MADDE — Cezayı icap eden fiil 
zalannm mahkemece mah- bir mahkemeye sevkolunmak lâzımgelirken yalnız disiplin 

subu cezasile cezalandırılmışsa yeniden mahkemeye sevkolunur. 
Fakat failin evvelce gördüğü ceza mahkemenin verdiği ceza
dan indirlir. 

Cezanın kat'ilesmesi YÜZ SEKSEN BİRİNCİ MADDE — Bir disiplin 
cezası resmî surette mahkûma tebliğ edildiği vakit kat'ileşir. 
Ve bu cezayı veren tarafından kaldırılamaz ve değiştirile
mez. Bu cezanın kaldırılması veya değiştirilmesi ancak şikâ
yet yolile veya ceza veren âmirin mahkûm lehine yapacağı 
müracaat üzerine veyahut affı âli ile kabildir. Yanlış verilen 
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lehinde yapacağı müracaat üzerine veyahut affi 
âli ile kabildir. Yanlış verilen;- veya salâhiyeti 
olmıyan mafevk tarafından verilen inzibat ceza
ları daha yüksek makam tarafından (192) inci 
maddeye göre ref veya tebdil olunmalıdır. 

II 
İNZİBAT CEZALARININ SURETİ İCRASI 

Ceza ne vakit infaz olunur 
MADDE 183 — Ceza tebliğ olunduğunu müte

akip icra olunur. 

Ceza nasıl icra olunur 
MADDE 184 — Cezayı hükmeden inzibat âmir

leri; zaruret halinde cezanın tehirini veya fasıla 
ile icrasını emredebilir. 

Riyazat hapsine mahkûm bir şahsın ahvali 
sıhhiyesi bu cezaya uzun zaman tehammül etme
sine müsait değilse ve cezanın tehiri veya fasıla 
ile icrası hizmet dolayısile caiz görülmezse oda 
hapsine tebdil olunabilir. Her halde mahkûmun 
ahvali sıhhiyesi hakkında bir tabip istima edilme
lidir. 

Yüksek inzibat âmirlerinin cezalan tadil 
salâhiyetleri 

MADDE 185 — Yüksek inzibat âmirleri dahi 
şikâyet vukuile veya âmirin talebile veya hizmet 
teftişi münasebetile: Madde: 192 mezkûr hususatı 
emredebilir. 

Tevbih ve dışarı çıkmamak ve hapis cezalarının 
sureti icrası 

MADDE 186 — Tevbih şöyle icra edilir: 
1 - Tevbihler: Zabitler ve küçük zabitler hak

kında müşahit huzurunda olmıyarak ve yahut bir 
mafevk hazır olarak kendilerine tebliğ edilmek 
suretile. 

2-Şedit tevbihler: 
A : Zabitler hakkında, rütbelerinden yukarı 

zabitler huzurunda kendisine tebliğ edilmek sure
tile. 

B : Küçük zabitler ve onbaşılar hakkında rüt
belerinden yukarı küçük zabitan huzurunda ken
disine tebliğ edilmek suretile. 

C : Neferler hakkında şedit tevbihler: 
Kıt 'adan en az üç kişi huzurunda kendisine 

tebliğ edilmek suretile. 
Dışarı çıkmak hakkından memnuiyet cezala

rında cezalılar hizmete sevkolunabilirlerşçde ha-

ve yahut affı âli ile kabildir. Yanlış verilen veya 
salâhiyeti olmıyan mafevk tarafından verilen di
siplin cezaları daha yüksek makam tarafından 
191 maddeye göre kaldırılabilir. Veya dağiştirile-
bilir. 

II 
İCRA M^' : i^ .2 

Ceza ne vakit infaz olunur 
MADDE 182 — Ceza tebliğ olunduğunu mütea

kip icra olunur. 

Ceza nasıl icra olunur 
MADDE 183 — Cezayı hükmeden disiplin 

âmirleri zaruret halinde cezanın sonraya bırakıl
masına veya fasıla ile icrasını emredebilir. 

Katıksız hapse mahkûm bir şahsın sıhhati bu 
cezaya uzun zaman dayanmasına müsait değilse 
ve cezanın sonraya bırakılması veya fasıla ile 
icrası hizmet dolayısile görülmezse oda hapsile 
değiştirilebilir. Her halde mahkûmun sıhhati ve 
dayanıklığı hakkında bir hekimden sorulmalıdır. 

Yüksek disiplin âmirlerinin cezaları 
değiştirme salâhiyeti 

MADDE 184 — Yüksek disiplin âmirleri dahi 
şikâyet vukuıyle veya âmirin talebile veya hizmet 
teftişi münasebetile: 191. maddedeki hususları 
emredebilir. 

Paylama ve izinsizlik ve hapis cezalarının 
nasıl yapılacağı 

MADDE 185 — Paylama şöyle icra edilir: 
1 - Paylama: Zabitleri ve küçük zabitler hak

kında müşahit huzurunda olmıyarak veyahut 
bu mafevk hazır olarak kendilerine tebliğ edil
mek suretile; 

2 - Şiddetli paylama; 
A : Zabitler hakkında rütbelerinden yukarı 

zabitler huzurunda kendisine tebliğ edilmek 
suretile; 

B : Küçük zabitler ve on basılar hakkında, 
rütbelerinden yukarı küçük zabitler huzurunda 
kendisine tebliğ edilmek suretile; 

C : Neferler hakkında şiddetli paylamalar: 
Kıt'asından en az üç kişi huzurunda kendisine 

tebliğ edilmek suretile; 
3 - Sıra harici hizmetler: 
Ceza olarak talim, ceza nöbeti, ceza olarak 
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veya salâhiyeti olmıyan mafevk tarafından verilen disiplin 
cezaları daha yüksek makam tarafından 191 inci maddeye 
göre kaldırılabilir. Veya değiştirilebilir. 

I I — CEZANIN İNFAZI 

Cezanın vakti infazı za- YÜZ SEKSEN iKlNCÎ MADDE — Ceza, tebliğ olun-
manı duğunu müteakip infaz olunur. 

Cezanın infazı sureti YÜZ SEKSEN ÜÇÜNCÜ MADDE — Cezayı veren di
siplin âmirleri zaruret halinde cezanın sonraya bırakılmasını 
veya fasıla ile infazını emredebilir. 

Katıksız hapisde cezalının sıhhati bu cezaya uzun zaman 
dayanmasına müsait değilse ve cezanın sonraya bırakılma
sı veya fasıla ile icrası hizmet dolayısile caiz görülmezse 
oda hapsile değiştirilebilir. Her halde cezalının sıhhati bir 
hekimden sorulur . 

Yüksek disiplin âmirleri- YÜZ SEKSEN DÖRDÜNCÜ MADDE — Yüksek di-
nin cezaları değiştirme siplin âmirleri dahi şikâyet üzerine veya âmirin talebile veya 

salâhiyeti hizmet teftişi münasebeti] e 191 inci maddedeki hususları em
redebilir. 

Tevbih ve izinsizlik ve YÜZ SEKSEN BEŞÎNCÎ MADDE — Tevbih şöyle icra 
hapis cezalarının infazı edi l i r : 

sureti l - Tevbih: Zabitler ve küçük zabitler hakkında müşahit 
huzurunda olmıyarak veyahut bir mafevk hazır olarak ken
dilerine tebliğ edilmekle. 

2 - Şiddetli tevbih. 
A : Zabitler hakkında rütbelerinden yukarı zabitler hu

zurunda kendisine tebliğ edilmekle. 

•• • . B : Küçük zabitler ve onbaşılar hakkında, rütbelerinden 
yukarı küçük zabitler huzurunda kendisine tebliğ edilmekle. 

C : Neferler hakkında şiddetli tevbihler: 
Kıt'asından en az üç kişi huzurunda kendisine tebliğ edil

mekle olur. 
3 - Sıra harici hizmetler: 
Ceza olarak talim, ceza nöbeti, ceza olarak fazla hizmet-



rice çıkamazlar. 

Sair hapis cezalan divanı harplerin hükmettiği 
hapis cezaları gibi kavaidi mahsusasına tevfikan 
icra olunur. 

İnzibat cezasının müruru zamanı 
MADDE 187 — İnzibat kabahatlerinden do

layı verilen hapis cezaları on sekiz ay müruru za
mana tabidir. Bu müddet cezanın tebliğinin ertesi 
gününden başlar. 

Cezalının infikâkleri halinde yapılacak muamele 
MADDE 188 — Bir cezalı ordudan infikâk 

ederse,- evvelce hükmedilen inzibat cezasının icrası 
veya ikmali caiz değildir. Şukadar ki cezanın 
ikmaline kadar ordudan terhisi tehir olunur. 

ALTINCI FASIL 
tnzibat cezalarından şikâyet 

Şikâyet nasıl ve kime yapılır ve şikâyetler 
hakkında karar vermek salâhiyeti kime aittir 
MADDE 189 — 
1 - Bir inzibat cezasından şikâyet, ya cezalı ta

rafından veya kendisinin mafevkleri tarafından 
doğrudan doğruya.icra olunur. 

Şikâyet cezanın ancak tebliğinden bir gece 
sonra yapılabilir. 

2 - inzibat cezalarından şikâyetler cezayı veren 
âmirin bir derece mafevkına yapılır. Ve şikâyet 
hakkında karar vermek bu makama aittir. 

3 - Şikâyetler derhal tetkik ve bir karara rap-
tolunur. 

Şikâyet esassız ise müştekiye ceza verilir 
MADDE 190 — Şikâyetin esassız olduğu te-

beyyün ederse bu yüzden müştekiye ceza verilir. 
Ancak şikâyeti icra ederken müşteki bir suç işle
miş veya bir inzibat tecavüzünde bulunmuş ise 
ayrıca mes'ul olur. Bu bapta takibat icrası şikâ
yeti tetkik eden âmire aittir. 

fazla hizmetlerden j 
4 - İzinsizlik cezalarında cezalılar hizmete 

sevkolunabilirlerse de dışarıya çıkamazlar. 
5 - Sair hapis cezalan askerî mahkemelerin 

hükmettiği hapis cezaları gibi icra olunur. 

Disiplin cezasının müi'uru zamanı 
MADDE 186 — Disiplin kabahatlerinden do

layı verilen hapis cezaları on sekiz ay müruru 
zamana tabidir. 

Bu müddet cezanın tebliğinin ertesi gününde 
başlar. 

Cezalının ayrılması halinde yapılacak muamele 
MADDE 187 — Bir cezalı ordudan aynlırsa 

evvelce hükmedilen disiplin cezasının icrası veya 
ikmali caiz değildir. Şu kadarki cezanın ikmaline 
kadar ordudan terhis sonraya bırakılabilir. 

Altıncı bap 
Disiplin cezalarından şikâyet 

Şikâyet nasıl ve kime yapılırf ve şikâyetler 
için karar vermek salâhiyeti kime aittir 

MADDE 188 — 
1 - Bir disiplin cezasından şikâyet, ya cezalı 

tarafından veya kendisinin mafevkleri tarafından 
doğrudan doğruya icra olunur. 

Şikâyet cezadan evvel ve cezalı tarafından 
yapılacaksa cezanın ancak tebliğinden bir gece 
sonra yapılabilir. 

Şikâyet cezanın icrasından evvel yapılacak 
olursa, icra sonraya bırakılır. Eğer şikâyet 
ilk salahiyetli makam tarafından reddedilirse, 
şikâyet tekrar edilse bile ceza icra olunur. 

2 - Disiplin cezalarından şikâyetler cezayi ve
ren âmirin bir derece mafevkına yapılır ve şikâ
yet hakkında karar vermek bu makama aittir. 

3 - Şikâyetler derhal tetkik edilir ve bir kara
ra bağlanır. 

Şikâyet esassız ise müştekiye ceza verilmez 
MADDE 189 — Şikâyetin uydurma sebepler

le olmadığı anlaşılırsa bu yüzden müştekiye ceza 
verilmez. Ancak şikâyeti icra ederken müşteki 
bir suç işlemiş veya bir disiplin tecavüzünde bu
lunmuş ise ayrıca mes'ul olur. Bu bapta takibat 
icrası şikâyeti tetkik eden âmire aittir. 
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lerdir. 

4 - izinsizlik cezalarında cezalılar hizmete sevkolunabi-
lirlersede dışarıya çıkamazlar. 

5 - Sair hapis cezaları askerî mahkemelerin hükmettiği 
hapis cezaları gibi infaz olunur. 

Disiplin cezasının müru
ru zamanı 

YÜZ SEKSEN ALTINCI MADDE — Disiplin .kaba
hatlerinden dolayı verilen hapis cezaları bir sene müruru za
mana tabidir. Bu müddet cezanın tebliğinin ertesi gününde 
başlar. 

Cezaimin ayrılması ha- YÜZ SEKSEN YEDlNCl MADDE — Bir cezalı ordu-
linde yapılacak muamele dan ayrılırsa evvelce verilen disiplin cezasının infazı veya 

ilanali caiz değildir. Şukadar ki cezanın ikmaline kadar or
dudan terhisi sonraya bırakılabilir. 

Altıncı bap 
Disiplin cezalarından şikâyet 

Şikâyet YÜZ SEKSEN SEKlZlNCÎ MADDE — 
1 - Bir disiplin cezasından şikâyet, ya cezalı tarafından 

veya kendisinin mafevkleri tarafından doğrudan doğruya 
yapılır. 

Şikâyet cezadan evvel ve cezalı tarafından yapılacaksa 
cezanın ancak tebliğinden bir gece sonra yapılabilir. 

Şikâyet cezanın infazından evvel yapılacak olursa, icrası 
sonraya bırakılır. Şikâyet ilk salahiyetli makam tarafından 
reddedilirse, tekrar edilse bile ceza infaz olunur. 

2 - Disiplin cezalarından şikâyetler cezayı veren âmirin 
bir derece mafevkına yapılır. Ve bu bapta karar vermek 
bu makama aittir. 

3 - Şikâyetler derhal tetkik edilir ve bir karara bağlanır. 

Şikâyetin reddi YÜZ SEKSEN DOKUZUNCU MADDE — Şikâyet va
rit görülmezse müştekiye ceza verilmez. (M. 84) Ancak 
şikâyet ederken müşteki bir suç işlemiş veya bir disiplin 
tecavüzünde bulunmuşsa ayrıca mes'ul olur. Bu bapta taki
bat icrası şikâyeti tetkik eden âmire aittir. 
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Yüksek âmir cezayı tadil veya ref edebilir 
MADDE 191 — Cezayı veren âmir veya ma

fevkin talebi üzerine, daha yüksek inzibat âmiri 
cezayı maslahata muhalif görürse ref veya tebdil 
edebilir. 

Yüksek âmir cezayı nasıl ref ve tebdil edebilir 

MADDE 192 — 
1 - Bir inzibat âmiri: 
A : Bir madunu tarafından verilen inzibat ce

zasını nev'i ve derece itibarile muvafık görmezse 
tebdil ve yahut; 

B : Cezayı mücazat edenin salâhiyeti fevkinde 
görürse cezayı tebdil veya ref edebilir. Eğer ceza 
gören şahıs başka bir inzibat âmirinin salâhiyetine 
geçmiş ise evvelki inzibat âmiri yalnız cezayı ref 
eder. 

Yeni cezayı inzibat âmiri tayin eder. 
2 - Eski ceza tamamen veya kısmen icra edilmiş 

ise ve yeni ceza eski cezadan ağır bulunmıyorsa 
yeni ceza icra edilmiş addolunur. 

Yeni ceza icra ve ikmal edilmiş olan cezadan 
daha ağır ise çekilen ceza mahsup olunur. Mah
supta iki günlük oda hapsi bir günlük riyazat hap
sine iki günlük riyazat hapsi bir günlük şedit 
hapse muadil addolunur; Eski ile yeni cezanın 
mahsup kabiliyeti yok ise yeni ceza takdir olu
nurken eski ceza nazarı dikkate alınmalıdır. Bu
nun için inzibat âmiri yeni cezayı tamamen veya 
kısmen tenzil edebilmek salâhiyetini haizdir. 

DÖRDÜNCÜ BAP 
Son maddeler 

İlga edilen kanunlar 
MADDE 193 — 1286 tarihli Askerî ceza kanunu 

ile ilâve zeyilleri ve muaddel maddeleri ve mensu-
bini askeriyenin siyasetle men'i iştigal hakkındaki 
25 eylül 328 ve Askerî ceza kanununun 169 uncu 
maddesi makamına kaim olan 16 teşrinievvel 328 
ve seferde tekâlifi harbiye ve vesaiti nakliye komis-

Yüksek âmir cezayı değiştirebilir ve kaldırahilır 
MADDE İ90 — Cezayı veren âmir veya ma

fevkin talebi üzerine, daha yüksek disiplin âmiri 
eezayı muvafık görmezse kaldırabilir veya değiş
tirebilir. 

Yüksek âmir cezayı nasıl kaldırabilir ve 
değiştirebilir 

MADDE 191 — 
1 - Bir disiplin âmiri; 
A : Bir madunu tarafından verilen disiplin ce

zasını nevi ve derecesi itibarile muvafık gör
mezse ; 

B : Cezayi mücazat edenin salâhiyetinden yu
karı görürse cezayı değiştirebilir veya kaldırabi
lir. 

Eğer ceza gören şahıs başka bir disiplin âmi
rinin salâhiyetine geçmiş ise evvelki disiplin â-
miri yalnız cezayı kaldırır. 

Yeni cezayı yeni disiplin âmiri tayin eder. 
2 - Eski ceza tamamen veya kısmen iera edil

miş ise veya yeni ceza eski cezadan ağır bulun
mıyorsa yeni ceza icra edilmiş sayılır. 

Yeni ceza icra ve ikmal edilmiş olan cezadan 
daha ağır ise çekilen ceza mahsup olunur. 

Mahsupta iki günlük oda hapsi, bir günlük 
katıksız hapse karşı tutulur. Eski ile yeni ceza
nın mahsup kabiliyeti yok ise yeni ceza takdir 
olunurken eski ceza nazarı dikkate alınmalıdır. 
Bunun için disiplin âmiri yeni cezayı tamamen 
veya kısmen indirebilir. 

ÜÇÜNCÜ KISIM 
Son maddeler 

MADDE 192 — Bu kanunda yazılı suçlar, as-
karî mahkemelere tabi olmıyan siviller tarafından 
yapılırsa umumî mahkemeler, bu kanunun hü
kümlerini tatbik ederler. 

İlga edilen kanunlar 
MADDE 193 — 1286 tarihli askerî ceza ka

nunu ile ilâve ve zeyilleri ve muaddel maddeleri 
ve mensubini askeriyenin siyasetle men'i iştigali 
hakkındaki 25 eylül 328 ve askerî ceza kanunu
nun 169 uncu maddesi makamına kaim olan 16 
teşrinievvel 328 ve seferde tekâlifi harbiye ve 
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Cezanın kaldırılması ve 
değiştirilmesi 

YÜZ DOKSANINCI MADDE — Cezayı veren âmir 
veya mafevkin talebi üzerine, daha yüksek disiplin âmiri 
kaldırabilir, veya değiştirebilir. 

Cezanın kaldırılacağı ve 
değiştirileceği haller 

YÜZ DOKSAN BtRÎNCl MADDE — 
1 - Bir disiplin âmiri: 
A : Bir madunu tarafından verilen disiplin 

nevi ve derecesi itibarile muvafık görmezse; 
cezasını 

B : Cezayı verenin salâhiyetinden yukarı görürse cezayı 
değiştirebilir, veya kaldırabilir. 

2 - Ceza gören şahıs başka bir disiplin âmirinin salâhi
yeti altına geçmiş ise evvelki disiplin âmiri yalnız cezayı 
kaldırır. 

3 - Eski ceza tamamen veya kısmen infaz edilmiş ise 
veya yeni ceza eski cezadan ağır bulunmıyorsa yeni ceza 
infaz edilmiş sayılır. 

Yeni ceza infaz ve ikmal edilmiş olan cezadan daha ağır 
ise çekilen ceza mahsup olunur mahsupta iki günlük oda 
hapsi bir günlük katıksız hapse karşı tutulur. Eski ile yeni 
cezanın mahsup kabiliyeti yoksa yeni ceza takdir olunurken 
eski ceza nazarı dikkate alınır. Bunun için disiplin âmiri yeni 
cezayı tamamen veya kısmen indirebilir. 

Son maddeler 

YÜZ DOKSAN İKİNCİ MADDE — 75, 78, 79 uncu 
maddelerle 80 inci maddenin 2 inci fıkrasında ve askerî 
eşyayı satın almak, rehin olarak kabul etmek ve gizlemek 
fiillerine dair 131 inci maddede yazılı suçlar, askerî mahke
melere tabi olmıyan siviller tarafından yapılırsa umumî 
mahkemeler, bu kanunun hükümlerini tatbik ederler. 

tlğa edilen kanunlar YÜZ DOKSAN ÜÇÜNCÜ MADDE — 1286 tarihli as
kerî ceza kanunu ile ilâve ve zeyilleri ve muaddel maddeleri 
ve mensubini askeriyenin siyasetle menii iştigali hakkındaki 
25 eylül 328 ve askerî ceza kanununun 169 uncu maddesi 
makamına kaim olan 16 teşrini evvel 328 ve seferde tekâlifi 
harbiye ve vesaiti nakliye komisyonların^ ve efradı çedidç-
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yonlarma ve efradı cedidenin şevkine memur olanlar 
hakkındaki 21 ağustos 330 ve mafevk tarafından 
maduna yapılacak bazı ef'alin cürüm addolunmı
yacağma dair olan 30 teşrinievvel 330 ve 1286 
tarihli Askerî ceza kanununun 101, 102, 103, 104 
üncü maddelerine matuf olan 3 mart 331 ve esrarı 
askeriye ve hiyaneti harbiye hakkındaki 16 taşrini-
evvel 330 ve seferde tart cezasının sureti tatbikine 
dair olan 25 şubat 330 tarihile kanunu muvakkat 
ile zeyli ve saire kanunların işbu kanuna muhalif 
olan hükümleri mülgadır. 

Kanunun meriyeti tarihi 
MADDE 194 — işbu kanunun neşri tarihinden 

dört ay sonra mer'idir. 

MADDE 195 — Bu kanun hükümlerini ic
raya icra Vekilleri Heyeti memurdur. 

BEŞİNCİ BAP 
Muvakkat madde 

Bu kanunun makabline sureti şümulü 
MADDE 196 — (Bu kanun) ile vazedilen ceza

lar bundan evvelki kanunlarda yazılı olan ceza
lardan daha hafif olduğu surette bu kanunun 
mevkii meriyete vazında henüz hükmedilmemiş 
olan suçlar hakkında da tatbik olunur-

vesaiti nakliye komisyonlarına ve efradı cedide
nin sevkına memur olanlar hakkındaki 21 ağus
tos 330 ve mafevk tarafından maduna yapılacak 
bazı ef'alin cürüm addolunmıyacağma dair olan 
30 teşrinievvel 330 ve 1286 tarihli askerî ceza ka
nununun 101,102,103,104 üncü maddelerine matuf 
olan 3 mart 331 ve esrarı askeriye ve hiyaneti 
harbiye hakkındaki 16 teşrinievvel 330 ve sefer
de tar t cezasının sureti tatbikına dair olan 25 
şubat 330 tarihli kanunlar ile zeyilleri ve saire 
kanunların işbu kanuna muhalif olan hükümleri 
mülgadır. 

Kanunun meriyeti tarihi 
MADDE 194 — Işbi kanun neşri tarihinden 

altı ay sonra mer'idir. 

MADDE 195 — Bu kanunun hükümlerini ic
raya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

DÖRDÜNCÜ KISIM 
Muvakkat madde 

Bu kanunun makabline şümulü 
MADDE 196 — Bu kanun ile vazedilen ceza

lar bundan evvelki kanunlarda yazılı olan ceza
lardan daha hafif olduğu surette bu kanunun 
mer'iyete konulmasında henüz hükmedilmemiş o-
lan suçlar hakkında da tatbik olunur. 
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nin şevkine memur olanlar hakkmdaki 21 ağustos 330 ve 
mafevk tarafından maduna yapılacak bazı ef'alin cürüm 
addolunmıyacağına dair olan 30 teşrinievvel 330 ve 1286 
tarihli askerî ceza kanununun 101,102,103,104 üncü madde
sine matuf olan 3 mart 331 ve esrarı askeriye ve hiyaneti 
harbiye hakkındaki 16 teşrinievvel 330 ve seferde tart ceza
sının sureti tatbikine dair olan 25 şubat 330 tarihli kanun
larla zeyilleri ve sair kanunlarm bu kanuna muhalif olan 
hükümleri mülgadır. 

Muvakkat madde 

Bu kanunun makabline 
şümulü 

Bu kanun ile konulan cezalar bundan evvelki kanunlarda 
yazılı olan cezalardan daha hafif olduğu surette bu kanunun 
meriyete konulduğu tarihte hükmedilmemiş olan suçlarla 
'eski kanuna göre hükmedilip henüz infaz edimemiş veya 
infaz edilmekte bulunmuş olan hükümler hakkında da tat
bik olunur. 

Kanunun meriyeti tarihi YÜZ DOKSAN DÖRDÜNCÜ MADDE — Bu kanun 
neşri tarihinden dört ay sonra meridir. 

YÜZ DOKSAN BEŞÎNCÎ MADDE — Bu kanunun hü
kümlerini icraya îcra Vekilleri Heyeti memurdur. 
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Yanlış 

tabıratinden 
agir, hapis ve agir hapis 
olinmasından 
veya ayni caiz 
veya yapmamada vukua gelen bir 
suçu cezayı mucid olma vicdanına 
veya dinine göre lâzım saymış 
olması, yapmak 
olur. Ve askerî 
mahkum eder 
teçhizat 
«hayvanları 
55 sahifa 92 M. satır 6 da suç 
kelimesinden maddenin nihayetine 
kadar olan ibare şu şekilde olacaktır: 
[2 numaralı fıkra silinmiştir] 
3 - 1 ve 2 inci 
vererek 
D. 

91 
91 
91 

91 
93 
95 
97 

103 

165 
167 
167 

167 
167 
174 
179 
192 

1 
1 

10 

14 
3 
3 
2 
1 

III 
. . 
Disiplin kabahatlerinden 

E fıkrasına 
bir hafta 
hükümler 
tecavüzlerine 
75,78,79 uncu maddelerle 80 inci 

böğrü 

tabirinden 
ağır hapis ve hapis 
alınmasından 
veya caiz 
vicdanına veya dinine göre lâzım 
saymış olması, yapmak veya yap
mamakla vukua gelen bir suçun 
cezayı mucip olma 
olur ve askerî 
mahkûm olur. 
teçhizatından 
hayvanlarlarla 
Türk ceza kanununun 51 inci madde
sine göre madunun cezası hafifletilir 

Birinci 
verecek 
C. 
Harekât mıntakasında askere teca
vüz edenler 
1 tevbihler: [on birinci satır olarak 
ilâve olunacak] 
3 
A [satır başına ilâve olunacak] 
disiplin tecavüzlerinden ve yahut 
kısmen disiplin tecavüzlerinden ve 
kısmen de disiplin kabahatlerinden 
C. fıkrasına 
altı hafta 
hükümleri 
tecavüzlerine ve kabahatlerine 
75, 79 uncu maddelerle 78 inci 
maddenin C fıkrasının iki numara
sında ve 81 inci 





SİRA No 163 
Tûfktye Cümhuriyetîle Almanya Hükûmeîti arasında akto-
lunan konsolosluk mukavelesinin tasdikına dair 1/601 
numaralı kanun lâyihası ve Hariciye Encümeni mazbatası 

T.C. 
Başvekâlet 

Muamelât Müdürlüğü 2 5 - V - 19 3 o 
Sayı : 6/901 

U. M M. Yüksek Reisligiue 
Türkiye - AJmarya Devletleri arasında aktolunan konsolosluk mukavelesi hakkında Hari

ciye Vekâletince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetinin 19-III-930 tarihli içtimaında Yük
sek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibe ve mukavele lâyihası ile birlikte 

: takdim olunmuştur. 
Muktazasının ifasına ve neticesinin iş'arına müsaadebuyürulmasını rica ederim efendim. 

Başvekil 
ismet 

Esbabı mucibe 
;Almanya hükûmetile beş sene müddetle Ankarada 28 mayıs 1929 tarihinde akit ve imza 

edilmiş olan Konsolosluk mukavelesi otuz maddeyi muhtevi dört fasıldan ve tereke ahkâmına 
müteallik olmak üzere yirminci maddeye merbut bir zeyilden mürekeptir. * 

»•Mukavele Hükümeti Cümhuriyece ittihaz edilen jnukarrerat ve kuyudu mahsusa dairesinde 
hukuku düvel kavaidine ve muhtelif devletler arasında mevcut mukavelâta ve tam bir müteka
biliyet esasına tevfikan tanzim edilmiştir. 

Mukavelenin esaslı hükümleri aşağıda arzolunur: 

Birinci Fasıl 
Her iki Devlet, kendi memleketlerine memnu mıntakalar hariç olmak şartile ve bu fasılda 

münderjç usul ve kaidelere riayet edilmek kaydile, diğerinin Konsolosunu kabul etmeği 
•teahhüt eder. 

Fahrî-konsolosların» tayini istimzaca tabidir. Bunlar ancak iki Devletten birinin tebaası ara
sından intihap edilebilir. 

İkinci Fasıl 
Konsoloslar konsoloshane binasına mensup oldukları Devletin aramasını koyabilirler. Ve 

resmî günlerde bayrak çekebilirler. Yalınız şurası mukarrerdirki bu alâmetler hiç bir vakit 
melce hakkını bahsedemez . 

Konsoloshane evrakı taarruzdan masundur. Bu evrak konsolosun hususî evrakından tama-
men ayrı.bulundurulacaktır. 



Mahalli memurlar, lüzumunda konsoloshaneye girebilacekleri gibi konsolosu haberdar ederek 
evrak dairesine de girebilirler. Maddesinde zikredilen bazı hallerde ihbare dahi mahal yoktur. 

Meslekten olan konsoloslar memur bulundukları memlekette bir gûna ticaretle meşgul 
olmamak şartile askerî tekâliften ve bilâ vasıta şahsî vergiden muaftır. Bu muafiyetler fahrî 
konsoloslara şamil değildir. 

Konsoloshanenin ilk tesisine ait eşya arma, bayrak ve resmi yazıhane levazımı ve evrakı 
gümrük resminden muaftır. 

Konsoloslar salâhiyetleri dahilinde vazifei Tesmiyelerinin ifasına müteallik hususatta mahalli 
mahkemelere tabi değildir. Sair hususatta hapse müteallik bazı kuyut tahtında ceza ve hukuk 
davalarında diğer efrat gibi muamele görürler; 

Talep vukuunda şahit olarak mahkemelere gelmeğe mecburdurlar. Hastalık veya müstacel 
bir vazifei resmiye dolayısile gelemezlerse şehadetleri ya ikametgâhlarında istima veyahut 
tahriri olarak talep olunabilir. 

Konsoloslar memuren bulundukları memlekette, mütekabiliyet şartile, en ziyade mazharı 
müsaade devlet Konsoloslarının imtiyaz ve muafiyetinden müstefit olurlar. Şu kadar ki iki 
âkit devletten hiç biri diğer devlet memleketindeki Konsolosu için kendi memleketinde mez
kur devlet Konsolosuna tanıdığı imtiyaz ve muafiyetten başka bir şey talep edemez. 

Üçüncü fasıl 

Kendi vatandaşlarının hukuk ve menafiini korumak ve başlıca bunların kara ve deniz 
ticaretlerini himaye ve teşvik etmeğe selâhiyettardırlar. 

Bu hususlarda selâhiyettar olan mahallî memurlara müracaat ederler. 
Vatandaşlarına ait olup mahallî memurların selâhiyeti haricinde bulunan hukukî vesikaları] 

tanzim veya tasdik ederler. 
Konsoloslar pasaport itasına ve vizesine ve derakap mahalli memurlara malûmat vermek 

şartile kendi vatandaşları arasında nikâh aktine ve bunların doğum ve ölüm kayitlerini tescil 
etmeğe mezundurlar. 

Tereke meselelerinde vatandaşlarına ait amvali menkulede konsoloslar mahallî memurlar 
ile teşriki mesai ederek ifayı vazife edeceklerdir. 

Bunlara ait. evmali gayri menkule ise mevzu kanunlar dairesinde doğrudan doğruya 
mahallî memurların selâhiyeti dairesinde olup bu hususta konsoloslar bir gûna müdahalede 
bulunamazlar. 

Konsoloslar kendi memleketlerine ait gemilere bulundukları memleket sularında yardım 
edeceklerdir. 

Serbestçe limana girmek müsaadesini almış olan gemiye gidip dehilî işleri hakkında 
tetkikatta bulunabilirler ve mürettebat arasındaki ihtilâfatı hallederler. 

Gemi dahilindeki karışıklık limanın asayişini ihlâl edebilecek mahiyette olmadıkça veya 
yerli ahali karışmadıkça mahallî memurlar müdahale etmiyeceklerdir. 

Konsolos veya kaptan tarafından müracaat vukuunda muavenette bulunacaklardır. 
Oemilerden kaçan mürettebatın gemiye iadesini Konsolos veya kaptanın müracaatları 

üzerine mahallî memurlar temin edeceklerdir. Ancak bunlar arasında yerli ahali bulunursa 
iade edilmez . 

Gemilerde lüzumu takdirinde icra edilecek taharriyat ve takibat doğrudan doğruya mahallî 
memurların salâhiyeti dahilinde bulunduğundan burada yalnız Konsolosların ifasına salâhiyettar 
oldukları hususatın dercile iktifa edilmiştir. 

Dördüncü fasıl 

Ayrıca Konsolos bulunmadığı takdirde bu mukavele ahkâmı her iki taraf Elçilik memurla
rından Konsolosluk vazifesini deruhte eden memur hakkında da muteber olacaktır. 
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Bu muahedede sarahaten zikredilmemiş olan hususlarda her iki taraf hukuku düvel kaide

lerine mugayir harekette bulunmamağı deruhte etmişlerdir . 

Hariciye Encümeni mazbatası 
T. B. M. M. 

Hariciye Enenmeni 
Karar Mil 18 - V - 1930 

Esas M 1/601 
Yüksek Reisliğe 

Tükiye Cümhuriyetile Almanya Hükümeti arasında 28 mayıs 1929 da akt ve imza edilmiş 
olan konsolosluk mukavelesile merbutunun tasdikına dair kanun lâyihası ve Başvekâlet tezkeres 
encümenimize havale edilmekle Hariciye Vekili Beyfendinin huzurile tetkik ve müzakere olundu. 

Hukuku düvel kaidelerine ve tam bir mütekabiliyet esasına tevfikan aktolunan bu mukave
lename heyeti umumiyesi itibarile encümenimizce tasvip edilmiş ve Heyeti Umumiyenin 
kararma arzedilmek üzere Yüksek Reisliğe takdim kılınmıştır. 
Ha. En. Rs. ' M. M. 

Erzincan Siirt Âza Âza Âza 
Saffet Zıya Mahmut M. Celâl Nusrat Sadullah fi. Vasıf 

Hükümetimizle Almanya Hükümeti arasında akt ve imza edilmiş olan konsolosluk mukavele
sinin tasdiki hakkında kanun lâyihası 

Madde l — Almanya Devletile Ankarada 28 mayıs 1929 tarihinde akt ve imza edilmiş olan 
koııslosluk mukavelesi ve merbutu tasdik edilmiştir. 

Madde 2 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 

Madde 3 — bu Kanuuun icrasına Hariciye Vekili memurdur. 
19/3/1930-

Bş. V. Ad. V. M. M. V. Da. V. Ha. V. Ma. V. 
İsmet M. Esat M. Abdülhalık Ş. Kaya Bf. Dr. T. Rüştü Ş. Saraçoğlu 

İmzada bulunmadı 
Mf. V. Na. V. İk. y . S. İ. M. V. 

Cemal Hüsnü Recep Şakir Dr. Refik 

Türkiye Cumhuriyeti ile Almanya Devleti arasında konsolosluk mukavelenamesi 

Türkiye Cumhuriyeti ile Almanya hukuku umumiyei düvel esasları ve mütekabiliyet prensibi 
üzerine her iki memleket arasındaki konsolosluk münasebetlerini tesis arzusile mütehassıs olarak bir 
konsolosluk mukavelenamesi aktine karar vermişler ve bu hususta murahhasları olarak: 

Türkiye Cumhuriyeti Reisi: 
Saldık Hariciye Müsteşarı ve Tokat Meb'usu Ali Şevki Beyefendiyi, 

Alman Devletleri Reisi: 
Almanyanın Türkiyedeki fevkalâde Murahhası ve Büyük Elçisi Her Rudolf Nadolny Cenap

larını ve Almanya Devletinin Müşaviri Has sıfatını haiz izmir hirinçi şımf Jeneral Konsolosu Herr 
Wilhelm Padeli tayin eylemişlerdir. 
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Müşarünileyhim-salâhiyetnamelerini b i r b i r l e r i tebütf.ilö Usulüne, muvafık bulduktan sonra aşa
ğıdaki ahkâmı kararlaştırmışlardır; 

Birinci fasıl 

Konsolosların kabulü 

Madde İ — İşbu mukavelenamede başka tabirler kullanılmadıkça (konsolos,, kelimesinden kon
soloslukların reisi bulunan Başkonsolos Konsolos ve Muavin Konsoloslar ^anlaşılacaktır. 

u,Konsolos ve konsolosluk memurları» tabirinden Konsoloslukların reisinden maada, bir Konso
loshanede bulunan bilcümle meslek memurları anlaşılacaktır. 

Madde 2 — Âkit taraflardan her biri diğer tarafın .kendi mevzuatı dairesinde tâyin edeceği 
Konsolosları ülkesindeki liman şehir ve mevkilere kabul etmeği taahhütteder»,Buhtinla beraber her 
bir taraf, bazı mevkilerini veya ülkesinin bazı kısımlarını bundan istisna. etmek hakkını muha
faza, eder, ancak bu istisnaların diğer bütün devletlere de ayni zamanda tatbik iödiİmfesi meşruttur. 

Meslekten olan konsolos ve konsolosluk memurlarını tayin eden tasalın tebaasından Olmaları 
lâzımdır. 

Fahrî konsoloslar, iki âkit taraftan her hangi birinin tebaası arasından intihap edileceklerdir. 
Bunların tayinlerinden evvel diploması tarikile, memleketinde memuren bulunacakları Hükümetin 
muvaffakatı alınmak lâzımdır. 

Madde 3 — Konsoloslar memuren bulunacakları memlekette mer 'i eşkâl ve merasim mucibince 
kabul edildikleri anden itibaren vazifelerini ifa edebileceklerdir. 

Beratlarının ibrazı üzerine buyrultu (Exequatur) veya diğer bir kabul vesikasının mümkün olduğu 
kadar sür'atle ve bilâ harç alacaklardır. 

işbu buyrultunun ibrazını müteakip memuren bulundukları ^mahallin salâhiyettar makamatı kon
solosların vazifelerini ifaye başlamaları için derhal lâzımgelen tedbirleri alacaktır. 

Könsloslüklarcn memuriyetleri havzası konsolosları tayin eden taraf canibinden tespit ve diğer v 
tarafa tebliğ olunacaktır. Evvelce tespit edilmiş olan konsolosluk memuriyet havzalarında yapılacak 
bilcümle tadilât içinde ayni suretle hareket <*>lu©acaktır. 

işbu memuriyet havzaları hiç bir zaman konsoloshane tesisine müsaade edilmiyen mevkileri ve ülke 
kısımlarını ihtiva edemez. 

Eğer konsolosun nezdinde memuren bulunduğu Devlet ahvali mahsusada buyrultu veya kabul 
vesikasının ita edilmiyeceği ve yahut geri alınması lâzımgeldiği kanaatinde bulunursa bunun takdir 
hakkı yalnız kendine ait olan sebeplerini konsolosu-tayin ©den Devlete tebliğ edecek ve ikinci halde 
işbu tebliği buyrultu veya kabul vesikasının geri alınmasından evvel icra edecektir. 

Madde 4 — Konsolosların vefatı, mazereti veya gaybubetleri halinde konsolosluk memurları (kon
solos, konsolos muavini, kançılar ve kâtipler) mertebe nazarı dikkate alınarak vekâleten konsolosluk 
vazifelerinin ifasına salâhiyettardırlar. Şu şartlaki bunların resmî sıfatları daha evvel mahallî salâ-
hiyettarmakamata bildirilmiş olmalıdır. 

Fahrî konsolosluk reisinin vefatı mazereti veya gaybubeti" halinde yerine kaim olan zat meslek
ten olmadığı takdirde ancak memur bulunduğu mahaLHükümetinin rizasile - tayin olunabilir. 

Konseloların yerine kaim olan zevat vekâleten ifayı vazife- ettikleri mütdetçe asillere bahşedil
miş olan bilcümle imtiyaz ve muafiyetlerden istifade edeceklerdir. -n 

Maazalik meslekten olmayıp ta meslekten konsolosların yerine kaim olacak olan kimseler, vazi
felerinin devamı müddetince meslek konsoloslarına ibraz olunan hürmet ve nezaket muamelesinden 
müstefit olmakla beraber ancak fahrî konsolosların imtiyaz ve muafiyetlerinden ristifade edecek
lerdir. 
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Ikinci fasıl 

Konsolosların imtiyaz ve masuniyetleri 

Madde 5 — Konsoloslar daire ve kançılaryalarının bulunduğu binaya kendilerini tayin etmiş 
olan tarafın armasile sıfatlarını irae eyliyen birlevha vazedebilirler. Konsoloslar ayni zamanda bu 
binaya umumî merasim ve mutat olan diğer ahvalde işbu Devletin bayrağını çekebilirler. Şurası 
eyice mukarrerdir ki haricî alâmetler hiç bir zaman melce hakkı bahşeder surette tefsir edilmiye-
cektir. 

Konsoloslar bilhassa Hükümetlerini temsil eyledikleri bilcümle ahvalde mahallî adetler mucibin
ce resmî sıfatlarının icap ettireceği hürmetlere mazhar olacaklardır. 

Madde 6 — Konsoloshane evrakı her zaman müdahaleden masun olacak ve mahallî makamat hiç bir 
behane ile bu evraka ait varakaları muayene ve müsadere edemiyecektir. Bu varakalar konso
losluk memurlarının şahsî evrakından tamamile ayrı tutulacaktır. 

Mahallî memurlar konsolosu veya yerine kaim olan zati evvelce haberdar etmeksizin kançılarya 
ve evrak odalarına giremiyeceklerdir. Meğerki bir mahkeme tarafından verilen bir hükmün infazı 
ve yahut idam ağır cezayı veya asgarî bir sene hapsi müstelzim bir cürmün takibi mevzu-
bahs ola/ 

Daire ve kançılaryalar hiç bir zaman melce olmıyacaktır. 

Madde 7 — Meslekten olan konsoloslar ve konsolosluk memurları konsolos, konsolos mua
vini Kançılar ve kâtipler) tekâlifi harbiye mükellefiyet veya ibatei askeriyeden ve kezalik şahsî 
hizmetleri mutazammın herhangi bir mükellefiyetten muaftırlar. 

Şu kadar ki işbu muafiyetler kendilerini tayin eden Devlet tebaasından olmıyan veya kendile
rini kabul etmiş olan memlekette bir ticaret, veya san'atla meşgul bulunan Konsolos veya Konso
losluk memurlarına şamil değildir. Bunlar bulundukları memleket tebaası gibi tekâlifi harbiye 
ve askerî mükellefiyetlere tabidirler. 

Birinci fıkrada mevzubahs muafiyetlerin meslekten olan konsolos ve konsolosluk memurları
nın gayri menkul mallarına şamil olması, işbu gayri menkullerin bunların ikametgâhı olması veya 
konsoloshane hizmetinde kullanılması hallerine münhasır olup fahrî konsolosların gayri menkul 
mallarına şamil değildir. 

Fahrî konsoloslardan gayri meslekten olan konsoloslar ve konsolosluk memurları kendilerini 
tayin eden devlet tebaasından olmak ve kendilerini kabul eden devlet dahilinde hiçbir san'at ve 
ticaret ifa etmemek şartile bilâvasıta şahsî vergilerden muaftırlar. 

Dördüncü fıkrada zikredilen muafiyetler, vergiye tabi eşyanın mahiyeti ve bu eşyanın konso
losların ve konsolosluk memurlarının memur bulundukları Devlet arazisine iktisat noktai nazarın
dan merbut bulunması hasebile mükellefin tabiiyet ikametgâh veya bulunduğu mahal bakılmıyarak 
tahsil edilen neviden bulunan bilâvasıta şahsî vergilere şamil değildir. 

Madde 8 — Âkit taraflar arasında siyasî münasebetlerin inkıtaı takdirinde konsolos ve kon-
Birinci fıkrada zikredilen kimselerle kendilerini tayin eden Devlet tebaasından bulunan konso

loshane maiyyet memurlarının konsolos, memur ve maiyyet memuru sıfatile icra eyledikleri hiz
metin mukabili olarak aldıkları memuriyet maaşları memuren bulundukları memlekette her zaman 
vergiden muaftır. 
solosluk memurları ve kendilerile birlikte ikamet eden aileleri efradı ile konsolosluk memurları
nı tayin eylemiş olan devlet tebaasından bulunan ve bu memurlar tarafından bilhassa getirilmiş 
olan müstahdemin altı günden aşağı olmamak üzere münasip bir mühlet zarfında memleketi ser
bestçe terkedebileceklerdir. 

Madde 9 — Âkit taraflardan herbiri konsoloshane dairelerinin resmî istimaline mahsus ilk tesis 
mobilye ve eşyasını ve kezalik arma, bayrak, defter, başlıklı kâğıt, koçanlı defter, pasaport, pul 
ve resmî vesikaları ve konsoloslara kendilerini tayin eden Devlet tarafından vazifelerinin ifası 

f 
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için gönderilen bilûmum yazıhane malzemesini gümrük resminden muaf olarak duhulüne müsa
ade etmeği taahhüt ederler. 

Yedinci maddede zikredilen konsolos ve konsolosluk memurları,, memuriyetlerine ilk defa gel
dikleri esnadaveyâ geldiklerinden itibaern altı ay zarfında ithal edecekleri şahıslarına ve ailelerine 
ait kullanılmış möbilye, elbise ve ev eşyası ve edevatı ile şahsî istimallerine mahsus olarak be
raberlerinde getirecekleri her nevi ve hatta yeni eşyayı muayene edilmek şartile gümrük resmin
den muaf olarak ithale mezundurlar; 

îşbu muafiyetin yenecek şeylere şümulü yoktur'. 

Madde 10 — Konsoloslar^ salâhiyetleri hudududahilinde olarak ifa ettikleri memuriyetlerine 
müteallik ef'alden dolayı bulundukları memleket mahkemelerinde muhakeme olunamazlar. 

Madde 11 — Hukukî ve ticarî hususatta gerek icra sureti ve gerek ihtiyatî bir tedbir olarak 
kendilerini tayin eden Devlet tebaasından bulunan konsoloslarla konsoloshane memurları aleyhine 
hapis cezası hükmolunamaz. 

Bunlar ancak bir mahkeme tarafından hükmedilen cezanın infazı veya mahallî kanunlara na
zaran en az üç sene hapsi müstelzim bir cürüm ikamdan dolayı takibat icrası halinde tevkif 
veya muvakkaten hapsedilebilirler. 

Eğer bir konsolos veya konsolosluk memuru tevkif edilir veya sair bir suretle takip olunursa 
işbu memurun mensup bulunduğu memleketin siyasî mümessili bunların memuren bulundukları 
mahal hükûmei tarafından derhal haberdar edilecektir. 

Madde 12 — Konsoloslar ve konsolosluk memurları, memuren bulundukları memleket adlî ma-
kamatının resmen ve tahriren talebi vaki olduğu takdirde işbu makamat huzurunda şehadet etmeğe 
mecburdurlar. Bununla beraber vazifelerinin ifasile alâkadar bulunan hususatta kendilerini tayin 
eden hükümetin muvafakati alınmadan şehadette bulunmaları talep edilemez. 

Şahit olarak istimai icap eden meslekten bir konsolos gerek hastalık dolayısile ve gerekse vazife
sinin zaruretleri itibarile mahkemede ispatı vücut etmekte mazur olursa adlî makamat memleket 
kavaninile mevzu eşkâl dairesinde şehadetini istima için ikametgâhına giderler ve yahut işbu şehadeti 
tahriren talep ederler. Bu ikinci halde mevzubahs memurun bu talebe riayet etmesi ve imza ve resmî 
mühürünü havi şehadetini tayin edilen müddet zarfında memleketin adlî makamatına gönderilmesi 
lâzımdır. 

Eğer cezaî bir meselede bir meslekten bir konsolosun adlî bir makam huzurunda ispatı vücudu, 
mezkûr konsolosun bulunduğu memleket kanuna nazaran zarurî ve bu memurun ikametgâhında 
istimai mümkün değil ise, adlî makam, işbu memurun vazifesi zaruretleri itibarile mazereti halinde 
mumaileyh ile isticvabın tarih ve saati hususunda anlaşacak ve kararlaştırılan tarihte mumaileyhi 
mümkünse bilâ teahhur isticvap ederek en kısa müddet zarfında serbest bırakacaktır. 

Madde 13 — Bir konsolosun vefatı halinde usulü dairesinde salâhiyettar bir vekil mevcut değilse, 
mahallî makam konsoloshane evrakının vakit geçmeden mühürlenmesi için müteveffanın mensup 
bulunduğu devletin en yakın konsolos veya elçiliğine müracaat edecektir. En yakın konsolosluk mü
messilinin veya elçiliğinin mazereti halinde mahallî makamat eğer mevcutsa dost bir Devletin konso
losluk mümessilile müteveffayı tayin eden Devletin iki tebaası muvacehesinde evrakı mühürliyecektir. 

Alınan tedbirlere mütedair zabıt varakası iki nüsha olarak tanzim kılınacakve bir nüshası müte-
veaffayı tayin eden devletin en yakın konsolos veya elçiliğine gönderilecektir. 

Evrakın yeni konsolosa teslimi için mühürlerin kaldırılması esnasında mühürlerin vaz'i esnasında 
yapıldığı gibi hareket olunacaktır. 

Madde 14 — Her iki âkit tarafın konsolosları ve konsolosluk memurları bundan maada diğerinin 
ülkesinde mütekabiliyet şartile en ziyade mazharı müsaade milletin ayni sıfatı ve rütbeyi haiz konso
los ve konsolosluk memurlarına bahş edilmiş ve edilecek olan nlasuniyet ve imtiyazlardan istifade 
edeceklerdir. 

Şurası mukarrerdirki âkit taraflardan hiç biri bizzat kendi tarafından diğer taraf konsolos ye 

\ 



- 7 -
konsolosluk memurlarına bahşedilmiş olan masuniyet ve imtiyazlardan başka veya daha vasi masu
niyet ve imtiyaz talebi için yukarıda mezkûr en ziyade mazharı müsaade millet kaydına istinat 
edemiyecektir. 

Üçüncü f asü 

Konsolosların salâhiyeti 

Madde 15 — Konsoloslar memleketleri tebaalarının menfaatlarmı himayeye ve bilhassa işbu 
tebaanın ticaretini ve gemiciliğini korumağa ve teşvik etmeğe salâhiyettardırlar. 

Bunlar memuriyetlerinin ifası sırasında havzai memuriyetlerindeki salâhiyettar makamlara 
müracaatla işbu makamlar nezdinde mer'î muahedat ve mukavelâtın ihlâline ve tebaalarının 
hukukunu muhil harekâta karşı mutalebede bulunabileceklerdir. Eğer bu mutalebat mezkûr ma-

' kamlar tarafından nazarı itibare alınmazsa memleketlerinin siyasî bir mümessili bulunmadığı tak
dirde bu husus için kendilerini kabul eden hükümete müracaat edebileceklerdir. 

Madde 16 — Konsoloslar memleketleri kanunlarının verdiği mezuniyet dairesinde aşağıdaki hu-
susatı ifaya salâhiyettar olacaklardır. 

1 - Temsil eyledikleri memleket tebaasının veya sefaininin mürettebat ve yolcuları tarafından va
ki olacak beyanatı gerek kançılaryalarında veya ikametgâhlarında gerekse alâkadarların ikametgâh
larında veya kendi memleketlerine mensup sefinelerde ahzeylemek, 

2 - Temsil eyledikleri memleket tebaasının vasiyetnamelerini tanzim, tasdik ve bunların sıhha
tini tevsik etmek, 

3 - Memuren bulundukları memleketteki emvale veya orada takip ve icra olunacak hususata 
müteallik olmamak şartile temsil eyledikleri memleket tebaasının senedatını ve onlar arasında akt 
olunmuş mukavelâtı tanzim, tasdik veya bunların sıhhatini tevsik etmek, 

4 - Konsolosu tayin etmiş olan memleket tebaasının imzalarım tasdik etmek 
5 - Yalnız temsil eyledikleri memleket ülkesinde bulunan emvale veya orada takip ve icra 

olunacak hususata müteallik olmak şartile alâkadarlar her hangi tabiiyette olursa olsun her nevi 
mukavelât ve senedatı tanzim, tasdik ve bunların sıhhatini tevsik etmek, 

6 - Temsil eyledikleri memleket makamat ve memurları tarafından verilen her nevi vesaik ve se
netleri tercüme ve tasdik etmek. 

Konsolos tarafından tanzim, sıhhati tevsik veya tasdik olunan ve konsolosluğun mühurile <mü
hürlenen bütün bu senedat ve mukavelelerile bunların aslına mutabakati tasdik ve mühürüe mühür
lenmiş, suret, hulâsa ve tercümenleri mumaileyhin memuren bulunduğu memlekette işbu memleke-
in resmî bir memuru tarafından tanzim ve sıhhati veya aslına mutabakati tevsik veya tasdik edilmiş 
olanların ayni kıymeti ve ayni ispat kuvvetini haiz mevsuk vesikalar, mahiyetinde olacaklardır. 
Yukarda mezkûr kıymet ve ispat kuvveti senet veya mukavelenamenin esasına ve icra kuvvetini haiz 
olmasına değil yalnız şekline aittir. • 

îşbu senedat veya diğer vesikalar mezkûr memleketteki işlere ait bulundukça o memleket kanun
larının vazettiği harç, pul ve sair rüsuma ve kezalik o hususa ait bilcümle eşkâl ve muamelâta tabi 
olacaklardır. 

îki taraf konsoloshanelerinden birinci kançılaryasından tanzim veya tescil edilmiş olan bir sene
din sıhhati veya yukarda mezkû suret, hulâsa ve tereümenlerin aslma mutabakati ve doğruluğu 
hakkında şüphe edildiği takdirde alâkadarın aslile mukabele olunması ve lüzumlu gördüğü takdirde 
mukabele esnasında bizzat hazır bulunması hususundaki talebi reddedilemez, 

Madde 17 — konsoloslar kendilerini tayin eden devletin nizamatı mucibince pasaport ita ve vi
zesine salâhiyettardırlar. 

Madde 18 — Konsoloslar kendilerini tayin eden devletin kanunlarına göre mezun oldukları tak
dirde iki taraf mezkûr devlet tebaasından olursa nikâh aktedebileceklerdir. 
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Konsoloslar yukarda mezkûr evlenmeleri derhal bulundukları memleket makamatına bildirmeğe 

mecburdurlar. 

Madde 19 — Konsoloslar kendilerini tayin eden memleket tebaasının tevellüdat ve vefat ilmüha
berlerini mezkûr memleket kanunlarında mûnderiç şekillere nazaran tanzim etmek hakkını haizdirler. 

işbu madde ahkâmının alâkadarların bulundukları memleket kanunları mucibince tevellüdat ve 
vefiyatı mahallî makamata bildirmek hususundaki mecburiyetlerine bir tesiri yoktur. 

Madde 20 — Âkit taraflardan birinin tebaasının diğer taraf ülkesindeki tereke hakkında konsolos
lar işbu mukavelename merbutunda zikredilen salâhiyetleri haizdirler. 

Madde 21 — Konsoloslar mensup bulundukları memleket gemilerinin duhul ve şevkini teshil ve 
havzei memuriyetleri dahilindeki sularda kaldıkları müddetçe anlara yardım edebileceklerdir. 

Bu maksatla, serbest pratika almalarını müteakip işbu gemilere bizzat gidebilecekler veya vekiller 
gönderebilecekler, mürettebatı isticvap, sefine evrakını muayene, manifesto tanzim ve geminin seya
hat ve mahalli azimetine ve sefer esnasında vukubulan hadiselere dair mürettebat ve yolcuların 
beyanatını on altıncı maddenin bir numaralı fıkrasına tevfikan ahzedebileceklerdir. 

Madde 22 — Konsoloslar temsil eyledikleri memleketin ticaret gemilerinde dahilî intizamın mu
hafazası ile münhasıran mükellef olacaklar ve mezkûr memleketin kanunlarile mezun bulundukları 
takdirde mürettebat arasındaki ihtilâfları ve bilhassa ücretler ve karşılıklı olarak akddedilmiş olan 
tcahhütlerin halli faslına salâhiyettar olacaklardır. 

Mahallî memurlar gemide hadis olan kargaşalıklara, karada veya limanda sükûn ve umumî asayişi 
ihlâl edecek bir mahiyette olmadıkça ve yahut konsolosun mcmuren bulunduğu memleket tebaasından 
veya mürettebattan olmıyan şahıslar karışmış bulunmadıkça müdahale edemez. 

Sefinede hadis olan bütün diğer kargaşalık vak'alarmda mahallî memurlar konsolos veya vekiline 
ve mumaileyh orada bulunmadığı takdirde, talep vukuunda, geminin kaptanına müzaheretle iktifa 
edeceklerdir. Bilhassa mahallî tebaadan olmıyan mürettebatı aşağıdaki maddede mûnderiç ayni şart
lar tahtında gemiye teslim ve derdest edeceklerdir. 

Madde 23 — Konsoloslar harp gemilerinden ve diğer gemilerden kaçmış olan mürettebatı iş
bu gemilere veya bunların sancağını taşıdıkları memlekete iade için tevkif ettirebileceklerdir. 

Bu maksadın temini için konsolosların mahallî makamata tahriren müracaat ile resmî vesaik ve 
bilhassa taife defterlerinden çıkarılmış aslına mutabık hulâsalar ibraz ederek talep edilen şahsın fil
hakika mürettebattan olduğunu ispat etmeleri lâzımdır. Hiç bir konsolosun bulunmadığı bir yerde 
işbu talep ayni şartlar dahilinde bizzat kaptan tarafından vaki olabilir. Bu suretle muhik olduğu 
sübut bulan işbu talep üzerine kaçakların teslimi reddedilmiyeeektir. 

Mahallî makamat, konsolosun talebi üzerine derdest edilen eşhası mumaileyhin masrafına 
olarak bulundukları memleket hapishanelerinde tevkif edeceklerdir. Eğer konsolos kaçakların 
derdestlerini takip eden iki ay zarfında buftlan gemilere veya gemilerin sancağını taşıdığı memleke
te iade edemez ye yahut mevkufiyet masrafları muntazaman tesviye edilmemiş bulunursa, konsolo
sa, üç gün evvel vaki olacak bir ihbardan sonra mezkûr kaçaklar serbest bırakılacak ve ayni se
bepten dolayı yeniden tevkif edilmiyeceklerdir. 

Eğer kaçak bulunduğu Devlet ülkesinde işbu Devlet kanunlarının hükmüne tabi bir cinayet ve
ya cürüm işlemiş olursa, teslim keyfiyeti mahallî mahkemenin karar vermesine ve işbu kararın ta-
mamile infazına kadar tecil olunabilir. 

Âkit taraflar gemi mürettebatından olup kaçmış oldukları memleket tebaasından bulunan kimse
lerin işbu madde ahkâmından istisna edilmelerini kararlaştırmışlardır. 

Madde 24 — Tarafeynden birinin sancağını taşıyan bir gemi diğer tarafın sahillerinde kazaya 
uğrar veya karaya oturursa mahallî memurlar geminin sancağını taşıdığı Hükümetin en yakin 
konsolosunu sürati mümkine ile haberdar edeceklerdir. 

Mahallî memurlar muavenet veya tahlisiye hizmetleri için ancak ayni vaziyette bulunan kendi 
memleketleri gemileri tarafından verilmesi mecburî olan meblağı talep edebileceklerdir, 
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Kurtarılan emtea ve sair mevat dahilde serbest ticarete ithal edilmedikleri halde gümrük res

minden muaf olacaktır. 

Madde 25 — Gemi ve hamulesinde alâkadar taraflar ve hususile gemiyi teçhiz edenler yükleten-
ler ve sigorta edenler beyninde bunun aksi bir itilâf name mevcut olmadığı takdirde âkit Hükümetlerden 
birinin gemisine yolda vuku bulan haşarat gemi havzai memuriyeti dahilindeki bir limanda tevek-
kuf eylediği halde bu Hükümetin konsolosu tarafından halledilecektir. Maamafih konsolosun mü^ 
kim bulunduğu memleket veya bir üçüncü Devlet tebaası meselede alâkadar oldukları ve meselenin 
sureti muslihanade bütün alâkadar taraflar beyninde tesviyesi imkânı mevcut olmadığı halde bü 
haşarat mahallî memurlar tarafından hal ve tesviye edilecektir. 

Madde 26 — Konsoloslar seyrisefain bahsinde balâda gösterilen vezaiften maada yalnız memle
ketleri kanunları mucibince kendilerine mevdu idarî ve hesabî ve teknik mahiyeti haiz olan diğer 
vezaif i ifa edebileceklerdir. 

Şurası mukarrerdir ki evvelki maddelerde mevzubahs "mürettebat,, tabiri kaptan, zabitan, ta
ifeler, ateşçiler ve gemide müstahdem olan diğer kimseleri ihtiva eder. 

Madde 27 — Tarafeyni âkideyinden her birinin konsolosu ve konsolos memurları mütekabiliyet 
şartile diğer taraf arazisinde en ziyade mazharı müsaade olan milletin ayni derecedeki konsolos 
ve konsolos memurlarının ifa eyledikleri ayni vezaifi yapabileceklerdir. 

Şurası mukarrerdir ki âkit taraflardan hiçbiri kendi konsolos veya konsolos memurları için diğer 
tarafın konsolos veya konsolos memurlarına tanıdığı salâhiyetlerden başka veya daha vasi salâhiyet 
talebinde bulunmak üzere balâda mezkûr en ziyade mazharı müsaade millet kaydini serdedemiye-
cektir. 

Dördüncü fasıl 

Nihaî ahkâ,m 

Madde 28 — Bu mukavelenamenin ikinci ve üçüncü fasıllarındaki ahkâm hukuku düvel kavaidi 
mucibince haiz oldukları imtiyazat ve muafiyata halel vermemek şartile memurini siyasiyeden 
olupta konsolosluk vazifesini ifaya memur edilen memurlar hakkında tatbik olunacaktır. 

Madde 29 — Bu mukavelenamenin ahkâmı mahsusasile tasrih edilmemiş olan ahvelde âkit taraflar 
hukuku düvel prensiplerine mugayir harekette bulunmamağı kararlaştırmışlardır. 

Madde 30 — Türkçe veAlmanca lisanlarda aktolunan işbu mukavelename tasdiknamelerin teatisin
den bir ay sonra mevkii meriyete girecek ve beş sene muteber olacaktır. 

Tasdiknamelerin teatisi Berlinde icra olunacaktır. 
Mevzubahs beş senelik müddetin hitamından bir sene evvel mukavelename bir veya diğer âkit 

tarafından fesh edilmediği takdirde iki taraftan bir veya diğeri canibinden feshedildiği günden 
itibaren bir sene daha mer'i olacaktır. 

Kararların tasdikan murahhaslar işbu mukavelenameyi imza ve mühürlerile mühürlemişlerdir. 
Ankarada 28 mayıs 1929 tarihinde iki nüsha üzerine tanzim edilmiştir. . 

Konsolosluk mukavelenamesinin 20 inci maddesinin merbut terekeye ait ahkâm 

Bent: 1 

(1) Âkit taraflar tebaasından birinin diğer taraf arazisinde vefatı vukuunda ait olduğu mahallî 
makamat derakap müteveffanın tabi olduğu Devletin vazifedar konsolosunu haberdar edip varislerle, 
bunların mahallî ikametleri, terekenin kıymeti terekeyi teşkil eden eşya hakkında bildiği malûmatı 
verecek ve ölüme bağlı tasarruflar mevcut olduğu takdirde bunları da bildirecektir. Vefatın vuku-
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undan birinci olarak konsolos haberdar olduğu takdirde o da hemen mahallî makamatı malûmat-
tar edecektir. 

(2) Vefatın vuku bulduğu mahal bir konsolosluk havzai memuriyeti haricinde olduğu takdirde 
müteveffanın tebaasından bulunmuş olduğu memleketin mümessili siyasisine malûmat verilecektir. 

3 - Mahallî memurlar ve Konsolos taraflarından menkul tereke hakkında ittihaz edilecek ted
birler âtide mezkûr 2 ilâ 11 inci bentlerde ve gayri menkul tereke hakkındaki de 12 inci bentte 
tespit olunmuştur. 

Bent : 2 

1 - Terekenin muhafazasına ait tedbirlerin ittihazı ilk önce ait olduğu mahallî memura teret
tüp eder. Bu memur da terekenin mühür altına vaz'ı ve bir cetvelin tanzimi gibi tereke mevadımn 
olduğu gibi muhafazasına hadim tedbirleri ittihaz ile iktifa edecektir. Her halde konsolosun 
talebi üzerine onun istediği muhafaza tedbirlerini ittihaz edecektir. 

2 - Konsolos Hükümeti mahalliyenin iştirakile ve hükümeti mahalliye henüz yapmamış olduğu 
halde yalnız olarak menkul terekeyi kendi memleketi nizamatına göre ya bizzat veyahut kendi 
tarafından mansup ve vekâletini haiz bir memur tarafından ve icap ettiği takdirde mahallî me
murların muavenetine müracaat ederek mühür altına vaz ve cetvelini tanzim edecektir. 

3 - Ahvali fevkalâde mani olmadıkça mahallî memurlar ve konsolos mirasın muhafazası için 
teşriki mesai etmeğe mecburdurlar. Teşriki mesai edemiyen memur mühür altına vaz muamelesi 
yapıldığı takdirde bilâhara kendi mühürlerini vaz'a mezundur. Teşriki mesai edememiş olan 
memur sürati mümküne ile mazbata ile eşya cetvelinin bir suretini alacaktır. 

4 - Muhafaza tedbirlerinin kaldırılmasında ve hususile iki taraf memurlarının birlikte yap
maları lâzım gelen mühürlerin kaldırılması muamelesinde de ayni ahkâm tatbik olunur. Bununla 
beraber Hükümeti mahalliye veyahut konsolos diğer taraf muvafakatini verdiği veya asgarî 48 
saat evvel kendisine vuku bulan davetten sonra vaktinde ispatı vücut etmediği takdirde yalnızca bu 
muameleyi yapmak hakkını haiz olacaktır. 

Bent : 3 

Lüzumu takdirinde Hükümeti mahalliye memleketin usulüne ve kavanini ahkâmına göre tere
kenin açıldığına ve varisler ile alacaklıların davetine dair olan ilânatı yapacak ve bu ilânatı kon
solosa tebliğ edecektir. Kosolos ta ayni tarzda ilânatta bulunabilecektir. 

Bent : 4 

Kosolos terekenin tasfiyesini deruhte edebilecektir Bu takdirde işbu merbutun 5 ilâ 10 uncu 
bentlerinin ahkâmı tatbik edilecektir. 

Bent : 5 

1 - Konsolos terekeyi teşkil eden bilcümle mevaddı ve bu mey anda müteveffanın eşhası hususiye 
noterler, bankalar, sigorta şirketleri, umumî sandıklar ve saire veyahut memurini mahalliye neztlerinde 
bulunan evrakın ahiz ve tesellüm ve terekeye ait bilcümle alacakları tahsil etmeğe müteveffanın ya
pabileceği ayni şerait dahilinde salâhiyettar olacaktır. Terekeyi teşkil eden emvalin tamamı veya bir 
kısmı üzerine haciz veya sökestre vazedilmiş olduğu takdirde konsolos bu emvali üzerlerindeki haciz 
veya sökestronun ref'inden evvel tesellüm edemiyecektir. 

2 - Konsolos mukim bulunduğu memleket memurları nezdinde bile bulunsa müteveffanın bıraktı
ğı ölüme bağlı tasarrufa ait evrakın teslimini talep etmek hakkını haizdir. Ancak işbu memurlar bunları 
teslimden evvel açmak hakkını muhafaza ederler. Konsolos kendine tevdi edilmiş ve açılmış ölüme 
bağlı bilcümle tasarrufların bir sureti musaddakasını memuru aidine verecektir. 
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Bent : 6 
Terekenin muhafazası veyahut müteveffa ile,varislerine terettüp eden hukuku umumiye borçla

rının ifası için varislerin nef'ine olarak faideli gördüğü bilcümle tedabiri ittihaz etmek konsolosun 
hakkı ve vazifesidir. Konsolos bilhassa terekenin kıymeti hakkında salâhiyettar makamata malûmat 
vermeğe mecburdur. Konsolos terekeyi bizzat idare eyliyebileceği gibi kendi nezareti altında tayin 
edeceği ve kendi namına haraket edecek olan bir vekil tarafından idare ettirebilir. Bu hususta kon
solos mahallî memurların muavenetini talep edebilecektir. 

Bent : 7 

1 - Konsolos kendisine tevdi edilen tereke mev addım depo suretile mukim bulunduğu memlekette 
muhafaza edecektir. 

2 - Konsolos ikamet eylediği memleket kavanin veya usulleri mucibince terekeyi teşkil eden me-
vattan bozulacakları hıfzı müşkül veya masarifi mucip olanları umumî müzayede suretile serbestçe 
satabilecektir. " 

3 - Bundan maada konsolos terekenin mevcudundan son hastalık, teçhiz ve tekfin masraflarını 
müstahdemin, memurin ve amele yevmiyelerini bedeli icar ve terekenin idaresi ve icabı takdirinde 
müteveffanın ailesinin infak ye iaşesi için icap eden masrafları, masarifi muhakeme konsolosluk harcı, 
ve sair resimleri ve makamatı mahalliyeye tediyesi icap eden vergi ve sair resimleri hemen ayıracak
tır. 

Bent : 8 

Tereke aleyhinde vuku bulacak mütalebattan mütevellit ihtilâfat terekenin bulunduğu mem
leket makamatı aidesi nezdinde takip edilip işbu makamat tarafından halledilecektir. 

Bent : 9 

1 - Terekeyi teşkil eden mevat konsolosa mevdu olsa dahi icrayi cebriye tabi olabilecektir. 
Konsolos bunları talep edecek olan memuru aidine teslime mecburdur. 

2 - Salâhiyettar makam memlekette bulunan tereke hakkında iflâs kararı serildiği takdirde 
konsolos vuku bulan talep üzerine terekeyi teşkil eden bilcümle mevaddı, bunlar iflas masasına 
ait oldukça mahallî Hükümete ve yahut sendike verecektir. Esnayi davada konsolos kendi vatandaş
larının menfaatlerini korumağa mezundur. 

Bent : 10 

Terekenin açıldığına dair son ilâni takip eden üç ayın hitamından sonra veyahut böyle bir ilân 
olmadığı takdirde müteveffanın vefatını takip eden dört ayın mürurundan sonra konsolos terekeyi 
haklarını ispat etmiş olan varislere yahut ispat edilmediği takdirde memleketin memurini aidesine 
teslim edebilecektir. Maamafih bu teslim muamelesi murisin bilcümle hukuku umumiye borçları 
rüsumu maliye, terekeye ait hesap ve masraflar ve terekenin bulunduğu Devlet tebaası veya orada 
ikamet edenler tarafından tereke zimmetine olarak konsolosa ibraz edilmiş olan alacaklar ödendikten 
usulü dairesinde teminata raptedildikten sonra yapılabilecek tir. Konsolosun ibraz edilmiş olan a-
lacaklar hakkındaki bu mecburiyeti diğer altı ay zarfında bu alacakların hak sahipleri tarafından 
tanındığına ve yahut mahkemei aidesi nezdinde bir dava mevzuu teşkil ettiğine dair kendisine bir ih
bar vuku bulmadığı takdirde zail olur. 

Bent : 11 

1 - Konsolos kendisine teslimini talep eylediği takdirde mahallî hükümet terekeyi teşkil eden 
mevadı konsolosun onuncu bende tevfikan yapmağa mecbur olduğu ayni şerait dairesinde vereseye 
vermeğe mecburdur. 
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2 - Müteveffanın vefatından altı ay sonra alâkadarlar varislik sıfatlarını ispat etmezlerse 

mahallî Hükümet terekeyi ana müteferri dosya ile birlikte onuncu bentteki kuyudu ihtiraziye 
altında konsolosa devre mecburdur. Konsolos ta onuncu bende tevfikan muamele yapacaktır. 

Bent : 12 

Gayri menkul terekelere gelince münhasıran bunların bulunduğu memleket memurini aidesi 
mer'i kavanine göre ve kendi vatandaşlarının terekesinde olduğu gibi bilcümle tedabiri ittihaz 
etmek hakkını haiz ve vazifesile mükelleftirler. 

Gayri menkul terekeye ait cetvelin aslına mutabakatı tasdik edilmiş bir sureti mümkün mertebe 
süratle vazifedar konsolosa gönderilecektir. 

2 - Konsolos gayri menkul terekeye müteallik ölüme bağlı bir tasarrufa ait evraka malik bulu
nur ise talep üzerine mahallî memurinine bunun aslını tevdi etmeğe mecburdur. 

3 - Ne gibi mevadin menkul ve gayri menkul terekeye ait olduğunu bilmek meselesi terekenin 
bulunduğu Devlet kavanini tarafından hallolunacaktır. 

Bent : 13 

Tarafeynden birinin diğer memleket arazisindeki tebaasının menkul ve gayri menkul terekesinin 
açılmasına idare ve tasfiyesine müteferri bilcümle mesailde konsolos kendi memleketi tebaasından 
olup diğer memlekette vekil tayin eylememiş olan varisleri ayrıca bir vekâletname ibrazına mecbur 
olmaksızın temsil etmek hakkını haizdir. Fakat bilcümle hak sahipleri bizzat bulundukları veya 
bilvekâle temsil edildikleri takdirde konsolosun vekâleti zail olur. 

Bent : 14 

1 - Menkul terekelerde hakkı verasete müteallik mesail müteveffanın hini vefatında tebaasından 
bulunduğu memleket kanunlarına tevfikan hal ve tesviye olunacaktır. 

2 - Gayri menkul terekelerde hakkı verasete müteferri mesail terekenin bulunduğu memleket 
kavanini mucibince ve müteveffa vefatı esnasında memleket tebaasından imiş gibi hal ve tesviye 
olunacaktır. 

Bent: 15 

Miraseılık iddiasına, mirasa istihkak davasma,mirascı nasbına ve vasiyyete ve mahfuz hisse iddi
asına dair bilcümle davalar menkul terekelere müteallik olduğu takdirde müteveffanın hini vefatında 
tebaasından bulunduğu Devlet mahkemeleri ve gayri menkul terkelere müteallik olduğu halde gayri 
menkul terkenin bulunduğu Devlet mahkemeleri huzurunda ikame edilecektir. Bu mahkemelerin 
kararları diğer Devlet tarafından tanınacaktır. 

Bent: 16 

(1) ölüme bağlı tasarruflar tanzim edildikleri memleketin veyahut işbu tasarruflar tanzim edildiği 
zaman murisin tebaasından bulunduğu memleketin kavaninine göre yazıldıkları takdirde şekil itibarile 
meteberdir. 

(2) Bu tasarrufların fesih ve iptalinde de ayni hüküm caridir. 

Bent: 17 

Hukuku verasete ve hususile varislerin ve yahut vasiyyeti tenfiz memurunun hukukuna müteallik 
olarak kavanini mer'iye mucibince murisin tebaasından bulunmuş olduğu Devletin salâhiyettar bir 
makamı tarafından verilmiş olan vesika diğer Devlet nezdinde menkul tereke için bu hukuku ispata 
kifayet edecektir. Murisin tebaasından bulunmuş olduğu Devlet konsolos veya siyasî mümessili tara
fından tasdiki bu vesikanın muteber olduğunu tespite kâfidir. 
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Bent: 18 

Bir ilâ on yedinci bentlerin ahkâmı kiyas, suretile iki Devletten birinin arazisinde kâin olupta bu 
arazi haricinde vefat eden diğer tarafın tebaasına ait emvali menkule ve gayri menkuleye tatbik 
olunur. 

Bent: 19 

(1) iki Devletten birinin gemisi mürettebatından biri tebaası olmadığı diğer Devlet arazisinde 
vefat ederse bunun yevmiye ve eşyaları ait olduğu konsolosa verilecektir. 

(2) iki Devletten birinin tebaası diğer Devletin arazisinde meskene malik olmaksızın veya orada 
ikameti mutad edinmeksizin seyahat ettiği esnada vefat ederse üzerinde bulunan eşya kendi memle
keti konsolosuna verilecektir. 

(3) Birinci ve ikinci fıkralarda zikredilen eşyayı tesellüm eden konsolos müteveffanın memlekette 
ikameti esnasında akddetmiş olduğu borçları tesviye eyledikten sonra bunlar hakkında kendi memleketi 
nizamatının icabını yapacaktır. 





SİRA No 162 
Muhtelit hâkem mahkemelerinden sadır olan hükümlerin 
tenfizi hakkında 1/569 numaralı kanun lâyihası ve Adliye ve 

Haricîye Encümenleri mazbataları 

T. C. 
BAŞVEKÂLET 

Muamelât Müdürlüğü. 22-1-1930 
Sayı: 6/289 

15, M. M* Yüksek Reîsüge 
Muhtelit Hakem Mahkemelerinden sadır olan hükümlerin tenfizi hakkında Adliye Vekâletince 

hazırlanan ve İcra Ver illeri Heyetinin 15/1/ 930 tarihli içtimaında Yüksek Meclise arzı karar
laştırılan kanun lâyihası esbabı mucibe muhtırasile birlikte takdim olunmuştur. 

Muktazasınm ifasına ve neticesinin iş'arına müsaade buyrulmasını rica ederim efendim. 
Başvekil 

İsmet 

Muhtara : 
Bu kanunun esbabı mucibesini Vekil Beyfendi şifahen arzedecektir. 

Adliye Encümeni mazbatası 

12-11-1930 

Yüksek Reisliğe 
Muhtelit hakem mahkemelerinden sadır olan hükümlerin tenfizine dair Adliye Vekâletince 

hazırlanup Başvekâletin 22-1-930 tarih ve 6/289 numaralı tezkeresile Encümenimize tevdi edi
len kanun lâyihası tetkik ve müzakere olundu. 

Lozan muahedesinin 92 ve müteakip maddeleine tevfikan teşekkül etmiş olan muhtelit ha
kem mahkemelerinden muahedede yazılı ahkâm ve şeraite muvafık olarak istar olunup bu mah-
kemelerr nezdindeki Türk Umumî ajanlığına tebliğ olunan hükümlerin İcra Vekilleri Heyeti ta
rafından muahede hükmüne muvafakati ve mütekabiliyetin mevcudiyeti tetkik edildikten sonra 
Türk mahkemelerinden verilmiş hükümler gibi tenfiz ve icrasına mütedair bu lâyiha Lozan mu
ahedesinin muhtelit hakem mahkemelerine dair oln beşinci fashn hükümlerine uygun olduğu 
gibi icra vazifesinin İstanbul İcra Dairesine tevdii de bu mahkemelerin faaliyette bulundukları 
yer itibarile alâkadarlar için daha fazla kolaylığı istilzam edeceğinden musip görülerek bu ah-

r. B> Mt M. 
Adliye Encümeni 

Karat M 33 
Esas M 1/569 



kâmı ihtiva eden lâyihanın aynen kabulü Encümenimizce kararlaştırılmıştır. Havale mucibince 
Hariciye Encümenine tevdii arzolunur. 
Adliye En. Reisi M. M. Kâtip Aza Âza Âza Âza 

Manisa Kocaeli Yozgat Erzincan Ankara Kayseri 
M. Fevzi 'Salâhatün Hamdi -Abdülhak İhsan Reşit Necmeddm 

Âza Âza Âza 
Edirne Balıkesir Zonkuldak 

//• hayrı Sadık M. Nazif 

Hariciye Encümeni mazbatası 
7* B. M. M 

Hariciye Encümeni 
Karar K° 14 

ESas J\£ J/569 18-V- 1930 
Yüksek Reisliğe 

Muhtelt hakem mehkemeîerinden sadır olan hükümlerin infazı için hazırlanan kanun lâyihası 
Adliye Encümeni mazbatasile birlikte ve Hariciye Vekili Beyefendinin huzuriye tetkik ve 
müzakere olundu. 

Lozan muahedenamesinin bu bapta ihtiva ettiği hükme göre encümenimiz kanun lâyihasının 
aşağıdaki şekilde yazılmasını tasvip ve Hariciye Vekili Beyefendi de buna muvafakat etmiş 
olmakla lâyihanın Heyeti Umumiyece bu suretle kabulü istirhamile Yüksek Reisliğe takdim kılındı. 
Ha. En. Rs. M, M. 

Erzincan Siirt Âza Âza Âza 
Saffet Ziya Mahmut M. Celâl Nusrat Sadullah H> Vasıf 

Hükümetin teklifi 
Muhtelit Hakem mahkemelerinden sadır olan 

hükümlerin ten f izine dair kanun lâyihası 

MADDE 1 — 2 4 temmuz 1923 tarihli 
Lozan muahedesinin 92-93 üncü maddeleri 
mucibince teşekkül etmiş olan muhtelit hakem 
mahkemelerinde, mtıahedenamenin 94 üncü 
maddesine tevfikan ve muahede ahkâmı dahi
linde olarak, ısdar ve mezkûr mahkemeler 
nezdindeki Türk Umumî Ajanlığına tebliğ 
olunan hükümler muahede ahkâmına muvafa
katleri ve tenfiz hususunda mütekabiliyetin 
mevcudiyeti İcra Vekilleri Heyetinden tasdik 
edildikten sonrra, Türk mahkemelerinden veril
miş olan hükümler gibi tenfiz olunmak üzere 
usulen icra dairesine tevdi olunur. 

MADDE 2 — Birinci maddede mezkûr 

Hariciye Encümeninin tadili 
Kanun lâyihası 

MADDE 1 — Muhtelit hakem mahkemle-
rinden 24 temmuz 1923 tarihli Lozan muahe
desine tevfikan sadır olan hükümler, Türk 
mahkemelerinin hükümleri misillü tenfiz olun
mak üzere Hükümetçe İstanbul İcra Dairesine 
tevdi olunur. 

Bu hükümlerin tenfizi için mütekabiliyet 
şarttır. 

MADDE 2 — İşbu kanun neşri tarihinden 
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hükümler hakkında icra vazifesi İstanbul İcra 
dairesine mevdudur * 

MADDE 3 — İşbu kânun tarihi neşrinden 
itibaren mer'idir. 

MADDE 4 — İşbu kanunun icrasına Ad^ 
liye Hariciye ve Maliye Vekilleri memurdur. 

15-1-1930 
Bş4 V* Ad. V* M. M* Da; V. 
İsmet M. Esat Mi Abdillhalık Şi Kaya 

Ha. V. Ma. V. Mf* V. 
T. Rüştü. Ş. Saraçoğlu Cemal Hüsnü 
Na. V. İk. V. S. İ. M. V> 
Recep Şakır Dr. Refik 

İmzada bulunmadı 

muteberdir; 

MADDE 3 — İşbu kanunun icrasına İcra 
Vekilleri Hey'eti memurdur» 





SIRA No 174 
İstatistik Umnm Müdürlüğü 1929 senesi bütçesinde 4 OOO liralık münakale 
yapılması hakkında 1/668, Maliye Vekâleti 1929 senesi bütçesinde 2 3 OOO 
liralık münakale yapılması hakkında 4/679, Maliye Vekâleti 1929 senesi 
bütçesine 168 617 liralık fevkalâde tahsisat verilmesine dair 1/680, Jandar
ma Umum Kumandanlığı 1929 senesi bütçesinde münakale yapılmasına 
dair 1/687, Millî Müdafaa Vekâleti 1929 senesi bütçesinde münakale yapıl
ması hakkında 1/689, İskân Umum Müdürlüğü 1929 senesi bütçesinde 
10 0 0 0 liralık münakale yapılması hakkında 1/694, Maliye ve dahiliye 
Vekâlellerile İskân Umum Müdrlüğü 1929 senesi bütçeleri arasında 32 0 0 0 
liralık münakle yrpılması hakkında 1/695 liralık münakale yapılması 
hakkında 1/695 numaralı kanun lâyihalarile İdare Heyetinin Büyük Millet 
Meclisi 1929 senesi bütçesinin 1 inci faslının 2 inci maddesindeki tahsisatın 
mahsup muamelesi hakkında kanun teklifi ve bütçe Encümeui mazbatası 

İstatistik Umum Müdürlüğü 1929 senesi bütçesinde 4 0 0 0 liralık münakale 
yapılması hakkında 1/668 numaralı kanun lâyihası 

TC. 
Başvekâlet 

Muamelât Müdürlüğü. 3-V-1930 
Sayı : 61-1433 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 
İstatistik Umum Müdürlüğü 929 bütçesinin muhtelif fasılları arasında 4 000 liralık müna

kale yapılması hakkında Maliye Vekâletince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetinin 26-4-930 
tarihli içtimaında Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibe mazbatasile 
birlikte takdim olunmuştur . 

Muktazasının ifa ve neticesinin iş'arına müsaade buyrulmasım rica ederim efendim. 
Başvekil 

İsmet 

Esbabı mucibe lâyihası 
İstatistik Umum Müdürlüğü binasında yapılmakta olan Elektirik zil tertibatı için 3 500 

liraya ihtiyaç hasıl olmuş ve mefruşat tertibine mevzu tahsisat ise tamamen istimal edilmiş 
olduğundan bu sene zarfında icrası tehir edilmiş olan tecrübe tahriri için 929 bütçesine 
konulan, tahsisattan 4 000 liranın bittezil 3 500 lirasının mevzubahs 125 inci mefruşat ve 
demirbaş faslına ve 500 liranın da sene sonuna kadar tahakkuk edecek mesarife kâfi gelmiye-
ceği anlaşılan 127 inci müteferrika tertibine ilâvesi suretile mezkûr itıtiyaçiann temini zaruri 
görülmüş ve merbut kanun lâyihası bu maksatla tanzim ve takdim kılınmıştır. 

İstatistik Umum Müdürlüğü bütçesinde yapılacak münakale hakkında kanun lâyihası 
1 — İstatistik Umum Müdürlüğü 929 bütçesine merbut cetvelde muharer muhtelif 

fasılları arasında 4 000 liralık münakale icrasına mezuniyet verilmiştir. 
2 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
3 — Bu kanunun hükmünü icraya Maliye Vekili memurdur. 

26-4-1930 
Bş. V. Ad. V. M. M. V. Da. V. Ha. V. Ma. V. 
İsmet M. Esat M, Abdülhalık Ş. Kaya Dr. T. Rüştü Ş. Saraçoğlu 
Mf. V. Na. V. İk. V. S, İ. M. V. 

Cemal Hüsnü Recep Şakir Dr. Refik 
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Tenzili lâzım Zammı lâzım 

Fasıl Mad. Muhassasatın nev'i gelen gelen 
137 Tecrübe tahrirleri masrafı 4 000 
125 Mefruşat ve demirbaş 3 500 
127 Müteferrika 500 

Yekûn 4 000 4 000 

Maliye Vekâleti 1929 senesi bütçesine 168 617 liralık fevkalâde tahsisat 
verilmesine dair 1/680 numaralı kanun lâyihası 

T. C 
Başvekâlet 

Muamelât Müdürlüğü 
Şube 
Sayı 6İ1581 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 18- V -1930 
1929 malî senesi Maliye bütçesine tahsisatı fevkalâde vaz'ı hakkında Maliye Vekâletince 

hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetinin 14-V-1930 tarihli içtimaında Yüksek Meclise arzı 
kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibe mazbatasiyle birlikte takdim olunmuştur. 

Muktazasımn ifasına ve neticesinin iş'anna müsaade buyrulmasını rica ederim. 
Başvekil 

ismet 

Esbabı Mucibe Lâyihası 
Sivas, Amasya, Kayseri ve Tokat vilâyetlerinde Fransız rahip ve Cizvitlerine ait olup siyâ-

seten görülen lüzum ve zarurete binaen Heyeti Vekilenin 2/H/1927 tarihli karar mucibince 
mubayaa edilmiş olan emlâkin bedelleri müstaceliyeti hasebile o vakit emvali metruke hesabı 
carilerinden tesviye edilerek mubayaa edilmişti. Bilâhara Meclisi Âlice kabul edilen 28/V/928 
tarih ve 1349 numaralı kanun mucibince emvali metruke hesabı carileri matlup bakiyeleri 
varidat bütçesine irat kaydedilmiş ve Muhasebei Umumiye kanunu mucibince mezkûr emlâkin 
Hazine namına tapuya raptı muktazi bulunmuş olduğundan bedellerinin bütçeden masubu ve 
Hazine namına tapuya raptı için bedeli istimlâk olan 160,000 lira ile ferağ harcı ve pul es
manı olarak 8,617 lira ki ceman 168,617 liranın senei haliye bütçesinde yeniden açılacak 
230 numaralı fasla tahsisatı fevkalâde olarak vaz'ı muvafık görülmüş ve esasen bu muamele 
nakit vaziyetine haizi tesir olmayıp bir taraftan bütçeye masraf diğer taraftan hesabı cari ba
kiyesi olarak varidat bütçesine irat kaydedileceğine göre bütçenin muvazenesini de ihlâl, etmi-
yeceği cihetle merbut kanun lâyihası tanzim ve takdim kılınmıştır efendim. 

Kanun lâyihası 
Madde i — Sivas, Amasya, Kayseri ve Tokat vilâyetlerinde fransız rahip ve cizvitlerinden 

927 senesinde mubayaa edilmiş olan emlâkin bedellerile intikal masraflarının mahsubu için 
1929 malî senesi bütçesinde yeniden açılacak ( 230 ) numaralı fasla 168 617 lira tahsisatı 
fevkalâde vazedilmiştir. 

Madde 2 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
Madde 3 — Bu kanunun hükmünü icraya Maliye Vekili memurdur. 

1 4 - V - 9 3 0 
Bş. V. Ad. V. M. M. V. Da. V. Ha. V. 
İsmet İçtimada bulunmadı M, Abdülhalık Ş. Kaya Dr. T. Rüştü 
Ma. V. Mf. V. Na. V. İk. V. S. İ. M. V. 

£. Saraçoğlu Cemal Hüsnü Recep Şakır Dr. Refik 
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Maliye Vekâleti 1929 senesi bütçesinde 23 0 0 0 liralık münakale yapılması 

hakkında 1/679 numaralı kanun lâyihası 
T. C. 

Başvekâlet 
Muamelât Müdürlüğü 1 8 - V - 1930 

Suyı i 6J1519 
B. M. M. Yüksek Reisliğine 

Maliye bütçesinde münakale icrası hakkında Maliye Vekâletince hazırlanan ve İcra Vekilleri 
Heyetinin 14 - V - 930 tarihli içtimaında Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası 
esbabı mucibe mazbatasile birlikte takdim olunmuştur. 

Muktazasının ifasına ve neticesinin iş'arına müsaade buyrulmasını rica ederim efendim. 
Başvekit 

İsmet 

Esbabı mucibe 
Vekâlet bahçesinin tevsii için istimlâk olunan Haymana hanı bedelinin tesviyesine 629 

senesi Maliye bütçesinin 202 inci ( istimlâk bedeli ) faslındaki tahsisat kâfi gelmediğinden 
201 A ( kanunu mahsus mucibince yapılacak mebani ve inşaat) faslında 23 000 liranın 
tenzilile bu fasla münakalesine lüzum hasıl olmuş ve merbut kanun bu maksatla tanzim 
kılınmıştır. 

929 senesi maliye bütçesinde Münakale icrası hakkında kanun lâyihası 
Madde i — 929 senesi maliye bütçesinen 201 A (Kanunu mahsus mucibince yapılacak* 

mebani ve inşaat masrafı ) faslından « 23 000 » liranın bittenzil 202 inci (istimlâk bedeli) 
faslına münakalesine mzuniyet verilmiştir. 

Madde 2 Bu krnun neşri tarihinne muteberdir. 
Madde3 — Bu kanunun hükmünü icray Maliye Vekili memurdur* 

14-V-930 
Bş. V. Ad. V. Bf. M. M. V. Da. V. Ha. V. Ma. V. 
İsmet İçtimada bulunmadi M. Abdülhalik Ş. Kaya Dr. T. Rüştü Ş> Saraçoğlu 

Mf. V. Na. V. İk. V. S. İ. M. V. 
Cemal Hüsnü Recep Şakır Dr. Refik 

Jandarma Ü:Kumandanlıyı 1929 senesi bütçesinde münakale yapılmasına 
dair 1/687 numaralı kanun lâyihası 

r. c. 
Başvekâle 1Q K 1 AQA 

Muamelât Müdürlüğü 18-5-1930 
Sayı; 6/1577 

B. M*-M. Yüksek Reisliğine 
1929 jandarma bütçesinde yapılacak münakale hakkında ve Maliye Vekâletince hazırlanan 

İcra Vekilleri Heyetinin 14^5-1930 tarihli içtimaında Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun 
lâyihası esbabı mucibe mazbatasile birlikte takdim olunmuştur. 

Muktazasının ifksına ve neticesinin işarına müsaade buyrulmasını rica ederim efendim. 
Başvekil 
İsmet 
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Esbabı mucibe 

Umum Jandarma Kumandanlığının 1928 senesi bütçesinin 477 inci ücretli muhabere ve 
mükâleme bedeli faslından 1985; 479 uncu faslın birinci iaşe bedeli maddesinden 20,000; 
ayni faslın ikinci yem bedeli maddesinden 15,000; 481 inci faslın dördüncü muhaber vesaiti 
masrafında 2,000 ; 482 inci faslın birinci ikramiye maddesinden 3,000 ayni faslın ikinci 
mükâfatı naktiye maddesinden 12,015 lira ki ceman 54,000 liranın tasarruf edileceği 
anlaşılmıştır. 

1929 senesi bütçesinin 475 inci faslın birinci memurlar harcrahı maddesine mevzu tahsi
satın ademi kifayesine mebni bu kısımdan bir çok zabitamn istihkakları verilememiş veharekâta 
iştirak eden seyyar alaylarına Millî Müdafaa Vekâleti ile diğer jandar kıtaatından verilecek 
zabitan tayin olundukları mahallere iltihak edememiştir. Bir an evvel vazifeleri başlarında 
bulunmalarını temim için yukarıda tasarruf edileceği zikrolunan 54,000 liranın harcırah mad
desine nakli zarurî görüldüğünden muktazasının ifa buyrulması arzolunur efendim. 

Umum Jandarma Kumandanlığının 1929 malî senesi bütçesinde münakale icrasi hakkında 
kanun lâyihası 

Madde 1 — Umum Jandarma Kumandanlığı 1929 malî senesi bütçesinin merbut cetvelde 
yazılı fasıl ve maddeleri arasında ceman 54,000 liranın münakalesine mezuniyet verilmiştir. 

Madde 2 • 
Madde 3 -

Bş. V. 

— Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
— Bu kanunun hükmünü icraya Maliye vekili memurdur. 

14-V- 1930 
Ad. V. Bf M. M. V. Da. V. Ha. V. 

İsmet İçtimada bulunmadı M. Abdülhalik Ş. Kaya Dr. T. Rüştü 
Mı. V. 

Cemal Hüsnü 

F. M. 
477 0 
479 1 
479 2 
481 4 
482 1 
482 2 

Na. V. Ik. V. S. I.M. V. 
Recep Şakır Dr.Refik 

929 bütçesinden tasarruf edilerek münakaleten tenzil edilecek 
Nevi tahsisat 

Ücretli muhabere ve mükâleme bedeli 
İaşe bedeli 
Yem bedeli 
Muhabere vesaiti masrafı 
İkramiye 
Mükâfat 

Ma. V. 
Ş. Saraçoğlu 

Lira 
1 985 

15 000 
20 000 

2 000 
3 000 

12 015 
Yekûn 54 000 

Münakale suretile zam edilecek 
475 1 Memurlar harcırahı 54 000 

Millî M uda fa Vekâleti 1920 senesi bütçesinde münakale yapılması hakkında 
1/689 numaralı kanun lâyihası 

t. c. 
Başvekâlet 

Muamelât Müdürlüğü, 18 - V - 1930 
Şube l 

Sayt; öl 1630 
B. M. M. Yüksek Reisliğine 

Millî Müdafaa Bütçesinde münakale hakkında Maliye Vekâletince hazırlanan ve İcra Vekilleri 
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eHyetmce 18-5-1930 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı muca 

mazbâtasıyle birlikte leffen takdim olunmuştur. 
Muktazasının ifasına ve neticesinin iş'arına müsaade buyrulmasını rim efenpim. 

Başvekil 
ismet 

Esbabı Mucibe 
928 senesi düyununun ifası için Millî Müdafaa Vekâleti Kara ve Deniz kıâmınift 920 

Malî sene bütçelerine vaz olunan tahsisat devrolunan borçların ifasına kifayet etmemiş ve 
Muhasebei Umumiye kanununun 92 inci maddesile tecil edilmesine mebni bittabi tediyesi 
imkânı bulunamamıştır. 

Millî müdafaanın Deniz ve Hava hısımlarile Askerî Fabrikalar ve Harita Umum Müdürlük-
leri 929 Malî sene bütçelerinde merbut puslada fasıl ve maddeleri muharrer liranın seni ha-
liye zarfında bazı esbabtan dolayı istimaline halen lüzum ve imkân kalmamış gerçi tasarruf 
olunan mebaliğın bir kısmı maaşa taalluk eylemekte isede borçların temini tediyesi zaruret 
halini almış olduğundan meblağı mezburun tenzihle bundan Hava ve askerî Fabrika ve Harita 
Umum Müdürlüklerinde tasarruf olunan 123 900 liranın Kara bütçesinin 878 nci geçen sene 
düyunu faslına ve Deniz bütçesinden tasarruf olunan 63 375 liranın dahi mezkûr bütçesinin 
963 ncü geçen sene düyunu faslına nakli muktazı bulunmuş ve bu bapta tanzim olunan cetvel 
ile kanun lâyihası müsveddesi leffen takdim kılınmıştır. 

Kanun lâyihası 
Madde i — Millî Müdafaa Vekâletinin Kara, Deniz ve Hava kısımlarile Harita ve Askerî 

Fabrikalar Umum Müdürlükleri 1929 senesi bütçelerinin muhtelif fasıl ve maddeleri arasında 
merbut cetvelde gösterildiği üzere 137 115 liranın münakalesi icra olunmuştur: 

Madde 2 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
Madde 3 — Bu kanunun hükümlerini icraya Maliye Vekili memurdur. 18-V-1930 

Bş. V. Ad. V. M. M. V. Da. V. Ha. V. Ma. V. 
İsmet M. Esat M, Abdülhalık -Ş. Kaya Dr. T. Rüştü Ş. Saraçoğlu 

Mf. V. ' Na. V. İk. V. S. İ. M. V. 
Cemal Hüsnü Recep Şakir Dr. Refik 

E. 
901 
902 
0 

907 
)) 
912 
015 
1009 
1012 
1013 
1015 
1022 

Ma. 
0 
4 
0 
1 
3 
0 
0 
1 
0 
1 
2 
0 

Bütçe 
Hava 

« 
« 
(( 
« 
« 
« 

Harita 
» 
» 
» 
» 

Muadddel müakale cetveli 

Nn'vi Muhasasat 

ikramiye 
Melbusat 

Tayinat 
Mahrukat 
Manevre ve kadro sey 
Malûlin Tedavi masarifi 
Tenvir ve teshin 
Harcırah 
Telefon masarifi tesisatı 
Vem 
İnşaat ve tamirat 

Tenzili lâzım Zammi lâzım 
gelen lira gelen lira 

300 
50 

2 900 
50 
90 
500 
500 
500 
170 

5 000 
2 000 



Tenzili lâzım Zammı lâzım 
f. Ma, Bütçesi Nev'i Muhassasat gelen lira gelen lira 
908 
983 
984 
Ö85 

9S8 
995 
§39 
941 
944 
945 
946 
947 
949 
949 
952 
955 

959 
960 
867 
963 

1 
0 
3 
î 
2 
0 
i 
1 
0 
1 
0 
3 
3 
1 
2 
0 
2 
3 
0 
3 
0 
0 

Askerî Fab* 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Deniz 
» 
» 
<( 
» 
» 
« 
» 
» 
» 
« 
» 

Kara 
Deniz 

Bedeli icar 
ücreti Muha, ve Müka 
Mahrukat 
Melbusat 
Teçhizat 
Kitap ve risale Mu. I. 
Mevat ve malzemei iptidaiye 
Tenvir ve teshin 
İkramiye 
Telefon masarifi tesisatı 
Ücretli Muha. ve muka. 
Yem 
Muytabiye 
Levazımı müteferrika 
Devri çarh 
Faslı mahsus 
Tamir 
İşletme 
Sitaj için Ec. Mem. M. 
Masarifi mütenevvia 
Geçen sene düyunu 

» » )) 

1 

70 

4 

7 
3 

27 

5 

410 
700 
450 
400 
700 

1300 
000 
176 
000 

16 
500 
625 
300 
692 
234 
092 
300 

40 
520 
600 

16 500 
120 615 

Yekûn 137 115 137 115 

İskân V. Müdürlüğü 1929 senası bütçesinde 10 OÖO liralık münakale yapıl
ması hakkında 1/694 numaralı kanun lâyihası 

T. C. 
Başvekâlet 

Muamelât Müdürlüğü 20-V-1930 
Say t : 6/1645 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 
İskân umum müdürlüğü 1929 malî senesi bütçesinde münakale icrası hakkında Dahiliye 

Vekâletince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetice 18*V-930 tarihinde Yüksek Meclise arzı 
kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucıbesile birlikte takdim olunmuştur. 

Muktazasmın ifasına- müsaade buyrulmasım rica ederim efendim. 
Başvekil 
İsmet 

İskân Umum Müdürlüğü 1929 malî senesi bütçesinden ön bin liranın münakalesine dair" 
kanunun esbabı mucibe muhtırasıdır 

928 senesi bütçe formülüne istinaden tevzii arazi komisyonu memurini muvazzafasînltt 
tahakkuk edecek harcırahları tevzii arazi faslından verilmekte iken 929 senesi bütçe formülünde 
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bu memurların harcırahları harcırah tertibinden verilmesi esası kabul edildiğinden tevzii 
arazi muamelâtının tetkiki için gönderilecek tevzii arazi komisyonu memurini muvazzaf asının 
harcırahlarile teffiz muamelâtının süratle intacını temin etmek üzere işi az olan vilâyetlerden 
işi çok olan vilâyetlere muvakkat bir müddet için gönderilen memurların harcırah ve 
yevmiyelerine ve hidematı saireden dolayi sene nihayetine kadar tahakkuk edecek istihkaklara 
tediye edilmek üzere 519 uncu faslın i inci sevkiyat ve nakliyat maddesinden on bin liranın 
515 inci harcırah faslına münakalesine mecburiyet ha'sıl olduğu hakkında esbabı mucibe 
muhtırasıdır. 

İskân Umum Müdürlüğü 1929 malî senesi bütçesinden on bin liranın münakalesi hakkında 
kanun lâyihası 

Madde ı — İskân Umum Müdürlüğü 1929 mlî senesi bütçesinin 519 uncu faslın 1, inci 
sevkiyat ve nakliyat maddesinden on bin liranın 515 inci harcırah faslına nakli icra edilmiştir. 

Madde 2 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
Madde 3 — Bu kanun hükmünü icraya Maliye Vekili memurdur. 

18-5-1930 
Bş. V. Ad. V. M. M. V. Da. V. Ha. V. Ma. V. Mf. V. 
ismet M. Esat M.Abdülhalık Ş. Kaya Dr. T. Rüştü ŞSaracoğlu Cemal Hüsnü 
Na. V. İk. V. S. İ. M. V. 
Recep Şakir Dr. Refik 

Maliye ve Dahiliye Vekâletlerile İskân Umum Müdürlüğü 1929 senesi büt
çeleri arasında 32 OOO liralık münakale yapılması hakkında 1/695 numaralı 

kanun lâyihası 
T. C-

Başvekâlet 
Muamelât Müdürlüğü 20-V-1929 

Sayı; 6)16b 1 
B. M. M. Yüksek Reisliğine 

1929 malî senesi Maliye, Dahiliye Vekâletlerile İskân Umum Müdürlüğü bütçeleri arasında 
münakale icrası hakkında Maliye Vekâletince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 19-V-1930 
tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte takdim 
olunmuştur. 

Muktazasınm ifasına ve neticesinin iş'arına müsaade buyrulmasını rica ederim efendim. 
Başvekil 
İsmet 

Esbabı mucibe 
Ankara Şehri İmar Müdürlüğünce yaptırılmakta olan sebze hali yollarının inşası için istim

lâki icabeden ve yola tesadüf eden binaların muhammen ve mukarrer bedellerinin tesviyesi 
temin olunmak üzere 32 bin liranın Dahiliye ve İskân bütçelerinden Maliye bütçesindeki imar 
faslına nakli lâzım geldiğine dair esbabı mucibedir. 

Kanun lâyihası 
Madde 1 — 1929 malî senesi Maliye, Dahiliye Vekaletleriyle İskân Umum Müdürlüğü 

bütçeleri arasında merbut cetvel mucibince 32 000 liralık münakale icrasına mezuniyet 
verilmiştir. * 
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Madde 2 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
Madde 3 — Bu kanunun hükmünü icraye Maliye Vekili memurdur. 19-V-1930 

Bş. V. . Ad. V. M. .M. Da. V. Ha. V. Ma. V. Mf. V. 
İsmet M. EsatM. Abdiilhalık Ş. Kaya Dr. T. Rüştü Ş. Saraçoğlu Cemal Hüsnü 
Na. V, İk. V. S. İ. M. V. 
Recep Şakır Dr. Refik 

Fasıl 
218 

368 
519 

» 
520 
521 

Mad. 

1 
2 

Dairesi 
Maliye 

Dahiliye 
İskân U. M. 

2) » » 

» » y> 

» » » 

Münakale Cetveli 
Tehzili lâzım 

Nev'i muhassasat 
Ankara şehri imar masarifi 
karşılığı 
788 M- Kanunun tatbiki masrafı 
Sevkiyat ve nakliyat 
Muayyenaf 
Tavizat 
İnşaat 

gelen 

9,000 
13-000 
2,000 
7,000 
1,000 

Zammı lâzım 
gelen 

32,000 

32,000 32,000 

inci faslının 2 inci mad-
2/133 numaralı kanun 

idare Heyetinin, B. M. M. 1929 senesi bütçesinin 1 
desindeki tahsisatın mahsup muamelesi hakkında 

teklifi 
T. B. M. M. 
İdare Heyeti 

Muhasebe Müdürlüğü 
Sayı M 873 

Yüksek Reisliğe 
929 senesi Büyük Millet Meclisi bütçesinin birinci faslının ikinci Maddesine mevzu tahsi

sattan Divanı Riyasetin 19-V-930 tarih ve 3685 numaralı kararı mucibince 939700 liranın 
sarfiyatı muvakkata hesabından itası ve 5500 liranın sarfiyatı muvakkate hesabından ve 3816 
lira 58 kuruşunda eşhas zimemi hesabından ki ceman 949016 lira 58 kuruşun mahsubu 
için atideki mevadı kanuniyenin kabulünü arz ve teklif eyleriz. 

İdare Âmiri İdare Âmiri İdare Âmin 
Falih Rıfkı Necip Ali 

Madde 1 —-949 016 lira 58 kuruşun 929 senesi Büyük Millet Meclisi bütçesinin birinci 
faslının ikinci maddesine mevzu tahsisattan mahsubu icra kılınmıştır. 

Madde 2 — İşbu kanun tarihi neşrinden muteberdir. 
Madde 3 — İşbu kanunun hükmü Büyük Millet Meclisi tarafından icra olunur. 
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Bütçe Encümeni mazbatası 

T. B. M. M 
Bütçe Encümeni 
Karar M 110 21 -V- 1930 

Esas M 11694,689,687,680,679-668,695 

Yüksek Reisliğe 
Muhtelif dairelerin 1929 senesi bütçelerinin bazı fasıl de maddeleri arasında münakale 

icrasına ve Maliye Vekâleti bütçesine tahsisatı fevkalâde verilmesine dair yedi adet kanun 
layihasile Büyük Millet Meclisi bütçesinin birinci faslının ikinci maddesindeki tahsisatın 
mahsup muamelesi hakkındaki idare amirlerinin kanunî teklifi alâkadar memurlar hazır olduk
ları halde tetkik ve müzakere olunarak: tahakkuk eden acil ihtiyaçlar dolayısile teklif olunan 
lâyihalar encümenimizce kabul edilmiş ve cümlesi birleştirilmek suretile hazırlanan kanun 
lâyihası Umumî Heyetin tasvibine arz olunmuştur. . 

B. En. Rs. Reis Vekil M. M. Âza Âza Âza 
İstanbul Bursa Gaziantep Aydın Bordur Diyribekir 

Fuat Muhlis Remzi Mühendis Mitat Vahit Rüştü 
Âza Âza Âza Âza Âza Âza 

Isparte Konya Kütahya Tokat Maraş Yozgat 
Mükerrem Kâ. Hüsnü Niyazi Asım Şevki Bekcet S. Sırrı 

Bütçe Encümeninin teklifi 
1929 bütçesinin bazı faslına fevkalâde tahsisat verilmesine ve bazılarında münakale yapılmasına 

dair kanun lâyihası 
MADDE 1 — Sivas, Amasya, Kayseri ve Tokat Vilâyetlerinde Fransız rahip ve cizvitler-

inden 1927 senesinde mubayaa edilmiş olan emlâkin bedellerile intikal masraflarının mahsubu 
için 1929 senesi Maliye Vekâleti bütçesinde yeniden açılan 230 uncu fasla 168 617 lira 
tahsisatı fevkalade olarak konulmuştur. 

MADDE 2 — 1929 senesi bütçesinin merbut cetvelde yazılı fasıl ve maddeleri arasında 
ceman (278 534 ) liralık münakale icra edilmiştir. 

MADDE 3 — 1929 senesi bütçesinin birinci faslının ikinci maddesine mevzu tahsisattan 
19-V-1930 tarih ve 3685 numaralı Riyaset Divanı kararile vuku bulan sarfiyatı muvakkatenin 
sureti katiyede mahsubunun icrasına mezuniyet verilmiştir. 

MADDE 4 —- Bu kanun neşri tarihinden muteberir. 

MADDE 5 — Bu kanunun hükmünü icraya Meliye Vekili memurdur, 



<u Tenzili Zammı 
•s *a lâzım gelen lazım gelen 
J3 ğ Muhassasatın nev'i Lira Liya 

istatistik U. M. 

137 Tecrübe tahrirleri masrafı 3 500 

Maliye Vekaleti 
A 

201 Kanunu mahsusu mucibince yapılacak 
mebani inşaat masrafı 23 000 

Dahiliye Vekâleti 

368 788 numaralı kanunun tatbiki masrafı 9 000 

U. J anda rma K. 

477 Ücretli muhabere ve mükâleme masrafı ı 985 

479 1 iaşe 15 000 
2 Hayvan yem bedeli 20 000 

Fasıl yekûnu * 35 000 

481 4 Muhabere vesaiti masrafı 2 000 

482 1 812 numaralı kanun mucibince verilecek 
ikramiye 3 000 

2 Mükâfatı naktiye 12 015 
Fasıl yekûnu 

İskân U. M, 

t 

Fasıl yekûnu 

15 015 

23 000 
2 000 

25 000 

519 I Levazım ve nakliyat 
2 Muayyenat 

520 Tavizat 7 000 

521 İnşaat ve tamirat 1 000 

İstatistik U M 

125 Mefruşat ve demirbaş 3 500 

Maliye V. 

202 İstimlâk bedeli 23 000 

218 Ankara şehri imar masarifi karşılığı 32 Q0Q 
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Fa

sıl
 

515 

475 

'-•8 
1 Muhassasatm nevi 

İskân U, M. 

Harcırah 

Umum Jandarma K. 

Memurlar harcırahı 
Yekûn 

Tenzili lâzım 
gelen 

122 500 

Zammı lâzım 
gelen 

10 QQ0 

54 000 
122 500 

939 

944 

945 

946 

947 

949 

1 

1 

3 

3 

1 

2 

13 
2 

6 

499 
960 

460 

000 

30© 

50 

Millî Müdaffa vekâleti Kara, Hava ve Deniz kısımlanıle İmalatı harbiye ve 
Harita U. M. 

853 İkramiye 

856 Müfettişler harcırahı 

857 1 Masarifi tesisiye 
868 1 Sitaj için ecnebî memleketlere gönderi

lecek zabitan ve memurin ile dahilde 
lisan tahsil ettirileceklerin masrafı 

901 İkramiye 

902 4 Melbusat 

907 1 Tayinat 2 900 
3 Mahrukat 50 

Fasıl yekûnu 2 950 

912 Manevre, kadro ve erkânı harbiye seyahat-
ları masarifi umumiyesi t 90 

915 2 Memleket dahil ve haricinde ücretli müessesatı 
sıhhiyede tedavi ettirilecek malûlin masraf* 500 

Tenvir ve teshin 176 

Masarifi tesisiye 16 

Ücretli muhabere ve mükâleme bedeli 500 

Yem 625 

Muy tabiye 300 

Levazımı müteferrika 7 692 

Pevriçarh 3 234 
Fasıl yekûnu 10 926 
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Fa

sıl
 

952 

955 

959 

960 

980 

983 

984 

985 

988 

995 

1009 

1012 

1013 

1015 

1022 

873 

963 

M
ad

de
 

2 

3 

3 

1 

« 

3 

1 
2 

1 

1 

1 

2 

Muhassasatın ııev'i 

Faslı mahsus 

Tamir 

İşletme 
Fasıl yekûnu 

Staj için ecnebi memleketlere gönderile
cek zabitan ve memurin masrafı 

Masarifi mütenevvia 

Bedeli icar 

Ücretli muhabere ve mükâleme bedeli 

Mahrukat 

Melbusat 
Teçhizat 

Fasıl yekûnu 

Kitap ve risale mubayaa bedeli 

Mevat ve malzemei iptidaiye 

Tenvir ve teshin 

Harcırah 

Masarifi tesisiye 

Yem 

İnşaat ve tamirat 

Geçen sene düyunu 

Geçen sene düyunu 
Yekûn 

Umumî Yekûn 

Tenzili 
lâzım gelen 

Lira 

27 092 

300 

40 

340 

5 520 

600 

410 

700 

450 

1 400 
700 

2 100 

1 300 

70 000 

500 

500 

170 

5 000 

2 000 

156 034 

278 534 

Zammı 
lâzım gelen 

Lira 

45 419 

110 615 

156 034 

278 534 



SIRA No 167 
Seyrisefain İdaresi 1930 senesi bütçesi hakkında 1/641 

numaralı kanun lâyihası ve Bütçe Encümeni 
mazbatası 

T. C. ' ' •••••;" 

Başvekâlet 
Muamelât Müdürlüğü 1 - V - 1930 

Sayı: 6/1394 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 
Seyrisefain İdaresinin 1930 senesi bütçesi hakkında Maliye Vekâletince hazırlanan ve İcra Ve

killeri Heyetinin 30/4/1930 tarihli içtimamda Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası 
esbabı mucibesile birlikte takdim olunmuştur. 

Muktazasmın ifasına müsaade buyrulmasını rica ederim efendim. 
Başvekil 

. ; . . „ • . - İsmet 

Masraf bütçesi esbabı mucibesi 

Türkiye Seyrisefain İdaresinin 1930 senesi 
masraf bütçesi emsaline kıyasen mezkûr sene zar
fında ifa edilecek muamelât ve hidemata göre 
tespit ve tanzim edilmiş ve esbabı mucibesi berveçhi 
zir arz ve izah olunmuştur. 

Fasıl : 1 

Ücurat 

Memurin ve müstahdemini idare maaşlarının 
1930 senesinden itibaren ücrete tahvili hesabile 
(3) madde üzerine tartip edilmiş olan işbu fasla 
mevzu muhassasat, mezkûr sene iptidasından iti
baren barem esasının Seyrisefain İdaresi memur
larına da teşmili icabına ve şimdiye kadar ücret
lerini masraf fasdından almakta olan kılavuzlarla 
kadro dahilindeki bir hizmet için bile olsa istih
dam olunacak mütekaidin veya mütehassısına ve 
daktilograflara ve bunlara mümasil diğer ücretli 
memurlar yevmiye ve ücuratının da mezkûr mas
raf faslından işbu birinci fasla nakledilmişlerdir. 

Fasıl : 2 

Masarifat 

Madde 1 — Acentalar aidat ve masarifatı, kıla
vuzluk ve tahmil ve tahliye masarifi ve tazminat 
ve simsariye: 

Bu maddeye konulan muhassasat, merkez ve 
taşra kılavuzlar ücuratile bu kabîl birinci fasla 
nakilleri icap eden diğer ücretli memurlar tahsi
satının faslı mezkûr e nakillerinden sonra kalan 
ve acentaların aidat ve masarifatile kılavuzluk 
ve eşyayı tüccariye, tahmil ve tahliye ücretlerine 
ait olan miktarın 1929 bütçesinde muharrer tahsi
satın tamamen ayni olmak üzere konulmuş ve 
boğazlarda ihtiyarî olan kılavuz alacak gemilerde 
ifayı vVzife eden kılavuzlara medarı teşvik ve bu 
suretle idare gelirinin tezyidine vesile olmak üzere 
temin eyledikleri hasılatın % 10 u nisbetinde 
ücretlerinden başka verilmesi münasip görülecek 
ikramiyeye kezalik hariçten veya dahilden İdareye 
temini menfaat edenlere verilecek simsariyeye ve 
zuhur edecek eşyayı ticariye ve posta zayiatı taz-
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minatına ait muhassasat dahi bu meyanda bulun
muştur. 

Madde 2 — Vergi ve rüsum ve icar bedeli mu-
katıatı vakfiye: 

Bu maddeye müteallik hidemat ve muamelât 
1929 senesinin ayni olmakla ayni esbabı mu
cibince bu seneye de ayni miktar konulmuştur. 

Madde 3 — Eşya ve malzemei müstehlike, kö
mür ve matbua ile tenvir ve teshin tedavi, ilâ-
nat, reklâm, kablo, telefon esman ve masarif ücu
ra t ı : 

Bu maddeye bu sene için vazolunan tah
sisat 1930 senesi zarfında da yapılacak hi
demat ve mübayaat ve hususile kömür fiya
tında meşhut olan terakki nazarı itibare alı
narak ona göre konulmuş ve çamaşır tat-
hiratı ve kalay masarifi ve bilcümle malzemei 
müstehlike ve teçhiziye ve tathiriye, demirbaş 
eşya alât ve edevat malzemei saire ve bilûmum 
sefain ve merakibin 1930 senesinde icra eyliye-
cekleri seferlere ve salifüzzikir esasata göre sarfe-
deeekleri tahmin olunan kömür bedelile bunun 
aktarma ve nakliye ücuratı ve Zonguldakta kö
mür tahmili esnasında vuku bulacak bilcümle 
masarif ile su, elektrik, telefon ve tenvir ve tes
hine müteallik bilcümle sarfiyat ve bilûmum me-
rakip ve sefain idarei merkeziye ve istanbul îç 
Hatlar memurin ve müstahdemini ve amele ile 
bunların aileleri tedavi masarifi ve mualecatı ve 
alât ve edevat ve eezayi tıbbiye mubayaası, ilânat 
masarifi ve celbi rekabet için reklâm olmak üzere 
ifa edilecek bilcümle hususat masarifi ve bilcümle 
evrak ve defatir ve cerait ve resaili matbua ile 
salname ve 1930 senesinde de çıkarclack takvim 
esman ve masarifi ve işbu hususattan mütevellit 
masarifi saireye ve kablo, ve telefon ücurat ve 
masarifi bu maddeye ithal edilmiştir. 

Madde 4 — Bilûmum idare, havuzlar ve Yalova 
inşaat ve tamirat ve tefrişat ve tathirat masarifi 
ve amele ücuratı: 

. Muhasebei umumiye kanununun 49 uncu mad
desi mucibince sermayei mütedavile olarak tedvir 
ettirilmekte olan havuzlarala idareye devredilmiş 
ve ayni şekle tabi bulunmuş olan Yalova kapkca 
ve pilajlarında ve fabrikalarla sair mahallerde is
tihdam olunacak amelenin ücretleri ve icabında 
harice yaptırılacak işlerle vapurların muhtaç olduk
ları tamirat tadilât ve tertibat ve fabrikaca alınması 
lâzımgelen bilcümle eşya ve malzemei tamiriye masa
rifi kazan ve makine ve alât ve edevat gibi mubayaa 

veya celbolunacak tezgâh ve eşya esman ve masarifi 
karşılığı olan işbu maddeye 930 senesinde tamiratı 
yapılacak sefain adedinin evvelki senelere nisbetle 
fazlalığı ve bu meyanda eşya ve malzemei tamiriye 
fiatlarında hasıl olan yükselme gemilerde süzgeç 
tathiri nazarı itibare alınarak geçen seneye nisbetle 
bilhesap konulmuştur. 

Madde 5 — Harcırah ve yevmiye ve meclisi ida
re ücuratı içtimaiyesi: 

îdare memurlarına verilmekte olan harcirah 
ve yevmiyelerle bir reis ile beş azadan mürekkep 
meclisi idare heyetine verilmekte olan hakkı huzu
run, hem ihtiyacatı zaman ile mütenasip bir miktara 
iblâğ ve hem de idarenin barem kanunundan müs
tefit olmasına göre mezkûr azaların da binnisbe 
terfihleri için haftada iki içtima itibarile verilegel-
mekte olan ücreti huzurlarına reise (15) azalara 
(onar) liranın zammı suretile bir sene için muktazi 
tahsisat konulmuştur. 

Madde 6 — Mahâkim ve deavi ücurat ve masa
rifi : 

Bu maddeye mevzu tahsisat idareye ait deavi 
uğrunda vukublacak bilcümle masariften ibaret 
olup evvelki sene tahsisatı aynen ipka edilmiştir. 

Madde 7 — Masarifi müteferrika ve mütenevvia: 
Bütçede ayrıca tertibi mahsusu bulunmıyan 

kâffei masarif ile telgraf ve posta ücretleri, Ticaret 
ve sanayi odasına verilecek meblağ ve yarış encü
meni muaveneti naktiyesi, karine muayenesi ve ke-
zalik meclisi idarece hususatı saireye sarfı tensip 
kılınacak masarifi idare ile gayri melhuz bilûmum 
sarfiyatı mütenevvia karşılığıdır. 

Madde 8 — Tahlisiye ve müsademe masrafı: 
Hudanekerde vapurlar bir kazaya duçar oldukla

rı takdirde vukubulacak bilûmum masarifi tahlisiye 
ve gemi demilerinin kurtarılması masarifi ile mü
sademe vukuunda idarece verilip müsebbiplerinden 
tahsil kılınacak veya müsebbibi olmayıpta idarece 
masraf kaydolunması zarurî görülecek mebaliğ mu
kabilidir. 

Fasıl : 3 

Mükâfatı naktiye ve vefat eden müstahdeminin 
ailelerile müstahakkı tekaüt olmayıpta 

hizmeti idareden çıkarılacaklar ikramiyesi 

Gerek memurin ve müstahdemini idareden bu
lunsun ve gerek hariçten olsun idareye hidematı 
fevkalâde ve nafiası mesbuk olanlarla vefat eden 
müstahdemin ailelerine ihtiyaçlarının tehvini ve 



teçhiz ve tekfin masarifine medar olarak ve hiz
meti idareden çıkarılacaklara ve memurin ve müs
tahdemini idareden olupta harik veya suveri saire 
ile kazazede ve muhtacı muavenet bir hale gelmiş 
olanlara idarenin mahza bir muaveneti mahsusası 
olmak üzere yüz liraya kadar Müdüriyeti Umumi-
yece ve andan yukarı Meclisi idarece verilecek 
ikramiyeler bu maddeye dahildir-

Fasıl : 4 

Zabıtan ve mürettebatın iaşe bedeli ve masarifi 

Gemiler çalıştıkça temini iaşeleri usul ittihaz 
kılınmış olan vapurlar zabitan ve mürettebatile 
İstanbul iç hatlar memurları ve daima emre mun-
tazır bulunan Alemdar tahlisiye vapurile vazife 
başında bulundukları gecelere ait olmak üzere 
kule telsizi ile telefon santralında nöbetçi olarak 
bulunacak telsiz telgraf ve elektirik ve telefon 
,memurlarımn ve staj müddetlerini idare vapurla
rında geçirmesi kabul olunan deniz ticaret mek
tebi talebesinin ve idarei umur zımnında geceleri 
de merkezi idarede nöbetçi kalmak mecburiyetin
de kalan müdiran ile memurini sairenin kaldıkları 
gecelere mahsus olmak üzere yemek masarifi mu
kabili olarak 1930 senesi ihtiyacına göre işbu fasıl 
muhassasatı vaz ve terkim kılınmıştır. 

Fasıl : 5 

Sermaye işleri 

Madde 1 — Merakip ve sefaini bahriye mijba-
yaat ve isticar esman ve masarifi: 

Mubayaa olunmuş ve olunacak vapurlar . ve 
saire esman ve masarifi ve bu hususta gönderilen 
memurin harcırah ve yevmiyeleri karşılığı olan işbu 
maddeye 1930 bütçe kanununun maddei mahsusası 
ahkâmına göre tedarik olunan mebaliğ tahsisat 
olarak yazılacağından şimdiden ayrıca tahsisat 
vaz'ma lüzum görülmemiştir. 

Madde 2 — istikrazın resülmal ve faizlerine 
tediyat: 

Bu maddeye mevzu tahsisat mubayaa olunmuş 

Türkiye Seyrisefain idaresinin mevcut vesaiti 
nakliyesine göre icra eylediği seferler ve ifa eyle
diği hidemata ve 1929 senesinde şimdiye kadar is
tihsal olunan varidata nazaran haziran 1930 ipti-

ve olunacak sefain ve merakip esman ve masarifi 
karşılığı olmak üzere Ziraat ve tş Bankalarından 
istikraz olunmuş olan mebaliğin emsali misillû 
taksit ve muhtelif tarihlere ait tebeyyün edecek 
faizleri karşılığıdır. 

Fasıl : 6 

İdare ve fabrika ikraz ve teavün sandıklar 
sermayesi 

Memurin ve müstahdemini idarenin muhtekir
ler elinden tahl'isi ve tehvini ihtiyaçlarının temini 
zımnında teşkil kılınan ve menafii adidesi görülen 
ikraz ve teavün sandığı sermayesine 1930 senesi 
için de (5 000) lira daha ilâve kılınmıştır. 

Fasıl : 7 

Otomobil masarifi 

Geçen senenin ayni olan işbu fasla 1930 senesi 
ihtiyaeatına göre tahsiat konulmuştur . 

Fasıl : 8 

Mütedavil sermaye suretile idaresi tekarrür 
eden Yalova kaplıcalarile plajları masarifi 
için de ilâveten işbu tahsisat konulmuştur 

Fasıl: 9 

Reddiyat 

i ra t kaydedilen bilet ve eşya ücuratı ve saire-
den indelicap senesi zarfında reddi lâzım gelen 
mebaliğin emri iade ve tesviyesinde istimal olun
mak üzere emsali veçhile vaz olunmuştur. 

Fasıl: 10 ve 11 

Geçen sene ve eski seneler düyunu 

Malî 1929 senesi mayıs nihayetine kadar mezkûr 
sene ve andan evvelki senelere ait olup karşılığı 
ait olduğu seneler bütçesinden mevkuf tutularak 
konulmuştur 

dasından mayıs 1931 gayesine kadar malî 1930 se
nesi zarfında istihsal olunacak varidat (5 411 120) 
lira olarak tahmin edilmiştir. 

Varidat bütçesi esbabı mueibesi 



Fasıl: 1 
Akdeniz ve Karadeniz hatları geliri 

Madde 1 — Trabzon hattı: îşbu hatta 1929 se
nesinde yapılacak seferler için geçen sene bütçesin
de ( 14 405 ) lira hasılatı vasatiye tahmin edilmiş 
isede alemi ticarette meşhut olan buhrana ve Trab
zon hattına çalışan diğer kumpanya vapurlarının 
icra eyledikleri rekabet yüzünden bilhassa eşya nav
lunlarının tenziline mecburiyet hasıl olmasından 
ve son buhranı tüccarinin tezayüdünden dolayı mu
hammen vasati hasılatın bir miktar tenezzül eyle
diği görülmesine mebni 930 senesinde yapılacak 
haftada iki seferin beherinden "( 12 578 ) liradan 
bir senelik (104) seferde ( 1 308 200 ) lira gelir 
talimin edilmiştir. 

Madde 2 — İstanbul - Mersin hattı: 1929 sene
sinde olduğu gibi istanbul, izmir, Antalya ve Mer
sine kadar tertip edilmiş olan işbu hat seferlerinde 
1929 senesinde istihsâl olunan vasati gelirin (8 070) 
liraya baliğ olmasına ve 1930 senesinde bu hattın 
daha ziyade inkişafı memul olmakla beraber bu 
miktarı vasatiyi muhafaza edeceğine kanaat hasıl 
edilmiş olduğundan işbu hatta haftada bir seferden 
bir senede icra kılınacak 52 sefer için ( 419 700 ) 
lira gelir konulmuştur. 

Madde 3 — istanbul - Antalya hattı: 1929 se
nesinde ihdas edilmiş olan işbu hat için muhammen 
( 5 500 ) lira varidatı seferiyenin ancak ( 4 909 ) 
liraya baliğ olduğu görülmesine binaen ve bu hat
ta 1930 senesinde haftada bir seferden icra kılına
cak 52 sefer için beher seferi ( 4 909 ) liradan 
( 255 300 ) lira varidat tahmin edilmiştir.. 

Madde 4 — İstanbul İzmir hattı : İşbu hatta 
vaki rekabete rağmen Gülcemal vapurunun mun
tazam seferlerinin ve halkın ihtiyacını tatmin eden 
tedabirin netayici olarak 1929 senesi için muham
men bir miktar fazlasile istihsal edildiği görülmüş 
ve 1930 senesi için bu miktarın her halde kabili 
temin olduğu anlaşılmış olmakla 1930 senesinde 
haftada bir seferden yapılacak 52 seferin behe
rinden ( 8 036 ) lira hesabile ( 417 000 ) lira gelir 
elde edileceği tahmin edilmiş ve bu miktar yazıl
mıştır. 

Madde 5 — Edremit ve Ayvalık hattı : Senei 
haliyede bu hatta icra kılınan seferler hasılatı vasa-
tiyesi rekabet dolayısile ve münakalâtı tüccariyede 
meşhut olan buhran hasebile muhammen miktardan 
bir parça, noksanile elde edilmiş olmasından do
layı 1930 senesi için senei haliyede istihsal olunan 
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vasatiye göre seferde ( İ 514 ) liradan haftada bir 
sefer hesabile bir senede yapılacak 52 sefer için 
( 78 800 ) lira varidat tahmin edilmiştir. 

Madde 6 — Bozca ada ( İmroza kadar ) hattı : 
İskelelerin ihtiyacı hasebile 1929 senesinde ihdas 
olunan ve 1930 senesinde dahi on beş günde bir 
sefer olarak icrası mukarrer olan işbu hat seferle
rinden istihsâl, olunan vasati hasılatın ( 283 ) lira
ya baliğ olmasına binaen bir senede icraa kılınacak 
26 sefer için ( 7 300 ) lira varidat vazolunmuştur. 

Madde 7 — Zuhurat, kömür ve saire nakliyatı: 
1929 senesi için mevzu miktarın ayni olup bu dahi 
tahakkukata nazaran vaz ve terkim kılınmıştır. 

Fasıl : 2 

Marmara hatları geliri 

Madde 1 — Mudanya hattı: Mudanya hattına 
929 senesinde haftada üç sefer icrası mutasavver 
iken hattın görülen ihtiyacına binaen sefer adedinin 
haftada dörde iblâğı icabeylemiş olduğundan 930 
senesinde dahi devam edeceği anlaşılan işbu seferler 
itibarile mezkûr sene zarfında yapılacak (208) 
sefer için (143 000) lira varidat elde edileceği 
tahmin edilmiştir. 

Madde 2 — Bandırma hattı: Bu hatta haftada 
dört sefer icra edilmekte olduğu ve seferde vasatı 
hasılat olarak (1 200) liranın elde edildiği nazarı 
dikkate alınarak 930 senesinde işbu hatta haftada 
dört seferden bir senede icra kılınacak (208) sefer 
için (250 000) lira gelir vazolunmuştur. 

Madde 3 — Karabiga hattı: İşbu hatta senei 
haliye zarfında icra kılınan seferlerde Tekirdağ'ı 
iskelesinin ikmali inşaatı ve hat münakalâtının bu 
yüzden tezayüdü hasebile hasılatı vasatiye olarak 
seferde (1 050) lira temin edilmekte olmasına bina
en haftada dört seferden bir senede yapılacak (208) 
seferin beherinden (1 050) liradan (218 000) lira 
gelir temin edilmiştir. 

Madde 4 — İzmit hattı: Bu hattın ihtiyacata 
göre haftada iki seferden bir senede yapılacak (108) 
seferde hasılatı vasatiyei hazıraya göre seferde 
(235) liradan bir senede (24 400) lira varidat 
vazolunmuştur. 

İstanbul iç hatlarında geçen sene muhammen 
gelire nazaran (kırk küsur bin) lira gibi bir noksan
lık vardır. 
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Fasıl : 3 

İstanbul iç hatları geliri 

Yalova Hatt ı : Evveldenberi İstanbul iç hatları 
meyannıda iken harbi umuminin vukuu üzerine 
seferleri inkitaa uğramış olan Yalova hattı sefer
leri ahiren tebliğ buyrulan olbaptaki kararname ile 
betekrar İstanbul iç hatları meyanına ithal edilmiş 
ve Yalova kaplıcalarile Yalovada yapılacak plaj 
ve emsali tesisatın rağbeti âmmeye mazhar olacak 
tarzda devam, eden imar ve ihyaları neticesi olarak 
bu hat münakalâtından yapılan hesaplara istina
den 1930 senesinde (45 000) lira varidat temin 
edileceği tahmin edilerek vaz ve terkim kılınmıştır. 

Fasıl : 4 

Nakliyat ve sevkıyatı askeriye geliri 

Peşin para ile yapılan nakliyatı askeriye ücu-
ratı ait oldukları hutut geliri meyanında tahakkuk 
eylemekte ise de bunun haricinde toptan ve pera
kende nakliyatın senei haliyedeki tahakkukatı 

• esas ittihaz olunarak 1930 senesi için (75 000) lira 
vazolunmuştur., 

Fasıl 5 

Kılavuzluk ve römörkörlük geliri 

13 kânunusani 1340 tarihli talimatnamenin 2 
inci maddesi mucibince eer ve kılavuzluğun mec
burî bulunduğu İstanbul Limanile ihtiyara mual
lâk olduğu boğazlarda salifüzzikir talimatnameye 
merbut resmî tarifelere tevfikan istifa kılınacak 
kılavuzluk ve römörkörlük ücuratile İzmir Lima
nındaki kılavuzluk teşkilâtının istihsal edeceği ücu-
rat ve talimatnamenin altıncı maddesi mucibince 
kılavuz almadan imtina vukuunda alınacak munzam 
ücurata senei haliye muhakkak geliri esas ittihaz 
edilerek 1930 senesi için (18 000) lira vazedilmiştri. 

Fasıl : 6 

Muhtelif gelirler 

Madde 1 — Kahve ocakları geliri: İstanbul iç 

Kanun lâyihası 

MADDE 1 — Seyrisefain İdaresinin 1930 malî 
senesi masarifi için muktazi muhassasat mezkûr 

sene masraf bütçesi esbabı mueibesinde ^ikrü be-

hutut kahve ocakları hakkında mevcut mukavelâta 
hatları kahve ocaklarının yeniden icarı ve diğer 
hudut kahve ocakları hakkında mevcut mukavelâta 
ve icra kılınacak seferlere göre işbu maddeye 
(16 000) lira gelir konulmuştur. 

Madde 2 — Emakin bedeli icarı: İdarenin elin
de bulunan emakinin mevcut mukavelâta nazaran 
1930 senesinde temin edeceği bedelâtı icarenin 
(62 300) liraya baliğ olacağı anlaşıldığından bu 
miktar vazolunmuştur. 

Madde 3 -**- Perakende gelir: Sinini sabıkada 
olduğu gibi eşyayı zayıa tazminatile istirdat ve 
satılacak hurda ve saire ve harice yapılacak ta
mirat bedelleri ve İdareye devredilmiş olan havuz
ların ve Yalova kaplıca ve plajlarının mevzu ser-
mayei mütedavilesinin istimalinden tehassül ede
cek fazlai varidatı palamar hasılatı ve senei sa
bıkaya ait olup senei haliyede tahakkuk edecek 
varidat ve memurin ve müstahdemini idareden 
katolunacak kıstelyevmler ve ücurattan istirdat 
ve bank hesabatı cariyesinden alınacak faiz
ler ve Devlet hesabına tahsil kılınan vesaiti 
nakliye vergisile İstanbul Şehremaneti namı
na tahsil kılman Gazi Köprüsü zammından 
% 5 hesabile alınan aitdat ve müstecirlerin 
teahhuru tediyatlarından alınacak güzeşteler, İs 
tanbulu ziyaret için gelecek seyyahinin temini 
ihtiyaçları için tesis olunan daire hasılatile İstan
bul iç hatları iskelelerinin ve ahiren tamiratı icra 
ve ikmal edilmiş olan Tekirdağ ve Yalova iskele
lerinin palamar varidatı ve bütçede tertibi mah
susu bulunmıyan ve gayri melhuz hasılat ve saire-
den mütevellit olarak elde edilecek varidata göre 
tahmin edilmiştir. 

Fasıl : 7 

Devlet bütçesinden verilecek olan 

Bu sene de idareye lieclilmuavene konulan mik
tardır. 

esbabı mucibesi 

yan olunduğu veçhile kömür ve malzeme fiatlarında 
meşhut olan terakki ve tesiratı saire münasebetile 
senei sabıka nisbetle (179 500 ) lira kadar bir 



22 
fazlalıkla ( A ) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
( 5 411 120 ) lira olarak tespit edilmiştir. 

Madde 2 — Seyrisefain idaresinin salifüzzikir 
1930 malî senesi masarifine karşılık olan varidat 
hakkında da muhammenattan ziyade tahakkukat 
esas ittihaz olunarak merbut ( B ) işaretli cetvel
de gösterildiği veçhile ( 5 411 120 ) lira tahmin 
edilmiştir, 

Madde 3 — Evvelki seneler bütçe kanun lâyi
halarının bir maddesini teşkil eden işbu ahkâm 
usul ve emsaline ve idarenin bittecrübe sabit olan 
ihtiyacı vaknna ve icabı maslahata göre vaz ve 
tahrir kılınmıştır. 

Madde 4 — Türkiye Cumhuriyeti sahilleri da
hilindeki nakliyatı bahriyenin Türk gemilerine 
hasrı münasebetile idareye teveccüh eden büyük 
ve vatanî mühim bir vazifenin ifasını temin için 
iktiza eden sefain ve merakibi bahriyeyi mübay.aa 
ve tedarik ve. varidatı idarenin tezayüdüne hadim 
sermaye işleri umurunda istimal olunmak üzere 
istikrazına mezunuiyet verilmiş olan (beş milyon) 
liradan şimdiye kadar sarf ve istimal kılınan mik
tarın bakiyesi hakkında konulan işbu madde 1930 

senesi zarfında mubayaası mütesavver vapurlar 
ve saire münasebetile vazedilmiştir. 

Madde 5 — Muhasebei umumiye kanununun 
maddei mahsusasına tevfikan lieclittetkik Ankarada 
Divanı Muhasebat Riyasetine gönderilen varidat 
ve masarif evrakı müsbite ve kavaimi hesabiyesinin, 
efrat ve acentalar zimmetlerinde tahakkuk edipte 
tahsili için bizzarure kanunî takibat ifası icap eden 
matlubatı idare hakkında ikame olunan davalarda 
ispatı müddea için mahkemeye ibrazına mecburiyet 
hasıl olması hasebile işbu evrakın idareye iadesile 
idarece muhafazası selâmeti muamele ve temin 
hukuku idare.noktai nazarından muvafık görülmek
le işbu madde vaz ve terkim kılınmıştır. 

Madde 6 — Devair ve müessesatı Devlette, ba
remin tatbiki gibi memurların refahına çalışıldığı 
şu sırada meclisi idare heyetinin de kanunî bir 
suretle tehvini ihtiyaçları dolayisile makamı riya
setin almakta olduğu (30) liranın (kırkbeş) ve aza
lara ait (yirmişer) liranın (otuzara) iblâğı için 
konulmuştur. 

Madde 7 ve 8 — Cari kanun usullerine ve 
emsallerine tevfikan yazılmıştır efendim. 

Bütçe Encümeni mazbatası 
T. B. M. M. 

Bütçe Encümeni 
M. No 107 
Esas No 1/641 

Yüksek Reisliğe 

Seyrisefain idaresinin 1930 senesi bütçe ve memurları maaşlarının tevhit ve teadülü hakkındaki 
kanun lâyihaları iktisat Vekili Şakır ve Müdürü Umumî Sadullah Beyler hazır oldukları halde 
tetkik ve müzakere edildi. 

Mülhak bütçeler encümene çok geç olarak tevdi edilmiş olmasından bunlardan teşkilâtları va
si olanlarının esaslı bir tetkike ve aralarında ahenk ve teadül teminine imkân bulabilmek üzere ma
aş ve derecelerinin tasnifini gelecek seneye talik etmek muvafık görülmüş ve Seyrisefain ida
resi memurları maaşlarının tevhit ve teadülü hakkındaki kanun lâyihası da bu sebepten tetkik 
olunmamıştır. 

Seyrisefain idaresinin 1930 senesi masrafı için (A) cetvelindeki birinci fasıl maaşların tev
hit ve teadülü hakkındaki kanunun talik edilmiş ve gecen seneki kadroların esas tutulmuş ol
ması üzerine Hükümetin teklifinden ( 173 095 ) lira noksan fakat ücret kısmına yeni alınacak 
vapurlar mürettebatının ve masraf kısmından kadroya alınan kılavuzlar, havuz ve Yalova teşki
lâtına ait müstehdemin ücuratınm ilâvesi netieesile geçen senekinden ( 183 332 ) lira fazla olarak 
kabul edilmiştir. 

idarenin bu seneki kadrosuna ilâve edeceği ve Iskenderiyeye işleteceği vapurlar masraflarının 
inzimamı netieesile ikinci fasıl ( 3 178 740 ) lira olarak tespit edilmiştir. 

Üçüncü fasıl geçen senenin aynidir. 
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Dördüncü fasıl artan mürettebatın iaşe bedel ve masrafı karşılığı olarak geçen seneden 

( 11 000 ) lira fazlalık göstermektedir. 
Beşinci fasıl - Geçen seneden (99 646) lira noksan olarak teklif ve kabul olunmuştur. 
Hülmmetin teklifi veçhile kabul edilen altıncı fasıl geçen seneden (5 000) lira noksan ve yedinci 

fasıl mubayaa edilecek hizmet otomobili esmanının ilâvesile (6 000) lira olarak teklif ve kabul 
edilmiştir. 

Yalova kaplıca ve plajları için sekizinci fasla mutedavil sermaye olarak teklif edilen (85 000) 
lira (50 000) liraya indirilmiştir. 

Dokuzuncu fasıl geçen senenin aynidir. 
Onuncu fasıl geçen seneden (10 000) lira fazlasile kabul edilmiş ve eski seneler düyunu namile 

açılan on birinci fasla (57 000) lira konulmuştur. Bu suretle masraf bütçesi (5 448 954) lira olarak 
tespit olunmuştur. 

Esbabı mucibe mazbatasındaki malûmata ve alınan izahata nazaran varidat tahminatının 1929 
senesi tahakkuklarına istinat ettiği anlaşılmış ve birinci fasıl dördüncü madde unvanının istanbul 
- İzmir ve iskenderiye suretinde tashihi ve bu hattan alınacağı tahmin olunan 156 000 lira varidatının 
ilâvesile (2 677 300) lira olarak kabul edilmiştir. 

ikinci fasıl geçen seneden (42 080) lira fazla olarak tahmin edilmiş ve bu, marmara hattındaki 
inkişafa nazaran varit görülmüştür. 

Geçen senekinden pek az fark gösteren üçüncü, dördüncü ve beşinci fasıllar ile altıncı muhtelif 
gelirler faslı burada ki (254 677) lira fazlalığın mutedavil sermaye ile idare edilen havuzlar ve Yalova 
varidatının ilâvesinden mütehassil olduğu anlaşılmakla teklif veçhile kabul edilmiştir. Bu seuretle 
seyrisefain idaresinin varidat yekûnu umumî bütçeden verilecek olan (400 000) lira ile ceman 
(5 467 120) liraya baliğ olmuştur. 

Alınan izahata nazaran umumî bütçeden yapılacak bu muavenetin idarenin bedelsiz hizmetlerle, 
Mısıra yaş meyve ve sebze nakli, seyyah celbi gibi birçok noktalardan' ehemmiyet ve faydalı olan 
iskenderiye hattının bidayette istilzam edeceği fazla masrafının kısmen karşılığı ve bu sene inşası 
düşünülen yeni vapurun tezgâha konulması masrafı mukabili olduğu anlaşılmıştır. Umumî Heye
tin tasvibine arzolunur. 

Reis R. V. M. M. 
istanbul Bursa Gazi Antep Aydın Burdur Diyarbekir Erzurum Elâziz 
Fuat Muhlis Remzi Mühendis Vahit Büstü H. Aziz H. Tahsin 

Mitat 
İsparta Konya Kütahya Tokat Yozgat Maraş 

Mükerrem K. Hüsnü Niyazi Asım A. Şevki S. Sırrı Y. Behçet 



Seyrirefain İdaresinin 193C 

Hükümetin teklifi 
MADDE 1 —- Seyrisefain idaresinin 1930 malî 

senesi masarifi için merbut (A) işaretli cetvelde 
gösterildiği üzere (5 411 120) lira tahsisat ita kılın
mıştır. 

MADDE 2 — Seyrisefain İdaresinin 1930 malî 
senesi masarifine karşılık olan varidat merbut (B) 
işaretli cetvelde gösterildiği üzere (5 411 120) lira 
tahmin edilmiştir. 

MADDE 3 — Seyrisefain İdaresinin 1930 sene
sine devredilecek mevcudu ile senei mezkûrede ta
hakkuk edecek fazlai varidatını ve bütçedeki muhas-
sasatmdan vukubulaeak tasarruf atını vapur muba
yaasına, rıhtım ve iskeleler inşasına tahsis ve sarfa 
meclisi idare mezundur. 

MADDE 4 — Seyrisefain İdaresinin 927 senesi 
bütçesinin altıncı maddesile istikraza mezuniyet 
verilmiş olan beş milyon liranın bakiyesi için 930 
senesinde de maddei mezkûre hükmü tatbik olunur. 
Ve bu suretle istikrazdan tahassül edecek mebaliğ 
bir taraftan 930 senesi varidat bütçesine irat kayit 
ve diğer taraftan masraf bütçesinin beşinci serma
ye işleri faslının birinci maddesine tahsisat olarak 
ilâve edilir. 

MADDE 5 — Seyrisefain İdaresinin umum va
ridat ve masarifat evrakı müsbitesi Divanı Muhase
batça tetkikatı icra edildikten sonra idarece hıfzo-
lunur. s 

MADDE 6 — 1066 numaralı kanunla meclisi 
idare azalarına verilmekte olan ücreti huzurların 
miktarı beher içtima için reise 45 ve azalara otuzar 
liraya iblâğ edilmiştir. 

) malî senesi bütçe kanunu 

Bütçe Encümeninin tadili 
MADDE 1 — Seyrisefain İdaresinin 1930 malî 

i senesi masarifi için merbut ( A ) işaretli cetvelde 
gösterildiği üzere ( 5 448 954 ) lira tahsisat ita 
"kılınmıştır. 

j MADDE 2 — Seyrisefain İdaresinin 1930 malî 
senesi masarifine karşılık olan varidat merbut (B) 
işaretli cetvelde gösterildiği üzere ( 5 467 120 ) 
lira tahmin edilmiştir. 

MADDE 3 — Seyrisefain İdaresinin 1930 se
nesine devredilecek mevcudu ile senei mezkûrede 
tahakkuk edecek fazlai varidatını ve bütçedeki 
muhassasatından vukubulaeak tasarrufatını vapur 
inşa ve mubayaasına, rıhtım ve iskeleler inşasına, 
tahsis ve sarfa Meclisi İdare mezundur. 

MADDE 4 T- Aynen 

MADDE 5 — Aynen 

Tayyedilmiştir. 

MADDE 6 — 1929 ve 1930 bütçelerile Seyrise
fain memurlarına 1928 kadrosuna nazaran tahsi
satı maktua suretile vukubulan zamlar maaşatın 
tevhit ve teadülü hakkındaki kanun mucibince 
yapılacak tasnifte bir hakkı müktesep addedilmez. 

MADDE 7 — Seyrisefain İdaresinin 1930 kad
rosu merbut (C) cetvelinde gösterilmiştir. 

• 



- 2 5 -
MADDE 7 — Bu kanun 1 haziran 930 tarihin

den muteberdir. 

MADDE 8 — Bu kanunun ahkâmını icraya 
Maliye ve îktısat Vekilleri memurdur. 

3 0 - 4 - 9 3 0 
Bş. -V. Ad. V. M. M. V. Da. V. 
îsmet M. Esat M. Abdülhalik Ş. Kaya 
Ha. V. Ma. V. Mf. V. Na. V. 

Dr. T. Rüştü Ş. Saraçoğlu Cemal Hüsnü Recep 
îk. V. S, î. M. V. 
Şakir Dr, Refik 



A - Cetveli 
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1 

1 
2 

3 
4 
5 

1 

2 
3 

4 

5 
6 
7 
8 

1 

1 

2 
3 

Muhassasatın nev'i 

Maaş, ücret, tahsisat 

Umum Müdür ve muavini maaş ve tahsisatı maktuaları 
tdarei merkeziye, fabrika ve ambar ve savahili müte-
cavire ve bilûmum merakip ve sefaini bahriye memur
ları ve müstahdemleri maaş ve tahsisatı maktuaları 
Mütekaidin, eytam v eeramil maaşatı 
Tahsisatı fevkalâde 
Ücret 

Fasıl yekûnu 

Masarif 
Acenteler aidat ve masrafları, kılavuzluk, tahmil ve 
tahliye masrafları, tazminat ve simsariye 
Vergi ve rüsum ve icar bedeli ve mukataatı vakfiye 
Eşye v emalzemei müstehlike ve matbua ile kömür, 

tenvir ve teshin, tedavi, ilânat, reklâm, kablo, telefon 
esman ve masarif ve ücuratı 
Bilûmum inşaat, tamirat, tefrişat masarifi ile amele 
ücuratı 
Harcirah, yevmiye ve meclisi idarenin içtima ücreti 
Mahkeme ve dava ücret ve masrafı 
Masarifi müteferrika ve mütenevvia 
Tahlisiye ve müsademe masrafı 

Fasıl yekûnu 

Mükâfat ve ikramiye 
Nakdî mükâfat ve vefat eden müstahdemin ailelerine 
ve müstahakkı tekaüt olmayıpta idare hizmetinden 
çıkarılacaklara verilecek ikramiye 

• 
Zabitan ve mürettebatın iaşe bedel ve masrafı 
Sermaye işleri 

Merakip TO sefaini bahriye mubayaa ve isticar esman 
ve masarifi 
îstikrazatın resülmal ve faizleri karşılığı 
Sigorta ücret ve sermaye imha bedeli 

Fasıl yekûnu 

1930 senesi için 

Hükümetçe 
talep edilen 

11 700 

| 1 618 608 
36 000 

1 ° 
i ° 

1 666 308 

201 480 
300 000 

1 708 600 

643 460 
28 240 

4 000 
40 000 
15 000 

2 941 140 

25 000 

1 4 2 9 5 2 

• 
1 

410 964 
20 000 

430 9651 

Encümence 
kabul edilen 

. 7 620 

391 593 
5 000 

879 000 
210 000 

1 493 213 

216 840 
335 000 

1 900 000 

647 900 
20 000 

4 000 
40 .000 
15 000 

3 178 740 

25 000 

1 5 1 OOO 

1 
411 000 

20 000 
431 001İ 
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Muhassasatrn nev'i 

îdâre ve fabrika ikrafc ve teavün sandıklan sermayesi 

Hizmet otomobil masrafı 

Mubayaa 
Tamir 
İşletme 

Fasıl yekûnu 

Yaluva kaplıca ve plajları mütedavil sermayesi 

Reddiyat 

Geçen sene düyunu 

Eski seneler düyunu 

1928 senesi düyunu karşılığı 
1927 » » » 
1926 » » » 

Fasıl yekûnu 
UMUMÎ YEKÛN 

1930 senesi için 

Hükümetçe 
talep edilen 

5 0 0 0 

4 000 
1 000 
1 000 

6 000 

85 0 0 0 

2 0 0 0 

50 0 0 0 

29 955 
22 800 

4 000 

56 755 
5 411 120 

Encümence 
kabul edilen 

5 ÖOO 

4 000 
1 000 
1 000 

6 000 

50 0 0 0 

2 0O0 

50 0 0 0 

30 200 
22 800 

4 000 

57 000 
5 448 954 

• 
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B - Cetveli 

Varidatın nev'i 

Akdeniz ve Kara deniz hatları hasılatı 

Trabzon hattı 
îstanbu - Mersin hattı 

» Antalya » 
» İzmir - iskenderiye 

Edremit ve Ayvalık 
Bozca ada ( îmroza kadar ) 
Zuhurat, kömür ve saire nakliyatı 

Fasıl yekûnu 

Marmara hattı hasılatı 

Mudanya hattı 
Bandırma » 
Kara Biga » 
îzmit » 

Fasıl yekûnu 

İstanbul iç hatlar hasılatı 

Adalar hattı 
Kadıköy » 

Haydarpaşa » 
Anadolu » 
Yaluva » 

Fasıl yekûnu 

Nakliyat ve sevkiyatı askeriye hasılatı 

Kılavuzluk ve romorkörcülük hasılatı 

1930 senesi için 

Hükümetçe 
tahmin edilen 

1 308 200 
419 700 
255 300 
417 000 

78 800 
7 300 

35 000 

2 521 300 

143 000 
250 000 
218 000 

24 400 

Encümence 
tahmin edilen 

İ 308 200 
419 700 
255 300 
573 000 

78 800 
7 300 

35 000 

2 677 300 

635 400 

331 400 
404 100 
295 000 

77 200 
45 000 

1 152 700 

7 5 0 0 0 

1 8 0 0 0 0 

143 000 
250 000 
218 000 
24 400 

635 400 

331 400 
404 100 
295 000 

77 200 
45 000 

1 152 700 

7 5 0 0 0 

1 8 0 0 0 0 



- 2 9 
MttMMHMMİMMl 

Fa
sıl

 

6 

7 

M
ad

de
 

1 
2 
3 

Varidatın nev'i 

Muhtelif hasılat 
Kahve ocakları hasılatı 
Binalar » 
Perakende » 

Fasıl yekûnu 

Devlet bütçesinden verilecek olan 

UMUMÎ YEKÛN 

1930 senesi için 

Hükümetçe 
tahmin edilen 

16 000 
62 300 

268 420 

346 720 

500 000 
5 411 120 

Encümence 
tahmin edilen 

16 000 
62 300 

268 420 

346 720 

400 000 
5 467 120 



C - Cetveli 

Memuriyetin nev'i Adet Maaş Ücret 

Umumî müdür 
tfmumî müdür 

Kişim âmiri 
Memur 

» 
Baş mürettip 
Refiki 

Kısım âmiri 
Memur 

» 
» 
» 

Kısım âmiri 
Dosya memuru, 
Memur 
Mahzeni evrak 

muavini 

Mûdİriyet halemi 

İstatistik kalemi 

Evrak kalemi 

, müsevvit 

memuru 

Kamorot 
Kısım âmiri 
Memur 

» 
» 
» 

iaşe ambar memuru 
İaşe muhasebe 
Ambarcı 

/ ve iaşe ve 

memuru 

Mütehassıs kamarot ı 

Birinci sınıf kamara 

i 
1 

< 

i 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 

1 
2 
1 
1 

150 
100 

50 
40 
25 

40 
25 
20 
15 
12 

60 
20 
15 
17 

demirbaş kısmı 

ve aşçı muallimi 
memuru 

ikinci sınıf kamara memuru 
Baş kamarot 

1 
1 
1 
2 
3 
1 
1 
1 
3 
9 
9 

10 

60 

30 
25 
20 
40 
40 
12 

15 
12 
12 

80 
45 

80 

400 

350 
35 

8 

10 

5 

10 

15 
5 
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Memuriyetin nev'i Adet 

Birinci sınıf kamarot 30 
îkinci sınıf » 104 
Üçüncü sınıf » 129 
Aşçı 4 

» 4 
» 25 
» 18 

Teftiş kısmı 
Baş müfettiş 1 
Müfettiş 2 

» 2 
» 1 
» 1 

Muamelâtı zatiye 
Müdür 1 
Kısım âmiri 1 
Memur 1 

» 2 
* 1 

Muhasebe şubesi 
Müdür 1 

Muavin 1 

Varidat kısmı 
Kısım âmiri 1 

Memur 1 
» 1 
» 2 
» 1 

. » 2 
» 2 

Tabı, tevzi kısmı 
Kısım âmiri 1 
Memur 1 

» 1 
» 3 

Maaş 

10 
7 
5 

15 

10 
5 

60 
50 
40 
25 
20 

60 
20 
20 
15 
15 

80 
60 

50 
40 
35 
30 
17 
15 
15 

25 
17 
15 

15 
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Memuriyetin nev'i Adet Maaş Ücret 4jj 

Masraf ve bütçe kısmı 
Kısım âmiri 
Memur 

» 
» 
» 

Mutemet 
Evrak memuru 

Vezne 
Baş veznedar 
Veznedar 

» 
Kâtip 
Tahsildar 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
4 

Defteri kebir kısmı 
Kısım âmiri 
Memur 

» 
» 
» 

1 
1 
1 
1 
1 

Levazım şubesi 
Müdür 
Muavin 

Levazım mübayıat 
Kısım âmiri 
Memur 

» 

1 
1 

kısmı 
1 
1 
1 

50 
35 
20 
15 
15 
30 
15 

50 
30 
25 
17 
20 

40 
40 
25 
15 
15 

80 
60 

40 
35 
17 

Levazım münakasat ve müzayedat kısmı 
Kısım âmiri 
Memur 

» 

Evrak ve dosya memuru 
Daktilo 

1 
1 
1 
1 

12 

40 
25 
30 
15 

40 

15 
10 
10 
5 

10 
5 

15 

5 
10 

15 

10 
10 

35 
15 

10 
10 
5 

10 
10 
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Memuriyetin 

Kısım âmiri 
Muavini 
Memur 

» 

Ambarcı 

Kısım âmiri 
Muavini 
Tevzi memuru 
Ambarcı 

Kısım âmiri 
Mimar 

nev'i 

Levazım 

Kömür 1 

Adet 

ambarı 

ambarı 

Mimarî kısmı 

İskeleler inşaat ve tamiratı mü 
temadiyesine nezarete memur 
Kâtip 

Daire memuru 
Merkez hademeleri 

» » 
» » 
» » 

Daire 

Merkez gece bekçileri 
» » » 

Telefon memurları 
» » 

Şoför 
Muavini 

-

1 
1 
1 
1 
5 

1 
1 
2 
2 

1 
1 

1 
1 

memurluğu 
1 
4 
2 
3 

12 
2 
8 
1 
3 
1 
1 

İşletme ve güverte şubesi 
Müdür 
Muavini 

» 
Başkâtip 

1 
1 
1 
1 

Maaş Ücret 

40 
30 
20 
17 
12 

40 
20 
15 
12 

70 
50 

125 
20 

15 
13 
11 
9 

10 
12 
10 
15 
12 

80 
60 
50 
45 

:tu
a 

«s 
:> 

15 

5 

10 
10 

5 

5 
4 
2 
4 

35 
20 

25 
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Memuriyetin nev'i 

Âmir 
» 

Memur 
» 

» 

Cer memuru 
Kılavuz muhasebe memuru 
izmir kılavuz mutemedi 

Adet 

1 
1 
1 
2 
2 . 
1 
1 
1 

Tadat v tetkik kısmı 
Kısım âmiri 
Memur 

» 

» 
» 

» 

Makine şubt 
Müdür 
Muavini 
Makine müfettişi 

» » 
Telsiz müfettişi 
Baş kâtip 
Memur 

» 

1 
4 
4 
1 
2 

10 

İSİ 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Fabrika Müdürlüğü 
Müdür 
Mütehassıs 
Mühendis 
Ressam 
Elektirik mühendisi 
Muhasebe kısım baş memuru 
Memur 

» 

» 

Mutemet 
Tahrirat memuru baş memuru 
Memur 

1 
1 
3 
3 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 

Maaş 

35 
30 
25 
20 
15 
30 

40 
16 
16 
16 
15 
12 

80 
60 

45 
30 
20 

50 

50 

17 
13 
15 

20 
15 
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Memuriyetin nev i 

Mağaza baş memuru 
Memur 

» 

Baş tabip 
» » 

Sıhhiye memuru 
» » 

Tathirat memuru 
» » 

Tabip 
Kimyager 

Tebdbet 

Adet 

1 
2 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
9 
1 

îdare avukatlığı 
Müşavir avukat 
Avukat 

» 
Memur 

Sevahili mütecavire 
Baş memur 

Baş memur muavini 

memurin 

Yalova iskele ser memur ve irtibat 
Aboneman gişe memuru 
Aboneman vesika memuru 
Torba memuru 

İskeleler 
Baş memur 

» » 
» » 
» » 

Yalova gişe memuru 
Birinci sınıf gişe memuru 

» » » » 
İkinci sınıf gişe memuru 
Yük memuru 

1 
1 
1 
1 

Maaş 

25 
17 
15 

60 

12 
12 
15 
12 

30 

Ücret 

110 

70 

;tu
a 

10 

15 

5 
10 
4 
2 

4Yevmi-
yeli 

200 
140 
120 

ve müstahdemini 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

2 
1 
2 
1 
2 
6 
1 

24 
6 

30 
20 
20 
12 
11 
10 

15 
14 
13 
12 
14 
12 
14 
11 
11 

15 

15 
10 
10 
5 
2 
2 

10 
12 
14 
5 

10 

2 
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Memuriyetin nev'i Adet Maaş Ücret 

Kapı memuru 
» » 

Birinci sınıf mevki memuru 
Yalova iskele kapı memuru 
Çımacı 
Yalova ve Tekirdağ çımacıları 
İkinci sınıf mevki memuru 
İhtiyat gişe memuru 

» mevki memuru 
» kapı memuru 

31 
7 

10 
1 
16 
2 

10 
2 
8 
8 

10 
11 
12 
13 
7 

30 
11 
11 
11 
11 

Bilûmum merakip ve sefaini bahriye memurin ve 
Müstahdemini 

Süvari 

İkinci kaptan 

Üçüncü kaptan 
» » 

Mülâzım kaptan 
Motor kaptanı 

Kâtip 

Kâtip muavini 
Güverte lostramosu 

» » 
Marangoz 

» 
Ser dümen 

Güverte kısmı 
12 
13 
13 
4 

15 
1 
5 

11 
13 
3 

11 
8 

32 
1 
2 
2 
9 

10 
4 

18 
1 

49 
1 
8 
3 

70 

50 
40 
35 
30 
30 
25 
20 
35 
25 
20 
25 
15 
10 
30 
15 
13 
30 
20 
15 
13 
20 
12 
15 

8,5 
10 

8,5 
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Memuriyetin nev'i Adet Maaş Ücret 

Ambarcı 
Tayfa 

» 
Su dubaları reisi 
Mavnalar reisi 

Makine kısmı 
Baş makinist 

» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 

îkinci makinist 
» » 
» » 

ikinci makinist 
» » 
» » 

Üçüncü makinist 
» » 
» » 

Dördüncü makinist 
Mülâzım makinist 
Motor makinisti 

» » 
» » 
» » 

Telsiz telgraf istasyon memuru 
» » memuru 
» » » 
» » » 

Elektrik memuru 
» » 

Kazancı 
Makine lostramosu 
Vinççi 

» 
Yağcı 

52 
4 

263 
2 

20 

12 
14 
11 
4 

15 
1 
5 

11 
10 
12 
10 
4 
2 

10 
11 
1 
9 

10 
2 
1 
1 
4 
3 
1 

11 
11 
9 
3 
6 

47 
2 

95 
14 

8,5 
8,5 

6,10 
9 
9 

50 
40 
35 
30 
30 
25 
20 
35 
25 
25 
20 
20 
15 
20 
15 
15 
15 
10 
20 
35 
15 
12 
20 
25 
20 
15 
20 
15 
12 
12 
10 
8,5 
8,5 

10 
10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 
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Memuriyetin ne4'i 

Ateşçi 
» 

Kömürcü 
» 

Dalgıç 
Pilot 
Tahtelbahir demirci ustası 

Yalova 
Müdür 
Baş makinist 
Doktor 
Muhasip 
Kabul memuru 
Demirci ustası 
Marangoz ustası 
Veznedar 
Muhasip muavini 
Sıhhiye memuru 
Masajcı 
Makinist 
Elektirikçi 
Şoför 

» muavini 
Portiyer 
Su tevzi memuru 
Erkek kamarot 
Aşçı 
Çamaşır memuru 
Banyo memuru 
Portiyer muavini 
Erkek kamarot 
Kadın » 
Bahçivan 
Bekçi 
Aşçı yamağı 
Pikolo 
Bahçivan 

Adet K 

6 
302 

3 
205 

1 
1 
1 

kaplıcaları 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
2 
2 

I) 
2 
1 
4 
1 
2 
1 
1 

13 
11 
14 
4 
2 
9 
1 

laaş t 

10 
8,5 
8,5 
6,10 

40 
15 
40 

[1] 

«4-> 

)cret .g 

I 

2 

175 
105 
105 
105 
90 
90 
90 
80 
75 
75 
75 
75 
75 

65 
60 
60 
60 
60 
47 
42 
30 
30 
30 
30 
25 
20 
60 

il] yevmiye ile 
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Memuriyetin nev'i 

Yaluva 
Müdür 
Plajlar gişe memuru 

» kontrol memuru 
Çamaşır memuru 
Plaj ve muhafaza memuru 

plâjlc 

Havuzlar 
Müdür 
Inşaiye mühendisi 
Makine şefi 
Havuzlar muhasibi 
Makinist 
Dalgıç 
Kalem âmiri 
Mağaza memuru 
Hademe 
Yağcı 
Ateşçi 
Kömürcü 

Kılavuzlar 
Kılavuz 

» 
Rıhtım kaptanı 
Kılavuz mülâzimi 
İşaret memuru 
Kılavuz hademesi 

Adet 

vn 
1 
1 
2 
1 
4 

1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
4 
4 
2 

5 
31 

1 
1 
1 
3 

İstanbul Baş Acantalığı 
Baş acenta 
Şube acentesi 
Veznedar 
Navl ve havale memuru 
Ser tahliye memuru 
memur 

» 
» 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

17 
8 

Maaş 

60 
50 
25 
30 
30 
25 
20 
15 

Ücret 

140 
90 
70 
70 
60 

220 
175 
140 
115 
90 
90 
80 
75 
42 
42 
42 
35 

175 
140 
115 
70 
47 
42 

M
ak

tu
a 

15 
15 
15 
15 
15 
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Memuriyetin neu'i 

Memur 
» 
» 

Hademe 
» 

Ağnam memuru 

Adet 

11 
3 
3 
1 
2 
1 

Maaş 

14 
12 
10 
13 
9 

Ücret 

30 

-t-> 
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SIRA JVo 168 

Devlet Demiryolları ve Limanları Umum Müdürlüğü 1930 
senesi bütçesi hakkında 1/661 numaralı kanun 

lâyihası ve Bütçe Encümeni mazbatası 

T. C. 
Başvekâlet 

Muamelât Müdürlüğü 
. Sayı: 6/1406 

1 - V - 1930 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 
Nafıa Vekâletince tanzim ve Maliye Vekâletinin 30/4/1930 tarihli tezkeresile tevdi olunan ve 

îera Vekilleri Heyetinin 30/4/1930 tarihli içtimaında Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan Devlet De
miryolları ve Limanları Umum Müdürlüğünün 1930 senesi bütçe kanun lâyihası ile esbabı mucibe 
mazbatası ve merbutu cetveller leffen takdim olunmuştur. 

Muktazasmm ifa ve neticesinin iş'arına müsaade buyrulması rica olunur efendim. 
Başvekil 
İsmet 

Esbabı mucibe 

Devlet Demiryolları ve Limanları Umumî idare
sinin 1930 malî senesi bütçe projesi merbuten tak
dim kılınmıştır. 

Varidat ve masraf erkanımın vaz'ında nazarı 
dikkate alınan hususat ile bütçe kanununun tedvi
ninde âmil olan nikat berveçhi ati arzolunur: 

A: Varidat 

1929 bütçesinde işletme varidatı miktarı 
(14 226 000) lira tahmin edilmiştir. Meclisi Âliye 
hakikî bir bütçe takdimi hususunda umumî idare
nin gösterdiği tekayüdün memnuniyetle ifade edile
cek bir neticesi olarak 1929 senesi ilk sekiz ay zar
fında (10 326 350) lira işletme varidatı tahsil 
edilmiştir. Bu miktar nazarı mutaleaya alınacak 
olursa sene nihayetinde bütçe ile tahmin edilen 
miktarın tamamile elde edilebileceği şüphesizdir. 
Kânunusani 1930 gayesine kadar tahsil edildiği 
zikredilen işletme varidatı meyanında şubat 1930 
dan itibaren işletmeye açılmış olan (130) kilomet
relik Kayseri - Şarkışla hattının getireceği hasılat 
ile mart 1930 dan itibaren Kütahya hattında Balı
kesir istikametinde açılacak (40) kilometrelik Tav

şanlı-Değirmisaz hattından mayıs 1930 gayesine 
kadar tahassül edecek varidatın dahil olmadığını 
ehemmiyetle kaydetmek icap eder. 

Devlet Demiryolları ve Limanlan Umumî 
İdaresi tarafından 1929 malî senesi iptida 

^,sma isletilmekte olan hutut 

Haydarpaşa - Ankara : 
Eskişehir 

Ankara 
Kütahya 
Samsun 
Erzurum 

- Yenice : 

- Kayseri 
- Tavşanlı 
-Zile 
- Sarıkamış 

577 (Şube 
730 » 

380 
51 

215 
• 261 

hatları dahildi 
» » 

2364 

kilometre idi. Senenin ilk ayı içinde bu miktara 
1928 malî senesi zarfında mubayaa edilmiş olan 
(68) kilometrelik Mersin - Tarsus - Adana eylül 
1929 zarfında 143 kilometrelik Fevzipaşa - Gülbaşı 
ve şubat 1930 da 130 kilometrelik Kayseri - Şarkışla 
hatları iltihak etmiş ve yukarıda da arzedildiği veç
hile (40) kilometrelik Tavşanlı - Değirmisazda mart 
1930 zarfında işletmiye açılmış olacaktır. Şu halde 
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malî sene iptidasına 2364 kilometre ile giren Dev
let Demiryolları sene sonunda 2615 kilometreye 
varmış olacaktır. 

Büyük Meclisin kuvvetli muzahereti ile Hükü
metin takip ettiği demiryol programı günden güne 
hedefine yaklaşmakta ve her sene hatlarımız küçük 
görülmiyecek nisbetle artmaktadır. Bu tezayüdün 
en büyük neticeleri 1930 senesinde tezahür edecek
tir. Filhakika bu sene üzerinde çalışmakta oldu
ğumuz altı istikametten ilerliyen hatlardan ikisinin 
gayelerine erdiği ve ikisinin de mühim birer 
merhalesinin atlandığı görülecektir. 1930 sene
sinde işletme şebekemize iltihak edecek hatları
mız şunlardır: 

Şarkışla - Sivas : 92 
Değşirmisaz - Balıkesir : 162 
Irmak - Çankırı : 104 
Gölbaşı - Malatya : 100 

468 
Bu miktara resmen işletmiye açılmamış ol

makla beraber hat döşenmiş ve üzerinden müna
kalât icra edilmiş olan Filyosta (70) ve Samsun -
Sivas hattında Zileden itibaren (35) kilometrelik 
kısımları da ilâve etmek lâzım gelir. 

işte 1930 bütçesine işletme varidatının miktarı 
konulurken bu hesap ve mülâhazat nazarı dikkate 
alınmış ve mezkûr sene varidatı (16 500 000) lira 
olarak tahmin edilmiştir. Gerek 1929 varidatı ve 
gerek yukarda teşrih edilen sebepler ve memleke
timiz ziraat ve sanayiinin tedrici inkişafı ve bu 
sene ekinin diğer senelere nisbetle fazlalığı mütalea 
edilirse bütçeye kanan rakamın fazla telâkki olun-
mıyacagı takdir buyrulur. Bütçesinin hakikî va
ridatından fazla kabartmamağı şiar edindiğini he
men her sene muhammen miktarın fevkinde tah
silatı ile bilfiil ispat eden Umumî İdarenin 1930 
senesi işletme varidatı için koyduğu rakamın 
istiksar edilemiyeceği aşikârdır. Varidat bütçe
sinin işletme varidatını gösteren birinci kısmı 
hakkındaki mütaleatı bitirmeden işletilmekte olan 
hatların varidat ve masarifinin ve neticesinin muka
yesesini büyük bir memnuiyetle kaydetmek icap 
eder. 

Masraf bütçesinin tetkikinden de nıüsteban 
olacağı, veçhile, Devlet Demiryollarının işletme 
umumî masrafı (11 930 000) lira olarak tahmin 
edilmiştir. Kısmen inşaat işlerini de tedvir et
mekle beraber umumî idare masrafını teşkil eden 
730 000) lira ile mubayaa taksiti olan (3 200 000) 
lira da buna ilâve edilirse işletme varidatı ile kapa

nacak umumî masraf (15 860 000) liraya baliğ 
olmaktadır. 

Şu halde işletilmekte olan hatlar bütün kendi mas
raflarını kapattıktan sonra inşaata (640 000) lira 
raddesinde bir yardım temin etmektedir. Bu ra
kam az görülmemelidir. Evvelce Anadolu - Bağdat 
hattının iki, iki buçuk milyonu geçmiyen fazla 
varidatı ile mubayaa tasdikini temin edilip edil-
miyeceği tereddüdü mucip olmakta ve yeni yap
tırılmakta olan hatlar için zarurî bir açık kabul 
edilmekte idi. Buna rağmen gerek eski hatlarımız 
ve gerek bunlara inzimam eden yeni demiryolla-
rımız mubayaa taksitini kamilen tediye ettikten ve 
(400 000) lira açık veren Erzurum - Sarıkamış 
hattının bu açığını kapattıktan ve Umumî idare 
masrafına da karşılık teşkil eyledikten sonra inşa
ata da (640 000) liralık bir yardım sahası bırak
ması hakikaten göüs kabartacak bir neticedir. Geçen 
1929 bütçesinde varidatın ikinci muhtelif hasılat 
faslı ve 4 üncü Haydarpaşa Liman ve Rıhtım vari
datı maddelere tefrik edilerek gösterilmiş ise de 
tatbikatta pek birbirine memzuç olan bu varidatın 
tefrikinden amelî bir faide elde edilememiş oldu
ğundan 1930 varidat bütçesinde bu maddeler açıl
mamıştır. 

Mersin - Tarsus - Adana hattı hasılatı ile yeni 
işletmiye açılacak hatlar varidatı geçen sene ayrı 
birer fasılda gösterilmiş ise de bu sene bu hatlar 
hasılatı umumî işletme varidatı meyanına alındı-
sene Büyük Millet Meclisince Sivas - Erzurum hat-
lüzum görülmemiştir. Varidat bütçesinin ikinci kıs
mı inşaat masrafına karşılık olan varidattır ki, 
bilhassa iki noktada toplanır. Biri mukaveleleri 
mucibince inşaat gurupları ve müteahhitlere açılan 
veya açılacak krediler diğeri umumî bütçeden mu
avenet olarak muhassas mebaliğdir. 

Kredi miktarı 1930 senesi için ( 8 830 000 ) li
ra olarak tahmin edilmiştir. Bunun müfredatı şu
dur: 

1 - Yülyüs Berger mukavelesi mucibince Hükü
met lehine 1930 temmuzunda ( 16 250 000 ) mark
lık bir kredi açacak ve şirket evvelce aldığı avans
ları bu sene zarfında iade edecektir. 

Buna binaen, inşası bu şirkete verilen hatlar 
üzerinde şirketin önümüzdeki sene ( 10 000 000 ) 
liralık bir iş yapacağı tahmin edilmektedir. Bu işe 
mukabil mukavele mucibince tediye edeceğimiz pa
ra ( 5 850 000 ) liradan ibaret olup mütebaki 
( 4 150 000 ) lira kredi şeklini almaktadır. 

2 - Foks Brothers, Kayseri istasyon atelye tesi-
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Satım deruhte eden bu şirketle evvelâ mün'akit 
mukavelenin tadil zarureti hissedilmiş ve şirketle 
vukubulan temas neticesinde uzlaşma temin edile
rek mukavele evvelki malî esaslar dairesinde geçen 
ğından bunlar hakkında da yeniden fasıl ihdasına 
tının inşasına mezuniyet verilmiş olduğundan Kay-
seride yapılacak atelyenin şarka doğru ilerileyecek 
hatlarımızın hakikî ihtiyacına tekabül etmiyeceği 
ve yeni atelyenin Sivasta tesisinin daha zarurî 
olacağı düşünülmüş ve Kayserideki atelye inşaa
tından vez geçilmiştir. Şirkete buna mukabil An
kara istasyon tevsiatının inşası ile bazı inşaat 
noksanlarının ikmali ve Sıvastaki atelyenin tesisi
ne kadar bütün hatlarımız ihtiyacını temin edecek 
Eskişehir atelyesinin takviyesi işi tevdi olunmuş
tur. Ankara istasyonu halen günün meselesi ol
mak istidadını göstermiştir. Bu cihet şehrin i-
mar plânında ehemmiyetli bir mevkii haiz olduk
tan başka hattın Sivasa müntehi olması dolayısile 
nakliyatın tezayüdü ve birtaraftan Samsun hattı 
ile teessüs edecek rabıta ile diğer taraftan Irmak -
Ereğli hattının hitamı takdirinde iki cihetten 
Karadenize bağlanarak ehemmiyetinin tezayüdü 
ve bitmeğe yaklaşan Kayseri - Ulukışla hattının 
açılması üzerine bu yolu takip edecek olan Lon
dra - Kahire, Londra - Bağdat ekspreslerinin du
rağı olması Ankara istasyonuna hususî bir ehem
miyet ve kıymet verecektir. 

Ankara istasyonu; eski Anadolu hattının bir 
münteha istasyonu mahiyetinde ikinci hatta üçün
cü derecede ehemmiyeti haiz bir şekilde iken tesis 
edilmiş olan bu günkü vaziyeti ile bütün bu müna
kale ve muvasaleyi icra imkânsız kalacağından iki se
nelik bir müddet zarfında izah edilen hatların 
ikmali ile beraber bunun da intacı FOKS mukave
lesinin mephus yeni tadilâtı ile temin olunmuştur. 
Yeni tadilât mevzu ve müddetten gayri hususat 
için büyük bir değişikliği ihtiva eylememekte ve 
Hükümete yeni bir külfet tehmil etmemektedir. 

1930 senesinde yapacağımız tediyat eski muka
velede olduğu gibi (790 000) liraya yaklaşacak 
ve buna mukabil şirketin yapacağı iş te mukabili 
bono ile temin edilmek üzere bu miktarın bir bu-
çok misli fazlası ile (1 970 000) lirayı bulacaktır. 
Aradaki farkı teşkil eden (1 185 000) lira da bu 
şirket tarafından Hükümet lehine temin edilecek 
kredi olarak bütçenin iradına alınmıştır. 

3 - (5 330 000) lirayı bulan yukardaki iki kre
diden mütebaki (3 500 000) liraya gelince bu da 
Sit grubundan müdevver ve doğrudan doğruya 

Umumî îdare tarafından yaptırılmakta olan 
Kayseri - Sivas ve Turhal - Sivas hatları mü
teahhitlerine yaptıkları işin yüzde ellisinin tedi
yesi ve yüzde ellisinin bono ile tesviyesinden mu-
tahassildir. Bu kısımlar üzerinde 1930 inşaatı 
(7) milyon tahmin edildiği için nısfının krediye 
ilâvesi zarurî görülmüştür. 

Umumî bütçeden muavenet faslı geçen seneden 
(300 000) lira noksanı ile umumî bütçe de Nafıa 
Vekâleti tahsisatı arasına konmuş olan (27 900 000) 
liranın Devlet Demiryolları bütçesine aynen irat 
şeklinde naklinden ibarettir. 

Bu suretle Devlet Demiryolları ve Limanları 
Umumî idaresinin 1930 varidatı bütçesi (53 230 000) 
lira olarak vücude getirilmiştir. Bu meblâğ her 
ne kadar geçen sene bütçesi umumî yekûnuna 
nazaran (1 220 000) lira kadar noksan isede bu 
fark yukarıda da izah edildiği veçhile hakikî işletme 
varidatından tahassül etmeyip geçen sene bütçe
sindeki kredi miktarının bu seneye nazaran 
(3 194 000) lira fazla ve işletme varidatının yuka
rıya tavzih edildiği veçhile (2 274 000) lira noksan 
olmasından ve umumî bütçeden (300 000) lira nok
san muavenet edilmesinden mutahassıldır. 

B : Masraf 

Devlet Demiryolları ve Limanları Umumî idaresi 
her malî seneye iktisat ve tasarruf prensiplerine 
daha uygun bir bütçe ile girmektedir. Geçen 1929 
senesinin umumî idare masrafını muhtevi birinci 
kısmı (757 640) ve işletme masrafını ihtiva eden 
ikinci kısmı da (10 778 000) lira idi. Bu sene takdim 
edilen bütçe projesine nazaran birinci kısım 
(27 640) lira noksanile (730 000) ve ikinci kısım 
da (1 152 000) lira fazlası ile (11 930 000) liradır. 

Yukarıdanberi tafsil edilmekte olan Umumî 
İdarenin işletmekte olduğu hututun günden güne 
tezayüdü karşısında umumî idare merkezî teşkilât 
ve masrafının artması ihtiyacı tabiisine rağmen 
birinci maaş ve ücret faslı geçen seneye nisbetle 
(39 840) lira noksandır. Bu fasıl dahilindeki mad
delerde murakkam tahsisatın geçen senekine nisbetle 
farkları Anadolu - Bağdat işletme müdürlüğünün 
lağvi dolayısile umumî idare emrine alınan ve mu-
hassasatları muvakkat memurlar maddesinden tes
viye edilen memurlardan bir kısmının kadro dahili
ne alınması ve bir kısmının da müddeti hizmetlerine 
göre ikramiye itası suretile vazifelerine nihayet 
verilmesinden münbaistir. 

ikinci ikramiye faslı geçen seneki tahsisatın ay-
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nidir. Üçüncü idare masrafları faslının yekûnu 
geçen seneye nisbetle (28 500) lira fazladır. Bu
nun sebebi şebekenin artmasına binaen harcırah 
tahsisatının (6 000) lira arttırılması ve yeni hat-; 
lara sür 'atla mütehassıs memur yetiştirilmesi için . 
929 senesinde asgarî bir hadde tenzil edilmiş olan 

Şimendifer mektebi talebe adedinin tezyidi için 
bu maddeye ( 20 000 ) lira ilâve edilmesi; kırtasi
ye, matbu evrak ve mecmua bedelinin ihtiyaç nis
petine ( 6 000 ) lira ve mahkeme masrafının (500) 
lira çoğalmasıdır. Bu (32 500 ) lira fazlalığa mu
kabil merkezî teşkilât yeni yapılan binalar dola-
yısile icardan kurtarılmış olmasından dolayı 3 ün
cü maddeden ( 4 000 ) lira tasarruf edilebilmiş 
ve bu suretle fasıl yekûnu geçen seneye nispetle 
( 28 500 )lira fazlasile (110 00) lira olarak vü
cuda getirilmiştir. 

4 üncü fasıl geçene nipetle (10 000) lira 
noksandır. Bu fasıldan paramızın kiymetini muha
faza ve deviz buhranını izale için îcra Vekilleri 
Heyetince vazedilen esasata uyularak Avrupa tet
kik ve tahsil masrafı umumî idare namına halen 
tetkik ve tahsilde bulunanların masrafları ile se
nesi içinde hadis olacak zarurî vaziyetlere tekabül 
eyleyebilmek üzere asgarî bir hadde tenzil ve 
geçen seneye nispetle ( 15 000 ) lira tasarruf edil
miş buna mukabil tahsisatı kâfi gelmiyeıı beynel
milel şimendifer kongrasına iştirak maddesine 
(5 000) lira ilâve edilmiştir. 4 üncü madde ya
rış ve Islâhı nesli fers Cemiyetine yardım olarak 
verilecek ( 30 000 ) lira da dahil olduğu halde sa
bıkının aynidir. Diğer maddelerde de bir tebed
dül yoktur. 

Yukarıda da işaret edildiği üzere umumî idare 
maaşat ve masarifini muhtevi birinci kısım tahsi
satının geçen seneye nispetle ( 27 640 ) lira nok
san olması tahmin edilmiştir. 

İkinci kısım işletme masarifidir. Bu kısımda 
bahsedilen ( 1 152 000 ) lira fazlalık iki mühim 
zaruretin tabiî bir neticesidir. Birincisi varidat 
kısmında yazıldığı veçhile 1930 senesinde şebekeye 
( 468 ) kilometrelik yeni hattın iltihak etmesidir. 
Halen işlemekte olan hatların tulüne nispetle bu 
fazlalık % 17,9 nispetinde bulunmakta olmasına 
göre masrafın ayni nispette artması makul ve za
rurî bir tezayüttür. 

ikincisi varidatın artmasının masrafa tabiî olan 
tesiridir. Varidatın artması nakliyatın tezayüdün-
den doğar ve nakliyatın tezayüdü ise yeni trenler 
tahriki zaruretini istilzam ettirir. Bunun tevlit 

edeceği neticeler, şüphe yokki kilometre ikramiye* 
lerinin artması; yağ, kömür istihkakının çoğalması 
lokomotif ve vagonların hat ve köprüler tamiratının 
mahsus bir nisbette yükselmesi ile tecelli eder. 
Yalnız bu son sebep geçen seneye nisbetle yüzde 
on altı derecesinde bir fazlalık gösteren bu sene 
varidatına nazaran masrafın bu nisbetten yeni 
hatlardan mutahassıl varidata ait olan yüzde onu 
tenzil edildikten sonra mütebaki yüzde altısına 
yakın bir derecede artmasını intaç etmesi icap eder. 
Bu nisbette birinci sebep için mevzu yüzde on yedi, 
dokuz da ilâve edilirse bu seneki masrafın geçen 
senekinden yüzde yirmi üç, dokuz fazla olabileceği 
kabul edilebilir. Halbuki umumî idarenin bu sene 
teklif ettiği işletme masrafındaki (1 152 000) lira 
fazlalık geçen seneki masrafa göre yüzde on, altı 
nisbetini bile bulamamaktadır. Eğer bu miktar
dan umumî idare masrafında ait birinci kısımdaki 
noksan çıkarılarak hesap edilirse fazlalığın nisbeti 
ancak (yüzde sekiz, 8) tenezzül eder. 

Bu nisbetin kabule şayan olan fazlalık nisbetin-
den yüzde on beş noksan olduğu derpiş kılınır ve 
mukayesede nazarı dikkate alınmıyan malzeme fiat-
larındaki tezayüt de nazarı dikkate alınırsa bütçe
nin tanziminde hakikaten bir iktisat ve tasarruf 
zihniyetinin hakim olduğuna tereddüt edilemez. 

Bu kısmın müfredatına gelince: 5 inci maaşat 
faslı geçen seneye nisbetle ancak (350 000) lira 
arttırılmış ve ayni sebepten altıncı ikramiye faslı 
geçen senekinin (25 000) lira fazlasile teklif 
edilmiştir, idare masarifi kısmında hattın uzaması 
dolayısile çoğalması zarurî olan kilometre ikramiye
leri hasebile harcırah maddesine (65 000) kırtasi
ye ve demirbaş tamir ve tecdidine (10 000) ner bin 
memur ücretleri ile muayyen nisbeti dairesinde 
artan memurin tasarruf sandığı hissesi, şimendifer 
mektebi ve Eskişehir aile mektebi iaşe ve masarifi 
ile sıhhî muavenet maddesine (15 000) lira ve 
müteferrik masraflara (2 000) lira fazla konulmuş 
buna mukabil mahkeme masrafı ve aidat, zarar 
ve ziyan gecen seneki masarife kiyasen ( 1 000 ) 
ner lira tenzil ve işletmeden gayri melhuz masrafa 
lüzum görülmiyerek bu maddeden ( 3 000 ) lira 
tasarruf edilmiş ve fasıl yekûnu ( 1 000 000 ) li
ra olarak tespit olunmuştur. Geçen senekinden 
fazlalığı ( 120 000 ) liradır. 

Geçen senekine nispetle asıl mühim fark gös
teren ve göstermesi de pek tabiî olan fasıl 
fark gösteen ve göstermeside pek tabiî olan fasıl 
işletme masrafını muhtevi sekizinci fasıldır. Şim-



diye kadar tafsil edilen esbaba binaen bu faslın | 
kömür ve yağ bedeli, lokomotif ve vagonlarla hat
tın tamirine ait olan ilk üç maddesinden birin
cisi ( 175 000 ), ikincisi ( 150 000 ) ve üçüncüsü 
( 300 000 ) lira fazla olmak ve diğer maddeler ge
çen senekinin ayni bulunmak üzere fasıl yekûnu ge-1 
çen seneki yekûn olan ( 5 430 000 ) liradan 
( 625 000 ) lira fazlasile ( 6 055 000 ) liraya çı
karılmıştır. 

9 uncu sigorta ücret ve sermayesi faslı; demir 
yollarının şimdiye kada' tedricen toplanan sigorta 
primleri harici sigortalardan istianeyi gittikçe a-
zaltacak bir mahiyet iktisap ettiğinden gesen se
nekinin yarısı olarak ( 50 000 ) lira teklif ve ta
lep olunmuştur. 

Masraf bütçesinin 3 üncü kısmı inşaattır. Bun
lardan ücret ve yevmiyeler faslı görülen zarurete 
binaen ( 30 000 ) lira fazlasile ( 200 000 ) li
raya çıkarılmıştır. 

Asıl inşaat masrafını muhtevi 11 inci fasla 
mevzu tahsisatın hesabında esas olan avamil biri 
mukavele mucibince guruplar ve müteahhitler 
tarafından inşa edilmekte olan hatların inşa ve 
malzemesinin mubayaa ve diğeride bunlara ait 
malzemenin idarece deruhte edilen gümrük ve 
nakliye ücretleri istimlâk, istikşaf masrafları, he
nüz işletmiye açılmamış olan hatların işletme ma
sarifi ile peyderpey işletmiye teslim edilen yolla
rın noksanlarının ikmali de dahil olmak üzere 
alelûmum murakabe masrafını teşkil eder. Bul 
faslın mukaveleler ve bunlara müteferri ahkâm 
ile umumî idarece 1930 senesine isabet etmesi icap 
eden hakikî masraf yekûnu ( 41 820 ,000 ) liraya 
baliğ olmakta isede; (18 490 000)lira olan İsveç 
gurubu ve (7 000 000) lira tahmin edilen sitten 
müdevver Kayseri Sivas ve Turhal - Sivas inşaatın
dan (4 600 000) liralık bir tasarruf tahmin edildi
ğinden ve bütçenin, muvazenetini de ihlâl etmemek 
üzere inşaat için (37 170 000) lira tahsisat konul
muştur. 

Yalnız mukavelelerin tahmil ettiği vecaip 
karşısında iş yapıldığı takdirde tahsisat fikdanın-
dan dolayı bedelinin tediye edilmemesine imkân 
olmıyaeağından bu vaziyetin tehaddüsünde tahsi
sattan fazla tediye edilmesine mecburiyet hasıl 

oton ıfcezkûr (4 600 000) lira ile stok malzeme it-
harı için (400 000) lira ki ceman (5 000 000) lira
lık fazlalığın kredi ile mübayaat veya kısa vadeli 
istikrazlarla temini ve Maliye Vekâletinin bu mü
bayaat ve istikrazata kefaleti için geçen sene oldu
ğu gibi kanuna bir madde ilâve edilmiştir. 

I Masraf bütçesinin son faslı Anadolu ve Mersin 
- Tarsus - Adana hatlarının mubayaa taksitidir. 
Geçen senekinden (200 000) lira fazla olan bu 
fasıldaki tezayüt- isviçre frangı olarak tediyesine 
mecbur olduğumuz taksit miktarının geçen seneye 
nazaran (400 000) frank fazla olmasından ve İsviç
re frangmın tereffüünden neş'et etmektedir. 

C: Bütçe kanunu 

Kanunun bir ve ikinci maddeleri yukarıdaki 
fıkralarda terşih edilen masraf ve varidatın alel
usul kanunu medenide ifadesi için konulmuştur. 
«3» üncü madde şimdiye kadar kanun ve nizamlara 
müsteniden mer'iyet kesbetmiş olan tariflerin 1930 
senesinde mer'iy etinin devamını temin etmektedir. 
Bu maddeye yeni bir hüküm olmak üzere yalnız 
inşa safhası ikmal edilmiş veya devam etmekte 
bulunmuş olup henüz işletilmeye açılmamış olan 
hatlar üzerinde yapılacak nakliyattan istifa edilen 
ücretlere kanunî bir mahiyet izafesi için yeni bir 
muvakkat tarife tezyil edilmiştir. 

«4» üncü madde, Umumî İdare ve şuabatmın 
kadrolarını gösterir. Devlet memurları maaşlarının 
tevhit ve teadülüne dair kanun ahkâmına tevfikan 
vücuda getirilicek olan kanun için hazırlanan 
projedeki esaslar dairesinde Umumî idare memur
larının adet kadrosu kanuna raptedilmiştir. Mu
vakkat memurlar ile ne adet ve ne ücret itibarile 
kadroya raptına imkân olmıyan sanatkâr, amele, 
hademe ve işçilerin kadrosunun tespitine Umumî 
idarenin salâhiyeti teyit olunmuştur. 

«5» inci madde, masraf esbabı mucibesinde tav
zih edilen fazla inşaat ve stok malzeme bedelinin 
tediyesini temin için geçen seneki kanunun «4» üncü 
maddesinin, yalnız salâhiyet miktarı (1 000 000 lira 

I tenzil edilerek aynen naklinden ibarettir. 
Altı, yedi ve sekizinci maddeler her kanuna 

konması mutat olan ve kanunun muayyen eşkâlini 
I tamamlamaya matuf bulunan maddelerdir. 
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Öütçe Encümeni mazbatası 

^.B.M.M. 
Bütçe Encümeni 
Karar No. 108 21/V/1930 
Esas No. 1/661 

Yüksek Reisliğe 

Devlet Demiryolları ve Limanları idaresinin 1930 senesi varidat ve masraf bütçeleri 53 230 000 
lira olarak teklif olunmuştur. 

1929 varidat bütçesi 54 450 000 lira olarak görülmesine nazaran 1930 senesinde 1220 000 lira bir 
noksanlık görülmekte isede bu vaziyet 1929 varidat bütçesinde mukaveleleri mucibince inşaat gurupla-
rınca ve müteahhitlerce açılan ve açılacak olan kredi faslında görülen 12 024 000 lira yerine bu defa 
mukaveleleri muktazası olarak 8 830 000 yani 3 194 000 lira noksan konulmasından ileri gelmekte 
olup hakikatte aşağıda zikrolunacağı veçhile takriben beş yüz kilometroya yakın yeni hatların müna
kaleye küşadı ve bunların istilzam ettirdiği memurin-ve vesaiti nakliye, kömür, yağ masarifi, yol 
ve mebani tamiratı bedelâtı gibi bir çok masarif icrası esbabile bir milyon yüz yirmi bin lira derecesin
de bir fazlalık mevcut bulunmaktadır. 1930 senesi varidat bütçesinde işletme hasılatında 1929 senesine 
nazaran 2 993 000 lira fazla görülmekte olup yapılan tetkikat neticesinde bilhassa bu sene memlekette 
görülen feyz ve bereket tesirile bu miktarın fevkinde bir hasılat elde edilmesi ihtimal dahilinde görül
müş, diğer fasıllarda şayanı zikir bir tahavvül görülmemiş yalnız altıncı fasılda yukarıda arzolunduğu 
veçhile mukavelenameleri mucibince idareye açacakları kredi miktarı hesaba müsteniden ve geçen se
neye nisbetle 3 194 000 lira noksan ile 8 830 000 lira vazolunmuş ve 7 inci fasıl ise geçen seneye 
nisbetle 300 000 lira noksanile 27 900 000 lira konarak varidat bütçesi ceman 53 230 000 lirada bağ
lanmıştır. '!^^n:^ij££, 

Masraf bütçesinin tetkikinden teadül ve tevhidi maaş kanununun maddei mahsusasına müsteniden 
idaresince ihzar olunmuş kadro ve kanun lâyihası, senei atiye zarfında müstakil bütçelerle idare 
olunan devairin yediğerine muvazi olarak birer kadro meydana getirebilmeleri düşüncesile gelecek 
seneye terk ve 1929 kadrosuna yeni hatlar münasebetile istihdamı lâzım görülen memur ve müstah
demleri ilâve suretile tedviri umur olunması tasvip olunmuş ve teklif olunan bütçe kanunundaki dör
düncü madde tayyedilmiştir. 

Masraf bütçesinin fasıl ve maddeleri üzerinde yapılan tetkikat neticesinde (A) cetvelinde 
görülen bazı zam ve tenkisler neticesinde yekûnu 53 125 000 lira olarak tespit edilmiştir. 

Devlet Demiryolları idaresinin umumî bütçesini tetkik esnasında bilhassa yeni yapılmış ve 
üzerinde bilerek bilmiyerek gayri iktisadî mütaleası yürütülmüş ve işletilmelerile daima Devlete bir 
bar teşkil eyliyeceği söylenmiş olan hatlarımızın pek az bir zaman içerisinde bahusus henüz mün
tehi noktalarına vasıl olmadan varidat temin eylemeğe başladıkları ve bu sene zarfında müdüriyeti 
umumiyenin kanunu mahsusu mucibince itasına mecbur olduğu Anadolu, Mersin, Tarsus, Adana 

hatları ile Haydarpaşa limanı mubayaa bedeli olan 3 200 000 lirayı itadan maada işletme idaresi
nin inşaat idaresine altı yüz bin liraya yakın bir miktarile muavenete geçmesi yeni Cumhuriyet şimen
diferlerinin yakın bir âtide ümidimizin haricinde birer menbaı varidat haline gelecekleri kanaatine 
vasıl olunmuş ve Umumî Heyetin tasvibine arzolunmuştur. 

Bütçe En. Reisi Reis Vekili M. M. Âza Âza Âza Âza 
istanbul Bursa Aydın Gaziantep Burdur Diyarbekir Erzurum 

Mühendis Remzi Vahit Rüştü H. Aziz 
Fuat Muhlis Mitat * 
Âza Âza Âza Âza Âza Âza Âza 

Elâziz İsparta Konya Kütahya Maraş Tokat Yozgat 
ti. Tahsin Mükerrem ti. Hüsnü Niyazi Asım Behçet Şevki S. Sırrı 
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Devlet Demiryolları ve Limanları Umumî idaresinin 1930 nıalî senesi 

bütçe kanun lâyihası 

Hükümetin teklifi 
MADDE 1 — Devlet Demiryolları ve Limanları 

Umumî İdaresinin 1930 malî senesinin masrafları 
için merbut (A) işaretli cetvelde gösterildiği veç
hile (53 280 000) lira tahsisat verilmiştir. 

MADDE 2 — Mezkûr idarenin 1930 malî se
nesi masraflarına karşılık olan varidat (B) cetve
linde yazıldığı üzere (53 280 000) lira tahmin 
olunmuştur. 

MADDE 3 — Devlet Demiryolları ve Liman
ları Umumî İdaresi tarafından işletilmekte olan 
demiryolların bütün varidat ve hasılatının; bun
lara mahsus kanunlar ve nizamnamele dairesinde 
tahsil ve iradına devam olunur. 

Erzurum - Sarıkamış ve şuabatı demiryolları 
için 1929 bütçe kanununun 3 üncü maddesine 
merbut (C) işaretli umumî tarife ahkâmı 1930 
senesinde dahi mer'idi. Bu tarifede tenzilât icra
sına Nafıa Vekili mezundur. 

Yeni inşa edilen Demiryollarından resmen iş
letilmeğe açılmıyanlar üzerinde merbut (F) işa
retli muvakkat tarife mucibince ücret alınmak 
şartile nakliyat icra edilebilir. 

MADDE 4 — Umumî İdare, işletme ve inşaat 
merkez memurlarının Devlet Demiryolları ve Li
manları Umumî İdaresi ücret ve yevmiyeler kanu
nunun ikinci maddesi mucibince tanzim edilen 
adet kadrosu merbut (D) işaretli cetvelde göste
rilmiştir. 

İnşaat merkez haricî memurları ile muvakkat 
memur ve müstahdemler ve amele, işçi kadroları 
umumî idarece ihtiyaca göre tespit ve tadil edile
cektir. 

MADDE 5 — İsveç gurubuna ihale edilmiş 
olan hatlarla Samsun - Sivas, Kayseri - Sivas hat
larının inşası ve ihtiyat malzeme idharı için Devlet 
Demiryolları ve Limanları Umumî idaresi; ihti
yaç halinde bütçenin 11 inci faslına mevzu tahsisa
ta ilâveten ( 5 000 000 ) liraya kadar daha sarfi
yat icrasına ve meblağı mezburun karşılığını temin 
için kısa vadeli istikraz aktine ve kredi ile mübaya-
at icrasına ve Maliye Vekili de bu istikraza ve mü-
bayaata kefalete mezundur. 

Bütçe Encümeninin tadili 
MADDE 1 — Devlet Demiryolları ve Limanla

rı Umumî İdaresinin 1930 malî senesinin masraf
ları için merbut (A) işaretli cetvelde gösterildiği 
veçhile ( 53 123 000 ) lira tahsisat verilmiştir. 

MADDE 2 — Mezkûr idarenin 1930 malî senesi 
masraflarına karşılık olan varidat ( B ) cetve
linde yazıldığı üzere ( 53 230 000 ) lira tahmin 
olunmuştur. 

IVfADDE 3 — Aynen kabul edilmiştir. 

Tay edilmiştir. 

MADDE 4 — Aynen kabul edilmiştir 
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MADDE 6 — Mülga Anadolu - Bağdat Demir-1 Tay edilmiştir, 

Yolları ve Haydarpaşa Liman ve Rıhtım İdaresi-
ninl341 bütçe kanununun 4,10,11 ve 1926 bütçe 
kanununun 6 ve 7 inci maddeleri 1930 malî se
nesinde de kemakân mer'idir. 

MADDE 7 — Bu kanun 1 haziran 1930 tarihin
den muteberdir 

MADDE 8 — Bu kanunun ahkâmını icraya Na
fıa ve Maliye Vekilleri memurdur. 

30/4/930 
Bş. V. Ad. V. M. M. Da. V. 
İsmet M. Esat M. Abdalhalık Ş. Kaya 

Ha. V. Ma. V. Mf. V. 
Dr. T. Rüştü Ş. Saraçoğlu Cemal Hftsnü 
Na. V. İk. V. S. İ. M. V. 
Recep Şakır Dr. Refik 

MADDE 5 — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE. 6 — Aynen kabul edilmiştir. 



A - Cetveli 
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Muhassasatın nev'ı 

Birinci kısım ^- Umumî İdare 

Ücret ve yevmiyeler 

Daimî memur ve müstahdemler ! 
Muvakkat memur ve müstahdemler 
Murakıplık masrafı 

Fasıl yekûnu 
Memurin ikramiyesi 
tdare masrafları 

Harcırah 
Umumî idare namına şimendifer mektebine 
gönderilecek hareket şakirtleri 
Mebani icarı ve memurin ev kirası 
Kırtasiye, matbu evrak, mecmua bedeli 
Demirbaş tamir ve tecdidi 
Posta, telgraf, telefon ücretleri ve ilân mas
rafları 
Mebaninin mahrukat, tenvirat ve tathirat ve 
mevadı müstehlike masrafları ve ve muale-
cat bedeli 
Mahkeme masrafları ve aidat 
Zarar ve ziyan 
Memurin tasarruf sandığına, memur ve müs
tahdemler ve ailelerinden hasta olanlara mu
avenet ve cenaze masrafı 
Müteferrik masraflar 

Fasıl yekûnu 

Mütenevvi masraflar 
1 Temsil masrafı 

Gayrı melhuz masraflar 
Avrupa tetkik ve tahsil masrafı 
Beynelmilel şimendiferler kongresine iştirak 
masrafı 
Semplon ekspresinin açığından Türkiye 
hissesi 

Fasıl yekûnu 
1 Birinci kısım yekûnu 

1930 senesi için I 

Hükümetçe 
talep edilen 

480 000 
30 000 
10 000 

520 000 
2 0 0 0 0 

16 000 

25 000 
1 000 

16 000 
5 000 

3 000 

10 000 
1 000 
1 000 

30 000 
2 000 

110 000 

5 000 
35 000 
25 000 

10 000 

5 000 
j 80 000 
1 730 000 

Encümence 1 
kabul edilen 1 

480 000 
20 000 
10 000 

510 000 
2 0 OOO 

16 000 

25 000 
1 000 

16 000 
3 000 

3 000 

10 000 
1 000 
1 000 

30 000 
2 000 

108 000 

5 000 
35 000 
27 000 

10 000 

3 000 
80ooq 

';• 718 000İ 
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«3 
•o Muhassasatın nev'i 

1930 senesi için 

Hükümetçe 
talep edilen 

Encümence 
kabul edilen 

İkinci kısım — İşletme masrafları 

Ücret ve yevmiyeler 
Daimî memur ve müstahdemler (şimendifer 
mektebi kurs muallimleri ücretleri dahildir.) 
Muvakkat memur ve müstahdemler 

Fasıl yekûnu 

6 İkramiye 

İdare masrafları 
Hareirah ve kilometre ikramiyeleri (şimen
difer mektebindeki katar memurları ikrami
yeleri dahilidir ) 

2 Mebani icarı ve memurin ev kirası 
3 Kırtasiye matbu evrak ve mecmua bedeli 
4 Demirbaş tamir ve tecdidi 
5 Posta, telgraf, telefon ücretleri ve ilân mas

rafları 
6 Mahkeme masrafları ve aidat 
7 Zarar ve ziyan 
8 Memurin tasarruf sandığına, Ş. M. mektebi 

iaşesine, Eskişehir, mektebine, memur ve 
müstahdemler ve ailelerinden hasta olanlara 
muavenet ve cenaze masrafı 
Müteferrik masraflar 

Fasıl yekûnu 

8 İşletme masrafları 
Mebani, muharrik ve müteharrik edevatın 
yağ, mahrukat, tenvirat, tathirat, sair müs
tehlik mevat masrafları ve mualece bedeli 

2 Muharrik ve müteharrik edevatın tamir mas
rafları 

3 Hat, köprüler ve telgraf hatlarının tamir 
masrafları 

4 Mebani tamir masrafı 
5 Lokomotiflerin manevre masarifi, elektirik-

li elektiriksiz işaretler masrafları 

4 350 000 
250 000 

4 600 000 
225 OOO 

365 000 
60 000 
100 000 
150 000 
10 000 
5 000 
5 000 

275 000 
30 000 

4 350 000 
200 000 

4 550 000 

1 000 000 

2 575 000 

1 350 000 

1 800 000 
170 000 
120 000 

200 OOO 

365 000 
60 000 
100 000 
140 000 
10 000 
5 000 
5 000 

275 
30-

000 
000 

990 000 

2 575 000 

1 350 000 

1 800 000 
170 000 

120 000 
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Muhassasatm nev'i 

Transit vagonlarının edevat tatili ücreti 
Kaza ve ticarî eşya haşarat ve zayiat taz
minatı 

Fasıl yekûnu 

Sigorta ücret ve sermayesi 
ikinci kısım yekûnu 

Üçüncü kısım — îptidaî tesisat 

inşaat merkez dairesi ücret ve yevmiyeleri 

İnşaat 

Anadolu, Mersin - Tarsus - Adana hatları ve Haydar 
paşa liman ve rıhtımı mubayaa taksiti 

Üçüncü kısım yekûnu 
UMUMÎ YEKÛN 

1930 senesi için 

Hükümetçe 
talep edilen 

25 000 

15 000 

6 055 000 

50 0 0 0 
11 930 000 

2 0 0 0 0 0 

37 170 0 0 0 

3 2 0 0 OÖO 
40 570 000 

53 230 000 

Encümence 
kabul edilen 

20 000 

10 000 

6 045 000 

50 0 0 0 
11 835 000 

2 0 0 0 0 0 

37 170 0 0 0 

3 2 0 0 0 0 0 
40 570 000 

53 123 000 



B - Cetveli 

<u •a •a 
s-

Varidatrn nev'i 

1930 senesi için 

Hükümetçe 
talep edilen 

Encümence 
kabul edilen 

Birinci kısım 

îşletme hasılatı 
1 Yolcu 
2 Ağırlık 
3 Seyri seri 
4 Seyri hafif 
5 Tahmil ve ihraç 
6 Ardiye 
7 Kantariye 

Fasıl yekûnu 

2 Müteferrik hasılat 

3 Sıhhiye tevkif atı 

4 Derince limanı hasılatı 

5 Haydarpaşa liman ve rıhtımı varidatı 
Birinci kısım yekûnu 

İkinci kısım 

6 Mukaveleleri mucibince inşaat gruplarınca ve müte
ahhitlerce açılan ve açılacak olan kredi 

7 Umumî bütçeden muhassas mebaliğ 
ikinci kısım yekûnu 

UMUMÎ YEKÛN 

166 000 
365 000 
647 000 
095 000 

89 200 
18 000 
55 800 

166 000 
365 000 
647 000 
095 000 

89 200 
18 000 
55 800 

15 436 000 15 436 000 

2 4 9 0 0 0 

135 006 

80 0 0 0 

6 0 0 0 0 0 

249 0 0 0 

135 000 

80 0 0 0 

6 0 0 0 0 0 
16 500 000 İ 6 500 000 

8 8 3 0 0 0 0 

27 9 5 0 0 0 0 

8 830 0 0 0 

27 9 0 0 0 0 0 
36 780 000 36 230 000 

53 280 000 53 230 000 



F - Cetveli 
inşa edilmekte olan Devlet Demiryollarından resmen işletilmiye açılmıyan kısımlar üzerinde 
ameliyat katarları ile icra edilecek nakliyattan alınacak ücretleri gösterir muvakkat tarife 

1 ) Yolcu: 
Yolcu ve kilometre başına ( 3 ) kuruş. 

2) Her nevi eşya ve malzeme: 
Ton ve kilometre başına (7) kuruş. 
(Kesirler asgarî 100 kilogram itibar olunur. Mukaveleleri ile meccanen nakli teahhüt 
edilen inşaat malzemesi bu tarife hükmünden müstesnadır.) 

3 ) Araba, otomobil, kamyon ve emsali : 
Beherinden kilometre başına maktuan (100) kuruş. 

4) Hayvanat: 
Beher baş için kilometre de (25) kuruş. 

Umumî mevat: 
1 - Kilometre kesirleri kilometreye iblağ edilir. 
2 - Nakliyat, ameliyat katarlarının müsaadesi nisbetinde icra edilir. 

Adet 

Vesaiti nakliye kadrosu 

1 Umumî müdürlük hizmet otomobili 
11 İnşaat hizmet otomobili 
11 Mağaza ve inşaat kamyonu 
12 Mağaza ve inşaat daireleri yük arabaları 

1 Sıhhiye paytonu 





SIRA No 169 
Konya ovası Sulama İdaresinin 1930 senesi bütçesi 

hakkında l/644numaralı kanun lâyihası ve Bütçe 
Encümeni mazbatası 

T. C. 
Başvekâlet 

Muamelât Müdürlüğü l-V-1930 
Sayı 6/1409 

B. M. M. Vüksek Reisliğine 
Nafıa Vekâletince tanzim ve Maliye Vekâletinin 30-IV-930 tarihli tezkeresile tevdi olunan ve 

İcra vekilleri Heyetinin 30-IV-930 tari hli içtimaında Yüksek Meclise arzı karar laştrilan. Konya 
Sulama idaresinin g30 senesi bütçe kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte takdim olunmuştur 

Mnktazasının ifasına ve neticsinin iş'arına müsaade buyrlması rica olur ur efendim. 
Başvekil 

İsmet 

Masarif bütçesi Esbabı mucibesi 

Madde 1 — Konya sulama idaresinin mevcut 
tevzi kanallarile ınüteferriatından bulunan yedek 
ve harkların tulleri Beyşehiri ve Çarşamba çayları 
hariç olmak üzere 1250 kilometreyi mütecavizdir. 
Melfuf cetvelde irva şebekesinde yapılması lâzım 
gelen ve senei âtiyede yapılması mümkün bulunan 
imalât ve bu bapta sarfı tahmin kılınan mebaliğ 
irae kılınmıştır. 1927 senesine kadar varidatın 
masarifata tekabül edememesinden ve ahvali zaile 
dolayısile husule gelen mevani ve müşkülâttan 
dolayı kanalların kısmı küllisi dolmuş ve perre-
lerle imalâtı sınaiyei saireden bir hayli kısmı duçarı 
harabî olmuş bulunduğundan ve bunların bir an ev
vel tamir ve tanzimi ile mümkün mertebe fazla mik
tarda arazinin irvası ve vaktile na tamam bir 
halde bırakılmış olan şebekenin ikmali matlup 
ve mültezem bulunduğundan her ne kadar üç 
senedenberi tamirat ve tathirata itina edilmekte 
isede daha hayli yapılacak imalât mevcut bu
lunduğundan senei âtiyede yapılması mümkün 
imaratın vücuda getirilebilmesi için senei sabıka 
kadrosunun ikmal ve itmamı lâzım gelmektedir. 

Madde 2 — İdarede mev;cut memurin ve müs
tahdeminden 1926 senesi gayesine,,kadar maaşlı 

olan memuriyetlerin 1927 senesi bütçesile ma
aşlarının, ücrete tahvilinde idarece bir istifade 
görülmeyip bilâkis memurinin şevklerini kırmak
ta olduğundan hakkı müktesepleri olarak almakta 
bulundukları ücreti şehriyelerinden aşağı düş
memek üzere tertip edilen kadro veçhile maaşa 
tahvili ayri bir kanun lâyihasile teklif edilmiş 
ve mütebaki müstahdemin ücreti şehriyelerinde 
bazı ufak tadilâtla 1929 senesi kadrosu bilipka 
müfredatı merbut (D) cetvelinde gösterilmiştir. 

Madde 3 — Müstahdemini muvakkate için ge
çen 1929 senesi bütçesine 2 760 lira vazedilmişti. 
Şu kadar ki ; tamiratı mütemadiye ve esasiye için 
bütçeye miktarı münasip meblâğ vazolunmakta 
ise de meblâğı mezbur keşifnamesinin tanzimile 
leclelicap Vekâleti Celileden mezuniyet istihsali 
lâzım gelen oldukça haizi ehemmiyet tamirat ve 
inşaata sarfedilınekte olduğundan kanallarda ic
rası lâzım gelen mevzii tathirat ve tamirat için 
şömendüfer idarelerinde olduğu gibi hiç olmazsa 
senenin altı ayı için bir çavuşla altı ameleden 
mürekkep bir tamiratı mütemadiye postası istih
damı halinde kanalların hüsnü muhafazasına da-
hli küllisi olacağı ve uzun müddet masarifi kül-
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liye ihtiyarile tathiratı esasiyeye tevessülden va
reste kalınacağı cihetle menfaati külliye hasıl 
olacağı teemmül olunarak bu yolda bir posta tesisi 
için 1 040 liranın ilâ vesile 3 800 liraya iblâğı 
muvafık bulunmuştur. 

Madde 4 — Meclisi idare hakkı huzuru senei 
sabıkada 1 820 lira olduğu halde muamelâtın 
tevessüü ve inşaatın tekessürü hasebile fevkalâde 
içtimalara lüzum hasıl olacağından 2 000 liraya 
iblâğ edilmiştir. 

Madde 5 — Senei sabıkada harcırah olarak 
bütçeye 3 000 lira vazolunmuş ise de senei ati-
yede kadro ikmal edildiği surette meblâğı mez-
burun ademi kifayesine mebni işbu miktar 4 000 
liraya iblâğ edilmiştir. 

Madde 5 — Her sene yalnız kırtasiye meya-
nmda bulunan idareye ait defatir ve evrakı mat
bua tutarı 300 lira raddesinde olmasına mebni 
kırtasiye ve evrakı matbua için 800 lira vazolun-
muştur. 

Madde 7 — Geçen sene bütçesine vazolunan 
700 lira kitap bedeli ile idarenin ihtiyacını müm
kün mertebe temin edecek surette kütübü fenniye 
mubayaa edilmiş ve edilmekte bulunmuş olduğun
dan 1930 senesi için 500 lira kifayet edebileceği 
anlaşılmakla işbu miktar vazedilmiştir. 

Madde 8 — Senei sabıkada vazolunan 500 lira 
mefruşat bedeli miktarı kifayede görüldüğünden 
aynen ipka edilmiştir. 

Madde 9 — Tenvir ve teshin için 1929 senesin
de vazolunan 600 lira merkez ve mıntakalarm ihti-
yacatına kifayet edememekte olduğundan hiç olmaz
sa kışın soğuklarda bekçi ikamesi muktazi noktai 
mühimmede bunların barınabilmeleri için miktarı 
muayyene ve mukannenede mahrukat ve tenvirat 
itası lüzumu aşikâr bulunduğundan meblâğı mezbur 
800 liraya iblâğ edilmiştir. 

Madde 10 — Masarifi muhakeme, kaydiye, pul, 
ve ilân harcı vekâletname tanzimi için noter harcı 
ve buna mümasil ve müteferrik masarifata münha
sır bulunduğundan ve bu gibi masarifat için 300 
liranın kifayet edebileceği anlaşıldığından senei 
sabıkada vazolunan 500 lira 300 liraya tenzil kılın
mıştır. 

Madde 11 — Vesaiti nakliye masarifi olmak 
üzere 1929 senesi bütçesine vazolunan 4 000 liranın 

kifayetine mebni aynen ipka edilmiştir. 
Madde 12 — 1929 senesi aidatı tahsiliyesi su

lama üeuratının haddi lâyikına iblâğı halinde 
170 000 lira tahmin edildiğine nazaran %5 hesabile 
8 500 liraya iblâğı muvafık bulunmuştur. 

Madde 13 — Müteferrika tertibinde senei sabı
ka bütçesine vazolunan 2 000 lira tamamile sarfedil
mediğinden 1 500 liraya tenzil edilmiştir. 

Madde 14 — Bedeli icar olmak üzere merkez 
binasına verilen 600 liradan maada Çumarada bu
lunan ve belediyece istimlâk edilmiş olan ambarlara 
483 lira verilmekte oldğundan ceman 1 083 lira 
vazolunmuştur. 

Madde 15 — Tahsil olunan su ücreti ve sai-
reden yolsuzluğu usulen tahakkuk edip reddi 
lâzım gelenler için bir maddei mahsus olması ik
tiza ettiğinden reddiyat namile bir madde ilâvesi 
tensip edilerek 300 lira konulmuştur. 

Madde 16 — Alât ve edevatı fenniye ve 
inşaiye: şimdilik idare muamelâtını tedvir etmek 
üzere miktarı kifayede alâtı fenniye mevcut ol
makla beraber ehemmiyetli imalâtın kısmı küllisi 
müteahhide ihale edilmekte olduğundan senei 
sabıka bütçesine vazolunan 7000 lira tamamile 
sarfedilmediğinden 5000 liraya tenzil edilmiştir. 

Madde 17 — Kanallar ve imalâtı sairenin 
tamirat ve tathiratı mütemadiyesi için bütçeye 
vazolunan 20000 lira aynen ipka edilmiştir. 

Madde 18 — Tamirat ve tathiratı esasiye ve 
yeniden açılacak ve imal edilecek kanallar ve 
imalâtı sınaiye ve mebani inşaatı için birinci mad
dede zikrolunduğu üzere kadro ikmal edilmek 
suretile senei âtiyede melfuf cetvelde irae kılınan 
105 168 liralık inşaatın vücuda getirilebileceği 
tahmin kılındığından meblâğı mezbur vazedil
miştir. 

Madde 19 — Masarifi gayri melhuze olmak 
üzere senei sabıka bütçesine vazolunan 5000 lira 
tamamile sarfedilmediğinden 2000 liraya tenzil 
edilmiştir. 

Madde 20 — Senesi zarfında tahakkuk edip te 
tediye edilmiyen ve bütçe emanetine dahi. alına-
mıyacağı tahmin edilen düyun için muhasebai 
umumiye kanununun 92 inci maddesi mucibince 
geçen sene düyunu namile senei sabıka bütçesine 
vazolunan 5000 lira aynen ipka edilmiştir. 



- 5 7 — 
Konya ovası sulama işletme idaresinin 193Q senesi bütçesi esbabı mucibe lâyihasına ait cetveldir 

Yapılacak inşaatın nev'i 

Beyşehri çayının İslâhat ve tamiratı için 
Bağra kanalı kısmı tamirat ve tathiratı için 
Bağra kanalı üzerindeki köprülerin tamiri ve kisecik bendi 
radiye ve kanallarındaki tamirat için 
Balıklı ova kanalı civarındaki yıkılan kaskatların tamir ve 
köprü döşemelerinin tecdidi ve mevcut sütlerin tathir ve 
tamiri için 
Çarşamba çayı üzerinde mevcut sütlerin tamiri için 
Kısıkyayla barajı birinci esas mehezi Postalcık barajı ikinci 
esas mehezi Alemdar barajı ve Ova köyleri mehezile Karahü-
yük barajlarının gerek Radye ve gerek perrelerinde lazımgelen 
tamiratın icrasile demir aksamın tamir ve telvini için 
Birinci esas kanalı şebekesi üzerinde noksan köprülerin ve 
lazımgelen Barajmobillerin inşası ile birizlerdeki perre ve 
demir aksamın ve sair tahribatın tamiri için 
İkinci esas kanalı şebekesi üzerinde noksan köprülerin ve 
lazımgelen Barajmobillerin inşaatı ile pirizlerdeki perre ve 
demir aksamı vesair tahribatın tamiri için 
Birinci ve ikinci esas kanalları ile üçüncü esas kanalı icabeden 
aksamında harklardan tarlalara sureti muntazamada su verile
bilmek için inşası muktazi ağızlıklar için 
İmalâtı sünaiye kurubundkki işletme barakalarının tamir ve 
kısmen tecditleri için 
Birinci esas kanalı şebekesinde tathir edilmiyen aksamın tathir 
ve heyeti umumiyesinde mevcut köprülerle duçarı harabi olan 
aksamın tamiri için 
İkinci esas kanalın tahliye kısmı ile şebekesinde tathir edilmi
yen aksamın Karahüyük ve Ova köyleri kısımlarının tathir ve 
imalâtı sınaiyelerinin tamiri lazımgelen ve baramojbiİlerin 
inşası için 
Ova köyleri kanalı şebeke harklarının yeniden küşadı 
İşbu şebeke imalâtı sınaiyesi için 
Alkaran kanal şebekesi için 
İşbu şebeke imalâtı sınaiyesi için 
Karaaslân kanalı şebekesi için 
İmalâtı smaiyeleri için 
Karaaslân kanalının Alakovaya kadar tathiri için 

İşbu inşaat 
için sarfı mu
ktazi para mi-
ktarı Lira 

5 000 
10 000 

8 000 

15 000 
5 000 

1930 senesi 
bütçesinde in
şası tasavvur 
edilen aksam 
için vaz'ı la
zımgelen tah
sisat Lira 

5 000 

2 700 

5 620 

10 000 

25 000, 

15 000 

35 000 

5 000 

10 000 

5 000 

165 000 

10 000 10 000 

16 848 

* 40 000 
15 000 
175 000 
10 000 
10 000 
60 000 
30 000 
16 000 

20 000 
10 000 
15 000 

Yekûn 794 000 105 168 
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Varidat bütçesi esbabı mucibesi 

Madde 1 — Sulama ücreti: 1929 senesi bütçesi
ne sulama ücreti olarak ( 139 100) lira konulduğu 
halde ancak (125 500) lira tahakkuk etmesi 4 se-
nedenberi devam eden kuraklıktan her halde mü
teessir olmuş bulunan sulama sahası çiftçilerinin 
halâ lâyikile inkişaf edememelerinden ileri gelmiş 
olup önümüzdeki sene daha fazla ümit ve hevesle 
daha fazla zeriyatta bulundukları ve bulunacakla
rı meşhut olmakla ayni miktarın sulama ücreti 
olarak kabul ve ipkası ve tarife aynen bırakıldığı 
halde bu miktarın her halde elde edilebileceği 
melhuz bulunmuştur 

Madde 2 — Birinci maddede mevzubahs olan 
kuraklık tesiratı daha ziyade küçük çiftçiler üze
rinde olup bunların eyice kalkınabilmesi daha bir 
kaç seneye mütevakkif olduğundan bakayanın da 
kısmı azamî bu gibiler üzerinde bulunduğundan 
1929 senesi için gösterilen ( 10 000 ) lira bakaya 
aynen ipka edilmiştir, 

Madde 3 — Beyşehir gölünden itibaren mevcut 
irva şebekesinde yapılması lâzım gelen İslâhat ve 
imalât ile buna zamimeten Ova köyü kanalı itti
salinde yeniden açılacak kanallara yapılacak ima
lâtı sınaiye için sarfı muktazi meblâğ ile 1930 
senesinde masraf kısmında irae edilen memurin 
kadrosu ikmal edilmek suretile vücuda getirilmesi 
mümkün imarat için sarfı muktazi meblağ melfuf 
cetvelde irae kılınmıştır. Mezkûr cetvelin mütalea-
sından müsteban olacağı üzere 1930 senesinde me
murin kadrosunda mevcut münhalât ikmâl edildiği 
surette 105 168 liralık imalât vücude getirilebilme
si mümkün olup evvelki maddelerde mezkûr idare 
varidatı yekûnu olan ( 151 359 ) lira idarenin ma
sarifi daime ve fevkalâdesi olan ( 231 359 ) liradan 
tenzil edildikte mütebaki ( 80 000 ) lira kaldığına 
nazaran salifüzzikir imarat ve inşaatın vücuda 
getirilebilmesi için muvazenei umumiyeden mua
venet olarak mezkûr ( 80 000 ) liranın itası lâzım 
gelmektedir. 

Bütçe Encümeni mazbatası 
T. B. M. M. 

Bütçe Encümeni 
M. No. 111 
Esas No. 1/644 21/V/1930 

Yüksek reisliğe 

Konya Ovası Sulama İdaresi 1930 senesi bütçesi geçen senenin ayni olarak tespit olunmuştur. 
İdarei mezkûre kadrosu, maaş teadül ve tevhidi kanununda mümasili idarelerle mütevazin bir 

şekil ita olunabilmesi için gelecek sene zarfında umumî teadül kanununun hututu asliyesi dahi
linde tespit olunmak üzere 1930 senesi için 1929 kadrosu, merkez mühendis ücretine yirmi beş, 
ziraat ve fidanlık memuruna on, ahırcı ve gece bekçisine beşer lira ilâve suretile küçük bir ta
dilât yapılarak kabul edilmiş ve masraf cetveli fasıllarında yapılan tasarruf tathirat ve tamiratı 
esasiye ve yeniden açılacak ve imal edilecek kanallar ve imalâtı sınaiye ve çatı inşaat masrafına 
ilâve ve bu suretle masraf bütçesi 231 359 lira olarak tespit edilmiş ve ve bilmukabele varidat 
bütçesi de badettetkik231 359 lira üzerinde tayin olunmuş ve buna nazaran ihzar olunan bütçe 
kanunu Umumî Heyetin tasvibine arzolunur. 
Bütçe En. Reisi Reis Vekili 

İstanbul Bursa 
Fuat ^ Muhlis 

Âza Âza Âza 
Konya Kütahya Tokat 

Kâ.Hüsnii Niyazi Asım Şevki 

M. M. 
Aydın 
Mitat 
Aza 

Maraş 
Behçet 

Âza 
Gaziantep 
Remzi 

Âza 
Burdur 
Vahit 

Âza Âza 
Diyarbekir İsparta 
Büstü Müherrem 



- 5 9 
Konya Sulama İdaresinin 1930 senesi bütçe kanunun lâyihası 

Hükümetin teklifi 
MADDE! 1 — Konya Ovası Sulama İdaresinin 

1930 malî senesi masarifi için merbut Â işaretli 
cetvelde gösterildiği üzere 231 359 lira tahsisat 
ita kılınmıştır. 

MADDE 2 — Konya Ovası Sulama İdaresinin 
193Ö senesi masarifine karşılık olan varidat mer
but B işaretli cetvelde gösterildiği üzere 231 359 
lira tahmin edilmiştir. 

MADDE 3 — Mezkûr idarenin varidatı C cet
velinde gösterilen nisbet dairesinde istifa olunur. 

MADDE 4 — Konya Sulama İdaresinin 1930 
kadrosu teadül kadrosuna tâbi tutulan memurin 
için kanunu mahsusuna merbut cetvelde ve ücreti 
şehriyeler de işbu kanuna merbut D cetvelinde 
gösterilmiştir. 

MADDE 5 — Bu kanun 1 haziran 1930 tari
hinden muteberdir. 

MADDE 6 — Bu kanunnun ahkâmını icraya 
Maliye ve Nafıa Vekilleri memurdur. 

30/4/1930 
Bş. V. Ad.V. M.M.V. Da.V. 
îsmet M. Esat A. Ahdülhalik S. Kaya 

Ha.V.V. M.V. Mf.V. 
Ş» Saraçoğlu Ş. Saraçoğlu Cemal Hüsnü 

Na. V. ' * lk.V. S.l.M.V. 
Recep M. Rahmi Dr. Refik 

Bütçe Encümeninin tadili 
Aynen 

MADDE 4 — Konya Sulama İdaresinin 1930 
kadrosu marbut D cetvelinde gösterilmiştir. 

Aynen 

^ 



Â -Cetveli 

C3 

<u 
"O -a a Muhassasatın nevi 

1930 senesi için 

Hükümetçe 
talep edilen 

Encümence 
kabul edilen 

10 
11 

3 

4 

5 

6 

7 

Ücurat 
Memurin ve müstahdemin ücuratı 
Müstahdemini muvakkate » 
Meclisi idare hakkı huzuru 

Fasıl yekûnu 

Masarifi idare 
Harcırah 
Kırtasiye ve evrakı matbua 
Fennî kitaplar bedeli 
Mefruşat 
Tenvir ve teshin 
Masarifi muhakeme 
Vesaiti nakliye masrafı 
Tahsil aidatı 
Müteferrika 
Bdeli icar 
Reddiyat 

Fasıl yekûnu 

Alât ve edevatı fenniye ve inşaiye 

Kanallar ve imalâtı sairenin tamiratı mütemadiye 
masrafı 

Tamirat ve tathiratı esasiye ve yeniden açılacak ve 
imal edilecek kanallar ve imalâtı sınaiye ve mebani 
inşaat masrafı 

Masarifi gayrı melhuze 

Geçen sene düyunu 
UMUMÎ YEKÛN 

66 108 
3 800 
2 000 

71 908 

4 000 
800 
500 
500 
800 
300 

4 000 
8 500 

500 
083 
300 

22 283 

5 000 

231 359 

67 080 
2 760 
2 000 

71840 

000 
500 
500 
400 
600 
300 
500 
500 
500 
810 
300 

17 910 

5 000 

20 000 

105 168 
2 000 
5 000 

20 000 

109 609 
2 000 
5 000 

231 359 

% 
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•a Varidatın nev'i 

İl I Sulama ücreti 

21 I Değirmen ve fabrikalar su ücreti 

3| Hasılatı müteferrika 

4| Bakaya tahsilatı 

51 I Umumî bütçeden muavenet 
UMUMÎ YEKÛN 

;; 1*930" «önesî; İçin 

Hükümetçe 
tahmin edilen 

13&100 

2 0 0 9 

4 0 0 0 0 

80 000 

231 359 

Encümence 
tahmin edilen 

139 100İ 

250 

2 009 

10 0 0 0 

8 0 0 0 0 

231 359İ 

# 



C-Cetveli 
BULAMA ÜCRETİ: Şebekei muntazamadan olan birinci, ikinci üçüncü ve Elkaran ve Kara 

aslan esas kanallar ve şuabatmdan müstefit olan hububat tarlalarından dönüm başna seksen 
kuruş, kısmen kendi taraflarından imal edilen kanallardan istifade eden hububat tarlalarından 
dönüm başına elli kuruş. 

Şuğlalardan istifade eden hububat tarlalarından dönüm başına yirmi beş kuruş, bilûmum şe
bekenin kanallarından istifade eden bostan, bağ, bahçelerden iki yüz kuruş alınacaktır, 

tuğlalardan istifade eden bostan, bağ, ve bahçelerden yüz kuruş. 

DEĞİRMEN VE FABRİKALAR SU ÜCRETİ: Kazanç vergilerinin azamî bir misline kadar mec
lisi idarece takdir olunur. 

Kazanç vergisile mükellef tutulmamış olduğu bittahkik anlaşılanlardan su ücreti meclisi idare
ce re'sen takdir olunur. 

HASILATI MÜTEFERRİKA: Meyvalı meyvesiz ağaçlar, fidan ve meyva satış hasılatı. 
Emvali gayri menkule bedeli icarları. 
Emvali menkule satış ve icar bedelleri. 
Cezayi naktiler. 



D - Cetveli 

Memuriyetin nev'i 

İdare memurları 
Müdür 
Müşavir [ ecnebi ] . • 
Mümeyyiz 
Evrak ve dosya memuru 
Merkez muhabere » 
Telefon makinisti 
MmÜtka muhabere ve ambar memuru 

Heyeti fenniye 
Merkez mühendisi 
Mmtaka » 
Kondoktor 
Mesaha memuru 
Ressam 

Heyeti hesabiye 
Muhasebeci 
Veznedar 
Kâtip 

Su tevzi memurları 
Kanal memuru 
Savak » 
Ziraat ve fidanlık memuru 
Merkez odacısı 
Mmtaka odacısı 
Hat çavuşu 
Merkez körük arabacısı 
Mıntaka yaylı arabacısı 
Yük » 
Ahırcı 
G-ece bekçisi 
Baraka » 
Savak ameleleri 

Adet 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 

1 
2 
6 
2 
1 

1 
1 
1 

14 
6 
1 
3 
3 
4 
1 
1 
2 
1 
3 

12 
8 

Ücret 
Lira 

300 
700 
80 
65 
50 
80 
60 

250 
200 
120 
100 
80 

150 
90 
65 

50 
40 
85 
30 
25 
50 
45 
40 
35 
30 
35 
25 
25 
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Vesaiti nakliye kadrosu 

Adet 
3 Binek arabası 
1 Yük » 
9 Araba hayvanı 

— 3» > > • 


