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1 — Sabik zabit hulasasi 
2 — Havale edilen evrak 
3 — Riyaset divanmm Heyeti 

maruzati 

1 — Bolu mebusluguna segilen Cemal Hiisnii 
Tarayin intihab imazbatasi 

2 — Basvekalet tegkilat ve vazifeleri hak
kmdaki 2187 sayih kanunu degigtiren 2/4307 sa-
yih kanun laydhasmm geri verilmesine dair Bas
vekalet tezkeresi 

4 — And igme 

1 — Bolu imebusu Ceimal Hiisnii Tarayin and 
iejnesi 

5 — Se<?hn 
1 — Surayi deviette miiinhal bulunan iki aza-

bk icjin segim yapsimasi hakkmda Ba§v«ekalet 
tezkeresi ve Adliye ve Dabiliye encumenlerin-
den miirekkeib Muhtelit encumen mazbatasi 
(3/253) 189,203,228 

6 — MUzakere edilen maddeler 189 

1 — Maas. kamuiunun 13, 14 ve 25 nci mad-
delerinin degi$tirilrnesi hakkinda kanun l&ydhasi 
ve Milli Miidafaa ve Blithe encumenleri mazba-
ta lan (1/494) 189:190 

2 — Askerlik kanununun 34 ncii maddesinin 
(B) ve 35 ncd maddesinin (C) fikralarina birer 
fikra ektenmesd hakkinda kanun layihasi ve 
Milli Miidafaa enciimeni mazbatasi (1/587) 190:191 

3 — Askeri ve miiM tekaiid kanununa bazi 
hiikiimler eklenmesine dair But§e enciimeni maz
batasi (5/31) 191 

4 — Devlet Wtaplan mutedavil sermayesi 

8ayifa 
hakkmdaki 2133 sayih kanunun 1 nci imaddesi 
hiikmiiniin 3 yil uzatilnrasina dair kanun layi-
hasi ve Maarif ve But§e encumenleri mazba-
talan (1/548) 191:192,228,229:232 

5 — Doyce Bank elinde bulunan Ergani ba-
kin Tiirk anonim §irketi hisse senetlerinin satin 
alnumasina dair Hukumetle mezkur banka ara-
sinda aktedilen mukavelenin tasdiki ve tahsisa-
tmin temin swreti haklsnda kanun layihasi ve 
Iktisad ve Biitce encumenleri mazbatalan 
(1/573) 192,228,232:235 

6 — Elektrik miihendisi Kemal Ermanin ce-
zasinm affi hakkinda Adliye enciimeni mazba
tasi (5/30) 192 

7 — Hariciye vek&leti tesMl&t kanununa bag-
li 2 sayih cetvelde degisiklik yapilimasina dair 
kanun layihasi ve Biitce enciimeni mazbatasi 
(1/578) 192:193 

8 — Hazineden taksitle gayrimenkul mal sa
tin almis. olanlarm taksit bedellerinin tecili hak
kmdaki 2222 sayih kanuna ek kanun l&yihasi ve 
Maliye ve Biitge enciimenleri mazbatalan (1/455)193: 

194,228,235:238 

9 — Muhacirlere ve miihtac, <jift<jilere odiinc. 
tohumluk ve yemeklik dagitilmasi hakkmdaki 
kanunun 1 nci maddesinde yazih 1 000 000 lira-
nin arttinlmasma dair olan 2863 sayih kanunla 
kabul edilen had igerisinden bin ton bugdaym 
Kizilay kurumiuna verilmesi hakkmda kanun la
yihasi ve Ziraat, Maliye ve Biitge encumenleri 
mazbatalan (1/505) 194 

10 — 2314 sayih kanuna iki madde eklenme
sine ve 1 nci inaddesinin degi^tdrilmesine dair 



Sayifa 
kanun lajyihasi ve Adliye encurneni mazbatasi 
(1/320) \ 194:195 

11 —jVakrflar umum mudurlugiince bazi in-
§aat igin I taahhudat akdi mezuniyetine dair olan 
2037 ve 2398 sayili kanunlara ek kanun layihasi 
ve Malijye ve Butcje enciimenleri rciazbatalan 
(1/547) 195,228,238:241 

12 — 25 780 000 liralik fevkalade tahsisat ve-
rilmesi hjakkmda kanun layihasi ve Biitce encu
rneni maibatasi (1/594) 195:196,228,241:244 

Sayifa 
13 — Celtik ekimi kanunu layihasi ve Ziraat, 

Dahiliye, Adliye. Sihhat ve igtimai muavenet, 
Maliye ve Biitce enciimenleri mazbatalari (1/156) 196: 

203,228,244:247 
14 — Turk ceza kanununun bazi maddelerinin 

degi§tirilmesi hakkmda 1/495 ve uyusturucu 
imaddelerin murakabesi hakkindaki kanunun 28 
nci maddesinin degi§tirilmesine dair 1/204 sa
yili kanun layihalan ve Adliye encurneni maz-
batasi 203:228 

1 — SABIK ZABIT HULASASI 

"Biiyiî c Millet Meclisi 1936 yili mart ayi hesabi 
hakkindaki mazbata okunduktan sonra, 

Maas [kanununun bazi maddelerinin degigtirilmesi-
ne dair kanun lSyihasmm enciimenden gelen 25 nci 
maddesi jmiizakere edilip tekrar enciimene gonderildi. 

Istanbul ve Izmir limanlarmm sureti idaresine, 
Isvec I grupundan almacak paranm 1936 mail yili 

Nafia vekaleti btitgesine tahsist kayid ve sarfma, 

Van gblii isdetmesime, 
Istanbul telefon tesisatmin satin almmasma dair 

mukavelenin tasdikma miitedair kanun layihalan ka-
bul edildikten sonra pergembe giinii toplanilmak uzere 
inikad bitirildi. 
Baskan Vekili Katib Katib 

Tevfik Fikret Silay Konya Tokad 
A. Muzaffer Goker S. Tevfik Genca 

2 — HAVALE EDILEN EVRAK 

Mazbatalar 
1 — JBelediyeler imar heyetinin fen isjeri teskilati 

hakkmda! kanun layihasi ve Dahiliye enciimeni maz-
batasi (}/585) (Ruznameye) 

2 — 11702 ve 1889 sayih kanunlarm tadiline dair 
olan 251JT sayili kanuna bagh cjzelgenin degistirilme-
si hakki^da kanun layihasi ve Maarif ve Biitce ncii-
menleri mazbatalari (1/453) (Ruznameye) 

3 — [Buharli sefinelerin griimriik resminden istis-
nasma djair olan 1699 sayili kanunun 1 nci maddesin-
deki miiddetin uzatilmasma dair kanun layihasi ve 
tktisad, feiimriik ve inhisarlar ve But^e enciimenleri 
mazbatalari (1/368) (Ruznameye) 

4 — jCiimhur Baskanligi filarmonik orkestrasi tes
kilati ve orkestra mensuplannin terfi ve tecziyeleri 
hakkmda kariiin layihasi ve Maarif ve Biitce encii
menleri mazbatalari (1/595) (Ruznameye) 

5 •— (Dahiliye vekaleti merkez tegkilat ve vazife
leri hakkmdaki kanunu degisjtiren 2531 sayili kanu
nun degistirilmesine dair 1/552, Dahiliye vekaleti 
merkez teskilati ve vazifeleri hakkindaki 1624 sayili 
kanunun ek ve tadillerinin degigtirilmesine dair 1/557 
sayili kanun layihalan ve Dahiliye enciimeni mazba-
talarile Dahiliye vekaleti merkez teskilat ve vazifeleri 
hakkmdaki kanuna ek 1/604 sayili kanun layihasi ve 
Biitce enciimeni mazbatasi (Ruznameye) 

6 — penizyollan ve Akay isletme idarelerinin yap-
tiracaklari gemiler icjn 10 milyon liralik tahsisat ve-
rilmesi hakkmdaki kanunun 1 nci maddesinin degi§-
tirilmesine dair kanun layihasi ve But§e enciimeni 

mazbatasi (1/603) (Ruznameye) 
7 — Denizyollan ve Akay igletmelerile fabrika-

ve havuzlar ve kilavuzluk miidUrliikleri ve Devlet Re-
isine aid deniz vasitalan memurlan ve gemi adam-
lari hakkindaki tekaiid kanunu layihasma dair Biitce 
enciimeni mazbatasi (1/394) (Ruznameye) 

8 — Devlet memurlan ayliklarmin tevhid ve tea-
diiliine dair olan kanuna bagh cetvelin Dahiliye ve
kaleti kismmda degisiklik yapilmasi hakkmda 1/553 
ve Devlet memurlan ayliklarmm tevhid ve teadiiliine 
dair olan kanunun 2 nci maddesine bagh 2 sayili cet
velin Dahiliye vekaleti kismmda degisiklik yapilma
si hakkmda 1/558 sayili kanun layihalan ve Dahiliye 
ve Biitge enciimenleri mazbatalari (Ruznameye) 

9 — Devlet memurlan ayliklarmm tevhid ve tea
diiliine dair olan kanuna ek 2201 sayili kanuna bagh 
1 numarah cetvelin degigtirilmesi hakkmda kanun la
yihasi ve Maarif ve Biit<je enciimenleri mazbatalari 
(1/535) (Ruznameye) 

10 — Ihtiyat subay ve askeri memurlar kanunu
nun 14 ncii maddesinin degi$tirilmesine dair kanun 
layihasi ve Milli Mudafaa enciimeni mazbatasi (1/588) 
(Ruznameye) 

11 — Istanbul eski telefon sjrketinin abonelerin-
den fazla aldigi miikaleme iicretlerinden resmi daire 
ve miiesseselere aid olanlarm Istanbul belediyesine 
terki hakkmda kanun layihasi ve Nafia, Sihhat ve iq-
timai muavenet, Dahiliye ve Biitce enciimenleri maz
batalari (1/475) (Ruznameye) 

12 — Istanbul telefon tesisatmin teselliim ve i§-
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letme muamelelerine dair kanun layihasi ve Nafia 13 — Posta, telgraf ve telefon umum miidurliigu 
ve Biit?e enciimenleri mazba talari (1/584) (Ruzna- 1936 yih biit?e kanununa ek kanun layihasi ve Bttt-
meye) qe enciimeni mazbatasi (1/602) (Ruznameye) 

B l R t N C l CELSE 
Agilma saati: 15 

BALKAN — Nuri Conker 

KATtPLER — Ali Miizaffer Goker (Konya), Sabiha Gokciil (Balikesir) 

BASKAN — Celse agilmigtir. 

3 — RlYASET DlVANININ HEYETt UMUMlYEYE MARUZATI 

1 — Bolu mebusluguna segilen Carnal Hiisnu 
Taraym intihab mazbatasi. 

BASKAN — Mazbata yolundadir. Kabul 
edenler . . . Etmeyenler . . . Mazbata kabul edil-
mi§tir. 

2 — Basvekdlet te§kildt ve vazifeleri hakkm
daki 2187 sayili kanunu degi§tiren 2/4307 sa
yili kanun Idyihasimn geri verilmesine dair Bas
vekdlet tezkeresi 

1 — ^urayi devlette milnhal bulunan iki aza-
lik icin segim yaptlmasi hakkmda Basvekdlet 
tezkeresi ve Adliye ve Dahiliye enciimenlerin-
den milrekkeb Muhtelit enciimen mazbatasi 
(3/253) [1] 

1 — Maas kanununun 13, 14 ve 25 nci mad-
delerinin degistirilmesi hakkmda kanun layihasi 
ve Milli Miidafaa ve Biitce enciimenleri mazba
talari (1/494). 

BALKAN — Biitce enciimeninden gelen mad-
deyi okuyoruz: 

MADDE 25 — Umumi muvazeneye dahil 
olan veya miilhak ve hususi butgelerle idare 
edilen dairelerde veya sermayesinin tamami 

[1] 265 sayih basmayazt zaptm sonundadir. 

Biiyiik Millet Meclisi Yiiksek Reisligine 
7 - IV -1936 tarih ve 6/1041 sayili tezkere ile 

teklif olunan Bagvekalet te§kilat ve vazifeleri 
hakkmdaki 2187 sayili kanunu degi§tiren 2/4307 
sayili kanun layihasmin tetkikma ltizum gorul-
diigiinden geri verilmesini dilerim. 

Ba§vekil 
1. tnonii 

BALKAN — Layihayi geri veriyoruz. 

BASKAN — Mazbata okundu. Gosterilen al-
ti namzetten ikisi igin reylerinizi kullanmiz 
(Reyler toplandi). 

Devlete aid olan veya hususi kanunlarla Dev-
letce te§kil edilen veya bir imtiyazi i§leten 
miiesseselerde miistahdem olanlarla vilayet ve 
belediye daimi enciimenleri azahklarmda bulu-
nanlardan talim ve manevra miinasebetile si-
lah altma almanlarm maa§ veya iicretleri men-
sub olduklari daire ve muesseselerce tarn ola-
rak verilir. Bu gibilerin daire ve miiessesele-
rinden almakta olduklari maa§ ve iicretler ha-
iz olduklari riitbe maaslarmdan az oldugu tak-
dirde farki ve yukandaki daire ve miiessese-
lerden maa§ veya iicret almayanlarm da riitbe 

4 — AND 1QME 

1 — Bolu saylavi Cemal Hiisnu Taraym and 
iqmesi 

( Bolu saylavi Cemal Hiisnu Taray and icti). 
(Alki§lar). 

5 — SEQlMLER 

6 — MUZAKERE EDILEN MADDELER 
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maaglftrmm tamami talim ve manevra igin or-
duda kaldiklan miiddete munhasir kalmak 
iizere kiteya iltihaklari tarihinden itibaren Mil-
li Mudafaa vekaleti biitgesinden verilir. 

BALKAN — Madde hakkmda miitalea var 
mi? 

01. §EFlK TtJRSAN (Denizli) — Bu tali-
me gagrdan ihtiyat zabiti arkada§lara, taym 
bedeli veyahud kendi maa§larile riittoe maa§-
lan arasmdaki farki almasi hususunda gegen 
gun miitaleada bulundum. Bunu Heyeti Celi-
le tervig etti. Burada mevzubahs olan daha 
ziyade mekteb muallimleridir. Mekteb mual-
limlerinin eline 42 lira geger. Halbuki zabit ma-
a§i 52 liradir. Aradaki fark 10 liradir. Bu 
10 lira ellerine gelince bu, bir kazang telakki 
ediliyor. Bunun bir kazang olmadigmi arzede-
cegim. Bir defa, farki maa§ olan 10 lira ye-
rine bir nefer tayini alsaydi 7,5 lira du§uyor-
du. Buna nazaran iki buguk lira zarar ediyor 
telakki ediliyor. Hakikat, bunun aksinedir. 
Bu, taym bedelinin izafi kiymetidir. Hakiki 
kiymeti $ok fazladir. Bir zabit geldigi ki§lada, 
bu 7,5 liraya bir iki lira daha katarak aylik 
yemegini temin eder. Demekki isterlerse a§agi 
yukari 7y5 lira ile bunlar bir aylik yiyecekle-
rini temin edebileeeklerdir. Fakat biz bunlara 
10 lira verirsek ve harigten yiyeceksiniz der-
sek bundan hig te karlari olmayacaktir. 

Ikinci nokta : Bunlarm hepsi de 40 lira mi 
aliyor? Hayir... lilesela Kastamonudan gele-
cek bir muallim 50 lira alir, 60 lira alir. Bun
lar kitaya geldikleri zaman harigten yemek 
yiyecektir. Bunun zarari vardir. Kac. liralik 
yemefk yerse o kadar zarar edecektir. Netice 
itibarile ellerine gegecek kar gibi goriinen bu 
10 lira kar degildir. Bunu arzetmek istiyorum. 

BALKAN — Baska miitalea var mi? 
ENVER ADAKAN (Bahkesir) — Bu me-

sele, diin de arzetmis, oldugum gibi yalniz 
para meselesi degildir. Bu mesele, orduda iki-
lik dogurmamak, muvazzaf bir zabitle ihtiyat 
zabitleri arasmda fark gostermemek meselesi-
dir. Ihtiyat zabitlerine fark olarak on lira 
vermek, lehine degildir, bir nefer tayini alir-
sa hakikatte daha ziyade lehlerinde bir ga-
rei haldir, telakkisi dogru degildir. Nerede 
kaldi ki zabitler kitada tabldotla ia§e edili-
yorlar ve tabldotlan bazi ahvalde bu taym be-
delinden qok daha ucuz olur, be§ liraya kadar 
dii§ebilir, 

Binaenaleyh layihanm enciimenden geldigi 
§ekilde ve Heyeti umumiyenin diin vermis, ol-
dugu karar veghile kabuliinu rica ederim. 

SIRRI l^dZ (Yozgad) — Manevra igin silah 
altma daVet edilecek ihtiyat zabitlerine para ve-
rilmesiniii aleyhinde degilim. Yalniz muhterem 
General $efikm izah ettigi veghile bunun adina 
maa§ dersek, biitge kabul edilmi§tir, gikmi§tir, 

bunun iginde ayrica bir fasil ilave etmek icab 
edecektir (Var sesleri). 

(Taym bedeli nakten de verilebilir) dersek 
biitiin efrad meyanmda bu da verilebilir. 

BASK AN — Baska sbz isteyen var mi? (Ha
yir sesleri). Bir takrir, okunacaktir. 

Yiiksek Reislige 
Arzettigim esbab dolayisile talim igin gar-

nizon haricinden gelen ihtiyat zabitlerine aynen 
veya bedelen bir nefer tayini verilmesini teklif 
ederim. 

Denizli 
Sefik Tursan 

BASKAN — Takriri reye arzediyorum. Na-
zari dikkate alanlar . . . Almayanlar . . . Takrir 
nazari dikkate almmami§tir. 

Okunmu§ olan kanunun 25 nci maddesini 
aynen kabul edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul 
edilmi§tir. 

MADDE 4 — Bu kanun negri tarihinden mu-
teberdir. 

BASKAN — Kabul edenler . . . Etmeyen
ler . . . Kabul edilmi§tir. 

MADDE 5 — Bu kanunun hukmiinii yiiriit-
mege Icra Vekilleri Heyeti memurdur. 

BASKAN — Kabul edenler . . . Etmeyen
ler . . . Kabul edilmi§tir. 

Kanunun birinci miizakeresi bitmi§tir. Miid-
deti iginde ikinci miizakeresi yapilacaktir. 

2 — Askcrlik kanununun 5 nci maddesinin 
(B) ve 35 nci maddesinin (C) fikralarina hirer 
ftkra eklenmesi hakkmda kanun layihasi ve MUM 
Mudafaa encilmeni mazbatasi (1/587) [1] 

BALKAN — Layihanm miistaceliyetle mii
zakeresi teklif edilmektedir. Kabul edenler . . . 
Etmeyenler . . . Mustaceliyetle miizakeresi ka
bul edilmistir. 

Heyeti umumiyesi hakkmda soz isteyen var 
mi? (Yok sesleri). 

Maddelere gegilmesini kabul edenler . . . Et
meyenler . . . Kabul edilmistir. 

Askerlik kanununun 5 nci maddesile 35 nci 
maddesinin (C) fikrasma hirer fikra ilavesi 

hakkmda kanun 

MADDE 1 — 1111 sayili askerlik kanununun 
5 nci maddesinin (B) fikrasmm sonuna asagida-
ki fikra ilave olunmustur. 

Orta mekteb derecesinde tahsili olup ta Turk 
kusu (C) brevesini alms olanlar bir buguk sene 
hizmete tabidir. 

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

[1] 253 sayili basmayazi zaptm sonundadir, 
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MADDE 2 — Mezkur kanunun 35 nci mad-

desinin (C) fikrasmm sonuna asagidaki fikra 
ilave olunmustur. 

Son yoklama sirasmda orta veya yiiksek bir 
mektebi bitirerek memleket iginde ve dismdaki 
daha ytiksek mekteplere, kabul zamani olma-
digmdan dolayi girememis olanlar o seiie icin-
de girerek lazrni gelen vesikalan gbnderdikleri 
takddrde ettesi seneye birakilirlar. 

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

MADDE 3 — Bu kanun nesri tarihinden mu-
teberdir. 

BALKAN — Maddeyi kabul edenler . . . Et-
meyenler . . . Kabul edilmistir. 

MADDE 4 — Bu kanunun hukumlerini Ic-
ra Vekilleri Heyeti memurdur. 

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

Kanunun heyeti umumiyesini kabul edenler... 
Etmeyenler . . . Kabul edilmistir. 

3 — Askeri ve miilki tekaiid kanununa bazi 
hiikumler eklenmesine dair Biltqe cncumem maz-
batasi (5/31) [1] 

BASK AN — Encumen, mazbatasmda miista-
celiyet teklif ediyor. Bunun miistacelen miiza-
keresini kabul edenler . . . Etmeyenler . . . Ka
bul edilmistir. 

1683 numarali askeri ve miilki tekaiid kanununa 
bazi hiikumler eklenmesine dair kanun 

MADDE 1 — Evvelce tekaiid hakkini haiz 
Devlet memurluklarinda istihdam edilmis olan-
lardan Devlet demiryollari ve Inhisarlar umum 
mudiirliiklerinde ve miilga Tiitiin, miiskirat ve 
barut inhisarlarmin Devletge idare edildigi dev-
relerde bu idarelerde miiseccel ve daimi vazife-
lerde iicretle istihdam edilenlerin tekaiitlukleri 
hakkmda a§agidaki hiikiimler tatbik olunur: 

A - Bunlardan maa§li memuriyet muddeti on 
be§ seneyi dolduranlann bu idarelerde iicretle 
gegirdikleri hizmet miiddetleri tekaiitliik miid-
detine ilave edilir ve bunlara veya yetimlerine 
1683 numarali kanun mucibince tekaude tabi son 
memuriyet maa§lan iizerinden mezkur kanu
nun hiikiimlerine ve hizmetleri mecmuuna gore 
tekaiid maa§i tahsis olunur. 

Bunlar Devlet demiryollari ve Inhisarlar 
umum miidiirluklerindeki tekaiid sandigina ai-
dat vermeyecekleri gibi bunlar hesabma bu ida-
reler butgelerinden de bu sandiga para verilmez. 

Simdiye kadar mezkur idarelerin tekaiid san-
diklari igin bunlarm ayliklarmdan kesilen pa-
ralar kendilerine ve idareler butgesinden verilen 

[1] 251 sayili basmayazi saphn sonundadir. 

paralar da miiteferrik varidat olarak irad kay-
dedilmek iizere bu idarelere temettiilerile birlik-
te iade olunur. 

B - Bunlardan maa§li hizmet miiddetleri on 
be§ seneyi doldurmami§ olanlar in iicretli hiz
metleri tekaiid hesabmda sayilmaz. Bunlardan 
arzu edenlere sene kesirleri tarn sayilmak iizere 
filen maa§li memuriyette gecen her hizmet se-
nesi iein son memuriyetlerine muhassas asli ma-
asm iki misli tazminat olarak verilir. Bu yol-
da tazminat alanlarm gegen maa§li hizmetlerin-
den dolayi tekaiid haklari sakit olur. 

Bu gibtterin Devlet demiryollari ve Inhisar
lar umum miidiirlug'unun tekaiid sandiklarinda-
ki haklari mahfuzdur. 

BASKAN — Kabul edenler . . . Etmeyen
ler . . . Kabul edilmistir. 

MADDE 2 — Birinci maddenin (A) fikrasm-
da yazili memurlardan mezkur fikra hiikmii-
niin haklarmda tatbikmi istemeyenler bu kanu
nun nesrmden itibaren bu kararlarmi iig ay 
zarfmda bir beyanname ile mensup olduklan 
umum miidiirluge trildirmege meeburdurlar. Bu 
suretle miiracaat edenler hakkmda mezkur 
(A) fikrasi hiikmii tatbik edilmez. Bunlarm 
1683 numarali kanun hiikmiine gore haklari 
mahfuz tutulmakla beraber idarelerdeki tekaiid 
sandiklarma istirakleri devam ettirilir. 

BA§fKANT — Maddeyi kabul edenler ... Et
meyenler ... Kabul edilmi§tir. 

MADDE 3 —- Bu kanun nesri tarihinden mu-
teberdir. 

BALKAN — Maddeyi kabul edenler ... Et
meyenler ... Kabul edilmistir. 

MADDE 4 — Bu kanunun hukumlerini ic-
raya Maliye, Naf ia ve Giimriik ve inhisarlar ve
killeri memurdur. 

BALKAN — Maddeyi kabul edenler ... Et
meyenler ... Kabul edilmistir. 

Kanunun heyeti umumiyesini reyinize arze-
diyorum. Kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul 
edilmistir. 

4— Devlet kitaplari miitedavil sermuyesi 
hakkindaki 2133 sayili kanunun 1 nci maddesi 
hiikmunun 3 y\l uzatilmasina dair kanun layihasi 
ve Maarif ve Biltge enciimenleri mazbatalari 
(1/548) [1] 

BALKAN — Bunun da miistacelen miizake-
resi teklif ediliyor. Bu teklifi reyinize arzediyo-
rum. Kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edil
mistir. 

Kanunun heyeti umumiyesi hakkmda soz is-
teyen var mi? 

Maddelere gegilmesini kabul edenler ... Et-

[1] 245 sayili basmayazi zaphn sonundadir, 
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iiieyenler Maddelere gegilmesi kabul edilmis-
tir. I 

Devlet kitaplan mutedavil sermayesi hakkm-
daki 2133 sayili kanunun dordiincu maddesi-

nin hukmiiniin ug yil uzatilmasi hakkmda 
kanun 

MADDE 1 — Devlet kitaplan mutedavil ser
mayesi hakkmdaki 1 nisan 1933 tarih ve 2133 
say ill kanunun dordiincu maddesi hiikmii 1938 
mali yili sonuna kadar uzatilmistrr. 

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

MADDE 2 — Bu kanun nesri tarihinden mu-
teberdir. 

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

MADDE 3 — Bu kanunun hukumlerini icra-
ya Maliye ve Maarif vekilleri memurdur. 

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

Kanunun heyeti umumiyesini agik reye ar
zediyorum. 

5 — Doyge Bank elinde bulunan Ergani ba-
kiri Turk anonim sirketi hisse senetlerinin satin 
ahnmastna dair Hukumetle mezkur banka ara-
smda aktedilen mukavelenin tasdiki ve tahsisah-
nin temin sureti hakkmda kanun layihasi ve 1k-
tisad ve But ye enciimenleri mazbatalan (1/573) 
[1] 

BALKAN — Miistacelen miizakeresi teklif 
edilmektedir. Reye arzediyorum. Kabul eden
ler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmistir. 

Heyeti umumiyesi hakkmda soz isteyen var 
mi? Maddelere gegilmesini kabul edenler . . . Et
meyenler . . . Maddelere gegilmesi kabul edilmis
tir. 

Doyge bank elinde bulunan Ergani bakrri Tiirk 
anonim sirketi hisse senetlerinin satin almma-

sma dair kanun 

MADDE 1 — Ergani bakiri Tiirk anonim sir-
ketinin Doyge bank und Diskkonto Gezelsaft 
elinde bulunan bir buguk milyon lira itibari 
kiymetindeki hisse senetlerinin 850 000 liraya 
satm almmasma dair Hukumetle banka arasm-
da mukavele akdine salahiyet verilmistir. 

B. E. R. V. MttKERREM UNSAL (Isparta) 
— «850 bin liraya kadar» olacaktir, «Kadar» ke-
limesi dusmustiir. 

BALKAN — Mutalea var mi? Maddeyi ka
bul edenler . . . Etmeyenler... Kabul edilmistir. 

MADDE 2 — Birinci madde mucibince satm 

[1] 249 say%li basmayazi zaphn sonundadir. 
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almacak hisse senetleri sermayesine mahsuben 
Eti banka devrolunur. 

BA§KAN — Mutalea var mi? Maddeyi ka
bul edenler . . . Etmeyenler... Kabul edilmistir. 

MADDE 3 — Bu kanun nesri tarihinden mu-
teberdir. 

BA§KAN — Mutalea var mi? Maddeyi ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmistir. 

MADDE 4 — Bu kanunun icrasma Maliye 
vekili memurdur. 

BA§KAN — Mutalea var mi? Maddeyi ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmistir. 

Heyeti umumiyesini agik reye arzediyorum. 

6 — Elektrik muhendisi Kemal Ermanm ce-
zasinin affi hakkmda Adliye encumeni mazbatasi 
(5/30) LI] 

BALKAN — Miistacelen miizakeresi teklif 
edilmektedir. Reye arzediyorum. Kabul eden
ler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmistir. 

Heyeti umumiyesi hakkmda soz isteyen var 
mi? Maddelere gegilmesini kabul edenler . . . Et
meyenler . . . Maddelere gegilmesi kabul edilmis
tir. 

Elektrik miihendisi Kemal Ermanm cezasmm 
affi hakkmda kanun 

MADDE 1 — Oliime sebebiyet vermek su-
gundan Uskiidar ceza hakimliginin Temyiz 
mahkemesi dbrduncu ceza dairesince tasdik 
edilmis ilamile sekiz ay hapse mahkum olan 
elektrik muhendisi Kemal Ermanm cezasi, mah-
kumiyetinin butiin hukuki neticelerine samil ol-
mak iizere affedilmistir. 

BASKAN — Mutalea var mi? Maddeyi ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmistir. 

MADDE 2 — Bu kanun nesri tarihinden mu-
teberdir. 

BALKAN — Mutalea var mi? Maddeyi ka
bul edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmistir. 

MADDE 3 — Bu kanun hiikmiinu icraya 
Adliye vekili memurdur. 

BALKAN — Mutalea var mi? Maddeyi ka
bul edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmistir. 

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

7 — Hariciye vekdleti teskildt kanununa bag-
h 2 sayih cetvelde degisiklik yapilmasma dair 
kanun layihasi ve Butee encumeni mazbatasi 

78) [2j 

BALKAN — Miistacelen miizakeresi teklif 

[1] 248 sayili basmayazi zaphn sonundadir. 
[2] 244 sayili basmayazi zaphn sonundadir. 
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edilmi^tir. Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmistir. 

Heyeti umumiyesine dair soz var mi? Mad-
delere gecilmesini kabul edenler . . . Etmeyen
ler . . . Maddelere gegilmi§tir. 

Hariciye vekaleti te§kilati hakkmdaki 2223 nu-
marali kanuna bagli cetvelde degisiklik yapil-

masina dair kanun 

MADDE 1 — 25 mayis 1936 tarih ve 2223 
numarah kanuna bagli (1) numarali cetvelin 
ikinci derecesinde yazili ba§hukuk mu§avirligi 
cetvelin birinci derecesine §ikanlmi§tir. 

BASKAN — Birinci madde hakkmda miita-
lea var mi? Maddeyi kabul edenler . . . Etmeyen
ler . . . Birinci madde kabul edilmistir. 

MADDE 2 — Bu kanun ne§ri tarihinden mu-
teberdir. 

BASKAN — Maddeyi kabul edenler . . . Et
meyenler . . . Kabul edilmi§tir. 

MADDE 3 — Bu kanunun icrasma Icra Ve-
killeri Heyeti memurdur. 

BASKAN — Maddeyi kabul edenler . . . Et
meyenler . . . Kabul edilmigtir. 

Kanunun heyeti umumiyesini kabul eden
ler . . . Etmeyenler . . . Kanunun heyeti umumi-
yesi kabul edilmigtir. 

8 — Hazineden taksitle gayrinienkul mal sa
tin almi§ olanlann taksit bedellerinin tecili hak
kmdaki 2222 sayili kanuna ek kanun layihasi ve 
M alive ve Butce cnciimenleri mazbatalari 
(1/455) [1] 

BASKAN —Miistaceliyetle miizakeresi tek-
lif ediliyor. Miistaceliyetle miizakereyi kabul 
edenler... Etmeyenler... Miistaceliyetle miiza
keresi kabul edilmi§tir. 

Heyeti umumiyesi hakkmda soz varmi? Mad
delere gecilmesini kabul edenler . . . Etmeyen
ler . . . Maddelere gegilmi§tir. 

Hazineden taksitle gayrimenkul mal satin almi§ 
olanlann taksit bedellerinin tecili hakkmdaki 
1773 numarali kanunu tadil eden 2222 numarali 

kanuna ek kanun 

MADDE 1 — 1771 sayili kati tasfiye kanu-
nunun meriyetinden evvel bedelleri taksitle 
odenmek iizere miibadil rumlardan metruk her 
tiirlu ziraate mahsus arazi ile mahsulati zira-
iyeyi ihzar, imal ve tasfiye eden veya faaliyeti 
mahsulati arziye ile alakadar olan imalathane, 
tasirhane ve fabrika ve mumasillerini istira 
eden veya bir meskeni veya irad getirmeyen 
arsalan Hazineden arttirma ile satin alan-
larm 1934 mali yilmdan sonra tahakkuk etmi§ 

[lj 243 sayili basmayazi zaptm sonundadir. 

ve edecek taksit bedelleri, tarihi ihaleden itiba-
ren 2222 numarali kanun hiikumleri dairesinde 
yirmi taksitte almmak iizere tecil edilmi§tir. 

BASKAN — Madde hakkmda miitalea var 
mi? Maddeyi kabul edenler . . . Etmeyenler . . . 
Kabul edilmi§tir. 

MADDE 2 — Oteden beri Hazineye aid olan 
veya muhtelif kanun ve muahedelerle Hazineye 
intikal eden veyahut bedelleri miibadil ziimre 
istihkakina kar§ikk tutulmus, ve bu kanunun 
nesrinden evvel arttirma ile satilmi§ olan her 
nevi arazi ile iratsiz arsalardan borclu olan 
miifterilerden, borcunun yiizde yirmisini te-
diye etmi§ vaziyette olanlar veya tediyatmi bu 
nisbete iblag edecekler - aldiklan mal tapuya 
raptedilmi§ olsun olmasm - verdikleri paradan 
dolayi Hazineyi ibra etmek veya ba§ka hig bir 
talepte bulunmamak §artile bu mallari geri 
verdikleri takdirde borglarmm bakiyesi tah-
sil olunmaz. 

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

MADDE 3 — Vadesi hulul etmeyen taksit-
lere mahsuben yapilacak tediyat ne miktarda 
olursa olsun, vadeden bir sene evvel verildigi 
takdirde, yiizde alti nisbeinde iskontoya tabi 
tutulur. 

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

MADDE 4 — Hazinece satilmig olan gayri
menkul mallarm taksitleri igin kabul edilecek 
Devlet tahvilleri hususi kanunlarmdaki hukiim-
lere tabidir. 

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

MADDE 5 — 2554 numarali kanunla uzati-
lan taksitler - gerek Vakiflar umum mudiirlii-
giince satilmis olsun ve gerek Maliye hazinesin-
ce satilarak aidiyeti itibarile Vakiflar umum 
mudiirliigiine devredilmis bulunsun - bu kanu
nun birinci maddesinde yazili mallara mun-
hasir olmak iizere yirmi seneye gikanlmistir. 
Bunlarm bu suretle taksitlendirilmesinde bu 
kanunun nesrinden sonraki muddet igin faiz yii-
riitiilmez ve simdiye kadar vadesinde verilme-
yen taksitler igin vadelerinden itibaren ge§en 
miiddetlere aid eyyami miiteahhire faizi aran-
maz. 

§u kadar M; Vakiflar umum miidiirlugiince 
yapilacak ihbar iizerine ii§ ay zarfmda borgla-
rmi taksitlendirmeyen borglular, bu madde hiik-
miinden istifade edemezler. 

Bu kanunun ikinci ve iigiincii maddelerinde-
ki hukiim, Evkafm bu nevi mallari hakkmda da 
tatbik olunur. 
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BASKAN — Madde hakkinda mutalea var 

nu?. Maddeyi kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmistir. 

MADDE 6 — Bu kanun nesri tarihinden mu-
teberdir. 

BASKAN — Maddeyi kabul edenler.. Etme^ 
yenler... Madde kabul edilmistir. 

MADDE 7 — Bu kanunun hukmunii tatbika 
Maliye vekili memurdur. 

BALKAN — Maddeyi kabul edenler... Etme
yenler... Kabu ledilmistir. 

Kanunun heyeti umumiyesini â gik reye ar-
zediyorum. 

9 — Muliacirlere ve muhtae ciftcilere odiinQ 
tohumluk ve yemeklik dagitilmasi hakkmdaki 
kanunun 1 nci maddesinde yazili 1 000 000 lira-
mn arttinlmasina dair olan 2863 say ill kanunln 
kabul edilcn had icerisindcn bin ton bug day in 
Kizilay kurumuna verilmesi hakkmda kanun la-
yihasi ve Ziraat, Maliye vc Butc.c cnciimcnlcri 
mazbatalari (1/505) 11 ] 

BALKAN — Miistacelen miizakeresi teklif 
olunuyor. Miistacelen miizakeresini kabul eden
ler... Etmeyenler... Miistacelen miizakeresi Ka
bul alundu. 

Heyeti umumiyesine dair soz ihsteyen var 
mi?. Maddelere gegilmesini kabul edenler.. Et
meyenler.. Maddelere gecilmesi kabul edilmistir. 

Kizilay kurumuna bin ton bugday verilmesi ve 
ziraat bankasma yatirilmis olan bugdayi ko-
ruma vergisi hasilati bakiyesinin mahsubu 

hakkmda kanun 

MADDE 1 — Muhacirlere ve muhtae <?if-
cilere odiinc olarak tohumluk ve yemeklik dagi
tilmasi hakkmdaki 2661 savili kanunun birinci 
maddesinde yazili bir milyon liralrk haddin 2863 
sayili kanunla iki milyon iki yiiz elli bin liraya 
cikanlan kismmdan bin ton bugday muhtagla-
ra yemeklik olarak bilabedel tevzi edilmek 
iizere Kizilay kurumuna verilmistir. 

BALKAN — Madde hakkmda mutalea var 
mi?. aMddeyi kabul edenler.. Etmeyenler.. Ka
bul edilmistir. 

MADDE 2 — 2466 ve 2643 sayili kanunlara 
tevfikan 1935 mali yili sonuna kadar tahsil olu-
nup Ziraat bankasma yatinlmi§ olan bugdayi 
koruma vergisi hasilati bakiyesi 2661 ve 2863 
sayili kanunlara tevfikan muhacirlere ve muh
tac, gifteilere dagitilan tohumluk ve yemeklik 
bedellerine, Ziraat bankasinin verecegi hesaba 
istinaden, mahsub olunur. 

Tohumluk ve yemeklik bedelleri bankaca 
borcktlardan tahsil olundukga malsandiklarma 

[1]£5,2 sayili basmayazi zaptm sonundadir 

tevdi ve varidat biitcesinin tavizattan istirdad 
maddesine irad kaydolunur. 

BALKAN — Madde hakkmda mutalea var 
mi? 

Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmistir. 

MADDE 3 — Bu kanun nesri tarihinden mu-
teberdir. 

BALKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul olundu. 

MADDE 4 — Bu kanunun hiikiimlerini icra-
ya Maliye, Sihhat ve igtimai muavenet ve Zi
raat vekilleri memurdur. 

BALKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul olunmus,tur. 

Kanunun heyeti umumiyesini kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmi§tir. 

10 — 2314 sayili kanuna iki madde eklenme-
sinc ve 1 nci maddcsinin degistirilmesine dair ka
nun Idyihas! vc Adliye cncihneni mazbatasi 
(1/320) [1]. 

BASKAN — Bunun da miistacelen miizake
resi teklif olunmaktadir. 

Miistacelen miizakeresini kabul edenler... 
Etmeyenler... Miistacelen miizakeresi kabul 
olunmustur. 

Heyeti umumiyesine dair sbz isteyen var mi? 
Maddelere gecilmesini kabul edenler... Etme
yenler... Maddelere gecilmesi kabul edilmi§tir. 

Temyiz mahkemesi raportorleri hakkmda 
kanun 

MADDE 1 — Temyiz mahkemesinde daire 
reisinin kendilerine verecegi dava dosyalanni 
tetkik ve telhis ile yazacaklan raporlan heyete 
takrir ve izah etraek iizere luzumu kadar ra-
portor bulunur. 

Raportorler ikinci ve ucuncii smif hakim ve 
rauddeiumumiler arasmdan dogrudan dogruya 
Adliye vekilligince secilerek milli irade ile ta-
yin olunur. Bunlarm bu vazifede gecirecekleri 
naman hakimlikte ve miiddeiumumilikte geci-
rilmis sayilir ve haklannda hakimler kanunu 
hiikiimleri tatbik olunur. 

Hakimler kanununun 79 ncu maddesi hiik-
mii mahfuzdur. 

BASKAN — Madde hakkmda mutalea var 
mi? 

Maddeyi kabul edenler. 
bul edilmi§tir. 

Etmeyenler... Ka-

MADDE 2 — Hakimler kanununun 17 nci 
maddesinde yazili 1 sayili cetvelin 6 ve 7 nci 
derecelerindeki Temyiz mahkemesi raportbrlii-

[1] 254 sayili basmayazi zaptm sonundadir. 
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gii kelimeleri ve 19 haziran 1933 tarih ve 2314 
sayili kanun kaldirilmistir. 

BALKAN — Madde hakkmda miitalea var 
mi? 

Maddeyi kabul edenler... Etmeyenlerr.. Ka
bul edilmi§tir. 

MADDE 3 — Bu kanun bukmu ne§ri tari-
hinden itibaren yiirumege ba§lar. 

BA§KAN — Maddeyi kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmigtir. 

MADDE 4 — Bu kanun hiikiimlerini Adliye 
vekili yerine getirir. 

BALKAN — Maddeyi kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmi§tir. 

Kanunun heyeti umumiyesini reyinize ar-
zediyorum. Kabul edenler... Etmeyealer... Ka
nunun heyeti umumiyesi kabul edilmistir. 

11 —Vakiflar umum mildurlugunce bazi in
saat igin taahhiidat akti mezundyetine dair olan 
2037 v& 2398 sayili kanunlara ek kanun l&yihasi 
ve Maliye ve Butge enciimenleri mazbatalari 
(1/547) [1] 

BALKAN — Mustaceliyetle miizakeresi tek-
lif ediliyor. Kabul edenler ... Etmeyenler ... Ka
bul edilmistir. 

Heyeti umumiyesi hakkmda miitalea var mi? 
Maddelere gegilmesini reyinize arzediyorum. 
Kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul, edilmis
tir. 

Vakiflar umum miidurlugiince, hazi insaat igin 
taahhiidat ve istikraz akti mezuniyetine dair 
2037 numarali kanuna. miiaeyyel 2398 nuraarali 

kanuna ek kanun 

MADDE 1 — Vakiflar umum mudurltigiine, 
bazi insaat ve tamirat igin taahhiidat ve istikraz 
akti hakkmda 2037 numarah kanunla verilen 
mezuniyetin Izmir ve Afyon Karahisar sehirle-
rindeki insaat ve tamirata dahi te$miline ve bu 
husustaki mezuniyet miiddetinin 1935 mali sene-
si sonuna kadar uzatilmasma dair 2399 numarali 
ve 5 - IV -1934 tarihli kanunun hiikmii 1937 ma
il senesi sonuna kadar uzatilniistir. 

BALKAN — Madde hakkmda miitalea var-
mi? Kabul edenler .,. Etmeyenler ... Kabul edil
mistir. 

MADDE 2 — Bu kanun 1 haziran 1936 tari-
hinden muteberdir. 

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

MADDE 3 — Bu kanunun hiikiimlerini icra-
ya Bas^ekil memurdur. 

BALKAN — Maddeyi kabul edenler ... Et

meyenler ... Kahul edilmi$±ir. 
Kanunun heyeti umumiyeeini agik- reye arze

diyorum. 
12 -~ 25c 780 xOOO lirakk fevkalxwfe tahsisat 

verilmesi hakkmda kanun lauihasi ve- Butge e*i-
ciimeni mazbatasi (1/59A) [2] 

BALKAN — Bu l&yihanm mustaceliyetle mii-
zakeresi.teklif ediliyor. Kabul edenler ... Etme
yenler ... Kabul.edilmistir. 

Heyeti umumiyesi hakkmda miitalea var mi? 
Maddelere gegilmesini kabul edenler ... etmeyen
ler ... Kabul edilmistir. 

(25 780 000) lira fevkalade tahsisat verilmesi 
hakkmda kanun 

MADDE 1 — Fevkalade membalardan elde-
edilecek varidatla karsilig-i temin edildikge, bag-
li cetvelde yazili dairelerden her biri igin hiza-
larmda gbsterilen miktarlari gecmemek iizere, 
1936 butgelerinde yeniden acilacak hususi fasil-
lara (25 780 000) liraya kadar fevkalade tahsi
sat konulmasi igin Maliye vekiline mezuniyet ve-
rilmi^tir. 

BA§KAN — Madde hakkmda miitalea var 
mi? Kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edil
mistir. 

MADDE 2 — Muhaoir iskan isleri igin 1937 
senesine 1 000 000, Ankarada yapilacak fakiilte 
ve mekteplerle Istanbul Universitesinin insaat 
ve teaiaati igin 1937 ve 1936 senelerine 
1 634 000, ttguncii umumi miifettislik insaati. 
igin 1937 ve 1938 senelerine 480 000, Dbrduncu 
umumi miifettislik insaat ve imar isleri icin 
1937 senesine 500 000, su isleri igin 1937 sene
sine 300 000 ve Gfolcukte in^a edileeek mahfuz 
tanklar igin de- 1937 ve 1938 senelerine 700 00 
liralik ayrcca sari taahhiid icrasi igin alakadar 
vejallere salaihiyet verilmis oldugu gibi bu isler 
igin bono ihraoroa da Maliye vekili izinli kilm-
mistnr. 

BA§KAN — Madde hakkmda miitalea var 
mi? Kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edil
mistir. 

MADDE 3 — Birinci madde ile verilen me-
zuniyete musteniden tahsisat kaydedilecek mik-
tarlardan 1936 senesi iginde kullanilmayan mik-
tarlar ayni hizmetin ifasma tahsds edilmek 
iizere 1936 hesaplarmdan tenzil ve 1937 sene
sine devren varidat ve tahsisat kaydolunur. 

BALKAN"— tJguncii maddeyi kabul eden
ler ... Etmeyenler ... Kabul edilmistir. 

MADDE 4 — Bagli oetvelde yazili olan hiz-
metlerde kullanilmak sartile muhtelif dairele-
re ayrilan miktarlar arasinda Icra Vekilleri 

[1] 246. sayili basmayazi zaptm sonundadir. [2] 255 sayili basmayazi zaptm sonundadir. 
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Heyeti kararile miinakale yapilabilir. 

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

MADDE 5 — Bu kanun 1 haziran 1936 tari-
hinden muteberdir. 

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

MADDE 6 — Bu kanunun hukumlerini icra-
ya Icra Vekilleri Heyeti memurdur. 

BALKAN — Maddeyi kabul edenler ... Et
meyenler ... Kabul edilmistir. 

Kanunun heyeti umumiyesini agik reye ar-
zediyorum. 

13 — (Jeliik ekimi kanunu layihasi ve Ziraat, 
Dahitiye, Adliye, Sihhat ve igtimai muavenet, 
Maliye ve Bulge enciimenleri mazbatalan 
(1/156) [I]. 

BASKAN — Mustacelen miizakeresi teklif 
edUiyor. Miistaceliyetle miizakeresini kabul 
edenler... Etmeyenler... Mustacelen miizakeresi 
Kabul edilmi§tir. 

I4yihanin heyeti umumiyesine dair soz is-
teyen var mi? Maddelere gegilmesini kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmi§tir. 

Qeltik ekimi kanunu 

Boliim : 1 

MADDE 1 — Qeltik ekimi yapilan veya ya-
pilmak istenilen vilayetlerde valiler ve kaza
larda kaymakamlar bir geltik komisyonu ku-
racaklardir. Bu komisyonda: 

Baskan olarak : Vali veya kaymakam, 
tfye olarak : Ziraat odasi ba§kam, 
Ziraat mudurii veya ziraat memuru, 
N&fia miihendisi veya fen memuru, 
Srtma miicadele ba§kani ve hekimi, bun-

lar bulunmayan vilayette sihhat ve igtimai 
muavenet miidiirii ve kazalarda Hiikumet ta-
bibi ve geltik ekimile ugra§anlardan biri bu
lunur. 

Kpmisyona alinacak geltik giftgisi dogru-
dan dogruya geltik ekimile ugra§anlar tara-
fmdan segilir. Komisyon, segim igin geltik gift-
gilerihe yaptigr tebligden bir hafta sonra se
gim yapilmadigini gbriirse bu iiyeyi kendisi 
seger, 

Ziraat vekilliginin geltik ekimi uzmani olan 
yerlerde bu uzmanlar da geltik komisyonlarma 
iiye olarak girerler. 

On hektardan a§agi geltik ekimi yapilan 
vilayet ve kazalarda komisyonda: 

B^§kan olarak : Vali veya kaymakam,. 
tfye olarak : Ziraat mudiirii veya memuru, 

[1] 247 say ill basmayazi zaphn sonundadir. 

Sitma miicadele ba§kani veya hekimi ve 
bunlar bulunmayan vilayetlerde sihhat ve ig-
timai muavenet miidiirii ve kazalarda Hiiku
met tabibi ve geltik ekimi yapanlardan biri 
bulunur. Buralarda ziraat ve sihhat te§kilati 
bulunmadigi takdirde komisyonda: 

Ba§kan olarak : Vali veya kaymakam, 
tfye olarak ta : Ziraat odasi baskani ve cel

tik ekimi yapanlardan biri bulunur. 
Ziraat odasi bulunmayan yerlerde bu ko-

misyonlara belediye baskanlan girerler. 
M. M. ALl RIZA TttREL (Konya) — Bi-

rinci maddenin on be§inci satirinda (Sitma mii
cadele baskani ve hekimi) denmi§, (Sitma mii
cadele ba§kani veya hekimi) denilecektir. 

BALKAN — Madde hakkinda basjka miita-
lea var mi? Maddeyi bu tashihle kabul eden
ler... Etmeyenler... Madde kabul edilmi§tir. 

MADDE 2 — Qeltik ekecekler geltik komis-
yonundan izin almaga mecburdurlar. Yagi§li 
veya kurak yillara gore celtik ekimine aynla-
cak alanin geltik ekmek isteyenlere gore tayin 
edilmesi ve ona gore su dagitilmasmin idaresi 
ve gereginde parga ekim ve su nbbetlerinin dii-
zene konulmasi geltik komisyonlarmin vazife 
ve salahiyeti igindedir. Qeltik komisyonu ken-
disine verilen dilekgeler iizerine gerek yeniden 
yapilacak ve gerek otedenberi bulunan geltik-
likler hakkinda yerinde ara§tirmalar yapar, 
dilekleri bu kanun hiikiimlerine uygun olanla-
ra izin verir. 

Dilekgelerin komisyona verildigi tarihten 
itibaren iki ay iginde dilek sahiplerine izin ve-
rilip verilmeyecegini yazi ile bildirmek mecbu-
ryetindedir. Bu miiddet iginde kar§ihk veril-
mezse komisyonu te§kil edenler dilekge sahibi-
nin zarar ve ziyamndan §ahsan miiteselsilen me-
suldiir. 

M. M. ALl RIZA TtJREL (Konya) — Mad
denin sonunda; (§ahsan miiteselsilen) denilmi§. 
(§ahsan ve miiteselsilen) denecek. 

BALKAN — Madde hakkmda mutalea var 
mi?. Maddeyi kabul edenler.. Etmeyenler.. Ka
bul edilmistir 

MADDE 3 — Iki kaza arazisi iginde bulu
nan geltik alanlarmin genisligi ve alani sula-
yan arklarm uzunlugu her kazada geltik ko
misyonu tarafmdan birlikte arastirilir ve kar-
silikli faydalar gozetilmek suretile konulacak 
nobetler arasmda geltik giftgilerine izin verilir 
Bu iki kaza arasmda uyusulamazsa aradaki an-
lasamamazlik eger kazalar bir vilayete bagli 
ise o vilayet giftlik komisyonunca, ayri ayri 
vilayetlere bagli iseler Ziraat vekilligince yolu-
na konulur. Vilayetelr veya vekalet bu ihtilaf-
lari en gok bir ay iginde halleder ve bildirir. 

Qeltik ekimi gok ve toplu ve elverisli yer
lerde geltik tarlalan her on giinde bir 48 saat 
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susuz bnukilmak suretile kesik sulanir. 

BALKAN — tJgiincu madde hakkmda mii-
talea var mi?. Maddeyi kabul edenler... Etme-
yenler... Kabul edilmistir. 

MADDE 4 — Qeltik komisyonu geltiklik ya-
pilmasma izin verdigi yerin iki tane krokisini 
yapar. Bunlardan bir tanesi komisyonda sak-
lanir, digeri 8 nci maddeye gore segilecek mu-
temed heyetine verilerek bu heyetge saklanir. 
Bu krokiler igin para almmaz. Kesik sulama 
yapilan yerlerde Qeltik komisyonlan her geltik 
tarlasinm suyunun ne zaman kesilecegini ve 
tekrar ne zaman verilecegini tesbit eder ve mu-
temed heyetlerine bildirir. Mutemed heyetelri, 
sularin tesbit edilen zamanlarda kesilmesine 
bakar ve bu sistem sulamayi tarn olarak idare 
ve kontrol eder . 

SIHHAT VE iQTtMAI MUAVENET V. 
Dr. REFlK SAYDAM (Istanbul) — Maddenin 
besinci satirmdaki «8» rakami «6» olacaktrr. 

BALKAN — Madde hakkmda baska miita-
lea var mi?. Maddeyi kabul edenler... Etmeyen-
ler... Kabul edilmistir. 

MADDE 5 — Qeltik komisyonu yeniden gel-
tiklik yapilacak yerin krokisini gizdigi sirada 
oraya su akitmak ve bosaltmak igin yapilmasi 
lazim gelen arklarm yerlerini de gosterir. Ka-
bilse bu yerin bir planini da yapar ve bu plan 
veya krokinin tatbik suretini yer iizerinde ka-
ziklarla tesbit ile ameliyatm ne yolda yapilaca-
gmi geltiklik yapmak isteyenlere tarif eder. Bun-
lar, musitereken icab eden arklari, gereken bii-
vetleri ve luzumlu baska isleri kroki veya pla
na gore yapmaga veya yaptirmaga borgludur-
lar. Qeltiklik sahipleri bunlan yapmazlar veyr* 
aralarmda uyusamazlar, yahut bunlarm oeltik 
komisyonunca yaptirilmasmi isterlerse komisyon 
bu hususta yapilacaik masarifi tahmin ettirir ve 
geltikgiler arasindan segecegi bir heyet vasi-
tasile herkesin payma diisen parayi toplattira-
rak icab eden arklari ve teferruatmi yapatirir. 
Bedenen galismak isteyenler paylarma diisen 
para nisbetinde galistirilirlar. Qeltik komis-
yonlarmm kendi azasi veya mutemed heyet-
leri arasmdan segecegi bir zat ta bu heyetlerin 
iiyesidir. 

EMlN SAZAK (Eski§ehir) — Bu krokiler 
i§in arzuhal verilir de bunlan yapmak igin me-
mur gelmezse ne olacaktir? Ziraat mevsiminde 
yapilrr, gee, kalamaz. 

ZIRAAT E. M. M. YA§AR (3ZEY (Manisa)— 
Bunlara mutlak surette kroki yapmak mecbu-
riyeini tahmil etmiyoruz. Esasen bunun igin 
a§agida aynca madde vardir. 

BALKAN — Ba§ka miitalea yoktur. Madde
yi reyinize arzediyorum. Kabul edenler . . . Et-
meyenler . . . Kabul edilmistir. 

Ikinci boliini 
Mutemed heyeti ve vazifeleri 

MADDE 6 — Qeltik ekimi yapilan yerlerde-
ki geltik komisyonlarmm nezareti altmda olmak 
iizere mutemed heyetleri kurulur. Bu heyet be-
lediye te§kilati olan yerlerde belediye meclisi 
iiyelerinden veya di§ardan geltik komisyonunca 
segilecek ii§ ki§iden terekkiip eder. Koylerde 
ihtiyar heyetleri bu vazifeyi yapar. Mutemed 
heyetleri vilayet veya kaza merkezlerindeki gel-
tik komisyonlarma baglidir. 

BASKAN — Kabul edenler . . . Etmeyen-
ler . . . Kabul edilmi§tir. 

MADDE 7 — Mutemed heyetleri, Hiikume-
tin aynca bir kurumu tarafmdan idare edilme-
yen umuma aid sularda bent ve su arklarmm 
bakimm, celtikliklerin biiyukliigiine gore sularm 
taksim edilmesini ve sirayai konulmasmi temin 
etmege borgludurlar. Ancak sularm idaresi i§in 
hususi kurum olan yerlerde yukanki fikra hii-
kiimlerinin yapilmasmi kontrol ederler. Kesik 
sulama usulii yapilan yerlerde geltik komisyo-
nunun tasbit edecegi sekilde her geltik tarlasi
nm suyunun ne zaman kesilecegini ve tekrar ne 
zaman verilecegini geltik sahiplerine bildirirler 
ve bu zamanlarda geltikliklerin sularmi su koru-
culan veya giftgiler vasitasile ana arklardan 
kestirirler. Qeltikliklerin bu zamanlarda susuz 
birakilmalarmi gozetirler. Sularmi tayin edilen 
zamanda kesmiyenleri bir mazbata ile o yerin 
geltik komisyonuna bildirirler. Qiftgilere bu su-
retle bildirilen su miktari ve srra nobeti geltik 
komisyonu karari olmadikga hig bir vesile ile 
degi§tirilemez. 

BASKAN — Kabul edenler . . . Etmeyen-
ler . . . Kabul edilmi§tir. 

MADDE 8 — Su taksimi ve sira islerinde 
geltikgiler arasmda gikacak anla§amamazlik ve 
dirliksizlikler mutemed heyeti tarafmdan diizel-
tilir. Mutemed heyetinin kararma razi olmayan-
lar geltik komisyonuna ba§ vururlar. Komisyo-
nun verecegi karar degismez ve yapilir. 

BASKAN — Kabul edenler . . . Etmeyen-
ler . . . Kabul edilmi§tir. 

Boliim - III 
Qeltik ekenlerin yapmakla mukellef olduklan 
hiikiimler ve bu hiikumlere aykm gidenlere ve-

rilecek cezalar 
MADDE 9 — Yeniden geltiklik yapacak o-

lanlarla btedenberi bulunan geltikliklerde geltik 
ekimini yapmak isteyenler; her yil komisyonca 
ilan edilecek ekim vaktinden en a§agi ug ay on
ce geltikligin bulundugu yerin, biiyukliigunu, 
bir sene once tarlada ne ekilmis oldugunu, sula
ma igin kullanacaklari suyun nereden almacagi-
ni, nerelerden gegecegini ve geltik tarlalann-
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dan gikacak suyun n«r*d«n geejerek nereye aka-
cagmi bildirir bir dilekge ile yalniz basma veya 
toplu jolarak o yerin en buyuk miilkiye memuru-
aa bUjftirmekle miikelieftiTier. Bu dii«k§e birin-
ci maddede yaaifa geltik kosusyonuaa veriltr. 

B#§KAN — Kabul -edenler... Iftraeyeriler... 
KatHil °edilmistir. 

MAODDE 10 — .Q«Hik ekatek i^in izki alrnak 
isteyeftlerden sular Mme aid olur&a olsun on ar-
basma mahalli komisyonlarca 30 - 60 kurus ali-
nir. ' 

Bundan baska bu §eltik alanlarmda ayni su-
lardan uriinlerini sulayan diger giftfilerden 
de ye^ftirdikleri iiriinlerin piyasa fiatleri gbz 
onuadje tutularak ayni sene iginde piring §ift-
5iJ«*iflden alman paranm en gok dortte birini 
ge^mcmek iizere komisyonim karariastiracagi 
«iikta*da on ar ba«ma bir sulama parasi almir. 

AKA GUNDVZ ^Ankara) — Bu 10 nx;u m-ad-
dede jsanttedfcrim ufak bir eksiklik vardir. Dnu 
da tantamlarsak daha madel«tkarane bir hareket 
oiacaktir. 30 -60 kurus almir d-eniyor. Fakat bu 
tabii, kolay alman sularm rubsatnamesidir. Sir 
de pa^a sarfederek, serntaye yaptirarak alman 
sular vardir. Ark yapmi^tir, arteziyen a?«iistir, 
matbr fkoymustur. Bir ka§ bin lira sermayesim 
buna hasretmistir. Bunlara hie olm&z&a asgari 
tarife ;tatbik bluasun, daba "adilane olur. Encii-
mendeki arkadaslarla da gb*u$tum. Haddizatm-
da buna muvafukat ediyorlar. Bunun ifin bir 
takrir fverdim, kafculimu. rioa ederim. 

nimiz de muvafik goriiyor. Qunkii mihaniki se-
kilde su «lmak masr-afkdir, zordur. Onun i§in 
asgari miktar elan 30 kurusu enciimen de 
kabul ediyor. 

EMlN SAZAK (Eski§ehir) — Eger doniim 
ba§ma alacagimiz para ile celtik edecek adamm 
bendini, arkmi yapaoaksak buna imkan yok. He-
y«tm gosterecegi tarifat dairesinde, arkmi bea-
dini yaparsa geltik ekmege musaade edersiniz. 
Aksi takdirde doniim basma toplanacak para 
ile bu i§ yapilamaz. Boyle halki mukellef kil-
makla cemaatin basma i§ agmayalim. Bence bu 
vergi yerinde degildir. Bu maddenin tanmmen 
tayymi rica edecegim. Qiirikii bu para bila se-
beb alinacaktir. Onlarm tarif edecegi sekilde 
kimse yapmaz, herkes gene eski bildigi §ekil-
de igini gbriir. Bu parayi da bo§una vermis dlur. 
Binaenaleyh bunu kaldirmak §ok dogrudur. 

ZtRAAT E. M. M. YASAR OZEY ( Mani-
sa ) —Bu $ara, kanunun ruhunu teskil ediyor. 
Eger bu para almmazsa geltik ziraatinin verim-
li bir tarzda yapilmasma imkan yoktur. Bu ka-
nun geltik ziraatinin daha geni§ bir surette ya-
pilraasmi istilzam ediyor. Qeltik ziraatine bu 
kanun daha musaid bir zemin hazirlami§tir. 
Ayni zamanda sihhate mazarrat vermeyecek 
tarzda arklarm ve bentlerin tanzimi ancak bu 
para ile kabil oiacaktir. Bu tahsisat kabul edil-
mezse bu kanunun kiymeti kalmaz. 

EMlN SAZAK (Eski§ehir) — Tava yapacak, 
bent yapacak, ark yapacak... Qeltik edenler bun-
larm hepsini bilirler Bilmedigi §eyleri de goste-
riflerse yine yaparlar. Amma, yapilacak koniis-
yona masraf olacak. Peki, Ziraat vekaletinin 
hikmeti vticudu nedir? Ziraatgi bir arkada§im 
boyle bir vergiyi teklif ettiler, hayret ediyorum. 

RlPAT VARDAE(Zonguldak ) — Seve seve 
verecekler, sen merak etme. 

-EMlN SAZAK (Devamla) — Ben tava ya-
pilmasm demiyorum. Srhhi naktai nazardan iyi-
dir. Fakat boyle bir vergiye ne luzum var? Ara-
zi mahsulatmdan vergi almmamasmi Partimiz 
otedenberi prensip ittihaz etmi§tir. Binaenaleyh 
yensien bir v«rgi ihdas etntek dogru degildir. 

BASK AN — Actk reye arzedil«n layihalara 
ve Burayi^Bevlet iittitoabma rey vermeyen arka-
daslar varsa reylerini vergbiier. 

10 ncu maddeye dair Aka Giindiiziin bir tak-
riri vardir. Evvefee t>kunmu§tur. JSnciimsn de 
buna taraftardrr. Reye arzediyorum. Kabul eden
ler . . . rEmeyenler Kabul edihni§tir. Ayaen 
maddenin sonuna ilave edilecektir. 

liad^eyi bu ilave edilen fikra ite beraber 
reye arzediyorum. Kabul ©denier . . . Etmeyen-
ler Kabul edilnii§tir. 

MADDE 11 — Q6ltikliklerde kullanilacak su 
kime aid olursa olsun yukarzda yazilr ^ekilde 
izin kagidi almadan hig kimse geltik ekemez. 

tzinsiz ve fakat kanunun hukiimlerme uy-

Yuksek Reislige 
Qekik ekimi kanununun 10 ncu maddesine 

asagidaki fikranm ilavesini teklif «derim. 
(Tabii su membamdan, nehirlerden mihaniki 

vasrtalarla ve masraf ederek arazUerini su alti-
na almaga mecbur olanlar hakkmda asgari ta-
rife tateik olunur). 

Akagiindiiz 
Ankara 

EMtN SA2AK (Eskisehif) — Yeni bir vergi 
ihdas ifliliyor. Bu vergi nereye sarfedilecektir3? 

RlFAT VARDAR (Zonguldak) — Bu, ver
gi degH, sulama iicretidir. 

Z. i . M. M. YA§AR flfZEY (Manisa) — Bu, 
dogrudan dogruya geltik hususatma sarfedile-
cektir. Bir defa bentlerin tamiri meselesi var, 
bekgiler var, mutemet heyetleri var ve haricjte 
koniisj^mu ntalisttslar var. 'Biitun Tbu'masraf-
lar buradan gikacaktir. Ayrrca bir karsilik gos-
terilmiyor. ilerde gtleeek bir tnadde vsr, bu mad-
dede aimacak paralar, dogrudan dogruya fas-
li nrnhsuMisia kanularak aarfiyat yapilacaktrr. 
bu parayi vermedigimiz takdirde yapilacak bir 
gok «sa*ii isler, bilhasaa sihhate zarar vermeye-
cek )§ekilde bentlerin insasi yapilamayaeaktir. 
^unkii baska tahsisat y-oktur. Akagiindiiz arka-
p a r t ^ l i f i ^an^paTl^iufcter ateiayi^iime-
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gun olar-ak gseitik ekealere bhinci de£*anida her 
on«r igin 5 ve t«kr3iis4a on lirayia kadar ba-
fif para cezasi hukmohmur. taiasiz yapilan 
§4ltik «kimi ayni zamanda bn kanunun ve. bu 
kamma gore yapilacak idari ve fenni talimat-
larm hiikiimlerine uygun olmazsa beher on 
ar rgm ayni ceza-ahmnakla beraber komisyxmca 
gosteTilecek rctzum iizerme "zabita kuwetlerile 
bu gibi gefttidiklerin suyu da kesilir. 

BALKAN — Miitalea var mr?. Maddeyi ka
bul ederiler.. Etmeyenler,. Kabul * edilmistir. 

MADDE 12 — Kurumu yapilmi^ geitiklik su-
lari; Devletin veya hususi idarelerin yahud Ev-
kafm ise bunlarm bakim ve masraf Jan bu ida-
relerce goriilur. Sular kime aid olursa olsun 
geltiklikler igin yeniden yapilacak akrtma ve 
bosaltma arklan geltik komisyonuimun gizecegi 
krokiye gore yapikr. 

BALKAN — Miitalea var mi?. Kabul eden-
ler... Etmeyenler... Kabul edilmistir. 

MADDE 13 —Koylerin orta mail sularm-
dan gerek koyliice ve gerek birine satdmak su-
retile geltiklik yapilabilmesi igin ilk once koy 
derneginee karar verilmesi sarttir. 

geltik komisyonu bir ziraat memuruna bu 
kbyde yeni yapilacak geltikliklerin diger briinle-
rin sulanmasma zarar vermeyecegine dair tetki-
kat yaptmp bir rapor almadikga izin veremez. 

BALKAN — Miitalea var mi?. Kabul eden-
ler... Etmeyenler... Kabul edilmistir. 

MADDE 14 — Qeltik sulamasmda kulla-
ntlacak olan kurumlandinlmis sular; Devletin, 
hususi idarelerin veya Evkafm ise bunun igin 
celtik giftgilerinden on ar basma almacak su 
parasi her iki taraf arasmda kararlastirdn*. tki 
taraf anlasamazlarsa geltik komisyonlan mese-
leyi hakem sifatile halleder. Komisyonlar su 
parasmi kestirirken piling piyasasmi ve bu hu-
susta etkili olabilecek baska sebepleri gbz 6-
niinde bulundururlar. Bu idareler tesisati ya-
pilmamis olan sulardan para alamazlar. 

BALKAN — Miitalea var mi?. Kabul eden-
ler... Etmeyenler... Kabul edilmistir. 

MADDE 15 — Kaynaklar sshislarm mulku 
olan geltiklikler iginde olsa dahi bu sularm bu 
kanuna gore diizeni ve murakabesi geltik ko-
misyonlarma aittir. 

BALKAN — Miitalea var mi?. Kabul eden-
ler... Etmeyenler... Kabul edilmistir. 

MADDE 16 — Tek tar la veya parga halinde 
celtik ekimine baslamak isteyenler; kullana-
caklari suyun geltige akitilmasi veya geltiklik-
ten bosaltilmasi sirasmda gegecegi tarla, 
bahge ve baska miilk sahiplerinin nzalarmi ala 
mazlarsa geltik komisyonuna -bas vururlar ve 
koniisyon taraf mdan orada yapilacak arastirma 
iizerine bir uzla^ma bulunur ve alakalilara bil-

dirilecektir. Komisyon kararmi kabul etmeyen
ler isterlerse mahkemeye bas vururlar. Anca-k 
bu gibi hallef de mahkeme sonuna kadar komis-
yonun kariiri iizeriHB gidilir. 

-smlffip VE tg r t i^ i MUAVENET V. 
Dr. REFtK SAYDAM (Istanbul) — Asagidan 
yukari 6 nci satirda (Bildirilecektir), kelimesi 
vardir. (Bildirilir) olacak. 

ALtRlZA TtfKEL (Konya) — Sondan 3 
ncii satirda, (Mahkeme) kelimesi vardir, (Mu-
hakeme) olacak. 

BALKAN — Miitalea var mi?. Maddeyi IKI 
bul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edil
mistir. 

Boliim : IV 
Sihhi hukumler ve bu hiikumlere aykiri gi-

denlere verilecek cezalar 
MADDE 17 — Qeltiklikleri gok veya elve-

risli ohm yerlerde geltik tarlalannm her on giin 
de bir kirk *ekiz saat susuz foirakilmak suretite 
kesik sulamak mecburiyeti ultmda ekim usulu-

. nun hangi yerlerde tatbik olunacagi Sihhat ve 
Igtimai muavenet ve Ziraat vekHliklerince bir-
likte kararlastinlir . 

£A§KAN — Madde hakkmda miitalea var 
mi? Maddeyi lra,bul edenler... Etmeyenler... 
Madde kabul edilmistir. 

MADDE 18 — Kesik sulama ile geltik eki-
len yerlerde geltikliklerin liizumuna gore ta-
mamen veya kisrm kisnn susuz birakilmasi 
ana arklardan sularm nkesilmesi -suretile ya-
pilir. Sularm bo^aldigi zamanlarda geltiklik
lerin tabanlarmda kugiik biriMntiler birakil-
maz ve bunun igin geltikliklerin tabanlari iyi-
ce diizeltilir. geltikliklerin susuz kalacagi 
kirk sekiz saat zaman; geltiklik suyunun ta-
mamile Jbo§almaai vaktinden ba§lar ve suyun 
vexilmege ^baslanilmasile biter. Ancak geltik 
komisyonlan Ayni arklarxian celtik tarlalan 
ile birlikte «u $lan diger 4iriinlerin su ihtiyag-
larmi da giderecek tedbirleri alirlar. 

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

MADDE 19 — Kesik sulama tatbik olunan 
yerlerde celtik tarlalan nahiye merkezlerile 
koylerde elli, kaza merkezlermde begyiiz, vi
layet merkezlerinde bin metre uzaklikta bu-
lunur. Kesik sulama .yapilmayan yerlerde ise 
celtiklikler o civardaki koy, kasaba ve sehir-
lerle sayfiyelerinden 4ig kilometre uzakta bu-
lundurulur. Uzakliklar, dagmtk damlar hesa-
ba katilmamak iizere ev kiimelerinin ve koyler
de koylerin en kenar evinin dt§ gevresile -gel
tik ekilen yerlerin en yakm noktasmm arasi 
olciilerek tayin olunur. 

BALKAN — Madde laakkmda miitalea var 
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mi$ lladdeyi kabul edenler... Etmeyenler... 
Madde kabul edilmistir. 

* 
MADDE 20 — Kurutulmasi gtig ve gok ca-

li§mag|a bagli olan ve senenin en kurak mevsi-
mindej dahi kurumayan ve srtma yaptigi anla-
silmis. jbulunan ve mazarratmm sihhi tedbirler 
ile izalesi kabil olmayan batakliklara yakm 
bulunsjtn koy ve §ehirler etrafmda yapilacak 
geltik {ekimi bu kanunun 19 ncu maddesinde 
yazili uzakliklara tabi tutulmaz. Yalniz bu 
§artlar altmda dahi geltik tarlalarinm koy 
veya genre en yakm bulunacak hududu; ba-
takligtn en kurak mevsimlerde §ehir veya ko-
ye olan uzakligmdan daha yakm olamaz ve boy-
le koŷ  ve §ehirler civannda yapilacak geltik 
tarlalajrinin diger koy ve §ehirlerden bu kanu-
na goW icab eden uzakhklarda bulunmasi 
§arttm 

BAgKAN — Madde hakkmda miitalea var 
mi? flladdeyi kabul edenler... Etmeyenler... 
Madde kabul edilmi§tir. 

MADDE 21 — Qeltikliklerde su getiren ark- • 
larm tjasma veya sizmti suretile etraflarmda su 
birikinftileri yapmalarma ve geltiklik kenarlan-
nm su| sizdiracak sekilde yapilmasma ve geltik 
sularnim tarladan giktiktan sonra nig bir yerde 
durgun bir hale gelmesine miisaade edilemez. 
Bu sularm diizgiin arklarla etraflarma tasrp su 
birikinjtileri meydana getirmeden bir dereye gol 
veya djenize akrtilmasi goz oniinde tutulur. 

Qeljfcik tarlalarma irmak, gay ve derelerden 
su aynfmak igin yapilacak su bentlerinden dola-
yi, sihljti mazarrati varsa bu bentlerin ve bunlar-
dan bas gbsterecek su durgunluklarmm sehir, 
kasabaj ve koylere olan uzakligi iig kilometreden 
daha az olamaz. 

Sihhi zarari oldugu halde istenildigi zaman 
sularnun tamamen ve az zamanda bosaltilmasmi 
temin edecek savaklari olan bentlerin uzakligi 
kesik sfclama usuliinde oldugu gibidir. Bu bent
lerin geltik arklari gibi muayyen zamanlarda 
agilip ^ulara serbest' akmti verilmesi gerektir. 
Bu hiikiimlere aykiri gidenlerden elli liradan 
yiiz liijaya kadar hafif para cezasi almrr ve 
tekrari halinde sulari kesilerek ekimleri yok 
edilir. ( Qeltik bigildikten sonra ertesi yil ekim 
hazirlifelarma baslanmcaya kadar geltikliklerin 
yine su altmda buakilmasi yasaktir. Ancak mil-
leme, zararli hayvanlarm olduriilmesi gibi mak-
satlarli srtma siirfelerinin ya§ayamayacagi kis 
aylan jiginde bu yerlerin su altmda birakilma-
sma komisyonca izin verilebilir. Baska zaman
larda ise bir haftaya kadar izin verilebilir. Bu-
nun aksini yapanlardan da dekar basina bes li
radan i>n liraya kadar hafif para cezasi almir. 

A l i RIZA TtJREL (Konya) — Butge 
enciim^ninin 10, 11, 14 ncii maddelerdeki yap
tigi de|isikliklere nazaran bu maddenin sonun-

daki (dekar) kelimesi (onar) olacaktir. ^iin-
kti kabul edilen maddelerde (dekar) yerine 
(onar) kelimesi konmustur. 

BALKAN — 21 nci maddeyi bu tashihls ka
bul edenler... Etmeyenler... Madde kabul olundu. 

MADDE 22 — Kesik sulama tatbik olunan 
yerlerde geltik komisyonunun tesbit ettigi za
manlarda geltik tarlalarmi tamamen susuz bi-
rakmayanlara ve bu maksatlarla suyu kesilen 
ana arklarm suyunu agmak tesebbiisiinde bulu-
nanlara 100 liradan 150 liraya kadar para ceza
si hiikmolunur ve tekrarmda bunlari yapanlarm 
sulari biisbiitiin kesilir. 

E. Na. ALt RIZA TUREL (Konya) — Son-
dan dorduncii satirda para cezasi, (hafif para 
cezasi) olacaktir. 

BA§KAN — 22 nci maddeyi kabul edenler ... 
Etmeyenler ... Madde kabul olundu. 

MADDE 23 — Qeltikliklerde gah§anlar ve 
gah§tirilanlar kesik sulamaya tabi olan yerler
de elli metreden ve daimi sulamaya tabi olan 
yerlerde tig kilometreden yakinda geceleri agik-
ta yatinlmaz. Bu mtimkun olmadigi takdirde 
geltik ekenler tarafmdan amele ve bekgiler igin 
do§emesi yerden en a§agi bir metre yiiksekligin-
de barakalar yaptinlir. Bu barakalarm pencere 
ve kapilarma sivri sineklerin girmesinin online 
gegecek §ekilde mazbut tel kafesler konulmasi 
ve yattiklan yataklar igin birer cibinlik bulun-
durulmasi mecburidir. 

BASK AN — Madde hakkmda miitalea var 
mi? Maddeyi kabul edenler . . . Etmeyenler . . . 
Madde kabul olundu. 

MADDE 24 — tsgilerin geltikliklerde gtines 
dogmadan evvel gali§tinlmalari yasaktir. Ak-
§amlan giines, batmadan bir saat once paydos 
edilerek amelenin evlerine donmtig bulunmasi 
ve tel kafeslerin kapanmasi mecburidir. 

BASKAN — Madde hakkmda miitalea var 
mi? Maddeyi kabul edenler . . . Etmeyenler . . . 
Madde kabul olundu. 

MADDE 25 — Qeltikgiler i§gilerinin sihhati-
ne muzur olmayacak igme sulrini her zaman ha-
zir bulundururlar. 

BASKAN — Madde hakkmda miitalea var 
mi? Maddeyi kabul edenler . . . Etmeyenler . . . 
Madde kabul olundu. 

Madde 26 — Qeltik sahipleri, kullanacagi i§-
gilerin sihhatlerinin korunmasi igin 22, 23 ve 24 
ncii maddelerde yazili bulunan ve ayrica geltik 
mahallerinin icaplarma gore sitma mucadele 
heyetleri ve bunlarm bulunmadiklan yerlerde 
Hukumet tabipleri, bunlarm bulunmadigi yer
lerde belediye tabipleri tarafmdan gosterilecek 
her turlii sihhi tedbirleri tatbik etmekle ve kul-
landiklan i§gilere parasiz fenni usul dairesinde 
kinin dagitmakla miikelleftir. 
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Ll Dr. REFlK SAYDAM (Istanbul) — Burada-
ki (22, 23, 24) rakamlan (23, 24, 25) olacaktir. 

BASKAN — Maddeyi bu tashihle kabul 
edenler . . . Etmeyenler . . . Madde kabul olun-
du. 

MADDE 27 — Qletikliklerde kullanilan i§-
gilerin sihhatlerinin korunmasi iem konulan hii-
kiimlere aykiri gidenilerden veya miikellef ol
duklan vazifeleri yapmayanlardan ilk defasmda 
elli liradan yiiz liraya kadar hafif para cezasi 
almir. Tekrarlayanlardan bu ceza almmakla be-
raber komisyonca bunlara geltik ekimi yasak 
edilir. 

BASKAN — Madde hakkmda miitalea var 
mi? Maddeyi kabul edenler . . . Etmeyenler . . . 
Madde kabul olundu. 

MADDE 28 — Bu kanun hiikiimleri iginde 
geltikliklerin yaniden yapilmasi, idare ve islahi, 
sularin sevk ve idaresi ve bunun gibi hususlar hak
kmda bu kanunda yazili yasaklara aykiri gidenler 
veya miikellef olduklan vazifeleri yerine getirme-
yenlerden ve geltik komisyonu kararlarmi yap
mayanlardan bu suclar icin bu kanunda ayirca 
ceza gosterilmemi§ ise 10 liradan 50 liraya kadar 
hafif para cezasi almir ve tekrarlandiginda bu 
ceza almmakla beraber komisyonca bunlara gel-
tik ekimi yasak edilir. 

BASKAN — Madde hakkmda miitalea var 
mi? Maddeyi kabul edenler . . . Etmeyenler . . . 
Kabul olundu. 

MADDE 29 — 27 ve 28 nci maddelere gore 
geltik ekmeleri yasak edilen kimselere ,ertesi se-
ne celtik ekimi igin komisyonca miisaade edilir. 

BASKAN — Madde hakkmda miitalea var 
mi? Maddeyi kabul edenler . . . Etmeyenler . . . 
Madde kabul olundu. 

Boliim : 5 
Umumi hiikiimler 

MADDE 30 — Bu kanunda yazili para ceza-
larma geltik komisyonlarmca karar verilir. Bu 
kararlar aleyhine tebligden itibaren alakalilar 
tarafmdan 7 giin iginde mahalli sulh hakimine 
itiraz olunabilir. Itiraz, kararm infazmi durdur-
maz. Itiraz uzerine sulh hakimlerince verilecek 
kararlar katidir. 

GALlB PEKEL ( Tokad ) — Bu kanunda 
konulan hiikiimleri teyid etmek igin cezalar 
konuyor. Bu cezalarm tesirlerini siiratlendir-
mek* igin ceza kararlarmm da §eltik komis. 
yonlan tarafmdan verilmesi hemen biitiin en-
ciimenlerce kabul edilmi§tir. Hedef, tabii 
celtik komisyonunun otoritesini artirmak ve 
kararlarm siiratle tatbikmi temin etmektir. 
Qiinkii boyle olursa tesirleri de miihimdir. 

Dahiliye enciimeni, geltik komisyonlarmm 
verecegi kararlarm istenilen §ekilde siiratle 
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tatbikmi temin maksadile temyiz edilmesini de 
tecviz etmeyen bir hiikiim koymu§tur. Qeltik 
komisyonlarmm verdigi kararlar kabili tem
yiz olmamak iizere katidir diye bir fikra koy-
mu§tur. Bunda hedef, verilen ceza kararlan-
nm katiyetini, miiessiriyetini ve mustaceliye-
tini temin etmektir. Halbuki goriiyoruz, Ad-
liye enciimeni, geltik komisyonlarmm verdigi 
kararlara mahallin sulh mahkemesine itiraz 
edilmesi esasmi da kabul ediyor. Dahiliye en
ciimeni, temyizi dahi kabul etmiyor. Burada 
sulh mahkemesi nezdinde itiraz kabul edilmi§ 
oluyor. Fakat Baylar, geltik komisyonunda, 
kazalarda kaymakam, ziraat memuru, Hiiku-
met tabibi, miihendis, a§agi yukan kaza er-
kanmm yansi mevcuttur. Vilayette de vali, 
ziraat miidiirii, sihhiye miidiirii ve nafia ba§-
miihendisi gibi yine vilayet erkanmm hayli 
miktan vardir. §imdi kendilerine geltik i§in-
den daha miihim i§ler tevdi edilmi§ bulunan 
makamlari temsil eden bu zatlarm takdirin-
den gecen kararlar bir de mahallin sulh haki-
minin takdirinden gececektir. Zannederim ki 
bu, o makamlari temsil eden zatlarm ve dola-
yisile o makamlarm prestijleri uzerinde, nii-
fuzlari uzerine gok fena tesir yapar. §imdi 
eger temyizi kabul edeceksek, bunlar kabili 
itiraz veya temyizdir dersek, idari mahkeme 
seklinde olmalidir. Mademki bunlarm idari ka
rarlar §eklinde karar vermesini kabul ediyo-
ruz. 0 halde idari kararlara itirazi ida
ri sekilde birakmaliyiz. Yani geltik komis
yonunun kararlari hakkmda, kazalarmki igin 
vilayet idare heyetinde iptal davasi ikame edil-
mek suretile yeniden tetkik edilir. Vilayet ko
misyonlarmm kararlari da Devlet §urasi nez
dinde agilacak iptal davasi ile yeniden tetkik 
ettirilir, demeliyiz. Bu §ekilde yazilacak olur
sa idari makamlarm otoritesine, prestijine ha-
lel gelmez. Binaenaleyh Dahiliye encumeninin 
mazbatasmda. yedinci madde olarak yazilan 
maddenin nazari itibare almmasmi rica edi-
yorum. Bu hususta bir takrir takdim ediyorum. 

M. M. ALI RIZA TtJREL (Konya) — Bu 
maddenin tanzimine saik olan iki sebeb var
dir. Bunlardan biri; bu isin icab eden siiratle 
yuriimesi. Digeri de; vukuu muhtemel olan 
bazi haksizliklara kar§i kararlarm adliyenin 
murakabesine tabi tutma*idir. Burada maka-
mm yiiksekligi, prestiji meseleleri mevzubahs 
olamaz. Ortada mahkemeye aid olan vazifenin 
istisnai olarak bir komisyona verilmesi vardir. 
Bu istisna, ancak bu noktai nazardan mevzu
bahs olabilir. Nihayet para cezasi verilecektir. 
Para cezasi verilmesi meselesi de usulen mah
kemeye aittir. 

Biz i§in miistaceliyet ve ehemmiyetini na
zari dikkate alarak bu para cezalarma komis-
yonlarm karar vermeleri esasmi kabul ettik 
ve bu kararlara itiraz edilecek olursa mahke-
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menin bir murakabe hakki taninmi§tir. Bu 
murakabe hakkmi tanimak, istenilen surate 
mani jdegildm Qimkii ayni zamanda sulh ha-
kinrinin itiraz iizerine verecegi kararlarm ka-
ti old^gu esasi da kabul edilmis bulunuyor, 
Idari jmakam, adli makamm otoritesi altma 
giror veya prestiji zail olur gibi bir vaziyet 
mevzufbahs degildir. Burada arzettigim gibi 
kaideif umumiye olarak mahkemeye mevdu bir 
vazifeitin, istisnaen mahkeme olmayan idari 
bir hejyete verilmesi mevzubahstir. Vaziyette 
siiratij nazan itibare alarak kabili temyiz ol-
mamaai esasini kabul ettik. Hatta Maliye en-
cumenji bizim teklif ettigimiz be§ giinii yedi 
giine ^ikararak noktai nazarimiza i§tirak ve 
tevsi fctmi§tir. Binaenaleyh maddenin oldugu 
gibi kfcbulunii rica ederim. 

BALKAN — Madde hakkmda ba§ka miita-
lea vat* mr? 

Bir takrir var, okunacaktir: 

Yiiksek Reislige 
30 ncu maddenin birinci cumlesinden son-

raki ciimlelerin tayyini veya bu madde yerine 
Dahiliye enciimeninin 7 nci maddesinin konma. 
sim teklif ederim. 

Tokad 
Galib Pekel 

BA§KAN — Takriri nazan dikkate alanlar... 
Almayjftnlar... Nazan dikkate almmamistir. 

Maftdeyi kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmi§tir. 

MAUDE 31 — Bu kanunda yazili para cezala-
ri hustJBi idarederce tahsil olunur. 

Cez^yi vermeyenlerin, hapis hiikmii miistes-
na olmak iizere, tahsili emval kanunu mucibince 
mallarma miiracaat edilir. Bu suretle tahsil 
olunmayan para cezalan, hususi idarelerin 
verecellleri miizekkereler iizerine Ciimhuriyet 
mudde^umumiliklerince umumi hukumlere gore 
hafif hapse gevrilerek infaz olunur. 

Chnmcu maddede yazdi ruhsatiye ve iicretle-
rin tah^linde mutiak surette tahsili emval ka
nunu tj&tbik olunur. Bu surette tahsil olunan 
para c^zalari, ruhsatiye resimleri ve ueretler 
hususi |biitgelere gelir kaydedilir. 

Husmsi idareler, buna karsi her yil biitgele-
rine gef tik ekimi igin, geltik komisyonunca 
yapilacak masrafa karsilik olmak iizere gelir 
kismm^ koydugu gelir kadar masraf kismma 
da ayni tafosisati koymak meeburiyetindedir. §u 
kadar ki, hususi idareler, her hangi bir zamanda 
gelirde^. karsiligi olmadikga sarfiyat yapamaz-
lar. Hpr yd ipinrie kalan para hususi idarelerce 
geltik ^comisyonu emrine o yerin Ziraat banka-
sma yatmlrr. Bu para geltik komisyoaunun 
teklifi | ve Ziraat vekilliginin imzasiie mahalli 
geltik islerinin ileri goturulmesi hususlarmda 
Jndlanijiir ve yd sanunda bu sarfiyatm hesabi 

Ziraat vekilligine verilir. 
Qeltik komisyoaularmm masraf Ian igin ka-

misyon nam ve hesabma hususi idarelerce tah
sil edilmis para bulunmadigi takdirde busier 
igin icap eden tahsisat Ziraat vekilligince hususi 
idarelere verilir. §ukadar ki; masraf geliri a§ar-
sa karsriigi Ziraat vekilligi biitgesinde geltik 
kanununun tatbiki masraf i adi ile agdacak fasri-
dan hususi muhasebeler emrine tediye olunur. 

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

MADDE 32 — Qeltik komisyonlan baskan 
ve iiyelerine ara^trrma, kontrol ve kesif mak-
sadile yapacaklan seyahatler igin kanuni har~ 
ciraK verilir. Komisyonun memur olmayan iiye-
sine her igtima igin aynca iicret verilir ve bu 
iicretin miktari Ziraat vekaletince tayin edilir. 
Belediye iiyesinden veya harigten segilen ki-
silerden kurulan mutemet heyetleri iiyelerine 
de her hizmet giinii igin komisyonca tayin ve 

Ziraat vekaletince tesbit olunacak miktarda 
yevmiye ve aynca maktu yol masrafi verilir. 

Bu iicret ve masraflar hususi idare biitgele-
rine 31 nci madde mucibince konulacak tahsi-
sattan odenir. 

Qalistirdmasi gerekli goriilen su koruculan 
ile mutemet heyetlerindeki su korucularma ve-
rilecek iicret o yerlerin komisyonlarmca takdir 
edilir ve ayni tahsisattan odenir. 

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

MADDE 33 — Qeltik komisyonunun memur 
olmayan uyeleri ve mutemet heyetleri iiyele-
rile su koruculanna karsi, vazifelerini yaptdtla-
ri sirada, sug isleyenler hakkmda, ceza kanunu

nun Devlet memurlari aleyhine sug isleyenlere 
dair olan hukiimleri tatbik olunur. 

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

MADDE 34 — Bu kanunun tatbik seklini 
Sihhat ve igtimai muavenet ve Ziraat vekilleri 
miistereken tesbitederek kanunun nesri arihin-
den itibaren iig ay zarfmda Icra Vekilleri Hey-
etinin tasvibine arzolunur. 

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

MADDE 35 — Bu kanunun hukiimleri kir 
piling; zeriyatmda tatbik edilmez. 

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

MUVAKKAT MADDE — Kanunun tatbika-
tma baslandigi zaman ekilmis bulunan geltik 
tarlalarmda bu kanuna aykrri goriilen durum-
lar, komisyonca imkanlar goz online almmak 
sartile tayin edileeek zaman iginde geltik gift-
gileri taralmdan diizeltilir. 
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BALKAN — Kttbul edenler... Etineyenler... 

Kabul edilmi§tir. 

MADDE 36 — Pirinc ziraati itakkmtia 8 
mays 1326 tarihli kanim ve bu kanuna muhalif 
olan diger ahkam mulgadir. 

BALKAN — Madde aakkmda miitalea var 
mi?. 

ADLlYE En. M. M. SALAH YAR&I (Ko-
caeli) — Bu kanuna muhalif olan di^er abkam 
mja^cbr deaiyor. Boyle bir kufciim ne Huku-
met layihasmda ne de diger enciimenler layi-
halarmda yoktur. Binaenaleyb Miiiye encumeni 
ne gabi kayit-ler gdrmiktur ki bu aukiau koyiaus 
tur. Binaenaleyh sarahaten, kaldirilacak olaii 
hukumler gosterilsin. Yahut Adliye e»cumeni-
nin 37 nci maddesi 36 nci madde olarak kabul 
edilsin. Veyahud Maliye encumeni bu kaydi ne-
den asoydttguira kali etsin. 

BALKAN — Adliye eneumeniniii itirazma 
karsi ®e lyuyruliir?. 

BtrrgE En. M. M. SIRRI DAY (Trabaon) 
— Butce encumeni Adliye en^umeninin notetai 
nazarma istirak eder. 
. SIHHAT VE tCTlMAI MUAVEWET V. 
Dr. RBFlK SAYDAM (Istanbul) — Biz de 
Adliye enciimeninin mutaleasma istirak ediyo-

BALKAN — Adliye encThranimn 37 nci 
maddesini ©kutuyorum. Kabul "e^Mgi takdirde 
36 nci madde olacaktir. 

MADDE 37 — Pirnc ziraati bakkmdaM •* 
mayis 1326 tariMi kamm mu%adir. 

B A^K AW — Bu Mkme diger enciimenler de, 
Mukumet de istirak e&mefcbedir. 

©u anaddeyi 36 nci madde otarak kabal 
edenler... Etmeyenler... Kabul edftaaisfcir. 

MADDE 37 — Bu kaama nesri tardhittdsn 
muteberdir . 

BALKAN — Maddeyi kabul edenler... Et-
meyenler.. Kabul edilmistir. 

MADDE 38 — Bu kaamiun teakmnilerini tat-
bika Adliye, Dahiliye, Maliye, Nafia, Sihhat ve 
icthnai muavenet, Ziraaat vekilleri memurdur. 

BALKAN — Maddeyi kabul edenler.. Et-
meyenler.. Kabul edilmistir. 

Kanunun heyeti umumiyesini kabul edenler. 
BtH^E En. EELS "VEKlI.1 MtfKERREM 

tiHS-liL (Jsparta) — Ac* reye arBedilmesi la-
zranfer, fccret talhsiii raeeeiesi Tardir. 

BALKAN — O aalde aeyeft <a«i'ttmiyesini 
aeik reye arzed^orum. 

#arayi devlet segimaae rey vermeyen varsa 
Mitfen r«yterini versinler. 

Rey topaama ki Mtmislar. 
^urayi devlette mjimfeal bulunan azrahklara 

verilem reyleri tasnif etmek usere taara $eMle-
cektir: 

Danis Eyifeogta (Trabaon), Haydar Ruffru 

3fcfcem (BeaizTi), Fuad Ziya §iyiltepe (IBlaziak 
Doktor Hasan Vasif Somyurek (BalikesirV 

Bu arkada$lar reyleri tasnife memrar edil-
mi^lerdir. ., 

14 — Turk ceza kanununun bazi maddeterinin 
degistirilmem Jmkkinda 1/495 ve uyusturucu 
maddclerin rnurakebesi hakkvndaki kanwmn 
28 nci maddeswiin degistirilmesme dair 1/304 
myth aknun layihalari ve Adlipe encumeni maz-
bartasi [1] 

BASKAN — Mazbatada bu kanunun miis-
tacelen nriizaker-esi teMif -edilmigtir. Bu teklifi 
reyinize araedacegim. Kabul edenler.. E t̂meyen-
ler.. Miistacelen miizakeresi kabul edilmifitir,. 

Kaxsunxm heyeti umumiyesd bakkmnda soz 
isteyen var mi?. 

Maddelere gecilmesini kabul edenler... Et-
meyenler... Kabul *dilmis>ir. 

Turk ceza kanununun bazi maddelerini de|is-
trren kanun 

MADDE 1 — Turk ceza kanununun nuxna-
ralan a§agida yazili (143) maddesi degistiril-
mi§tir: 

BALKAN — Miitalea var mi?. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmistir. 

Madde 1 — Kanunuaa sarib olarak sue say-
raadigi bar Ml iein Mmeeye cesa verilBraez. 
Knaunda yazili cezalardan baska bir cssa, He de 
Mmse oeaalandirilamaz. 

Suclar; ouimm v-eya kabahattir. 
BALKAN — Miitalea var mi?. Kabul eden

ler... Etmeyenler... Kabul edilmistir. 

Madde 3 — Tiirkiyede sue isleyen kimse, 
Turk kanunlarma gi*re cezalandirxkr ve bnuodan 
dolayi bir Tiirk hakkaida yabancr memieketbe 
hukiim verilmis olsa bile furkiyede muhakeme 
oluniir. 

Boyle bir fnlden dolayi Turkiye di§mda 
hakkmda Mkiim verilmis olan yabanci dahi Ad
liye vekilinin talebi iizerine Turkiyede mtiha-
keme ^dilir. 

Madde 5 — Bir Turk, dordiln«U maddede ya
zili ourumlerdfin b®#ka, Turk kafi«n4arma g^e 
asagi haddt iic seneden ekak olmayan §absi hiir-
riyeta baf&yaei Jwr ceaayi miistelzaa cmrmii ya-
banci memlefcette i&ledigi ve kendisi Turkiyede 
tutnldugu takdirde Turk kanunlaraaa gxire ce-
zalandnnlir. 

Eger ciirmiin a§agi haddi iic seneden az liiir-
riyeti baglayici bir ceaayi miistelzim ise taki-
bat icrasi zarar goren âfe&m v-eya yabanci ifii-
kumetin sikayetine baglidir. 

Magdur ya^anci ise bu fiilin, i§4endigi nm-

[1]250 myth hasm&yazi zaptin sonundadvr. 
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hal ltanunlarinda da cezayi miistelzim olmasi 
garttir. 

BASK AN — Miialea var mi? Kabul eden-
ler . . . ^Etmeyenler . . . Kabul edilmi§tir. 

Madde 6 — Bir yabanci dordiincii maddede 
yazili qiirumlerden ba§ka, Tiirk kanunlarma go
re asagi haddi bir seneden eksik olmayan sahsi 
hurriy^ti baglayici bir cezayi miistelzim ciirmii 
yabancji memlekette Tiirkiyenin veya bir Tiir-
kiin zararma isledigi ve kendisi Tiirkiyede bu-
lundugju takdirde Tiirk kanunlan mucibince ce
za gbriir. 

Ancak bu bapta takibat icrasi Adliye veki-
linin talebine veya zarar gbren §ahsm §ikayetine 
baglidijr. 

Eger ciiriim bir yabancmin zararma islenmis, 
ise fait, Adliye vekilinin talebi iizerine, a§agi-
daki §irtlar dairesinde cezalandirihr: 

1 - Tiirk kanunlarma gore §ahsi hiirriyeti 
baglayici ve a§agi haddi ii§ seneden eksik olma
yan cezayi miistelzim bir fiil olmak, 

2 - ladei miicrimin muahedesi bulunmamak 
veyahut iade keyfiyeti, ciirmiin irtikap edildigi 
mahalljn veya failin tebeasmdan bulundugu 
Devletiji Hjikumeti tarafindan kabul edilmemi§ 
buluniKJak, 

Bir Tiirk veya yabanci, Tiirk ceza kanunu-
nun 8 Jici babmin 3 ncii faslmdaki ciiriimleri 
yabanci memlekette i§lerse resen takibat yapila-
rak o fasilda yazili maddelerdeki cezalarla ce-
zalandifilir. 

BALKAN — Miialea var mi? Kabul eden-
ler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmi§tir. 

Madde 13 — Agir hapis cezasi miiebbet veya 
muvakkattir. Miiebbet, dliinceye kadar devam 
eder. BjEuvakkat, bir seneden yirmi seneye ka
dardir. Bu ceza asagida yazili §ekiller dahilin-
de dorti devrede cektirilir: 

A - IMahkum, birinci devrede cezasimn yirmi-
de birine miisavi bir miiddet geceli giinduzlu 
yalniz dlarak bir hiicrede birakihr. Ancak bu 
miiddet bir aydan a§agi ve alti aydan yukari 
olamaz. 

Malikumiyetin biitiin devrelerinde mahkum, 
nizamnime mucibince inzibati mahiyette olmak 
iizere her defasinda on be§ giinii gegmemek kay-
dile ayjai suretle hiicreye konulabilir. 

B - Mahkum, ikinci devrede yalniz geceleri 
tecrid e^dilir. Bu devre mahkum mevkuf kalmi§-
sa bu niuddet ile hiicrede kaldigi miiddet cika-
rildiktajn sonra geri kalan miiddetin altida biri-
ni te§kil eder. 

0 - yguncii devrede bulunan mahkumlar ge
celeri tecrit te edilmeyebilirler. 

Bu devrede gegen her iig giin, dort gun 
mahkuijaiyete kar§ilik olarak hesab edilir. 

Bu ^evre miiddeti mevkufiyet miiddetile bi
rinci ve ikinci devrelerde gegen miiddetler ten-

zil edildikten sonra geri kalan cezanin iigte biri 
kadardir. 

D - Dordiincii devre geri kalan miiddettir. 
Bu devrede gegen her giin iki mahkumiyet gii-
niine kar§ilik olarak hesab edilir. 

Ikinci devreyi bitiren mahkumler arasindan 
Adliye vekaleti yol, in§aat, maden ekipleri te§-
kil edebilir. Mahkumlarm bu i§lerde cali§tiklari 
her bir giin iki giinliik mahkumiyete kar§ilik 
olarak sayilir. 

Miiebbet agir hapis 36 sene iizerinden hesab 
edilerek muvakkat agir hapsin tabi oldugu 
§artlar altmda geger. Ancak ikinci ve iigiincii 
devrelerdeki miiddetler mutlak surette 36 sene-
nin altida ve iicte biridir. 

BASK AN — Miialea var mi? Kabul eden-
ler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmi§tir. 

Madde 14 — Agir hapis cezasma mahkum 
olanlar 13 ncii maddede yazili hiicre miiddetini 
bitirdikten ve hapis veya hafif hapis cezasi mah-
kumlari ise, hukumleri katilestikten sonra ceza 
evlerine bagli tarim veya endusteri miiessese-
lerinde galis,tirilabilirler. 

Yiyecek ve giyeceklerini kendileri tedarik 
edemeyen veya galismak isteyen mevkuflar da 
galistirilabilirler. 

BALKAN — Madde hakkmda miitalea var 
mi? Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul eden-
ler ... Etmeyenler ... Kabul edilmistir. 

Madde 15 — Hapis cezasi uc giinden yirmi 
seneye kadardir. Kanunda tasrih edilmeyen 
yerlerde yukari haddi bes senedir. 

En asagi alti ay hapis cezasma mahkum olan-
larla mevkufiyet miiddetinin mahsubundan son
ra geri kalan miiddeti alti ay veya daha ziyade 
olanlarm cezalan 13 ncii maddenin birinci dev-
reye aid hukumleri miistesna olmak iizere diger 
hukumlerinin tesbit ettigi sartlar dahilinde gek-
tirilir. 

BALKAN — Madde hakkmda miitalea var 
mi? Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul eden-
ler ... Etmeyenler ... Kabul edilmistir. 

Madde 16 — 13 ncii maddede yazili dordiin
cii devrenin agir hapiste dbrtte iiciinii ve hapiste 
yarismi iyi hal ile gegirenler mesruten tahliye-
lerini isteyebilirler. 

1 - 125 ila 133, 135, ila 142, 146 ila 150, 152, 
156, 157, 163, 202, 203, 205 ila 210, 212 ila 217, 
220, 221, nci ile 495 ila -500 ncii maddelerde ya-
zilan ciiriimlerin failleri 13 ncii maddede yazili 
uguncu devrede gosterilen fazla sayilmadan is-
tifade etmeyip ancak dordiincii devrede kazani-
lan hakkm yansi nisbetinde istif ade ettikten son
ra mesrutan tahliyelerini isteyebilirler. 

2 - 448 den 452 ye kadar olan maddelerle 
493 ncii maddede gosterilen ciirumlerden birinin 
miikerriri olanlar 13 ncii maddede gosterilen 
fazla sayilmadan asil istifadenin yansi nisbe-
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tinde hak kazandiklan nazara almir ve mes-
rutan tahliye miiddetleri o suretle hesab edilir. 

BALKAN — Madde hakkmda miitalea var 
mi? Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul eden-
ler ... Etmeyenler ... Kabul edilmistir. 

Madde 17 — Me§ruten tahliyeden sonra eger 
mahkum sahsi hiirriyeti baglayan bir cezayi 
miistelzim bir ciiriim isler veya mecbur oldugu 
sartlan ifa etmezse mesruten tahliye karari ge
ri almir. Bu takdirde mesruten tahliye halin-
de gegen zaman mahkumun ceza miiddetine mah-
sup edilmeyecegi gibi 13 ncii maddede yazili 
devrelerde gegirdigi miiddet dolayisile fazla say-
malardan istifade ettigi gunler de ayrica gekti-
rilir ve kendisi bir daha mesruten tahliye de 
edilmez, 

Mesruten tahliye karari geri almmaksizm 
mahkumiin ceza miiddeti tamamen gegmis olursa 
mezkur ceza icra edilmis sayilir. 

Eger asli cezaya emniyeti umumiye idaresi-
nin nazareti altmda bulunmak cezasi da ilave 
olunmus ise mesruten tahliye halinde gegen za
man bu ceza miiddetine mahsup edilir. 

BA§KAN — Maddeyi kabul edenler ... Etme
yenler ... Madde kabul edilmistir. 

Madde 18 — Siirgiin cezasi gerek ciirmiin is-
lendigi ve gerek ciiriimden zarar gbren s>his 
ile mahkumun ikamet ettigi kazalardan en asa-
gi 60 kilometre uzakta bulunan ve mahkeme 
ilammda muayyen olan bir sehir veya bir ka-
sabada mahkumun ikamete mecbur tutulmasm-
dan ibarettir. Alti aydan bes. seneye kadardrr. 

BA§KAN — Maddeyi kabul edenler ... Et-
yenler ... Madde kabul edilmistir. 

MADDE 19 — Agir para cezasi bir liradan 
bes bin liraya kadar tayin olunacak bir mebla-
gm Devlet Hazinesine tediyesinden ibarettir. 
Nisbi para cezalarmm yukari haddi yoktur. 
, Bu cezaya mahkumiyeti mutazammm kati 

ilam, Cumhuriyet miiddeiumumiligi tarafmdan 
mahallin en biiyiik mal memuruna verilir ve 
mal memurlugunca mahkumun parayi odemesi 
igin yazdacak ihbarnamenin tebligi tarihinden 
itibaren on bes giin zarfmda para odenmedigi 
takdirde hapsen tazyik hukmu miistesna ol-
mak iizere tahsili emval kanunundaki usule go
re malma miiracaat olunarak infaz edilir. 

Mahkumun haciz ve satilmasi kabil emvali 
bulunmaz ve bu suretle aczi tahakkuk eylerse 
ilam Cumhuriyet muddeiumumilige iade edi
lir ve muddeiumumilikge de bir giin hapis bir 
liraya sayilmak iizere odenmis olan para cezasi 
hapse gevrilir. Kesirler lira sayilir. 

Para cezasmm hapse gevrilebilecegi mahke
me ilammda yazili olmasa bile yukandaki hii-
kiim tatbik olunur. 

Mahkum, mahpus kaldigi her gun igin yu
kandaki fikra mucibince bir lira indirildikten 

sonra geri kalan parayi oderse para cezasi y6-
rine kaim olan hapis cezasi icra olunmaz. 

Para cezasi yerine gektirilen hapis cezasi iig 
seneyi gegemez. 

Kendi talebi iizerine mahkum para cezasm-
dan gevrilen hapis yerine Devlet, vilayet veya 
belediyelerce tayin olunacak nafia islerinde ga-
listirilabilir. Bu surette iki giinliik hizmet bir 
giin hapis yerine geger. 

BA§KAN — Miitalea var mi? 
E. N. FUAD SlRMEN (Erzurum) — tjguncii 

fikrada mahkumun diye baslayan fikranm ikinci 
satn-mda «Cumhuriyet miiddeiumumilige» yazil-
mistir. «Ciimhuriyet muddeiumumiligine» ola-
caktir. 

Sonra onun altmdaki satirda «Odenmis» ya-
zilmistir «Odenmemis» olacaktir. 

HUSNU KtTAPgi (Mugla) — Bu maddede 
kavrayamadigmi bir is var. Her hangi bir va-
tandas para cezasma mahkum olursa ve bu pa
rayi verecek kudreti haiz degilse bir lira igin 
bir giin yatacak, bunun nhayeti de 3 senedir. 
3 seneden fazla olamaz. Halbuki tarn mana-
sile bir lira igin bir giin yatmi§ olsa, be§ bin 
lira igin bes bin giinii tutacaktir. Qiinkii pa
ra cezasmm en yukari kismi be§ bin liradir. 
Enciimen bu be§ bin giinii gok bulmu§ ki, iig 
seneyi kafi gormii§tur. Buna diyecegim yok. 
Yalniz bu vatanda§ eger isterse nafia iglerin-
de gali§abilir. Fakat iki giin gali§acak, bir 
giine mahsub edilecek. Bu §ekilde iig sene 
hapis miiddeti, alti seneye gikacaktir. Bun-
dan yakiriki maddede; yani 13 ncii maddenin 
bir fikrasmda denmi§tir ki, agir hapisle mah
kum olan bir adam iki devreyi bitirdimi - ki 
bir devre, muddetin altida biridir - bu miidde
ti bitirdimi, nafia i§lerinde kullanilabilir ve 
nafia i§lerinde kullanildigi her giin, iki gii
ne mahsub edilecektir. Agir hapse mahkum 
olmu§ bir vatanda§ bir giin gali§irsa iki giin 
hapsedilmigtir, denecek. Halbuki burada, pa
ra cezasi hapse gevrilmis, olan bir vatanda§, 
bu gibi i§lerde hizmet ettigi vakit iki giinii 
bir giin hesab edilecektir. Bunda bir zebunkes-
likle nisfet ve adaletten uzakla§ilmi§tir. Qiin-
kii iki giin gali§tiracagiz, bir giinliik hapsine 
mahsub edecegiz. Bunu big bir zaman dogru 
bulmuyorum. Biz, vatanda§larm kuvvetlerin-
den istifade etmek istersek, bunu kabul et-
memeliyiz. Yoksa bu vatandajjjlar, boyle miid
deti medide gali§maktansa hapsolunmayi dog
ru bulurlar. Binaenaleyh bu noktadan bu i§ 
dogru degildir. Ba§ka bir noktadan da yine 
dogru degildir. Biz, memlekette iggilik haya-
ti yaratmak igin daha dim bir kanun kabul 
ettik. Bu kanunla layik oldugu derecede i§-
gileri terfih derecesine isal ettik. §imdi ne ya-
piyoruz? Hukumet, biitiin i§ verenlere niimu-
ne oluyor, diyor ki, ben, gali§anlan yarim 
liraya kullanacagim. l§te bu noktalardan bu 
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dogru degildir. Maddenin son fikrasmdaki 
hiikmuja kakkrilm&sim teklif ediyorum. 

ADLtYE. E. NAMINA FUAD SlRMEN 
(Erzurum) — Hiisnii Kitapci arkadasimm ile-
ri siirdiigii noktai nazari Adliye enciimeni mu-
vafik gormedi. Bilirsiniz ki, mahkmnlara ve-
rilecek eezanin nevi tesbit edilirken nazara 
alman bazi hususLar vardir. Para cezalarim 
vazn kanim tayin ederken istihdai ettigi ga-
ye bafkadir, cismen elem ve azab verecek ce-
zayr tayin ederken vazn kanunun du§iindugu 
hususat yine ba§kadir. Bu itibarla bu hapis 
cezasinin veyahud paradan muhavvel hapis ce-
zasinin infazi hususuada da farklar tesbit et-
mek lazimgelir. Biz, 19 ncu maddede bu defa 
yaptigiaua tadilatla, para cezasindan muhav
vel hapis cezasmm miiddetini bir seneden iic 
seneye eikardik. Bunun sebebi vardir. Qiin-
kii cezayi naktiye taalluk eden hiikiimlerde 
yaptigimiz tadilde azami had tayin etmedik. 
Ka<?akcjlik suclarmda oldugu gibi bir kimse 
yiiz binlerce lira ceyai naktiye mahkum ola-
bilir. Boyle yiiksek cezaya mahkum olan bir 
kimseiiin kisa bir miiddet hapiste yatmakla 
cezasmdau tamamen kurtulmasi dogru goriil-
medi. Bu itibarla biz. bir seneyi iic sene 51-
kardik ve ayrica da hapse cevrildigd takdirde 
hapis mjiiddetinin sureti infazma dak" olan ka-
yittfiH yalmz hapse mahkum olan sahsa bu 
cezanm ne sekilde tatbik olunacagina dair ay-
n hukuimler koymak Iuzumunu hissettik. Pa
ra cezas* verilenler o parayi Devlete tediye et-
mekle miikelleftirler. Bu parayi aczi dolayisi-
le veremeraek mevkiinde bulunan bir kimse 
veyahud malr bulunmadigi iein ceza&i hapse 
cevrilen bir kimse, Kitapci Hiisnii arkadasi-
nuzin s&yiedigi gibi, bir gun cali§irda iki gun 
hapis sayarsak, bu, ne olacak? Bizim, bir 
seneyi iie seneye cikarmaktan istihdaf ettigi-
raiz gaye tamamen kaybolacak. Bir bu§uk 
seneye inecektir. Eundan baska hapislerde 
para ite kabili kryas ohnayaeak sebepler var. Bi
zim burada kabul etti^imiz sdateme, sekle g'6-
re hapse mahkum olan bir kimse gayet sid-
detli olarak tek hiicrede yatacaktir. Ikincisi 
yin« srki hapis altmdadir, 0 aerait altindadir. 
Bir gunft iki giine sayilacak amma, bu iki 
devreyi husnii hal ile gecirdikten ve bu kana-
at gpeldi&ten sonra bu adami bir u^itncu dev-
reye akteagiz ve daha ziyade hiisnii hali g'6-
rularse bir gfesnu iie gune sayacagrz. Ondan 
sonra bir dbrdiincii devre var ki orada bir 
gfunu dort grottine sayacagiz. Binaenaleyh bu 
bakmidatt da her rkisi arasmda fark vardir. 
Bnciimen bu noktai nazarda bulundu ve tat-
bifcatta tesadtif edilen bazi mucrimlere verdi-
giiniz m&dtieti, kisaltrcr bir §ekle irea etmek, 
0 cezadan kolaylikla kurtulmak imkanmi da 
vwebaecefhni^ vaziyet olacagmdan, enciimen 

bu noktai nazari dogru buknamaktadir. Ma-
amafih Yiiksek heyet, nasil takdir ederse dyle 
olur. 

HtlSNtJ KlTAPQI ( Mugla ) — Ben, giinii 
gliniine olan ahkama muhalif degilim. tki gii
nii bir gun yapmak istiyorlar, soziim buna 
kajsidir. Ben buau istemiyorum. Modemki 3 
sene muhaldcak lazimmis, Mr g'iin.ii bir gun> sa-
yrlmaiidir. 

ADLlYE E. NAMINA FUAD SlRMEN (Er. 
zu.rmn) — Bizim burada vasati amele iicretini 
gtode 50 kuru§tan fazla kabul etmemize im-
kan yoktur. Beleddye, vila-yet veya hev hangi 
bir resmi i§te gak§tH"ikli#i zaman 100 kurusa 
istihdam 0lu.nTn.11s gibi bir vaziyet hasil ola-
caktir. Bu itibarla bu> Gezayi tayin ederken 
tesbit ettigimiz kistasi degi§tirecek maMyette-
driar. 

BALKAN — Taka'iri okutacagim: 

Yiiksek Reislige 
19 ncu maddenin sonundaki (Bu suretle 

iki giiniiik hizmet bir giin hapis yerine ge§er) 
fikrasinin kaldirilmasmi teklif ederim. 

Mugla 
Httsnu Kitapci 

BALKAN — Takriri nazari dikkate alanlar... 
Almayanlar... Nazari dikkate almmamistir. 

Maddeyi kabul edenler... Etmeyenler... Ka-
bu'l edilmi§tir. 

Madde 21 — Hafil hapis cezasi bir giinden 
iki seneye kadardir. 

MahMmiyetleri bir aydan fazla ve kendileri 
de miikerrir olmayan- kadm ve kiigiiklerin ceza-
larinin oturduklari yerde gektirrhnesine mah-
keme karar verebilir. Bu karara mahkum tara-
findan riayet olunmadigi takdirde ceza tamamen 
ve adiyen infaz olunur. 

BASKAN — Mad;deyi kabul edenler . . . Et
meyenler . . . Kabul edilmi§tir. 

Madde 24 — Hafif para cezaai bir liradan 
iki yitz liraya kadar tayin olunacak bir mebla-
gm Uevlet Razinesme tediyesinden ibarettir. 

Hapis yerine hafif hapis ikame olunmak sar-
tile 1& ncu maddenin son alti ffkrasi hiikiimleri 
bu ceza hakkmda da tatbik: olunur. 

BASKAN — Maddeyi kabul edenler . . . Et
meyenler . . . Kabul edilmi§tir. 

Madde 30— Muvakkat cezalar, giin, ay ve 
sene hesabile tatbik olunur. Bir giin, 24 saat, bir 
ay 30 gundiir. Sene resmi takvime gore hesab 
edilMf. 

Muvakkat cezalar igin bir giiniin ve para ce-
zala-rrnda on kurugun kiisuru hesaba katilmaz. 

BASKAN — Maddeyi kabul edenler . . . Et
meyenler . . . Kabul edilmi§tir. 

Madde 37 — Ceza ile mahkumiyet sugtan 
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mutazarnr ve magdur olanlarm mallarmm is-
tirdadmi ve diigar olduklan zararlarm tazmi-
nini dava edebilmelerine halel getirniez. 

B ASKAN — Maddeyi kabul edenler ..-. Et-
meyenler . . . Kabul edilmi§tir. 

Madde 47 — Yukanki maddede beyan olu-
nan akli halet ceza mesuliyetini kamilen kal-
diraeak surette olmayip ehemmiyetli bir derece-
de azaltabilecek mahiyette ise sue, icin muayyen 
olan ceza agagida yazili sekillerde indirilir: 

1 - Oliim cezasi yerine sekiz seneden eksik ol-
mamak iizere muvakkat agir hapis; 

2 - Miiebbet agir hapis yerine alti seneden 
on be§ seneye kadar agir hapis; 

3 - Amme hizmetlerinden miiebbet memnui
yet yerine muvakkat memnuiyet; 

4 - On iki seneden fazla muvakkat cezalar 
yerine iig seneden on seneye kadar ve alti sene
den on iki seneye kadar cezalar yerine bir se
neden be§ seneye kadar ceza tayin olunur. Diger 
hallerde tertib olunacak hapis cezalarmin ya-
rismdan a§agi bir miktari hiikmolunur. 

5 - Agir ve hafif para cezalari yarisma indi
rilir. 

Eger ceza, §ahsi huriyeti baglayici cezalar-
dan biri ise, mahkumun cezasmi azaltmaga se-
beb olan akil hastaligi devam ettigi miiddetce, 
hakim bu cezanin hafif hapis miiessesesinde ic-
rasmi emredebilir. 

BALKAN — Maddeyi kabul edenler ... Et-
meyenler ... Kabul edilmistir. 

Madde 50 — 49 ncu maddede yazili fiillerden 
birini icra ederken kanunun veya salahiyettar 
makamm veya zaruretin tayin ettigi hududu te-
cavtiz edenler curiim oliim cezasmi mustelzim 
ise sekiz seneden asagi olmamak iizere hapis ve 
miiebbet agir hapis cezasmi mustelzim oldugu 
takdirde alti seneden on bes seneye kadar ha
pis cezasile cezalandirihr. Sair hallerde asil 
suga muretteb ceza altida birinden eksik ve ya-
rismdan ziyade olmamak iizere indirilir ve agir 
hapis hapse tahvil olunur ve amme hizmetlerin
den miiebbet memnuiyet cezasi yerine muvakkat 
memnuiyet cezasi verilir. 

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

Madde 51 — Bir kimse haksiz bir tahrikin 
husule getirdigi gazab veya sedid bir elemin te-
siri altmda bir sug isler ve bu sug oliim cezasi-
ni mustelzim bulunursa yirmi dort sene agir ha
pis cezasma ve miiebbet ago* hapis cezasmi mus
telzim bulunursa yirmi sene agir hapis cezasma 
mahkum olur. Sair hallerde islenen sugun ce-
zasmm iigte biri indirilir. 

Tahrik agir ve §iddetli olursa oliim cezasi ye
rine on bes, seneden asagi olmamak iizere ve 
miiebbet agir hapis cezasi yerine on seneden an 
bes seneye kadar agir hapis cezasi verilir. 
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I Sair cezalarm agir hapis, hapse ve amme hiz

metlerinden miiebbet memnuiyet muvakkat 
memnuiyete tebdil edilmek iizere yansmdan iig-
te ikisine kadari indirilir. 

BApLAN — Maddeyi kabul edenler ... Et-
' meyenler ... Kabul edilmistir. 

Madde 54 — Fiili isledigi zaman on bir ya
smi bitirmis olupta on bes yasmi doldurmamis 
olanlar, farik ve miimeyyiz olmadiklan suret
te, haklarmda hie bir ceza tertib olunamaz. An-
cak islenilen fill bir seneden fazla hapis veya 
daha agir bir cezayi mustelzim curiimlerden ise 
bundan ewelki madde ahkami tatbik olunur. 

Eger gocuk, isledigi fiilin bir sug oldugunu 
fark ve temyiz ile hareket etmis ise sucunun ce
zasi asagida yazili sekillerde indirilir: 

1 - Oliim cezasi yerine sekiz seneden on se
neye kadar agir hapis, 

2 - Miiebbet agir hapis yerine alti seneden 
on bes seneye kadar agir hapis cezasi hiikmolu
nur. 

3 - Diger cezalar 47 nci maddenin 4 ncii ve 
5 nci bentlerinde yazili olan usule gore indirilir. 

Amme hizmetlerinden memnuiyet ve emniye-
ti umumiye nezareti altma almmak cezalari tat
bik olunmaz. 

§ahsi hiirriyeti baglayici cezalar, para ceza-
smdan gevrilmis olsa dahi eger suglu cezanm 
gektirilmesine baslandigi zaman on sekiz yasmi 
bitirmemis ise ceza bir islahhanede gektirilir. 

Bu mahkumiyetler tekerriire esas olamaz. 
HtJSNtt KtTAPQI (Mufla) — Oliim ceza

si yerine, sekiz seneden on seneye kadar agir ha
pis, miiebbed agir hapis yerine, alti seneden 15 
seneye kadar agir hapis, denilmis. Oliimde 15 
sene, agir hapiste 10 sene olmasi lazim. 

ADLtYE E. NAMINA PUAD SlRMEN (Er-
zurum) — Oliim cezasi yerine, sekiz seneden 
asagi olmamak iizere .agir hapis, olacak. 

BASKAN — Bir miitaleaniz var mi, Bay 
Hiisnii? 

HttSNtt KITAPgi (Mugia) — Muvafiktrr. 
BA§KAN — Maddeyi bu sekilde kabul eden

ler ... Etmeyenler ... Kabul edilmistir. 

Madde 55 — Pili isledigi zaman on bes yasmi 
bitirmis olup ta on sekiz yasmi bitirmemis olan
lar hakkmda asagida yazili sekillerde ceza tayin 
olunur: 

1 - Oliim cezasi yerine on bes seneden yirmi 
seneye kadar agir hapis, 

2 - Miiebbet agir hapis yerine on iki seneden 
on bes seneye kadar agir hapis cezasi verilir, 

3 - On iki seneyi gegen muvakkat cezalar, 
altidan on iki seneye kadar ve altidan on iki se
neye kadar olan cezalar iig seneden alti se
neye kadar ve diger hallerde yarisi indirilir, 

4 - Para cezalarmm iigte biri indirilir, 
5 - Amme hiametleriaden memnuiyet ve Em-
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niyeti umumiye nezareti altma almmak cezalari 
tatbik edilmez . 

Cezanm gektirilmesine baslandigr zaman 
on sekiz yasmi bitirmemis olanlar hakkmda 
hiirriyeti baglayici cezalar para cezasmdan 
gevrilmis olsa dahi, onlara mahsus ceza evlerin-
de veya biiyiiklere mahsus ceza evlerinin hu-
susi kisimlarmda gektirilir. Bunlar on sekiz 
yasmi gegtikleri zaman eger mahkum oldukla-
ri ceza muddeti iig seneden ve gen kalan mud
deti iki seneden fazla ise biiyiik mahkumlarm 
bulunduklari ceza evlerine naklolunurlar. An-
cak bunlardan gegirdikleri miiddet igindeki 
hal ve durumlarina gore miinasip goriilenler 
hususi ceza evinde veya biiyiiklere mahsus 
ceza evlerinin hususi kisimlarmda alrkona-
bilir. 

Hukmiin infazma baslandigr tarihte on se
kiz yasmi bitirmis ve mahkum olduklari ceza 
muddeti iig seneden az bulunmus. olupta geg-
misteki hallerine nazaran hususi ceza evinde 
veya biiyuklere mahsus ceza evlerinin hususi 
kismlarmda bulundurulmalari daha uygun 
goriilenlerin cezalari bu evlerde gektirilir. 

Yukaridaki iki fikrada yazili mahkumlar 
yirmi bir yas, mi bitirmeleri akabinde her halde 
biiyuklere mahsus ceza evlerine naklolunurlar. 

BALKAN — Maddeyi kabul edenler . . . Et-
meyenler . .. Kabul edilmistir. 

Madde 56 — Sugu isledigi zaman on sekiz 
yasmi bitirmis, olupta yirmi bir yasmi bitirme
mis ve hiikiim zamanmda altmis bes yasmi 
gegmis olanlar hakkmda oliim cezasi yerine otuz 
sene agir hapis ve miiebbet agrr hapis yerine 
yirmi dbrt sene' agrr hapis cezasi hiikmolunur. 

Sair hallerde cezanm altida biri indirilir. 
BA§KAN — Maddeyi kabul edenler . . . Et-

meyenler . . . Kabul edilmistir. 

Madde 58 — Fili isledigi zaman • on bes yas> 
ni bitirmis olupta yaptigi isin neticesini fark 
ve temyiz ile hareket ettigi anlasilmayan sagir, 
dilsizlere ceza verilmez. 

Ancak fiil ciirum oldugu ve bir seneden 
fazla hapis cezasini veya daha agrr bir cezayi 
miiselzim bulundugu takdirde yirmi dort ya
smi heniiz ikmal etmeyen sagrr - dilsiz hak
kmda yirmi dort yasma kadar kalmak uzere 
53 ncii maddenin ikinci fikrasi hiikiimleri tatbik 
edilebilir. 

Eger fail yirmi dort yasmi bitirmis ise mah-
keme, hakkmda 46 nci maddede gosterildigi 
surette muamele yapilmak iizere kendisinin sa-
lahiyetli makama teslimini emredebilir. 

Eger sagrr, dilsizin sugu islemekte fark ve 
temyiz ile hareket ettigi anlasilrr ve isledigi 
zaman on sekiz yasmi bitirmemis bulunursa 
birinci fikrasi miistesna olmak iizere 54 ncii 
madde hukumleri tatbik olunur. 

Sa|"ir, dilsiz on sekiz ya§mi bitiripte yirmi 
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bir yas,mi bitirmemis ise 55 nci ve yirmi bir ya
smi bitirmis ise 56 nci maddeler hukumleri tat
bik olunur. 

HUSNtt KITAPgi (Mugla) — Bu maddenin 
ikinci fikrasinda (Ancak fiil ciiriim oldugu) 
diyor. Bu ibare ha§ivdir. Zaten kanunda bahse-
dilen §eyler, ciiriim olan §eylerdir. 

FUAD SlRMEN (Erzurum) — Bizim ceza 
kanunumuzun kabul ettigi taksime gore ciiriim 
veya kabahat vardir. 

HttSNtJ KlTAPQI (Mugla) — Oyle ise ka
bul ediyorum. 

BASKAN — Maddeyi reyinize arzediyorum. 
Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul edil
mistir. 

Madde 59 — Kanuni tahfif sebeplerinden ay-
n olarak mahkemece her ne zaman fail lehine 
cezayi hafifletecek takdiri sebepler kabul edi-
lirse oliim cezasi yerine otuz ve miiebbet agir 
hapis yerine yirmi dort sene agir hapis cezasi 
hiikmolunur. 

Diger cezalarm altida birinden ticte birine 
kadari indirilir. 

BASKAN — Mutalea var mi? Kabul eden
ler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmi§tir. 

Madde 62 — Bir kimse i§lemegi kastettigi 
ciirmiin icrasma taalluk eden biitiin fiilleri bi
tirmis, fakat ihtiyannda olmayan bir sebepten 
dolayi o ciiriim meydana gelmemi§ ise kanunda 
yazili olmayan yerlerde fiil oliim cezasini miis-
telzim oldugu takdirde miite§ebbis hakkmda 
yirmi sene, miiebbet agir hapis cezasini miistel-
zim oldugu takdirde on be§ seneden a§agi olma-
mak iizere muvakkat agir hapis cezasi hiikmolu
nur. Sair hallerde o ciiriim igin verilecek ceza
nm altida birinden ugte birine kadar indirilerek 
hiikmolunur. 

BASKAN — Mutalea var mi? Kabul eden
ler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmi§tir. 

Yedinci bab 
Sue. ve cezalarm igtimai 

Madde 68 — Sahsi hiirriyeti baglayici ceza
lari icab ettiren bir kag ciiriim iglemig olan §ah-
sm ciiriimlerinden biri igin miiebbet agir hapis 
cezasi tayin olundugu takdirde diger ciiriimler-
den agir hapis veya hapsi miistelzim olanlar 
igin tayin edilecek cezalar yerine mahkumun 
geceli giinduzlu bir hucrede- yalniz birakilma 
muddeti agir hapiste bu cezanm veya bu ceza
lar mecmuunun onda birine, hapiste on ikide 
birine miisavi bir miiddet uzatilir. 

Ancak ilave edilecek hiicre muddeti agir 
hapislerde iki sene, hapislerde bir sene alti ay-
dan fazla olamaz. 

Curiimlerden ikisi hakkmda da miiebbet agrr 
hapis cezasi tayin edilmek lazim geldigi takdir
de oliim cezasi verilir. 
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BASK AN — Miitalea var mi? Kabul eden-

ler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmistir. 

Madde 69 — Bir neviden olarak §ahsi hiirri-
yeti baglayici cezalan icab ettiren birden fazla 
ciiriim i§lemi§ olan kimse hakkmda tayin edile-
cek en agir cezaya diger cezalar mecmuunun 
iigte ikisi ilave olunur. 

Su kadar ki, bu suretle hukmolunacak ceza 
mecmuu agir hapis ve hapiste 30 seneyi ve siir-
giinde yedi sene alti ayi gecemez. 

BASK AN — Miitalea var mi? Kabul eden-
ler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmi§tir. 

Madde 70 — Muvakkat agir hapis ve hapis 
cezalarmm hukmedilmesini icab ettiren birden 
fazla ciiriim islemis, olan kimse hakkmda agir 
hapis cezasmm tayinini, miistelzim fiil miitead
did ise 69 ncu madde dahi tatbik edilmek sure-
tile tayin edilecek agir hapis cezasma, hapsi 
multezim ciirum icin verilecek cezanm yansi 
ilave olunur. Boyle bir halde hapis cezasmm 
hukmedilmesini icab ettiren ciiriim birden fazla 
ise yine 69 ncu madde tatbik edilmek suretile 
tesbit olunacak cezanm yansi agir hapis cezasi-
na ilave edilir. 

Bu maddenin atbikinda dahi hukmolunacak 
agir hapis veya hapis cezalan 69 ncu maddenin 
son fikralarda yazili miktari gecemez. 

BASK AN — Miitalea var mi? Kabul eden-
ler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmistir. 

Madde 71 — Muvakkat surgiin cezasmi miis
telzim bir ciirmiin sahsi hiirriyeti baglayici di
ger muvakkat cezayi icab ettiren bir ciiriim ile 
birle§mesi halinde siirgiin cezasmm be§te biri 
diger cezaya zammolunur. 

Yukanki fikrada yazili olan ve sahsi hiirri
yeti baglayici muvakkat cezalan icab ettiren 
ciiriimler miiteaddid ise, bunlar igin once 69 ve 
70 nci maddeler tatbik edilmek suretile verile
cek ceza tesbit edildikten sonra sozii gegen fik-
ra hiikmii tatbik olunur. 

BASKAN — Miitalea var mi? Kabul eden-
ler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmi§tir. 

Madde 73 — Bir veya bir kag curiimle hafif 
hapsi miistelzim bir veya bir kac kabahatin bir-
le§tirilmesi halinde ciiriim igin tayin olunan ve 
bir kac ciiriim islenmisse yukanki maddelere 
gore tesbit edilen cezaya, verilecek hafif hapis 
cezasi veya mecmuunun yansina miisavi bir 
miiddet zammolunur. 

BASKAN — Miitalea var mi? Kabul eden-
ler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmi§tir. 

Madde 74 — 31, 33, 34 ve 35 nci maddelerde 
munderig feri cezalarm dahi bir kagmi miistel
zim olan miiteaddid fiillerin igtimai mimasebe-
tile bu cezalarm neticelerini tayinde asli ceza
larm igtimamdan hasil olacak muddete bakil-
mayip her sug igin ayri ayri murettep olan ceza

ya istinad olunur. Asagidaki madde hiikmii bu 
kaideden miistesnadir. 

BALKAN — Miitalea var mi? Kabul eden-
ler ... Etmeyenler ... Kabul edilmistir. 

Madde 75 — Her sug igin murettep olan 
amme hizmetlerinden muvakkat memnuiyet ve-
yahud bir meslek ve sanatin tatili cezalarmm 
mecmuu Mkmolunur. Ancak bu yekun amme 
hizmetlerinden memnuiyette on seneyi ve mes
lek ve sanatm tatilinde dort seneyi gegemez. 

BALKAN — Miitalea var mi? Kabul eden-
ler ... Etmeyenler ... Kabul edilmistir. 

Madde 76 — tslenmis olan her fiil igin mu-
ayyen olan agir ve hafif para cezalan, ciirtim-
lerde 7500, kabahatlerde 300 lirayi gegmemek 
iizere tamamile hiikmolunur. 

Nisbi para cezalan bu kayitten miistesnadir. 
Para cezalarmm sahsi hiirriyeti baglayici bir 

cezaya gevrilmesi halinde bu cezanm miiddeti 
dort seneyi gegemez. Agir para cezasile hafif 
para cezasi birlestigi takdirde gevrilecek cezanm 
nevi hapistir. 

BALKAN — Miitalea var mi? Kabul eden-
ler ... Etmeyenler ... Kabul edilmistir. 

Madde 77 — Gegen maddelerde gosterilen 
kaideler, bir sahis hakkmda ceza hukmolunduk-
tan sonra bu sahsm hukumden ewel bir sug da-
ha islemis olmasmdan dolayi tekrar muhakeme-
si iktiza eyledigi takdirde dahi tatbik olunur. 

Ikinci sug hiikmolunan cezanm katilesmesin-
den veya icrasma baslanmasmdan sonra islen
mis oldugu takdirde igtima esas tutulan cezaya 
zammolunacak cezalarm, gegen maddelerde gos
terilen iigte iki, iki de bir ve beste bir nisbetleri 
o tertibe tevfikan dortte ug, iigte iki, ve iigte hi
re iblag olunmak suretile ceza verilir. 

Ewelki ceza ne olursa olsun bunun igtimaa 
esas tutacak olan mahkeme son suga el koyan 
mahkemedir. 

BA§KAN — Miitalea var mi? Kabul eden-
ler ... Etmeyenler ... Kabul edilmistir. 

Madde 78 — Bir kimse bir sugu islemek ve
ya vukubulmus bir sugu gizlemek igin diger bir 
sug isledigi veyahud o sug vesilesile kanunda 
sug tesikil eden diger bir fiil daha irtikap eyle
digi takdirde mezkur fiiller kanunen o sugu ter-
tip eden anasrrdan veya sugun esbabi miisedde-
desinden sayilmazsa o kimse hakkmda ewelki 
maddelerin miistemil oldugu hukumlere gore ce
za tertip olunur. 

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

Madde 81 — Bir kimse bes seneden ziyade 
muddetle bir mahkumiyete ugradiktan sonra 
cezasmi gektigi veya ceza diistugii tarihteu 
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itibaren on sene ve dig^rceBalarda tees sene igin-
de baska bir sug daha islerse yem suaga veriteeek 
ceza altida hire kadar aTturdir. 

Yeni sue evvelki nmhkumiyete sebep olan 
sug oinsinden ise hlikmedilecek ceza altida bir-
den iigte bire kadar artinlir. 

ikinci sug igin tayin edilecek eezaya teker-
rurden dolayi zammi lazimgelen miktar, big bir 
suretle velevM sug igin hukmedifeais olan ceza'a-
rrn en agrrmdan ziyade alarak tayin oihmamaz. 

Evvelki veya sonraki suglardan biri para ce-
zasi veya siirgiin ve digeri baska bir ceza oldu-
gn takdirde tekerriirunden dolayi yapilaeak zam 
miktarmm tayininde 19 uncu veya 40 nci mad-
delerde yazili nisbet kaddeleri tatbik olunur. 

BALKAN* — Maddeyi kabul adenler ... Et-
meyenler ... Madde kabul edilmistir. 

Madde 82 — Miiebbed agir hapis oezasma 
mahkaim olan kimse diger bir veya bir kac, cii-
riim isledigi takdirde mahkumun geceli giin-
duzlii bir hocrede vainiz birakilmasi miiddeti 
eger sonraki ciirnui veya cirriiinleri muvakkat 
agir hapis cezasmi miistelzim ise bu cezanin ve
ya bu icezalar mecmuunun sekizde birine, hapis 
cezasmi miistelzim ise onda birine miisavi bir 
miiddet uzatilrr. 

Ancak ilave edilecek hocre miiddeti agir ha-
pislerde iig seneden, hapiste iki seneden fazla 
olamaz. 

Sonraki curiimden dolayi da mahkuma miieb-
bet agir hapis cezasi tayin olunmussa verilecek 
ceza oliim cezasidn*. 

BASKAN — Maddeyi kabul edenler ... Et-
meyenler ... Kabul edilmistir. 

Madde 84 — Tekerriir halinde hukmedileoek 
agir para ee^asmm 19 ncu maddeye gore hap-
se gevrilmesi halinde hapis miiddeti bes seneyi 
gegemez. 

BALKAN — Maddeyi kabul edenler ... Et-
meyenler ... Kabul edilmistir. 

Madde 85 — Isledigi saciardan dolayi her 
defasmda iic aydan fazla olmak uzere iki defa 
veya daha fazla ashsi hiirriyeti baglayici ceza-
larla mahkum olan kimse 81 nci maddede ya-
.zili miiddetler iginde, yine sahsi hiirriyeti bag-
lavici bir cezamn verilmesini icab ettiren ayni 
cinsten bir sue, isler ve gorecegi cezanin miidde
ti otuz aydan asagi olursa mezkur ceza miidde
ti yari ve sair hallerde agir hapis ve hapiste otuz 
seneyi geememek iizere iigte biri nisbetinde art-
trribr. 

BALKAN — Maddeyi kabul edenler ... Et-
meyenler ... Kabul edilmistir. 

Madde 99 — Takibat yaprlabilmesi dava ve
ya sikayete bagh suclarda ssagtan zaratr geren 
kimsenin vazgegmesi kukuku amine davasmi du-
suriir. Ancak kanunda hilafi y&zih olmadikca 

cezamn infazma mani olmaz. 
Maznunlardan biri hakkmda dava veya si-

kayetten vazgegme digerlerine de sirayet eder. 
Kanunda yazili haller miistesna olmak iize

re, vazgegme onu kabul etmeyen maznuna tesir 
etmez. 

BALKAN — Maddeyi kabul edenler ... Et-
meyenler ... Kabul edilmistir. 

Madde 100 — Umumi ve hususi aflar, ve sug-
tan zarar gbrenin davadan veya sikayetten vaz-
gegmesi ne zaptolunan esyanin ne de malsandi-
gma tedive olunan agir ve hafif para cezalan-
nm istirdadmi icab etmez. 

BALKAN — Maddeyi kabul edenler ... Et-
meyenler ... Kabul edilmistir. 

Madde 104 — Hukuku amine davasmin mii-
tevkif, celb veya ihzar miizekkereleri, adli ma-
kamlar huzurunda maznunun sorguya pekilme-
si, maznun hakkmda son tahkikatm aqilmasma 
dair olan karar veya Cumhuriyet miiddeiumu-
misi tarafmdan mahkemeye yazilan iddianame 
ile kesilir. 

Bn halde mururu zaman, kesilme giiniin-
den itibaren yeniden islemeye baslar. Eger mu
ruru zamani kesen muameleler miiteaddid ise 
mururu zaman bunlarm en sonuncusundan iti
baren tekrar islemeye baslar. Ancak bu sebep-
ler mururu zaman miiddetini 102 nci maddede 
avn ayri muayyen olan miiddetlerin yarismm 
ilavesile balig placagi miiddetten fazla uzata-
maz. 

BALKAN — Maddeyi kabul edenler ... Et-
meyenler ... Kabul edilmistir. 

Madde 105 — Kanunun bir seneden asagi 
mururu zaman miiddeti tayin ettigi hallerde her 
tiirlii usuli muamele mururu zamani keser. An
cak 103 ncii maddeye gore mururu zaman isle-
meg-e basladigi giinden itibaren bir sene iqinde 
mahkumiyet hiikmii verilmemis olursa hukuku 
amme davasi miiruru zamana ugrar. 

BALKAN — Maddeyi kabul edenler ... Et-
meyenler ... Kabul edilmistir. 

Madde 106 — Bir sugtan dolayi yapilan ve 
miiruru zamani kesen muameleler o suglarda her 
ne suretle olursa olsun istiraki olup ta aleyhle-
rinde takibat veya tahkikat yapilmamis olan 
kimseler hakkmda dahi mururu zamani keser. 

BALKAN — Maddeyi kabul edenler ... Et-
meyenler ... Kabul edilmistir. 

Madde 113 — Hiikiimlerde mururu zaman, 
hiikmiin katile§tigi veya infazm her hangi bir 
suretle inkitaa ugradigi giinden itibaren i§-
lsmeye ba§lar. 

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

Madde 114 — llamin infazma miiteallik 
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mahkuma salahiyetli merci tarafindan kanun 
dairesinde teblig olunan her tiirlii muamele 
miiruru zamani keser. Bundan ba§ka §ahsi hiir-
riyeti baglayici cezalarda ilamm infazi igin 
mahkumun yakalanmasi dahi miiruru zamani 
keser. 

Bir sugtan dolayi mahkum olan kimse mii
ruru zaman cereyan ettigi sirada mahkum ol
dugu sug cinsinden diger bir sug daha i§le-
digi takdirde miiruru zaman yine kesilmis, olur. 

BALKAN — Maddeyi kabul edenler... Et-
meyenler... Madde kabul edilmi§tir. 

Madde 115 — Amme hizmetlerinden muvak-
kat memnuiyet yahut diger bir iskati ehliyet 
cezasi veya bir meslek ve sanatin tatili icrasi 
sair cezalara zam ve ilave edildigi veyahud 
bir hiikiim neticesi oldugu takdirde iskati ehli
yet ve tatili meslek ve sanat cezalan, onlar igin 
muayyen olan muddetin iki misline muadil 
bir miiddet gegmedikge sakit olmazlar ve i§bu 
miiruru zaman asli miicazatin sakit oldugu ta-
rihten itibaren cereyana ba§lar. 

BALKAN — Maddeyi kabul edenler... Et-
meyenler... Madde kabul edilmi§tir. 

Madde 116 — Gerek hukuku amme davasi-
nin ve gerek ceza hukiimlerinin miiruru za
mani 30 ncu madde mucibince hesab olunur. 

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

Madde 117 — Gerek dava ve gerek ceza 
miiruru zamani resen tatbik olunur ve bundan 
ne maznun ve ne de mahkum vazgegemezler. 

BALKAN — Maddeyi kabul edenler... Et-
meyenler... Madde kabul edilmi§tir. 

Madde 119 — Kanunda hilafi yazili olma-
dikga en gogu 50 liradan ibaret hafif para ce
zasi tayin kilmmi§ olan kabahat failleri, du-
ru§madan evvel kabahat igin muayyen para 
cczasmin en yiiksek haddini te§kil eden mik-
tari ile muhakeme masraflanni merciine bde-
yerek hukuku amme davasmi ortadan kaldir-
tabilirler. 

BALKAN — Maddeyi kabul edenler... Et-
meyenler... Madde kabul edilmistir. 

Madde 122 — Yukanki maddede yazili ce
za, §ahsi hiirriyeti baglayici bir cezaya mer-
but oldugu halde buna mahkum olan ve i§le-
mi§ oldugu ciiriimden dolayi nedamet etmek-
te oldugunu ihsas edecek surette iyi hali gorii-
len kimse asil cezasmi gektigi veya ceza af ile 
ortadan kalktigi tarihten itibaren bes ve mii
ruru zaman ile dusmiis, oldugu surette dii§tu-
gu tarihten itibaren yedi sene gegtikten. sonra 
memnu haklannin iadesini taleb edebilir. 

Eger bu mahrumiyet ve iskati ehliyet ce
zalari diger bir cezaya ilaveten tertib olunma-

mi§ ise memnu haklarm iadesi ancak hiikuni 
ilammin katilestigi tarihten itibaren be§ sene 
sonra istenebilir. 

BALKAN — Maddeyi kabul edenler... Et-
meyenler... Madde kabul edilmi§tir. 

iKlNCl KtTAB 

Curiimler 

BlRlNCl BAB 

Devletin §ahsiyetine kar§i ciiriimler 

Birinci fasil 
Devletin arsiulusal §ahsiyetine kar§i ciiriimler 

Madde 125 — Devlet topraklarmm tamami-
ni veya bir kismini yabanci bir Devletin haki
miyeti altma koymaga veya Devletin istiklalini 
tenkise veya birligini bozmaga veya Devletin 
hakimiyeti altinda bulunan topraklardan bir 
kismmi Devlet idaresinden ayirmaga matuf bir 
fiil i§leyen kimse oliim cezasile cezalandirihr. 

BASKAN — Madde hakkmda miitalea var 
mi? Maddeyi kabul edenler . . . Etmeyenler .'.. 
Madde kabul edilmi§tir. 

Madde 126 — Devlet aleyhine silah kullanan 
veya Tiirkiye ile harp halinde bulunan bir Dev
letin ordusunda hizmet kabul eden vatandas, 
miiebbet agir hapis cezasile cezalandirilir. Ya
banci Devlet kuvvetlerine kumanda eden veya 
bunlari sevk ve idareye miiteallik bir vazife 
deriihde eden vatandas hakkmda oliim cezasi 
verilir. 

Harp esnasmda du§man Devle topraginda 
bulunup ta bu Devlet kanunlannin tahmil etti
gi bir mecburiyeti if a zaruretile mezkur fili i§-
leyen kimseye ceza verilmez. 

Bu bab hiikumlerine gore her hangi bir se-
beple Turk vatanda§sligi sifatmi kaybeden kim
se dahi vatandas, hiikmiinde sayilir. 

Tiirkiye Devleti tarafindan Devlet olarak 
tanmmi§ olmasa bile haklannda muharip mua-
melesi yapilan siyasi kumeler dahi Tiirkiye 
Devleti ile harp halinde bulunan Devlet gibi 
telakki edilir. 

BASKAN — Madde hakkmda miitalea var 
mi? Maddeyi kabul edenler . . . Etmeyenler . . . 
Madde kabul edilmi§tir. 

Madde 127 — Yabanci Devletin Tiirkiye 
Devleti aleyhine harp agmasi veya hasmane ha-
reketlerde bulunmasi igin yabanci ile anla§an 
veya bu maksada matuf fiiller i§leyen kimse on 
seneden a§agi olmamak iizere agir hapis cezasi
le cezalandirilir. 

Harp vuku bulursa oliim cezasi hukmolunur. 
Hasmane hareket vukua gelirse miiebbed agir 
hapis cezasi verilir. 

Tiirkiye Devletini bitaraflik ilanma veya bi-
tarafligm muhafazasma veyahut harp ilanma 
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mecbur kilmak veya mecbur kilmaga matuf mu-
ameleler yapmak icin yabanci ile anla§an kimse 
be§ seneden on seneye kadar agir hapis cezasile 
cezalandirihr. 

Bu anlasma matbuatla propaganda yapmak 
icin vaki olmu§ ise hiikmolunacak ceza iicte bi-
re kadar arttinlir. 

Milli menfaatler aleyhine hareketlerde bu-
lunmak maksadile yabancidan velevki bilvasita 
olsun kendisi veya ba§kalan icm para veya her 
hangi bir menfaat veya vaid kabul eden vatan-
da§ eger fiil daha agrr bir ciiriim te§kil etmiyor-
sa iig seneden on seneye kadar agrr hapis ve bes 
yiiz liradan iki bin liraya kadar agir para ceza
sile cezalandinlir. 

Ayni ceza para veren veya sair menfaat te-
min veya vadeden yabanci hakkmda da tatbik 
ohmur. 

A§agidaki hallerde ceza iigte birden asagi 
olmamak iizere arttinlir: 

1 - Fiil harp esnasinda i§lenmi§ ise, 
2 - Para veya menfaat matbuat vasitasile 

propaganda yapmak igin verilmi§ veya vadedil-
mi§ ise. 

BASKAN — Madde hakkmda miitalea var 
mi? Maddeyi kabul edenler . . . Etmeyenler . . . 
Madde kabul edilmi§tir. 

Madde 128 — Tiirkiye Devletini harb tehli-
kesine maruz kilacak sekilde Hiikumetin tasvibi 
olmaksizm yabanci bir Devlet aleyhine asker 
toplayan veya diger hasmane hareketlerde bulu-
nan kimse bes, seneden on iki seneye kadar agir 
hapis cezasile cezalandinlir. Eger harb vukua 
gelirse miiebbet agir hapis cezasile cezalandin
lir. 

Hasmane hareketler, yalniz yabanci bir Hii-
kumet ile miinasebeti bozacak veya Tiirkiye 
Devletini veya Turk vatanda§larmi mukabele 
bilmisle maruz kilacak mahiyette ise verilecek 
ceza iki seneden sekiz seneye kadar agir hapis-
tir. 

Siyasi miinasebet miinkati olur veya muka
bele bilmisil vukua gelirse verilecek ceza iig se
neden on seneye kadar agir hapistir. 

BASKAN — Madde hakkmda miitalea var 
mi? Maddeyi kabul edenler . . . Etmeyenler . . . 
Madde kabul edilmi§tir. 

Madde 129 — Harb zamanmda Tiirkiye Dev-
leti zararma, diismanm askeri hareketlerini ko-
laylastirmak veya Tiirkiye Devletinin askeri 
hareketlerine zarar vermek maksadile yabanci 
ile anlasan veyahut bu maksatlara matuf fiiller 
isleyen kimse on seneden asagi olmamak iizere 
agir hapis cezasile cezalandinlir. Maksadi ha-
sil olursa oliim cezasi verilir. 

Harb zamanmda diisman Devlete iase mad-
deleri veya Tiirkiye Devletinin zararma kulla-
nilabilecek sair seyler veren kimse bunlari bil

vasita vermis olsa bile bes seneden asagi olma
mak iizere agir hapis cezasile cezalandinlir. 

Harb zamanmda diisman Devlet lehine yapi-
lan istikrazlara ve her ne suretle olursa olsun te-
diyelere istirak eden veya buna muteallik mua-
meleleri kolaylastiran kimse bes seneden asagi 
olmamak iizere agir hapis cezasile cezalandin
lir. 

Harb zamanmda ve ikinci fikrada yazili hal-
ler haricinde nerede bulunursa bulunsun diis
man Devlet tebaasile veyahut diisman Devlet 
topraklarmda oturan diger kimseler ile bilvasi
ta olsa dahi, ticaret yapan yurddas veya Tiirki-
yede bulunan yabanci iki seneden on seneye ka
dar agir hapis ve bin liradan asagi olmamak 
iizere esya degerinin bes misline miisavi agrr pa
ra cezasile cezalandinlir. 

Ikinci ve UQiincu fikra hiikiimleri fili harig-
te isleyen yabancilar hakkmda tatbik olunmaz. 

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

Madde 130 — Harb zamanmda Devletin si-
lahli kuvvetlerinin veya ahalinin ihtiyaclan igin 
Devlet veya diger bir amme miiessesesile veya 
amme hizmetlerini ifa veya amme ihtiyaglarmi te-
min eden bir miiessese ile is yapmak veya esya 
vermek iizere iltizam ettigi taahhiitleri kismen 
veya tamamen ifa etmeyen kimse uc, seneden on 
iki seneye kadar agir hapis cezasile beraber bin 
liradan asagi olmamak iizere taahhiidii veghile 
yapacagi is veya verecegi esya degerinin iig 
misline miisavi agir para cezasile cezalandinlir. 

Taahhiidiin kismen veya tamamen ifa edil-
memesi taksirden ileri gelmis ise ceza yanya 
kadar indirilir. 

Ayni hukumler, taahhiidiin ifa edilmemesine 
sebebiyet veren ikinci veya daha sonraki de-
recedeki miiteahhitlerle miitevassitlar ve miite-
ahhitlerin miimessilleri hakkmda da tatbik olu-
nur. 

Harb zamanmda yukanki fikralarda yazili 
taahhiitlerin icrasmda hile yapan kimseler on 
seneden asagi olmamk iizere agir hapis cezasile 
beraber iki bin liradan asagi olmamak iizere ta
ahhiidii vechile yapacagi is veya verecegi esya 
cezalandinlir. 
degerinin bes misline miisavi agir para cezasile 

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

Madde 131 — Askeri olan veya Devletin mii-
sellah kuvvetlerinin hizmetine tahsis edilmis bu
lunan gemileri, hava vasrtalarmi, nakil vasitala-
rmi, yollari, miiesseseleri, depoan ve diger as
keri tesisati - Bunar heniiz ikmal edilmemis ol-
salar bile - kismen veya tamamen velev muvak-
kat bir zaman igin olsun tahrib eden veya kulla-
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nilmayacak bir hale getiren kimse sekiz seneden 
asagi olmamak iizere agir hapis cezasile cezalan-
dirilir. 

Asagidaki hallerde oliim cezasi verilir: 
1 - Fiil, Tiirkiye ile harb halinde bulunan 

bir Devletin menfaati igin islenmis olursa, 
2 - Fiil Devletin harb hazirliklarmi veya 

askeri harb kudret ve kabiliyeti hareketlenni 
tehlikeye koymus. ise, 

Fiil bunlari elinde bulunduran veya muha-
f azasi veyahut nezareti ile miikellef olan kimse-
nin kusuru neticesi vukua gelmis veya sadece 
kolaylasmis olursa o kimse hakkmda bir sene
den bes seneye kadar agir hapis cezasi hukmo-
lunur. 

BASKAN — Madde hakkmda miitalea var 
mi? Maddeyi kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Madde kabul edilmi§tir. 

Madde 132 — Devletin emndyetiae veya 
dahOi, yahut beynelmilel siyasi menfaatlerine 
taalluk eden evrak veya vesikalarr tamamen 
veya kismen yok eden, tahrib eden veya uzer-
lerinde sahtelik yapan veyahut muvakkaten de 
olsa bunlari tahsis olunduklari yerden baska 
bir yerde kullanan, hile ile alan veya galan kimse, 
sekiz seneden asagi olmamak iizere agir hapis 
cezasile cezalandirilir. 

Gizli kalmasi Devletin emniyeti ve yukarida 
yazili menfaatleri icabmdan olan malumati is-
tihsal eden kimse iig seneden on seneye kadar 
agrr hapis cezasile cezalandirilir. Bu bap 
hukumlerine nazaran Devletin menfaatleri na-
mma gizli kalmasi lazmi gelen malumat arasm-
da, dahili veya beynelmilel siyasi sebeplerls 
nesfrolunmayan Hiikumet muamelelerinin ihtiva 
ettigi malumat ta dahildir. 

Salahiyetli makamlarm nesir veya isaasmi 
menettigi malumati istihsal eden kimse iki se
neden sekiz seneye kadar agir hapis cezasile ce
zalandirilir. 

Yukanki fikralarda yazili fiiller Devletin 
harb hazirliklarmi veya harb kudret veya ka
biliyetini veya askeri hareketlerini tehlikeye 
koymussa oliim cezasi verilir. 

BALKAN — Maddeyi kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmis,tir. 

Madde 133 — Devletin emniyeti veya da
hili veya beynelmilel siyasi menfaatleri ica
bmdan olarak gizli kalmasi lazim gelen malumati, 
siyasi veya askeri casusluk maksadile istihsal 
eden kimse on bes seneden asagr olmamak iize
re agir hapis cezasile cezalandirilir. 

Asagidaki hallerde oliim cezasi verilir: 
1 - Fiil Tiirkiye ile harb halinde bulunan bir 

devletin menfaati namma islenmis ise, 
2 - Fiil, devletin harb hazirliklarma veya 

harb kudret veya kabiliyetini veya askeri ha
reketlerini tehlikeye koymus ise, 

Salahiyetli makamlarm mspr veya isaasmi 

menettikleri malumati siyasi veya askeri ca
susluk maksadile istihsal eden kimse on seneden 
asagi olmamak iizere agn* hapis cezasile ceza
landirilir. 

Yukariki fikrada yazili fiil, Tiirkiye ile harb 
halinde bulunan bir devletin menfaatine is
lenmis ise miiebbet agir hapis cezasi hukmo-
lunur. 

Yukariki iki f ikrada yaztli fiil, Devletin harb 
hazirliklarmi veya harb kudret ve kabiliyetini 
veya askeri hareketlerini tehlikeye koymus ise 
oliim cezasi verilir. 

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

Madde 134 — 132 ve 133 ncii maddelerde 
yazili curumlerin icrasi, evrak veya vesikalan 
elinde bulunduran veya malumata malik olan 
kimsenin taksiri neticesi mumkiin kilmmis ve
ya sadece kolaylastirilmis olursa bu sahis hak
kmda bir seneden bes seneye kadar agir hapis 
cezasi hiikmolunur. 

Fiil, Devletin harb hazirliklarmi veya harb 
kudret ve kabiliyetini yahud askeri hareketlerini 
tehlikeye koymus ise iig seneden on bes seneye 
kadar agir hapis cezasi verilir. 

Bu curumlerin icrasi Devletin askeri men
faati icabmdan olarak girilmesi menedilmis 
olan yerlerin veya toprak,, su veya hava min-
takalarmm muhafazasi ve nezaretile miikellef 
olan kimsenin taksiri neticesi mumkiin kilmmis 
veya sadece kolaylastmlmis ise ayni ceza hiik
molunur. 

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

Madde 135 — Her kim: 
1 - Devletin askeri menfaati icabi olarak 

girilmesi menedilmis, olan yerlere veya top
rak, su veya hava mmtakalarma gizHce veya 
igfal ile girerse, 

2 -132 nci maddenin iki, iig, dort ve besinci 
fikralarmda yazili malumati tedarik etmege 
yarayan ve elde blundurulmasi igin makbul 
sebeb gbsterilmeyen vesikalarla veya diger her 
hangi bir sey ile yakalanirsa, 

Bir seneden bes seneye kadar agir hapis ce
zasile cezalandirilir. 

Yukariki bentlerde yazili fiillerden biri harb 
zamanmda islenirse verilecek ceza iig seneden 
on seneye kadar agir hapistir. 

BALKAN — Maddeyi kabul edenler... Et
meyenler . . . Kabul edilmiftir. 

Madde 136 — 132 nci maddenin iki, iig, dort 
ve besinci fikralarmda yazili gizli kalmasi la
zim gelen malumati ifs> eden kimseler bes 
seneden asagi olmamak iizere agir hapis cezasile 
cezalandirilir . 

Fiil harb zamanmda islenmis veya Devletin 
harb hazirliklan veya harb kudret ve kabi-
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liyetini veya askeri hareketlerini tehlikeye koy-
mus ise agir hapis cezasi on seneden asagi ola-
maz. 

Suglu, siyasi veya askeri casusluk maksa-
dile hareket etmis ise bu maddenin birinci fik-
rasinda yazdi halde miiebbet agir hapis ve 
ve ikinci fikrasmdaki halde oliim cezasma mah
kum edilir. 

Bu cezalar bu maddede yazili olan maluma-
ti istihsal eden kimseler hakkmda da tatbik 
olunur. 

Eger fiil suglunun taksiri neticesi vuku 
buhnus ise birinci fikrada yazdi halde alti ay-
dan iki seneye ve ikinci fikradaki hallerden bi-
rinin mevcudiyeti takdirinde tig seneden on 
bes seneye kadar agir hapis cezasi verilir. 

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

Madde 137 — Salahiyetli makamlarin nesir 
ve isaasmi menettikleri maluniati ifsa eden 
kimse iig seneden asagi olmamak iizere agir ha
pis cezasile cezalandirilir. 

Fiil harb zamannida islenir ve yahud Devle-
tin harb hazirliklarmi veya harb kudret ve 
kabiliyetini veya askeri hareketlerini tehli
keye koyarsa verilcek agir hapis cezasi on se
neden asagi olamaz. 

Suglu, siyasi veya askeri casusluk maksa-
dile hareket etmis ise bu maddenin birinci 
fikrasmda yazili halde on bes. seneden asagi 
olmamak iizere agir hapis cezasma mahkum 
edilir. 

Ikinci fikrada yazdi hallerde oliim cezasi 
verilir. 

Bu cezalar bu maddede yazdi olan malu-
mati istihsal etmis olanlar hakkmda da tatbik 
olunur. 

Eger fiil suglunun taksiri neticesi vuku bul
mus ise birinci fikrada yazili halde alti aydan 
iki seneye kadar ve ikinci fikradaki hallerden 
birinin mevcudiyeti takdirinde iig seneden on 
bes seneye kadar agir hapis cezasi verilir. 

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

Madde 138 — Viazifesi veya hizmeti dola-
yisile ogrendigi ve Devletin emniyeti icabi 
olarak gizli kalmasi lazim gelen fenni kesif 
veya ihtiralari yahut smai yenilikleri, kendi-
sinin veya baskasmm menfaatine olarak kul-
lanan memur veya amme hizmetini if a ile mii-
kellef olan kimse bes, seneden asagi olmamak 
iizere agir hapis ve bin liradan asagi olmamak 
iizere ag-ir para cezasile cezalandirilir. 

Eger fiil Tiirkiye ile harb halinde bulunan 
bir Devletin menfaati igin islenir veya Devle
tin harb hazirliklarmi veya harb kudret ve 
kabiliyetini veya askeri hareketlerini tehli
keye koyarsa suglu oliim cezasile cezalandi
rilir. 

Tiirkiye Devleti tarafmdan yabanci bir 
memlekette Devlet islerini gormege memur 
edilen kimse, kendisine verilen vazifeyi sada-
katle ifa etmezse bu fiilden milli menfaate 
zarar gelebildigi takdirde bes seneden asagi 
olmamak iizere agir hapis cezasile cezalandi
rilir. 

129 ncu madde ile ondan sonraki maddelerde 
ve 153 ve 161 nci maddelerde yazdi curiimler 
harb igin Tiirkiye Devletile aralarmda ittifak 
veya istirak olan bir Devletin zararma islen-
digi takdirde dahi tatbik olunur. 

Bundan evvelki fikrada yazili ciiriimlerin 
islenecegi haber almip ta zamanmda Devlet 
memurlarina haber vermegi ihmal edenler, cii-
riim tesebbiis derecesinde kalsa bile, alti aydan 
az olmamak iizere hapsolunur. 

FUAD SIRMEN (Erzurum) — Sondan 
iigiincii satirda (haber almip) denilmis (haber 
a lip) olacaktir. 

BA§KAN — Tashih edilmistir. Maddeyi ka
bul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmistir. 

Madde 139 — Harp zamanmda Devletin se-
lameti namma ne^rolunan emir ve kararlara 
kasten muhalif harekette bulunanlar bir sene
den alti seneye kadar agir hapse mahkum olur-
lar. 

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

Madde 140 — Harigte Devletin itibar veya 
niifuzunu kiracak §ekilde Devletin dahili vaziye-
ti hakkmda yabanci bir memlekette asdsiz, 
miibalagali veya maksadi mahsusa miistenid ha-
vadis veya haberler yayan veya nakleden veya 
milli menfaatlere zarar verecek her hangi bir 
faaliyette bulunan yurttas be^ seneden asagi ol
mamak iizere agir hapse konulur. 

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

Madde 141 — Memleket dahilinde igtimai 
bir ziimrenin digerleri iizerinde tahakkiimiinu, 
siddet kullanmak suretile tesis etmege veya ig
timai bir ziimreyi siddet kullanarak ortadan kal-
dirmaga veya memleket dahilinde tesekkiil et
mis iktisadi veya igtimai nizamlan siddet kul
lanarak devirmege matuf cemiyetleri tesis eden, 
te§kil eden, tanzim eden veya sevk ve idare 
eden kimse bes, seneden on iki seneye kadar agir 
hapis cezasile cezalandirilir. 

Memleket dahilinde cemiyetin siyasi ve hu-
kuki her hangi bir nizammi siddet kullanarak 
ortadan kaldrrmak gayesile cemiyetler tesis 
eden, teskil eden, tanzim eden, veya sevkii ida
re eyleyen kimseye de ayni ceza verilir. 

Bu cemiyetlere istirak eden kimse bir sene
den iig seneye kadar agir hapis cezasile cezalan
dirilir. 

Yukanki fikralarda gosterilen haller haricin-
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de memlekette milli hissiyati sarsmaga veya za-
yrflatmaga matuf cemiyetleri tesis eden, teskil 
eden, tanzim eden veya sevk ve idare eden 
kimse, bir seneden iig seneye kadar agrr hapis 
cezasile cezalandirilir. 

Mezkur cemiyetlere istirak eden Mmseye al-
ti aydan iki seneye kadar hapis cezasi verilir. 

Dagilmalan emredilmis olan yukanda yazili 
cemiyetleri sahte nam altmda veya muvazaa 
seklinde olsa dahi yeniden teskil edenler hak-
kmda verilecek cezalar iigte birden eksik olma-
mak iizere arttrrilir. 

BALKAN — Maddeyi kabul edenler ... Et-
meyenler ... Kabul edilmistir. 

Madde 142 — Memleket dahilinde igtimai bir 
ziimrenin digerleri iizerinde tahakkumtinii sid-
det kullanmak suretile tesis etmek veya igti
mai bir ziimreyi siddet kullanarak ortadan kal-
dirmak veya memleket dahilinde tesekkiil etmis 
iktisadi veya igtimai nizamlari siddet kullana
rak devirmek yahut memleketin siyasi ve huku-
ki her hangi bir nizami ytkmak igin propagan
da yapan kimse bir seneden bes seneye kadar 
agrr hapis cezasile cezalandirilir. 

Propaganda milli hissiyati sarsmak veya za-
yrflatmak igin yapilirsa ceza alti aydan iki se
neye kadar hapistir. 

Yukanki hiikumlerde yazili fiilleri methiiis-
tihsan eden kimse de ayni cezaya mahkum olur. 

BALKAN — Maddeyi kabul edenler ... Et-
meyenler ... Kabul edilmistir. 

Madde 143 — Hiiktimetin miisaadesi olmak-
sizm beynelmilel mahiyeti haiz olan veya kokii 
memleket dismda bulunan cemiyetleri veya mii-
esseseleri veya bunlarm subelerini memleket da
hilinde tesis eden, teskil eden, tanzim eden ve
ya sevku idare eden kimse on bes giinden alti 
aya kadar hapis ve bes yiiz liradan iki bin lira-
ya kadar agir para cezasile cezalandirilir. 

Musaade, sahte veya noksan beyanat ile alm-
mis. ise faili bir seneden bes seneye kadar hapis 
ve bin liradan asagi olmamak iizere agir para 
cezasile cezalandirilir. 

Musaade almmaksizm teskil edilmis olan boy-
le bir cemiyete veya miiesseseye veya bunlarm 
subelerine memleket dahilinde istirak eden kim
se yiiz liradan bin liraya kadar agir para ceza
sile cezalandirilir. 

Memleket di^mdaki cemiyet ve miiesseselere 
Hiikumetin miisaadesi olmaksizm istirak eden 
memleket dahilinde mukim vatandasa da ayni 
ceza verilir. 

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

Madde 144 — Tiirkiye ile harb halinde bulu
nan bir Devletten akademik derece veya seref-
ler, unvan veya nisanlar ve sair fahri riitbeler; 
mezkur derece, §eref, unvan ve ni§anlara ve rut- | 

belere aid maa§ veya sair menfaatler kabul eden 
vatandas bir seneye kadar hapis cezasile ceza
landirilir. 

BALKAN — Maddeyi kabul edenler ... Et-
meyenler ... Kabul edilmistir. 

Madde 145 — Turk bayragmi veya Devletin 
diger bir hakimiyet alametini tahkir kastile bu-
lundugu yerden sokiip kaldiran veya yirtan, bo-
zan, yahut diger her hangi bir suretle tezlil eden 
kimse, bir seneden u§ seneye kadar hapsolunur. 

Ceza kanununun tatbikatmda Turk bayra-
gmdan maksad Devletin resmi bayragile milli 
renkleri ta§iyan her hangi bir bayraktir. 

Bayraktan baska her hangi bir sey iizerin
de bulunan milli renkleri tahkir kastile bulun-
dugu yerden sokiip kaldiran veya yirtan, bozan, 
yahut diger her hangi bir suretle tezlil eden kim
se hakkmda da ayni ceza verilir. 

Bu maddede yazili ciiriim yabanci bir mem
lekette bir Turk tarafmdan islenirse, ceza iigte 
birden eksik olmamak iizere arttrrilir. 

BALKAN — Maddeyi kabul edenler ... Et-
meyenler ... Kabul edilmistir. 

Madde 148 — Her kim bir yabancmm hizme-
tinde veya onun lehinde galismak iizere Hiiku-
metin tasvibi olmaksizm memleket dahilinde 
yurddaslardan asker yazar veya bunlari silah-
landrrirsa tig seneden alti seneye kadar agir ha
pis cezasile cezalandirilir. 

Asker yazilanlar veya silahlandrrilanlar ara-
smda, hizmet halinde olan askerler veya heniiz 
askeri miikellefiyete tabi bulunan kimseler var-
sa ceza iigte birden asagi olmamak iizere artti-
rilrr. 

BALKAN — Maddeyi kabul edenler ... Et-
meyenler ... Kabul edilmistir. 

Madde 153 — Askerleri kanunlara kar§i ita-
atsizlige veya yeminlerini bozmaga veya askeri 
inzibat vazifelerini veya askerlik sanatlarma da-
hil diger vazif elerini ihlale tesvik eden veya ka
nunlara, yeminlerine, inzibat veya sair askeri 
vazifelere muhalif hareketleri methii istihsan 
yolunda asker oniinde sozler sarfeden kimse, 
fiil daha agrr bir ciiriim teskil etmedigi takdir-
de yalniz bundan dolayi bir seneden iig seneye 
kadar agrr hapis cezasile cezalandirilir. 

Piil alenen i§lenmis ise, verilecek ceza iki se
neden bes seneye kadar agir hapistir. 

Fiil, harb zamanmda islenmis ise, ceza iigte 
birden eksik olmamak iizere arttrrilir. 

Fiil: 
1 - Matbuat vasrtasile veya her hangi bir 

propaganda vasrtasile, 
2 - Umumi veya umuma agik bir mahalde 

ve birden ziyade kimseler huzurunda; 
3 - Toplanilan mahal veya igtimaa istirak 

edenlerin adedi veya toplantmm mevzuu ve ga-
yesi itibarile hususi mahiyeti haiz olmayan bir 
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igtisia#a i§iemmi§ olursa Geza kaBUHunun tatbi-
kmda ales! oJarafc iflenmis. sayilir. 

Zaferta kuwetlerine kar?i bu fiilleri ialeyen-
ler hakkmda da ayni hiikiimler tatbik olunur. 

BALKAN — Maddeyi kabul edenler... Et-
meyenjler... Kabul edilmi§tir. 

Madde 159 — Turklugu, B.iiyuk Millet Mec-
lisini, Gumburiyeti, Hukuinetin maaevi §ah-
siyetifld alenen tahkir ve tezyif edenler bir 
senedeft alti seneye kadar agir hapis cezasile 
cezalandinhr. 

Devletin silahli kuvvetlerini veya Adliye-
nin manevi §ahsiyetini alenen tahkir ve tezyif 
edenlere de ayni ceza verilir. 

Tiirkiye Cumhuriyeti kanunlarma alemen so-
genler alti ayi gegmemek iizere hapsokmur 
ve otuz liradan yiiz liraya kadar agrr para 
cezasile. cezalandirilir. 

Tutfklugii tahkir ve tezyif, yabanci memle-
kette bir Tiirk tarafmdan islenirse ceza ucte 
birden eksik olmamak iizere arttinlir. 

BALKAN — Maddeyi kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmi§tir. 

Madde 160 — 157 nci maddede yazili sugu 
i§leyenjerle Turkiye Ciimhuriyeti kanunlarina 
alenen sbgenler hakkmda takibat yapmak sa-
lahiyeti dogrudan dogruya Gumhuriyet mud-
deiumiHttilerine aittir. 

158 |nci maddede yazili hal ile 159 ncu mad-
denin birinci ve ikinci fikralarinda yazili Hii-
kumetiji veya Adliyenin manevi §ahsmi veya 
OiimhuHyeti alenen tahkir ve tezyif hallerin-
de takibat yapilmasi Adliye vekaletinin iznine 
baglidir. 

159 ncu maddenin birinci fikrasmda yazili 
Tiirklufii veya Buyuk Millet Meclisini alenen 
tahkir ve tezyif hallerwi4e takibat yapitenasr 
Biiyuk pSiUet Meclisi Beisinin ve bulumnadigi 
takdirdje reise vekalet eden zatm ve Devletin 
silahli kuvvetlerini tahkir ve tezyif edenler 
hakkmda takibat yapilmasi Milli Miidafaa ve. 
kaletinijn iznine baglidir. 

FU4D SlRMEN (Erzurum) — Bu madde
nin ikinci bendinin ikinci satirmda (Manevi 
§ahsmi)[ yazilmi§. (Manevi §ahsiyetini) olarak 
tashih edilecek. 

BALKAN — Tashih edilmi§tir. 
Madfleyi kabul edenler... Etmeyenler... Ka

bul ediljmistir. 

Madtfe 161 — Harb esnasmda ammenjn te
la? ve ^eyecanmi mucib olaeak veya balkm 
maneviyatmi kiracak veya dii§man kargisin-
da milletin mukavemetini azaltacak sekilde 
asilsiz, mubalagali veya maksadi mahsusa 
miistenifi havadis veya baberler yayan veya 
nakleden veya milli menfaatlere zarar vejreqek 
her hangi bir faaliyette bulunan kimse be§ se

neden asagi olmamak iizere agir hapse ko-
nulur. 

Eger f iil: 
1 - Propaganda ile veya askerlere tevcih olu-

narak i§lenmi§se; 
2 - Suglu tarafmdan bir yabanci ile anla§-

ma neticesi yapilmi§sa verilecek ceza, on be§ 
seneden eksik olmamak iizere agir hapistir. 

Eger fiil, du§manla anla§ma neticesi is-
lenmi§ ise, cezasi muebbet agir hapistir. 

Harb zamaninda diisman kar§ismda mille
tin mukavemetini tehlikeye maruz kilacak §e-
kilde kambiyolarm tedaviil kiymetini du§iir-
meye veya resmi veya hususi kiymetli evra-
km piyasasi iizerinde bir tesir yapmaga matuf 
hareketlerde bulunan kimse bes seneden a§agi 
olmamak iizere agir hapis ve iic bin liradan 
a§agi olmamak iizere agir para cezasile cezalan-
dirilir. 

Eger fiil: 
Suglu tarafmdan bir yabanci ile anlagma 

neticesi yapilmi§sa agir hapis cezasi on sene
den ve diismanla anla§ma neticesi i§lenmi§ ise 
on be§ seneden a§agi olamaz. 

BALKAN — Bir miitalea var mi? Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmi§tir. 

Madde 168 — Her kirn 125, 131, 146, 147, 
149 ve 156 nci maddelerde yazili ciirumleri i§-
lemek icin silahli cemiyet ve gete te§kil eder 
yahud boyle bir cemiyet ve getede amirligi ve 
kumandayi ve huausi bir vazifeyi haiz olursa 
on seneden a§agi olmamak iizere agir hapis ce-
zasina mahkum olur. 

Cemiyet ve getenin sair efradi be§ seneden 
on seneye kadar agir hapisle cezalandirilir. 

BALKAN — Miitalea var mi? Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmistir. 

Madde 171 — 125, 131, 133, 146, 147, 149 ve 
156 nci maddelerde yazili ciirumlerden birini 
veya bazilarmi hususi vasitalarla i§lemek iizere 
bir kag ki§i aralannda gizlice ittifak ederlerse 
bunlardan her biri a§agida yazili cezalari gorur: 

1 - Yukandaki fikrada yazili ittifak 125, 
131, 133, 156 nci maddelerde yazili eiirumlerin 
yapilmasma dair ise sekiz seneden on bes, se
neye kadar agir hapis cezasi hiikmolunur. 

2 - Bu ittifak 146 ve 147 nci maddelerde gbs-
terilen ciiriimlerin icrasma miiteallik ise dort 
seneden on iki seneye ve 149 ncu maddede 
gbsterilen ciiriimlerin icrasma aid ise lie sene
den yedi seneye kadar agir hapis cezasi verilir. 

Ciirmun icrasma ve kanuni takibata ba§lan-
mazdan evvel bu ittifaktan gekilenler ceza gor-
mezler. 

BASKAN — Kabul edenler . . . Etmeyen
ler . . . Kabul edilmi§tir. 

Madde 172 — 64 ve 65 nci maddelerde yazili 
nailer hacicin.de her kim meydanlarda ve top-
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lanma mahallerinde alenen ahaliyi 125, 131, 146, 
147, 149 ve 156 nci maddelerdeki ciirumlerden 
birini i§lemege tahrik ederse yamiz bu hareke-
tinden dolayi, eger tahrik ettigi fiil 125, 131, 
156 nci maddelerdeki fiillerden ise iig seneden 
be§ seneye kadar ve 146, 147 ve 149 ncu madde
lerdeki fiillerden ise iki seneden dort seneye ka
dar agir hapis cezasi hiikmolunur ve her iki 
takdirdB elli liradan asagi olmamak iizere agir 
para cezasi almir. 

Kanunun birinci babmda yazili ciiriimle-
rin icrasi zamanmda ciirum faili ba§ka bir cu-
rum daha i§lemi§ oldugu surette 78 nci mad-
denin tatbikmdan hasil olacak ceza altida bir 
miktar arttirilir. 

BASKAN — Kabul edenler . . . Etmeyen-
ler . . . Kabul edilmistir. 

Madde 173 — 127 nci maddenm uc ve dor-
dimeu fikralarile 138 nci maddenin dordnncii 
frkrasmda ve 128, 140, 143 ve 161 nci maddeier-
de yazili curumler hakkmda takibat yapilmasi 
AdKye vekaletinden izin veiilmesine baglrdir. 

Ceza kanumma gore harb zamani tabirinde, 
eger harb vukua gelmi§ ise, seferberlik zamani 
da dahildir. 

Birinci bapta yazili ciirumler i§m hiikmora-
nacak agir hapis cezalarnra Enmiyeti umumiye 
nezareti altma alinmak cezasi da ilave olunur. 

BASKAN — Kabul edenler . . . Etmeyen-
ler . . . Kabul edilmi§tir. 

Madde 181 — Bir memur, memuriyetine aid 
vazifeyi suiistimal ederek veyahut kanunen icab 
eden usul ve §artlara riayet etmeyerek bir kim-
seyi sahsi hurriyetinden mahrum «derse bir se
neden uc seneye kadar hapis cezasi verilir. 

Eger bu file 179 ncu maddenin ikinci fikra-
sile 180 nci maddenin birinci fikrasinda yazili 
hallerden bin inzimam etmi§ ise ceza ug seneden 
be§ seneye kadar hapistir. 

180 nci maddenin son fikrasmda yazili halde 
ceza altida birden yarrya kadar indirilir. 

BASKAN — Kabul edenler . . . Etraeyen-
ler . . . Kabul edilmistir. 

Madde 188 — Bir kimse bir §eyi i§lemek ve-
ya i§lemesine miisaade etmek yahut o §eyi i§le-
memege mecbur etmek igin diger bir §ahsa ceb-
ru §iddet gosterir veya onu tehdid ederse bir 
seneye kadar hapis ve 30 liradan 50 liraya ka
dar agir para cezasma mahkum ohir. 

Eger o kimse tasawur ettigi maksadi istihsal 
etmis. ise hapis cezasi bir aydan on sekiz aya 
ve agir para cezasi 20 liradan yuz liraya kadar-
dir. 

Eger bu cebrii §iddet veya tehdid hususlan 
silah ile yahut kendini taammayacak bir hale 
koyarak yahut bir kag ki§i tarafmdan birlikte 
yahut imzasiz bir mektub yahut faunas! i§aretter-
le yahut mevcad veya mefruz bazt gizii cemiyet-

lerin husule getirdikleri tehdid kuwetmden IS-
tifade ile i§lenmi§ ise iki seneden bes seneye ka
dar hapis cezasi hiikmolunur. 

Eger bununla arzu olunan maksad istihsal 
olunmus ise bes seneye kadar agir hapis cezasi 
verilir ve ayrica be§ sene emniyeti umumiye ne-
zareti altma konulabilir. 

BERQ TtJRKER (Afyon Karahisar) — Muh-
terem enciimenden bir sual soracagim: 

Devlete karsi islenmis curumler gayet agir 
ciirumlerdir. Bunlar igin bazi cezalar konulmus. 
Bu cezalar hangi esas uzerine konulmustur?. 

Sonra bunlar muhtelif sekilde agir curumler 
olduguna gore, mesela vatan hainligi igin tic 
seneden, on sene agir hapis veya 200 liradan 
500 liraya kadar para cezasi gibi cezalarla kar-
silanamaz. Bunlarm her biri igin azami ve tek 
bir ceza olmalidrr. 

ADLtYE En. NAMINA FUAD SlRMEN 
(Erzurum) — Devlet emniyetine taalluk eden 
suglar ceza kanununda yer almisti. Fakat tatbi-
kat bize gosterdi ki, bazi hususat kanunun 
gosterdigi gergeve haricinde kaliyor, ayni 
zamanda Devletin emniyeti hususunda da mu-
him tehlike teskil ediyor. Bu sebeple Adliye 
vekaletinin bu yoldaki hiikumleri tamamen de-
gistirmek hususunda gosterdigi arzuyu Enciime-
nimiz siikranla karsilamis ve ayni fikir dahilin-
de hareket etmistir. Biz gerek hali hazir kanu-
numuzdaki hiikumleri ve gerekse medeni mem-
leketlerin bu yolda harb sonunda alrnis olduk-
lari tedfeirleri nazara alarak yeai esaslar ve ce-
zai miieyyedeler tesbit etmis oluyoruz. §iiphesiz 
bu esaslar tayin edilirken yapdan ciirmun dere 
cesine gore hadlerin tayini de ger^ktir. Ge~ 
zanm yapilan sugun nevine gore agir ve
ya hafif olmasi ve iki nevi ciirum arasmdaki 
derecelere gore ayri hiikiimlere tabi olmasi 14-
zimdn*. Bu gun her yerde bu esas kabul edil-
mektedir. 

BERQ TtJRKER (Afyon Karahisar) — Bir 
azami ceza tesbit edilemez mi?. 

FUAT> StRMEN <Eraurum) — Biz muayyen 
cezalan miimkun mertebe ve icabettigi kadar 
artirdik. Bu zaten kafi derecede miieyyide al
tma alramistn'. Oyle zaamediyorum ki, bu mad-
deler Yniksek Meglisce kab'ul edildikten sonra 
Devletm dahili ve harici bilumum emniyeti ta
mamen tahti temine almmis olacaktir. (Ouzel, 
giizel swsleri). 

BALKAN — Maddeyi reyintze arzediyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmistir. 

Celtik ekimine dair olan kanuna reylerini 
vermiyen zevat varsa liitfen reylerini versinler. 

Rey "toplama isi bitanistir. 

Ikinci fasil 
trtikab 

Madde 209 — Me-murlardan her kim memu-
riy«t s^itmi veya mewmriyetiBe aid vazifeyi 
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suiistiijml suretile kendisine veya ba^kasma bi-
gayrihjakkin para itasma ve sair menfaatler te-
min veya vadine bir kimseyi icbar ederse iig 
senedeii bes seneye kadar hapis ve o kadar miid-
det me^muriyetten mahrumiyet cezalarile ceza-
landinjlir. 

Eger bigayrihakkm ita veya vadohman para 
ve meiifaatin miktar ve krymeti az ise hapis ve 
mahrufciiyet cezalarinm yarisi indirilir. 

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

Matjtde 210 — Memurlardan her kim me-
muriyejt sifatmi veya memuriyetine aid vazifeyi 
suiistinjial suretile kendisine veya baskasma bi 
gayrih^kkin para itasma ve sair menfaatler te-
min vejya vadine bir kimseyi ikna ederse hi** 
senedei iig seneye kadar hapis ve memuriyetin-
den muvakkaten mahrumiyet cezalarile cezalan-
dirilir. Eger memur kanunen almmamasi lazim-
gelen ibir seyi di^erin hatasmdan bilistifade 
almis bulunursa alti aydan iig seneye kadar 
hapsoliinur. 

Egejr bigayrihakkm vadii ita veya temin olu-
nan pafa veya menfaat miktar ve krymetge az 
ise hapis ve mahrumiyet cezalarmm yarisi in
dirilir. 

BALKAN — Maddeyi kabul edenler... Et-
meyenler... Kabnl edilmistir. 

Madde 228 — Devlet memurlarmdan her 
kim birj §ahis veya memur hakkmda mevcudiye-
tine aid] vazifeyi suiistimal ile kanun ve nizamm 
tayin ettigi ahvalden baska suretle keyfi bir 
muamelje yapar veya yapilmasini emreder veya 
ettirirs0 bir aydan bir seneye kadar hapse mah-
kum oljar ve bunda hususi bir maksadi dahi 
mevcudjoldugu anlasilirsa cezasi iigte bire kadar 
arttirili?. 

Metiiiuriyetinin icrasmda liizumsuz yere sert 
muamelelerle bir sahsm kanun htikmune veya 
Hukum^tin emirlerine itaat etmemesine sebep 
olan mebmr dahi ayni ceza ile cezalandirilir. 

BALKAN — Maddeyi kabul edenler ... Et-
meyenleb ... Kabul edilmistir. 

Mad l̂e 237 — Kanunun evlenmelerini menet-
tigi Mniselerin bu memnuiyetlerini bildikleri 
halde akitlerini yapan evlenme memurlarile bu 
suretle ^vlenenler ve bunlari evlenmeye sevke-
den veya evlenmelerine riza gosteren veli veya 
vasilerij. iig aydan iki seneye kadar hapso-
lunur. Kanuni sartlara riayet etmeksizin ev
lenme kjagrdi veren memur, bir aydan iig aya 
kadar h^psolunur. 

Evlenme akdinin kanuna gore yapilmis oldu-
gunu gojsteren kagidi gbrmeden bir evlenme igin 
dini merasim yapanlar hakkmda da bundan 
ewelki jfikrada yazili ceza verilir. 

Aralarmda evlenme akti olmaksizm evlenme-
nin dinii merasimini yaptiran erkek ve kadmlar 

iki aydan alti aya kadar hapis cezasile cezalan
dirilir. 

Erkek evli oldugu takdirde verilecek ceza 
alti aydan iig seneye kadar hapistir. Erkegin 
evli oldugunu bilen kadma da ayni ceza verilir. 

Muhtarlar aralarmda evlenme akdi yok iken 
evlenmenin dini merasimini yaptiklarma muttali 
olduklan kimseleri salahiyetli makama bildir-
mege mecburdurlar. Bu hususta ihmal gosteren-
ler bes liradan yiiz liraya kadar agir para ceza
sile cezalandirilr ve tekerriirii halinde ayrica bir 
aya kadar hapsolunurlar. 

BALKAN — Maddeyi kabul edenler ... Et-
meyenler ... Kabul edilmistir. 

Madde 253 — Her kim bir riitbe veya me-
muriyetin veya bir meslekin resmi elbisesini sa-
lahiyeti olmaksizm alenen giyer ve haiz olmadigi 
nis^n ve madalyalan talik ederse bir seneye ka
dar hapse ve 250 liraya kadar agir para cezasi-
na mahkum olur ve eger boyle bir elbise giy-
mek suretile elbisenin delalet ettigi meslek ve 
memuriyete miiteferri mevaddi icra ederse iig 
aydan asagi olmamak iizere hapsolunur. Siyasi 
bir partinin takip ettigi prensiplerin remzi olan 
alamet ve isaretleri o partinin serefini kiracak 
yerde veya sekilde ve tarzda veya o prensipler-
den aykiri maksadlar takip eden kitap, gazete 
veya mecmualarda kullananlar alti aya kadar ha
pis veya on liradan 200 liraya kadar agir para 
cezasile cezalandirilirlar. 

Kizilay cemiyetine aid alamet ve isaretleri, 
Kizilay cemiyetinin rizasi olmaksizm her hangi 
bir matbua veya evrak veya sair esya iizerine 
koymak veya resim veya hakketmek veya her 
ne suretle olursa olsun o alamet ve isaretleri tem-
sil veya tecessiim ettirmek suretile kullananlar 
iig aya kadar hapis veya bes liradan iki yiiz li
raya kadar agir para cezasile cezalandirilir. 

Bu maddenin ikinci ve iiguncu fikralarmda 
yazili suglardan dolayi takibat icrasi alakali si
yasi partinin veya cemiyetin sikayetine bagli-
dir. 

FUAD SlRMEN (Erzurum) — 253 ncii mad
denin « siyasi bir partinin ...» diye baslayan 
fikrasi igin enciimen yeni bir s,ekil tesbit etmis-
tir. Onun da okunmasmi rica ediyoruz. 

Siyasi Partinin takib ettigi prensiplerin rem
zi olan alamet ve isaretleri o partinin serefini ki
racak yerde kullananlarla Partinin musaadesi 
olmaksizm kitab, gazete, mecmua veya matbuat 
kanununa gore matbua sayilan diger §eyler iize
rine veya sinema seritlerine bunlarm muhtevi-
yatmi Partiye mal edici manada koyanlar 6 aya 
kadar hapis veya on liradan 200 liraya kadar 
agir para cezasile cezalandirilirlar. Bu hususta 
takibat icrasi alakali siyasi parti genel sekre-
terliginin sikayetine baglidir. 

Kizilay cemiyetine aid alamet ve isaretleri, 
Kizilay cemiyetinin rizasi olmaksizm her hangi 
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bir matbua veya evrak ve sair esja iizerine koy-
mak veya resim veya haketmek veya her ne su-
retle olursa olsun o alamet ve isaretleri temsil 
veya tecessum ettirmek suretile kullananlar tig 
ava kadar hapis veya 5 liradan yiiz liraya ka-
dar agir para cezasile cezalandnilrr. Bu hu-
susta takibat icrasi Kxzilay cemiyeti umumi mer-
kezinm sikayetine baglidir. 

BALKAN — Bu maddeyi ilave edilen fikra 
ile reyinize arzediyorum. Kabul edenler ... Et-
meyenler ... Kabul edilmistir. 

Madde 267 — Yukariki maddede beyan olu-
nan fuller bir vazifenin ifasmdan dolayi olma-
yrp ta vazife esnasmda vaki olursa tayin oluna-
eak eeza ticte birinden yarisma kadar indirilir. 

BALKAN — Maddeyi kabul edenler ... Et-
meyenler ... Kabul edilmistir. 

Madde 276 — Bir kimse muhafaza edilmek 
iizere kendisine resmen teslim olunan merhun 
veva mahcuz veya her hangi bir sebeple vaziyed 
edilmis olan mallari kendisinin veya baskasmm 
menfaati igin saklar, sahibine veya baskalarr-
na verir veya tebdil veya lazrmgelenlere teslim-
den imtina ederse tic aydan iki seneye kadar ha
pis ve otuz liradan tig yiiz liraya kadar agir pa
ra cezasile cezalandiriln*. 

E£er suglu merhun veva mahcuz veya her 
hangi bir sebeple vaziyed edilmis olan esya-
nm sahibi ise verilecek ceza bir seneye kadar 
hapis ve on liradan yiiz elli liraya kadar agir 
para cezasidrr. 

Eger ctirtim muhafizm ihmalinden veya ted-
birsizliginden ileri gelmis ise muhafiz hakkmda 
bes liradan yiiz liraya kadar agir para cezasi 
htikmolunur. 

Eger esynm krymeti az ise veya ctirmtin fa-
ili esyayi veya bedelini takibata baslamazdan 
ewel geri verirse ceza altida birden tigte bire 
kadar indirilir. 

BASKAN — Maddeyi kabul edenler ... Et-
meyenler ... Kabul edilmistir. 

Madde 279 — Ceza kanununun tatbikatmda: 
1 - Devamli veya muvakkat surette tesrii, 

idari veya adli bir amme vazifesi goren Devlet 
veva diger her tiirlii amme miiesseseleri memur, 
miistahdemleri; 

2 - Devamli veya muvakkat, iicretsiz veya 
iicretli, ihtiyari veya mecburi olarak tesrii, ida
ri veya adli bir amme vazifesi goren diger kim-
seler memur sayiln*. 

Ceza kanununun tatbikatmda amme hizmeti 
gormekle muvazzaf olanlar: 

1 - Devamli veya muvakkat surette bir 
amme hizmeti goren Devlet veya diger amme 
mtiessesesinin memur ve miistahdemleri: 

2 - Devamli veya muvakkat, iicretli veya iic
retsiz ihtiyari veya mecburi surette bir amme 

hizmeti goren diger kimselerdir. 
BALKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ... 

Kabul edilmistir. 

Madde 282 — Her kirn adliye makamlari ta-
rafmdan sahid, ehli vukuf, veyahut tercuman 
srfatile davet olunup ta asilsiz bir sebebi ileri 
stirmek suretile icabet mecburiyetinden vareste 
tutulmus veya icabet etmekle beraber sehadet 
etmekten veya ehli vukuf veya tercumanlik va-
zifesini ifadan istinkaf eylemis. bulunursa altr 
aya kadar hapse veya on liradan yiiz liraya ka
dar agir para cezasm mhkum olur. 

Fail ehli vukuftan ise mahkumiyet neticesi 
olarak hapis mtiddetine miisavi bir zaman igin 
meslek ve sanatin tatili cezasma dahi mahkum 
olur. 

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

Ikinci f asil 
Sug tasnii ve reami meroileri igfal 

Madde 283 — Vuku bulmadigmi bildigi bir 
sugu adliyeye veya keyfiyeti adliyeye tevdie 
mecbur olan bir makama veya kanuni takib 
yapacak veya yaptirabilecek bir mercie vuku 
bulmu§ gibi ihbar ile yahut vaki olmayan bir 
sugun eserlerini takibata muba§eret olunabile-
cek dereeede uyduran kimse 30 aya kadar ha
pis cezasma mahkum olur. 

Adliye huzurunda sahte olarak bir sue i§le-
digini yahut bu suca i§tirak eyledigini soyle-
yen kimse hakkmda dahi ayni ceza tertib olu-
nur. 

BALKAN — Kabul edenler . . . Etmeyen
ler . . . Kabul edilmistir. 

tfguncti fasil 
Iftira 

Madde 285 — Her kim Adliyeye veya key
fiyeti Adliyeye tevdie mecbur olan bir maka
ma veya kanuni takib yapaeak veya yaptirabile
cek bir mercie ihbar ve §ikayette bulunarak 
sugsuz oldugunu bildigi bir kimseye bir sug is-
nad eder yahut o kimse aleyhinde bbyle bir su
cun maddi eser ve delilleriai uydururaa isnad 
eyledigi sucun nevi ve mahiyetine ve uydurdu-
gu delillerin kuvvetiae g:ore uc aydan tig sene
ye kadar hapsohmur. 

Bu isnad kendine iftira olunan kimaenin tev-
kifi gibi §ahsi hiirriyeti baglayan bir halin hu-
dusuna sebeb ol«iu§sa miifteri hakkmda bir se-
neden be§ seneye kadar hapis cezasi hukmolu
nur. 

Kendine iftira olunan kimse hakkmda tig se-
neden fazla §ahsi hiirriyeti baglayan bir ceza 
ile mahkumiyeti mutazammm bir huktim sadir 
olmufsa miifteri hakkmda on be§ seneyi ge§-
memek iizere ayni ceza hukmolunur. 

Eger magdurun mahkumiyeti muebbet agir 
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hapis ise miifteri on be§ seneden a§agr olmamak 
tizere agir hapisle cezalandinlir. 

Eg$r mahkumiyet oliim cezasini miistelzim 
olmu§ ve infaz edilmi§se miifteriye ayni ceza 
verilii\ 

Hehiiz infaz edilmemis, ise muebbet agir ha-
pis cezasi hiikmolunur. 

Yujsandaki fikralarda yazili olan sug faili 
magdur hakkmda takibat yapilmadan evvel bu 
isnadaitmdan riicu eder veya uydurdugunu iti-
raf ederse yukarida yazili cezalarm altida biri 
hiikmcilunur ve ceza miiebbet agir hapis ise on 
sene agrr hapse indirilir ve isnattan riicu veya 
tasniin itiraf olunmasi takibata ba§landiktan 
sonra vaki olursa asil cezanm ii§te ikisi indirilir 
ve miijebbet agir hapis yerine 24 sene agir ha
pis cezasi tayin olunur. Tasni veya iftira, kaba-
hat efaline taalluk ederse bu madde ile 283 ncii 
maddelde tesbit olunan cezalar yariya kadar in
dirilir. 

FUAD SlRMEN (Erzurum) — Maddenin 
sonunotan 3 ncii satrrmda;; tasni ve iftira, diye 
baslayan ciimle ayri bir fikra olacaktir. 

BERC TtJRKER (Afyonkarahisar) — Bura-
da iftijradan zarar gbren kimse hakkmda bir 
tazminlat mevzubahs degildir. Yalniz iftira 
edene ceza veriliyor. Halbuki baska memleket-
lerde ijiiifteriye tazminat verdiriyorlar. Bu mad
dede jbbyle bir sey yok, yalniz iftira edeni hap-
sediyofruz. Oteki adam bu yiizden bir zarara 
diigar olursa ne olacaktir? 

FUAD StRMEN (Erzurum) — Cezai mevzu-
atimizda her sugtan zarar goren kimse o sugun 
husulel getirdigi maddi ve manevi zararlarm 

• tazminjini isteyebilir. Maddeye ayrica tazminat 
igin sarahat koymaga liizum yoktur. Cezai taz
minat igin ayrica hukuk mahkemesine miira-
caat edilebilir. Bilumum su§lar hakkmda tazmi-
nata dair ahkami umumiyemiz vardir. 

BALKAN — Maddeyi kabul edenler . . . Et-
meyenler... Kabul edilmistir. 

Madde 293 — 289 ncu maddede yazili olan 
suret te zamanlarda yalan sahitler sahadetle-
rinden ve ehli hibre ve terciimanlar dahi hilafi 
haMkat olan rey ve terciimelerinden riicu ettik-
leri tajkdirde bunlari tedarik edenler hakkmda 
291 ncj maddede muayyen cezalar altida birin-
den iicte birine kadar indirilir. 

BAf KAN — Maddeyi kabul edenler . . . Et-
meyelnler... Kabul edilmistir. 

Maidde 298 — Bir kimse bir sugtan dolayi 
kanuni dairesinde tevkif olunduktan sonra ka-
garsa bir aydan alti aya kadar hapsolunur. 

Bu! su§ sahislara karsi siddet veya tehdit 
kullanjarak ve yahut kapi veya pengere krrarak 
veya duvar delerek veya kagmaga mani ola-
cak vasitalari bozarak islenmis olursa ceza iig 
aydan on sekiz aya kadar hapistir. 

Eger tehdit veya siddet kullanma silah ile 

veya birden ziyade kimseler taraf mdan bir ara-
da yapilmis olursa ceza iki seneden bes seneye 
kadar agir hapistir. 

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

Madde 299 — Bir kimse bir sugtan dolayi 
kanun dairesinde hapsedildikten sonra kagar-
sa a§agida yazil §ekillerde ceza goriir: 

1 . Muebbet agir hapis mahkumu ise ayri
ca 13 ncii maddeye gore gegirmesi lazimgelen 
hiicre miiddeti hesaba katilmaksizm cezasi-
nin bir senesi geceli giinduzlu bir hucrede 
yalniz ba§ma birakilmak suretile gektirilir. 

2 - Muvakkat §ahsi hiirriyeti baglayici bir 
ceza mahkumu ise geri kalan miiddetlerine 
bu miiddetlerin altida birden iigte birine mii-
savi bir miiddet zammedilir. Ancak zamme-
dilecek bu miiddetler iki aydan eksik ve iki se
neden fazla olamaz. 

Bu sug, sahislara kar§i §iddet veya tehdid 
kullanarak veyahud kapi ve pencere kirarak 
veya duvar delerek veya kagmaya mani ola-
cak vasitalari bozarak i§lenmi§ olursa birinci 
bentte yazili hiicre miiddeti bir sene alti ay, 
ikinci bentte yazili nisbet iigte birden yariya 
kadar olarak tatbik olunur. Ancak zammedi-
lecek bu miiddetler alti aydan eksik, dort se
neden fazla olamaz. 

Eger tehdid veya §iddet kullanma silah 
ile veya birden ziyade kimseler tarafmdan 
bir arada yapilmi§ olursa birinci bentte yazili 
hiicre miiddeti iki sene, ikinci bentte yazili 
nisbet yaridan iigte ikiye kadar olarak tatbik 
olunur. Ancak zammedilecek bu miiddetler 
iig seneden eksik, alti seneden fazla olamaz. 

Bu maddede yazili hiikiimler ceza evi di-
smda cali^tinlan mahkumlar hakkmda da tat
bik olunur. 

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

Madde 301 — Her kim bir mevkuf veya 
mahkumun tevkifhane ve hapishaneden kag-
masmi hazirlar veya kolayla§tirirsa kagan 
kimsenin i§lemis oldugu sugun §iddetine ve 
ikmal etmekte bulundugu cezanm nevi ve miid-
detine nazaran bir aydan otuz aya kadar ha
pis cezasi ile cezalandmlir. 

Eger mahkumun gektigi ceza muebbet agir 
hapis ise kagmasmi hazirlayan ve kolayla§tiran 
kimsenin cezasi yirmi aydan dort seneye ka-
dardrr. 

Eger mahkumun cezasi oliim cezasi ise, 
kagmasmi hazirlayan veya kolayla§tiran kim-
seye otuz aydan be§ seneye kadar hapis cezasi 
verilir. 

Eger mahkumun kagmasmi hazirlamak ve 
kolayla§tirmak igin fail 299 ncu maddede mez-
kur vasitalardan bir kismini kullanir ve bu 
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yiizden mahkum kagmi§ olursa ceza tigte bir-
den yariya kadar arttirilir. 

Eger kagamamis, ise, ceza tigte bire indirilir. 
Eger maznun, mevkuf veya mahkumun usul 

ve ftiruundan ve kari kocadan ve karde§ ve 
kiz kardeslerinden biri ise, gorecegi ceza tigte 
bir miktari azaltilir. 

BA§KAN — Maddeyi kabul edenler... Et-
meyenler... Madde kabul edilmi§tir. 

Madde 302 — Bir mevkuf veya mahkumun 
muhafazasma veya nakline memur olan kimse 
ne suretle olursa olsun onun kagmasini hazir-
lar veya kolayla§tinrsa bir seneden be§ seneye 
kadar hapsolunur. 

Eger mahkumun gbrmekte oldugu ceza 
idam veya miiebbet agir hapis ise failin gore
cegi ceza be§ seneye kadar agir hapistir ve 
beg sene miiddetle amme hizmetlerinden mem-
nuiyet cezasi dahi hiikmolunur. 

Eger kacmasmi hazrrlamak ve kolayla§tir-
mak igin fail, kacagm siddet kullanmasmda 
veyahud kapi ve pengere kirmasinda ve duvar 
delmesinde kagakla birle§ir veya silah ve 
sair boyle bir i§e lazim olan §eyleri verir veya 
bunlarm tedarikini menetmezse mevkuf veya 
mahkumun kagmi§ olmasi halinde memur, ye-
di seneye kadar agir hapis ve miiebbeden am
me hizmetlerinden memnuiyet ile cezalandinlir 
ve kacamadigi takdirde memura be§ seneye 
kadar agir hapis cezasi verilir. 

FUAD StRMEN (Erzurum) — Sondan ikin-
ci satirda (Amme hizmetlerinden memnuiyet) 
ten sonra (Cezasi) ilave edilecek ve fikra §u 
§ekilde olacaktir; (Amme hizmetlerinden mem
nuiyet cezasi ile cezalandinlir) olacaktir. 

BALKAN — Maddeyi kabul edenler... Et-
meyenler... Kabul edilmistir. 

Madde 304 — Stirgtin cezasma mahkum 
olan kimse 18 nci maddeye gore ikamete mec-
bur tutuldugu yerden kagarsa on bes, gtinden 
tig aya kadar hapsolunur. 

BALKAN — Maddeyi kabul edenler... Et-
meyenler... Madde kabul edilmi§tir. 

Madde 309 — Htikmen yedi nezolunup ta 
miistahiklerine teslim kilman gayrimenkul 
mallari tekrar zaptu i§gal eden kimse iki ay-
dan bir seneye kadar hapsolunur. 

Muhafaza edilmek iizere ba§kasma resmen 
teslim olunan merhun veya mahcuz veya her 
hangi bir sebeple vazryet edilmis olan menkul 
malini alan veya tahrib veya telef eden kimse 
bir aydan bir seneye kadar hapsolunur. 

Bundan evvelki fikrada yazili curtim, mu-
hafizmm miisamahasmdan ileri gelmi§se, on 
liradan yiiz liraya kadar agir para cezasile 
cezalandinlir. 

BA§KAN — Maddeyi kabul edenler... Et-
meyenler... Madde kabul edilmi§tir. 

BE§tNCl BAB 
Ammenin nizami aleyhine islenen curumlei* 

Birinci fasil 
Sug islemeye tahrik 

Madde 311 — Baskasmi bir sug islemege 
alenen tahrik eden kimse asagida yazili sekil-
lerde cezalandinlir: 

1 - Eger tahrik ettigi curmiin cezasi mu-
vakkat agir hapsin iistiinde bir ceza ise iig se
neden bes seneye kadar agir hapis, 

2 - Muvakkat agir hapis veya hapis cezasi-
m miistelzim ise fiilin nevine gore iig seneye 
kadar hapis, 

3 - Sair hallerde yiiz liraya kadar agir para 
cezasi. 

2 ve 3 numarali bentlerde beyan olunan 
hallerde ceza tahrik olunan sug igin muayyen 
olan cezanm en yukari haddinin tigte birini ge-
gemez. 

BALKAN — Maddeyi kabul edenler.. Et-
meyenler... Kabul edilmis,tir. 

Ikinci fasil 
Curum ikai, igin cemiyet teskil edenler 
Madde 313 — Bes kisi ve daha ziyade kim

se Adliye kuvveti veya ammenin emniyet veya 
selameti veya adabi ve aile intizami yahut mal 
ve sahis aleyhine curum islemek igin bir cemi
yet teskil ettigi halde bunlardan her birisi yal-
niz cemiyet teskilinden dolayi iig seneye kadar 
hapsolunur. 

Bu cemiyete dahil olanlar on sekiz seneye 
kadar hapse ve yiiz liraya kadar agir para ce
zasma mahkum olurlar . 

Eger bu cemiyet efradi daglarda ve kirlar-
da ve umumi yollarda dolasir, yahud iglerinden 
iki veya daha ziyade silah tasir, yahud emin 
bir mahalde silah saklarsa alti aydan. bes se
neye kadar hapse mahkum olur. 

Eger cemiyetin muharrik ve reisleri varsa 
onlar bu maddenin birinci fikrasmda alti ay
dan eksik olmamak iizere tig seneye, tigtincti 
fikrasmda bir seneden eksik olmamak tizere 
bes seneye kadar hapse mahkum edilir. 

BASKAN — Maddeyi kabul edenler . . . Et-
meyenler . . . Kabul edilmi§tir. 

Madde 329 — Kiymetli damgalan veya de-
miryolu, yahut sair amme nakliyat §irket-
lerinin biletleri tizerine evvelce kullanilmis, ol-
duklarma dair konulan i§aretleri silmek veya 
her ne suretle olursa olsun yok etmek suretile 
bunlan kullanan veya kullanmak tizere baska-
larma veren kimse bir seneye kadar hapis ve 
iki ytiz liraya kadar agir para cezasile cezalan
dinlir. 

Kullanmis pullar, iptal i§aretlerini yok et-
meksizin evrak, e§ya veya mektuplar tizerinQ 
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bilerek yapi§tirrp tekrar kttllaaan kimse elli 
liraya kadar agir para eezasma mahkum edilir. 

BALKAN — Maddeyi kabul edenler . . . Et-
meyenler . . . Kabul edilmistir. 

Madde 342 — Bir kimse resmen memur ol-
madigi halde 339 ncu maddede gosterilen suret-
lerte resmi bir varakada sahtekarhk yaparsa 
iki seneden sekiz seneye kadar agir hapis ceza-
sile ceafclandirilrr. 

Egef vesika kanunen sahteligi ispat olunma-
dikga muteber olan resmi evrak kabilinden ise 
dort seneden on seneye kadar agir hapis cezasi 
hiikmolunur. 

Ve Qger sahtekarhk aslm viicudunu farzede-
refe yahut sahih olan aslma mugayir surette ya-
zarak veyahut sahih bir sureti tahrif eyliyerek 
resmi bir varakanm sureti iizerinde i§lenmi$se 
bir seneden tig seneye kadar agir hapse mahkum 
olur. 

Eger mezkur varaka kanunen sahteligi is
pat olunniadikQa muteber addolunan evrak ka
bilinden ise verilecek ceza iki seneden be§ se
neye kadar agir hapistir. 

BALKAN — Maddeyi kabul edenler . . . Et-
meyenler . . . Kabul edilmistir. 

Madde 346 — Bir kimse sahtekarhk curmiin-
de ortakkgi olmaksizm sahte bir varakayi bile
rek kulfanir veya onunla menfaa/t temin ederse 
mezkur varaka resmi evraktan ise, 342 ve husu-
si evralstan ise, 345 nci maddelere gore ceza go-
riir. 

BASKAN — Maddeyi kabul edenler . . . Et-
meyenler . . . Kabul edilmi§tir. 

Madde 348 — Bir kimse tamamen veya kis-
men vir varakanm aslini yahut aslm ziyai tak-
dirinde kanunen makamina kaim olan suretini 
ortadan kaldinr veyahut bozar ve bundan umu-
mi veya; hususi bir zarar ne§et ederse 339, 342, 
343, 344 ve 345 nci maddelerde bildirilen fark-
lara gore mezkur maddelerde yazili cezalarla 
cezalandmlir. 

BALKAN — Maddeyi kabul edenler . . . Et-
meyenler . . . Kabul edilmi§tir. 

Madde 350 — 1 - Hiiviyet ciizdanlarml, nu-
fus tezkierelerini, pasaportlan ve ruhsatnamele-
ri taklit edenler veya bunlarm yazilarmi degi§ti-
renler, 

2 - Eu gibi sahih vesikalan kimlere ita kilm-
mi§ ise onlardan ba^kasma veya diger bir me-
kan ve iamanda verilmis, gibi gostermek mak-
sadile df gi§tif enler yahut bunlarm sihhat ve 
itibari i$in lazim gelen tasdik muamelesini ve 
matlub Olan §artlarmi sahte olarak ifa krimmis. 
gibi gosfcrenler, 

3 - Bfcyle taklit edilmis, veya degi§tirilmi§ nii-, 
fus tezkjere ve hiiviyet ciizdani ve pasaport ve 
ruhsatnameleri kallanan ve kullanmak maksa-
dile baskalanna teslitn ve ita eyleyenler; 

Bir aydan sekiz aya kadar hapis eezasma 
mahkum olurlar. 

BALKAN — Maddeyi kabul edenler . . . Et-
meyenler . . . Kabul edilmi§tir. 

Madde 382 — 369, 370, 371, 372, 373, 376, 
377, 378, 379, 380 ve 381 nci maddelerde yazili 
olan fiiller bir sahsm hayatmi tehlikeye koymus 
oldugu takdirde muayyen olan ceza yarisi de-
recesinde arttirilrr ve bu ceza kanunen muay
yen olan cezanm azami haddini gegebilir. Olii-
me sebeb olmus ise ceza miiebbet agir hapistir. 

BALKAN — Maddeyi kabul edenler ... Et-
meyenler ... Kabul edilmistir. 

Madde 404 — 403 ncii maddede yazili seyleri 
kullananlar veya yanmda bulunduranlar iki ay-
dan alti aya kadar hapis ve bes ytiz liraya kadar 
agir hapis eezasma mahkum edilirler. 

Bunlan kullanan kimsenin ahskanhgi iptila 
derecesinde ise alti aydan eksik olmamak sar-
tile selahi tibben tebeyyiin edinceye kadar has-
tanede tevkif ve tedavisine hiikmolunur. Has-
tane bulunmayan yerlerde ise bu kabil kimse-
ler hastane bulunan yerlere sevkedilir. 

BALKAN — Maddeyi kabul edenler ... Et-
meyenler ... Madde kabul edilmistir. 

Madde 414 — Her kim, on bes yasini bitir-
meyen bir kugugiin irzma geger ise iic seneden 
on seneye kadar agir hapis eezasma mahkum 
olur. 

Eger bu fiil cebir ve siddet veya tehdid kul-
lanilmak suretile veya akil ve beden hastaligm-
dan veya failin filinden baska bir sebepten do
layi veya failin kullandigi hileli vasitalarla fi-
ile mukavemet edemeyecek bir halde bulunan 
bir kuctige karsi islenmis olursa agir hapis ce
zasi yedi seneden on bes seneye kadardir. 

BALKAN — Maddeyi kabul edenler ... Et-
meyenler ... Madde kabul edilmistir. 

Madde 415 — Her kirn, on bes yasmi bitir-
meyen bir kugiigiin irz ve namusuna tasaddiyi 
mutazammm bir fiil ve harekette bulunursa bir 
sene alti aydan lie. seneye ve bu fiil ve hareket 
yukariki maddenin ikinci fikrasmda yazili sart-
lar iginde olursa iki sene alti aydan bes sene
ye kadar hapsolunur. 

BALKAN — Maddeyi kabul edenler ... Et-
meyenler ... Madde kabul edilmistir. 

Madde 416 — On bes yasmi bitiren bir kim
senin cebir ve siddet veya tehdid kullanmak 
suretile irzma gegen veyahut akil ve beden has-
taligmdan veya kendi filinden baska bir sebep
ten veya kullandigi hileli vasitalardan dolayi 
fiile mukavemet edemeyecek bir halde bulunan 
bir kimseye karsi bu fill isleyen kimse iic sene
den on seneye kadar agir hapis cezasile ceza-
landrrdn*. 

Yine bu suretle a s ve namusa tasaddiyi ta-
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zammun eden diger bir fiil ve harekette bulu-
nursa iki seneden bes seneye kadar hapsolunur. 

BALKAN — Maddeyi kabul edenler ... Et-
meyenler ... Madde kabul edilmi§tir. 

Madde 419 — Alenen hayasizca vazu hare-
ketlerde bulunanlar on bes giinden iki aya ve o 
suretle cinsi miinasebette bulunanlar alti aydan 
bir seneye kadar hapsolunur ve her halde on 
bes liradan elli liraya kadar ag'ir para cezasi 
almir. 

BALKAN — Maddeyi kabul edenler ... Et-
meyenler ... Madde kabul edilmistir, 

Madde 429 — Her Mm, cebrii siddet veya 
tehdit veya hile ile sehvet hissi veya evlenme 
maksadile, resid olan veya resid kilman bir 
kadmi kacirrr veya bir yerde alikorsa alti ay-
dan bes seneye kadar ag'ir hapis cezasile ceza-
landiriLxF. 

BALKAN — Maddeyi kabul edenler . . . Et-
meyenler... Kabul edilmistir. 

Madde 430 — Cebrii siddet veya tehdit ve
ya hile ile sehvet hissi veya evlenme maksa
dile resid olmayan kimseyi veya sehvet hissile 
evli bir kadmi kagirrr veya bir yerde alikorsa 
lie. seneden yedi seneye kadar agrr hapis ceza
sile cezalandrrilrr. 

Eger resid olmayan kinase, cebrii siddet ve
ya tehdit veya hile olmaksizin kendi rizasile seh
vet hissi veya evlenme maksadile kacmlmis ve
ya bir yerde attkonulmus ise ceza alti aydan 
tic seneye kadar hapistir. 

BALKAN — Maddeyi kabul edenler . . . Et-
meyemler . . . Kabul edilmistir. 

Madde 431 — Kacirilan kimse, on iki yasmi 
doldurmamis ise fiil cebrii siddet veya tehdit 
veya hile kullanmamis olsa dahi uc seneden ye
di seneye kadar agrr hapis cezasile cezalandirilrr. 

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

Madde 432 — Yukariki maddelerde yazili 
ciirumlerden birinin f aili, kagirdigi veya alikoy-
dugu kimseyi hie. bir sehevi harekette bulun-
maks&m kendiliginden, kagirildigi eve veya 
ailesinin evine iade eder veyahut ailesi tarafm-
dan almmasi mumkiin olan emniyetli diger bir 
yere getirilip serbest brrakilirsa 429 ncu mad-
dede yazili halde bir aydan bir seneye kadar, 
430 ncu maddede yazili halde alti aydan ii§ 
seneye kadar, 431 nci maddede yazili halde 
bir seneden bes seneye kadar hapis cezasile ce-
zalandrrilir. 

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

Madde 433 — Yukariki maddelerde yazili 
curumlerden biri mahza evlenmek maksadile 
i^lenmis ve bir guna tecavuz vuku bulmamis ise 

fail hakksada tayin ohtna«ak ceza tiote birden ya-
riya kadar indirilir. 

BALKAN — Maddeyi kabul edenler . . . Et-
meyenler . . . Kabul edilmistir. 

Madde 434 — Kacirilan veya alakonulan kiz 
veya kadm ile maznun veya mahkumiardan bi
ri arasmda evlenme vukuunda keea hakkmda 
hukuku amrne davasi ve hakum verilmis ise ce-
zanm cektirilmesi tecil olunur. 

Mururu zantan haddine kadar erkek tara
fmdan haksiz olarak vukua getirilmis bir se-
beple bosanmaya hiikmedilirse takibat yenilenir. 
Evvelce hiikiim verilmis ise ceza fektirilir. 

Bu madde hukiimleri 414, 415 ve 416 nci mad-
deleri hakkmda da caridir. 

Evlenen maznun veya mahkum hakkmda 
hukuku amme davasmm veya cezasmm tecUini 
mustelzim olan nailer fiilde methali olanlar 
hakkmda dava ve cezanm dusmesini miistel-
zimdir. 

BALKAN — Maddeyi kabul edenler . . . Et-
meyenler... Kabul edilmistir. 

Madde 435 — Her kirn on bes ya§mi dol
durmamis olan bir kucugii kandirarak fuhsa tes-
vik eder ve bunun yolunu kolaylastirirsa iki se
neden eksik olmamak iizere hapsolunur ve yiiz 
liradan bes yiiz liraya kadar agrr para cezasi 
almrr. 

Kandrrmak keyfiyeti kuciigiin usuliinden ve
ya kardeslerinden biri veya smri usulunden ve
ya kendisini evlad edinenler tarafmdan yahud 
veli veya vasisi; muallim veya murebbisi, yahut 
hizmetkarlari veya nezaretleri altma verilen sair 
Mmseler tarafmdan vaki olursa fail ug seneden 
asagi olmamak iizere hapse mahkum edilir. 

Kandrrmak keyfiyeti on bes, yasmi doldur-
mus olup ta heniiz 21 yasmi bitirmemis olan 
Mmseler hakkmda vukubulurga fail alti aydan 
iki seneye kadar hapsolunur ve elli liradan iki 
yiiz liraya kadar agrr para cezasi almrr. 
Kandrrmak keyfiyeti bu maddenin ikinci fikra-
smda gosterilen kimseler veya kocasi tarafmdan 
islenirse, fail iki seneden eksik olmamak iizere 
hapsolunur ve yiiz liradan bes yiiz liraya ka
dar agrr para cezasi almrr. 

21 yasmi doldurmus. olan kiz ve kadmlari 
fuhsa tesyik eden koca veya usulii veya sihri 
usulii veya kardesleri hakkmda alti aydan iki 
seneye kadar hapis cezasi hiikmolunur. 

Ad. E. Na. FTJAD SlRMEN (Erzurum) — 
Maddenin ikinci fikrasmm ikinci satrrrndaki 
(veya sihri usulunden » kelimeleri kalkacaktir. 

BALKAN — Maddeyi bu tashihle kabul eden
ler ... Etmeyenler ... Kabul edilmistir. 

Madde 436 — Her kim fuhu§ zrmninda rizasi
le olsa bile heniiz yirmi bir yasmi bitirmeden 
bir bakiri veya bir kadmi yahud cebir ve siddet 
veya tehdid veya niifuz icrasi yahud hile ile yir-
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mi birj ya§mi bitiren bir bakir veya kadmi baska-
si igini igf al veya tedarik veyahud sevk veya bir 
yerden diger yere naklederse bir seneden iig se
neye kadar hapis ve elli liradan bes yiiz liraya 
kadar agir para cezasile cezalandirilir. 

Bu fiiller yirmi bir ya§mi doldurmayan ba
kir veya kadm hakkinda igf al veya cebir ve §iddet 
veya teiidid veya niifuz icrasile yahud karde§ veya 
usul veya sihri usulden yahud koca veya veli 
veya vasi veya muallim veya miirebbi veya hiz-
metkarlan yahud nezaretleri altma verilen sair 
kimseler tarafmdan yapilirsa iki seneden bes 
seneye kadar hapsolunur. 

Bu fasla giren suglarm ihzari hareketlerini 
i^leyenler asil sug igin yazili cezanm altida biri 
ile cezalandmlrr. 

BALKAN — Maddeyi kabul edenler ... Et-
meyeiiler ... Kabul edilmisjtir. 

DOKUZUNCU BAB 
Eshasa karsi ciiriimler 

Birinci fasil 
Adam oldiirmek ciiriimleri 

Madde 448 — Her Mm bir kimseyi kasten 
oldunirse on sekiz seneden yirmi bir seneye 
kadar agir hapis cezasma mahkum olur. 

BALKAN — Maddeyi kabul edenler ... Et-
meyenler ... Kabul edilmistir. 

Madde 449 — Oldiirmek fili : 
1 -Kan, koca, kardes, babalik, analik, ve ev-

latlik, kaymbaba ve kaymana ve damad ve ge-
linler hakkinda islenirse, 

2 - Vazifesini yaptigi sirada veya vazifesini 
yapmasmdan dolayi Devlet memurlarmdan biri 
aleyhine icra olunursa, 

3 - Zehirlenmek suretile yapilirsa, 
Fail yirmi iki seneden 24 seneye kadar agrr 

hapis cezasma mahkum olur. 
BALKAN — Maddeyi kabul edenler ... Et-

meyenter ... Kabul edilmistir. 

Madde 457 — 456 nci maddede yazili fiillere 
449 ncu maddenin birinci ve iigiincu bentlerinde 
yazili hal inzimam eder yahud fiil gizli veya 
asikaribir silah ile veya asmdiricr ecza ile islen-
mis olursa asil ceza altida birden iigte bire ka
dar artrrilir. 

Eger, fiilde, 450 nci maddenin besinci bendin-
de yazili hal miistesna olmak uzere, diger bent-
lerdeki hallerden biri birlesirse bu birlesen fiil 
hakkn^da 78 nci madde hiikmii cari olmak sarti-
le ceza iigte bir nisbetinde gogaltilir. 

BALKAN — Maddeyi kabul edenler ... Et-
meyenjer ... Kabul edilmistir. 

Madde 458 — Gegen maddelerde beyan olu-
nan ahjvalde fiil; netice itibarile failin asil mak-
sadmi tecavuz etmis oldugu takdirde ceza iigte 
birden yansma kadar eksiltilir. 

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

Madde 462 — Yukanda gegen iki fasilda be
yan olunan fiiller zinayi icra halinde meshu-
den yakalanan veyahud zinayi irtikap etmek ii-
zere veya heniiz irtikap edildiginde zevahiri 
hale nazaran suphe edilemeyecek surette gorii-
nen bir koca veya kari veya kiz kardes veya 
fiirudan olan kiz veya kadmlardan biri veya 
bunlarm miisterek faili yahud her ikisi aley-
hinde kari koca veya usulden biri veya erkek 
kardes veya kiz kardes tarafmdan islenmis o-
lursa filin muayyen olan cezasi sekizde bire ka
dar tenzil ve agir hapis cezasi hapse tahvil olu-
nur. Oliim cezasi yerine iki seneden bes sene
ye kadar hapis cezasi verilir. 

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

Madde 465 — Bir kimsenin veya bir sirketin 
hizmetinde bulunanlar tarafmdan vazife ve hiz-
met sirasmda islenen 455 ve 459 ncu maddelerde 
yazili ciirumlerden dolayi hiikmedilecek tazmi-
nattan o kimse veya sirket malen mesuldiir. 

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

Dordiincii fasil 
Irkm tumliigii ve sagligi aleyhine ciiriimler 
Madde 468 — Bir kadmm rizasi olmaksizm 

gocugunu diiijfurten kimseye yedi seneden on 
iki seneye kadar hapis cezasi verilir. 

Rizasile bir kadmm gocugunu diisiirten kim
seye iki seneden bes seneye kadar hapis cezasi 
verilir. Qocugu dusiirtmege riza gosteren ka-
dma da ayni ceza verilir. 

Asagidaki hallerde birinci fikra hiikmii tat-
bik olunur: 

1 - Eger kadm on dort yasmdan kiigiikse ve
ya her ne suretle olursa olsun irade veya idrak 
kabiliyetinden mahrum ise, 

2 - Eger riza siddet veya tehdit veya telkin 
veyahut igfal ile elde edilmi§ olursa, 

Birinci fikrada yazili fiil kadmm blumiine se-
bep olmu§ ise ceza on iki seneden yirmi seneye 
ve bedeni bir zarari mucib olmus ise on sene
den on bes seneye kadar agir hapis cezasi verilir. 

Ikinci fikrada yazili fiil kadmm olumune se-
beb olmus ise bes, seneden on iki seneye ve be
deni bir zarari mucib olmus, ise lie seneden se
kiz seneye kadar agrr hapis cezasi verilir. 

Dr. HASAN VASIF SOMYtJREK (Balike-
sir) — Enciimenden bir sualim var. 

Fenni bir sekilde tesbit edilen bazi tibbi, sih-
hi, hayati zaruretler vardrr. Bu zaruretlere bina-
en gocuk diisiirme veya almak gibi bir takim 
miidahalelerde bulunuluyor. Bu miidahaleler 
ciiriim mii sayilacak? Bu gibi hastalar bliime mi 
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terkedilecektir. Bu hususta bizi tenvir buyur-
malarmi rica ederim. 

FUAD SlRMEN (Erzurum) — Cocuk du-
siirme suglarmdan bahseden fasli degistirdigi-
miz zaman bizim yaptigrmiz sey biraz cezayi art-
tirmak oldu. Halen meri olan kanunda fenni 
zaruretler dolayisile bunu yapar, bunun igin ay-
rica bir sarahat yoktur. Bu, kanunun heyeti umu-
miyesinden gikan bir manadrr. Kanunda zikre-
dilen sey, gocuk diisiirmek kasti mahsusudur. 
Yoksa tibbm, fennin icab ettirdigi seyler sue. tes-
kil etmez. Bu giinkii kanunda da ve simdi tadil 
edilen sekilde bu, sug teskil etmez. Bu kanu
nun efali miiessireden bahseden maddelerimiz-
de ameliyat neticesi olarak bir adamm elini, ko-
lunu, bacagmi kesiyorlar. Bu bir zaruretle ya- 1 
pildigi igin bu fiili miiessireyi ika edenlere ce-
za verilmez. CUnkii kanunun umumi manasm-
dan ve bu maddelerle kanunun, tecziye etmek 
istedigi fiilin ihtiva ettigi unsurlar itibarile ay-
rica kayid ve sarahat koymaga liizum gbrme-
dik. Maamafih Yiiksek Heyet bilir. Bizim tec
ziye etmek istedigimiz, tibbi zaruret olmaksizm 
menfaat veya her hangi bir miilahaza ile gocuk 
dusiirme keyfiyetidir. 

BALKAN — Maddeyi kabul edenler ... Et-
meyenler ... Kabul edilmistir. 

Madde 469 — tsteyerek gocugunu diisuren 
kadina bir seneden dbrt seneye kadar hapis ce-
zasi verilir. 

Yukariki fikrada yazili ciirme istirak halleri 
dismda gebe bir kadmi, gocuk diisiirmege ya-
rayacak vasita tedarik etmek suretile gocugu 
dusiirmege tahrik eden kimse alti aydan iki se
neye kadar hapis cezasile cezalandirilrr. 

Dr. 01. ZtYA NURI BtRGt (Kocaeli) — Bu 
maddeyi takviye etmek acaba mtimkiin degil 
midir? Kadm arzu etmedigi halde biinye dola
yisile gocugunu kaybedebilir. Bunu duyan ve 
kendisile aralarinda miinaferet olan her hangi 
bir komsusu kasten dusiirdii diye ihbar edebi-
lir. Onun igin acaba bu ciimlenin basma (Qo-
cuk dusurecek vasrtalari kullanmak suretile) 
dersek muvafik olmaz mi? Yoksa maddenin ya-
zilis sekli benim izah ettigim bu mahzurlari da 
icerisine alryor. 

E. N. FUAD SIRMEN (Erzurum) — (tste
yerek) kelimesini koymakla Dr. Ziya Nuri ar-
kada§imizin endi§elerine cevab vermis oldugu-
na kanaat getirmektedir. (Vesait kullanarak) 
tabirini kullanmadik. Ounkii vasita kullanma-
yarak ta gocuk du§uriildugu vakidir. Mesela 
yiiksek bir merdivenden atliyarak ta gocugu 
diisiirebilir. Eger vasita kullanarak dersek bu-
rada boyle bir vasita istimal edilmedigi igin ce-
za verilmemesi icab edecektir. Bir (isteyerek) ta
birini kullanmak suretile kendi kasdi hareke-
tinin cezasmi vermek maksadmi istihdaf ediyo-
ruz. Bir maksadi mahsusla gocugunu dii§urmek 
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iizere her ne §ekilde olursa olsun hareket eden 
bir kadina cezasmi veriyoruz. Yoksa kadm far-
kmda olmadan, hizli yiiriimek suretile, veya 
biinyesinin zayifligi itibarile du§urdugii gocuk 
igin tabii ceza verilemez. 

BASKAN — Ba§ka miialea yoktur. Maddeyi 
kabul * edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul edil
mistir. 

Madde 470 — Gebe sanilan bir kadina go
cuk diisiirmek igin vasrtalar tedarik eden veya 
bu kadm uzerinde bu maksatla bazi fiillerde 
bulunan kimsenin fili kadinm blumiine veya be-
deni bir zarara sebeb olmu§ ise fail 452 ve 456 
nci maddeler hukiimlerine gore cezalandmlir. 

Fiil kadmm nzasile i§lenmi§ ise verilecek 
cezanm iigte biri indirilir. 

BASKAN — Maddeyi kabul edenler . . . Et 
meyenler . . . Kabul edilmi§tir. 

Ad. E. NAMINA FUAD SlRMEN (Erzu
rum) — Simdi okunacak olan 471 nci maddenin 
1 ve 2 nci bendinden sonra (Frengili bir kim
se...) diye baslayan fikralarm kaldmlmasi, en-
ciimence tensib edilmi§ ve Heyeti Umumiyeye 
arzi kararlastirilmi§tir. 

Dr. BALlB KAHRAMAN (Bursa) — Bu son 
fikralari enciimen nigin kaldrrmi§tir? 

BASKAN — Madde okunsun, izah ederler. 

Madde 471 — Riza ve muvafakatile bir er-
kek veya kadm uzerinde bazi fiiller yaparak 
onlarin gocuk yapmak kabiliyetini yok eden ve 
bu suretle riza gbstererek kendi uzerinde bbyle 
bir fiil ve hareketi yaptiran kimse alti aydan 
iki seneye kadar hapis ve ytiz liradan be§ ytiz 
liraya kadar agir para cezasile cezalandmlir. 

Qocuk yapmaga mani fiil ve hareketlerin i§-
lenmesini te§vik eden veya bu fiil ve hareket
lerin islenmesi igin propaganda yapan kimse 
bir seneye kadar hapis veya bin liraya kadar 
agir para cezasile cezalandirilir. Eger fiil kazang 
temini gayesile i§lenmi§ ise her iki ceza birlikte 
hiikmolunur. 

Frengili bir kimse, hastahgini gizliyerek 
sirayet tehlikesini tevlid edecek fiil ve hareket-
lerde bulunursa sirayet vaki oldugu takdirde 
bir seneden iig seneye kadar hapsolunur. 

Bu suretle belsoguklugu hastaligini a§ilaya-
rak bedeni bir zarar vukuuna sebebiyet veren 
kimse de ayni ceza ile cezalandirilir. 

Her iki halde de takibat icrasi sugtan zarar 
gbrenin §ikayetine baghdir. 

Eger fail hastaligi bula§tirmak maksadile 
hareket etmis ise ceza iigte birden yariya ka
dar arttirilrr. 

ADLlYE E. NAMINA FUAD SlRMEN (Er
zurum) — Bu son fikralarda derpi§ edilen sug-
larm 471 nci maddeden kaldinlmasmi encii
men tasvib etmi§tir. Qiinkii ayni fiiller igin 
umumi hifzissihha kanununda hiikiimler mev-
cuttur. Mesela bizim burada frengi, belso-

— 225 — 



t : 78 11-6-1936 C : 1 
guklugu diye zikrettigimiz hastahklar orada 
. emrazi ziihreviye tabirile daha §umullu bir se-
kilde yazilmi§tir. Onun igm encumen bu fik-
ralarin burada bulunmasma liizum gormemi§tir. 

BALKAN — Ba§ka miitaiea yoktur. Mad-
deyi teklif veghile kabul edenler... Etmeyen-
ler... Kabul edilmisstir. 

Madde 472 — 471 nci madde di§mda bu fa
silda yazili olan fiiller kendisinin veya akra-
basinjn §eref ve namusunu kurtarmak i<jin i§-
lenmis ise verilecek ceza yaridan tigte ikiye ka-
dar indirilir. 

468 nci maddenin birinci, ikinci, iictincu, 
be§inci ve altmci fikralarile 469 ncu madde
nin ikinci fikrasi ve 470 nci maddede ve 471 
nci maddenin birinci ve ikinci fikralannda ya
zili curiimlerin faili tababet ve suabati mensu-
bu ise verilecek ceza iigte birden eksik olma-
mak uzere arttinlir. 

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

Madde 482 — Her kim toplu veya dagmik 
bir kac ki§i ile ihtilat ederek her ne suretle 
olursa olsun bir kimsenin namus veya §6hret 
veya vakar ve haysiyetine taarruz eyler ise 
uc. aya kadar hapis ve yiiz liraya kadar agir 
para cezasile mahkum olur. 

Eg"er bu fill, kendisine tecaviiz olunan kim-
se yalniz olsa bile huzurunda, yahud kendisi
ne hitaben yazilip gonderilmis, bir mektub, tel-
graf, resim veya her hangi bir yazi veya te-
lefon ile i§lenirse failin gorecegi ceza dort aya 
kadar hapis ve yiiz elli liraya kadar agir pa
ra cezasidir. 

Eger kendisine tecaviiz olunan kimsenin 
huzurile beraber alenen vaki olursa ceza alti 
aya kadar hapis ve iki yiiz elli liraya kadar 
agir para cezasidir. 

Eger fill, 480 nci maddenin ikinci fikra-
smda beyan olunan vasitalardan biri ile i§le-
nirse ceza alti aydan ve agir para cezasi yiiz 
liradan a§agi olamaz. 

BALKAN — Maddeyi kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmistir. 

Madde 463 — Yukanki maddede beyan olu
nan ciiriim, noter gibi usulii dairesinde hide-
mati ammeden biri ile muvazzaf bulunan §a-
hislardan birinin huzurunda ve ifa ettigi me-
muriyetten dolayi i§lenmi§ olursa fail hakkm-
da alti aya kadar hapis cezasi hukmolunur. 

Adli veya siyasi veya miilki veya askeri 
bir heyet veya siyasi bir parti yahud menafii 
umumiyeye hadim bir cemiyet veya muessese-
ye tecaviiz ve hakarette bulunanlar, fiillerinin 
mahiyetine gore 480 veya 482 nci maddelerde 
yazili cezalarla cezalandirilirlar. 

BALKAN — Maddeyi kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmigtir. 

Madde 488 — Bu fasilda beyan olunan cu-
riimlerden dolayi takibat ierasi kendisine te
caviiz olunan §ahis tarafindan §ikayetname ve-
rilmesine bagkdir. 

Eger mutecaviziinaleyh sikayetname ver-
mezdon evvel vefat eder veya bu ciiriimler 
61mu§ bir adamm hatirasma kar§i irtikab olu-
nursa bundan dolayi muteveffanm karisi ve 
usul ve furuu veya karde§ ve kiz karde§leri 
ve usul ve furu derecesinde sihri akrabasi ve 
dogrudan dogruya veresesi bulunan kimseler 
tarafindan sikayetname verilebilir. 

Adli veya siyasi veya miilki veya askeri 
bir heyet veya siyasi bir parti, yahud amme 
menfaatine hadim bir cemiyet veya miiessese 
aleyhine vukubulan tecaviiz ve hakaret fiille-
rinden dolayi takibat yapilmasi heyet reisleri-
nin veya parti veya cemiyet miimessillerinin 
taleplerine baglidir. 

FUAD StRMEN (Erzurum) — Birinci fik-
ranm basjndaki (Mutecaviziinaleyh) kelimesi, 
(Kendisine tecaviiz olunan kimse) seklinde ola-
caktir. 

BALKAN — Bu sekilde maddeyi kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmi§tir. 

Madde 490 — Bu fasilda beyan olunan cii-
riimlerden dolayi ikame olunacak hukuku am
me davasi, 480 nci maddede yazili ahvalden 
dolayi bir sene ve 482 ve 483 ncii maddelerde 
muharrer ahvalden dolayi uc ay gegmesile 
dii§er. 

BALKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmi§tir. 

Madde 506 — Hileli miiflisler hakkmda iki 
seneden be§ seneye kadar agir hapis cezasi ve-
rilir. 

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

Madde 507 — Taksiratli miiflisler bir aydan 
iki seneye kadar hapsolunur. 

BASK AN — Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmistir. 

Madde 509 — Bir kimse iade veya muayyen 
bir surette istimal etmek iizere kendisine tevdi 
olunan imzali ve yazisiz bir kagida sahibinin za-
rarma olarak huktikga hiikmii haiz bir muame-
le yazar veya yazdirrr yahut elinde bedelsiz ola
rak kalmis olan bir senedi istimal ederse muta-
zarnr olan kimsenin sikayeti iizerine Niic aydan 
tic seneye kadar hapis ve yiiz elli liradan asagi 
olmamak iizere agir para cezasma mahkum olur. 

Bu imzali ve yazisiz kagid esasen kendisine 
tevdi ve teslim olunmayip ta bertakrib ele gegi-
rerek birinci fikradaki ciirmii islemis ise altmci 
babm iicimcu ve dordtincii fasillarmda beyan 
alunan ahkama gore ceza verilir. 
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BA§KAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ... 

Kabul edilmistir. 

Madde 516 — Bir kimse her ne suretle olur-
sa olsun aharm menkul ve gayrimenkul malini 
tahrib ya imha eder veya bozar yahut bunlara 
zarar verirse mutazarrrr olan tarafm sikayeti 
iizerine bir seneye kadar hapis ve yirmi liradan 
elli liraya kadar agir para cezasi ile cezalandi-
rdrr. 

Eger curum: 
1 - Vazifei memuresinden dolayi 65 almak 

kastile bir memur aleyhinde, 
2 - Jjfahislara karsi siddet kullanmakla veya 

493 ncii maddenin birinci ve ikinci fikralarmda 
beyan olunan vasitalardan birile, 

3 - Ammeye aid veya amme hizmetine veya 
bir mezhebin ayin ve ibadetine mahsus binalar 
yahut 378 hci maddede gbsterilen envaa dahil 
askeri binalar ve debboy ve tersaneler ve harb 
gemileri yahut abideler veya kabristan ve miis-
temilati, 

4 - Setler yahut musibetlere karsi amme-
nin muhafazasi maksadile insa olunan miida-
faa vasitalan ve sair insaat yahut bir amme 
hizmetine mahsus alat ve isaret, 

5 - Kanal veya sulamaga mahsus nehir ve 
cetvel ve ark ve bu kabilden sair insaat; 

6 - Dikilmis bag- c,ubukl?,ri ve meyvali asrae 
ve fidanlan ile seyir ve meydan yerlerindeki 
agaclar, 

tJzerinde islenirse failin gorecegi ceza iic 
aydan iki seneye kadar hapis ve iki yiiz elli li
raya kadar agrr para cezasidrr. 

Bu fiiller hakkmda sikayetname itasma ha-
cet kalmaksizm dava takib olunur. 

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

Madde 518 — Her kim bigayrihakkm baska-
smm arazisine veya bag ve bahcesine hayvan 
sokarak veya orada birakarak bir zarar ika 
ederse mutazarrirm sikayeti iizerine bu faslm 
birinci maddesinin ilk fikrasi hiikmiine tevfikan 
ceza goriir. 

Fail yalniz otlatmak maksadile aharm ara
zisine hayvan sokmus veya girmesine goz yum-
mus ise diger tarafm sikayeti iizerine gorecegi 
ceza tic aya kadar hapis ve elli liraya kadar 
agir para cezasidir. 

Kayitsizlik ve teseyyiip eserile bir kimsenin 
muhrez veya mezru olan arazisine veya bag 
ve bahgesine hayvan girmesine sebeb olanlar 
zarar gorenin sikayeti iizerine on bes giinden 
bir aya kadar hafif hapse veya on liradan otuz 
bes liraya kadar hafif para cezasma mahkum 
olur. 

BASK AN — Kabul edenler.. Etmeyenler... 
Kabul edilmistir. 

Madde 524 — Bu babm birinci ve ugiincii 

ve dorduncu ve besinci fasillarmda ve 516 nci 
maddenin birinci fikrasile 518 ve 519 ve 521 
nci maddelerde beyan olunan curiimler: 

1 - Haklarmda ayrilik karari verilmis kari 
kocadan birinin, 

2 - Usui ve fiirudan yahud bu derecede 
sihri akraibadan birinin veya analik babalik ve 
evlatligm, 

3 - Faille beraber bir dam altmda ya^ayan 
kardesin veya kiz kardesin zararlarma olarak 
islenmis olursa fail aleyhinde takibat icra olun-
maz . 

Haklarmda ayrriik karari verilmis olan kari 
veya koca, yahud faille beraber bir dam al
tmda yasayan kardeslerle ciirum miirtekibi ile 
bir aile halinde yasamakta olan amca, dayi, 
hala, teyze, yegen, veya ikinci derecede sihri 
akrabanm mazarratma olarak islenmis ise fail 
hakkmda takibat icrasi sikayete baglidrr. Bu 
takdirde failin gorecegi ceza iigte bir miktari 
azaltilir. 

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

FUAD StKMEN (Erzurum) — 526 nci mad-
deye ikinci bir fikra ilavesini enciimen kararlas-
tirdi. Bu ilave maddenin sonuna konacaktir. 

tgUNCU KlTAB 
Kabahaler 

BtRlNCt BAB 
Ammenin nizamma miiteallik kabahatler 

Birinci fasil 
Salahiyettar mercilerin emirlerine itaatsizlik 

Madde 526 — Her Mm, salahiyettar merci-
don kanun ve nizamlara aykiri olmayarak veril
mis bir emre itaatsizlik eder yahut ammenin is-
tirahat ve selameti veya madelet diisuncesile 
mercliiiden kanun ve nizamlara muhalif olmaya
rak ittihaz edilmis bir tedbire riayet etmezse 
bir aya kadar hafif hapis veya elli liraya kadar 
hafif para cezasma mahkum olur. 

§apka iksasi hakkmdaki 671 numarah ka-
nunla Tiirk harflerinin kabul ve tatbiki hak
kmdaki 1353 numarali kanunun koydugu mem-
nuiyet veya mecburiyetlere muhalif hareket 
edenler iig aya kadar hafif hapis veya on lira
dan iki yiiz liraya kadar hafif para cezasile 
cezalandirilirlar. 

BALKAN — Maddeyi kabul edenler . . . Et
meyenler . . . Kabul edilmistir. 

Muvakkat madde — A) 13 ncii madde ile 
15 nci maddede yazili cezalarm cektirilme usu-
liine aid hiikiimler yeni ceza evleri kuruldukga 
peyderpey tatbik olunur. 

B) §imdiki ceza evlerinde mahkumiyet mud-
detlerinin bir kismmi iyi hal ile gegirmis 
clup ta vekaletge tesbit edilecek yas, meslek 
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ve kabiliyette olan ve yine vekaletge tayin 
olimacak suglarin failleri is. esasi iizerine ku-
rularak agilmi§ ve agilacak olan ceza evlerine 
sevklerinde 13 ncii maddede gosterilen iigiincii 
ve dordiincu devreler ^eraitine konularak o dev-
renin veya devrenin biitiin hak ve imtiyazlarm-
dan istifade ettirilebilecekleri gibi bu madde 
hiilrnilindeii de miistefid olurlar. 

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

MADDE 2 — Ceza kanununun 83, 384, 
589 ncu maddelerile ceza kanununun mevkii 
meriyete vazma miiteallik 825 numarali kanu-
nun 6 nci maddesi ve 1840 numarali kanun ilga 
eiilmistir. 

BALKAN — Maddeyi kabul edenler ... Et-
raeyenler ... Kabul edilmiftir. 

MADDE 3 — Bu kanun hiikiimleri 1 - X -
1933 tarihinden itibaren meridir. 

BALKAN — Maddeyi kabul edenler ... Et-
meyenler ... Kabul edilmi$tir. 

MADDE 4 — Bu kanun hukumlerini icraya 
Icra Vekilleri Heyeti memurdur. 

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

Kanunun heyeti umumiyesini reyinize arzedi-
yorum. Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . Kanu
nun heyeti umumiyesi kabul edilmi§tir. 

Surayi devleUe bo§ bulunan azaliklara segi-
len aza intihabmm neticesini arzediyorum.. 

Yiiksek Reislige 
Surayi devlette miinhal bulunan iki azalik 

igin yapilan intihaba (196) aza i§tirak eylemi§ 
ve tasnif neticesinde (172) reyle Salahaddin ve 
(169) reyle Hazim ekseriyet kazanmis. ol-
duklari arzolunur. 

Trabzon Elaziz Denizli 
Mebusu Mebusu Mabusu 

D. Eyiiboglu Qiyiltepe H. R. 5ktem 
Balikesir 
Mebusu 

Dr. H. V. Somyurek 
BALKAN — Agik reylerin neticesini arzedi

yorum: 
Devlet kitaplan miitedavil sermayesi hak-

kmdaki 2133 sayili kanunun birinci maddesi 
hukmiiniin iic yil uzatilmasma dair kanun layi-

hasma (220) aza istirak etmi§tir. Muamele ta-
mamdir. Binaenaleyh kanun (220) reyle kabul 
edilmi§tir. 

Doyge bank elinde bulunan Ergani bakiri 
Turk anonim §irketi hisse senetlerinin satin alm-
masma dair Hiikumetle mezkur banka arasmda 
aktedilen mukavelenin tasdiki ve tahsisatinm 
temin sureti hakkmdaki kanun layihasma (217) 
zat kabul etmek suretile rey vermi§tir. Muamele 
tamamdir. Binaenaleyh kanun (217) reyle ka
bul edilmigtir. 

Hazineden taksitle gayrimenkul mal satm 
almi§ olanlarm taksit bedellerinin tecili hak
kmdaki 2222 sayili kanuna ek kanun layihasma 
(207) zat, kabul etmek suretile rey vermi§tir. 
Muamele tamamdir. Binaenaleyh kanun (207) 
reyle kabul edilmigtir. 

Vakiflar umum mudurliigiince bazi in§aat 
i§in taahhiidat ve istikraz akti mezuniyetine 
dair 2037 ve 2398 sayili kanunlara ek kanun la
yihasma (205) zat kabul etmek sureile rey ver-
migtir. Muamele tamamdir. Binaenaleyh kanun 
(205) reyle kabul edilmi§tir. 

25 780 000 liralik fevkalade tahsisat verilme-
si hakkinda kanun layihasma (213) zat kabul 
etmek suretile rey vermistir. Muamele tamam
dir. Binaenaleyh kanun (213) reyle kabul edil
mistir. 

Qeltik ekimi kanunu layihasma (210) zat 
kabul etmek suretile rey vermi§tir. Muamele ta
mamdir. Binaenaleyh kanun (210) reyle kabul 
edilmiifcir. 

(Surayi devlet intihabmda nisab yok sesle-
ri). 

BASKAN — Kanun miizakerelerinde adedi 
miirettebin nisfmdan bir fazlasmm mevcut ol-
masi lazrnidxr. Halbuki her hangi bir intihapta 
mevcut azanni ekseriyetinin rey vermesi lazrni-
dir. Acik reylerin de neticesindon anla§ildigi 
uzere burada her halde 300 asa me vend degildir. 
Binaenaleyh intihaba 196 aza i§iirak etmigtir. 
Bu suretle intihab mutebor olmustur. Su halde 
196 azanm istirakile bu arkada§lar intihab edil-
mi§lerdir. Baska bir itiras var mi? (Tamamdir, 
itirazimiz yok sesleri). intihab yolundadrr. Iti-
raz da yoktur. 

Yarm saat 15 te toplanmak iizere celseyi ta-
til ediyorum. 

Kapanma saati: 19,5 
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Devlet kitaplari mutedavil sermayesi hakkmdaki 2 1 3 3 sayiU kanunun 

birinci maddesi hukinuniln uc yil uzatilmasma dair olan kanuna 
verilen reylerin neticesi 

(Kanun kabul edilmiatir ) 

Afyon Karahisar 
Berc TUrker 
Cemal Akcin 
flaydar Qergel 
tzzet Akosman 
Izzet Ulvi Aykurd 
Mebrure Gdnen§ 

Amasya 
Esad Ura* 

Ankara 
Aka Gundftz 
Esref Demirel 
Hati Qirpan 
Mimtaz Okmen 
Miisfik Ayasli 
Rifat Araz 

Antalya 
Rasih Kaplan 
Tayfur Sokmen 
Tevfik Ancan 

Aydm 
Dr. Hulfisi 
Naxmi Topcoglu 
Nuri Goktepe 

Baltkesir 
Dr. Hasan Vasif Som-
yiirek 
Enver Adakan 
Hacim Kezer 
Memed Demir 
Osman Niyazi Burcu 
Rahmi Selguk 
Sabiha Gokgul 

Bayaztd 
Halid Bayrak 
Ihsan Tav 

Aza adedi : 399 
Rcye i§tirak edenler : 220 

Kabul edenler : 220 
Reddedenler : 0 • 
Mustenkifler : 0 

Reye istirak etmeyenier : 179 
Mfinhaller : 1 

/ Kabul edenler ] 
1 BtUeUc 

Dr. Gl. Besim Omer 
Akalin 
Salih Bozok 

Bolu 
Dr. Emin Cemal Suda 
Ismail Hakki Uzmay 
Mitat Demirdag 

Burdur 
Ibrahim Neemi Dilmen 

Bursa 
Dr. Galib Kahraman 
Dr.RefikGiiran 
Fatin Guvendiren 
Mustafa Fehmi Gergeker 
Refet Canrtez 
Sadettin Ferid Talay 

Qanakkal* 
Hilmi Ergeneli 
Ziya Gevher Btili 

Conktrt 
Mustafa Onsay 
Rifat ttnur 

Qorvh 
Akif Akyiiz 
Ali Zirh 
Atrf Tuzun 
Ihsan Kurtkan 
Ilyas Sami Mus 

Qonm 
Dr. Mustafa Cantekin 
Ismail Kemal Alpsar 
timet Eker 
Mfcnir Qagri 
Nabi Riza Yildirrm 

1 Denizli 
Emin Asian Tokad 
General §efik Tiirsan 

Diyarbekir 
Dr. Ibrahim Tali On-
goren 
Buriye Oniz 
Riistii Bekit 
Zulfii Tigrel 

Edime 
Dr. Fatma Memik 
Mecdi Boysan 

El&eiz 
Ahmed Saffet Ohkay 
Fuad Ziya Qiyiltepe 

Ersincan 
Abdiilhak Firat 
Aziz Samih titer 

Erzurum 
Aziz Akyiirek 
Dr. Ahmed Fikri Tuzer 
Gl. Pertev Demirkan 
General Zeki Soydemir 
Nafi Atuf Kansu 
Nafiz Dumlu 
Nakiye Elgiin 
§\ikrfi Ko§ak 

EsMfeMr 
Ahmed Ozdemir 
Emin Sazak 

Ga*i Anteb 
Ali Kike. 
GL Ali Hikmet Ayer-
dem 
Memed §ahin 
Nuri Conker 

Remzi Gures 
Giresun 

General Ihsan Sokmen 
Muzaff er K1I15 
Miinir Akkaya 
Talat Onay 

Qumufan* 
Durak Sakarya 
Edib Servet Tor 
§evket Erdogan 

t$el 
Emin Inankur 
Hakki Saydam 

Istanbul 
Ali Rana Tarhan 
Dr. Neset Omer trdelp 
Fakihe Oymen 
Hamdi Giirsoy 
Hayrullah Ergin 
Sadettin TJraz 
Tugamiral Hakki §inasj 
Eerl 
Yasar Yazici 
Ziya Earamursal 

Izmir 
Benal Annan 
General Kazxm Inane. 
Hasan Ali Yueel 
Husnu Qatar 
KamilDursun 
Mahmud Esad Bozkurd 
Rahmi Koken 
Sadettin Epikmen 

Itpari* 
Husnft Ozdamar 
Kamil thai 
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Kars 
Baha Ongoren 
General; Muhittin Akyiiz 
Memed Nazif Sirel 

Kastamonu 
Nuri Tamac. 
Sami Erkman 
§erif Ilden 
Tahsin Coskun 
Veled Izbudak 

Kayseri 
Hasan Ferid Perker 
Salih Turgay 
Siileyman Demirezen 

Kwklardi 
Ziihtii Akm 

Ktrfehir 
Ali Riza Esen 

Kocaeli 
Ali Dikmen 
Dr. Gl. Ziya Nuri Birgi 
Hasan Hayri Tan 
Kemalettin Olpak 
Nedim Bozatik 
Ragib Aica 
Salah Yargi 

Kdnya 
Ali Brza^ Tfirel 
Bediz 
Cemal Tekin 
Dr. Osman §evki UIu-
dag 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
Sftznn Ofeay 
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Mustafa Halid tTner 
Mustafa Bken 
Nairn Hazim Onat 
Reseam §evket Dag 

Kutahya 
Dr. §akir Ahmed Ediz 
Memed Somer 
Ntsid Ulug 
Omer Ding 

Malaiya 
Abdulmuttalib Oker 
Dr. Hilmi Oytac, 
Emmllah Barkan 

Manisa 
Dr. Saim Uzel 
Kani Akeken 
Tahir Hitit 
Yasar Ozey 

Mardin 
Abdiirrezzak Satana 
Dr. Riza Levent 
Edib Ergin 
Hilmi Coruk 
Irfan Ferid Alpaya 
Osr-an Dinger 
Riza Ert^n 

Hugla 
Hiisnu Kitabei 
Nuri Tuna 

Mttf 
Hakki Kilicoglu 
§evki Ciloglu 
§iikrii Ataman 

Ni$de 
Ahmed Vefik Ulugay 
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Dr. Abravaya 
Kamil Irdelp 

Ordu 
Dr. Ziya Naki Yaltinm 
Hamdi Yalman 

Samsun 
Ali Tunali 
Dr. Asim Sirel 
Etem Tuncel 
Meliha Ulas 
Ruseni Barkin 
Ziihtii Durukan 

Seyhan 
Ji/sma Nayman 
General Naci Eldeniz 
Ibrahim Mete 
Omer Biger 
Tevfik Tarman 

Siird 
§evki Siisoy 

Sinob 
Cevdet Kerim Incedayi 
Hulusi Orucoglu 
Hiisamettin Okan 

Stvas 
Gl. Akif Erdemegil 
tsmail Memed Ugur 
Rasim Ba$ara 
Sabiha Gorfcey 
Semsettin Giinaltay 
Ziya Basara 

TeHrdag 
Cemil Uybadin 
Faik Oztrak 

Tokad 
Galib Pekel 
General Sitki tike 
Hurrem Ergiin 
Nazim Poroy 
Resai Eri?kci> 
Siireyya Tevfik Genca 

Trabzon 
Danis Eyiiiboglu 
Halil Nihad Boztcpe 
Mitat Aydm 
Raif Karadeniz 
Seuiha Hizal 
Sirri Day 
Siileyman Sirn Gedik 

Urfa 
Behcet Giinay 
Fuad Gokbudak 
General Ahmed Yazgan 
Muhittin Dingsoy 
Refet t)lgen 

Van 
Hakki Ungan 
Ibrahim Arras 
Miinib Boya 

Yozgad 
Emin Draman 
Omer Evci 
S i m Igoz 

ZonguldaJc 
Dr. Mitat Altiok 
Esad Qakmakikaya 
Hasan Karabacak 
Raif Ding 
Rifat Vardar 

[ Beye i§tirak etmeyenler ] 

Afyon Kardhisar 
Ali Cetinkaya (Bakan) 

Amatya 
Ismail Hakki Mumcu 
Nafiz Aktm (tzinli) 

Ankara 
Ahmed Ulus 
Dr. Taptas 
Falih Rifta Atay 
Kama! Atatiirk (R. C.) 
Rasim Aktar 
§akir Kmaci 

Yahya Galib Kargi 
Antalya 

Celal Mengiliborii 
Dr. Cemal Tunc* 
Numan Aksoy 
Tiirkan Bastug 

Aydm 
Adnan Ertekin (Izinli) 
Dr. Mazhar Germen 
Tahsin San 

Baltkesir 
Cemal Esener 

Gl. Kazim Ozalp (Ba
kan) 
Hayrettin Karan 
Ismail Hakki Uzungar-
sili 
Orge Evren 

Bayaztd 
Ubeydullal 

Bilecik 
Ibrahim Colak 

Bolu 
Cemal Hiisnu Taray 

Cevad Abbas Giirer 
Hasan Cemil Cambel 
(Izinli) 
§iikru Giilez 

Burdur 
Halid Onaran 
Mustafa §eref Ozkan 

Burse 
Asaf Doras 
Atif Akgug 
Dr. Sadi Konuk 
Esad Sagay 
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$ekibe lnsel 
QanakkaU 

Ahmed Cevad Emre 
Dr. Mustafa Bengisu 
§ukrii Yasm 

Hatice Ozgener 
Mustafa Abdulhalik 
Renda (Baskan) 
Ziya Esen 

Qorvh 
Asim Us 
Fuad Bulca 
Hasan Cavid 

Qorvm 
Ali Riza Ozenc. 
Eyub Sabri Akgol 

Dtnisli 
Dr. Hamdi Berkman 
Dr. K&zmi Samanli 
Haydar Rustii Oktem 
Mazhar Mufid Kanau 
Necib Ali Kii$uka 
^a«uf Ba?kaya 

Diyarbekir 
Gl. Kazim Sevuktekin 
Tevfik Bilge (Izinli) 
Zeki Mesud Alsan 

Edirne 
Faik Kaltakkiran 
§eref Aykut 

Eldzig 
Fasil Ahmed Aykac. 
Fuat Agrali (Bakan) 
Tahsin Berk 

Ertiincan 
Hikmet Isik ; 

Erzurufn 
Dr. Saim Ali Dilemre 
Fuad Sirmen 

Eskifehir 
Istemat Ozdamar 
Osman Isin 
Yusuf'Ziya Ozer 

Qa*i Anteb 
Bekir Kaleli 
Omer Asim Aksoy 

Gir$sun 
Iljkki Tank Us 

1 : 78 ll-( 
Ismail Sabuncu (Izin-
H) 
Sadri Maksudi Arsal 

Gumtifane 
Ali §evket Ondersev 
(Izinli) 
Hasan Fehmi Atac, 

Ferid Celal Guven 
Fikri Mutlu 
Hamdi Ongun 

Istanbul 
Abdiilhak Hamid Tar-
han 
Ahmed Hamdi Deniz-
men 
Ali Barlas 
Dr. Refik Saydam (Ba
kan) • 
General Refet Bele 
General §ukru Gokberk 
Halil Etem Eldem 
Salah Cimeoz 

Izmir 
Celal Bayar (Bakan) 
Dr. Tevfik Riistu. Aras 
(Bakan) 
Halil Mentoje 
Hamdi Aksoy 
§ukrii Saracoglu (Ba
kan) 

Isparta 
Ibrahim Demiralay 

Kars 
Esad Ozoguz 
Fuad Kopriilu 
Husrev Kizildogan 
Omer Kiintay 

Kastammu 
Dr. §ukru §enozan 
Dr. Tevfik Asian 
Ibrahim Grantay 
Sitki §erif Eken 

Kayseri 
Ahmed Hilmi Kalac. 
Ferruh Giipgiip 
Nahid Kerven 
Resid Ozsoy 
Veli Yasm (Izinli) 
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Kvrldwreli 

Dr. Fuad Umay 
§evket Odiil 

K%r§ehir 
Hazim Bdrekc.i 
Lutfi Mufid Ozdes 
Memed Seyfeli 

Kocaeli 
Ibrahim Sureyya Yigit 

Kowym 
Ahmed Hamdi Dikmen 
Ali Muzaffer Goker 
Kazim Giirel (Izinli) 
Mustafa Ulusan 
Tevfik Fikret Silay 
(Oruntak) 

Kiitahya 
Dr. Lntfi Kirdar * 
Besim Atalay 
Ibrahim Dalkdic, 
Muhlis Erkmen (Ba
kan) 
Reeeb Peker 
Saffet Arikan (Bakan) 

Malatya 
Ismet Intinu (Ba§ba-
kan) 
Gl. Osman Koptagel 
Mahmud Nedim Zabci 
Mihri Pektas 
Osman Taner 
Vasif Qmay 

Manisa 
Hikmet Bayur 
Kazan Nami Duru 
Kenan Orer 
Osman Ergin 
Refik Ince 
Sabri Toprak 
Turgud Tiirkoglu 

Mara? 
Hasan Resid Tankud 
Kemal Kusun 
Memed Erten 
Mitat Alam 
Nuri Ural 

Mu§la 
Dr. Hftseyii. Avni Erean 
§ukru Kaya (Bakan) 
Yunus Nadi 
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. Naki Yiicekok 
Nigde 

Cavid Oral (Izinli) 
Dr. Rasim Ferid Talay 
Faik Soylu 
Halid Mengi 

Ordu 
Ahmed Ihsan Tokgoz 
Ali Canib Yontem (I-
zinli) 
Ismail Qamas 
Muhittin Baha Pars 
Selim Sirn Taroan 
(Izinli) 

Samsun 
Memed Ali Yuriiker 
Memed Giine§dogdu (I-
zinli) 

Seyhtn 
Ali Miinif Yegena 
Damar Arrkoglu 
Hilmi Uran 

SUrd 
Hulki Aydm 
tsmail Mu§tak Mayakon 
Mahmud Soydan 

Sinob 
Dr. Galib tfetfin 
ITusuf Kemal Tengirsenk 

Siva* 
Mitat §ukrii Bleda 
Necmettin Sadik 
Remzi Qiner 
Vasf i Rasid Sevig 

T«hirda§ 
Rahmi Apak 
Sjlakir Kesebir 
Yahya Kemal Beyath 

Tokad 
Husnu Konay 

Tr&beon 
Hamdi tllkumen 
Hasan Saka 

Urfa 
Ali Saib Ursavas 
Memed Emin Yurdakul 



fozjjad 
Avni Dogan 
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Ekrem Pekel 
Sungur 
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Zonguldak 

Halil Tiirkmen 

Ragib Ozdcimirogiu 
Receb Zuhtii Soyak 

ftoy<?ebank elinde bulunan Ergani bakiri Tiirk anonim sirketi hisse senedle-
rinin satin alinmasina dair hukuinetle inezkur banka arasnula aktedilen 

mukaveienameniii tasdiki ve tahsisatimn temin sureti hakkindaki 
kaiiuiia verilen reylerin neticesl 

(Kanun kabul edilmistir) 

Afyon Karahisar 
Berc Turker 
Genial Akcm 
Haydar Qergel 
Izzet Akosman 
Izzet Ulvi Aykurd 
Mebrure Giinenc, 

Amasya 
Esad Uras 
Ismail Hakki Mumcu 

Ankara 
Aka Gunditz 
Esref Demirel 
Hati Qrrpan 
Miimtaz Okmen 
Musfik Ayasli 
Rifat Araz 

Antalya 
Dr. Cental Tunca 
Numan Aksoy 
Tayfur Sokmen 
Tevfik Ancan 

Aydxn 
Dr. Hulusi Alatas 
Nazmi Topcoglu 
Nuri Goktepe 

Baltkesir 
Cemal Esener 

Aza aded i 
Rcyc i§tirak edenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Mustenkifler : 

Reye istirak etmeyenler : 

: 399 
217 

: 217 
0 
0 

182 
Mflnhaller : 0 

/ Kabul edenler ] 
Dr. Hasan Vasif Som-
yurek 
Snver Adakan 
Hacim Kezer 
Osman Niyazi Burcu 
Sabiha Gokgul 

Bayatxd 
Halid Bayrak •.«•• 
thsan Tav 

BUecik 
Dr. Gl. Besim Omer Ak-
alin 

Bolu 
Ismail Hakki Uzmay 
Mitat Demirdag' 

Burdur 
Ibrahim Necmi Dilmen 

Buna 
Dr. Galib Eahraman 
Dr. Refik Guran 
Fatin Giivendiren 
Mustafa Fehmi Gergeker 
Sadettin Ferid Talay 

Qanakkale 
Hilmi Brgeneli 
Ziya Gevher Etili 

Qankirt 
Hatice Ozgener 

Mustafa Onsay 
Rifat tTnur 

Qorvk 
Akif Akyuz 
AM Zirh 
Atif Tuziin 
thsan Kurtkan 
tlyas Sami Mus 

(Jorum 
Dr. Mustafa Cantekin 
Ismail Kemal Alpsar 
Ismet Eker 
Miinir Qagd 
Nabi Riza Yildinm 

Denizli 
Emin Asian Tokad 
General §efik Tiirsan 

Diyarbekir 
Dr Ibrahim Tali 0ng8-
ren 
General K&zim Seviik-
teMn 
Huriye Oniz 
Ziilfii Tigrel 

Edirne 
Dr. Fatma Memik 
Mecdi Boysan 

Elfaii 
Ahmed Saffet Ohkay 
Fuad Ziya Qryiltepe 

Erzincan 
Abdulhak Firat 
Aziz Samih liter 

Erzurum 
Aziz Akyiirek 
Dr. Ahmed Fikri Tuzer 
Fuad Sirmen 
GL Pertev Demirkan 
General Zeki Soydemir 
Nafi Atuf Kansu 
Naf iz Dumlu 
Nakiye Elgun 
§ukru Kogak 

Eskifehir 
Ahmed Ozdemir 
Emin Sazak 

Qa§i Anteb 
Ali KIIIQ 
Gl. Ali Hikmet Ayerdem 
Memed §ahin 
Nuri Conker 
Remzi Gores 

Oiresun 
General thsan Sokmen 
Muzaffer K1I15 
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Munir Akkaya 
Talat Onay 

Gtimufan* 
Durak Sakarya 
Edib Servet Tor 
§evket Erdofan 

lgd 
Emin Inankur 
Fikri Mutlu 
Hakki Saydam 

Istanbul 
Ali Rana Tarhan 
Dr. Neset Omer Irdelp 
FaMhe Oymen 
Hamdi Gursoy 
Hayrullah Brgin 
Sadettin Uraz 
Tugamiral Hakki §inasi 
Erel 

Yasar Yazici 
Ziya Karamursal 

Izmir 
Benal Arman 
General Kaznn Inane, 
Hasan Ali Yucel 
Husnii §akir 
Rahini Koken 
Sadettin Epikmen 

Isparta 
Husnti Ozdamar 
Kamal t)nal 
Miikerrem Unsal 

Kan 
Baha Ongoren 
General Mnhittin Akyuz 
Memed Nazif Sirel 

Kastamonv 
Nuri Tamac. 
§erif Helen 
Tahsin Co&kun 
Veled Izbudak 

Kayseri 
Hasan Perid Perker 

1 : 78 
Salih Turgay 
Suleyman Demiresen 

Ktrklardi 
Zuhtft Akm 

Kirsehir 
Ali Riza Esen 
Lttfi Miif id Ozdes 

Kocaeli 
Dr. Gl. Ziya Nuri Birgi 
Hasan Hayri Tan 
Kemalettin Olpak 
Nedim Bozatik 
Bagib Akca 

Konya 
Ali Biza Turel ] 
Bediz 
Cemal Tekin 
Dr. Osman §evki Ulu-
dag 
General Ali Fnad Ce-
besoy 
K&znn Okay 
Mustafa Halid "Oner 
Mustafa Eken 
Nairn Hazim Onat 
Ressam $evket Dag 

KMahya 
Dr. §akir Ahmed Ediz 
Memed Somer 
Nasid TJlug 
Omer Dine, 

Malatya M 
Abdiilmuttalib Oker 
Dr. Hilmi Oytac, 
Emrullah Barkan 

Manisa 
Dr. Saim Uzel 
Kani Akeken : 

Tahir Hitit 
Yasar Ozey H 

Mardin \>\ 
Abdurrezzak {jfatana 
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Dr. Biza Levent 
Hilmi Qoruk 
Irfan Ferid Alpaya 
Osman Dincer 
Biza Erten 

Mujfla 
Husnu Kitabci 
Nuri Tuna 

Mui 
Hakki Kikcogh 
§evki Qiloglu 
§iikiiu Ataman 

Ni$d* 
Ahmed Vef ik Ulucay 
Dr. Abravaya 
Kimil trdelp 

Ordu 
Dr. Ziya NaM Yaltinm 
Hamdi Yalman 
Mnhittin Baha Pars 
Selim S i m Tarcan 

Samsun 
Ali Tunali 
Dr. Asnn Sirel 
Etem Tuneel 
Meliha Ulaa 
Buseni Barkm 
ZuhtuDurukan 

Seyhan 
Esma Nayman 
General Naei Eldeniz 
Ibrahim Mete 
Omer Bi$er 
Tevfik Tarman 

Sinob 
Cevdet Kerim Incedayi 
Hulusi Orucoglu 
Husamettin Okan 

Swas 
Ismail Memed Ugur 
Rasim Basara 
Sabiha Gorkey 

$emsettin GiinaltAy 
Ziya Basara 

Tetodajj 
Cemil Uybadm 
FaikOztrak 
Bahmi Apak 

Tokad 
Galib Pekel 
Gl. Sitki tike 
Hurrem Ergun 
Naznn Poroy 
Besai Erisken 
Sureyya Tevfik Genca 

Trabwm 
Danis Eyuboglu 
Halil Nihad Boztepe 
Mitat Aydm 
Baif Karadeniz 
Seniha Hizal 
Sim Day 
Suleyman Sim Gedik 

Urfa 
Behcet Gunay 
Fuad Gokbudak 
GL Ahmed Yazgan 
Muhittin Dincsoy 
Befet Ulgen 

Van 
Hakki Ungan 
Ibrahim Arvas 
Monib Boya 

Yozgad 
Emin Draman 
Omer Evci 
S i m Icoz 

Zonguldak 
Dr. Mitat Altiok 
Esad Qakmakkaya 
Hasan Karabaeak 
Bail Dine, 
Bifat Vardar 

Afyon Karahisar 
Ali Qetinkaya (Bakan) 

Amasya 
Nafiz Aktm (Izinli) 

[Beye iftirah etmeyenler] 

Ankara 
Ahmed Ulus 
Dr. Taptaa 
Falih Bifki Atay 

Kamal Ataturk (B. C.) 
Basim Aktar 
$akir Emaex 
Yahya Galib Kargi 

Antalya 
Ctilal Mengilibbru 
(Izinli) 

Basih Kaplan 
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Tiirkin Btujtug 

| Aydm 
Adnaii Ertekin 
Dr. MazJiar Genmen 
Tahsijfi San 

Balthe&ir 
Generjal Kazan Ozalp 
(Bakan) 
H ayrettin, Kar&n 
Ismail Hakki Uzungar-
sili 
Memefi Demir 
Orge jEvren 
Rahmf Selguk 

Bayazid 
tlbeycfullah 

Bilecik 
Ibrahim Qolak 
Salih Bozok 

Bolu 
Cemalj Husniii Taray 
*jevadj Abbas, Giirer 
Dr. Emiu Cemal Suda 
HasanCemil (/ambel 

§ukruj Giilez 
Burdur 

Halid Onaran 
Mustafa §eref Ozkan 

{ Bursa 
Asaf Doras 
Atif Ajkguc. 
Dr. Sadi Konuk 
Esad $agay 
Refet Canitez (Orun-
tak) 
$ekibe Insel 

Qanakkalc 
Ahmed Cevad Emre 
Dr. Mustafa Bengisu 
§ukrfi tfasm 

! Qankm 
Mustafa Abdiilhalik 
Renda [(Balkan) 
Ziya Esen 

I Qoruh 
Asim |Js 
Fuad $ulca 
Hasan Cavid 

Qorum 

AM Riza 0Ben$ 
Eyub Sabri Akgol 

Denieli 
Dr. Hamdi Berkman 
Dr. Kazna Sammnh 
Haydar Bfisttt Oktem 
Mazhar Miifid Kansu 
Necib Ali Kttgfika 
Yusuf Ba^kaya 

Diyprhebir 
Rustii Bekifc 
Tevfik Bilge (lanli) 
Zeki Mesud Alsan 

Edirnt 
Faik Kaltakkiran 
§eref Aykaii 

Fazal Ahmed Ayka$ 
Fuad Agrali (Bakan) 
Hasan Tahsm Berk 

Ertincan 
Hikmet Isik 
Saffet Ankan (Bakan) 

Ermurvm 
Dr. Saim Ali Dilemre 

Eskisthir 
lstemat Ozdamar 
Osman Iain 
Yusuf Ziya Ozer 

Gaii Anteb 
Bekir Kaleli 
Omer Asim Aksoy 

Oiruun 
Hakki Tank Us 
Ismail Sabuncu (Izinli) 
Sadri Maksudi Areal 

Gumusane 
Ali §evfcet Ondersev 
(Izinli) 
Hasan Fehmi Ata$ 

Igel 
Ferid Celal Gfiven 
Hamdi Ongun 

Istanbul 
Abdiilhak Hamid Tar-
han 
Ahmed Hamdi Deniz-
men 
Ali Barlas 

Dr. Refik Saydam 
(Bakan) 
General Refet Bele 
General $iikni Gokbork 
Halil Etem EJdem 
Sal&h Cimcoz 

Izmir 
Celal Bayar (Bakan) 
Dr. Tevfik Riiftii Asas 
(Bakan) 
Halil Mentege 
Hamdi Aksoy 
Kftmil Dursun 
Mahmud. Bsad Bozkurd 
§iikrii Saracoglu 
(Bakan) 

Isparta 
Ibrahim Demiralay 

Kars 
Esad Ozoguz 
Memed Fuad Kopriilii 
Hiisrev Kizildogan 
Omer Kamil Giintay 

Kasiamonu 
Dr. §ukrii §enozan 
Dr. Tevfik Asian 
Ibrahim Garantay 
Sami Erkman 
Srtki §erif Eken 

Kayseri 
Ahmed Hilmi Kalac 
Ferruh Gupgup 
Nahid Kerven 
Resid Ozsoy 
Veli Yasm (Izinli) 

Ktrkhreli 
Dr. Fuad Umay 
§evket Odffl 

Kir§6hir 
H&zim Borek<ji 
Memed Seyfeli 

Kocdeli 
Ali Dikmen 
Siireyya Yigit 
Salah Yargi 

Konya 
Ahmed Hamdi Dikmen 
Ali Muzaffer Goker 
Kazim Giirel (Izinli) 
Mustafa IHusan 

Tevfik Fikret Silay 
(Oruntak) 

Kiitahyn 
Dr. Lutfi Kirdtr 
Besim Atalay 
Ibrahim Dalktlic. 
Muhlis Brkmen (Bakan) 
Receb Peker 

Malatya 
Ismet Inonii (Basbakan) 
General Osman Kopta-
gel 
Mahmud Nedim Zabci 
Mihri Pektas 
Osman Taner 
Vasif Qmay 

Mwnta 
Hikmet Bayur 
Kazrm Nam! Duru 
Kenan Orer 
Osman Ei^in 
Refik Ince 
Sabri Toprak 
Turgud Turfcoglu 

Maras 
Hasan Re$id Tankud 
Kemal Kusun 
Memed Erten 
Mitat Alam 
Nuri Uural 

Mardin 
Edib Brgin 

Mu$la 
Dr. Huseyin Avni Erean 
§ukru Kaya (Bakan) 
Yunus Nadi 

Mus 
Naki Yucekok 

Ni$de 
Cavid Oral (Izinli) 
Dr. Rasim Ferid Talay 
Faik Soyhi 
Halid Mengi 

Ordu 
Ahmed Ihsan Tokgoz 
Ali Canib Yontem 
(Izinli) 
Ismail Camas 

Samsun 
Memed Ali Yoruker 
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Memed - fOfinesdogdu 
(Izinli) 

AK Hiinif Yegeua 
Damar Ankoglu 
Hilmi Uran 

Hulki Aydm 
Ismail Mustak Maya-
kon 

t : 78 W%. 
Mahmud Soydan 
§evket Sii&oy 

Sinob 
Dr. Galib Ustiin 
^usuf Kemal Tengirsenk 

8wa$ 
Gl. Akif Oztekin Erde-
megil 
Mitat §iikru Bleda 
Necmettin Sadik 

1936 C : l 
Remzi Qmer 
Vasfi Rasid Sevig 

Tekirdag 
§akir Kesetrir 
¥ahya Kemal Beyatb 

Tokad 
Hiisnu Eonay 

Trab&on 
Hamdi Ulktnmen 
Hasan Saka 

Urfa 
Ali Saib Ureavas 
Memed Emin yurdakul 

Yozgad 
Avni Dogan 
Ekrem Pekel 
Sungur 

Zonguldak 
Halil Turkmen 
Ragib Ozdemiroglu 
Reeeb Zt iM Soyak 

H a z i n e d e n taksiUe g a y r i m e n k u l m a l s a t m nirnis o l a n l a r i n taks i t bedel le r in in 
tecili h a k k m d a k i 2 2 2 2 say i l i k a n u n a ek k a n u n a ve r i l en rwylerin iieticesi 

( Eanun kabul edilmistir ) 

Afyon Karahisar 
Berc Tiirker 
Cemal Akgm 
Haydar Qerc^l 
tzzet Akosman 
Izzet Ulvi Aykurd 
Mebrure Gonen§ 

Amasya 
Esad Uras 

Ankara 
Aka Gunduz 
Esref Desmirel 
Hati Qirpan 
Rifat Araz 

Antalya 
Dr. Cemal Tunca 
Numan Aksoy 
Tayfur Sokmen 
Tevfik Ancan 

Aydtn 
Dr. Hilmi Aiata? 

Aza ade di 
Reye i§tirak edenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Mustenkifler 

Reye i$tirak etmeyenler 
Mfinhaller 

399 
: 207 

207 
0 
0 

102 
1 

/ Kabul edenler ] 
Nazmi Topguoglu 
Nuri Goktepe 

Baltkesir 
Cemal Esener 
Dr. Hasan Vasif Som-
yurek 
Enver Adakan 
Hacim Kezer 
Osman Niyazi Burcu 
Sabiha Gokgiil 

Bwyamd 
Halid Bayrak 
Ihsan Tav 

Btieeik 
Dr. Gl. Besim Omer 
Akalm 

Bolu 
Dr. Emin Cemal Suda 
Ismail Hakkr Uzmay 
Mitat Demirdag 

Bwta 
Dr. Galib Kahraman 

Dr. Refik Gflran 
Fatin Guvendiren 
Mustafa Fehmi Gergeker 
Sadettin Ferid Talay 

Qanakkal* 
Hilmi Ergeneli 
Ziya Gerher Etili 

Qankirt 
Hatioe Ozgener 
Mustafa Onsay 

Qorvk 
Akif Akyuz 
AH Zirh 
Ihsan Kurtkan 
tlyas Sami Mn? 

Qorum 
Dr. Mustafa Cantekin 
tsmail Kemal Alpaar 
Ismet Eker 
Munir Qagil 
Nabi Riza Yildirim 

Denieli 
Emin Asian Tokad 
General §efik Tursan 

Diyarbekir 
Dr. Ibrahim Tali Ongo-
ren 
General Kazim Seviik-
tekin 
Huriye Oniz 
Zulfii Tigrel 

Edirne 
Dr. Fatma Memik 
Meedi Boysan 

El&zit 
Ahmed Saffet Ohkay 
Fuad Ziya Qiyiltepe 

Erzincan 
Abdiilhak Firat 
Aziz Samih liter 

Erzurum 
Aziz Akyiirek 
Dr. Ahmed Fikri Tuzer 
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General Zeki Soydemir 
Nafi Atuf Kansu 
Nafiz Dumlu 
Nakiyfe Elgun 
§iikrQ Koeak 

Eskifehir 
Ahmed Ozdemir 
Emin Sazak 

Qaai Anteb 
Ali K1I15 

Gl. 4li Hikmet Ayer-
dem 
Memed §ahin 
Nuri Conker 
Remzi Gures 

Oiretun 
General thean Sokmen 
Muzaffer K1I15 
Miinir Akkaya 
Tal&tjOnay 

Gum&fane 
Edib Servet Tor 
§evket Erdogan 

lgel 
Emin tnanknr 
Hakki Saydam 

Istanbul 
Ali Rana Tarhan 
Dr. Jfeset Omer Irdelp 
Pakihe Oyimen 
Hamdi Gursoy 
Haynidlah Ergin 
Sadettin Uras 
Tugamiral Hakki §i-
nasi llrel 
Yasarj Yanci 
Ziya Karamursal 

Umir 
Beralj Arman 
General Kazan Inane, 
Kamil Dursun 
Rahmf Koken 
Memed Sadettin Epik-
men 

Isparta 
Huenii Ozdamar 
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K>mftT Unal 
Mukerrem tlnsal 

Kars 
Baha Ongoren 
General Muhittin Akyttz 
Memed Nazif Sirel 

Kastamonu 
Nurf: Tamag 
Sami Erkman ; 
§erif Ilden 
Tannin Coskon 
Veled Izbudak 

Kayttri 
Salih Turgay 
Suleyman Deanirezen 

Kirhhr$U ] 
Zuhtn Akm 

Ktrjehir 
Ali Riza Esen 
Lutfi Mufid Ozdea 
Memed Seyfeli 

Koetuli 
Ali Dikmen 
Dr. Gl. Ziya Nmri Birgi 
Hasan Hayri Tan 
Kemalettin Olpak 
Nedim Bozatik 

Konya 
Ali Riza Turel 
Bediz Morova 
Cemal Tekin 
Dr. Osman §evki Ulu-
dag 
GL Ali Fuad Cebesoy 
Kazan Okay 
Mustafa Halid Uner 
Mustafa Eken 
Nairn Hazim Onat 
Bessam §evket Dag 

K&tahya 
Dr. Sakir Ahmed Ediz 
Memed Somer 
Nasid Ulug 
Omer Din$ 

Malatya 
Abdiilmuttalib Oker 
Dr. Hilmi Oytag 
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Emrnllah Barkan 

Manua 
Dr. Saim Uzel 
Kanl Akeken 
Osman Ercin 
Tahir Hitit 
Yasar Ozey 

Mardin 
Abdiirrezzak §atana 
Dr. Rosa Levent 
Edib Ergin 
Hilmi Qoruk 
Irfan Ferid Alpaya 
Osman Dincer 
Biza Erten 

MuQla 
Hiisnti Kitabci 
Nuri Tuna 

Muf 
Hakki Kilicoglu ' 
§evki Qiloglu 
§ukrii Ataman 

Nigd* 
Ahmed Vefik Ulugay 
Dr. Abravaya 
Kamil Irdelp 

Ordu 
Dr. Ziya NaM Yaltinm 
Hamdi Yalman 
Selim Sirn Tarean 

Samsun 
Ali Tunali 
Dr. Asrm Sirel 
Meliha Dlas 
Buseni Barkm 
Zuhtu Dnrakan 

Seyhan 
Esma Nayman 
General Naei Eldeniz 
Ibrahim Mete 
Omer Bicer 
Tevfik Tarman 

Siird 
§evki Susoy 

Sinob 
Cevdet Kerim tnc«dayx 

Hulusi Orucoglu 
Hiisamettin Okan 

Swat 
Gl. Akif OzteMn Erde-
megil 
Ismail Memed Ugur 
Rasim Basara 
Remzi Qiner 
Sabiha Gorkey 
§emsettin Gunaltay 
Ziya Basara 

Tokad 
Galib Pekel 
General Srtki tike 
Htirrera Ergiin 
Naxim Poroy 
Besai Erisken 
Siireyya Tevfik Genca 

TrdbMon 
Halil Nihad Boztepe 
Mitat Aydm 
Baif Karadeniz 
SenihaHizal 
Sim Day 
Suleyman Sim Gedik 

Urfa 
Behcet Gunay 
Fuad Gokbudak 
General Ahmed Yazgan 
Muhittin Dincsoy 
Refet tftgen 

Van 
Hakki Ungan ^ 
Ibrahim Arras 
Miinib Boya 

Yozgad 
Emin Draman 
Omer Evci 
Sim tcoz 

Zongiddak 
Dr. Mitat Altiok 
Esad Qakmakkaya 
Hasan Karabacak 
Baif Dine. 
Bif at Vardar 
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Aim m&im m:ti 
Afyon Karahiaar 

Ali Qetinkaya (Balkan) 
Amaaya 

Ismail Hakki Mumcu 
Nafiz Aktm (forinli) 

Ahmed Ulna 
Dr. Taptas 
Falih Ifofki Atay 
Kamal AtatOrk (R. C.) 
Mumtaz Okmen 

Rasim Aktar 
§akir Enaaci 
Yahya GsHb Kargi 

Antalya 
Celal Mengiliborii 
Rasih Kaplan 
Tfirkan Bastug 

Ay d%n 
Aduan^Brtakin (Itinli) 
Dir. Maaiiar iGteimien 
Tahsin San (Izinli) 

Mahkerir 
General Kazim Oealp 
(Bakan) L 

Hayrettin Karan 
Ismail Hakki Uzunear-
8ili 
Memed Demir 
Orge Evren 
Rahmi Sehjuk 

Bayattd 
Ubeydullah 

Bilecik 
Ibrahim jQtolak 
Salih Boaok 

Bolu 
Genial Hfitsnu Taray 
Cevad. Abbas Gurer 
Hasan Gemil Qambel 
(lanli) 
Sttkrii Giilez 

Bufdur 
Halid Onaran 
Ibrahim Necmi Dilmen 
Mustafa §eref Ozkan 

Bursa 
Asaf g&as 

[Beye iftirak 
Atif Akgu<j 
Dr. Sadi Konuk 
Bsad Sagay 
Refet Oamtez (Oruntak) 
§ekibe Insel 

QanakkaU 
Ahmed Cevad Emre 
Dr. Mustafa Bengisu 
$ukru Yasm 

Qanlarx 
Mustafa AbdUlhalik 
Renda (Balkan) 
Rifat tlnftr 
ZiyaEsen 

Qonth 
Assm Us 
Atif Tflzun 
Fuad Bulca 
Hasan Cavid 

Qarum 
Ali Riza (hsenc. 
Eyub Sabri Akgdl 
Ali Barlas 

Denteli 
Dr. Hamdi Berkman 
Dr. Kazmi Samanli 
H3aydar Rtistu Ofctem 
Mazhar Mufid Kansu 
Necib Ali KiiQuka 
Yusuf Baskaya 

_ Diyarbekir 
RiistuBekit ^^ 
Tevfik Bilge 
(Izinli) 
ZeJd Mesud Alsan 

Edime 
Faik Kaltakkrran 
§eref Aykut 

Elteiz 
Fazil Ahmed Aykae/ 
Fuad Afefali (Bakan) 
Tahsin Berk 

Ertincan 
Hikmet tyik 
Saff^t Ankan (Bakan) 

•EfWM/rwn 
Dr. Saim Ali Dilemre 
iTuad Sirmen 
01. Pertev Pemirkan 

etmeyenler] 
Ethisehir 

Istamat Ozdamar 
Osman Ism l| 

Yusuf Z^a $*er 
Oazi Anteb 

Bekir Kaleli 
Omer Asnn Aksoy 

Qiresun 
Hakki Tank Us 
Ismail Sabuncu 
(Izinli) « 
3adri Maksudi Arsal 

Ali §evket Ondersev 
(Izinli) 
Durak Sakarya 
Hasan Fehmi Atac, 

tgel 
Ferid Celal Guven 
Fikri Mutlu 
Hamdi Ongun 

htanhul 
Abdiilhak Hamid Tar-
ban 
Ahmed Hamdi Denizmen 
Dr. Refik Saydam 
(Bakan) 
General Relet Bele 
General §ukru Gokberk 
Halil Etem Eldem 
Salah Cimcoz 

Izmir 
Celal Bayar (Bakan) 
Dr. Tevfik Rustu Aras 
(Bakan) 
Halil Mentese , 
Hamdi Aksoy 
Hasan Ali Yiioel 
Hiisnu (pakn 
Mahmud Esad Bozkurd 
$ukru Saraooglu 
(Bakan) 

Isg&rta 
Ibrahim Demiralay 

Kan 
Eead Ozoguz 
Memed Fuad Kopriilii 
Hiisrev Kizddo|an 
Omer Kiintay 

Kastamonu 
Dsr. §ukru ijten ozaii 
Dr. Tevfik Asian 
Ibrahim Grantay 
Sitfcr §erif Efcen 

Kaystri 
Ahmed Hilmi Kalag 
Ferrah Gupgop 
Hasan Ferid Perker 
N&hidKerven 
Resid Ozsoy 
Veli Yasm (izinli) 

Kirklareli 
Dr.lTuad Umay (Izinli) 
$evket Odul 

E%rse)vir 
Hazxm Borekgi 

Kocaeli 
Ibrahim Siireyya Yigit 
Ragd> Akca 
Salah Yargi 

-Sjonya 
Ahmed Hamdi Dikmen 
Ali Muzaf f er Goker 
Kazim Gurel (Izinli) 
Mustafa Vlusan 
Tevfik Fikret Sriay 
(Orutitak) 

Kutahya 
Dr. Lutfi Kirdar 
Besim Atalay 
Ibrahim Dalkili? 
MuhlisErkmen (Bakan) 
Receb Peker 

Malatya 
Ismet InSnii (Basbafcan) 
General Osman Kopta-
gel 
Mahmud 'Nedim Zabcr 
Mihri Pektas 
Osman Taner 
Vasif Qmay 

Monisa 
Hikmet Bayur 
Kaznn Nami Duru 
Kenan Orer 
Ref ik tnee 
Sabri Toprak 
Turgud TSriwgln 



I Marat 
Hasan Resid Tankud 
Kemal Kusun 
Memed Erten 
Mitat Alam 
Nuri |ljral 

f. Mugla 
Dr. H|iseyin Avni Ercan 
§iikri| Kaya (Bakan) 
Yunus Nadi 

MUM 
Naki Yiicekok 

[.. m§d$ 
CavidjUral (Iziinli) 
Dr. Rasim Ferid Talay 
Faik £oylu 
HalidfMengi 

1178 II 
Ordu 

Ahmed thsan Tokgoz 
Ali Canib Yontem 
(tzinli) 
Ismail Qamas 
Muhittin Baha Pare 

Samsun 
Btem Tun$el 
Memed AM Yoruker 
Memed Gftnesdogdu 
(Izinli) , 

Zgeyhan 
Ali Munif Yegena 
Damar Arckogiu 
Hilmi Uran 

Siird 
Hulki Aydm 

6-1036 0 : 1 
Ismail Mfistak Mayakoa 
Mahmud Soydan 

Sinob 
Dr. Galib Ustun 
Yusuf Kemal Tengirsenfc 

Sivas 
Mitat §ukrii Bleda 
Necmettin Sadik 
Vasfi Rasid Sevig 

Tekirdag 
Cemil Uybadra 
Faik Oztrak 
Rahmi Apak 
§akir Kesebir 
Yahya Kemal Beyatli 

Tohad 
Hiisnu Konay 

Trabton 
Danis Eyiboglu 
Hamdi tftkiimen 
Hasan Saka 

Urfa 
Ali Saib Ursavas 
Memed Emin Yurdakul 

Yozgad 
Avni Dogan 
Ekrem Pekel 
Sungur 

Zongvidak 
Halil Turkmen 
Ragib Ozdemiroglu 
Receb Ziih$l Soyak 

Vakijfiar U. M u d u r l u g i i n e pttxi i n f a n t icjn t a a h h i i d a t ve i s t ik raz ak t i m e z u n i -
ye t ine d a i r 2 0 3 7 ve 2 3 9 8 say i l i k a n u n l a r a ek k a n u n a ver i l en 

r e y l e r i n ne t ices i 
(Kanun kabul edilmistir ) 

s 

1 . 

Afpon Karahisar 
Berc Tiirker 
CemaljAkQm 
Izzet Akosman 
Izzet ^Jlvi Aykurd 
Mebrujpe Giinen$ 

Jlmasya 
Esad Uras 

Ankara 
Aka Gfindiiz 
Esref Demirel 
Hati (fJirpan 
Miimtaz Okmen 
Mii^fik Ayasli 
Bif at Items 

Aza adedi : 399 
, Reye iftirak edenler : 205 

Kabul edenler : 205 
Reddedenler : 0 
Mfistenkifler : 0 

Reye iftirak etmeyenler : 194 
Munhaller : 1 

/ Kabul edenler ] 
Antalya 

Dr. Gemal Tunea 
Numan Aksoy 
Tayf ur Sokmen 
Tevfik Arrcan 

Aydxn 
Dr. Hulusi Alatas 
Nazmi Topcogln 
Nuri Goktepe 

BaUkesir 
Gemal Esener 
Dr. Hasan Vasif 
yurek 
Enver Adakan 
Hacim Kezer 

Som-

•W 

Osman Niyazi Burcu 
Rahmi Selguk 
Sabiha Gokgiil 

Bayazxd 
Halid Bayrak 
Ihsan Tav 

BUecik 
Dr. Gl. Besim Omer Ak-
alm 

Bolu 
Dr. Emin Gemal Snda 
Ismail Hakki Uzmay 
Mitat Demirdag 
§ukrii Gulez 

J8 — 

Bursa 
Dr. Galib Kahraman 
Dr. Refik Giiran 
Fatin Guvendiren .<& 
Mustafa Fehmi Gergeker 

(Jankirx 
Hatice Ozgener 
Mustafa Onsay 
Rifat t)niir 

Qoruh 
Akif Akyiiz 
Ali Znrh 
Atif Tfizun 
Ihsan Kurtkan 
Ilyas Sami Mus 



jjorutn 
Dr. Mustafa CanteMn 
Ismail Kemal Alpsar 
Ismet Eker 
Miinir Qagil 
Nabi Riza Yildinm 

Denizli 
Emin Asian Tokad 
General gefik Tiirsan 

Diyarlekir 
Dr. Ibrahim Tali Ongo-
ren 
General K&zim Sevuk-
tekan 
Huriye Oniz 
Zulfii Tigrel 

Edirnt 
Dr. Fatma Memik 
§eref Aykut 
Mecdi Boysan 

Ahmed Saffet Ohkay 
Erzincan 

Abdulhak Firat 
Aziz Samih titer 

Erzurum 
Aziz Akyiirek 
Gl. Pertev Demirkan 
General Zeki Soydemir 
Nafiz Dumlu 
Nakiye Elgun 
§iikru Eogak 

Eskisehir 
Ahmed Ozdemir 
Emin Sazak 

Gazi Anteb 
Ali Eilic. 
Memed $ahin 
Nuri Conker 
Remzi Giires 

Giresun 
General Ihsan Sokmen 
Muzaf f er K1I15 
Miinir Akkaya 
Talat Onay 

Gumusan* 
Durak Sakarya 
Edib Servet Tor 

tgd 
Emin Inankur 

1-n it-6 
Hakki Saydam 

Istanbul 
Ali Rana Tarhan 
Dr. Neset Omer Irdelp 
Fakihe Oymen 
Hamdi Giirsoy 
Hayrullah Ergin 
Sadettin Riza Uraz 
Tugamiral Hakki §i-
nasi Erel 
Yasar Yazici 
Ziya Karamursal 

Izmir i 
Benal Arman 
General Kazim In&a$ 
Hasan Ali Yiicel 
Kamit Dursun 
Rahmi Koken 
Memed Sadettin Epik-
men 

Isparta 
Husnii Ozdamar 
Kamal Unal 
Mukerr«m fjnsal 

Ears 
Baha Ongoren 
General Muhittin Akyiiz 
Memed Nazif Sirel 

Kastamonu 
Nuri Tama$ 
Sami Erkman 
Sitki §erif Eken 
§erif Ilden 
Tahsin Qoskun 
Veled tzbudak 

Kayseri 
Ahmed Hilmi Eala§ 
Salih Turgay 
Suleyman Demirezen 

Ktrklareli 
Zuhtu Akm 

Kxrsehir 
Ali Riza Esen 
lAtfi Miifid Ozdes 

Kocaeli 
Ali Dikmen 
Dr. Gl, Ziya Nuri Birgi 
Hasan Hayri Tan 
Eemalettin Olpak 

L936 0 : 1 
Nedim Bozatik 
Ragib Akca 
Salah Yargi 

Konya 
Bediz 
Cemal Tekin 
Dr. Osman Qevki Ulu-
dag 
General Ali Fuad Ce-
besoy 
Eaznn Okay 
Mustafa Halid Uner 
Mustafa Eken 
Ressam JJevket Dag 

Kutahya 
Dr. §akir Ahmed Ediz 
Nasid Ulug 
Omer Dine. 

Malatya 
AbdulmuttaHb Oker 
Dr. Hilmi Oytag 
Emrullah Barkan 

Manisa 
Dr. Saim Uzel 
Kani Akeken 
Osman Ergin 
Ref ik Inee 
Tahir Hitit 
Yasar Ozey 

Mardvn 
Abdurrezzak §atana 
Dry Riza Levent 
Edib Ergin 
Hilmi Qoruk 
Irfan Ferid Alpaya 
Osman Dinger 
Riza Erten 

Mujfla 
Nuri Tuna 

Mus 
Hakki Kik^ogiu 
§evki Qiloglu 
§ukru Ataman 

Ni$de 
Ahmed Vefik Ulugay 
Dr. Abravaya 
E&rail Irdelp 

OrdAi 
Dr. Ziya NaM Yaltmm 

Hamdi Yalmah 
Selim Sim Tarcan 

Samsun 
Ali Tunali 
Dr. Asnn Sirel 
Meliha XJlas 
Ruseni Barkin 
ZEhtfi Durukan 

Seyhan 
General Naei Eldeniz 
Ibrahim Mete 
Omer Biger 
Tevfik Tannan 

Sikd 
Jjfevki Susoy 

Sinob 
Cevdet Kerim Incedayi 
Hulusi Orucoglu 
Husamettin Okan 

SiV08 

Gl. Aikif Oztekin Erde-
megil 
Ismail Memed Ugur 
Rasun Basara 
Remzi Qiner 
Sabiha Gorkey 
§emsettin Gunaltay 
JJiya Basara 

TekirdajJ 
FaikOztrak 
Rahmi Apak 

Tokad 
Galib Pekel 
Gl. Sitki tike 
Hurrem Ergiin 
Nazrm Poroy 
Resai Erisken 

Trabzon 
Halil Nihad Boztepe 
Mitat Aydm 
Raif Earadeniz 
Seniha Hizal 
Suleyman Sim Gedik 

Urfa 
Behcet Gunay 
Fuad Gokbudak 
General Ahmed Yazgan 
Muhittin Dingsoy 
Refet Ulgen j 
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fan 
Hakki fUngan 
Ibrahiin Arvas 

Munib Boys 
Yozgad 

Emin Draman 

Omer Bvd 
S i m I50Z 

ZongvXdak 
Esad Qakmakkaya 

Hasan Karabacak 

Rifafr Vardar 

Afyon Rarahisar 
Ali Qe^inkaya (Bakan) 
Haydar Qergel 

Amasya 
Ismail Hakki Mumcu 
Nafiz jAktm (fzinli) 

i Ankara 
Ahmed; Ulus 
Dr. Tajptas 
Falih Riffci Atay 
KamaltA-tatiirk (R. C.) 
Rasim Aktar 
SalrirKmaci 
Yahya «Mib Karti 

Antalya 
Celal JJEdngiliborii 
Rasih Kaplan 
Tiirkan Bastug 

Aydxn 
Adnan Ertekin (izinli) 
Dr. Mazhar Germen 
TahsinjSan 

Balikesir 
General Kazim Ozalp 
(Bakanj 
Hayretjtin Karan 
Ismail Hakki Uzuncar-
sili 
Memed Demir 
Orge Evren 

Bayatxd 
t)beydu|lali 

[ Bilecik 
Ibrahim ^Jolak 
Salih Bozok 

Bolu 
Cemal Hiisnii Taray 
Cevad Abbas GUrer 
Hasan Oemil Qambel 
(IzinH>| 

Burdur 
Halid Onaran 
Ibrahim Necmi Dilmen 

[Beye i§tiraketmeyeriler] 
Mustafa $eref Ozkan 

Bursa 
Asaf Doras 
Atif AkgtiQ 
Dr. Sadi Konuk 
Esad Sagay 
Refet Canrtez (Oruntak) 
Sadettin Ferid Talay 
§ekibe Insel 

Qanakkale 
Ahmed Cevad Emre 
Dr. Mustafa Bengisu 
Hilmi Ergeneli 
§ukru Yasm 
Ziya Gevher Etili 

Qankirt 
Mustafa Abdulhalik 
Renda (Ba$bakan> 
Ziya Esen 

Qoruh 
Asim Us 
Fuad Bulca 
Hasan Cavid 

{jorum 
Ali Riza Ozena, " 
Eyub Sabri Akgol 

Denizli 
Dr. Hamdi Berkman 
Dr. Kazan SamanLr 
Haydar Rustu. Oktem 
Mazhar Miifid Kansu 
Necib Ali Kugtika 
Yusuf Baskaya 

Diyarhekir 
RiistUj Bekit 
Tevfik Bilgfe (Izinli) 
Zeki Mesud Alsan 

Edirne 
Faik Kaltakkrran 

Etdzig 
Fazil Ahmed Aykag 
Fuad Agrah 
(Bakanj 

Fuad Ziya £iyiltepe 
Hasan Tahsin Berk 

Ertincan 
Hikmet Isik 
Saffet Arikan (Bakan) 

Erzurum 
Dr. Ahmed Fifcri Tuzer 
Dr. Saim Ah Dilemre 
Fuad Sirnien 
Nafi Atuf Kansu 

Eskisehir 
Istemat Ozdamar 
Osman lain 
Yusuf Ziya Ozer 

Oazi Anteb 
Bekir Kaleli 
Gl. Ali Hikmet Ayerdem 
Omer Asim Aksoy 

Oiresun 
Hakki Tank Us 
Ismail Sabumcu 
(Izinli) 
Sadri Maksudi Arsal 

OUmusane 
Ali §evket Ondersev 
(Izinli) 
Hasan Fehmi Atag 
§evket Erdogan 

tgel 
Ferid Celal Giiven 
Fikri Mutlu 
Hamdi Ongun 

Istanbul 
Abdiilhak Hamid Tar-
han 
Ahmed Hamdi Deniz-
men 
Ali Barlas 
Dr. Refik Saydam 
(Bakan) 
General Refet Bale 
General §tikru Gokberk 
HalU Etem Efclem 

Salah Cimcoz 
Izmir 

Celal Bayar (Bakan) 
Dr. Tevfik Bu>tu Araa 
(Bakan) 
Halil Mentese 
Hamdi Aksoy 
Husnii Qatar ? ^ * * 
Mahmud Esad Bozkurd 
§ukru Saraeoglu 
(Bakan) 

hparta 
Ibrahim Demiralay 

Kar$ 
Esad Ozoguz 
M. Fuad KSpraiu 
Husrev Kizildogan r 

Omer Kaatil Kiintay 
Kastamonu 

Dr. §ukru §enozan 
Dr. Tevfik Asian 
Ibrahim Gawmtay 

Kayseri 
Ferruh Gupgup 
Hasan Ferid Parker 
Nahid Kerven 
Re&id Ozsoy 
Veli Yasm 

Ktrkfareli 
Dr. Fuad Umay .%£Jij 
$evfcet OdOl 

Kirsvkir 
Hazrm Borekgi 
Memed Seyfeli 

Kocaeli 
Sureyya Yigit 

Kenya 
Ahmed Hamdi Dikmen 
Ali Muzaffer Goker 
Ali Riza Tttrel 
Kazim Giirel (Izinli) 
Mustafa Ulusan 
Nairn Hazim Onat 
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25 7 8 0 0 0 0 liralik fevkalade tahsisat verilinesi hakkmdakl kanuna veNlen 
reylerin neticesi 

Aza adedi 
Reye i§tlrak edenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
MQstenkifler 

Reye i§ttrak etmeyenler 
Munhaller 

399 
213 
213 

0 
0 

186 
1 

(Kanun kabul edilmistir ) 

t:79 11-6 

[Kabul 

IIW ft: t 
I Samsm j 
1 Etem Tuncel 1 

Memed Ali Toriiker 
Memed GunefJogdu 1 
(Izinii) 

1 OpJf««W 1 

1 Ali Miinif Yegena 
1 Damar Arztteghi 

Esma Nayman 
Hilmi Uran 1 

Siird 
1 Hulki Aydm 
Ismail Mftstak MayakoD 
Mahmud Soydan 

Sinol 
Dr. Galib ffoM 

Yusuf Kemal Tengir̂ ank 
8%w* 1 

Mitat §f«k*fi Bleda 
Neemett^ Sfc&k 
Vasfi ReaM SfeviT 

TekitdoQ 
Cemil Uybadin 

t verilinesi hakkmri; 
l neticesi 

(Kan 
i& adedi : 399 
cdenler : 213 
edenler : 213 

dedenler : 0 
tenkifler : 0 
neyenler : 186 
Qnhaller : l 

edenler ] 

l e v f i k ^ f e t S t W | 
(Oruntafê  

KMahya 
Dr. LtLtfi Eirdar 
Besim Atalay 
Ibrahim DaUalxQ 
Memed Somer 
Muhlis Erkmen (B*kan) 
Receb Peker 

Malatya 
Ismet InSnii (Bâ bakan) 
General Osman Kopta 
gel 
Mahmud Nedim Zabci 
Mihri Pektas 
Osman Taner 
Vasrf £Jmay 

Manisa 
Hikmet Bayur 
Kazrm Nam! Dura 
Kenan Orer 
Sabri Topfak 
Turgud Turkoglu 

Afyon Karahiiar 
Genual Akgffl 
Haydar g©r§el 
Izzet Ulvi Aykurd 
Mebmre Gonene. 

Arnatya 
Esad Ura» 

Ankara 
Aka Gtindfli 

Mam$ 
Hasan Beak Tanfcud 
Kemal Kusun 
Memed Erten 
Mitat Alam 
NuiiTJral 

Mujla 
Dr. Huaeyin Avni Erc*n 
Hlisnii Kitabci 
SukruKaya (Bakan) 
YunusNadi 

Muf 
Naki Yueekgk ' 

Cavid Oral (tzinii) 
Dr. RasimFerid Talay 
Faik Soyh* 
HalidMengi 

Ofdu 
Ahmed thsan Tokgoz 
Ali Canib Yontem 

| (Izinli) 
! Ismail Qamai? ' 
Muhittin Baha Pars 

Esref Demirel 
Hati Qirpan 
Miimtaz Okmen 
Mnsiik Ayasli 
Rif at Araz 

Antatys 
Dr. Oemal Tuned 
Numan Aisoy 
Tayfur SSfcmen 

I Tevfik Arican 
Aydtn 

Dr. HulusiiAl&tas; 
I Namai Topcoglu 

Nuri Goktepe 
Balttetir 

Oemal Esener 
Dr. Hasan VaatfSiint. 

I yiirek 

§akirKe*etir 
Yakya Kemal Beyatii 

Tokad 
HftsnuKonay 
Snreyya Td\«fik Genca 

J Ttab*m 
I Danis Eyuboglu 

Hamdi tllkiimen 
Hasaa Saka 

j SirnDsy 
Urfu 

AliSaibUrsava^ 
Memed Etnin Yurdaknl 

Y&god 
Avni Dogui 
EkremPiekel 
Sungur 

Zonguldak 
Dr, Mitat Altiok 

I Halil Turkmen 
Ragib Ozdemiroglu 
Raif Dins 
Reeeb Zlihtu Soyak 

Enver Adakan 
Hacim Kezer 
Memed Demir 
Osman: Niyazi Burcu 
Sabiha Gokcjil 

Bayat%d 
Halid Bayrak 
IhsanTa* 

\ — sti — 



tin m-tm o?i 
Mecik 

br. G | Besim Omer Ak-
alin I 

l Bolu 
Dr. Bmin Cemal Suda 
Ismail Hakki Uzmay 
Mitat IDemirdag 

. " [ • • Jsursa 
Dr. Galib Kahraman 
Dr. Btefik Guran 
Patin jGuvendiren 
Mustala Fehmi Gergeker 
Sadettin Ferid Talay 

^anakkale 
Hilmi Ergeneli 
Ziya GJevher Etili 

| Qanktrx 
Haticej Ozgener 
Mustafa Onsay 
Bifat $nur 

j Qorvh 
Akif Akyiiz 
AMZiifb 
thsan Kurtkan 
Ilyas SJami Mus 

! Qorum 
Dr. Mustafa Cantekin 
Ismail Kemal Alpsar 
Ismet $ker 
Miinir £agil 
Nabi "Riza Yildinm 

Denizli 
Emin Asian Tokad 
General §efik Tiirsan 

jarbekir 
Dr. Ibdahim Tali On-
goren 1 
Gl, Kafci Sevuktekin 
Huriye [Oniz 
Ziilfii 

Edirne 
Dr. F a t a Memik 

let Ohkay 
Qiyiltepe 

Ahmed 
FuadZ 

E: 
Abdiilh^k Firat 
Aziz Samih titer 

rturum 
Aziz Akyurek 

Dr. Ahmed Fikri Tuzer 
Fuad Sirmen 
GL Pertev Demirkan 
General Zfkl Soydemii 
Naf i Atuf Kansu 
Naf iz Duaalu 
NaMye Elgiin 
§iikru Kogak 

Eskifehir 
Ahmed Ozdemir 
Emin Sazak 

Gazi Anteb 
Ali Kilig 
Gl. Ali Hikmet Ayer-
dem 
Memed §ahin 
Nuri Conker 
Remzi Gures 

Oiresun 
General Ihsan Sokmen 
Muzaffer Kilig 
Miinir Akkaya 
Talfit Onay 

Qumusans 
Durak Sakarya 
Edib Servet Tor 
§evket Erdogan 

lgel 
Emin tnankur 
Fikri Mutlu 
Hakki Saydam 

Istanbul 
Ali Bana Tarhan 
Dr. Neset Omer Irdelp 
Fakihe Oymen 
Hamdi Giirsoy f 

Hayrullah Ergin 
Sadettin Uraz 
Tugamiral Hakki §inasi 
Erel 
Yasar Yazici 
Ziya Karamursal 

Izmir 
Benal Annan 
General Kftznn Inang 
Hasan Ali Yiieel 
Kamil Dursun 
Bahmi Koken 
Sadettin Epikmen 

Isparta 
Hiisnii Ozdamar 
Mukerrem tlnsal 

Ears 
Baha Ongoren 
General Muliittin Akyiiz 
Memed Nazif Sirel 

Kastamonu 
Nuri Tamay 
Sami Erkanan 
§erif Ilden 
Tahsin Coskun 
Veled Izbudak 

Kayseri 
Ahmed Hilmi Kalag 
Nahid Kerven 
Salih Turgaj 
Siileyman Demirezen 

Kirklareli 
ZiihtiiAkm 

Kirsehir 
Ali Biza Esen 
Lutfi Miifid Ozdee 

Kocaeli 
Ali Dikmen 
Dr. Gl. Ziya Nuri Birgi 
Hasan Hayri Tan 
Kemalettin Olpak 
Nedim Bozatik 
Ragib Akca 
Salalh Yargi 

Konya 
Ali Biza Tiirel 
Bediz 
Cemal Tekin 
Dr, Osman §evki Ulu-
dag 
General Ali Fuad Ce-
Kaznn Okay 
Mustafa Halid tJner 
Mustafa Eken 
Nairn Hazim Onat 
Bessam §evket Dag 

Kutdhya 
Dr. §akir Ahmed Ediz 
Memed Somer 
Nasid Ulug 
Omer Ding 

Malatya 
Abdiilmuttalib Oker 

Emruliah Barkan 
Manisa 

Dr. Saim Uzel fL 
Kani Akeken 
Osman Ergin 
Befik tnce 
Tahir Hitit 
Yasar Ozey 

Mardin 
Abdurrezzak §atana 
Dr. Biza Levent 
Edib Ergin 
Hilmi Qoruk 
Osman Dinger 
Biza Erten 

Nuri Tuna 
Mus 

Hakki Kilicoglu 
§evki Qiloglu 
§ukru Ataman 

Nigde 
Ahmed Vefik Ulugay 
Dr. Abravaya 
Kamil Irdelp 

Ordu 
Dr. Ziya Naki Yaltmm 
Hamdi Yalman 
Selim Sirn Tarean 

Samsun 
Ali Tunali 
Dr. Asim Sirel 
Buseni Barkm 
Meliha Ulas 
Zuhtu" Durukan 

Ali Miinif Yegeha 
Esma Nayman 
General Naci Eldeniz 
Ibrahim Mete 
Omer Biger 
Tevfik Tarman 

Stird 
§evki Siisoy 

Sinob 
Cevdet Kerim tncedayi 
Hulusi Orugoglu 
Hiisamettin Okan 

.Swot 
Gl. Akif Oztekin Erd*. 
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megil 
Ismail Memed Ugur 
Rasim Basara 
Remzi Qiner 
Sabiha GSrkey 
§emsettin Gunaltay 
Ziya Basara 

Tohad 
Galib Pekel 
Gl. Sitki t)ke 

I : 78 11-
Httrrem Ergun 
Nazim Poroy 
Resai Erisken 
Sureyya Tevfik Genca 

Trabzon 
Danis Eyuboglu 
Halil Niihad Boztepe 
Mitat Aydm 
Raif Karadeniz 
Seniha Hizal 

61936 iO : 1 
S. Sim Gedik 

XJrfa 
Fuad GokUudak 
General Aftmed Yazgan 
Muhiddin JMnesoy 
Refet tilget* 

Hakki Ungan 
Ibrahim Arvas 
MunibBoya 

Yozgad 
Emin Draman 
Omer Evci 
Sim Icoz 

Zonguldak 
Dr. Mitat Altiok 
Esad Qakmakkaya 
Hasan Karabaeak 
Raif Ding 
Rifat Vardar 

[Beye igtirak etmeyenier] 

Afyankarahisar 
Ali Qetinkaya (Bakan) 
Berc Tiirker 
tzzet Akosman 

Amasya 
Ismail Hakki Mumcu 
Naf is Aktm 
(Izinli) 

Ankara 
Ahmed Ulus 
Dr. Taptas 
Falih Rrfki Atay 
Kamal Atatiirk (R. C.) 
Rasim Aktar 
§akir Einaci 
Yahya Galib Kargi 

Antalya 
Celal Mengiliborii 
Rasih Kaplan 
Tiirkan Bastug 

Aydm 
Adnan Ertekin (Izinli) 
Dr. Mazhar Germen 
Tahsin San 

Balikesir 
General Kazim Ozalp 
(Bakan) 
Hayrettin Earan 
Ismail Hakki Uzuncar-
sili 
Orge Evren 

Bayazid 
tJbeydullah 

BUecik 
Ibrahim Qolak 
Salih Bozok 

Bolu 
Cemal Hiisnu Taray 
Cevad Abbas Gurer 
Hasan CemU Qambel 
(Izinli) 
Rahmi Selcuk 
§iikru Giilez 

Burdur 
Halid Onaran 
Ibrahim Necmi Dilmen 
Mustafa §eref Ozkan 

Bursa 
Asaf Doras 
Atif Akgu§ 
Dr. Sadi Konuk 
Esad Sagay 
Refet Camtez 
(Oruntak) 
§ekibe Insel 

Ahmed Cevad Emre 
Dr. Mustafa Bengisu 
§ukru Yasm 

Qank%r% 
Mustafa Abdulhalik 
Renda (Balkan) 
Ziya Esen 

Qorvh 
Asnn Us 
Atif Tuzfin 
Fuad Bulca 
Hasan Cavid 

Coram. 
Ali Riza Ozenc. 
Eyub Sabri Akgol 

Denizli 
Dr. Hamdi Berkman 
Dr. Kaznn Samanli 
Haydar Rustii Oktem 
Mazhar Mufid Kansu 
Necib Ali Eiicuka 
Yusuf Baskaya 

Diyarbekir 
Rustu. Bekit 
Tevfik Bilge (Izinli) 
Zeki Mesud Alsan 

Edirm 
Faik Kaltakkiran 
Mecdi Boysan 
§eref Aykut 

Fazil Ahmed Aykae. 
Fuad Agrali 
(Bakan) 
Tahsin Berk 

Erzincan 
Hikmet Isik 
Saffet Ankan 
(Bakan) 

Erzurum 
Dr. Saim Ali Dilemre 

Eski?ehir 
Istemat Ozdamar 
Osman Isin 
Yusuf Ziya Ozer 

Qazi Anteb 
Bekir Kaleli 
Omer Asnn Aksoy 

Oiresun 
Hakki Tank Us 
Ismail Sabuncu (Izinli) 

Sadri Maksudi Areal 
Oumusane 

Ali ^evfeet Ondersev 
(Izinli) 
Hasan Fehmi Atac, 

tgel 
Ferid Celal Guven 
Hamdi Ongun 

Istanbul 
Abdulbak, Hamid Tar-
han 
Ahmed Hamdi Denizmen 
Ali Barlas 
Dr. Refik Saydam 
(Bakan) 
General Refet Bele 
General §ukrii Gokberk 
Halil Etem Eldem 
Salah Cimcoz 

Izmir 
Celal Bayar (Bakan) 
Dr. Tevfik Rustii Aras 
(Bakan) 
Halil Mentese 
Hamdi Aksoy 
Husnu Cakir 
Mahmud Esad Bozkurd 
§iikru Saracoglu (Ba
kan) 

Isparta 
Ibrahim Demiralay 
Kamal Unal 

Ears 
Esad Ozoguz 
Fuad Kopriilu 
Husrev Kizildogan 
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ttmerEftntay 

Kattamonu 
Dr. | t o %nozan 
Dr. Tevfilc Aalan 
Ibrahim Orantay 
Sitki^erif Eken 

j JTaywri 
Ferrfj^ Gftpglp 
Hasan Ferid Perker 
Besk| Owoy 
Veli lYasm (tzinli) 

Dr. Fuad Umay 
^erkotOdfll 

f Ktrfehir 

Mem d̂ Seyfili 
t Kocadi 

Konya 
Hamdi Dikmen 

tuzaffer G8ker 
^ r e l (Izinli) 

TJlusan 
TeTfijk Hkret Sday 
(Onmtak) 

1 KUtahya 
Dr. ijftftfi Kirdar 
Besim Atalay 
Ibrahim Dalkdig 

Muhlis Brkmen (Bikan) 
Receb Pefcer 

JfoJofyo 
Dr. Hilm#'Oyta§ 
Ismet In#6ii 
(Basbakatf) 
General Etesian Kopta-
gel rr 
Mahmud Nedim Zabci 
Mibri Pelrtas 
Osman Taner 
Vasif Qmay 

Mani$a 
Hikmet Bayur 
Kazim Nami Dura 
Kenan Orer 
Sabri Toprak 
Turgud Ttirkoglu 

Moraf 
Hasan Regid Tankud 
Kemal Kusun 
Memsd ilrten 
Mitad Alam 
'tiwA'Viti 

Mardin 
Irian Ferid alpaca 

a to 
Dr. Hfteeyln ATnf Brean 

§ukni Kaya 
YnnusNadi 

Naki YiieekSk 
Ni&ds 

Cavid Oral (izinli) 
Dr. Rasim Ferid Talay 
Faik Soyln 
Halid Mengi 

Of** 
Ahmed Ihsan Tokgoz 
Ali Canip Yontem (I-
zinli) 
Ismail Qamas 
Muhittin Bafaa Pars 

Satnaun 
Etem Tuncel 
Memed Ali Yiirtiker 
Memed Giinesdofdn 
(tzinli) 

Seyhan 
Damar Ankoglu 
Hilmi Uran 

Siird 
Hulki Aydm 
Ismail Mftstak Mayakon 
Mahmud Soydan 

Sinob 
Dr. Galifo tfstun 

Yusuf Kemal Tengiraoak 
8wa$ 

Mitat §ukrii Bleda 
Necmettin Sadik 
Vasfi RasidSevig 

Tthirdaj) 
Cemil Uybadm 
Faik Oztrak 
Rahmi Apak 
Sjfakir Kesebir 
Yahya Kemal Beyatli 

Tokad 
Hiisnu Konay 

Trabzon 
Hamdi Dlkumen 
Hasan Saka 
Sirn Day 

Urfa 
Ali Saib Ursava? 
Behcet Gftnay 
Memed Emin Yurdakul 

Yozgad 
Avni Dogan 
Ekrem Pekel 
Sungur 

Zongvldak 
Halil Turkmen 
Ragib Ozdemiroglu 
Receb Ziihtfi Soyak 

M »•» 

CeJJtik ekiml kanununa veri len reylerin net ices i 

(Kamm kabuL editmiftir) 
Aza adedi : 39$ 

Reye i§tirak edenler : 210 
Kabul edenler : 210 

Reddedenler ; 0 
Mttitenkifler : 0 

Reye nstlrtk «tm«yenler : 189 
Mfifchaller : 0 

[Kabul edenier] 

Afyon Kartthisar 
Berc Tnjrker 
CefQial̂  AkQzn 

Haydar Q$r$£l 
tzzet Akogman 
Ijaet Ulvi Ayknrd 

Mebrure Guneno. 
Ankara 

Esref Demirel 

• ^ ^ JBSJw—^mm 

Hati Qrrpan 
Mumtaz< Okmen 
Mnsfik Ayaslj 



Rifat Arai 
Antalya 

Celal MeBgffibSru 
Numan Aksoy 
Tevfik Anoan 

Aydxn 
Dr. HuKtei Alatas 
Nuri Goktepe 

Balxkeair 
Cemal Esener 
Dr. Hasan Vasrf S»m-
yfurek 
Enver A<iafean 
Hacim Kezer 
Memed Demir 
Osman Niyazi Burcu 
Rahmi Selgnk 
Sabiha Gok(jm v 

Bayattd 
Halid Bayrak 
Ihsan 'Say 

BUecik 
Dr. GlPBesim Omer Ak. 
aim 
Salih Bc»ok 

Btlu 
Dr. Emin Cemal Suda 
Ismail Hakkt Uzroay 
Mitat Bemirdag 
Sukrtt Gfilez 

Burta 
Dr. Galib Kahraman 
DrVReflk Guran 
Fatin Guvendirm 
Mustafa Fehmi Gercek-
«r 
Refet Canrtez 
Sadettin Fetid Talay 

Qanakkale 
Hilmi Evgeneli 
Siya Gteffcer Etilf 

Qanktrt 
Hatiee Ozgener 
Rif at ttnfir 

Qoruk 
.KM. Zirh 
Ihsan Kurtkan 

' yOfflltil 

Dr. Mttatafa Cantdrin 
Ismail Keanal Alpaar 

3 : TO 1^6 
tsmet Eker 
Munir Qagil 
Nabi Riza Yddirim 

DenteU 
Dr. K&zxm Samanli 
Emin Asian Tokad 
General $ef ik Tursan 

IHyarbtkir 
Dr. Ibrahim Tali Ongo-
ren 
General Kazan Sevuk-
tekin 
Huriye Oniz 
Rustu Bekit '"" 
Zulfu Tinsel 

Edirn$ 
Dr. Fatma Memik 
Mecdi Boysan 

El&ziz 
Ahmed Saffet Ohkay 
Fuad Ziya CMftepe 

Erzincan 
Abdulhak Firat 

Erzurum 
Aziz Akyurek 
Dr. Ahmed Fikri Tuzer 
Fuad Sirmen 
Gl. Pertev Demirkan 
General Zeki Soydemir 
Nafi Atuf Kansu 
Nafiz Dumlu 
NaMye Elgun 
§ukru Koqak 

E$kif*hir 
Ahmed Ozdemir 
Emin Sazak 

Qaei AnUb 
AliEdic. 
General Ali Hikmet 
Ayerdem 
Memed §ahin 
Nuri'Conker 
Remzi Gures 

Gt#«#tm 
General thaan SSkmen 
Muzaffer K1I15 
Miinir Akkaya 
Talat Quay 

Q&mfyan* 
Edib Servet T5r 

§evket Erdogan 
tgd 

Emin tnankur , 
Hakki Saydam 

Istanbul 
Ali Rana Tarhan 
Dr. Neset Omer Irdelp 
Dr. Refik Saydam 
Fakihe Oymen 
Hamdi Guraoy 
Hayrullah Ergin 
Sadettin Riza Ur&z 
Tugamiral Hakki §inafli 
Erel 
Yasar Yazici 
Ziya Karamursal 

Umir 
Benal Anaan 
General Kaznn Inane. 
Hasan Ali Txieel 
Kamii Dursun 
Rahmi Koken" 
Sadettin Epikmen 

Isparta 
Hiisnii Oadamar 
Mukeraem tineal 

Ears 
General Muhittin AtevHz 
Hiisrev Kraldoian 
Memed Mazif Sirel 

Kattanumu 
Nuri Tama$ 
Sami Erkman 
Sitki §er4£l&en 
Tahsin Cosfcun 
Veled tzbudak 

K*y*eri 
Ahmed Hilmi Kalac. 
Hasan Ferid Perker 
Salih Ihwgay 
Sflleyman Demir«s»n 

KxrUartM 
ZtiJhtfi Akm 

Kwfdhir 
Ali Rxza Been 

Ali Ditaaen 
Dr. Gl. Ziya NuH Birgi 
Hasan Hayri Tan 
Kemalettin Olpak 

Nedim Bozatil: ~^W$ 
Rag& Akea ~'-\ 
Salih Yaigi v| 

Konya '' 
Ali Riza Turel ~' 
Bedis >.\ 
Cemal TeJrin 
Dr. Osman §evki Ulu-
daj . t 
General Ali rFuad Cfe-
besoy 
Kaznn Okay 
Mustafa Halid tlner 
Mustafa Eken 
Nairn Hazim Onat 
Ressam ^evket Dag 

Kutahya 
Dr. Lntfi EJrdar 
Besim Atalay 
Dr. ^akir Ahmed Ediz 
Nasid Ulug 
Omer Bin? 

Malatya 
AbdiilBiuttalib Oker 
Dr.-Hilmi Oyta§ 
Emrullah Barkan 

Mtnisa 
Dr. Saim iFzel 
Kiad Akeken 
Osman Er în 
Tahir mtat 
Tasar Ozey 

Matdin 
Abdurrezzak §atana 
Dr. Riisa Levent 
Edip Ergin 
Hilmi Coruk 
Irian Ferid Alpaya, 

Mudla 
Husnu Kitabci 

§evki ^> | l t i 

Ahmed Vefik Ulueay 
Dr. Abcavaya 
Klmil Irdelp 

Ordu 
Dr. Ziya Niki Yaltinm 
Hamdi Yalman 
Ismail Qamas 

1̂986 1 C : 1 

Ji46 



t r f e 11-6,1936 0 : 1 
Muhiftin Baha P a n 
Selimf Snn Tarcan 

I Samsun 
Ali T|iiiali 
Dr. jLnn. Sirel 
Meliha Ulas 
Ruserjj Barkm 
Zfiht^s Durukan 

| 8eyh$n 
Ali l^tinif Yegena 
EsmafNayman 

General Naci Eldeniz 
Ibrahim Mete 
Omer Biger 
Tevfik Tarman 

§evki Susoy 
Sinob 

Cevdet Kerim Ineedayi 
Hulusi Orucoglu 
Hiisamettin Okan 

Stvas 
Gl. Akif Oztekin Er-
demegil 
Ismail Memed Ugur 
Rasim Basara 
Sabiha GSrkey 
§emsettin Giinaltay 
Ziya Basara 

TeMrdafi 
Paik Oztrak 

Rahmi Apak 

Galib Pekel 
General Sitki tike 
Nazim Poroy 
Resai Erisken 
Sureyya Tevfik Genoa 

Trabzon 
Danis Eyuboglu 
Mitat Aydm 
Raif Karadeniz 
Seniha Hizal 
Sim Day 
Stileyman Sim Gedik 

Vrfa 
Behcet Giinay 

General Ahmed Yazgan 
Van 

Hakkr Ungan 
Ibrahim Arras 
Munib Boya 

Yozgad 
Emin Draman 
Omer Evci 
Sungur 

Zonguldak 
Dr. Mitat Altiok 
Esad Qakmakkaya 
Hasan Karabacak 
Raif Ding 
Rif at Vardar 

[Beye i§tirah etmeyenler] 

Afyon Karahisar 
Ali Q&inkaya (Bakan) 

j Amasya 
Esad tJras 
Ismail Hakki Mumeu 
Nafiz jAktm (Izinli) 

Ahmecj Ulus 
Aka (|unduz 
Dr. Tajptas " 
Falih ffafki Atay 
KamalfAtaturk (R. C.) 
Rasim i Aktar 
§akir fgxnnar 
Yahya [Galib Kargr 

Antalya 
Dr. Gemal Tunc* 
Rasih Kaplan 
Tayfurj Sokmen 
Turkftii Bastug 

Aydtn 
AdnanjErteMn (Izinli) 
Dr. Mazhar Germen 
Nazmi {Ttiptooglu 
Tahsin (San 

Bal%kesir 
Genera^ K4znn Ozalp 
(Bakaii) 
Hayrsttin Karan 
Ismail Hakki Uzungar-
9 * 

Orge Bvren 
Bayaztd 

Ubeydullah 
BUecik 

tbrahim Qolak 
Bolu 

Cemal HUsn'u Taray 
Cevad Abbas Giirer 
Hasan Cemil Qambel 
(Izinli) 

Burdur 
Halid Onaran 
Ibrahim Necmi Dilmen 
Mustafa §eref Ozkan 

Bursa 
Asaf Doras 
Atrf Akguc, 
Dr. Sadi Konuk 
Esad Sagay 
$ekibe Insel 

QanakkaU 
Ahmed Cevad Emre-

Dr. Mustafa Bengisu 
SUM Yasm 

Canktn 
Mustafa Abdfflhalik 
Renda (Baskan) 
Mustafa Onsay 
Ziya Esen 

Qofuk 
Akif Akyfiz 

Asrm Us 
Atrf Tiizun 
Fuad Bulca 
Hasan Cavid 
tlyas Sami Mus 

Qorum 
AJi Riza Ozeng 
Eyub Sabri Akgol 

Denizli 
Dr. Hamdi Berkman 
Haydar Riista Oktem 
Mazhar Miifid Kansu 
Necib Ali KuQuka 
Yusuf Baskaya 

Diyarbekir 
Tevfik Bilge (Izinli) 
Zeki Mesud Alsan 

Edirne 
Faik Kaltakkrran 
§eref Aykut 

EUzie 
Pazil Ahmed Aykae, 
Fuad Agrali (Bakan) 
Hasan Tahsin Berk 

Erztncon 
Aziz Samih liter 
Hikmet Isik 
Saffet Ankan (Bakan) 

Erzurum 
Dr. Saim Ali Dilemre 

Etkijehir 
tstemat Ozdamar 
Osman tsin 
Yusuf Ziya Oaer 

Gati Anteb 
Bekir Kaleli 
Omer Asnn Aksoy 

Giresun v 

Tank Us 
Ismail Sabuncu (Izin-
H) 
Sadri Maksudi Arsal 

Qumtyane 
Ali $evket Ondersev 
(Izinli) 
Durak Sakarya 
Hasan Fehmi Atag 

tgel 
Ferid CeUU Guven 
Fikri Mutlu 
Hamdi Ongun 

Istanbul 
Abdiilhak H&mid Tar-
han 
Ahmed Hamdi Denis-
men 
Ali Barlas 
General Refet Bele 
General §ukru Gokberk 
Halil Etem Eldem 
Salah Oimcoz 

— 246 



hmir 
Celal Bayar (Bakan) 
Dr. Tevfik Rustu Aran 
(Bakan) 
Halil Mentese 
Hamdi Aiksoy 
Husntt Qatar 
Mahmud Esad Bozkurd 
$iikru Saraeoglu (Ba
kan) 

tsparta 
Ibrahim Demiralay 
Kam&l tJnal x 

Ears 
Baha Ongoren 
Esad Ozogoz 
Memed Fnad KSprfilft 
(taer K&mil Kuntay 

Kcutamonu 
Dr. §ukru $enozan 
Dr. Tevfik Asian 
Ibrahim Qarantay 
§erif tlden 

Kayseri 
Ferruh Gupgiip 
Nahid Kerven 
Resid Oraoy 
Veli Yasm (tzinli) 

Kirklartli 
Dr. Fuad Umay 
§evket Odtil 

Ktr§ehir 
Hazim Borekcji 
Lutfi Mfifid Ozde? 
Memed Seyfeli 

I : 78 11-6 
Kocoeli 

Siireyyn Yigit 
Konya 

Ahmed Hamdi Dikmen 
Ali Muzaffer Goker 
Kazim Gurel (tzinli) 
Mustafa Ulusan 
Tevfik Pikret Silay 
(Oruntak) 

KUtahya 
tbiahim Dalkilic. 
Memed Somer 
Muhlis Erkmen (Ba
kan) 
Rerseb Peker 

Malatya 
tsmet tnonu (Basbakan) 
General Osman Kopta-

Mahmud Nedim Zabci 
Mihri Pekta? 
Osman Taner 
Vasif Qmaj 

Manim 
Hikmet Bayur 
Kazim Nam! Durn 
Kenan Orer 
Ref ik Inee 
Sabri Toprak 
Turgud Tnrkogln 

Maraf 
Haiwn Resid Tmnknd 
Kemal Kusun 
Memed Erten 

-1936 0 : 1 
Mitat Alam 
Nnri Ural 

Hardin 
Osman Dinger 
Riza Erten 

Mujfla 
Dr. Huseyin Avni Ercan 
NuriTuna 
§ukru Kaya (Bakan) 
Yunus Nadi 

Hakki Kilicoglu 
Naki Yueekok 
§ukru Ataman 

Ni$ds 
Cavid Oral (tzinli) 
Dr. Rasim Perid Talay 
Faik Soyln 
Halid Mengi T 

Ordu 
Ahmed thsan Tokgoz 
Ali Canib Yontem 
(IzinK) 

Samtun 
Btem Tnncel 
Memed Ali Yoruher 
Memed Gunesdogdu 
(tzinli) 

Seyhan 
Damar Anko&lu 
Hilmi Uran 

Siird 
HuOri Aydm 
Ismail Mxistak Mayakon 

m •• 

Mahmud Soydan 
Sinob 

Dr. Galib tlstiin 
Yusuf Kemal Tengiraenk 

Swas 
Mitat §ukrti Bleda 
Necmettin Sadik 
Remzi Qiner 
Vasf i Rasid Sevig 

Tskirdafi 
Cemil Uybadin 
§akir Kesebir 
Yahya Kemal Beyatli 

Tokad 
Hurrem Ergun ^ 
Husnii Kqnay 

Trabeon 
Halil Nihad Boztepe 
Hamdi tftkumen 
Hasan Saka 

Urfa 
Ali Saib Ursavaj 
Fuad Gb'kfeudak 
Memed Emin Yurdakul 
Muhiddin Dinc.soy 
Ref et Ulgen 

Yotgad 
Avni Dogan 
Ekrem Pekel 
S i m I501 

Zonguldak 
Halil Turkmen 
Ragib Ozdemiroglu 
Receb Zuhttl Soyak 
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S. Sayisf: 265 
§urayi devlette rtiunhal bulunan iki azalik i?in segim yapii-
masi hakkinda Basvekalet tezkeresi ve Adiiye ve Dahiliye 

encumenlerinden murekkeb muhtelit encumen 
mazbatasi (3/253) 

T. G. 
Ba§vekdlet 

Yazi i§leri mudiirlugii 
Say%: 6/2034 

B. M. M. Yuksek Reisligine 

Mebus olan Edib Keuial Ergiiiden ve tekaiid olan Ali Rizadan niiinhal kalan §urayi devlet aza-
liklarma mimasiplerinin Biiyiik Meclisge segilmesine miisaadelerini arzederim. 

9-VI-1936 
Bagvekil 

""*'" " ' t. tnonu 

T. B. M. M. 
Adiiye ve Dahiliye encumen-
den murekkep muhtelit encu

men 
Karat No. 1 

Esas No. 3/253 

10 -VI - 1936 

Yii&sek Reislige 

Miinhal bulunan iki §urayi Devlet azaligi 
igin intihap yapilmasi hakkmda Basvekaletin 
10 haziran 1936 tarihli ve 6/2034 numarali tez
keresi Adiiye ve Dahiliye encumenlerinden mu
rekkep Muhtelit enciimende Adiiye ve Dahiliye 
vekilleri de hazir oldugu halde okundu. 

§urayi Devlet kanununun 3 ncii maddesi mu-
eibinee iki miinhal azalik i<jin iig misli namzet 
segilmis ve isimleri asagida gosterilmistir. 
Salahattin Maliye vekaleti hukuk miisaviri 

Hazim Srvas valisi 
Talat §urayi Devlet Basmuavini 
Chidi §urayi Devlet bas muavini 
Ali Riza Bilecik valisi 
Halit Zonguldak valisi 

Bunlardan ikisinin §urayi Devlet azaligxna 
intihabi hususunun Umnmi Heyete arzi igin Yiik

sek Reislige sunulur. 

Ad. E. R. Muh. Da. E. R. 

M. Qagil 

Aza 
Urfa 

B, Tiinay 

Aza 
Tokad 

G. Pekel 

Aza 
Ankara 

2*. N. Ancan 

Aza 
Bursa 

F. Guvendiren 

C. Uybadm 

Aza 
Urfa 

M. Dingsoy 

Aza 
Konya 

B. Tiirek 

Aza 
Urfa 

F. Gbkbudak 

Aza 
Kocaeli 
R. Akca 

M. M. 
Mardin 

E. Ergin 

Aza 
Qorum 

1. Kemal 

Aza 
tcel 

H. Ongun 

Aza 
Kocaeli 
8. Yargx 

Aza 
Trabzon 

B. Karaderm 



Aza 
Erzurum 

'\ Sirmen 
Aza 

Samsun 
E. Tuned 

Aza 
Ainasya 
E. Uras 

Aza 
Erzurum 

Z. Soydemir 
Aza 

Qoruh 
/ / . Kurfkan 

Aza 
Qoruh 

A. Tilziin 

Aza 
Kutahya 
M. Somer 

Aza 
Balikesir 
0. N. Burcu 

Aza 
Takad 

H. Ergun 

Aza 
Srvas 

8. Oorkey 
Aza 

Antalya 
7?. Kaplan 

Aza 
Zonguldak 
R. Vardar 

Aza 
Qanakkale 

H. Ergeneli 
Aza 

Tekirdag 
F. Oztrak 

Aza 
Erzincan 

A. Firat 
Aza 
Kocaeli 

H. Tav 
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S. Sayisi: 253 
Askerlik kanununun 34 ncu maddesinin <(B» ve 35 nci 
maddesinin "C„ fikralanna birer fikra eklenmesi hakkinda 
kanun layihasive Mill? mudafaa encumeni mazbatasi (1/587) 

T. C. 
Basvekdlet 2 -VI - 1936 

Kararlar miidiirlugu 
Sayi : 6/184.9 

Biiyiik Millet Meclisi Yiiksek Reisligine 
1111 sayili askerlik kanununun 34 ncii maddesinin «B» ve 35 nci maddesinin «C» fikrasina 

birer fikra ilavesi hakkinda Milli Miidafaa vekilligince hazirlanan ve tcra Vekilleri Heyetince 
30 - V - 1936 tarihinde Yiiksek Meclise arzi kararlastirilan kanun layihasi esbabi mueibesile birlikte 
sunulmustur. 

Basvekil 
/ . Inonu 

Esbabi oiucibe 

Memleket icinde havaeiligm eliemmiyet.ini tanitmak, gencligi hava sporima tesvik ve ayni 
zamanda halkin yardimmi fazlalastirmak maksadile Tiirk hava kurumu tarafmdan Tiirk kusu 
nami altinda bir u§us subesi agilmistir. Ordunun hava ihtiyatlarini teskil etmek uzere bumiiesse-
seden ordu hesabina da istifadelerde diisiiniilerek bilhassa miinevver genglerin Tiirk kusuna rag-
betini arttirmak ic.in (C) brevesini almis olanlar 18 aylik kisa hizmete tabi tutulmak istenmistir. 

2 — Orta veya yiiksek bir mektebi bitirdikleri sene icinde son yoklamalari yapilacak olanlar, 
yoklaraa sirasmda mektep miidavimi olmadiklari ve kayit ve kabul zamani olmadigmdan dolayi 
daha yiiksek mekteplere girememis olduklari icjii ertesi seneye birakilamamaktadirlar. 

Bu bapta kendilerinin bir taksiri olmadigi halde daha yiiksek tahsilden imahrum birakilmalari 
muvafik goriilemediginden son yoklamalari sirasmda orta veya yiiksek bir mektebi bitrerek kayit 
ve kabul zamani olmadigmdan dolayi memleket icinde veya disinda daha yiiksek mekteplere gire
memis olanlardan mezkur mekteplere girerek o sene icinde A^esika gonderenlerin de ertesi seneye terk 
hakkmdan istifade etmeleri cihetine gidilmistir. 

Mill! Miidafaa encumeni mazbatasi 

T. B. M. M. 
M. M. Encumeni 9-VI-1936 

Karar No. 39 
Esas No. 1/587 

Yiiksek Baskanliga 

1111 sayili askerlik kanununun 34 ncii mad- killigince hazirlanan ve tcra Vekilleri Heyetin-
desinin (B) ve 35 nci maddesinin (C) fikrasma ce Yiiksek Meclise arzi kararlastirilan kanun 
birer fikra ilavesi hakkmda Milli Miidafaa ve- layihasinm esbabi mueibesile birlikte gonderil-



— 2 
digine dair olup encumenimize havale edilen 
Basvekaletin 2 haziran 1936 tarihli ve 6/1849 
numarali tezkeresi enciimenimizde Mill! Miidafaa 
vekilliginden gonderilen memurile okundu ve 
goriisuldii: 

Gerek Tiirk havaciligma tesvik i§in Turk ku-
su tesekkiiliinde (C) brevesini alanlarm hizmeti 
askeriyeleri ve gerek son yoklama sirasinda orta 
okul ve yiiksek bir mektebi bitirerek kayid ve 
kabul zamani olmadigmdan dolayi memleket 
i^inde veya disinda daha yiiksek mektebe gir-
me ve ertesi seneye terkedilme tarzi hakkinda-
ki esbabi mucibe enciimenimizce muvafik gorii-
lerek kanun layihasi aynen kabul edilmistir. 

Yiice Kamutaym acele tasvib nazarina arze-

dilmek iizere Yiiksek Baskanliga sunulur. 

M. M. E. Reisi 
Istanbul 

8. Gokberk 

Antalya 
G. Mengiliborii 

Elaziz 
Ahmed 8. Ohkay 

Kirsehir 
L. M. Ozdes 

Mugla 
N. Tuna 

Kars 

M. M. 
Diyarbekir 

K. Sevuktekin 

Balikesir 
G. Esener 

Erzurum 
A. Akyilrek 

Kocaeli 
N. BozaUk 

Samsun 
R. Barkm 

Urfa 

Katib 
Erzurum 
13. Kocak 

Balikesir 
ffacim Kezer 

Istanbul 
Dr. II. $. Erel 

Manisa 
K. N. Duru 

Tekirdag 
R. Apak 

Ilusrev Kizildogan Ahmed V. Yazgan 

HttKtfMETlN TEKLlFl 

1111. sayili askerlik kanununun 34 ncu mad-
desinin (B) ve 35 nci maddesinin (G) fikrala-
rina hirer fikra ildvesi hakkinda kanun IdyiJwsi 

MADDE 1 — Askerlik kanununun 34 ncii 
maddesinin (B) fikrasmm sonuna asagidaki fik
ra ilave olunmustur: 

(Orta mekteb derecesinde tahsili olup ta 
Tiirk ku§u (C) brevesini almis olanlar 18 ay) 

MADDE 2 — Mezkur kanunun 35 nci mad
desinin (0) fikrasmm sonuna asagidaki fikra 
ilave olunmustur: 

(Son yoklama srrasmda orta veya yiiksek bir 
mektebi bitirerek memleket iginde ve dismdaki 
daha yiiksek mekteplere, kabul zamani olma
digmdan dolayi girememis olanlar o sene igin-
de girerek lazimgelen vesikalan gonderdikleri 
takdirde ertesi seneye birakilirlar.) 

MADDE 3 
teberdir. 

Bu kanun nesri tarihinden mu-

MADDE 4 — Bu kanunun hiikiimlerini yii-
riitmege Icra Vekilleri Heyeti memurdur. 

30-V-1936 
Bag V. 

1. Inonil 

Da. V. 
8. Kaya 

Mi". V. 
8. Arilcan 

S. 1. M. V. 
Dr. Li. 8 ay dam 

Ad. V. 
8. Saragoglu 

Ha. V . 
Dr. T. R. Aras 

Na. V. 
A. (Jclinkaya 

a. l. v. 
liana Tarhan 

M. M. V. 
K. Ozalp 

Mai. V. 
F. Agralt 

Ik. V. 
C. Bayar 

Zr. V. 
At. Erkmen 

»m« 
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S. Say i si: 251 
Askeri ve mulki tekaud kanununa bazi hiikumler eklenme-

sine dair Butge encumeni mazbatasi (5/31) 

Butge encumeni mazbatasi 

T. B. M. M. 
Biitge encumeni 

M. No. 195 
Esas No. 5/31. 

9 - VI -1936 

Yuksek Reislige 

Devlet demiryollan ve tnhisarlar idareierin-
de daimi ve miiseecel vazife kabul edenlerden. 
ewelee tekaiide tabi maasli Devlet hizmetlerinde 
buhmmus olanlar igin mezkur idarelere aid 
tekaud kanunu layihalarmda Hukumet^e bazi 
hiikiimler teklif edilmi§ti: 

Enciimenimiz bunlara aid layihalarm iniiza-
keresi sirasmda bu isi ayrica tetkik ederek ayri 
bir layiha ile Umumi Heyete arzrru kararla§tir-
mis ve bu sebeple mezkur layihalardan buna 
aid hiikiimler cjkarilmis. ve bu hususta yapila-
cak tetkikatm baskaca Heyeti Umumiyeye arze-
dilecegi gerek mazbatamizda ve gerek Heyeti 
Umumiyeye vaki izahatimizda arzedilmisti. 

Yapilan tetkikat neticesinde bu gibi memur-
lar hakkinda 2159 numarali kanunla maaslari 
iicrete <jevrilen tuz memiurlan i^in mezkur kanunun 

7 nei maddesile kabul olunan sekilde bir kanun 
tedvini bu gibilerin hukukunu muhafaza nokta-
smdan muvafik olacagi kararlastirilmistir. Bu 
esas dairesinde hazirlanan layiha miistacelen 
miizakere edilmek dilegile Umumi Heyetin tas-
vibine konulmak iizere Yuksek Reislige sunuldu. 

R. V. 
Isparta 

M. Vnsal 
Qorum 

M. CanteJrin 
Giimiisane 

D. Sakarya 
Ordu 

//. Yalman 
Sivas 

R. Qiner 

M .M . 
Trabzon 

Sf. Bay 
Qorum 
E. 8. Akgol 

Izmir 
K. Inang 
Seyhan 

N. Eldeniz 

Katib 
Istanbul 
F. Oymen 

Diyarbekir 
R. Bekit 

Mus 
$. Qiloglu 

Srvas 
R. Basara 

BttTQE ENCttMENlNtN TEKLM 

1683 numarali askeri ve mulM tekaud 
kanununa hazi Ttukumler eklenmesine 

dair kanun layihasi 
MADDE 1 — Ewelee tekaud hakkmi haiz 

Devlet memurluklarmda istihdam edilmis olan-
lardan Devlet demiryollan ve tnhisarlar umum 
mudiirliiklerinde ve miilga Tiitttn, miisMrat ve 
barut inhisarlarmm Devletge idare edUdigi dev-
relerde bu idarelerde miiseecel ve daimi vazife-
lerde iicretle istihdam edilenlerin tekaiitliikleri 
hakkmda asagidaki hiikumler tatbik olunur: 

A - Bunlardan maasli memuriyet miiddeti on 
bes, seneyi dolduranlarm bu idarelerde iicretle 
gegirdikleri hizmet miiddetleri tekaiitluk miid-
detine ilave edilir ve bunlara veya yetimlerine 

1683 numarali kanun mucibince tekaiide tabi son 
memuriyet maaslari iizerinden mezkur kanu
nun hukiimlerine ve hizmetleri mecmuuna gore 
tekaud maasi tahsis olunur. 

Bunlar Devlet demiryollan ve Inhisarlar 
umum mudiirliiklerindeki tekaud sandigma ai-
dat vermeyecekleri gibi bunlar hesabma bu ida-
reler biitgelerinden de bu sandiga para verilmez. 

§imdiye kadar mezkur idarelerin tekaud san-
diklari icin bunlarm ayliklarmdan kesilen pa
ralar kendilerine ve idareler butgesinden verilen 
paralar da miiteferrik varidat olarak irad kay-



dedilmek uzere bu idarelere temettiilerile birlik-
te iade olunur. 

B - Bunlardan maasli hizmet miiddetleri on 
bes. seneyi doldurmami§ olanlarm iicretli hiz-
metleri tekalid hesabinda sayilmaz. Bunlardan 
arzu edenlere sene kesirleri tarn sayilinak iizere 
filen maasli memuriyette gegen her hizmet se-
nesi icin son memuriyetlerine muhassas asli ma-
asm iki misli tazminat olarak verilir. Bu yol-
da tazminat alanlarm gegen maasli hizmetlerin-
den dolayi tekaiid haklari sakit olur. 

Bu gibilerin Devlet demiryollari ve Inhisar-
lar umum mudurliigunun tekaiid sandiklarmda-
ki haklari mahfuzdur. 

MADDE 2 — Birinci maddenin (A) fikra-

sinda yazili memurlardan mezkur fikra hiikmii-
niin haklannda tatbikmi istemeyenler bu ka-
nunun nesrinder itibaren bu kararlarini iig ay 
zarfmda bir beyanname ile mensup olduklari 
umum miidiirluge bildirmege mecburdurlar. Bu 
suretle miiraoaat edenler hakkmda mezkur 
(A) fikrasi hukmu tatbik edilmez. Bunlarm 
1683 numarali kanun hiikmiine gore haklari 
mahfuz tutulmakla beraber idarelerdeki tekaiid 
sandiklarma i§tirakleri devam ettirilir. 

MADDE 3 — Bu kanun ne§ri tarihinden 
muteberdir. 

MADDE 4 — Bu kanunun hukiimlerini ic-
raya Maliye, Nafta ve Giimriik ve inhisarlar ve-
killeri memurdur. 

* 
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8. Say 191.: 245 
Devtet kitaplari mutedavil sermayesi hakkindaki 2133 sayil* 
kanunun 4 ncu 'maddesi hukmunun ug yil uzatilmasina 

dair kanun layihasi ve Maarif ve Biit?e enciimenieri 
mazbata!an (1/548) 

• T. a 
Basvekalet 13-Y-i936 

Kararlar miidurliifjii 
tiayi : 6/1549 

Buytik Millet Meclisi.Yiiksek Reisligine 

2133 sayili kanunun 4 ncii maddesi hukmiinun IIQ yil uzatilinasi hakkinda Maarif vekilligiiv 
ce hazirlanan ve lera Vekilleri Heyetince 11 - V -1936 da Yiiksek Meclise arzi kararlagtinlan 
kanun layihasfesbabi mucibesile birlikte sunulmustur. 

Ba§vekil 

/ . Inonil 

Mucib sebepler layihasi 

Okul kitaplarimn Kiiltiir bakanliginca bastirclmasi hakkindaki 2259 sayili kanunun hiikum-
lerine gore bakanligimizea hazirlattinlarak Devlet adina ne§rettirilecek olan her ders igin bir 
tek kitab isi, okul programlarmda yeniden esasli ve genis. bir islah ameliyesine ba§lanmi§ 
olmasi ve buna dil devriminin istedigi incelemelerin de inzimam etmi§ bulunmasi sebeplerile 
heniiz tamamen basanlamamis, ve 2133 sayili kanunun bu kitaplarm ne§ri igin verdigi 350 000 
liralik salahiyetten yalniz 100 000 liralik bir kredi a^mak hususunda istifade edilmi§tir. 
Bu kredi ve 1933 - 34, 1934 - 35, 1935 - 36 ders yiilari ba§inda okiil kitaplari satisjndan hasil 
olan para ile de bu yillarm okul kitaplari ihtiyaQlarinm teminine cali§ilmi§tir. 

Bu uq ders yili ic,inde agilan kredi ile temin olunan paranin iistiine konulan sati§ geliri, bun-
lara mukabil bastinlan okul kitaplarimn tu tanni ve bu kitaplardan satilan ve elde kalan mik-
tarlari gosterir bir hesab hulasasi baglidir. 

Yukarida arzolunan sebepler dolayisile gayeye erisjnek iejn zamana olan ihtiyae. goz online 
alinacak olursa gelecek ders yiilari ihtiyaclari iqin yeniden bastinlacak kitaplar dolayisile 
liizumu bulunan tahsisatm da son lie, yil iginde oldugu gibi yine kredi ile karsjlanmasina ve 
bu kredi haddinin de biitiin okul kitaplarimn hep birden basilmasma yetecek kadar olmasma 
zaruret bulundugundan iligik kanun layihasi tanzim ve teklif olunmu§tur. 



Maarif enciimeni mazbatasi 

T. B. M. M. 
Maarif e ncihncni 

Kara?- No. 10 
Esas No. 1/548 

8 - VI -19 3d 

Yiiksek Baskanliga 

2133 sayili kanumui 4 iicii maddesi hiikmii-
niin tic yil da ha iizatilmasi hakkinda olup Basba-
ka.nl.igm 13 mayis 1936 tarih ve 6/1549 sayili tez-
keresile Biiyiik Meclise gonderilen kanun tasa-
ri encumenimizde konu§uldu: 

Hukmiietfje mucib sebepler mazbatasinda ya-
zili sobeplere vc bu mazbataya iligik hesaplara 
gore boyle bir kredinin tekrar agilmasma liizum 
gorulmiis, ve kanim tasari oldugu gibi kabul edi-

lerek Kamutavm tasvibino sunulniustur. 

Maarif E. Reisi 
Erzurum 

Nafi Kansu 
Aza 

Konya 
§evket Bag 

Aza, 
Ei'zinean 

IT. Isik 

Bu. M. M. 
Urfa 

R. Dig en 
Aza 

Antalya 
T. Ba§tug 

Aza 
Trabzon 

IIalii Nihad 

Katib 
Trabzon 
S. Hizal 
Aza 

Izmir 
II. A. Yiicel 

Aza 
Trabzon 

/ / . Dlkiimcn 

Biitge enciimeni mazbatasi 

T. B. M. M. 
Biitge encumeni 
Mazlata No. 192 

Esas No. 1/548 

Yiiksek Reislige 

9-VI-1936 

Devlet kitaplari miitedavil sermayesi hakkm-
daki 1 nisan 1933 tarih ve 2133 numarali kanu-
nun dordiincu. maddesi hukmiiniin iic, yd uzi-
tilmasrna dair olup Basvekaletin 13 mayis 193d 
tarih ve 1549 sayili tezkeresile Yiiksek Meclise 
sunulan kanun layihasi Maarif eneiimeninin maz-
batasile birlikte encumenimize verilmis olmakla 
Maarif -vekili hazir oldugu halde okundu ve ko-
nusuldu : 

Bu layihanin tanzimini icap.ettiren sebebbr 
hakkinda esbabi mucibede yazili hususat ve ay-
rica enciimende verilen izahat yerinde goriilmiis 
ve teklif olunan kanun layihasi sekle aid degisik-

likle kabul edilmistir. 
Miistacelen miizakere edilmesi dilegile umumi 

heyetin tasvibine konulmak iizere Yiiksek Reis
lige sunuldu. 

M. M. Katip 
Trabzon Istanbul 
Sim Day F. Oymen 

Qorum Diyarbekir 
E. 8. Akgol R. Bekit 
Mus Ordu 

§. Ataman II. Yalman 
Sivas Sivas 

R. Qiner R. Basara 

R. V. 
Isparta 

Mukerrem Dnsal 
Qorum 

M. Cantekin 
Giimusane 
D. Sakarya 
Seyhan 

N. Eldeniz 

( S. Sayisi : 245 ) 
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HUKttMETlN TEKLlFl 

2133 sayili k&munun 4 ncii maddesi hukmiinun 
ug yil uzahlmasi hakkmda kanun layihasi 

MADDE 1 — 2133 sayili ve 1 - IV - 1933 
tarihli Devlet kitaplari miitedavil sermayesi 
hakknidaki kanunun 4 ncu maddesi hukmu tig 
yil daha uzatilmi^tir. 

MADDE 2 — Bu katnunun hiikmii nesri ta-
rihinden baslar. 

MADDE 3 — Bu kanunun hukiimlerini Ma-
liye ve Maarif vekilleri yerine getirecektir. 

12 - V - 1936 

Ba§ V. 
/. tnonii 

Da. V. 
§; Kaya 
Ml V. 

8. Arikan 
S. t. M. V. 

Ad. V. 
§. Saragoglu • 
Ha. V. V. 

$. Saracoglu 
Na. V. 

A. Qetinkaya 
G. I. V. 

r. R. Saydam Rana Tarhan 

M. M. V. 
K. Ozalp 
Mai. V. 

F. Agrah 
Ik. »V. 

C. Bayar 
Zr.V. 

M. Erkmen 

BtlTQE ENCttMENtNl NDEGt§TlRl§l 

Devlet kitaplari miitedavil sermayesi hakkmddki 
2133 sayili kanunun 4 ncii maddesinin hiikmiiniin 

iig yil uzahlmasi hakkmda kanun layihasi 

MADDE 1 — Devlet kitaplari miitedavil 
sermayesi hakknidaki 1 nisan 1933 tarih ve 
2133 sayili kanunun dorduncii maddesi hiikmii 
1938 mali yili sonuna kadar uzatilmistrr. 

MADDE 2 — Bu kanun nejfri tarihinden mu-
teberdir. 

MADDE 3 — Bu kanujnun hukiimlerini icra-
ya Maliye ve Maarif vekilleri memurdur. 

» © - « 
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S. Sayisi: 249 
Doy?e bank eimde bulunan Ergani bakiri Turk anonim ?ir-
keti hisse senetlerinin satin almmasina dair Hukumetle 
mezkur banka arasrnda aktedilen mukavelenin tasdiki ve 

tahsisattrttra temirM sureti hakkmda kanun layihasi ve 
tktisad ve Bfitge enciimenleri mazbatalan (1/573) 

T. C. 
Ba?vekalet 22 -V -1936 

Kamrlctr miidurlugii 
8ay% : 6/1721 ' . 

Biiyttk Millet Meclisi Yuksek Reisligine 

Doyge bank elinde bulunan Ergani bakiri Tiirk anonimi sirketi hisse senetlerinin satin alinmasma 
dair Hukumetle mezkur banka arasrnda aktedilen mukavelenin tasdiki ve tahsisatinin sureti te-
mini hakkmda Maliye vekilligince hazirlanan ve Icra Vekilleri Heyetinee 21 - V -1936 tarihinde 
Yiiksek Meclise arzj kararlastinlan kamin layihasi esbabi mueibesile birlikte sunulmustur. 

Basvekil 
1. tnontt 

Esbabi mucibe 

Etibankm maksadi tesekkulii ile yakin alakasma binaen Ergani bakiri Tiirk anonim sirketinin 
ecnebilerin ellerinde bulunan hisse senetlerinin satin almarak mezkur bankanm i^tirakinin artti-
rilmasi ve bu suretle bu maddenin tamamile kontrolumuz altma almmasi liizumlu gorulmiis oldu-
gundan sermayesi lie, milyon Tiirk lirasi olan mezkur sirketin nisif sermayesine sahib olunan Doyge 
Bank und Diskonto Gezelsaft ile yapilan miizakere neticesinde beheri on lira itibari kiymette bulu-
naji 150 000 aded hisse senedinin 850 000 lira bedel mukabilinde satin almmasi kararlastirilmistir. 

Bu suretle 2805 numarali kanunun 8 nei maddesi mucibince Hazineee devredilmis olan bir mil
yon lira itibari kiymetteki hisselerle birlikte Etibankm mezkur miiessesedeki istiraki iki buQuk 
milyon liraya tblag edilmig olacaktir. 

Hazirlanmis olan merbut kanun layihasmm birinci maddesi bu husustaki mukavelenin kabul ve 
tasdikini, ikinci maddesi satin almacak hisselerin bedeli i§in odenecek 850 000 liranm karsiiginm 
sureti teminini amir bulunntaktadir. 



tktisad enciimeni mazbatasi 
TIB. M. M. 

Ikttmd encumeni 
Karar No. 32 
Estis No. 1/573 

6 -VI-1936 

Yiiksek Reislige 

Doygebank elinde bulunan Ergani bakiri Tiirk 
anonim sirkcti hisse senetlerinin satin alrnmasma 
dair Hiikumetle mezkur- banka arasinda aktedi
len mukavelenin tasdiki ve tahsisatinm sureti 
temini hakkmda Basvekaletin 22 mayis 1936 ta-
rihli tezkeresile gonderilip enciimenimize hava-
le buyurulan kanun layihasi ve merbutu muka-
vele ve mucip sebebler mazbatasi Maliye vekdi 
hazir oldugu halde tetkik ve miizakere olundu. 

Verilen izahat iizerine Doycebank elinde bu
lunan ve Ergani bakiri Tiirk anonim sirketi ser-
.mayesinin yiizde ellisini teskil eden bir bueuk 
milyon lira itibari kiymetindeki hisse senetle
rinin 850 bin liraya satin almmasinm mezkur 
madenin memleket iktisadiyatina . daha uygin\ 
bir sekilde isletilmesini temin edecek faydali bir 

Biitge encumeni mazbatasi 
D. B. M. M. 

Biitge encumeni 
31. No. 198 
Esas No. 1/573 

Yiiksek Reislige 
Doycebank elinde bulunan Ergani bakiri heyete sunulan 

Tiirk anonim §irketi hisse senetlerinin satin 
alinmasma dair Hiikumetle mez!:ur banka ara
sinda aktedilen mukaveJenin tasdiki bakkinda 
Ba§vekaletin 22 mayis 1936 tarih ve 6/1721 sa-
yili tezkeresile Yiiksek Meelise sunulan kanun 
layihasi tktisad encumeninin mazbatasile bir-
likte enciimenimize verilmis. olmakla Maliye ve-
kili Fuad Agrali oldugu halde okundu ve ko-
nusuldu : 

Ergani bakiri Tiirk anonim §irketinin Doy-
gebank elinde bulunan bedeli tamamen tedi-
ye edilmis, bir buguk milyon lira itibari kiy
metindeki hisse senetlerinin 850 bin liraya 
satin almmasi memleket menfaatine uygun go-
riilmu§ ve Hiikumetle mezkur banka arasinda 
aktedilen mnkavelenin tasdikina dair olan ka
nun l&yihasi esas itibarile kabul edilmigtir. •-

Aneak mezkur mukavelenamenin kanunla 
tasdikina mahal olmadigmdan birinci madde 
ona gore degi§tirildigi gibi Doygebanka veril-
mesi ieab eden 850 bin liranin aynca Umumi 

hareket olduguna ve mnkavelenin tasdiki mu-
vafik olacag'ina kanaat getiren enciimenimiz la-
yihayi aynen kabul etmistir. 

Havalesi mucibince Biite.e encumenine tevdi 
kilmmak iizere Yiiksfek Reislige sunulur. 

Ik. En. Reisi 
Tekirdag 

$. Kesebir 

Afyon 
Berg Tilrher 

Samsun 
Ali Turiali 

Eskisehir 
E. Sazak 

Bu M. M. Na. 
Nigde 

Dr. R, F. Tdlay 

Gazi Antep 
R. Gures 

Giresun 
M. Ktlig 

Katip 
Nigde 

J>r. R, F. Talay 

• Ay dm 
II. Alatas 

Ankara 
A. TJlus 

9-VI-1936 

fevkalade tahsisat kanunu la-
yihasinda karsilig.i.,d,erpi§ edilmis, oldugundan 
bu hiikmiin burada tekrarma mahal gorulme-
mis ve bu scbeple ikinci madde de degis'tirilmi§ 
ve digcr maddelerin oldugu gibi kabulii ka-
rarlastTrilmistir. • 

Mustacelen m-iizakere edilmek dilegile Umu
mi hcj^etin tasyibine koniilmak iizere Yiiksek 
Reislige sunuldu, > 

Re is vekili 
Isparta , 

Milkerrem tXnsal 
Balikesir -

E.Adakan 
Qorum 

E. Sdbri Akgol 
Malatya Diyarbekir 

M. Oker B. Bekit 
Mu§ Ordu 

S. Ataman H. Yalman 
Sivas 

. , M. M, 
Trabzon 

Sim Day -
Qorum 

M. Cantekin 
Giimii§ane 

D. Sakarya 
Mardin 

B. Erten 
Seyhan 

N. El dents 
Sivas 

Bemzi (Jiner B. Basara 
( S . Sayisi : 249 ) 



HttKtfMETlN TEKLlFl 

Doyge hank elinde bulunan Ergani^bakiri Turk 
anonim sirketi hisse senetlerinin satin ahnmasi-
na dair Hukumetle mezkur banka arasmda ak-
tedilen mukavelenin tasdiki ve tahsisahnin sureti 

temini hakkmda kanun layihasi 

MADDE 1 — Ergani bakiri Turk anonim 
§irketinin Doyge Bank und Diskonto Gezel§aft 
elinde bulunan bir buguk milyon lira itiban kiy-
metindeki hisse senetlerinin 850 000 liraya satm 
almmasma dair Hukumetle mezkur banka ara-
smda 30 nisan 1936 tarihinde imza edilmi§ olan 
bagli mukavelename tasdik edilmi§tir. 

MADDE 2 — Birinci maddede mevzubahs 
850 000 lira Eti bank sermayesine mahsuben te-
diye ve fevkalade membalardan bulunacak va-
ridatla mahsub olunur. 

MADDE 3 — Bu kanun ne§ri tarihinden 
mueberdir. 

MADDE 4 — Bu kanunun icrasma Maliye 
vekili memurdur. 

21-V-1936 
Ba§ V. Ad. V. M. M. V. 

1. Inonii §. Saragoglu K. Ozalp 
• Da. V. Ha. V. V. ]\fa. V. 
$. Kaya §. Saragoglu F. Agrali 
Mf. V. ' Na. V. Ik. V. 

S. Arikan A. Qetinkaya C. Bayar 
S. t. M. V. G. I. V. Zr. V. 

Dr. R. Saydam Bana Tarhan M. Erkmen 

3 — 
BttTQE ENCttMENtNtN DEtftSTtRl^l 

Doyge hank elinde hulunan Ergani hakiri Turk 
anonim §irketi hisse senetlerinin satin almmasi-

na dair kanun layihasi 

MADDE 1 — Ergani bakiri Turk anonim §ir-
ketinin Doyge bank und Diskonto Gezel§aft 
elinde bulunan bir buguk milyon lira itibari 
krymetindeki hisse senetlerinin 850 000 liraya 
satm almmasma dair Hukumetle banka arasm-
da mukavele aktine salahiyet verilmigtir. 

MADDE 2 — Birinci madde mucibince satm 
almacak hisse senetleri sermayesine mahsuben 
Eti banka devrolunur. 

MADDE 3 — Aynen 

MADDE 4 — Aynen 

(S . Sayisi: 249 ) 





S;Sayisi':248 
Elektrik miihendisi Kemal Ermanrn ceiBSinin affi hakkinda 

Adliye encumeni mazbatesi (5/30) 

Adliye encumeni mazbaasi 

T. B. M. M. 
Adliye encumeni 

Karat No. 52 
Esas No. 5/30 

9-VI-1936 

Yiiksek Reislige 

Beykoz kundura fabrikasinda elektrik mii
hendisi Ali Kemal tarafindan Biiyuk Meclise 
sunulnp Arzuhal enciimenine havale biiyurulan 
ve mundericatma gore, fennin usul ve tarifatma 
iiygun olmayarak fabrikada bir tezgahm isjeme-
si ic,in cereyan vermek iizere Qektigi elektrik te-
line fabrika amelesinden Sadullahin dokunma-
sile oliimiine sebebiyet verdiginden tlskiidar 
ceza hakimliginden hiikmedilip Temyiz mahke-
mesince tasdik edilen ilamla mahkum bulun-
dugu sekiz ay hapis cezasinm affine dair olan 
dilekge, dahili nizamnamcnin 54 neii maddesi 
mucibince af dilegi nazara almarak Arzuhal 
encumeni tarafindan Adliye enciimenine havale 
olunmakla Adliye vekili ve Ceza isleri umum 
miidurii huzurlarile bu dilekge ile ili§ik olarak 
gonderilen kagitlar ve Adliye vekaletinin bu 
i§e aid enciimene yolladigi dosyadaki ilamlar 
okundu. 

Hadise, Beykoz fabrikasma bir tezgahm i§- _ 
letilmesi igin elektrik cereyani vermek iizere 
fabrikanin elektrik miihendisi olan miistedi Ali 
Kemalin emir ve tarifi ile binanin alt katinda 
bir pencerenin oniinden kirk santimetre yaki-
nmdan ve alt kismmdan yiiz on santimetre ve 
topraktan iiq metre yetmis. santimetre yiiksekli-
ginde bir tel gekilmis, ve tehlike oldugundan te
le yakla§ilmamasi biitiin ameleye tenbih edilmis, 
ve bu pencere girip gikaeak bir yer olmadigi 
halde olen amele Sadullah pencereye dayali mer-
divenden fabrika bahgesine §ikmak iizere iner-
ken tele dokundugu ve bu yiizden olumiin vu-
kua gelmesidir. 

Mahkemeee vukuf ehli raporu ve ke§if vara* 
kalarma gore gekilen telin fennin tarifatma uy-

gun olmadigmdan miihendis Ali Kemalin Sa* 
dullahin oliimiine sebebiyet verdigi kanaatile 
bir sene hapis cezasina ve takdiri hafifletici se-
beb goriilerek cezamn indirilmesine karar veril-
mi§ ve temyiz edilen bu hiikiim Temyiz mahke-
mesi dorduncii ceza dairesince tasdik oluna-
rak katile§mi§tir. Mahkum Ali Kemal de ceza-
sini Istanbul ceza evinde Qekmekte bulunmu§-
tur. 

Miistedinin aleyhinde verilmis olan hiikiim-
de adli hata bulundugu beyanile serdettigi se-
bepler arasinda : 

A) Hadise sirasmda kendisinin orada bulun-
madigini ve daha evvel tehlike hakkmda ame
leye tenbihat icra ettigini, 

B) Memleketimizde elektrik tesisati hakkm
da bir nizamnaine mevcud olmadigmi beyanla 
Nafia vekaietinden yazilmis 29 - XI - 1936 tarih 
ve 2779 sayili tezkere ile bu iddiayi tesbit et-
mektedir. 

Nafia vekaietinden Ali Kemale yazilmis olan 
tezkerede, elektrik tesisati i<jin bir nizamname 
yapilmamis olduguni* ve yalniz Istanbul elek-
tirik §irketinin imtiyazi hududu iginde 1329 ta-
rihli bir nizamnamenin meri bulunmakta oldu-
gu ve Alman elektrik nizamnamesinin tatbiki 
mecburi olmadigi yazili bulunmaktadir. 

C) Hadisenin vukubuldugu yer kapi ve ge-
git yeri olmadigi ve yerden iig buguk metreden 
fazla yiiksek oldugunu ve olen amelenin bura-
dan gecmekle oliimiine kendisinin seibebiyet ver
digi, 

D) Olen amelenin mirasgilarma fabrikaca 
tazminat verildigi, 



2 
E) (>Jeri amelenin rulu haleti itibarile suur-

suz ve mutecessis oldugu ve iyi sayilmayacak 
ahlaki hareketlerile beraber elbisesile iskeleden 
kendisini denize atmak gibi hallerile halki ken-
disi ile alakalandrrmak suretinde gayri tabiilik-
leri Beykoz ahalisince malum bulundugunu be-
yanla buna dair Beykoz kaymakamligmdan ve 
polis komiserliginden alip dilekgesine ilisik ola-
rak verdigi vesikalarla bu dediklerinin.miisbet 
bulundugunu, 

F) Kendisinin Avrupada tahsilini bitirmis geng 
bir fen adami oldugnnu ve aile saliibi olup iyi 
ahlaki ile herkese kendisini sevdirmis bulundu
gunu soyleyerek Beykoz C. Halk partisi, Kizil-
ay, Qocuklari esirgeime kurumu ve spor kurumu 
miihiirlerile verilmis dilekgesine bagli vesika ile 
anlasilacagmi, 

Izah ederek biitiin hayatmda bu mahkumi-
yetin tevlit edecegi hukuki ve siyasi mahrumi-
yetlerle ugradigr bu magduriyetten kurtarilmasi 
igin affe mazhariyetini dilemektedir. 

Adliye vekili mahkumiyeti mutazammin 
ilamlara gore adli hata bulunmadigmi beyan et-
mistir. 

Enciimence yapdan goriisme sonuneunda : 
1 —• Olume sebebiyet vermesinden dolayi 

Hiiistedi miihendis Ali Kemal hakkinda sadir 
olan mahkiimiyet karari mahkemenin takdir et-
tigi delillere gore vicdani kanaate dayariarak 
verilmis ve bunun disinda adli hata sayilacak 
kanun ve usule aykiri bir muamele olmadigi an-
lasilmistir. 

2 — Mahkumun igtimai durumu itibariie 
Avrupada tahsilini bitirmis geng bir fen adami 
olmasina ve mahkumiyetine sebeb olan sug esa-
sen kasti olmayan bir fill olmasi base bile ahlaki 
redaet mevzubahs olniayacagina ve fenne uy-
gun olmayarak hatali goriilen eJektrik cereyani 
gegirilen telin konuldugu yer kapi ve gee.it 
yeri olmadigi halde olenin buradan gegmesi 
de hatali birhareket oldugu goz online almarak 
miistedi Ali Kemal Ermanin Biiyiik Meelisee 
affe mazhar edilmesi yiiksek bir atifet olaeagi 
dusiincesile Arzuhal enciimeninin inhasi yerinde 
gorulerek kabul edilmis ve dahili nizamnameiun 
54 ncii maddesine uyarak affi mutazammin bir 
layihanin tanzimine ittifakla karar verilmistir. 

Bu suretle hazirlanan layiha miistacel olarak 
miizakeresi dilegile Umumi Heyetin tasvibine 
arzolunmak iizere Yiiksek Reislige sunutur. 

Ad. E. R. 
Qorum 

M. (Jagil 

Aza 
Balikesir 

0. N. Burcu 

Aza 
Kayseri 

Gokbudak 

Aza 
Manisa 

B. Ince 

M. M. 
Kocaeli 

8, Yargi 

Aza 
Bursa 

8. F. Talay 

Aza 
Kocaeli 

11. II. Tan 

Aza 
Antalya 
T. Evren 

Aza 
Igel 

11. Ungun 

Aza 
Konya 

A. U. Turd 

A/DLiYE ENCttMENfNlN T E K L M 

Elektrik miihendisi Kemal, Ermanin cczamnin 
affi hakkinda kanun layihasi 

MADDE 1 — Oliime sebebiyet vermek su-
gundan tJskiidar ceza hakimliginin Temyiz "\ 
mahkornesi dordiincii ceza dairesiuce tasdik 
edilmis ilamile sekiz ay hapse mahkum olan 
elektrik miihendisi Kemal Ermanin cezasi, mah-
kumiyetinin biitiin hukuki netioelerine samil ol-

mak iizere affedilmi§tir\ 

MADDE 2 — Bu kanun nGgri tarihinden 
muteberdir. 

MADDE 3 — Bu kanun hukmiinu icraya 
Adliye vekili memurdur. 

mm** 
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S.Sayisi:244 
Harlciye vekaleti te§kilat kanununa bagli iki sayili cetvelde 

degi§iklik yapilmasma dair kanun layihasi ve But?e 
encumenl mazbatasi (1/578) 

T.C. 
Bafvekalet 27-V-1936 

Kararlar mudurlugu 
Say : 6/1771 

Biiyiik Millet Meclisi Yuksek Reisligine 

2223 numarali Hariciye teskilat kanununun tadili hakkmda Hariciye vekilligince hazirlanan ve 
Icra Vekilleri Heyetinee 25-V-1936 da Yliksek Meclise arzr kararla?tinlan kamin layihasi esbabi 
mucibesile birlikte sunulmustur. 

Basvekil 
t. Infrim 

Esbabi mueibe layihasi 

Devletimizin diger Devletlerle akid ve imza edeeegi siyasi, iktisadi ve tieari bilciimle muahedat 
ve mukavelatm tanzim ve ihzarmda oldugu gibi; miinakit bn gibi muahedelerle mukavelelerin tat-
bikmda ve beynelmilel tahaddus edeu ve Devletimizi alakadar eyleyen bilciimle mesailin beyned-
duvel hukuk ve teamiile ve diger hukuki esaslara gore hal ve intacmda fikir ve miitalealarcna 
miiracaat edilerek rey ve miitalealarile bir <jok mesailde iittihaz edilmekte olan kararlarm hukuk 
prensiplerine uygunlugunu temin eden ve bu itibarla da yalniz vekaletimizin degil, Devletin hukuk 
miisaviri vaziyetinde bulunan ve 2223 sayili kanuna baglr (1) numarali cetvelde ikinci dereeede 
yazili bas hukuk miisavirligi derecesinin birinciye gikarilmasi maksadile ilisik kanun layihasi ilizar 
ve teklif olunmustur. 

Biitce enciimeni mazbatasi 

T.B. M.M. 
Butge- enciimeni 9 -VI -1936 
Karar No. 188 

Esas No. 1/578 * 

Yuksek Reislige 

2223 numarali Hariciye vekaleti te§kilat ka
nununun tadiline dair olup Ba§vekaletin 27 ma-
yis 1936 tarih ve 6/1774 numarali tezkeresile 
Yuksek Meclise sunulmus, olan kanun layihasi 
encumenimize verilmis olmakla Hariciye veka
leti miiste§ari Agah hazir oldugu lialde okundu 
ve konuguldu: 

Bu layihanin ikinci derecedeki memuriyet-
ler arasmdan gosterilm'is, olan ba§hukuk mii§a-
virinin birinci dereceye gikarilmasim temin 
igin hazirlandigi anla§ilmi§ ve esbabi mucibede 
dermeyan olunan sebeplere nazaran bu tadilin 
yapilm'asi enciimenimizce de yerinde gorulerek 
layiha yazilig tarzi degi§tirilmek suretile kabul 

• 



edilmigtir. 
Miistaeelen miizakere buyurulmak dilegile 

Umumi Heyetin tasvibine konulmak iizere Yiik-
sek Reislige sumildu. 

R. V. M. M. 
Isparta Trabzon Balikesir 

Miikerrem ftnsal Sirri Day E, Adakan 

Qorum 
U. Sabri Akgol 

Mu§ l 

$. Ataman 

Sivas 
R. Ba§ara 

Grumii§ane 
D. SaJmrya 

Ordn 
IF. Yalman 

Sivas 
Remzi (Jiner 

Mardin 
R. Erten 

Seyhan 
Nad Eldeniz 

Yozgad 
S. tcoz 

HttKftMETtN TEKLlFl 

2223 sayih Hariciye te§kiltd kanununun 
tadili hakkinda kanun layihasi 

MADDE 1 — 2223 numarah Hariciye veka-
leti teskilat kanunundaki ikinci cetvelde bulu-
nan bashukuk miisavirliginin derecesi birinciye 
gikanlmiftir. 

MADDE 2 — Bu kanun 
muteberdir. 

nesri tarihinden 

MADDE 3 — Bu kanunun icrasma 1 era Ve-
killeri Heyeti memurdur. 

25 -V-1936 
Bs V. Ad. V. 

/ . Indnu §. Saracoglu 
Da. V. Ha. V. V. 

$. Kaya $. Saracoglu 
Mf.V. Na. V. 

S. Arikan A. Qetinkaya 
A t H i V.- O.I .V. 

Dr. R. Saydam R. Tarhan 

M. M. V. 
K. Ozalp 

Ma. V. 
F. Agralt 
tk .V. 

G. Bayar 
Zr. V. 
M. Erkmen 

BttTQE ENCttMENtNtN DE&t§TlRl§t 

Hariciye vekdleti teskildti hakkmdaki 
2223 numarah kanuna bagli cetvelde 

degi§iklik yapilmdsma dair kanun 
layihasi 

MADDE 1 — 25 mayis 1936 tarih ve 2223 
numarah kanuna bagh (1) numarah cetvelin 
ikinci derecesinde yazili bashukuk miisavirligi 
cetvelin birinci derecesine gikarilmi§tir. 

MADDE 2 — Aynen 

MADDE 3 — Aynen 

*( S. Sayisi : 244 ), 



S. Sayisi:243 
Hazineden taksitle gayri menkul mal satin almi§ olanlarm 
taksit bedellerinin tecili hakkindaki 2222 sayili kanuna ek 
kanun layihasi ve Maliye ve Butge encumenleri mazbata-

lan (1/455) 

T.C. 
Ba$veMlet \ >9-III-1936 

Kararlar mudiirlujju 
Sayt ; 6/763 

BiiyUk Millet Meclisi Yiiksek Reisligine 

Hazineden taksitle gayrimenkul mal satin almis olanlarm taksit bedellerinin tecili hakkindaki 
2222 sayili kanuna zeylen Maliye vekilligince hiazirlanan ve Icra Vekilleri Heyetince 18 - I I -1936 da 
Yiiksek Meelise arzi kararlastirclan kanun layihasi esbabi mucibesile birlikte sunulmustur. 

Basvekil 
1. tnonu 

Esbabi mucibe layihasi 

Taksitle satilmis olan milli ve metruk mallardan borglu olanlarm bir kismi bu borglarmi mu-
ayyen taksit zamanlarinda odememekte olduklari anlasilmasi iizerine bu vaziyetin esbab ve ava-
mili bilinmek iizere yapilan inceleme sonunda bu hususta asagida yazili tedbirlerin almmasi lii
zumlu ve faideli goriilmektedir. 

a) Mensei itibarile tecil kanunundan istifade etmemis olan bir kisim mallarm satis bedellerinin 
de tecile tabi bulundurulmasi, 

b) Yapilmis ve yapilacak tecillere ragmen iborglarmi odeyemeyeeeklerini anlayanlar aldiklari top-
raklari geri vermek istedikleri takdirde bunlarm bazi serait dahilinde geri almmasi, 

c) Tediye senesi hulul etmemis olan borcjara mahsuben yapilacak tediyatm iskonto hakkmdan is
tifade ettirilmesi igin borcun tamaminin odenmesi sart kosulmayarak kismen yapilan tediyelerin de 
bu haktan istifade ettirilmesi, 

d) Taksit bedellerine mukabil Devlet tahvillerinin kabul olunmasi, 
Bu tedbirler ciimlesinden olup tafsilati atiye de her birinin esbabi mucibesini teskil etmek-

tedir: 
a) 1773 numarali kanun : 
1 - Tam miilkiyeti Hazineye aid olan milli eml&kin 
2 -Miitegayyib eshastan metruk olan mallarm, 
3 - Mubadil rumlardan metruk buluhan 25 mart 1931 tarihine kadar satilmis olanlarmm, 
Sekize kadar balig olan taksitlerini azami on ikiye iblag ettirmis idi. 
Bu mallarm satis senelerinde bilmuzayede tekarriir etmis olan bedellerinden isbu tecil netice-

sinde sinini atiyeye bilinkisam tesadiif edenler, -mallarm temin ettigi vardat,itibarile, borclulara ka-
fi bir tediye kudreti vermege miisaid olmadigi anlasilarak 2222 numarali kanunla taksitleri 20 se-
neye uzatan yeni bir tecil muamelesinin tatbiki liizumlu goriilmustii. Ancak mubadil rumlardan 
mteruk olan mallar tain miilkiyeti Hazine uhdesinde olmayip mubadil ziimrenin 1771 numarali ka
nun mucibince odenmesi lazim gelen istihkaklarmm karsiligmdan ibaret oldugundan yapilan son 



teeilin bu mallan satm almis olanlara da tesmili ile miibadil ziimre istihkaklarmm tanzimi keyfl-
yctini jazun senelere talik etmesi gibi bir vaziyetin hasil olmamasi icjn 2222 numarali kanunnn kabul 
ettigi yirmi senelik tecil muamelesi bu mallarin satis bedellerinden borglu olanlara tesmil olunmi-
' yarakf yalniz tarn miilkiyeti Hazineye aid olan milli emlak ile miitegayyip eshas mallarma inhi-

sar ettirmis idi. §u suretle 25 mart 1931 tar.bine kadar sekiz seneye kadar vade ile miibadil mali 
satm almis olanlann borcjan azami 12 taksitte kalmis bulunmaktadir. Yapilan bu tecillere ragm< n 
yine blr kisim bor<jlulann, ' taksitlerini odeyememekte olduklan vaki olan miiracaatlardan anlasil-
masi iizerine bu .miiskilatin nereden ileri geldigini yeniden incelemek zarureti hasil olmustur. Bu 
incelem© neticesinde odeme miiskilatmin en ziyads tediye vadeleri azami 12 taksite Qikarilmis olan 
rum m&Ilarmm satis bedelleri iizerinde tekasiif ettigi- gorulmiistiir. • 

Toplanan ihsai.malumat bu vaziyeti rakam ile de pek sarih bir surette ifade etmektedir. §6ylekf: 
Tam miilkiyeti Hazine uhdesinde olan milli mallarla mutegayyib §ahislardan metruk olup 

yirmi seneye tecil edilmis. olan mallarin 934 senesi sonuna kadar vadesi hulul eden taksitleri mec-
muu (22 148 150) liradir. Bunun yiizde 77 si olan 17 269 325 lirasi tahsil olunmu§ ve yiizde yirmi 
uq nisbetinde olmak iizere (4 878 825) lira bakiyesi kalmigtir. 

Halbuki satilmi§ olan miibadil mallarmm tahakkukuna nisbetle tahsilat miktan daha du§iiktur 
ve ayni esas dairesinde olmak iizere (7 219 590) liralik tahakkuka mukabil 934 gayesine kadar 
yapilan'tahsilat bunun ancak yiizde.64 dii nisbetinde olmak iizere (4 655 347) lira, tahsil olunma-
yan miktar ise (2 564 241) liradir. Bakayanin birincide % 23 nisbetinde kaldigi halde rum malla-
nnda % 36 derecesine varmasi da bu kisim mallarin bedellerinin odeme vaziyeti iizerinde her hal
de bazt tedabir almmasi liizumunu tebariiz ettirmektedir. 

Odeme vaziyetini kolayla§tirmak igin almmasi lazim gelen tedabir 2222 numarali kanunun ne§-
rine esas olmak iizere yapilan incelemeler sonunda taksitlerin bir kismmin affi yolunda degil, 
taksitlerin uzatilmasi §eklinde takarriir etmi§ olmasina gore miibadil mallan ic,in ayni esas i§bu 
layihadit takib olunrau§tur. 

Kezalik alinan tedbirin 934 senesi sonuna kadar vadesi hulul etmi§ bulunan taksitlerini tama-
men odemi§ olan vatanda§larimizm aleyhine bir netice vermemesi igin teeilin 934 yili sonuna kadar 
vadesi hulul ettigi halde heniiz odenmemi§ olan, taksitlere kadar §umullendirilmesi caiz goriileme-
mi§tir. _ ' 

Netekim yukarida arzolundugu veghile miibadil mallarmm 1934 mali yili sonuna kadar vadesi 
hulul eden taksitlerine mahsuben yapilan (4 655 347) liralik tahsisattan (2 664 326) lirasi 6195 
borgluya aid olmak iizere 1934 mali yili sonuna kadar vadesi gelmis olan biitiin taksitlere isabet 
etmektedir. Yani 6195 vatandastan vadesi gelmis olan biitiin taksitlerini odemis bir vaziyette bu
lunmaktadir. Geri kalan (1 991 021) liranin 7275 borglusu ise 1934 mail yili sonuna kadar odemek 
mecburiyetinde olduklan taksitlerin ancak bir kismmi odemislerdir. 

Binaenaleyh borcunu tamamen odemeyenlerin odeyenler aleyhine tecilden istifade ettirilmele-
rine meydan vrilmemek igin yapilacak tecil muamelesi her iki borclular iizerine seyyanen miies-
sir olabilecek veghile ancak 1934 mali yilindan sonra vadesi hulul edecek olan ve" (1 770 401) 
liraya bialig olan taksitlere aid olacak veghile tanzim olunmustur. 

Layihanin birinci maddesine bu maksadi temin edecek veqhile ahkam konulmakla beraber tecili 
mevzuuiju teskil edecek olan mallarin nevilerinin tayininde de aynen 2222 numarali kanunnn 
akardan mada olan mallar hakkmdaki esaslari muhafaza edilmis bulunmaktadir. §u suretle 
miibadil mallarmdan ziraata mahsus her nevi arazi, yani tarla, bag, bahge ve fmdiklik alanlar 
ile mahsjalati ziraiyeyi ihzar, imar, ve tasfiye eden veya faaliyeti mahsulati arziye ile alakadar ima-
lathane, tasirhane ve fabrika ve mumasillerini satm alanlar ve bir de bir mesken veya irat ge-
tirmeyen; arsa alanlar bu tecilden istifade edecekler ve bunlarm 1943 senesinden sonraya isabet 
eden borjglari da milli ve mutegayyip eshastan mal alanlarm borglari gibi ihale tarihinden itibaren 
yirmi sepede almmak iizere 20 taksite cjkmis bulunacaktir. 

Milli ve metruk mallarrm taksitlerini tediye hususunda mevcud olan sikmtmm bir kismi da 
bolluk senelerinde yiiksek bedellerle satilmis olan mallardan bilhassa tarla, bag ve bahge gibi ziaate 
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mansus tapraklarm eski verimlerini kaybetmis olmasmdan ileri gelmektedir. 
Bu sikmti yalniz miibadil topraklarma da bittabi inhisar ettirilemez. Menseleri ne olursa olsun 

biitiin topraklarda bu hal vardir. Bu mallarm taksit bedellerinin tediye kabiliyetini kolaylastrr-
mak ic,in vadeleri yirmi seneye kadar. uzatilmis olmasma gore vadenin daha fazla uzatilmasi da 
maksadi yine temin edemeyecektir. Bilakis binlerce vatandasm aldiklari mallardan dolayi altma. 
girdikleri bor^larm uzayrp gitmesini mucip olacaktir. Bir kimse aldigi malm verilmemis olan tak-
sitlerini yirmi seneye uzatilmis olmasma ragmen odeyememek vaziyetine dusmus ise artik top-
ragm sahibine ne boreunu odeyecek ve ne de birgegim temin edecek bir mal olmaktan gikmis bu-
lundugunu kabul etmek zaruridir. Bu halin netieesi olarak verdigi taksitlerde,n, topragma sarfet-
tigi emekten de vaz gegerek aldigi topragi geri vermek isteyen vatandaslarcmizdan artik aktii bey 
ile tekarriir eden bedelin bakiyesini istemekte israr etmekten ise topragi geri almak en hayirli bir 
tedbir olarak miitalea edilmistir. 

Aneak arttirmalara istirak ederek rekabet saikasile mall iizerlerinde tekarriir ettirdikten sonra 
hie, bir borg odememis olanlarm mallari da geri almdigi takdirde bunlarm hakikaten bir toprak 
sahibi olmak ve boreunu odemek maksadile mal alan ve bolluk senelerinde aldigi malm gelirinin bir 
kismmi borcuna verenler arasmda bir fark kaimryacagindan geri alma tedbirinin hie. olmaz ise 
% 20 tediyat ile mesrut kilmasmi da zaruri goriilerek layihanin ikinei maddesine ana gore ahkam. 
derg olunmustur. 

c) 726 numarali "kanun vadesi hulul etmedeu ewel tamami verilen borg sahibi lehine % 6 iskon-
to yapilniasim amir l)ulunmaktadir. Ve bu borea mahsuben ve kismen yapilacak tediyat igin iskonto 
yapmaga miisaid bir hukmii ihtiva etmemektedir. 

Borcundan kurtulmak igin eline para ge^en bir kimseyi bu parayi her seyden ewel boreuna ku-
patmaga tesvik maksadile ittihaz edilmis olan isbu kanuni tedbir taksitler uzun vadelerle uzatilmc^ 
oldugu igin milli emlake borglu olanlan tesvik ed ememistir. Bundan dolayi boreunu kismen odeyen-
ler igin •% 6 iskonto yapilmasi muvafik goriilmiistur. Aneak her hangi bir taksitin vadesinin hulu-
lune pek az bir zaman kaldigi halde mahza iskonto hakkindan istifade etmek igin vadeden bir kac, 
giin ewel tediyat yapacaklarla vadenin hluluridden, Qok az ewel tediyat yapacaklann ayni hakt&n. 
istifade ettirilmesi dpgru gorulmediginden iskonto nraamelesinin yapilmasmi borcun vadesinin 
hululiinden en a§agi bir .sene ewel tediye edilmesile me§rut kilmak madelete daha muvafik gorii
lerek layihanin. uciineii maddesi bu miilahazat dairesinde tanzim olunmu§tur. 

d) Milli emlak taksitlerine kabul edilmekte bulunan tahviller elyevm (tstikrazi dahili) (Ergani 
bakir maden^) (Erzurum - Sivas hatti) tahvillerin den ibarettir. 

Bunlardan ba§ka % 5 "f aizle 7 senelik Hazine tahvilleri de aneak 1 - VIII - 932 tarihinden sonra 
satilmis, olan mallarm bedellerine kar§ilik olarak kabul edilmektedir. Kezalik % 2 f aizli ve 20 se
nelik tahviller de yalniz 927 mali senesi sonuna kadar tahakkuk eden Hazine alacaklarma kar§i ka
bul olunmaktadir. Meveud tahvillerden % 7,5 faizli 50 senelik vadesi olanlar ile (Seyrisefain tah
villeri) ve bir de 24 -VI -935 tarih ve 2808 sayili kanunla yurtluk, ocaklik istihkak vesikalarmin 
itfasma kar§ilik olmak uzere tedaviil mevkiine gikanlan tahvillerin milli emlak taksitlerine ka-
bulumi miisaid ahkam meveud degildir. 

Milli emlake borelu olanlarm i§bu bor^larmin odenmesi kabiliyetinin arttinlmasi igin ittihaz • 
olunan tedabir meyanmda milli ve miitegayyib e§has mallarmi satin almi§ olan kimselerin §imdi-
ye kadar kabul olunmayan tahvilleri veya kismen kabul olunan tahvilleri vermek kudreti ile borg-
larmi odemek istedikleri takdirde bu tahvillerin de kabul olunmasi miinasib goriilmu§tur. 

Bonolar eski senelerde yiiksek bedellerle satin almis, olanlarm odeme kabiliyetlerinin kolayla§-
tmlmasma maksur oldugu igin zikrolunan tahvillerin kabulii keyfiyeti bu kanunun ne§ri tarihine . 
kadar arttirma ile satilmis. olan mallara maksur olacaktir ve miibadil ziimreye aid mallari ile ^ay-
rimubadil ziimreye aid olan mallarm satislanna tesjmil olunmayacaktir. Layihanin 4 ncii maddesi 
de miitaleata gore tanzim edilmi§tir. 
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1934 senesine kadar 
vadesi gelen tak-
sitlerin tahakkuku 

29 367 470 12 043 451 

T A H S I L A T B A K A Y A 

9 881 221 2 678 991 

' 7 219 590 

22 148 150 

2 664 326 1 991 021 661 997 

9 379 125 7 890 200 2 016 994 

9 379 125 
7 890 200 

4 764 075 Bilumutn milli met-
ruk emval 

1 902 244 Mubadil mallari 

2 861 831 Milli ve miitegayyib 
mallari 

2 016 994 
2 861 831 

22 L48 150 Milli ve miitegayyib mallarm taksilati 17 269 325%77 4 878 825 ' toafcayasi %23 

2 664 326 
1 991 021 

661 997 
1 902 244 

2 219 590 Mubadil mallarm talisilati 4 655 347 %64 bakayasi 2 564 241 36 

Maliye enciimeni mazbatasi 

T. B. M. M. 
Maliye enciimeni 

Karar No. 57 
Ems No. 1/455 

Yiiksek Reislige 

•i-V-1936 

Hazineden taksitle gayrirnenkul mal satin 
almis, olanlarm taksit bedellerinin teeili hak-
kindaki 2222 sayili kanuna ek olarak tanzim edi-

•lip Basvekaletin 9 mart 1936 tarih ve 6/763 sa
yili tezkeresile Biiyiik Meclise sunulan ve encii-
menimize ha vale olunan kanun lpayihasi Mali
ye vekili bulundugu halde tetkik ve miizakere 
olutidu: 

Ziraat mahsullerindeki kiymet du§uklugii 
iizerine Hazineye aid olarak taksitle satilan zira-
ate aid gayrimenkullerin bedelleri igin 2222 sa
yili kanunla bir miisaade daha yapilmig, ancak 
mubadilieriii istihkak bakiyeleri karsjligi olan 
gayrirnenkul mallar bunun disjnda birakilmi§-
t i ; ve bununla da son kismi mallarm evvel-
ee kararla^an vadelerinde paraya gevrilmesi ve 
uiiibadillere dagitilmasi du§unulmu§tii. Halbuki 
bir gok yerierde bu kabil mallari alan yurtta§-
lar; vaziyetlerinm evvelce kararla§an vadelerde 
borglarini odemege miisaid olmadigini umumi 
bir istek halinde bildirdikleri gibi hadiseler de 
bu dileklerin sihhat ve ehemmiyetini tebariiz et-

tirmislir. 
Borc.lulan takatlerini a§an kayitler iginde 

tutmak, alaeagm tahsil.ini miimkiin kilmayaca-
gi gibi yillardau beri gayrimenkulii imar eden 
yurtta§i zararlandiraeaktir. Hazine ise, bedell 
(ideuemeyen gayrimenkulleri istirdad etmek, 
yeniden satis, yapmak ve aradaki farki ilk alana 
tazmin ettirmek gibi i§lere giri§eeektir. Butim 
bunlar; miibadiller igin fazla degil belki daha 
eksik bir kiymet getirecegi gibi bu isler igin 
kaybedilecek zaman dahi taksitlerin uzatiima-
sile gegecek zamandan kisa olmayacaktir. 

Bu itibarla eneumenimiz de mubadilieriii 
istihkak bakiyeleri karsjligi olan gayrimenkul
lerin yirmi taksite baglanmasini ziraatle ugra-
san yurttaslar kadar mubadil vatanda§lar i§in 
faydali gormus ve layihayi esas itibarile kabul 
eyleniistir. 

Eneumenimiz Hazinece satilan gayrimenkule 
aid hukiimlerin ayri ayri kanunlarda fikralar 
halinde kalmasmi dogru bulmayarak 1073 ve 
2222 sayili kanunlardaki hiikumleri de yeni la-
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5 
yina icine aiarak tayinacla taknin noktasmdan 
esasli degisiklikler yapilmistir. 

Laytfianm birinei maddesi bes fikraya ayri-
larak (A) fikrasmda yirmi taksit esasmm gerek 
Hazineye aid ve gerek miibadil istihkaklarc kar-
siligi mallar igin eari olaeagi ifade edilmistir. 

(B) fikrasma 2222 sayili kanuriun- birinei 
maddesindeki Hazineye aid akarlara muteallik 
hukiim. aynen konulmustur. 

(C) fikrasma, yine 2222 sayili - kanundaki 
Hazineye aid mallarm hangi tarihten taksitlen-
dirilecegine aid hiikiimler konulmustur. 

(D) fikrasi miibadillere aid gayrimenkul be
dellerinin 1934 mali yilmdan sonra tahakkuk et-
mis ve edecek taksitlerinin uzatilmis oldugu tas-
rih edilmistir. Vatandaslarm ekserisi 1934 ve 
daha evvelki yillara aid borglarcni kismen veya 
tamamen Medikleri cihetle odemeyenler lehinde 
bir f ark yapmamak igin taksitlendirme isinin 
Hazineye aid mallarda yapildigi gibi umumi bir 
mebde alinmasi ve bulran da 1934 inali yili sonu 
olmasi eneiimenimizce de tasvip edilmistir. 

(E) fikrasi 2222 sayili kanunla bundan son
ra gecikecek taksitler ic,in konulan % 9 faiz ta

hakkuk ettirilmesi hukmiinun ipka ve tesmil edil-
digini ifade etmektedir. 

Bncumenimiz layihanm ikinci maddesine bir 
fikra ilave ederek geri vermek hakkindan va-
rislerin veya her hangi suretle mala, yine Hazi
neye bor^lu kalarak, sahip olanlarin da istifade 
edeceklerini tasrih eylemistir. 

Layihanm iiguncu. ve dordiineii maddeleri ba-
zi ibare tadilile aynen kabul edilmistir. 

Eneiimenimizce ilave edilen besinci maddede, 
yukarida izah edilen sebepler altinda ilga edi
len kanunlarm numaralan konulmustur. 

Layiha bu tadillerle Yiiksek Reislige sunu-
lur. 

Maliye E. Reisi Na. M. M. 
Malatya Isparta 

M. Nedim Zapgi Kamdl tfnal 
K&tib 
Qankiri Diyarbekir 

Mustafa Onsay HuHye Oniz 
Istanbul Qoruh Izmir 

F. Yazici 1. Sami Mu$ K. Dursun 
Erzurum Diyarbekir Giimiisane 

Pertev Demirhan Z. Tigrel $. Ondersev 

Biitge enciimeni mazbatasi 

T. B. M. M. 
Butge encilmeni 
MazbataNo. 190 
Esas No. 1/455 

9-VI-1936 

Yiiksek Reislige 

Hazineden taksitle gayrimenkul mal satin almiso-
lanlarm taksit bedellerinin teeili hakkindaki 2222 
sayili kanuna ek olarak kazirlanmis olup Basve-
kaletin 9 mart 1936 tarih ve 6/763 sayrii tezkere-
sile Yiiksek Meclise sunulan kanun layihasi M*i-
liye encumeninin mazbatasile birlikte encumeni-
mize verilmis olmakla Maliye vekili Fuad Agrali 
hazir oldugu halde okundu ve konusuldu: 

Taksitle satilmis olan gayrimenkul mallarm 
taksit bedelleri igin p.773 sayili kanunla kabul 
edilmis olan teeil, 2222 sayili kanunla biraz daha 
tevsi edilmis ise de bu son miisaade mubadilleri;\ 
istihkak bakiyeleri karsiligi olan geyrimenkul 
mallarm taksitlerine tesmil olunmami^ idi. Bu ka-
bU. mallan satin alan vatandaslarm da bu musa-

adeden istifade ettirilmesine bu giinkii vaziyct-
leri itibarile zaruret hissedildigi anlasilmis ve bu 
maksatla hazirlanan layiha esas itibarile muvafik 
gorulmustiir. 

Maliye enciimenince yukanda bahsi gegen ka-
nunlardaki hukiimleri de ihtiva etmek iizere la-
yihaya yeni bir sekil verilmis bulunmakta ise* d3 
enciimenimiz Hiikumetge hazirlanan layihayi, u-
zun ve derin tetkikat neticesinde tesbit olunan 
esaslara daha uygun bulmus ve 2222 sayili ka
nunla Hazineye aid bir kisim mallar hakkmda 
tayin ve tatbik edilen hiikumlerin tekrarmda da 
fayda miilahaza edilmemis oldugundan Hiikume-
tin birinei, ikinci, ugiineii, altinci ve yedinci mad-
delerini oldugu gibi ve dordiineii maddesini do 
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y&2ii4 bakmm<ktt lifak Mr tadille kabul etmi?-

V^krflar umum miidurliigunee satilan ve Ha
zinece satilarak aidiyeti itibarile Vakiflar umum 
mudu^lugune devrolunan mallardan bu layihanm 
birinci maddesinde bahsolunan mahiyette jolanla-
rin taksitlerinin de yirmi seneye §ikanlmasi mu-
vafik olacagi du^iinulmus ve bu maksatla hazn>-
lananfbe§nci madde layihaya eklenmistir. 

Mijtstacelen miizakere buyurulmak dilegilo 
UmunjI Heyetin tasvibine konulmak iizere Yiik-

Ht)KtlMETlN TEKLM . 

Bazimden taksitle gayrimenkul mal satin almi$ 
olanlann taksit bedellerinin tecili hakktndaki 2222 

sayxh kanuna ek kanun layihast 

MAbDE 1 — 1771 sayili kati tasfiye kanu-
nununUneriyetinden ewel bedelleri taksitle 
odenmek iizere miibadil rumlardan metruk her 
turlii ziraata mahsus erazi ile mahsulati zira 
iyeyi ihzar, imal ve tasfiye eden veya faaliyeti 
mahsulati arziye ile alakadar olan imalathano, 
tasirhane ve fabrika ve miimasilleriiii i$tira 
eden veya bir meskeni veya irat getirmeyen 
arasalari Hazineden arttirma ile satm alan-
larm 1034 mali yilindan sonra tahakkuk etmijf 
ve edecek taksit bedelleri, tarihi ihaleden itiba-
ren 2222 numarali kanun hukiimleri dairesinde 
yirmi taksitte almmak iizere tecil edilmistir. 

ia 

sek Reialige sunutchi. 
B.V. M . k 
Isparta Trabzon (^orum 

Miikerrem Vnsal Sim Day M. Cantekin 
Qorum Gazi Antep Giimii§ane 

E. Sabri Akgol A. H. Ayerdem D. Sakaryu 
Mardin Mus. Ordu 
22. ErUn $. Ataman H. Yalman 
Seyhan Srvas ~~ Sivas 

N. Eldeniz B. Ba$ara Bermi Qiner 
Yozgad 
8. IQOZ ' 

MALlYE ENCtlMENlNlN DEGl§TfRl§l 

Hazinece satilcm gayrimenkul mallar 
taksitlerinin uzatilmasi ve odenmesi ve 
baz% mallann Hazineye geri verilmesi 

hakkmda kanttn layihasi 

MADDE 1 — Bedelleri taksitle ddenmek 
§artile 25 mart 1931 tarihine kadar gerek Ha
zineye aid ve gerek miibadillerin istihkak ba-
kiyeleri kar§iligi olan ve Hazinece satilan gay
rimenkul mallardan miitevellid borglar a§a-
gidaki hiikiimlere tabidir: 

A - Hazineden, her tiirlii ziraate muhassas 
arazi ile zirai mahsulati ihzar, imal ve tasfiye 
eden veya faaliyeti arzi mahsulat ile alaka
dar olan imalathane, tasirhane, fabrika ve 
miimasillerini veyahud bir mesken veya irad 
getirmeyen arsa satm alanlarm borglan, iha-
le tarihinden itibaren yirmi seneyi gecmemek 
ve yirmi taksitte almmak iizere tecil edilmi§tir. 

B - Hazineye aid akar mahiyetindeki gay
rimenkul mallardan miitevellid borglar, 
3-VI-1933 tarihinde her kag taksit kalmig 
ise bir misil arttmlmak suretile tecil olunmus-
tur. 

0 - Hazineye aid satilan gayrimenkullerden 
miitevellid olup 3 - VI -1933 tarihinde bakiye 
bulunan borglar (A) fikrasi mucibince tecil 
veya (B) fikrasi "mucibince bir misil tezyid 
edilen taksitler tef rik olunarak alakadarlarm 
1933 mali yilmdan itibaren odemege mecbur 
olacaklan paralar, o mallarm vergi borglarile 
beraber tabsil olunur. Bu taksitleri /ermekten 
imtina edenler hakkmda da tahsili emval ka-

i ; 2 4 3 ) 



BtlTQE ENCtlMENlNlN DE&I§TtRt§I 

Hazineden taksitle gayrimenkul mal satin almi§ 
olanlann taksit bedellerinin tecili hakkmdaki 
1773 numarali kanunu tadil eden 2222 numarali 

kanuna ek kanun layihasi 

MADDE 1 — Hiikumetin 1 nci maddesi ay-
nen 
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MADDE 2 — Oteden beri Hazineye aid olan 
veya muhtelif kainun ve muahedelerle Hazineye 
intikfcl eden ve yahut bedelleri imibadil ziimre 
istihkakma karsilik tutu^mus ye bu kanunun 
nesrijiden ewel arttirma ile satilmis. olan her 
nevi arazi ile iratsiz arsalardan borglu olan 
mu§t6rilerden, borcunun yuzde yirmisini te-
diye etmis, vaziyette olanlar veya tediyatmi bu 
misbete iblag edecekler - aldiklari mal tapuya 
rapteklilmis, olsun olmasm - verdikleri paradan 
dolay* Hazineyi ibra etmek veya baska hig bir 
talepie bulunmaniak sartile bu mallan geri 
verdi|deri takdirde borglarmm bakiyesi tah-
sil olunmaz. 

MjADDE 3 — Vadesi hulul etmeyen taksit-
lere mahsuben yapilacak tediyat ne miktarda 
olursa olsun, vadeden bir sene ewel verildigi 
takdiyde, yiizde alti nisbetinde iskontoya tabi 
tutulflr. 

M^DDE 4 — Hazinece satilmis olan mill! ve 
miitegayyip e^has mallarmm bedellerine Dev-
let tafavilleri kanunu mahsuslarmda munderig 
ahkam mucibince kabul edilir. 

nununun ahkami tatbik edilir. 
D - Miibadillerin istihkak bakiyeleri kar§ili-

gi olarak satilan geyrimenkullerden (A) fik-
rasmdaki mallarm ancak 1934 mail yihndan 
sonra tahakkuk etmi§ ve edecek borglan (A) 
fikrasi mucibince temdid ve taksitlere tefrik 
edilerek bu mallarm vergi borglarile beraber 
tahsil olunur. Bu taksitleri miiddetleri iginde 
bdemeyenler hakkmda da tahsili emval kanu
nu hiikumleri tatbik olunur. 

E . Yukanki f ikralara gore tahakkuk et-
mi§ taksitleri zamanmda vermeyenlerin, ge-
gecek miiddetlere aid olmak iizere borglarma 
% 9 faiz ilave olunur. 

MADDE 2 — Aidiyeti ne olursa olsun, be
delleri taksitle odenmek iizere Hazineden her 
nevi arazi ve iratsiz arsa satin alanlardan bor-
cunun en az % 20 sini udemi§ bulunanlar veya 
tediyelerini bu nisbete iblag edecek olanlar 
- Aldiklari mal tapuya baglanmig olsrn olma
sm - verdikleri paradan dolayi Hazineyi ibra 
etmek ve ba§ka hig bir talepte bulunmamak 
§artile bu mallan geri verebilirler. Bu takdirde 
borglan terkin olunur. 

Bu hiikiimden gayrimenkule varis veya her 
hangi sifatla sahip olan borclular da istifade 
ederler. 

MADDE 3 — Hazineden 25 mart 1931 ta
nnine kadar her nevi gayrimenkul satin alan-
lar tarafindan heniiz vadesi hulul etmeyen 
taksitlere mahsuben gerek nakit ve gerek dor-
duncii madde mucibince tahvil olarak yapila
cak tediyeler kabul edilir ve senevi % 6 is
kontoya tabi tutulur. 

MADDE 4 — Hazinece satilmis olan her 
nevi gayrimenkul mallardan mutevellid borg-
lar igin Devlet tahvilleri, bu tahviller hakkm
da hususi kanunlarmda munderig biikumler 
mucibince, kabul edilir. 

MADDE 5 — 1773 ve 2222 sayili kanunlar 
kaldinlmi§tir. 

(S.-Seyisi; 243) 



fe. B. 

MADDE 2 — Hukumetin 2 nci maddesi ay-

nen 

MADDE S — HiMmetin 3 lieu maddesi ay-

nen 

MADDE 4 — Hazinece satilmig olan gayri-
menkul mallann taksitleii igin kabul edilecek 
Devlet tahvilleri hususi kanunlarmdaki hiikiim-
lere tabidir. 

MADDE 5 — 2554 numarali kanunla uzatt-
lan taksitler - gerek Vakiflar umum miidurlu-
giince satilmx§ olsun ve gerek Maliye hazinesin-
ce satilarak aidiyeti itibarile Vakiflar umum 
miidurliigune devredilmi§ bulunsun - b*i kanu-
nun birinci maddesinde yazilan mallara mun-

( S. Sayisi : 243 ) 
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MADDE 5 — Bu kanun ne§ri tarihinden mu- MADDE 6 — Bu kanun ne§ri tarihinden mu-
teberdir. ' teberdir. 

MADDE 6 — Bu kanunun hukmunii tatbika MADDE 7 — Bu kanunun hiikumlerini Ma-
Maliye vekili memurdur. liye vekili yerine getirir. 

18 - II - 1936 
B?. V. Ad. V. M.M. V. 

L litontt #. 8araQ0§lu K, Ozalp 
Da. V. V. Ha. V. V. Ma. V. 

C. Bayar #. Saracoglu F. Agralt 
Mf . V. Na. V. I k V. 

8. AnJian A. Qetinkaya C. Bayar 
S.LM.V. G.I.V. Zr.V. 

Dr. R. Say dam Ran* Tarhan Muhlis Erkmen ' 

( & Sayisi : m ) 
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B. E. 

hasir olmak iizere yirmi seneye gikarilmi§tn\ 
Bunlarm bu suretle taksitlendirilmesinde bu 
kanunun negrinden sonraki miiddet igin faiz yii-
riitiilmez ve gimdiye kadar vadesinde verilme-
yen taksitler igin vadelerinden itibaren gegen 
miiddetlere aid eyyami miiteahhire faizi aran-
maz. 

§u kadar ki; Vakiflar umum mudurlugiince 
yapilacak ihbar iizerine tig ay zarfmda borgla-
rmi taksitlendirmeyen borglular, bu madde hiik-
miinden istifade edemezler. 

Bu kanunun ikinci ve tiguncii maddelerinde-
ki hiikiim, Evkafm bu nevi mallan hakkmda da 
tatbik olimur. 

MADDE 6 — Hiikumetin 5 nci maddesi ay-
nen 

MADDE 7 — Hiikumetin 6 net maddesi ay-
nen 

( & Sayisi : 243 ) 





S. Sayisi: 252 
Muhacirlere ve muhtag giftcilere odung tohumluk ve yemck-
lik dagitilmasi hakkindaki kanunun I nci maddesinde yazili 
100 000 liranin arttinlmasina dair olan 2863 sayili kanunla 
kabul edilen had iginden bin ton bugdayin Kizilay kurumuna 

verilmesi hakkmda kanun layihasi ve Ziraat, Maliye 
ve Butge encumenleri mazbatalan (1/505) 

T.C. 
Ba§vekalet 16 - IV -1936 

Kararlar miidurlilgu 
Sayi : 6/1163 

Biiyiik Millet Meclisi Yiiksek Reisligine 

Muhacirlere ve muhtac. giftcilere odimc, tohumluk ve yemeklik dagitilmasi hakkindaki 
2661 sayili kanunun birinci maddesinde yazili bir milyon liranin arttirilmasi hakkindaki 2863 
sayili kanunla kabul edilen had igerisinden bin ton bugdayin Kizilay kurumuna verilmesi hak
kmda Ziraat vekilligince hazirlanan ve Icra Vekilleri Heyejince 13 - IV -1936 da Yiiksek Mec-
lise arzi kararla§tirilan kanun layihasi esbabi mueibesile birlikte sunulmu§tur. 

Basvekil 

/ . tnonii 

Muhacirlere ve muhtac. giftgilere odiinQ tohumluk ve yemeklik dagitilmasi kanununun bi
rinci maddesinde yazili bir milyon liranin arttirilmasi hakkindaki 2863 sayili kanunla ka
bul edilen had igerisinden bin ton bugdayin Kizilay kurumuna verilmesine dair olan ka

nunun esbabi mucibe layihasi 

Gegen kampanyanin c,ok kurak gidi§i dolayisile bu sene kafi dereeede iiriin alamami§ 
olan yurdun bir Qok alanlarina 2661 ve 2863 numarali yardim kanunlarinin delaletlerile Dev
let bugdaylarmdan, ileride iade edilmek §artile odiinQ olarak yardimlar yapilmi§tir. Halbuki 
hie, bir §ekilde istihsal imkan ve vasitalarma malik bulunmamasi dolayisile yapilacak yardimi 
ileride iade edemeyecek kadar mu§kiil durum da olan muhtaclar vardir ki bunlara borglan-
dirma suretile bir §ey verilemiyecektir. Bu vaziyet bunlara yapilacak yardimm hibe mahiye-
tinde ve Kizilay kurumu elile yapilmasmi zaruri kilmaktadir. Bu kabil muhtacjar icin Devlet 
bugdaylarmdan 1 000 tonluk hibe «;eklinde bir yardim yapilmasi igin hazirlanan kanun proje-
sine aid esbabi mucibe layihasi tanzim ve takdim kilmdi. 



— 2 — 
Ziraat enciimeni mazbatasi 

T. B. M. M. 
Ziraat enciimeni 19-IV-1936 

Karar No. 10 
Esas No. 1/505 

Yiiksek Reislige 

Muhaeirlerle miihtac. giftgilere odiinc, tohum-
liik ve yemeklik dagitilmasi icjn 2661 ve 2863 
sayili kaimnlarla kabul edilen had igerisinde bin 
ton bugdaym Kizilay kurumuna verilmesi hak-
kinda Ziraat vekilliginee hazirlanub tcra Vekil-
leri Heyetinin 13 -IV -1936 toplantisrnda Yiiksek 
Meclise arzi kararlastirilan ve enciimenimize gon-
derilen kanun layihasi okunup goriisuldu. 

Qok sikintili vaziyette olup istihsal vasitala-
rindan mahrum olan muhtaglara kibe mahiyetin-

de ve Kizilay kurumu elile Devlet bugdaylarcn-
dan bin ton vermek suretile yardim yapilmasmi 
encumenimiz de yerinde bularak layihayi aynen 
kabul etmistir. 

Havalelerine gore Maliye enciimenine verilmck 

Muhaeirlerle muhtag giftgilere odiing to-
humluk ve yemeklik dagitilmasi hakkindaki 
kanunun birinci maddesinde yazili 100 000 lira-
nin arfctirilmasina dair olan 2863 sayili kanun-
la kabul edilen had igerisinden bin ton bugdaym 
Kizilay kurumuna verilmesi hakkinda Ziraat 
vekilliginee hazirlanrp Basvekaletin 16 nisan 
1936 tarih 6/1163 sayili tezkeresile Biiyiik Mec
lise sunulan ve Ziraat enciimenince goriildujk-
ten «onra enciimenimize havale olunan kanun 
J^iyihasj tetkik ve miizakere edjlmis, Zjraat 

iizere Yiiksek Reislige sunulur. 

Ziraat E. Reisi Na. M. M. Katb 
Manisa Manisa Bolu 

Yasar Ozey 
Aza Aza Aza 

Balikesir Bolu Kirsehir 
R. Sdc.uk M. Kuzay R. Esen 

Aza Aza Aza 
Konya Denizli Yozgad 

(1. Tekin E. As. Tnkad O. Evci 
Aza Aza Aza 

Ankara Ankara Kmklareli 
M. Ayasli II. (Jirpan Z. Akin 

Aza, 
Kastamonu 

S. Serif Eken 

encumeninin bu husustaki mutaleasrna istirakla 
layihanin aynen kabuliine karar verilmistir. 

Havalesi mueibince Bijtge enciimenine veril-
mek iizere Yiiksek Reislige sunulur. 

M. E. R. Na. M. M. Katib 
Izmir Isparta Qankm 

K. Dursun K. Until M. Onsay 
Diyarbekir Istanbul Manisa 

H. Oniz Y. Jamei f. Hitit, 
Yozgad 

E, Draman 

Maliye enciimeni mazbatasi 

T.B.M.M. 
Maliye enciimeni 4 - V - 1936 

Karar No. 58 # 

Esas No. 1/505 
Yiiksek Reislige 

( S. Sayisi : 252 ) 
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Biitce encumeni mazbatasi 

T. B. M. M. 
Bulge encumeni 

Mazbata No. 196 
Esas No. 1/505 

9 - VI - 1936 

Yiiksek Reislige 

Muhacirlere ve muhtac. cjl'tcilcrc odiinc, to-
humluk ve yemeklik dagitilmasi hakkindaki 
2661 sayili kanunun birinei maddesinde yazili 
1 000 000 liranm artinlmasma dair olan 2863 
sayili kanunla kabul edilen had icerisinden 1000 
ton bugdaym Kizilay kurumuna verilmesi \q\x\ 
hazirlanip Basvekaletin 16 nisan 1936 tarih ve 
6/1163 sayili tezkeresile Yiiksek Meclise sunulan 
kanun layihasi enciimenimize verilmis olmakla 
okundu ve konusuldu: 

Layihanm tanzimini icab ettiren sebebler hak-
kinda verilen izahat iizerine layiha esas itiba-
rile encumenimizce de muyafik goriilmus ve bi
rinci madde ibare degisikligile kabul edilmistir. 

2466 ve 2643 sayili kanunlara tevfikan 193P 
mali yili sonuna kadar tahsil olunup Ziraat ban-
kasma yatirilmis olan bugdayi koruma vergisi 
hasilati bakiyesinin muhacirlere ve muhtac, §ift-
cilere dagitilan tohumluk ve yemeklik bedelleri-

ne mahsubuna dair olan 2 nci madde Hiikumetiu 
teklifi iizerine ve bankaya fuzuli olarak faiz voril-
mesine anani olmak miilahazasile enciimenimizcc 
hazirlanarak layihaya eklenmistir. 

Miistacelen miizakere edilmesi dilegile Umumi 
Heyetin tasvibine konulmak iizere Yiiksek Reis
lige sunuldu. 

R. V. 
Isparta 

Mukerrem Unsal 

Qorum 
M. Cantekin 

Malatya 
M. Oker 

Mus 
§. Ataman 

Sivas 
R. Basara 

M. M. 
Trabzon 
Sim Day 

Qorum 
E. 8. Akgbl 

Diyarbekir 
R. Bekit 

Ordu 
H. Yahnan 

Sivas 
Remzi Qiner 

Balikesir 
E. Adakan 

Giimiisane 
D. Sakarya 

Mardin 
R. Erten 

Seyhan 
N. Eldeniz 

(S, Sayisi: 252) 
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HtJKtlMETlN TEKLtFl 

Muhacirlere ve muhtag giftgilere odilng 
tohumluk ve yemeklik dagitilmasi ka-
nununun birinci maddesinde yazili bir 
milyon liranm arttirtlmasi hakkindaki 
2863 sayili kanunla kabul edilen had ige-
risinden bin ton bugdaym Kizilay ku-

rumuna verilmesine dair kanun 
Idyihasi 

MADDE 1 — Muhacirlere ve muhtag giftgile
re odung olarak tohumluk ve yemeklik dagrtil-
masi hakkmdaki 2661 sayili kanunun birinci 
maddesinde mukayyed bir milyon liralik haddin 
2863 sayili kanunla iki milyon iki yiiz elli bin 
liraya gikarilan kismmdan bin ton bug-day, muh-
taglara yemeklik olarak hibe suretile tevzi edil-
mek iizere bilabedel Kizilay kurumuna verilmis-
tir. 

MADDE 2 — Bu kanun ne^ri tarihinden mu-
teberdir. 

MADDE 3 — Bu kanunu Maliye, Sihhat ve 
igtimai muavenet, Ziraat vekilleri yurutiir. 

13- IV-1936 
Bs. V. Ad. V. M. M. V. 

/ . tnonti $. Saracoglu K. Ozalp 
Da. V. Ha. V. Mai. V. 
$. Kay a Dr. T. R. Aras F. Agrali 
Mf. V. Na. V. Ik. V. 

8. Ankan A. Qetinkaya C. Bayar 
S.I.M.V. G . t V . Zr.V. 

Dr. R. Say dam Bona Tarkan Muhlis Erkmen 

• • n 

4 — 
BttTQE ENCttMENtNtN DE51§TlRlSt 

Kizilay kurumuna bin tun bug day verilmcsi ve 
Ziraat bankasina yatirilmiH. olan bugday'i koru-
ma vergisi hasilati bakiycsinin mahsubu liakkin-

da kanun Idyihasi 

MADDE 1 — Muhacirlere ve muhtag gift 
gilere odiing olarak tohumluk ve yemeklik dagi
tilmasi hakkindaki 2661 sayili kanunun birinci 
maddesinde yazili bir milyon liralik haddin 2863 
sayili kanunla iki milyon iki yiiz elli bin liraya 
gikarilan kismmdan bin ton bugday muhtagla-
ra yemeklik olarak bilabedel tevzi edilmek 
iizere Kizilay kurumuna verilmi§tir. 

MADDE 2 — 2466 ve 2643 sayili kanunlara 
tevfikan 1935 mali yili sonuna kadar tahsil olu-
nup Ziraat bankasma yatinlmi§ olan bugdayi 
koruma vergisi hasilati bakiyesi 2661 ve 2863 
sayili kanunlara tevfikan muhacirlere ve muh
tag giftgilere dagrtilan tohumluk ve yemeklik 
bedellerine, Ziraat bankasmm verecegi hesaba 
istinaden, mahsub olunur. 

Tohumluk ve yemeklik bedelleri bankaca 
borglulardan tahsil olundukga malsandiklarma 
tevdi ve varidat biitgesinin tavizattan istirdat 
maddesine irad kaydolunur. 

MADDE 3 — Bu kanun ne§ri tarihinden 
muteberdir. 

MADDE 4 — Bu kanunun hiikiimlerini icra-
ya Maliye, Sihhat ve igtimai muavenet ve Zi
raat vekilleri memurdur. 

m •• 

i * . (S, Sayisi : 252) 



S. Sayisi: 254 
2314 sayili kanuna 2 madde ek!enmesine ve I nci madde 
sinin degi§tirilmesine dair kanun layihasi ve Adliye encu 

meni mazbatasi (1/320) 

T. C. 
Basvelidlct 

Kararlar iniidurUifjii 
Sayi : 6/SIW7 

7 -XT -1915 

Biiyiik Millet Meclisi Yiiksek Reisligine 

2314 sayili kanuna iki madde ilavesi ve 1 nci maddenin degi^tirilmesi hakkinda Adliye ve-
killigince hazirlanan ve leva Vekilleri Heyetinin T- XT -1935 toplantisinda. Viiksek Moelise arar 
kararlastirilan kanun layihasi esbal)i mucibesile birlikte sunulmus.tur. 

Ba§vekil 

/ . tnonii 

kanunun yapilmasmi gerekli kilan sebepler 

2314 ve 2556 sayili kanunlar hiikiimlerine gore temyiz raportorleri 7 ve 8 nei derecedeki 
hakim ve miiddeiumumiler arasmdan seejlmekte ise de 55 ve 70 lira maasji bu derecelere yiik-
selmis, olanlar Agir ceza reisi ve muddommumisi bulunduklarindan yerlerinin kapatilinasinda 
zorluk cekilmektedir. Bu zorluktan sakinmak icdn temyiz mahkemesi raportorleriiiin 40 ve 45 
lira maa§li 8 ve 9 ncu derece hakim ve miiddeiumumiler arasmdan dogrudan dogruya vekillik-
e,e se^ilip ulusal buyrukla atanmalari uygun goriilerek bu yolda hazirlanan layiha sunnlmu§tur. 

Adliye encilmeni mazbatast 

T. ti. M. M. 
Adliye encilmeni 

Karar No. 50 
Bsds No, 1/320 

8 - VI -1936 

Yiiksek Baskanliga 

2814 sayili kaniina iki madde eklenmesi ve 
birinci maddesinin degi§tirilmesi hakkinda Ad
liye vekilligince hazirlanan ve tcra Vekilleri 
Heyetinin 7 - XI -1935 tarihli toplantisinda Yiik
sek Meclise arzi kararlastirilan kanun layihasi 
Basvekaletin 7 - XI -1935 tarih ve 6/3307 sayili 
tezkeresile Yiiksek Meelise sunulup eneiimenimi-
mize gonderilmi§. olmakla Adliye vckili hazir 
oldugu halde ineelenip konu§uldu: 

Baku Temyiz mahkemesi raportorleri 55 ve 

70 lira maasli hakim ve miiddeiumiimilerden se-̂  
cilmekte olup halbuki bu derecede maas, alanlar 
agir ceza reisi ve miiddeiumumiliklerinde bulun-
maktadirlar. Bunlar raportor olarak temyize 
almdiklari takdirde ycrlerini doldurmakta gii(j-
liik gekildigi ve bu gucjugii imlemek icjn daha 
a§agi derecelerden de raportor alinabilmesini te-
min maksadile la.yih.anin teklif olundugu anla-
§ilmaktadir. 

Layihanm umumi miizakeresinde azadan Ha-

http://la.yih.anin


san Ferid Perker ile Hasan Hayri Tan Temyiz 
raportorlerinin gordiikleri vazifenin ehemmiye-
tinden bahsederek daha a§agi dereceden rapor
tor tayini dogru olmayacagmi ve binaenaleyh 
layihanin kabul ohmmamasini istemisjer ise de 
temyiz hukumlerinden dogrudan dogruya Tem
yiz heyetinin mesul oldugunu ve raportorler ise 
evraki telhis ve bir rapor hazirlamak suretile bu 
heyetin tetkikatini kolaylagtirmakla miikellef bu-
lunduklarmi, 55 ve 70 lira maasji hakim ve 
miiddeiumumilerden raportor almdigi takdirde 
umumi mahkemeler kadrosunun zayiflamakta 
oldugunu ve a§agi derecelerdeki smiflarda bu-
lunanlarm da raportore mevdu vezaifi layikile 
ifa edebileceklerini goz online alan enciimenin 
Qokluk azasi bu reye uymayarak layihayi esas iti-
barile kabul etmi§tir. 

Ancak teklifte oldugu gibi raportorlliglin 40 
ve 45 lira maasli olanlara hasri da muvafik go-
rlilmeyerek icabinda vekaletin daha a§agi veya 
daha yiiksek derecelerden de raportor tayin ede-
bilmesine imkan vermek igin ikinci ve liQlincli 
sinif hakim ve miiddeiumumiler arasindan se§il-
mesi maslahatm icaplanna daha uygun bulun-
mu§tur. 

Hakimler kanununa gore teminatli hakimle-

rin muvafakatleri olmadikga bir yerden diger 
yere nakilleri miimkun olamayacagindan her han-
gi bir tereddlide mahal birakmamak iqin bu 
hlikmiin mahfuz kalacagi layihaya bir fikra ola-
rak yazilmigtir. 

2314 sayili kanun bir maddeden ibaret olup 
bu maddenin ifade eyledigi hukiim de bu kanuna 
gegmi§ bulundugundan o kanunun biisblitiin kal-
dinlmasi kabul olunmug ve layihanin adi da bu 
sebepten dolayi degigtirildigi gibi hakimler ka-
nununda hakiinlerin smif ve derecelerini goste-
ren eetvel de kabul olunan bu esasa gore dlizeltil-
migtir. 

Bu esaslari ihtiva etmek lizere enclimenimizce 
tadilen hazirlanan layiha miistacelen miizakere 
edilmek lizere Yiiksek Heyetin tasvibine arzedil-
mek lizere Yiiksek Baskanliga sunulur. 
Ad. E. Reisi Bu M. M. 

Qorum Trabzon Ankara 
Munir Qagil R. Karadeniz M. Okmen 

Antalya Antalya Balikesir 
Numan T. N. Ancan 0. Niyazi Burcu 
Bursa Bursa Erzincan 

Ahf Akgilg S. Ferid Talay A. Firat 
Erzurum Kocaeli Konya Ordu 

F. Sirmen B. Akca R. Turd M. B. Pars 

(& Sayisi : 254 ) 
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Htt'KttMETtN TEKLlFt 

2814 say ill kanuna iki madde ulamasi 
ve birinci maddenin degistirilmisi hak-

ktnda kanun layihasi 

MADDE 1 — 2314 sayili kanunun birinci 
maddesi su suretle degistirilmi§tir: 

Temyiz mahkemesinde daire ba§kanmm ken-
dilerine verecegi dava dosyalarmi inceleyip 
kisaltarak yazacaklari raporlan kura anlat-
mak iizere liizumu kadar raportor bulunur. 

Raportorler segim kurumunun dii§iincesile 
baglanmaksizm hakimler ve muddeiumumiler 
arasmdan dogrudan dogruya Adliye vekilli-
gince segilerek ulusal (Milli) buyrukla atanir; 
bu odevde gegirdikleri zaman hakimlikte ge-
girilmis, sayilir. 

MADDE 2 — Hakim smifmdan sayilanlar 
haklarinda uygutlanacak muamele hakimler ka-
nunu hukiimlerine bagmlidir. 

MADDE 3 — Hakimler kanununun 17 ve 
18 nci maddelerinde yazili 1 ve 2 sayili cet-
vellerin 6 ve 7 nci derecelerindeki raportor-
liik kelimeleri kaldirilarak 8 ve 9 ncu derece-
lere konulmu§tur. 

MADDE 4 — Bu kanun halka yayim tari-
hinden sayilir. 

MADDE 5 -— Bu kanunun hukumlerini yeri 
ne getirmege Adliye vekili memurdur. 

B?. V. 
1. lnon& 
Da.V. 

#. Kaya 
Mf. V. 

S. Arikan 
S.I.M.V. 

J)r. B. Saydam 

7- : 
Ad. V. 

$. Saracotflu 
Ha.V. 

Dr. T. E. Aras 
Na. V. 

A. Qetinkaya 
G.I.V. 

RanaTarhan 

Sa-1935 
M. M. V. 
K. Otalp 
Mai. V. 
F. Agrah 

Ik. V. 
„ C. Bayar 

Zr.V. 
Muhlis Erkmw 

ADLlYE ENCtlMENlNlN DEGt§TlRt§i 

Temyiz mahkemesi raportorleri hak-
kmda kanun layihasi 

BlBlNCt MADDE — Temyiz mahkemesinde 
daire reisinin kendilerine verecegi dava dosya
larmi tetkik ve telhis ile yazacaklari raporlan 
heyete takrir ve izah etmek iizere liizumu ka
dar raportor bulunur. 

Raportorler ikinci ve uguncti smif hakim ve 
muddeiumumiler arasmdan dogrudan dogruya 
Adliye vekilligince segilerek milli irade ile ta-
yin olunur. Bunlarm bu vazifede gegirecekleri 
zaman hakimlikte ve miiddeiumumilikte gegi-
rilmis sayilrr. ve haklarmda hakimler kanunu 
huktimleri tatbik olunur. 

Hakimler kanununun 79 ncu maddesi hukmu 
mahfuzdur. 

iKlNCl MADDE — Hakimler kanununun 
17 nci maddesinde yazili 1 sayili cetvelin 6 ve 
7 nci derecelerindeki Temyiz mahkemesi rapor* 
tbrltigu kelimeleri ve 18 haziran 1933 tarih ve 
2314 sayili kanun kaldirilmi^tir. 

UgUNCV MADDE — Bu kanun hiikmii ne^ 
ri tarihinden itibaren yuriimege ba^lar. 

DORDUNCU MADDE — Bu kanun hiikiim-
lerini Adliye vekili yerine getirir. 





S. Sayisf:24e> 
Vakiflar umum mudurlugunce bazi in§aat igin taahhudat 
akti mezuniyetine dair olan 2037 ve 2398 sayih kanunlara 

ek kanun layihasi ve Maliye ve Butge encumenleri 
mazbatalan (1/547) 

Basvekdlet 12 - 7 - i&?tf 
Kararlar mudilrlilgu 

Biiyiik Millet Meelisi Yiiksek Reisligine 

Vakiflar umum mudurlugunce bazi insaat igin teahMdat akdi mezuniyetine dair olan 2037 
ve 2398 sayili kanunlara zeylen.hazirlanan ve Icra Vckilleri Heyetinee 7 - V - 1936 tarihinde Yiik
sek Meclise arzi kararlastinlan kanun layihasi esbabi mucibesile birlikte sunulmustur. 

Basvekil 
/ . liwnu 

Esbabi mueibe 

27 - VI -1932 tarihli ve 2037 numarali kanunla Ankara ve Antalyada insaat yapilmasi ve mev-
eud akarlann noksanlar'mm ikmalile tamirleri igin iki sene zarfmda odenmek iizere (110 000) li-
ralik istikraz akdine ve Basvekaletin tensibile (100 000) liraya kadar teahhude girisilmesine ve 
5 - IV -1934 tarihli ve 2398 numarali kanunla da evvelki kanun hukumleriain Izmir ve Afyon Ka-
rahisarda yapilacak isler hakkmda da tatbikine ve verilen iki sene muddetin 1935 mali senesi so-
nuna kadar uzatilmasma izin almmisti. Bu para mahallerinin akar ve toprak satis bedelile biitge-
nin varidat fazlasmdan odenecekti. 

Bu miisaade ile istikraz edilen paralarla Ankara da ikinci apartmanin gamasirlik kati daire haline 
ifrag edilmis ve bu apartmana asansor tesisati yaptirilmis ve bazi akarlarm noksanlan ikmal edil-
mis ve Antalyada da yeni binalar viieude getirilmistir. 

Son senelere aid Evkaf butgelerinin esbabi mucibelerinde arzedildigi iizere bir gok gelir kay-
naklarmdan mahrum kalan umum miidurlugumuz yeni yeni irad membalari viieude getirmek sure-
tile iizerine aldigi hizmetlerin tevakkuf ettigi parayi temine galismakta ise de iktisadi buhran do-
layisile akar kiralarmm da diismesi yiiziinden istikraz parasmdan bir kismmm butgenin varidat 
fazlasile odenmesine imkan hasil olamamistir. 

Bu hale nazaran su siralarcla biitge tahsilatmdan para ayrilarak bu istikrazm kapatilmasma im
kan goriilemedigi gibi mahallerinin satis paralari da istikrazi karsilayamadigmdan odeme miidde-
tinin 1936 mali senesinden itibaren iki sene daha uzatilmasi igin ilisik kanun layihasi teklif edil-
mistir. Kabulunu dilerim. 

* 



Maliye enciimeni mazbatast 

T.B.M.U. * 
Mc&vye encumeni 27 ~V -1936 

Karar No. 70 
Bsas No. 1/547 

Yiiksek Reislige 

Vakiflar uraum mudiirlugiinee bazi in§aat 
igin taahhiidat akti niezuniyetine dair olan 2037 
ve 2*398 numarali kanunlara zeylolmak iizere ha-
zirlanajn layihamn sunulduguna dair Ba§veka-
letin 12-V-1936 tarih ve 6/1539 sayili tezke-
resi vef merbutu layiha eneumenimize havale 
buyuruilmu§ oldugundan keyfiyet tetkik edil-
di ve iQabi g6ru§uldii: 

Tezkerede bahsi gegen kanunlardan 2037 nu
marali kanun; Evkaf-umum miidiirlugune, An
kara ve Antalyada yeni akarlar in§asi ve zateii 
mevcud olanlannin tamirile noksanlarinin ikina-
li igin (100 000) liraya kadar taahhMata giri§-
mesineve oralardaki vakif mallarin sati§ bede-
li yetiamedigi takdirde 1932 senesi biitgesinin 
varidatj fazlasile biitce tasarrufatmin da itfa 
kar§iligi ittihaz olunmak ve iki senede odenmek 
§artile bu i§ler igin (110 000) liralik istikraz ak-
tine mezuniyet vermi§ olup verilen muddet*i§bu 
hizmetlerin ifasina kafi gelmediginden bilahare 
2393 sayili kanun ile i§bu miiddet 1935 senesi 
nihayetjine kadar temdid olunduktan ba§ka mez-
kur ta ihhud ve istiCTaz salahiyetinin Izmir ve 
Afyon [Karahisar gehirlerinde liizum goruleeek 
in§aat f e tamirat igin dahi istimaline mezuniyet 
verilmijj} bulunmaktadir. 

Enciimenimize izahat vermek igin Evkaf 
umum jnudurlugii namina hazir bulunan memu-
run ve^digi malumata nazaran, Umum miidur-
liik i§tu taahhiid ve istikraz salahiyetinden 
gimdiyd kadar yalniz (88 000 liralik) kismini 

istimal ederek Ankara ve Antalyada bazi in§a-
at ve tamiratta bulumnu§ ise de satis, hasilatin-
dan gimdiye kadar Antalyada aneak (2 000) 
ve Ankarada (19 000) lira elde edebilmi§ ve 
1932 butgesindcn tasarruf ve fazlai varidat dahi 
tahakkuk edememi§ oldugundan istikrazdan 
miitevellid borcunu odeyemedigi ve fakat onii-
miizdeki seneler zarfinda Muratpa§a vakfindan 
bazi arazinin Antalyada ve bazi vakif mallarin 
da Ankarada satilmasile bu bapta ieab eden 
karsjligin temin edilebilecegi ifade edilmig ol
dugundan esas itibarile layihamn kabulile mad-
delerin miizakeresine gegilmi§tir. 

Ancak layiha ile temdidi taleb edilen miid
det; 2398 numarali kanunla; 1935 mali senesi 
sonuna kadar verilmi§ olan ve Izmirle Afyon 
Karahisar §ehirleri igin de kabul edilen salahi-
yetlere aid miiddet oldugundan, i§bu layihanm 
2398 numarali kanuna zeylolmasi icab edecegl 
du§unulerek layihamn ba§ligi ile birinci mad-
desi buna gore tashih edilmi§tir. 

Yiiksek Reislige sunulur. 

Mai. E< Reisi M. M. Katib 
Bayazid Isparta Qankin 
Ihsan Tav Kamdl Unal M. Onsay 

Aza * Aza Aza 
Bursa Yozgad Diyarbekir 

Dr. G. Kahraman E. Draman Huriye Oniz 
Aza Aza Aza 

Istanbul Erzurum Manisa 
Y. Yazici P. JDemirhan Tahir Hitit 
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Bittce enciimeni mazbatasi 

T. B. M. M. 
Biltge encilmeni 

M. No. 193 
Esas No. 1/547 

9 -VI-1936 

Yiiksek Reislige 

Vakillar uinuin miidiirliigiince lmzi in§aat 
icin taahhtidat akti mezuniyetine dair olan 
2037 ve 2398 sayili kanunlara ek olarak ha-
zirlamp Ba§vekaletin 12 mayis 1936 tarih ve 
6/1539 sayili tezkeresile Yiiksek Meclise su-
nulan kanun layihasi Maliye enciimeninm maz-
batasile birlikte eneiimenimize verilmig olrnakla 
okundu ve konu§uldu: 

Hiikumetin esbabi mucibesinde izah olunan 
sebeplere nazaran Maliye eneiimeni tarafmdaii 
tadilen hazirlanan layiha maksada da-ha nygun 
goriilerek eneiimenimizce oldugu gibi kabul 
edilmigtir. 

Miistacelen miizakere edilmesi dilegile Umu-
ml heyetin tasvibine konulmak uzere Yiiksek 

Reislige smiuldiu 

lie is vekili 

tsparta 

Milk err em Unml 
Katib 

Istanbul 

F. Oymen 
QQVXVCII 

E.SabnAkgol 
Giimiiigane 

1). Sakarya 
Ordu '. 

H. Yalman 
.. Sivas 

R. Basara 

M. M. 
Trabzon 

SvrriDay 

Qorum 

M. Cantekin 
Diyarbekir 

Rustih Bckit 
Mus 

§. Ataman 
Seyhan 

Naci Elde.niz 
Sivas 

Bemzi Qlncr 

( 8 . SajT8i:24«)1 



t-i. 
SCKttMTBTtN TEKLtFl 

Vakiflar umum mudurlugunce bazi in-
§aat igin taahhildat akdi mezuniyetine 
dair olan 2037 ve 2398 numarah kanun-

lara muzeyyel kanun layihasi 

MADDE 1 — Vakiflar umum mudurlugiince 
bazi insaat igin taahhildat akti mezuniyetine 
dair olan 27 - VI -1932, 5 - IV -1934 tarihli ve 
2037, 2398 numarah kanunlarda yazili miiddet 
1937 mail senesi sonuna kadar uzatilmistir. 

MADDE 2 — Bu kanun 1 haziran 1936 tari-
hinden muteberdir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hiikumlerini iera-
ya Ba§vekil memurdur. 

7 - V - 1936 
Bs. V. 

/ . tndnti 
Da. V. 

$. Kaya 
Mf. V. 

8. Ankan 
S.I.M.V. 

Ad. V. 
$. Saragojflu 
Ha. V. V. 

#. Saracoglu 
Na. V. 

A. Qetinkaya 
G. 1. V. 

M. M. V. 
K. Ozalp 
Ma. V. 

F. Atjrali 
tk. V. 

C. Bayar 
Zr.V. 

Dr. B. Say dam liana Tarhan Muhlis Erkmen 

MALtYE ENCtiMENllNiN D E G 1 § T M § 1 

Vakiflar umum mudurlugunce, bazi in
saat igin taahhudat ve istikraz akti me
zuniyetine dair 2037 numarah kanuna 

muzeyyel 2398 numarah kanuna ek 
kanun layihasi 

MADDE 1 — Vakiflar umum mudiirlugune, 
bazi insaat ve tamirat igin taahhudat ve istikraz 
akti hakkmda 2037 numarah kanunla verilen 
mezuniyetin Izmir ve Afyon Karahisar sehirle-
rindeki insaat ve tamirata dahi te§miline ve bu 
husustaki mezuniyet muddetinin 1935 mali sene
si sonuna kadar uzatrimasma dair 2398 numarah 
ve 5 - IV -1934 tarihli kanun hiikmtt 1937 mali 
senesi sonuna kadar uzatilmistir. 

MADDE 2 
edilmistir. 

Hukumet teklifi aynen kabul 

MADDE 3 — Hukumet teklifi aynen kabul 
edilmistir. 

M ^ i » » " •++-

lB.§*m:M$ 



S. Sayisi: 255 
25 780 000 liralik fevkalade tahsisat verilmesi hakkinda 

kanun layihasi ve Biitge encumeni mazbatasi (1/594) 

[" T.C. 
Basvekdlet 6 -VI -1935 

Kararlar mudiirlugu 
Sayi: 6/1889 

| Biiyiik Millet Mecliei Yiiksek Reisligine 

25 780 000 liralik fevkalade tahsisat hakkinda Maliye vekilligince hazirlanan ve tcra VekilU-vi 
Heyetince 5 - VI - 1936 da Yiiksek Meclise arzi kararlastirilan kanun layihasi esbabi mucibesib 

birlikte stmulnmstiir. 
, Basvekil 

/ . Inonil 

Esbabi mucibe layihasi , 

Memleketin miidafaa vasitalarile Kiiltiir ve Baymdirlik islerinin takviyesi, sinai ve zirai inki-
§afmm tacili ve demiryollari insaatmm daha kis.i bir zamanda ikmalile uzak yerlerin merkeze ve 
bir birine baglanmasi hususlannin temini ve yabanci memleketlerden ana vatana iltiea edip adet-
leri gittikc,e artan irkdaslanmizm yerlestirilerek bir an ewel miistahsil bir hale konabilmeleri icjn 
muktazi mebaligin normal biitqe ile temin olunan varidat haricinde olarak fevkalade menbalardan 
elde edilecegi tahmin olunan varidatla karsdanmasi zaruri goriilmiis ve bu varidattan elde edi-
lecek miktarlar irad kaydedildikce mukabillerinin alakadar daireler biitQelerinde agilacak hususi 
fasillara tahsisat kaydolunmasi ve bu hizmetlerden insaata taalliik edip de 1936 senesinde ikmal 
edilemiyeeek olan kisimlar i§in 1937 ve 1938 senelerine sari taahhiidat icrasi igin salahiyet alin-
masi liizumlu goriilmiis ve bu maksadin temini ic,in bagli kanun layihasi tanzim edilerek takdim 
kilmmistir. 

Biitge encumeni mazbatasi 

T. B. M. M. 
Butee encumeni 

M*No. 194 
Esas No. 1/594 

9 - VI - 1936 

Yiiksek Reislige 

25 milyon 780 liralik fevkalade tahsisat 
hakkinda olup Ba^vekaletin 6 haziran 1936 
tarih ve 6/1889 sayih tezkeresile Yiiksek Mec
lise sunulan kanun layihasi enoumenimize ve-
rilmis, olmakla Maliye vekili Fuad Agrali ha-
zir oldugu halde okundu ve konusuldu: 

Bu layihanin tanzimini icab ettiren sebep-

ler hakkinda esbabi mucibede yazili hususat 
ve Maliye vekili tarafindan ayrica -sneumende 
verilen izahat yerinde goriilerek teklif edilen 
kanun layihasi ikinci maddesinde degi§iklik 
yapilmak suretile kabul edilmi§tir. 

Miistacelen miizakere edilmesi dilegile Umu-
mi heyetin tasvibine konulmak iizere Yiiksek 



Reislige sunuldn. 
Reis vekili 

Ispavta 

Mukcrrem t/nml 
Bahkefur 

E. Adakan 
Qorum 

E. Sabri A'kijol 

M. M 
Trabzon 

Sim Day 
Qorum 

M. Cantekln 
Diyarbekir 

Bilstil Bekit 

Ciazi Anteb 

A. II. Ayerdem 
Ma I'd in 

B. Ertcu 
Ordii 

//, Yalman 
Sivas 

Eemsi Cilia 

Mus 

#. (Jiloglu 
Seylian 

A'. kdmiz 

f)uniii§ane 

T). Sakarya 
Mu$ 

>Sr. AI am aii 
Srvas 

7?. Basara 
Yozgatl 

HtJKOMETtN TEKLtPl 

f£5 780 000) lira fevkaldde tahsisat ve-
rilmesi hakkmda kanun layihasi 

BtRtNCt MADDE — Fevkalade membalar-
dan elde edilecek varidatla karsiligi temin edil-
dikge, bagli oetvelde yazili dairelerden her biri 
igin hizalarmda gosterilen miktarlari gecjmemek 
iizere, 1936 biitgelerinde yeniden agilacak husu-
si fasillara (25 780 000) liraya kadar fevkalade 
tahsisat konulmasi igin Maliye vekiline mezuni-
yet verilmistir. 

IKINCI MADDE — Milli Miidafaa deniz 
tank insaati igin 1937, 1938 senelerine 700 000, 
Maarif vekaleti tJniversite ve mektepler insaa
ti igin 1937, 1938 senelerine 1 634 000, tfgiincii 
umumi miifettislik insaati igin 1937 - 1938 sene
lerine 480 000 ve Dordiincii umumi miifettislik 
insaat isleri igin 1937 senesine 500 000 liralik ay-
rica sari taahhut icrasma salahiyet verilmistir. 

ttgtfNCftJ MADDE — Birinci madde ile ve-
rilen mezuniyete miisteniden tahsisat kaydedi-
lecek miktarlardan 1936 senesi iginde kullanilma-
yan miktarlar ayni hizmetin ifasma tahsis edil-
mek uzere 1936 hesaplarmdan tenzil ve 1937 se
nesine devren varidat ve tahsisat kaydolunur. 

DORDttNCtt MADDE — Bagli cetvelde ya
zili olan hizmetlerde kullanilmak sartile muhte-
lif dairelere aynlan miktarlar arasmda tcra Ve-
killeri Heyeti kararile miinakale yapilabilir. 

BtlTQE ENOtTMENlNlN DE(51§TlRl§l 

MADDE 1 — Aynen kabul 

MADDE 2 — Muhacir iskan i§leri igin 1937 
senesine 1 000 000, Ankarada yapilacak fakiil-
te ve mekteplerle Istanbul tJniversitesinin in§a-
at ve tesisati igin 1937 ve 1938 senelerine 
1 634 000, iigiincii umumi miifettislik in§aati igin 
1937 ve 1938 senelerine 480 000, Dordiincii umu
mi miifettislik in§aat ve imar i§leri igin 1937 se
nesine 500 000, su i§leri igin 1937 senesine 
300 000 ve Golciikte in§a edilecek mahfuz tank-
lar igin de 1937 ve 1938 senelerine 700 000 lira
lik ayrica sari taahhut icrasi igin alakadar ve-
killere salahiyet verilmis, oldugu gibi bu i§ler 
igin bono ihracma da Maliye vekili izinli kilm-
mi§tir. 

MADDE 3 — Aynen kabul 

MADDE 4 - - Aynen kabul 
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BEgtNCt MADDE — Bu 

1936 tarihinden muteberdir. 
kanun 1 haziran 

ALTINCI MADDE — Bu kanun hiikumleri-
ni icraya Icra Vekilleri Heyeti memurdur. 

Ba§ V. 
1. Inonu 

Da.V. 
g.Kaya 
Mf. V. 

8. Arikan 
S. I. M. V. 

Dr. R. Say dam 

5 -

Ad. V. 
§. Saragoglu 

Ha. V . 
Dr. T. B. Arm 

Na. V. 
A. (Jetinkaya 

G. I. V. 
Rana Tarhan 

VI - 1936 

M. M. V. 
K. Ozalp 
Mai. V. 

F. Agrah 
Ik. V. 

C. Bayar 
Zr. V. 

M. Erkmen 

MADDE 5 — Aynen kabul 

MADDE 6 — Aynen kabul 

Lira 

100 000 

1 750 000 
2 000 000 
400 000 

Biltre enc-iimtmnin dtgisUri^ine bagli cetvel 

Jandarma umu m k wmandanhyi 
.Jandarma silahlarmm teedidi ve eephane ve bomba inubayaasi icin 

Sihhat ve ictimai muavenet vekaleti 

Muliacir iskan isjeri icin (Sarf §ekli Icra Vekilleri Heyetince tayin olunur) 
Maske imalati icin 
(iaz temizleme ve toplama ve 
cankurtaran malzemesi icin 

2815 niimarali kanun mncibince 
\ sarf ve mahsubu §ekilleri tcra 

Vekilleri Heyetince tayin olunur 

4 150 000 Yekun 

817 000 

2 800 
490 
280 
280 
28 

240 

000 
000 
000 
000 
000 
000 

500 000 
.300 000 

4 918 000 

Maarif vekaleti 

Ankarada yapilacak fakulte ve mekteplerle Istanbul tlniversitesinin insaat, tami-
rat ve tesisati icin 

Nafia vekaleti 

Srvas - Erzurum demiryolu insaati iqm 
Trabzon - Iran hududu transit yolunun in§asi icin 
Trabzon - Iran hududu transit yolunun motorize edilmesi icin 
'Mirinci unimui miifettislige aid insaat isleri icin 
Ikinci » » > » » » 
tJcuncii » » » » » » 
Dorduneii umumi mufettisligin insjaat ve imar isleri icin 
Carsamba ovasinm kurutulmasi, Van, Igdir, Erzincan, Erzurum su igleri icin 
(Tahsisat yetismezse tercihi tcra Vekileri Heyetine aittir) 

Yekun 
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Lira 

iMtsad vekaleti 
200 000 Hususi kamminmn 3 ncii maddesi mucibince Va.ii golii isjetiue idaresine verilecek 

sermaye kar§rligi 
45 000 Van golii i§letme idaresine yardim 

1 400 000 Etibank sermayesine mahsuben satin alinacak Ergani bakir niadeni §irketi aksi-
yon bedeli ve maden isletmesi igin 

875 000 2804 ve 2819 nuiiiaralr kanunlar mucibince Maden tetkik ve arama enstitiisii ile 
elektrik isjeri etiid dairesine yapilacak yardim 

4 900 000 2580 numarali kanun mucibince verilecek sermayeye mahsuben Sumer banka 
175 000 Istanbul rihtimlarnun tamirlerine sarfedilmck iizere Istanbul Limari isjeri idare

sine yardiru 

7 595 000 Yekun 

Ziraat vekaleti 

700 000 Yas, ve kuru meyvelerin islahi iqin 

MiJH Mudafaa vekaleti 

3 300 000 2980 numaralr kanun mucibince top ve cephauc siparisleri icin (Kara biit^esine) 
1 000 000 Tahkinuit isjeri icin (Kara biityesine) 

700 000 i lava kuvvelleri iein (Hava biitcesine) 

<'»00 000 (i(")lci!kl(> insa edilecek mahl'uz tnnklar nun (Deuiz biit<;.esine) 

2 200 000 2980 niuimrali. kanun ii.ucibince ceplianc imalati insaaf ve Icsisal. kai^ik/n olarak 

Askeri I'abrikalar biitcesine 

7 500 000 Yekun 

25 780 000 UMUMi YEKUN 

» • « 
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S. Sayisi: 247 
Qeltik ekimi kanunu layihasi ve Ziraat, Dahiliye, Adliye, 
Sihhat ve igtimal muavenet, Maliye ve Butge encumenleri 

mazbatalan (1/156) 

T. C. 
Ba§vek&let 27 -IV -1935 

Rtvrarlar mudurTujju 
Sayi: 6/1267 

Biiyiik Millet Meclisi Yiiksek Reisligine 

Ziraat vekilligince hazirlanan ve tcra Vekilleri Heyetince 21 - IV - 1935 te Yiiksek Meclise arzi 
kararla$tinlan <jeltik kanunu layihasi esbabi mucibesile birlikte sunulmustur. 

Basvekil 
/ . tnonu 

QSeltik ziraati kanunu esbabi mucibe layihasi 

Qdtik ziraatinin ehemmiyeti 

Memleket istihsalati arasmda bir mevkii mahsusu olan ve halkm gida ihtiyac.lanndan miihim bir 
kismmi teskil etmekte bulunan pirinc, mahsuliinun, bir taraftan son zamanlarda Hukumetin gumriik-
lerle himaye etmesd ve diger mahsulati ziraiyeye nisbetle f azla kar birakmabta olmasi gibi esbabi 
iktisadiye tesirile ziraatine ebemmiyet verilmesi, diger taraftan bu ziraatin sihhati umumiye ile si-
ki bir alaka ve miinasebeti olmasi ve bilhassa bundan yirmi scne ewel nesredilerek halen tasbbik 
mevkiinde bulunan « pirinc, ziraati kanunnamesi » nin ihtiva etmekte bulundugu hukumlerin bu 
giinku ihtiyaclan tamamen karsilayacak bir sekilde olmamasi gibi muihtelif amiller ve sebebler §eltik 
zeriyatina aid islerin intizam altma almmasi ve bu ziraatin umumi sihhati bozinadan inki^afmin 
temini noktai nazarmdan yeni bir kanun tedvini zaruretini ortaya koymaktadrr. 

Pirin<j; halen memleketin bir cjok mintakalarmda yefcistirilmekte ise de bu ziraate musaid tabii 
sartlari haiz daha pek eok yerlerimiz vardrr. Nitekim iklim ve arazinin ve iktisadi vaziyetin musaid 
bulunmasi hasebile bu ziraatin gun gegtikge yavas yavas biiyiimekte ve simdiye kadar hi<j pirinc, 
yetistirilmeyen yerlerde bile yeniden Qeltiklikler yapilmaktadir. 

Elimizde mevcud istatistikler tetkik edilirse goruliir ki memleketimizde 1926 dan 
1932 ye kadar yedi sene zarfmda vasati olarak senede 183 500 diinum celtik ekilmis ve bundan yine 
vasati 28 000 000 kilo pirinc. almmistir. Halbuki bu miktar istihsalat memleketin ihtiyacma tekabul 
etmemekte oldugundan her sene haricten de ithalat yapilmistir. Bu ithalata mukabil ihracatimiz ise 
hemen hemen yok denecek kadar azdir. Bu hususta bir fikir edinebilmek \qm 1926 -1932 yedi senelik 
ithalat ve ihxaeatrmizi gosteren asagidaki cetveli gozden geeirmek kafidir, 



— 2 — 
fthal&t thracat 

Miktari 
Sene | kilo 

1926 I 13 749 500 
1927 f 12 968 400 
192& 12 750 500 
1929 13 369 300 
1930 8 935 800 
1931 7 927 800 
1932 4 178 100 
Bii yedi senelik rakamlarm ifade 

Kiymeti 
T. Lirasi 

2 619 972 
2 514 389 
2 416 671 
2 459 484 
1 655 137 
1 104 068 

518 455 
ettigi mana 

Miktari 
kilo 

3 000 
168 200 
37 000 

120 300 
12 300 
3 200 

897 
sudur : 

Kiymeti 
T. Lirasi 

527 
14 269 
4 339 

10 589 
1 939 

871 
206 

Bu imiddet zarfmda memlekete her sene harigten vasati olarak (1 913 000) lira krymetinde 
( 10 565 000) kilo piring girmi^tir. Bu ithalat ekseriya Hindistan, Misir, Fransa, ltalya,Amerika, Hollan-
da, miistemlekatindan yapilmaktadir. Ihracatimiz ise yok denecek kadar az olmakla beraber oda yalniz 
komsu Suriye ve Irak memleketlerine vafci olmaktadir. Son 1930 - 1932 senelerinde ithalatin azal-
masi piring zeriyatina vaki olan ragbetten miitevellid olmakla beraber 1932 senesinde bile yine ha
rigten (318 455) lira kiymetinde (4 178 100) kilo pirinc, it/hal edilmistir. Vakia bu ithalat, miktar 
itibarile o kadar muhim goriilmemektedir. 

Fakat bu vaziyet, bir ziraaat memleketi olan ve istihsalatini genisleterek yabanci memleketler 
pazarlarma piring ihrag etmek kabiliyetini haiz bulunan Tiirkiyemiz igin iizerinde tevakkuf edile-
cek bir mesele teskil etmektedir. 

Demek oluyar ki memleketimizde; piring yetistirmege miisait tabii sartlan haiz mintakalar 
bulunmasma ragmna bugiin dahili sarfiyati bile tamamen karsilayacak kadar pirinc, yetistirilmiy-
yor. Halbuki memleketin muhtelif yerlerinde mebzulen mevcud olan sularin en faydali bir se-
kilde idafesi ile meri usul ve teamiiller islah edilir ve sitma miicadele kanunile olan tcaruzlardan 
miitevellit manialar da ortadan kaldirilirsa bu ziraat subesinin tez elden ve kolaylikla ilerlemesi 
muhakkaktir. Hatta mahallerinden alinan malumata gore memleketimizde geltik zeriyatinda isti-
fade edilecek sularin miktari ibiiyiik masraf ihtiyar etmeden halen yapilan zeriyat miktarinin bir 
misli daha arttirclmasina miisaittir. Bu neticeye vasil olunca her sene pirinc, igin hariee verdigi-
miz paralar memlekette kalacak ve hatta yapilmasi gok muhtemel ihracat sayesinde .memlekete 
harigten miihim miktarda para girebileeektir. 

Biinun igin de pirinc, islerini tanzim ve sularin sevk ve idaresini islah etmek ve bumi da 
wmumi sijihati ihlal etmeden yapmak lazimdir. Halbuki halen meri olan 328 tarihli (Pirinc, zira-
ati kanunnamesi) bu maksadi temin etmekten gok nzaktir. Binaenaleyh memleketin yiiksek menfaa-
ti yeni ibir (Qeltik ziraati kanunu) nun nesir ve tatbikini amirdir. 

Bugiinfku kanun ile yeni kanun projesinin ihtiva ettigi hiikiimler arasindaki farklara gelince; 
onlar da Jiulasatan su sekilde izah olunabilir: 

Geltik komisynolan 

1 - Bugunku. kanunda geltik islerinin idare ve tanzimi ziraat' odalarma birakilmistir. Halbuki 
memlekette heniiz ziraat odalari lazimgeldigi vechile organize edilememis olmasi itibarile odalar 
bu kabil %leri tanzim ve idare edebilecek bir vaziyette bulunmadiklanndan geltik ziraati hususati 
da istenilcjigi sekilde tedvir olunamamaktadir. Iste yeni kanunda bu husus nazan dikkate almmis ve 
en biiyiik imiilkiye memurunun riyaseti altinda alakadar biitiin uzuvlari cami bir geltik komisyonu 
teskil ediUrek geltik ziraatine aid isler igin faal ve salahiyet sahibi bir merci temin olunmustur. 

Mutemed heyetler 

2 - Bu giinkti kanunda sulardan iyi bir sekilde istifade ve sularm tanzim ve idaresi ve bu yiizden 
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devam. edegelen ihtilaflarm mercii halli hakkmda sarili hukumler yoktur. Qeitik ziraatinde cok mii-
him olan bu i^ler geltik komisyonlari ile, mutemed heyetlerine verilmi§tir. 

Qeltik ziraati yapilacak sdhalann §ehir, kasaba ve koylere olan mesaf eleri ve kesik sulama 

3 - Bu gunku kanunda geltikliklerin, niif usu bes yiize kadar olan koylerin son meskenlerinden iti-
baxen be§ yiiz ve niif usu bes bine kadar olan koy ve kasabalardan bin ve yirmi bine kadar olanlardan 
iM bin ve yinmi binden yukan olanlardan us bin metro uzakta ihdasi mesrut bulunmakta ve eski-
denberi bataklik olan mahallerde mesaf e nazari dikkate almmamaktadir. Bu kanunda muahhar ola-
rak tatbik mevkiine konan sitma miicadele kanunu talimatnamesinin 14 ncii maddesinde «Meskun 
mahaller hududundan itibaren sivri sineklerin azami ucma sahasi olan iic. kilometre muhitinde veya 
mahalli vaziyete gore miicadele heyetleri reislerince tesbit edilecek mesaf eler dahilinde su birikintile-
rinin tesekkuliine sebebiyet vermek memnudur» kaydine istinaden sitma miicadele heyetlerince memle-
ketimizde qeltik ziraatinin pirinc, ziraati kanunnamesinde miinderic. niifus adedine nazaran tayin olu-
nan mesaf eler nazari itibare almmayarak mesken kiimelerinden alelitlak asgari iic, kilometre me
saf e karieinde yapilmasi ve hatta miicadele heyeti reisinin gostereegi liizum iizerine daha uzak 
mahallere hasredilmesi taleb edilmekte ve bu hal bir gok ihtilaflara sebebiyet vererek binnetice 
memleketimizde geltik ziraatini miiskiilata ugratmakta ve bir cok yerlerde bu ziraatin yapilama-
masini intac, eylemektedir. 

Yeni kanuna biitiin bu ihtilaflarm kokiinden halledecek ve umumi sihhati bozmadan §eltik zira
ati yapilmasma imkanlar verecek hiikiimler konmustur. Bunlann en miihimi kesik sulamadir. Bun-
dan maksad §eltiklikleri her on giinde (bir kirk sekiz saat susuz birakmak suretile oralarda iire-
yen ve sitma yapan sivri sineklerin olmesini ve dolayisile ^eltikliklerin sitma miivellidi olmama.sini 
temin etmektir. Bu usul sulama, kesif Qeltik ziraati yapilan mmtakalarda tatbik olunacak ve bura-
larda <jeltiklikler koylerden 50, kaza merkezlerinden 500, vilayet merkezlerinden 1000 metre uzak-
likta bulunacaklardir. 

Bu mmtakalardan baska yerler de ise Qeltiklikler koy, kasaba ve sehirlerden alelitlak iic, ki
lometre uzaklikta bulunacaklardir. 

Bu hiikiiinlerle kesif celtik ekimi yapilan yerlerde tatbik edilmesi mecburi olan kesik sulama 
sayesinde ve diger yerlerde ise ii§ kilometre uzaklik ile Qeltikliklerin sihhat iizerindeki fena tesir-
lerinin oniine geQiknis olacagi gibi ayni zamanda memleketimizin sarf ve istihlak eyledigi pirinein 
tamamen dahilde yeti3tirilmesine imkan verilmis bulunacaktir. 

Qeltik kanununun tatbiki igin muktazi talisisat ve bunun temin ve cibayeti tarzi 

4 - Bugunku kanun ahkamma nazaran kanunun tatbikina aid hususatin tatbik ve kontrolii 
hakkmda icab eden masarifin karsiligi olarak bir tahsisat temin edilmemis ve her tiirlii varidat mem-
balarmdan ve esasli bir teskilattan mahrum bulunan ziraat odalari pirinQ ziraati kanunnamesinin 
kendilerine tahmil eyledigi vazifeleri yapmamak ve (jeltik ziraati isleri bu yiizden kesmekes iginde 
yuvarlanib gitmekte bulunmustur. Yeni kanunda bu pek miihim noktanm da esasmdan halli derpis 
edilmis ve umumi sihhat ve menfaat ile alakadar olan §eltik ziraatinin lazimgelen kaydiisartlar altm-
da yapilmasmi teminen icab eden kesif, kontrol ve murakabe ve sair hususat icm muktazi masraf 
Hiikumet biitgesinden veya umumi tekalif seklinde toplanan paralardan degil, bu ziraatten dogrudan 
dogruya istifade edenlerden almacak resim ve ruhsatiyeden temini en muvafik bir sekli hal olarak 
miitalea kilmmistir. 

Qeltik ziraati yapacaklardan alinacak ruhsatiye hektar basma 600 kurus gibi gayet ciizi bir mik-
tardan ibaret olacaktir. Qeltik kanununun tamamii tatbiki noktai nazanndan miihim ve hayati bir 
mahiyet arzeden ve bu hususta en biiyiik rol oynayacak olan igeltik komisyonlarmm faaliyetlerini te-
imin kdacak olan varidat ve bunun cibayet tarzi uzun uzadiya tetkik ve miitalea edilmis ve neticede 
muktazi masarif ve elde olunacak varidatm Devlet butgesine tahmili muvafik goriilmemis, ancak qel-
tik ekmege yeni basladigindan otiirii §eltik alanlari dar ve bu yiizden geliri komisyonlarin masraf la-
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run koruyamayaeak derecede az olan yerlerde geliri asacak masraflar her yd Ziraat vekaleti biit§e-
sine bunun i§in konacak paradan kapatdacaktir. Bu varidatm kamjsyonlar tarafindan tansili aynca 
bir tahsilat teskilatini icab ettirecegi ve bunun da fuzuli bir takim masraflan istilzam eyleyecegi 
derpis olunarak §eltik ziraatinden alinaeak ruhsatiyelerin kanuna aykin harekette bulunanlardan 
istifade olunacak para cezalarile biiiikte mahalleri hususi idarelerince tahsil ve cibayeti ve buna 
mukabil kanunun tatbiki igin muktazi bilumum masarifin de mezkur idare biitc^lerinden teniini 
en muvafik bir sekil olarak kabul olunmustur. 

i I ! 

8%hhi tedbirler 

6 - Bugtinkii kanunda geltikliklerde istihdam olunacak amelenin sihhatini korumaga matuf hii-
kiimler mevcud olmadigi cihetle yeni kanun projesinde bu cihet te nazari dikkate alinmis, ve geltik 
amelesinin yatacaklari yerlerin sihhi sartlan ve galisacaklari saatler tesbit edilmekle beraber ic,ile-
cek temiz su ve kinin gibi IhtiyaQlari da derpis edilmistir. 

Mueyyideler 

Bugiinkii kanunda mueyyid kuvvetler noksan ve sakit oldugu halde yeni kanun projesinde bun-
lar da tasrili edilmis ve kanuna muhalif hareketler igin derecesine gore muhtelif miktarda para 
cezalari konmustur. 

Iste bu ve bu gibi bariz farklar ile eskisine nazaran biisbutun yeni bir genre arzeden yeni ka
nun layihasinin tatbikmdan istihdaf edilen gaye: Memleketin tabii sartlan itibarile miisait olan 
yerlerde yeniden celtiklikler ihdasmi tesvik etmek, mevcud geltiklikleri tanzim ve islah etmek, bu 
yiizden pirinc, istihsalatini artinb dahili sarfiyati tamamen temin etmekle beraber ihracat imkan-
larini da hazirlamaktir. Bu meyanda su islerini islah ve sulann sevk ve idaresini tanzim ederek hem 
azami randiman alib pirinein maliyet fiatini ucuzlatmak ve hem de bu yiizden sihhati umumiye-
ye iras edilmekte olan zararlari ortadan kaldirmak ve su yiiziinden Qikmakta olan ve bazen pek 
feci akibetler meydana getiren ihtilaflan kaldinmak ve adilane bir sekilde halletmek, bakimsus ve 
muhmel bir halde kullanilan geltik amelesinin sihhatini korumak velhasil jurinc, ziraatinin inki-
$afina mani olan engelleri ortadan kaldirarak memleketin iktisadi vaziyetinde salah temin etmek 
gibi gayeler de halen tatbik mevkiinde bulunan 328 tarihli pirinc. ziraati kanunnamesinin tadil 
ve ihlahini icab ettiren amiller arasinda bulunmaktadir. Meuileketimizin feyizli bir varidat ve gida 
membai olan geltik ziraatinden matliib olan faidelerin daha genis bir mikyasta tahakkukunu ve bu 
ziraatin inkisafini temin i§in bugiinkii sartlara ve ihtiyaglara uygun olarak hazirlanan yeni geltik 
ziraati kanun layihasinin kanuniyet kesbedib bir an evvel tatbik mevkiine konmasinin memleketin 
yiiksek saglik ve iktisadi menfaatleri icabindan bulundugunu mubeyyin i$bu esbabi anucibe layi-
hasi tanzim ve takdim kilindi. 
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Ziraat enctimeni mazbataai 

T.B.M.M. 
Ziraat encumeni 7 -VI -1935 
Karar No. 13 
Esas No. 1/156 

. Yiiksek Bas,kankga 

Ziraat vekilligince hazirlanib lera Vekilleri 
Heyetinin 21 - IV -1935 toplantisinda Kamutaya 
sunulmasi kararla§tirilan ve eneumenimize gon-
derilen kanun layihasi Sihbat ve igtimai muave-
net vekili Refik Saydam ve Ziraat vekilligi uz-
mani hazir bulundugu halde goriisiildu: 

Halknmzin yiyecekleri arasmda onemli yeri 
olan pirinc. yedi, sekiz sene once disurdan ge-
len bir iirun oldugu ve piyasalarrmizda hemen 
hemen yabanei bir iiriin sayildigi halde Ciim-
huriyet Hukumetimizin giimruk korumasi ve <jel-
tik mintakalarinda fabrikalar acmasi, geltik 
uzananlari yeti$tirmesi ve bunlarla bir takim ted-
birler almasi ile geltik te yerli uriinlerimiz ara-
sma girmis.tir. Bundan on sene once memleke-
te disardan on dbrd milyon kilo pirinc. girdigi 
halde bu gun pirinc. ihtiyacimizi memleket ic.in-
den tedarik etmekteyiz. Toprak ve iklim baki
mindan pirinc. ekimine <jok elverisli olan mem-
leketimizde geltik o derece geni§lemistir ki bu 
urunumiiz yakinda gikrtlarimiz arasina girecek 
bir durum almi§tir. Qeltik ekimi igin 328 tari-
hinde yapil ns (Pirinc. ziraati kanunnamesi) adii 
bir kanun varsa da bu giinkii ihtiyacjari kar^ila-
maktan uzaktir. Biitiin ihtiyaglara cevab veren 
yeni kanun layihasi ile geltik ekiminin genel sag-
lik iizerine yaptigi menfi etgiler ortadan kal-
dirildigi gibi geltiklerin kesik sulama usulii ile 
bir takim hastaliklardan da korunmasma yar-
dim edecek ve dolayisile geltik uruniinun Qogal-
masini kolayla§tiracak^ir. Bir §ok giirultiilere 
sebeb olan su isleri layihadaki maddelerle diize-
ne konulmu§tur. Qeltikciligin ilerlemesi ve su 
kavgalarimn oniine gegilmesi igin sahislarin miil-
kii iginde bulunan kaynaklari da encumenimiz 
goz oniinde tutarak layihaya 15 nci maddeyi 
kqvmuftur. 

Halknnizin faydalanmasile baglantisi olan bu 
sulardan sahislar, miilkleri iginde faydalanirlar-
sa da medeni kanunumuzdaki maddeleri de goz 
oniinde tutularak hududlan dismda §ahislarm bu 
sulardan faydalanmalarim encumenimiz yerinde 

bulmadigi gibi sulara tarn bir diizen verilmesi 
bakimindan §ahislarm miilkleri iginde bulunan 
ve genel saglik ve faydalanmaya her zaman etig 
yapan sularla da geltik komisyonlarmm ugras-
malari igin 15 nci maddeye hukumler konmus.-
tur. Sulara verilen bu onem ve diizen ile gel-
tikten baska urunlerimizin de bu sulardan genis. 
bir surette f aydalanmalari goz oniinde bulundu-
rulmu§, bunlann ekicilerinden de az bir para 
alinmasim enciimen uygun bulmus,tur. Qeltik-
cilerle ba§ka ekicilerden alinacak paralar mad-
delerdeki isJLerin gorulmesine harcandiktan son-
ra artan para geltik ekiminin ilerlemesi geltik 
tohumlannin artittirilmasi ve ekim usuliinun 
fenne uygun yapilabilmesi ve hasadinin zarar-
dan korunmasi igin harman makinelerinin teda-

riki yolunda kullanilmasi yolunda Ziraat banka-
sina yatinlmalidir. Bu paralarla geltik uzmani 
yeti§tirilmesine ve mutemed heyetlerin az gok 
bu i§ten anlar kimselerden olmasma enciimeni
miz ozel bir onem vermektedir. 

Dekardan yiiz kilo geltik bile almayan ve 
fenne uygun Qeltik ekimi yapilmayan yerler kar-
§ismda dekardan alti yiiz kilo geltik veren fen-
ni ekim yapan yerlerimizin genislemesi encii-
menin dileklerindendir. Fenni ekimin biiyiik ve-
rimini pancar ekimimizde gormekteyiz. Qeltik-
lerimizde de bu yolun tutulmasi gok yerinde 
olur. Qeltik komisyonunda bulunanlann iizer-
lerine aldiklan soravli odevin onemi kars,ismda 
gok ugra§mak yukiimii altinda bulunmalari bu 
hususlarda bulunacaklarin memur olsalar bile 
bunlara Tanm bakanliginca belli edilecek bir 
paranin verilmesini encumenimiz dus^inerek ona 
gore maddeye hiikum koymuftur. 

Dahiliye eneumenine verilmek iizere Yiiksek 
Basjkanliga sunulur: 

Ziraat En. Rs. M. M. Katib 
Izmir Manisa Bolu 

R. Koken Y. Ozey 1. H. TJzman 
Balikesir Bolu Konya 
R. Selguk M. Kuzay M. Eken 
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Istanbul 
R. Bele 

Denizli 
E. As. Tokad 

Manisa 
K. Akeken 

Maras 
N. Ural 

Nigde 
C. Oral 

Seyhan 
Tevfik Tarman 

Dahiliye encumeni mazbatasi 

T. B. M. M. 
Dahiliye encumeni 

Karar No. 14 
Esas No. 1/156 

20 -I - 1936 

Yuksek Baskanliga 

Zirat vekiligince hazirlanan ve Lera Vekilleri 
Heyetinin 21 - IV - L935 deki toplantisinda Yuk
sek Meclise a m karar! astirilau yeltik kanunu layi-
hasuiin esbabi mucibesile bmiber gander ildigiid 
bildiren Basvekaletin 27 nisan 1.935 tari'hli ve 
6/1267 saydi tezkeresi enciiimeiirmize de havale 
buy ur aim us olmakla Ziraat encumeiikrin bu hu-
sustaki mazbatasile .birlikte, Sihhat ve ictimai niu-
avenet vekilile Ziraat vekili namma gelon Ziraat 
umum muduriinuii bulundugu toplantimizda, 
okundu ve tezkereye ibagli kanuu layihasi iizerm-
de konusuldu. 

Memleketimizde celtik ziraatinin yildan yda 
artmasi yiiziinden §eltik ve pirine, ithalatinin git-
tikge azaldigi ve bu sebeble liizumsuz bir surette 
harice verilen paralann memlekette kaknasmin 
temin edildigi memmmiyetle gorulmektedir. 

Sevimli yurdumuzun geltik ziraatine elverisli 
bir gok sulak araziye malik bulunmasindan dolayi 
yeltik istihsalatimizin degil, memleketin ihtiyaei 
nisbetinde hatta bir eok ihraeat yapilaeak bir 
dereeede arttmlmasT nnimkun oldugu Ziraat ve-
killiginin esbabi mucibo tezkeresinden anlasil-
maktadir. 

Aneak; geltik ziraatinki memleketiiliizin ikti-
sadiyati bakimmdan haiz oldugu ehemmiyet kar-
sisinda bu Ziraatin gayri fenni ve gayri sihhi ya-
pildigi takdirde sihhati umumiye i<jin beliren 
tehlikeye lakayid kalmak tabii caiz degildir. 

Bir c,ok yerlerde bu yiizden sitmanin arttigi 
teessiifle gorulmustiir. Bu dusiincelerle layiha 
buyiik bir dikkatle incelenmis ve memleketin iki 
miihim menfaatinin uzlastirdmasrna galistirilmis-
tir. 

Meveud kanun bu gunkii ihtiyacjari karsila-
yamamakta olmasma binaen layihanm sevkine 
sebeb olan zaruretler teslim olunmus ve esas iti-

barile kabulii inuvafik gorulmustiir. 
Maddelerde yapilan degisiklikler soylece arzo 

lunur: 
Memleketimizin bazi yerlerinde susuz olarak 

yapilan ve diger mahsullerden basfca bir mahiyet-
te bulunmayan geltiklikler hakkinda isbu layi-
hada yazili kayitlerin konmasma liizum olmadi-
gindan kanun projesinin yalniz su altinda yapi
lan §eltik ziraati hakkinda oldugu birinei mad-
dede tasrih edilmistir. 

Qeltik ekmek isteyenlere izin verilip verilme-
yeeegini vaktinde bildirmeyen komisyon azasmn, 
dilek^e sahiplerine verilen tazminati odemeleri, 
komisyonlarin vazifelerini vaktinde gormeleri 
\qm bir miieyyede olarak kabul edilmis ve 3 ncii 
madde sonuna bu yolda kayid konmustur. Yeni 
yapilaeak geltiklikler tesisatinin arru ettikleri 
takdirde geltik komisyonlannm gizec kleri kroki 
veya plan dairesinde ^eltiklik saliipleri tarafin-
dan yaptirilniasina miisaade etmekte bir mahzur 
goriilmedi^in ien 6 nci ra.'idde (bu esasa gore yazil-
mistir. 

Koylerin orta mali olan sularile yapilaeak 
geltiklikler igin koy derneginin karan alinmasi; 
bu sulann aneak koy halkmin diger mahsulleri-
nin sulanmasina engel olmayaeak surette kulla-
nilabilmesini temin i^in liizumlu goriilmiis ve bu 
maksatla yeni bir madde olarak layihaya 15 nei 
madde yazilmi§,tir. 

Bu degisiklikleri ihtiva etmek iizere tanizim 
olunan layihanm Ulu Heyete arzolunmak iizere 
Yuksek Baskanliga sunulmasina 10 - 1 -1936 da 
karar verilmistir. 

Da. E. Reisi 
Tekirdag 

C. TJybadm 

M. M. 
Qanakkale 
§1. Ya#tn 

Katib 
Mardin 

Edib Ergin 
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Aza Aza 
Qeltik ekilen yerlerde koy evleri- Samsun 
ni ibir araya toplaniak lazrmdir, Z. Dwrukan 
kanaatindeyim. 

Antalya 
Rasih Kaplan 

Aza Aza Aza 
Qordh. Sivas Sivas 

Ahf Tilziln Mitat $. Bleda Vasfi B. Sevig 

Ziraat vekaletince hazirlanip tcra Vekilleri 
Heyetinin 21 - IV - 1935 tarihli toplantisinda 
Yiiksek Meclise arzi kararlastrilan ve Ziraat ve 
Dahiliye eneiimenlerince tetkik olunduktan son
ra bu enciimenlerin mazibatalarile birlikte 
20-1-1936 tarihinde enciimenimize havale bnyu-
rulan ^eltik ekimi hakkindaki kanun layihasi, 
Sihhat ve ictimai muavenet vekili ile Ziraat ve-
kaleti namina gelen Ziraat IT. M. Ziraat miitehas-
SISI da hazir bulundugu 19 - I I I - 1936 tar Dili 
toplantinuzda okundu. 

Bir taraftan, yurdumuzun baslica mahsullp-
rinden birini teskil eden ve halkm gida ihtiya<;-
l an arasinda qok muhim bir yer tutan pirinc, 
zeriyati isini tanzini ve islah ederek, bu miiliim 
gida maddesinin istihsal miktarini arttirmak su-
retile memleket iktisadiyati iizerinde faydali te-
sirler yapmak, diger taraftan da, bu ziraatiu 
fen icaplarma uygunsuz ve nizamsiz olarak yapil-
digi takdirde, umnmi srhhat iizerinde yapacagi ve 
halen yapmakta oldugu zararli tesirleri ortadan 
kaldirmak ve bu suretle memleketteki pirinc, zira-
atinin srhhi sartlar icinde inkisafmi temin etmek 
gayelerile tanzim edilmis oldugu anlasilan bu la-
yihanm esas itibarile kabuliine ve maddelerm 
miizakeresine gecilmesine memnuniyetle karar ve-
rilmistir. 

Birer hirer mlizakere olunan maddelerde su 
degisiklikler yapilmistir : 

1 — Hiikumet teklifinde mevcud olmadigi 

7 — 
Aza 

Bursa 
F. Gilvendiren 

Aza 
Sivas 

8. Gorkey 

Aza 
Tokad 

Hurrejm Ergun 

Aza 
Tokad 

Galib Pekel. 
Aza 

Urfa 
M. Vincsoy 

Aza 
Qanakkale 

H. Ergeneli 

Aza 
Erzurum 
N. Elgiin 

Aza 
Erzurum 

ZeM Soydemir 

Aza 
Zonguldak 
R. Vardar 

halde Dahiliye eneiimenince layihaya birinci 
madde olarak konulan maddenin ihtiva ettigi ma-
nayi, layihanin heyeti umumiyesinden cjkarmak 
mumkiin goriilmekle beraber, kanunun mevzuunu 
acik bir hiikiimle tahdid etmenin faydali -olaea-
gi da diisiiniilerek « bu kanun hukiimlerinin kir 
pirinci ekimi hakkinda tatbik edilmeyecegi » yo-
lunda bir maddenin layihanin sonuna eklenm-esi-
ne karar verilmistir. 

2 — Dahiliye enciimeninin teklifinin ikinci 
maddesindeki, (bu kanun ciktiktan sonta) ibare-
si, luzumsuzluguna binaen kaldirihnis ve ziraat 
ve nafia fen memurlarmin her yerde bulunma-
yacagi diisiiniilerek maddedeki (Ziraat miidiirii) 
kelimesinden sonra (ve bulunan yerlerde) kelime 
lerinin ilavesi miinasip goriilmustlir. 

3 — Dahiliye enciimeninin teklif ettigi ikinci 
maddedeki : (Yagisli veya kurak yillarda) ibare-
si yerine, Hukumetin teklifindeki; (Yagisli veya 
kurak yillara gore) ibarenin konulmasi vuzuh 
noktasmdan daha uygun goriilmiis ve (jeltik ko-
misyonunun pirinc ekmek isteyenlere izin verip 
vermeyeeegini bildirmesi icin tayin olunan iki 
aylik miiddet, komisyon azasmin mali mesuliyeti-
ne esas teskil edecegi cihetle bu miiddetin meb-
deini vuzuhla tayin etmenin ehemmiyeti diisiinii
lerek maddedeki (dilekgelerin tarihine gore) iba-
resi yerine (dilek^elerin komisyona verildigi ta-
rihten itibaren) ibaresi konulmustur. 

Bu komisyon manevi sahsiyeti haiz bir tesek-

Adliye enciimem mazbatasi 

T. B. M.M. 
Adliye enciimem 27 -III - 1936 

Karar No. 35 
Esas No. 1/156 

Yiiksek Reislige 

( S. Sayisi : 247 ) 
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kill olmadigmdan komisyon azasinm alakalilarTn 
zarar ve ziyanindan sahsan ve Tniiteselsilen mes-
uliyeti esasinin kabiilti uygun goriilmiis ve bu 
eumle ona gore yazilmistir. 

4 — Dahiliye eneiimeninin ycdinci maddesin-
deki hukmiin layihanm besinci boliimttne nakli 
kanunun tertibi noktasmdan daha uygun goriil-
miistur. 

5 — Teskil edilecek mutemed heyetlerinc aid 
vazifenin koylerde ihtiyar heyeti tarafindan ya-
pilmasi daha miinasip goriilerek, Dahiliye eneii
meninin sekizinei madesi ona gore degistirilmis-
tir. 

6 — Cezalarin iki had arasmda degisebilir se-
kilde olmasi, ceza. esaslarcna daha uygun oldn-
gundan, Dahiliye eneumeninee 24 ve 29 nen mad-
delerde tesbit odilmis olan para cezalarr, ihlal 
edilecek hiikiimlerin ehemmiyeti de goz oniinde 
tutulmak suretile, mebde olarak kabul edilmis ve 
bunlarin en yiiksek hadleri, miitekabilen 150 ve 
100 lira olarak tesbit olunmustur. 

7 — Qeltiklik sahiplerinin, eeltiklik smirla-
rrna ve arklarin iki tarafrna agac, dikmege raec-
bur olduklari esasinin acjkga ifade edilmesl 
maksadile, Dahiliye eneumeninin 30 ncn mad-
desindeki (agae, dikerler) ibaresi (agae. dikme
ge ra.ecburdurl.ar) seklinde yazilmistir. 

8 — Dahiliye eneiimeninin 29 ve 31 nei mad-
delerinde kanunun ayriea, ceza tehdidi altma al-
madigi yasaklara aykiri gidenler veya miikel-
lef olduklari vazifeleri yerine getirmeyenler 
hakkinda kabul olunan para cezasi ve mukerrir-
lere tatbik edilecek fceltik ekiminin yasak edil-
mesi) miieyyideleri, enciimenimizce de esas iti-
barile kabul olunmakla beraber, bu suglarin ka-
bahat mahiyetinde oldugu ve bunlarm miikerrir-
lerinin geltik ekmek hakkmdan ilanihaye <mah-
rum edilmeleri seklinde (meslek ve sanatin icra-
sindan miiebbeden mahrumiyet) gibi umumi ceza 
esaslanmiza aykiri bir cezaya garptirilmalan 
dogra olmayacagi da diisiiniilerek, bu iki mad-
deye gore c.eltik ekmeleri yasak edilen kimselere 
yasak tarihinden bir sene sonra komisyonca tek-
rar §eltik ekimine miisaade edilebilmesi esasi 
ayn bir madde halinde (30 ncu madde) tesbit 
olunmustur. 

9 — Maksadin ehemmiyeti ve isin icab ettir-
digi siirat goz oniinde tutularak, layihada ya-
zili para cezalanna celtik komisyonlarrnca ka-
rar verilmesi esasi enciimenimizce de kabul edil-

( S . Say* 

mekle beraber, komisyon kararlarmm siirate 
mani olmayacak tarzda adli bir miirakabeye t&-
bi tutulmasi ve bu suretle yurttaslarm maruz 
kalabilecekleri haksizliklara karsi bir teminat 
viicude getirilmesi zaruri goriilmiis ve Dahiliye 
enciiiimeninin 6 nci maddesi, bu maksada gore 
degistirilmekle beraber, tertib itibarile umumi 
hukiimler boliimunun ilk maddesi olarak tesbit 
olunmustur. 

10 — Layihada yazilr suglan kabahat nevin-
den olduklari cihetle, bunlara karsi konulan pa
ra eezalarmin da (hafif para cezasi) olarak tav-
sifi uygun gorulmiistur. 

Bu para eezalarmin mutlak surette tahsili 
emval kanununa gore tahsil edilmeleri, bunlarm 
« cezai » mahiyette hirer imieyyide olmalarrn-
dan dolayi, umumi esaslara aykiri goriilmekle 
beraber, isin hususiyeti de goz oniinde tutularak 
bir taraftan cezayi vermeyenlerin mallarma tah
sili emval kanunu mucibince miiracaat olunabil-
mesi, diger taraftan da, cezayi odemekten ac-
zi tahakkuk edenler hakkindaki para cezasmm, 
umumi hukiimlerimize gore infazi esaslarr kalbul 
ve bu suretle iki zaruret, diger bazi kanunlarc-
mizin da kabul ettigi esasla mutenazir bir sekil-
de telif edilerek, Dahiliye eneumeninin 32 nci 
maddesi buna gore degistirilmistir. 

Layihada yazili ruhsatiye ve iicretler, hususi 
idarelerin sahsi haklanndan oldugu cihetle, bun
larm tahsilinde mutlak surette tahsili emval ka-
nununun tatbik edilecegi de ayriea tebariiz etti-
rilmistir. 

11 — Qeltik komisyonlan baskan ve iiyelerine 
verilecek harcirah ve yevmiyeler hakkinda Hii-
kumet teklifinin 31 nei maddesinin - diger nokta-
larda bazi degisiklikler yapilmak suretile - kabu-
lii enciimenimzce muvafik goriilmustiir. 

12 — Dahiliye eneiimeninin 34 ncii maddesin-
deki ana hukiim kabul edilmekle beraber, madde 
bu fikri, husulii muhtemel bazi iltibaslara yol a^-
mayacak surette ifade igin yeni bastan yazil
mistir. 

13 — Layihada yapilan diger degisiklikler 
tamamen sekle aittir. 

Hayalesi mucibince Sihhat ve igtimai muave-
net enciimenine tevdi olunmak iizere Yiiksek Re-
islige sunulur. 

Adliye E. Reisi Bu M. M. Katifo 
Qorum Konya Trabzon 

Miiniir (Jagil B. Turd R. Karodeniz 

: : 247 ) 
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Aza Aza Aza 

Bursa Balikesir Bursa 
Sadettin F. Talay 0. Niyazi Burcu Atif Akgilg 

Aza 
Erzincan 
A. Ftrat 

Ziraat vekilligince hazrrlanrp Basvekaletin 
27 -IV -1935 tarih ve 6/1267 sayili tezkeresile 
gonderilenve encumenimize havale buyurulan 
celtik kanunu layihasi Ziraat, Dahiliye ve Adli-
ye enciimenleri mazbatalarile beraber Sihhat ve 
i^timai muavenet vekili ve Ziraat vekaleti na-
mma gelen Ziraat miitehassisi hazir bulunduk-
lari halde okundu ve goriisuldu: 

Memleketimizin tabii sartlari (jeltik ekimine 
elverisli olmasma ragmen halkimizm ihtiyaci 
olan pirinc, yabanci memleketlerden getirilmek-
tedir. Vakia bu <jok verimli mahsuliin ekimi yil-
dan yila artmakta ise de yine ihtiyaca kifayet 
edeeek miktara varmaktan uzak oldugu 1932 se-
nesinde dort milyon kilodan ziyade ithalat ya-
pilmis olmasile anlasilmatadir. 

Bu muhim gidanm istihsalinin de bugdayda 
oldugu gibi baska memleketlerden getirmege 
liizum kalmayacak ve ihracata miisait olaeak bir 
hadde varmasi qok temenni edilir ve bu ziraa-
tin inkisafrna ^alismak da <jok yerindedir. An
cak herkes bilir ki, geltik ekimi fenni sartlar 
iginde yapilmis ise sitmanm intikal ve sirayetine 
vasita olan sivri sineklerin uremelerine ve bu 
mtthim hastaligm yayrlmasma sebeb olur. Bun-
dan dolayi memleketin ziraat ve iktisadiyatma 
hizmet etmekle beraber umumi sihhatin bozul-
mamasmm buyiik bir hassasiyetle gozetilmesi 
lazimgelir. Kanun layihasmda bu cihete onem 
verilmis oldugu goruluyor. 

Bu huhustaki baslica hiikum c,eltik sahiple-
rinin her turlii sihh! tedbirleri tatbik etmekle 
ve kullandiklarc isgilere parasiz kinin dagitmak-

Aza Aza Aza 
Erzurum Icel Kocaeli 

Fluid Sirmen H. Ongun Saldh Yargi 

la mukellef tutulmasi ve kesik sulama usuludiir. 
Kesik sulama yani (jeltikliklerin on giinde bir 
48 saat susuz birakilmasmdaki gayenin suda 
yetisen ve kuruda yasayarnayan sivri sinek surf e-
lerini telef etmek oldugu malumdur. 

Kesik sulama yolunda yapilir ise geltiklikler siv
ri sinek yuvasi ve sitmanm kaynagi olmaz. Fakat 
Bu sonuc, - siirfeler pek kuguk bir su birikinti-
sinde bile hayatlarmi muhafaza ettiklerinden -
ancak tarlalardan sularm tamamile cjekilmesile 
elde edilebilir. Bu halde tatbikatta §ok dikkatli 
bulunmak ve her seyi yakmdan murakabe etmek 
iktiza eder. Bunun igin Hukumetin kanun layi
hasmda geltik ekiminin ve su islerinin her yon-
den yolunda gitmesini ve kanunun hukiimlerinln 
hakkile yerine getirilmesini temin etmek iizere 
mahallin en biiyiik miilkiye memurunun reisligi 
altmda bir geltik komisyonu ile bir mutemet b«-
yeti kurulmasi dusunulmu? ve kesik sulama ya-
pilamiyacak yerlerde geltiklikler o civardaki koy, 
kasaba ve sehirlerle sayfiyelerinden en az tie. ki
lometre uzakta bulunmasi hakkmda kayit kon-
mustur. Bunlar enciimenimizce muvafik gorul-
mus yalniz 23 ncii maddede yazilan geltiklikler-
de galistinlan isgiler geltiklikler civ^nnda kal-
miyacak kaydi yerine 19 ncu maddenin hiikum-
lerine tevafuk etmek iizere «geltikliklerde gali-
san ve galistirilan isgiler kesik sulamaga tabi 
olan yerlerde 50 metreden ve daimi sulamaga 
tabi olan yarlerde lie, kilometreden yakmda gece-
leri agikta yatmlmaz» seklinde degistirilmis ve 
26 nci maddede yazili sitma miicadele heyetle-
rinin geltik ekimine aid vazifelerinin bunlarin 

Sihhat ve igtimai muavenet enciimeni mazbatasi 

T. B. M.M. 
S. 1. M. Encumeni 14-IV-1936 

Karar No. 9 
Esas No. 1/156 

Yuksek Eeislige 

( S. Sayisi : 247 ) 
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bulunmafiiklari yerlerde Hiikumet tabibleri ta-
rafiwetantifasi miinasipi^lacagmdan bu-fikra dla-
ve t£&ilmjffeir. Yine ayni maddede geltak* sahip-
lerinin kullandiklan iscilere parasiz kinin dagit-
makla mfikellef olduklari yazilmi§ ise de kininiri 
sitmadan korunmak ic,in vaki ve sitmalilari kur-
tarmak igin §afi bir tesir gostermesi aneak mu-
ayyen miktar ve sartlarda verilmesile miimkun 
olabileceginden bunun tasrihi ehemmiyetli gorii-
lerek «fenni usul dairesiade kkiin dagi&amkk 
mukelleftir» denilmi^tir. 

28 nei madde ile geltik sahiplerine geltijclikle-
rin smirlarina ve su getiren ve goturen arklari-
nin her iki tarafma her yil geltik komisyonu ta-
rafindan tayin edileeek miktarda agac, dikmek 
meeburiyeti konulmu§tur. Memleketimizde agac. 
yeti§tirmege <jok ihtiyag oldngu malum bir key-
fiyet olmakla beraber sivri sindkler, agaglarda 
barradiklarindan .geltikliklerde agac, diktirmek 

cihetime gidilmesi muvafik goriilmeyerek bu 
madde Qikarilmis, vekanun layihasmindiger ba-
zi maddelerinde de kelime tashihleri yapilarak 
ileride Hiikumetge memleketimizin Qeltik ekimi-
ne en mtisaid olan yerleri tayin edilerek tutiin 
gibi bu zeriyatin muayyen mintakalarda ve top-
lu bir halde yaptirilmasi temennisile kanun 
layihasinm kabuliine karar verilmi§tir. 

Havalesi mucibince Maliye encumenine ve-
rilmek riizere Yiiksek Reislige sunuldu. 

S. I. M. E. Reisi M. M. Katib 
Erzurum Bursa Edirne 

Dr. A. H. Tuzer Dr. B. Quran Dr. F. Memik 
Balikesir Kiitahya Kiitahya 

Dr. H. V. Somyurek Dr. $. Ediz L. K%rdar 
Mardin Ordu Sinob 

Dr. R. Lev.ent Dr. Z. N. Yaltirwi H. Qkam, 
Zonguldak Qankrri 

Dr. M. AlUok Hatice Ozgener 

Maliye enciimeni mazbatasi 

T. B. M. M. 
ie enciimeni 

Karar No. 75 
Esas No. 1/156 

4 -VI -1936 

Yiiksek Reislige 

Ba^veMletln 27 - IV - 1935 tarihli ve 6/1267 
saytlx tezkeresile Biiyiik Meclise simukip Zi
raat, Bahrliye, Adliye ve Sihhiye ercumenle-
rinee muaakereden sonra enemnenimize • tevdi 
edilen kanun layihasr Sihhat ve igtimai mua-
venet vefciKle Ziraat vekaleti miitehaspsi • ha-
zir oldwgu >hald<; okundu ve goriis/iildu: 

Piringiziraatkie nriisait muitakalai i olduk-
§a geni§ olan memleketimizde piring istihsali-
ni tanzim< ederken, diger • ziraat §ube-lermden 
hakli olarak, sihhi tedbMere daha qak yer 
vermekli|^miz ieab etmektedir. 

tstihsalin tanzimi denilinee, topragm isla-
hile randmaii nisbetinin arttinlmasr, ziraatin 
muayyen mmtakalarda teksif edilmesi ve yurd 
ihtiyacini rtamamen kar§ilayacak ve hatta ba-
zen ihraca da imkan verecek miktarda mah-
sul elde edilmesi ba§lica du§uniilen eihetlerdir. 

Sihhi tedbirlere gelince; piring ziraati ya-
pilan yerlerde fenni tedbirlere riayet edilmez-

se sitmanm, muhit halkini mahvettigi bir ha-
kikattir. Memleketiri miidafaasi niifusumuzun 
gogalmasini ve rneveutlarin da sihhatl', gevik 
oimasini ernrettiginden pirinc, ziraatinin ikti-
sadi faydasmdan evvel Tiirk hayatina hig bir 
zarar vermemesi bir ana prensiptir. 

Gevqi bu eihet eski devirlerde de du§iinul-
mi'ig ve 1328 yilinda yapilan (Piring ziraati ka-
nunnamesi) ile nisbi bir inzibat kurulmak is-
tenilmi§tir. Bu giine kadar hiikmu eari olan 
bu kanun, ancak l)ir gok fevkalade tedbirle-
rin yardimile pirinc ziraatini yiirutebiJmi§tir. 
Bu arada Ciimhuriyet Hiikumeti uzuti aragtir-
• malar sonunda bir layiha hazrrlami^tir. La-
yiha yalniz inzibati mahiyette olmayip istih-
sali arttiracak tedbirleri de igine almi§tir. La
yiha, bir gok yabanci memleketlerde incele-
meler yapildiktan ve yurd igindeki tecriibe-
lerden de faydalanildktan sonra hazirlanmi$ 
olmasma ragmen Hiifcumet bunun intikali bir 
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mahiyeti oldugu ve bir kag - tatbik yili so-
nunda gikacak noksanlarm telafi edilecegi 
miitaleaamdadir. 

Encumenimiz piring ziraatrna aid hukum-
lerin, bu guniin §artlarma uygunlastirarak top-
lu bir layiha haline getirilinesini ve bu layiha ile 
vazifelendirilen heyetlerin murakabe kuvvet 
ve kudretinin genisletilmis ve siiratlendiril-
mis olmasini takdirle gormus, ancak muvaffa-
kiyetin her iste oldugu gibi tatbikte gosterilecek 
itinaya bagli oldugunu da miisahededen geri 
durmamistir. 

Eneumenimiz evvelki dort enciimende layi-
hanm her cihetten genis tetkiklere mevzu ol
dugunu da. kaydeyler. Bu mulahazalar iginde 
maddelerdn miizakeresine* gegildi: 

Birinci madde : Maksadi daha kolayca izah 
eder bir sekilde yeniden yazilmistir. 

Ikinci madde : Sihhiye enciimeninin tadili 
veghile aynen kabul edilmistir. 

Usiincii madde : Enciimenmiz, kazalar ara-
sindaki ihtilafin ayni vilayet hududu iginde 
iseler vilayetge, degilseler vekaletge hallini mu-
vafik bulmus ise de bunun bir miiddetle tak-
yit edilmesini ziraatm ieabma daha uygun gor
mus ve maddenin birinci fikrasi sonuna su fik-
rayi eklemistir. «Vilayetler veya vekalet ou 
ihtilaflan en gok bir ay iginde halleder ve bil-
dirir.» tFmumi miifettislik mmtakalarmda vila-
yetler arasmdaki ihtilafin bu makamca hallinin 
muvafik olacagi dusunulmiis ise de' umumi mii-
fetti§liklerin bununla me§gul miitehassis uzuv-
lari otm&digaia gore vekalet tereih edilmistir. 

Dopduneii madde : Sihhiye eneumeninin dor-
dumcu maddesi aynen kabul edilmistir. 

Besinci madde, : Su akitmak ve bosaltmak 
igin, yarpilacak tesisati geltik sahipleri yapmaz-
lar yeya aralariuda uyu§amazlar-ve yahiit• bun-
larm .geltik komisyonunca yaptirilmasmi ister-
lerse aralarindan bir heyet segilmesi maddede 
musarrahtir. Bneiimenimiz bu heyetlerin daha 
iyij islemesi igin Qeltik komisyonu azasmdah ve
ya mutemet heyetlerinden bir kisinin bu heyet-
lere komisypnca istirak ettirilmesini faydali gor-
mus ve maddeye bu hiikmu ilave etmistir. 

Altniei madde : Adliye enciimeninin 6 nei 
maddesi aynen, 

Yedinci madde : Dahilrye eneumeninin 9 ncu 
nm^desi-aynen, 

Sekizinci madde : DaMUy e eneumeninin 10 

ncu maddesi aynen kabul edilmistir. 
Dokuzuncu madde : Sihhiye eneumeninin 9 

ncu maddesi aynen kabul edilmistir. 
Onuncu madde : Adliye eneumeninin 10 ncu 

maddesi aynen kabul edilmistir. 
Ancak dekar tabirinin 1000 metre murafbba-

ina sumulii kolaylikla anlasilmak iizere bu tabi r 
maddeye kavis iginde eklenmistir. 

On birinci madde : Adliye eneumeninin 11 n-
ci maddesi, 

On ikinci madde : Dahiliye enciimeninin 14 
ncii madesi, 

On ugiincu madde : DahiHye eneumeninin* 15 
nci maddesi, 

On dordiincii madde : Dahiliye eneumeninin 
16 nci maddesei, 

On besinci madde : Dahiliye eneumen-inin 
17 nci maddesi, 

On altmci madde : Sihhiye eneumeninin 16 
nci maddesi, 

On, yedinci madde : Dahiliye enciimeninin 
19 ncu maddesi aynen, 

On sekizinci madde : Sihhiye enciimeninin 
18 nci maddesi, 

On dokuzuncu madde : Dahiliye enciimeni
nin 21 nci madesi, 

Yirminci madde : Sihhiye eneumeninin 20 n-
ci maddesi, 

Yirmi birinci madde : Sihhiye encumemMn 
21 nci maddesi, 

YiBBii ikinci madde : Adliye enciimeninin 
22 nci maddesi, 

Yirmi ugiincu madde : Sihhiye eneumeninin 
23 neii madesi, 

Yirmi dfirduneu madde : Dahiliye encuifreni-
nin 26 nc i maddesi ve, 

Yirmi bfesihei madde : Adliye eneumeninin 25 
nci maddesi o-larak aynen kabul edilmistir. 

Sihhiye encSmeninin 26; nci maddesinde gel-
tik isgilerinin sihhatlerinin korunmasi ve ayriea 
geltik mahalleri igin, sitma miicadele heyetlerin-
ce veyaHukftmet tabiplerince gfisteriieeek ted-
birlerin tatbikr : g«ltik sahipleri igin mecburi ki-
litimistir. Bazi yerlerde bu tedbirlerin diger tes-
kilat mensuplari : buiunniadilflidftn belediye he-
kimlerihee tayin- edam^si-nliiritkun 61a«agi dtt-
su^ulmusVe1 madde : tadi l edilmistir. 

Yirmi yedinci madde: Sihhiye1 enciimeninin 
27 nei maddtsi, 

Yirmi sekizinci madde: Adliye»eneumeninin 
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29 ncu maddesi olarak aynen kabul edilmigtir. 

Yirmi dokuzuncu madde: Enciimenimizee 
vuzuhu temin raaksadile §u gekilde kabul edil
migtir .- «27 ve 28 nei maddelere gore §eltik ek-
meleri yasak edilen kimselere, ertesi sene gel-
tik ekimi igin komisyonca- miisaade edilir». 

Adliye enciimeninin 31 nci maddesindeki beg 
gun miiddet qiftqi hayatmm icaplanna daha uy
gun olarak yedi giine gikarilmig ve 30 ncu mad
de olarak kabul edilmigtir. 

Otuz birinci madde: Sihhiye enciimeninin 31 
nei maddesi aynen kabul edilmigtir. 

Otuz ikinei maddedeki «Nizami harcirah» 
tabiri yerinde goriilmeyerek «Kanuni harcirah» 
kelimeleri kabul edilmigtir. 

Otug u.<juneii madde: Adliye enciimeninin 34 
ncu maddesi, 

Otuz dorduncii madde: Sihhiye enciimeninin 
34 ncii maddesi, 

Otuz beginei madde: Sihhiye enciimeninin 
35 nci maddesi olarak aynen kabul edilmigtir. 

Muvakkat madde: Adliye enciimeninin mu-
vakkat maddesi aynen kabul edilmigtir. 

Otuz altinci madde: Enciimenimiz yalniz 8 
mayis 1926 tarihli pirinc, ziraati kanununun ilga 
edilmesile kalmayarak bu kanuna mugayir olan 
biitiin hiikiimlerin de miilga oldugunu tasrihte 
fayda gorerek maddeyi tadil etmigtir. 

Layiha bu tadiJlerle Yiiksek Reislige sunulur. 

Mai. E. Reisi 
Bayazid 

Ihsan Tav 

M. M. 
Isparta 

Kamdl Vnal 

Katib 
Qankiri 

M. Onsay 

Aza Aza Aza 
Antalya Bursa Izmir 

M. Nedim Zapci Dr. G. Kdhraman K. Dursun 

Aza Aza Aza 
Diyarbekir Istanbul Yozgad 

Huriye Oniz Y. Yazict Emin Draman 

Aza 

Manisa 
Tdhir Hitit 

Biitce enciimeni mazbatasi 

T. B. M. M. 
Butge eneumeni 

Mozbata No. 191 
Esas No. 1/156 

9 -VI -1936 

Yiiksek Reislige 

Qeltik hakkinda olup Basvekaletin 27 nisan 
1935 tarih ve 6/1267 sayili tezkeresile Yiiksek 
Meclise sunulan kanun layihasi Ziraat, Dahili-
ye, Adliye, Sihhat ve igtimai muavenet ve Ma-
liye encumenlerinin mazbatalarile birlikte encii-
menimize tevdi edilmis olmakla Sihhat ve igti-
mai muavenet vekili Dr. Refik Saydam hazir ol-
dugu halde okundu ve konusuldu: 

Yurdumuzun baslica mahsullerinden birini 
teskil cden pirinc, zeriyatmi tanzim ve islah et-
mek ve miihim bir gida maddesi olan bu mahsu-
liin istihsal miktanni arttirmak igin ieap eden 
tedbirlere tevessiil olunmasi gerekli oldugu ka-
dar Qeltik ziraatinin umumi sihhati ihlal etme-
yecek bir tarzda inkisaf ettirilmesi de zaruri 
bulunmaktadir. 

Hem bu maksatlari temin etmek ve hem de 
yirmi bes sene ewel tatbik mevkiine konmus 

olan piring ziraati kantthnamesinin tra giiniin in* 
tiyaglarmi karsilayamamakta olan hukumlerini 
kaldirarak yeni ve ihtiyaca uygun hiikiimler 
koymak mulahazasile hazirlandigi anlasilan bu 
layiha enciimenimizee de tetkik edilmistir. Ge* 
rek Hiikumetin esbabi mucibesinde ve gerek 
eneiimenlerin mazbatalarinda dermeyan edilen 
miilahazalarc varit ve tadilen hazirlanan madde-
leri uygun bulan enciimenimiz Maliye enciime
ninin tadilen hazirladigi layihayi esas itibarile 
kabul etmistir. 

10, 11 ve 14 ncii maddelerde zikri gegen 
dekar mevzuatimizda yer almis bir tabir olma-
digi iqin bunun on ar tarzmda ifade edilmesi 
muvafik goriilmiis ve mezkiir maddeler enciime
nimizee bu yolda tadil edilmistir. Bundan bas-
ka 34 neii maddedeki talimatname kaydini kal-
dirmak suretile bu maddede bir tadilat yapil-
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inisiir. Qorum' Oo^111 Giimusahe! 

Miistacelen miizakere edilmesi dilegile Umu- M. Cantekin E. Sdbri Akgol J). Sakarya 
mi Heyetin tasvibine konulmak iizere Yiiksek Kirklareli Mardin Mu? 
Reislige sunuldu. ?• Odul R. Erten $. Ataman 

Ordu Seyhan Sivas ' 
Reis Vekili M. M. //. Yalman Naci Eldeniz Remzi Qiner 

Isparta Trabzon Balikesir Yozgad 
rukerrem tfnsal Sim Day E. Adakan S. IQOZ 
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HtlKtHMETtN TEK-
LlPl 

Geltik ekimi kanunu 
Idyihast 

Bolum : I 

Geltik komisyonlan 
ve vaifeleri 

MADDE 1 — Bu 
kanun giktiktan son-
ra geltik ekimi ya-
pilan vilayet ve ka
zalarda vali- veya 
Kaymakamlar bir 
geltik komisyonu ku-
raoaklardir. Bu ko
misyonun baskani va
li veya kaymakam 
olup iiyeleri de zira
at odasi baskani, zi
raat miidurii veya 
memuru, nafia mii-
hendisi veya fen me
muru, srtma miicade-
le ibaskani veya ta-
bibi bunlar buiun-
mayan vilayet mer-
kezlerinde sihhat ve 
igtimai muavenet mii-

ZtRAAT ENCttME-
NlNlN DE&f$Tt-

Rt§t 

Bolum : I 

Geltik komisyonlan 
ve vazifeleri 

MADDE 1 — Bu 
kanun giktiktan son-
ra geltik ekimi ya-
pilan veya yapil-
mak istenilen vila
yet ve kazalarda va
li veya jkaymakam-
lar bir geltik komis
yonu kuracaklardrr. 
Bu komisyonun ba§-
kani vali veya kay
makam olup iiyeleri 
de Ziraat odasi ba§-
kani, Ziraat miidiiru 
veya memuru, Nafia 
miihendis veya fen 
memuru, Srtma mii
cadele bagkani veya 
hekimi, bunlar bu-
lunmayan vilayet 
merkezlerinde Sih-

DAHlLlYE ENCt)-
MENlNlN DE&t§-

TlRl§l 

Geltik ekimi hakkin-
da kanun layihast 

BOLUM : 1 

MADDE 1 — Bu 
kanunun hukumleii 
yalniz sulu arazide 
viicude getirilen gel-
tiklikler hakkmda 
caridir. 

Qeltik komisyonlan 
ve vazifeleri 

MADDE 2 — Bu 
kanun giktiktan son-
ra geltik ekimi yapi-
lan veya yapilmak 
istenilen vilayet ve 
kazalarda vali veya 
kaymakamlar bir 
geltik komisyonu 
kuracaklarddir. Bu 
komisyonun baskani 
vali veya kayma
kam olup iiye
leri de ziraat o-
dasi baskani, ziraat 
mudiirii veya memu
ru, nafia muhendisi 
veya fen memuru, 
srtma miicadele bas
kani veya hekimi, 
bunlar bulunmayan 
vilayet merkezlerin-

ADLlYE ENCt)MENlNtN 
DEGI§TlRl§I 

geltik ekimi kanunu 
Idyihast 

MADDE 1 —geltik eki
mi yapilan veya yapilmak 
istenilen vilayet ve kaza
larda vali veya kayma
kamlar bir geltik komis
yonu kuracaklardir. Bu 
komisyonun baskani vali 
veya kaymakam olup iiye
leri de ziraat odasi bas
kani, ziraat mudiirii ve 
bulunan yerlerde ziraat 
memuru, nafia miihen
dis veya fen memu
ru, srtma miicadele bas
kani veya hekimi, bunlar 
bulunmayan vilayet mer
kezlerinde sihhat ve igti
mai muavenet mudiirii, 
kazalarda Hukum.et heki
mi ve bir geltik giftgisin-
den kurulur. Komisyona 
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SIHHAT ¥E IgTlMAi MUA-
^ENBT:ENCt!MENtNlN DE-

&t§T?jRi§t 

(Jcltik eMmi kanwnu layihasi 

Bdlum - I 

MAJXOE 1 — geltijk -eMmi 
y a p t a veya-ryapilmafcistenilen 
vilayet. ve kasftlarda vali ve-

/ ya^sgpaiftkamiar bir gelMk ko-
misyoA^ttewi^aW^tor.'Eu ko-
misyonun baskani vali veya 
kaymakam olup iiyeleri de zi-
raat odasi baskani, ziraat mii-
diirii veya ziraat memuru, na-
fia mtthendis veya fen memuru, 
srtma miicadele baskajrii veya 
heMmi, bunlar bulunmayan vi
layet merkezlerinde sihhat ve 
igtimai muavenet mudiirti, ka-
zalarda Hiikumet hekimi ve 
bir geltik giftgislnden kurulur. 
Komisyona almacak . geltik 
giftgisi dogrudan dogruya gelti* 
ekimile ugrasanlar tarafmdan 
segilir. Komisyon, segim igin 

geltik giftgilerijne yaptigi teb-

MALlYE ENCtlMENtNlN 
DE&t§TlRt§t 

Qeltik ekimi kmiun layihasi 

Bcttum : 1 

MADDE 1 — geltik eMmi 
yapilan veya yapilmak isteni-
len vilayetlerde valiler ve kaza-
larda kaymakamlar bir geltik 
komisyouu kuracaklardrr. Bu 
komisyonda: 

Balkan olarak : Vali veya 
kaymakam, 

tJye olarak : Ziraat odasi. 
baskani, 

Ziraat mudiirii veya ziraat 
memuru, 

Nafia muhenddsi veya fen 
memuru, 

Srtma miicadele baskani ve 
beldam, buntor bulutunftyaaa. vi-
layette sdjaat ve igtimai muave
net mudurii ve kazalarda. Hii
kumet tabibi ve geltik ekimile 
ugra$anlardan biri bulwnur. 

Komisyona almacak gel|& 

. B D T C E E N C U M E N I N I N VJ 

m§TiRt?i. 

(S^Say«i : 247;) 
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diirii, ( kazalarda 
Hiikumet tabibi) ve 
bir geltik giftcisin-
den kurulur. Ko

misyona almacak gel-
tik giftgisi bu komis
yon tarafmdan se
gilir. Ziraat vekale-
tinin geltik ekimi 
uzmani olan yerler-
de bu uzmanlar da 
geltik komisyanla-
nna iiye girerler. On 
hektardan asagr gel
tik ekimi yapilan 
vilayet ve kazalar
da komisyon yine 
oranm en buyuk miil-
kiye memurunun 
baskanligi atmda zi
raat miidiirii veya 
memuru ile yukari-
da isimleri yazilrta-
biplerden (yukan-
daM fzkrada yazili 
sira iizeruie) biri ile 

kurulur. Bunlarm bu-
lunmadigi yerlerde 
bu komisyon en bii
yiik miilMye memu-
rile o yerin ziraat 
odasi baskanmdan 
ve bir geltik giftgi
sinden kurulur. Zi
raat odasi da bulun-
mayan yerlerde be-
lediye baskanlan ko-
miayona girerler. 

Zr. E. 
hat ve igtimai mua-
venet miidiirii, kaza
larda Hiikumet he-
kimi ve bir geltik 
giftgisinden kuru
lur. Komisyona ali-
nacak geltik giftgisi 
dogrudan geltik eki-
mile ugra§anlar ta
rafmdan segilir. Ko
misyon, segim igin 
geltik giftgilerine 
yapacagr bildirgiden 
bir hafta sonra se
gim^ yapilmadigmi 
goriirse bu iiyeyi 
kendisi seger. Ziraat 
vekilliginin geltik 
ekimi uzmanr olan 
yerlerde bu uzman
lar da geltik komis-
yonlarma iiye ola-
rak girerler. On 
hektardan a§agi gel
tik ekimi yapilan 
vilayet ve kazalar
da komisyon yine 
oranm en biiyiik 
miilkiye memuru
nun ba§kanligi al-
tmda ziraat miidii-
rii veya memuru ile 
yukanda isimleri 
yazili hekimlerden 
(Yukaridaki fikra-
da yazili sira iizeri-
ne) biri ile kurulur, 
Bunlarm bulunma-
digi yerlerde bu ko
misyon en biiyiik 
miilkiye memurile o 
yerin Ziraat odasi 
ba§kanmdan ve bir 
geltik giftgisinden 
kurulur. Ziraat oda
si da bulunmayan 
yerlerde belediye 
ba§kanlan komisyo
na girerler. 

Da. E. 
de sihhat ve igtimai 
muavenet miidiirii, 
(Kazalarda Hku-
met hekimi) ve bir 
geltik giftgisinden 
kurulur. Komisyo
na almacak geltik 
giftgisi dogrudan 
geltik ekimile ug-
rasanlar tarafmdan 
segilir. Komisyon se
gim igin geltik gift
gilerine yaptigi teb-
ligden bir hafta son
ra segim yapilmadi
gmi goriirse bu iiye
yi kendisi seger. Zi
raat vekilliginin gel
tik ekimi uzmani o-
lan yerlerde bu uz
manlar da geltik ko-
misyonlarma iiye o-
larak girerler. On 
hektardan asagi gel
tik ekimi yapilan vi
layet ve kazalarda 
komisyon yine vali 
veya kaymakamm 
baskanligi altmda 
ziraat miidiirii veya 
memuru ile yukan
da isimleri yazili he
kimlerden (Yukari
daki fikrada yazili 
sira iizerine) biri De 
kurulur. Bunlarm 
bulunmadigi yerler
de bu komisyon va
li veya kaymakam-
la o yerin ziraat o-
dasi baskanmdan ve 
bir geltik. giftgisin
den kurulur. Ziraat 

odasi da bulunma
yan yerlerde beledi
ye baskanlan komis
yona girerler. 

Ad. B. 
almacak geltik giftgisi 
dogrudan dogruya geltik 
ekimile ugrasanlar tara
fmdan segilir. Komisyon, 
segim igin geltik giftgile
rine yaptigi tebligden bir 
hafta sonra segim yapil
madigrni goriirse bu iiye
yi kendisi seger. Ziraat 
vekilliginin geltik ekimi 
uzmani olan yerlerde bu 
uzmanlar da geltik komis-
yonlarma iiye olarak gi
rerler. On hektardan a§a-
gi geltik ekimi yapilan vi
layet ve kazalarda komis
yon yine vali veya kay
makamm baskanligi al
tmda ziraat miidurii ve 
bulunan yerlerde ziraat 
memuru ile yukanda isim
leri yazili hekimlerden 
- yukandaki fikrada yazi
li sira iizerine - birile ku
rulur. Bunlarm bulunma
digi yerlerde bu komisyon 
vali veya kaymakamla o 
yerin ziraat odasi baska
nmdan ve bir geltik gift
gisinden kurulur. Ziraat 
odasi bulunmayan yerler
de belediye baskanlan 
komisyona girerler. 
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ligten bir hafta sonra segim 
yfvpilmadigmi goriirse bu iiye-
yi kendisi secer. Ziraat veMlli-
ginin geltik eMmi uzmani olan 
yerlerde bu uzmanlar da gel
tik komisyonlarma iiye olarak 
girerler. On hektardan asagr 
gelti-: eklmi yapilan vilayet 
ve kazalarda komisyon yine 
vali veya kaymakamm bas-
kanligi altinda ziraat miiduru 
ve bulunan yerlerde "'raat 
memuru ile yukarida isimleri 
yazili hekimlerden - yukarida-
ki fikrada yazili srra iizerine -
birile.kurulur. Bunlarm bulim-
madigr yerleide bu komisyon 
vali veya kaymakamla o yerin 
ziraat odasi baskanmdan ve 
bir celtik giftgisinden kurulur. 
Ziraat odasr bulunmayan yer 
lerde belediye baskainlan ko-
misyona girerler. 

— 17 — 
Mai. E. 

giftgisi dogrudan dogruya gel-
tik eMmile ugrasanlar tarafm-
dan segilir. Komisyon, segim 
igin geltik giftgilerine yaptigi 
tebligden bir hafta sonra segim 
yapilmadigmi goriirse bu iiyeyi 
kendisi seger. 

Ziraat veMlliginin geltik eM
mi uzmani olan yerlerde bu uz
manlar da geltik komisyonlan-
na iiye olarak girerler. 

On hektardan asagi geltik 
eMmi yapilan vilayet ve kaza
larda komisyonda: 

Baskan olarak : Vali veya 
kaymakam, 

tJye olarak : Ziraat muduru 
veya memuru, 

Srtma miicadele baskani veya 
heMmi ve bunlar bulunmayan 
vilayetlerde sihhat ve igtimai 
muavenet miiduru ve kazalarda 
Hiikumet tabibi ve geltik eMmi 
yapanlardan biri bulunur. Bu-
ralarda ziraat ve sihhat teski-
lati bulunmadigi takdirde ko
misyonda : 

Baskan olarak : Vali veya 
kaymakam, 

Vlye olarak ta: Ziraat odasi 
baskani ve geltik ekimi yapan
lardan biri bulunur. 

Ziraat odasi bulunmayan yer
lerde bu komisyonlara beledi
ye baskanlan girerler. 
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MADDE 2 — Ya-
gisli ve kurak yrila-
ra gore geltik eki-
mine aynlacak ala-
nrn geltik ekmek is-
teyenlere gore belli 
edilmesi ve ona go
re su dagrtilmasi-
nm idaresi ve gere
ginde parga ekim ve 
su nobetlerinin dii
zene konulmasi gel
tik komisyonlarmm 
odev ve salahiyetleri 
igindedir. Qeltik ko
misyonu kendisine 
verilen dilekgeler 
iizerine gerek yeni-
den yapilacak, ge
rek oteden beri 
mevcud geltiklikler 
hakkmda yerinde 
arastirmalar yapar. 
Dilekleri bu kanu-
nun hiikiimlerine 
uygun olanlara izin 
verir. Komisyon, di-
lekgelerin giinle-
meglerine gore iki 
ay iginde dilek sa-
hiplerine izin veri-
lip verilmeyecegini 
yazi ile bildirmege 
mecburdur. Bu miid-
dette kar§ilik veril-
medigi takdirde ko
misyon dilekge sahi-
binin ziyanmdan 
yiikiimludur. 

MADDE 3 — Iki 
kaza arazisi iginde 
bulunan geltik alan-
larinm geni§ligi ve 
bu alani sulayan 
arklarm irami her 

Zr. E. 

MADDE 2 — Ya-
gi§li veya kurak 
yillarda geltik eki-
mine ayrilacak ala-
nm geltik ekmek is-
teyenlere gore belli 
edilmesi ve ona gore 
su dagrtilmasmin 
idaresi ve gereginde 
parga ekim ve su no
betlerinin diizene 
konulmasi geltik ko
misyonlarmm odev 
ve yetkeleri iginde-
dir. Qeltik komisyo-
nu kendisine verilen 
dilekgeler iizerine 
gerek yeniden yapi-
lacak gerek oteden-
beri bulunan geltik
likler hakkmda ye
rinde ara§tirmalar 
yapar. Dilekleri bu 
kanunun hiikiimleri
ne uygun olanlara 
izin verir. Komis
yon, dilekgelerin ta-
rihlerine gore iki ay 
iginde dilek sahiple-
rine izin verilip ve-
rilmecegini yazi ile 
bildirmek zorunda-
dir. Bu zamanda 
kar§ikk verilmezse 
komisyon dilekge 
sahibinin zararmi 
verir. 

MADDE 3 — Iki 
kaza arazisi iginde 
bulunan geltik alan-
larmin geni§ligi ve 
bu alani sulayan 
arklarm uzunlugu 

Da. E. 

MADDE 3 — Ya-
gi§li veya kurak 
yillarda geltik eki-
mine ayrilacak ala-
nin geltik ekmek is-
teyenlere gore belli 
edilmesi ve ona go
re su dagitilmasi-
nm idaresi ve gere
ginde parga ekim 
ve su nobetlerinin 
diizene konulmasi, 
geltik komisyonlan-
nm vazife ve salahi-
yeti igindedir. Qel-
tik komisyonu ken
disine verilen dilek
geler iizerine gerek 
yeniden yapilacak, 
gerek oteden beri 
bulunan geltiklikler 
hakkmda yerinde 
arastomalar yapar, 
dilekleri bu kanu
nun hiikiimlerine 
uygun olanlara izin 
verir. Komisyon, di
lekgelerin tarihleri-
ne gore iki ay igin
de dilek sahiblerine 
izin verilip verilme
yecegini yazi ile bil
dirmek mecburiye-
tindedir. Bu zaman
da kar§ilik veril
mezse komisyon, di
lekge sahibinin za
rarmi verir. Bu pa
ra komisyon azasm-
dan tahsil olunarak 
yerine konur. 

MADDE 4 — Iki 
kaza arazisi iginde 
bulunan geltik alan-
larmin geni§ligi ve 
bu alani sulayan 
arklarm uzunlugu 

Ad. E. 

MADDE 2 — Yagisk 
veya kurak yillara gore 
geltik ekimine ayrilacak 
alanm geltik ekmek iste-
yenlere gore tayin edilme
si ve ona gore su dagrtil-
masmm idaresi ve gere
ginde parga ekim ve su 
ndbetlerini diizene konul
masi geltik komisyonlari-
nm vazife ve salahi-
yeti igindedir. Qeltik ko
misyonu kendisine veri
len dilekgeler iizerine ge
rek yeniden yapilacak ve 
gerek btedenberi bulunan 
geltiklikler hakkmda ye
rinde arastirmalar yapar, 
dilekleri bu kanun hii
kiimlerine uygun olanlara 
izin verir. 

Dilekgelerin komisyona 
verildigi tarihten itibaren 
iki ay iginde dilek sahip-
lerine izin verilip veril
meyecegini yazi ile bildir
mek mecburiyetindedir. 
Bu miiddet iginde karsi-
lik verilmezse komisyonu 
teskil edenler dilekge sa
hibinin zarar ve ziyanm
dan sahsan miiteselsilen 
mesuldiir. 

MADDE 3 — Iki kaza 
arazisi iginde bulunan gel
tik alanlarmm genisligi 
ve alani sulayan arklarm 
uzunlugu her kazada 
geltik komisyonu tarafm-
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MADDE 2 — Qeltik ekecek- MADDE 2 — Sihhiye encii-
ler geltik komisyonundan izin meninin ikinci maddesi aynen 
almaga mecburdurlar. Yagisli 
veya kurak yillara gore geltik 
ekimine ayrilacak alanm geltik 
ekmek isteyenlere gore tayin 
edilmesi ve ona gore su dagitil-
masrnm idaresi ve gereginde 
parga ekim ve su nbbetlerini 
diizene konulmasi geltik komis-
yonlarmm vazife ve salahiyeti 
igindedir. Qeltik komisyonu 
kendisine verilen dilekgeler iize-
rine gerek yeniden yapilacak 
ve gerek otedenberi bulunan 
geltiklikler hakkmda yerinde 
ara§tirmalar yapar, dilekleri bu 
kanun hukumlerine uygun 
olanlara izin verir. 

Dilekgelerin komisyona veril-
digi tarihten itibaren iki ay 
iginde dilek sahiplerine izin ve-
rilip verilmeyecegini yazi ile 
bildirmek mecburiyetindedir. 
Bu miiddet iginde kar§ilik ve-
rilmezse komisyonu te§kil eden-
ler dilekge sahibinin zarar ve 
ziyanmdan §ahsan miiteselsilen 
mesuldiir. 

MADDE 3 — Adliye encii-
meninin 3 ncii maddesi aynen 

MADDE 3 — Iki kaza arazi-
si iginde bulunan geltik alanla-
rmm geni§ligi ve alani sulayan 
arklarm uzunlugu her kazada 
geltik komisyonu tarafmdan 
birlikte ara§tinlrr ve kar§ilik- \ 

( S. Sayxsi : 247 \ 



20 

Hii. 

iki kaza geltik ko
misyonu tarafindan 
biriikte ara§tirilmak 
ve kar§ilikli fayda-
lar gozetilinek su-
retile konulacak no
betler degresinde 
geltik ciftcilerine 
izin verilir, Bu iki 
kaaa arasmda iiyii-
sulamazsa aradaki 
anlasamamazlik e-
ger kazalar vilayete 
bagli ise o vilayet 
celtik komisyonun-
ca, ayri ayri vila-
yetlere bagli iseler 
Ziraat vekaletince 
yoluna konulur. 

geltik efcimi gok 
clan yerlerde celtik 
tarlaiari her on 
giinde bir kirk se-
kiz saat susuz bira-
kilmak suretile ke-
sik sulanaeaktir. 
Kesik sulainanin 
hangi yerlerde tat-
bik edilecegi Sih-
hat ve igtimai mua-
venet vekaletile Zi
raat vekaleti tara
findan biriikte ta-
yin olunacaktir. 

MADDE 4 — Qel-
tik komisyonu tara
findan geltiklik ya-
pilmasina izin veri-
len yerin iki tane 
krokisi yapilacak ve 
bunlardan bir tane-
si komisyonda sak-
lanarak bteki yedin-
ci maddede yazildi-
gi gibi segilecek 
olan mutemed heye-
tine verilecek ve bu 

Zr. E. 

her kazada geltik 
komisyonu tarafin
dan biriikte arasti-
nlir ve kar§ilikli 
faydalar g-ozetilmek 
suretile konulacak 
nobetler arasmda 
celtik giftgilerine 
izin verilir. Bu iki 
kaza arasmda uyu-
sulmazsa aradaki 
anlasamamazlik eger 
kazalar bir vila
yete bagli ise o vi
layet geltik komis-
yonunca, ayri ayri 
vilayetlere bagli ise
ler Ziraat vekilli-
gince yoluna konu-
rar. 

geltik ekimi top-
lu, ve elverisli yer
lerde geltik tarlaiari 
her on giinde bir 48 
saat susuz birakil-
mak suretile kesik 
sulanrr. 

Da. E. 

MADDE 4 — Qel-
tik komisyonunca 
geltiklik yapilmasi-
na izin verilen ye
rin iki tane krokisi 
yapilxr. Bunlardan 
bir tanesi komisyon
da saklanir. Oteki 
yedinci maddeye go
re segilecek mute
med heyetine veri-
lerek bu heyetge 
saklanir. Bu kroki-

her kazada geltik 
komisyonu tarafin
dan biriikte ara§ti-
nlir ve kargilikli 
faydalar g-ozetilmek 
suretile konulacak 
nobetler arasmda 
geltik giftgilerine 
izin verilir. Bu iki 
kaza arasmda uyu-
§ulamazsa aradaki 
anlagamamazlik e-
ger kazalar bir vi
layete bagli ise o 
vilayet geltik ko
misyonunca, ayri 
ayri vilayetlere bag
li iseler Ziraat ve-
killigince yoluna 
konulur. 

geltik ekimi gok 
toplu ve elverisli 
yerlerde celtik tar
laiari her on giinde 
bir 48 saat susuz bi-
rakilmak suretile 
kesik sulanrr. 

MADDE 5 — gel
tik komisyonunca 
geltiklik yapilinasi-
na izin verilen ye
rin iki tane krokisi 
yapilir. Bunlardan 
bir tanesi komisyon
da saklanir, digeri 
sekizinci maddeye 
gore segilecek mu
temed heyetine ve-
rilerek bu heyetce 
saklanir. Bu kroki-

Ad. E. 

dan biriikte arastirilir ve 
karsilikli faydalar goze-
tilmek suretile konulacak 
nobetler arasmda geltik 
giftgilerine izin verilir, Bu 
iki kaza rasmda uyusula-
mazsa aradaki anlasama
mazlik eger kazalar bir 
vilayete bagli ise o vila
yet geltik komisyonunca, 
ayri ayri vilayetlere bagli 
iseler Ziraat vekilligince 
yoluna konulur. 

geltik ekimi gok ve top
lu ve elverisli yerlerde 
geltik tarlaiari her on 
giinde bir 48 saat susuz 
brrakilmak suretile kesik 
sulamr. 

MADDE 4 — Dahiliye 
encumeninin behind. mad-
desi aynen. 
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MADDE 4 — geltik komis-
yonu geltiklik yapilmasma izin 
verdigi yerin iki tane krokisini 
yapar. Bunlardan bir tanesi ko-
misyonda saklanir, digeri 8 nci 
maddeye gore segilecek mute-
med heyetine verilerek bu he-
yetge saklanir. Bu krokiler igin 
para alinmaz. Kesik sulama ya-
pilan yerlerde geltik komisyon-
lan her geltik tarlasmm suyu-
nun ne zaman kesilecegini ve 
tekrar ne zaman verilecegini 

r ia l E. 

li faydalar gozetilmek suretile 
konulacak nbbetler arasinda 
geltik ciftgilerine izin verilir. 
Bu iki kaza arasinda uyusula-
mazsa aradaki anla§amamazlik 
eger kazalar bir vilayete bagli 
ise o vilayet geltik komisyonun-
ca, ayn ayri vilayetlere bagli 
iseler Ziraat vekilligince yolu-
na konulur. Vilayetler veya ve-
kalet bu ihtilaflan en eok bir 
ay iginde halleder ve bildirir. 

geltik ekimi gok ve toplu ve 
elveri§li yerlerde geltik tarlala-
n her on gunde bir 48 saat su-
suz birakilmak suretile kesik 
sulanir. 

MADDE 4 — Sihhiye encii-
meninin 4 ncii maddesi aynen 
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heyetce saklanacak-
tir. On yedinci mad-
dede yazili kesik 
sulama usulii tatbik 
olunan yerlerde gel-
tik komisyoulan 
her geltik tarlasi
nm suyunun ue za-
inan kesilecegini 
ve tekrar ne zatman 
verilecegini tesbit 
edecek ve mutemet 
heyetlerine bildire-
cektir. Mutemet he-
yetleri, sularm tayin 
edilen zamanlarda 
kesilmesine bakacak 
ve bu sistem sula-
manm temamile tat-
bikini temin ve kont-
rol edeceklerdir. 

MADDE 5 — Qel-
tik komisyonu, ye-
niden geltiklik yapi-
lacak yerin krokisi-
ni gizdigi sirada, ora-
ya suyu akitmak ve 
bos,altmak igin ya-
pilacak arklara ikti-
za eden biitiin mas-
raflari tanmin etti-

recek ve bu masraf-
larm tutari o parga-
da geltik ekmek igin 
bas, vuran giftgiler 
arasmda hektar iize-
rine taksim olunarak 
herkesin hissesine dii-
secek para, mutemet 
heyeti tarafmdan 
toplanrp geltik ko-
misyonuna verilecek-
tir. Komisyon; top-
lanan bu para ile 
ve mutemet heyeti 
marifetile gizilen 
krokinin icab ettir-

Zr. E. 

ler igin para alin-
maz. On yedinci 
maddede yazili ke
sik sulama yapilan 
yerlerde geltik ko-
misyonlan her gel
tik tarlasinm suyu
nun ne zaman kesi
lecegini ve tekrar 
ne zaman verilecegi-
gini belli edecek ve 
mutemed heyetleri-
ne bildirecektir. Mu
temed heyetleri, su
larm belli edilen za-
manlarda kesilmesi
ne bakacak ve bu 
sistem sulamayi tarn 
olarak giidecek ve 
kontrol edecekler
dir. 

MADDE 5 — Qel-
tik komisyonu, ye-
niden geltiklik yapi-
lacak yerin krokisi-
ni gizdigi sirada, 
oraya su akitmak 
ve bo§altmak igin 
yapilacak arkalara 
gereken biitiin mas-
raflan oran ettirir 
ve bu masraflarm 
tutari o pargada gel
tik ekmek igin ba§ 
vuran giftgiler ara
smda dekar iizerine 
iileg edilir. Her ke-
sin hissesine dii§e-
cek para, mutemed 
heyeti tarafmdan 
toplanrp geltik ko-
misyonuna verilir. 
Komisyon; toplanan 
bu para ile ve gizi
len krokiye gore ge
reken arklar ve ba§-
ka i§leri mutemed 

T)a. E. 

ler igin para alm-
maz. Kesik sulama 
yapilan yerlerde 
geltik komisyonlan 
her geltik tarlasinm 
suyunun ne zaman 
kesilecegini ve tek
rar ne zaman veri
lecegini tesbit ede
cek ve mutemed he-
yetlerine bildirecek
tir. Mutemed heyet
leri, sularm tesbit 
edilen zamanlarda 
kesilmesine bakacak 
ve bu sistem sula
mayi tarn olarak 
idare ve kontrol e-
decektir. 

MADDE 6 — gel
tik komisyonu yeni-
den geltiklik yapi
lacak yerin krokisi-
ni gizdigi sirada 
oraya su akitmak 
ve bo§altmak igin 
yapilmasmi lazimge-
len arklarm yerleri-
ni de gosterir, Ka-
bilse bu yerin bir 
planmj da yapar ve 
bu plan veya kroki
nin tatbik suretini 
yer iizerinde kazik-
larla tesbit ile ame-
liyatm ne yolda ya-
pilacagmi geltiklik 
yapmak isteyenlere 
tarif eder. Bunlar, 
miis,tereken, icab e-
den arklari, gereken 
biivetleri ve liizum-
lu ba§ka i§leri kroki 
veya plana gore yap-
maga veya yaptrr-

Ad.fr 

MADDE 5 — Dahiliye 
enciimeninin 6 nci mad-
desi aynen 
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tesbit eder ve mutemed heyet-
lerine bildirir. Mutemed heyet-
leri, sularm tesbit edilen za-
manlarda kesilmesine bakar ve 
bu sistem sulamayi tarn olarak 
idare ve kontrol eder. 

MADDE 5 — Qeltik komis-
yonu yeniden geltiklik yapila-
eak yerin krokisini cizdigi srra-
da oraya su akitmak ve bo§alt-
mak icin yapilmasi lazim gelen 
arklarm yerlerini de gosterir. 
Kabilse bu yerin bir planmi da 
yapar ve bu plan veya kroki-
nin tatbik suretini yer iizerinde 
kaziklarla tesbit ile ameliyatm 
ne yolda yapilacagmi geltiklik 
yapmak isteyenlere tarif eder. 
Bunlar, mu§tereken, icab eden 
arklari, gereken biivetleri ve 
liizumlu ba§ka i§leri kroki ve
ya plana gore yapmaga veya 
yaptrrmaga borcjludurlar. Qel-
tiklik sahipleri bunlari yap-
mazlar veya aralarmda uyu-
§amazlar, yahut bunlarm 
celtik komisyonunca yapti-
rilmasmi isterlerse komis-
yon bu hususta yapilacak 

— 23 -
Mai. E. 

MADDE 5 — Celtik komis-
yonu yeniden geltiklik yapila
cak yerin krokisini cizdigi srra-
da oraya su akitmak ve bosalt-
mak icjn yapilmasi laaim gelen 
arklarm yerlerini de gosterir. 
Kabilse bu yerin bir planmi da 
yapar ve bu plan veya kroki-
nin tatbik suretini yer iizerinde 
kaziklarla tesbit ile ameliyatm 
ne yolda yapilacagmi (jeltiklik 
yapmak isteyenlere tarif eder. 
Bunlar, mu§tereken, icab eden 
arklari, gereken biivetleri ve lii
zumlu ba§ka isleri kroki veya 
plana gore yapmaga veya yap
trrmaga borcludurlar. Qeltiklik 
sahipleri bunlari yapmazlar ve
ya aralarmda uyu§amazlar, ya
hut bunlarm geltik komisyo
nunca yaptrrilmasmi isterlerse 
komisyon bu hususta yapilacak 
masarifi tahmin ettirir ve §el-
tikciler arasmdan se§ecegi bir 
heyet vasrtasile herkesin payi-
na dii§en parayi toplattirarak 
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digi isleri yaptira-
rak geltik giftgilerine 
teslim edecektir. 

MADDE 6 — Bu 
kanunun hukiimleri-
ne aykiri gidenler 
hakkmda tatbiki la-
zim gelen ve muhte-
lif maddelerde ya-
zilmis. olan cezalar 
gayri kabili temyiz 
olmak iizere geltik 
komisyonlari tara-
fmdan hukmohumr. 

Boliim : II 

Mutemet heyetleri ve 
odevleri 

MADDE 7 — gel
tik ekimi yapilan 
yerlerdeki geltik ko-
misyonlarmm gozcii-
liigii altmda olmak 
tiezer mutemet heyet
leri kurulacaktrr. Bu 
heyet, belediye ku-

Zr. E. 

heyetle yaptmlarak 
geltik giftgilerine 
teslim eder. 

MADDE 6 — Bu 
kanunun hiikiimle-
rine aykiri gidenler 
igin tatbiki lazimge-
len ve maddelerde 
yazili cezalar tem-
yiz edilememek iize-
re geltik komisyon-
larinca hiikmolunur. 

Boliim : II 

Mutemed heyeti 
odevleri 

ve 

MADDE 7 — gel
tik ekimi yapilan 
yerlerdeki geltik ko-
misyonlannin goz-
ciiliigii altmda ol
mak iizere mutemed 
heyetleri kurulacak-
tir. Bu heyet, be-

Da. E. 

maga borgludurlar. 
geltiklik sahiple-

ri bunlan yapmaz-
lar veya aralarmda 
uyu§amazlar yahut 
bunlarm geltik ko-
misyonunca yapti-
rilmasmi isterlerse 
komisyon bu husus-
ta yapilacak masra-
fi tahmin ettirir ve 
geltikgiler arasm-
dan segecegi bir he
yet vasitasile her 
kesin payma diisen 
parayi toplattirarak 
icab eden arklan 
ve teferruatini yap-
tirir. Bedenen ga-
li§mak isteyenler 
paylarma dii§en pa-
ra nisbetinde galis-
tinlirlar. 

MADDE 7 — Bu 
kanunun hiikiimle-
rine aykiri gidenler 
icin tatbiki lazim-
gelen ve maddelerde 
yazili olan cezalar 
temyiz edilememek 
iizere celtik komis-
yonlarmca hiikmo
lunur. 

Boliim : 2 

Mutemed heyeti ve 
vazifeleri 

MADDE 8 — gel
tik ekimi yapilan 
yerlerdeki geltik 
komisyonlannin ne-
zareti altmda ol
mak iizere mutemed 
heyetleri kurulacak-
tir. Bu heyet, bele-

Ad. E. 

Ikinci boliim 

Mutemed heyeti ve vazi
feleri 

MADDE 6 — geltik 
ekimi yapilan yerlerdeki 
geltik komisyonlarmm ne-
zareti altmda olmak iize
re mutemed heyetleri ku-
rulur. Bu heyet beledi-
ye teskilati olan yerlerde 
belediye meclisi iiyelerin-
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masarifi tahmin ettirir ve gel-
tikgiler arasmdan segecegi bir 
heyet vasitasile her kesin pa-
yma dtisen parayi toplattrra-
rak icap eden arklari ve tefer-
ruatmr yaptirir. Bedenen galis-
mak isteyenler paylarma dii
sen para nisbetinde galistirilcr-
lar, 

MADDE 6 — Adliye encii-
meninin altinci maddesi aynen 

Mai. E. 

icab eden arklari ve teferruati-
m yaptirir. Bedenen §ali§mak 
isteyenler paylarma dii§en para 
nisbetinde gali§tirilirlar. Qel-
tik komisyonlarmm kendi aza-
si veya mutemed heyetleri ara
smdan segecegi bir zat ta bu 
heyetlerin iiyesidir. 

B. E. 

MADDE 6 — Adliye encii 
meninin 6 nci maddesi aynen 
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rumu olan yerlerde 
belediye meclisleri 
uyelerinden veya di-
saridan ve koylerde 
ihtiyar meclisleri ii
yelerinden geltik ko-
misyonu tarafmdan 
segilecek ug kisiden 
kurulur. Bir mahal-
leli koylerde koy 
ihtiyar meclisleri ay-
ni zamanda mutemet 
heyetidir. Mutemet 
heyetleri vilayet ve
ya kaza merkezle-
rindeki geltik ko
misyonlanna bagli--
dn*. 

MADDE 8 — Mu
temet heyetleri iraiu-
ma aid sularda, e-
ger bu sular Htiku-
metin ayrica bir ku-
rumu tarafmdan ida-
re edilmiyorsa, bti-
get ve su arklarmm 
bakimmi, geltikMde-
rin buytikltigtine go
re sularm taksim e-
dilmesini basarmaga 
borgludur. Sularm i-
daresi igin hususi 
kurum olan yerler
de bu fikra huktim-
lerinin yaptirilmasi-
na bakar. Kesik su-
lama usulii tatbik 
olunan yerlerde cel-
tik komisyonunun 
tesbit edecegi sekil-
de her geltik tarlasi-
nm suyunun ne za-
man kesilecegini ve 
tekrar ne zaman ve-
rilecegini geltiklik 
sahiplerine bildirir-
ler ve bu mtiddetler-

Zr. E. 

lediye kurumu olan 
yerlerde belediye 
meclisleri iiyelerin
den veya di§andan 
ve koylerde ihtiyar 
meclisleri iiyelerin
den celtik komisyo-
nunca secilecek uc 
kisiden kurulur. Bir 
mahalleli koylerde 
koy ihtiyar meclis
leri ayni zamanda 
mutemed heyetidir. 
Mutemed heyetleri 
vilayet veya kaza 
merkezlerindeki gel-
tik komisyonlanna 
baglidir. 

MADDE 8 — Mu
temed heyetleri, 
Hiikumetin ayrica 
bir kurumu tarafm
dan idare edilme-
yen umuma aid su
larda bend ve su 
arklarmm bakimmi, 
celtikliklerinin bu
ytikltigtine gore su
larm taksim edilme-
sini basarmaga borc-
ludur. Ancak su
larm idaresi icin 
hususi kurum olan 
yerlerde yukanki 
fikra hiiktimlerinin 
yapilmasmi kontrol 
eder. Kesik sulama 
usulii yapilan yer
lerde celtik komis
yonunun belli ede
cegi sekilde her cel
tik tarlasinm suyu
nun ne zaman kesi
lecegini ve tekrar 
ne zaman verilece-
gini geltiklik sahip
lerine bildirirler ve 

Da. E. 

diye te§kilati olan 
yerlerde belediye 
meclisleri iiyelerin
den veya di§andan 
ve koylerde ihtiyar 
meclisleri iiyelerin
den celtik komisyo-
nunca secilecek tig 
ki§iden kurulur. Bir 
mahalleli koylerde 
koy ihtiyar meclis
leri ayni zamanda 
mutemed heyetidir. 
Mutemed heyetleri 
vilayet veya kaza 
merkezlerindeki gel-
tik komisyonlanna 
baglidrr. 

MADDE 9 — Mu
temed heyetleri, Hii
kumetin ayrica bir 
kurumu tarafmdan 
idare edilmeyen u-
muma aid sularda 
bent ve su arklan-
nin bakimmi, celtik-
liklerin biiytikliigii-
ne gore sularm tak
sim edilmesini ve 
siraya konulmasmi 
temin etmege borc-
ludurlar. Ancak su
larm idaresi icin hu
susi kurum olan 
yerlerde yukanki 
fikra hiiktimleri
nin yapilmasmi kon
trol ederler. Kesik 
sulama usulii yapi
lan yerlerde celtik 
komisyonunun tes
bit edecegi sekil
de her celtik tarla-
smm suyunun ne 
zaman kesilecegini 
ve tekrar ne zaman 
verilecegini geltiklik 

Ad. E. 

den veya disardan geltik 
komisyonunca segilecek tig 
kisiden terekkiip eder. 
Koylerde ihtiyar heyetle
ri bu vazifeyi yapar. Mu
temed heyetleri vilayet 
veya kaza merkezlerinde
ki geltik komisyonlanna 
baglidrr. 

MADDE 7 — Dahiliye 
enctimeninin 9 ncu mad-
desi aynen 

( S. Sayrsi : 247 ) 



S. t. M. E. 

MADDE 7 — Dahiliye en-
ciimeninin 9 ncu maddesi ay
nen 

MADDE 7 — Dahiliye encii-
meninin 9 ncu maddesi aynen I 

! 
i 
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de geltiklikleri sula-
rmi su koruculari 
vasitasile ana ark-
lardan kestirirler ve 
geltikliklerin bu za-
manlarda susuz bi-
rakilmamalarmi go-
zetirler. Qeltiklikle-
rinin sularmi muay-
yen zamanda kesme-
yenleri bir cmazbata 
ile o yerin geltik &o-
misyonuna bildiriri-
ler. 

MADDE 9 — Su 
taksimi islerinde gel-
tikciler arasmda gi
kacak anlasamartiaz-
lik ve dirliksizlikler 
mutemet heyeti ta-
rafmdan diizeltilir. 
Mutemet heyetinin 
kararma razi olma
yanlar geltik koinis-
yonuna bas vururlar. 
Komisyonun verece
gi karar degismez 
ve yapilir. 

Boliim : III 

(Jeltik ekenlerin yap-
ma zorunda olduk-
lari hukiimler ve bu 
hilkilmlere aykiri gi-
denlere verilecek ce

zalar 

MADDE 10 — Ye-
niden geltiklik ya-

2r. K 

bu zamanlarda gel
tikliklerin sularmi, 
su koruculari ve-
ya ciftgiler vasitasi
le ana arklardan 
kestirirler. Qeltik-
liklerin bu zaman
larda susuz birakil-
malanni gbzetirler. 
Sularmi, belli edi-
len zamanda kesme-
yenleri bir mazbata 
ile o yerin celtik 
komisyonuna bildi-
rirler. 

MADDE 9 — Su 
taksimi i§lerinde 
geltikgiler arasmda 
gikacak anla§ama-
mazlik ve dirliksiz-
likler, mutemed he
yeti tarafindan dii
zeltilir. Mutemed 
heyetinin kararma 
razi olmayanlar gel-
tik komisyonuna 
bas, vururlar. Ko
misyonun verecegi 
karar degi§mez ve 
yapilir. 

Boliim : III 

(Jeltik ekenlerin yap-
ma zorunda olduk-
lan hukiimler ve bu 
hukiimler e ay km gi
denlere verilecek ce

zalar 

MADDE 10 — Ye-
niden celtiklik ya-

Da. E. 

sabiplerine bildirir-
ler ve bu zamanlar
da geltikliklerin su
larmi su koruculari 
veya giftgiler vasita
sile ana arklardan 
kestirirler. Qeltiklik-
lerin bu zamanlarda 
susuz birakilmalari-
ni gbzetirler. Sulari-
ni tayin edilen za
manda kesmiyenleri 
bir mazbata ile o ye
rin geltik komisyonu
na bildirirler. Qift-
cilere bu suretle bil-
dirilen su miktari 
ve sira nobeti geltik 
komisyonu karari ol-
madikga big bir ve-
sile ile degi§tirile-
mez. 

MADDE 10 — Su 
taksimi ve sira isle
rinde geltiKgiler ara
smda gikacak anla-
samamazlik ve dir
liksizlikler mutemet 
heyeti tarafmdan dii
zeltilir. Mutemet he
yetinin kararma ra
zi olmayanlar geltik 
komisyonuna bas vu
rurlar. Komisyonun 
verecegi karar degis
mez ve yapilir. 

Bdlum : I I I 

(Jeltik ekenlerin yap-
makla mukellef ol-
duklari hukiimler ve 
bu hilkilmlere ayki
ri gidenlere verilecek 

cezalar 

MADDE 11 — Ye-
niden geltiklik yapa-

Ad. E. 

MADDE 8 — Dahiliye 
encumeninin 10 ncu mad-
desi aynen 

"Ogiincii boliim 

(Jeltik ekenlerin yapmakla 
miikellef olduklari hukiim
ler ve bu hilkilmlere ayki

ri gidenlere verilecek 
cezalar 

MADDE 9 — Dahiliye 
encumeninin 11 nci mad-

( S. Sayisi : 2-±7 ), 



S. 1. M. E. 

MADDE 8 — Dahiliye en-
ciimeninin 10 ncu maddesi ay
nen 

Mai. E. B. E. 

Mum - III 

Qdtik ekenlerin yapmakla mii-
kellef olduklan hiikumler ve hu 
liiikiimlere aykin gidenlere vc-

rilecek cezalar 

MADDE 9 — Yeniden §el-
tiklik yapacak olanlarla bte-

MADDE 8 — Dahiliye encii 
meninin 10 ncu maddesi aynen 

MADDE 9 — Sihhiye ea-
ciimeninin 9 ncu maddesi aynen 

( S. Sayisi : 247 ). 



30 
m. 

pacak olanlarla ote-
denberi mevcud gel-
tikliklerde geltik e-
kimini yapmak isti-
yenler; her yil ekim 
vaktinden tig ay ev-
vel; geltikligin bu-
lundugu yerin, bii-
yukliigimu, sinirmi, 
bir sene evvel tarla-
da ne ekilmi§ oldu
gunu, sulama, igin 
kullanacaklari su-
yun nereden alraa-
cagini, nerelerden 
gegecegini ve geltik 
tarlalarmdan gika-
cak suyun nereden 
gegerek nereye aka-
cagini bildirir bir 
dilekge ile yalniz 
bagina veya toplu 
olarak o yerin en 
biiyiik miilkiye me-
muruna ba§ vurmak 
zorundadirlar. Bu 
dilekge birinci mad-
dede yazili geltik 
komisyonuna verilir. 

MADDE 11 — 
geltik ekmek igin 
izin almak isteyen-
lerden hektar ba§i-
na 600 kuru§ alinir. 
Bundan baska gel
tik alanlannda ayni 
sulardan iiriinlerini 
sulayan diger giftgi-
lerden de geltik ko-
misyonlarmin her 
yil kesecegi miktar-
da hektar ba§ma bir 
sulama parasi ali
nir. 

£r. E. 

pacak olanlarla ote-
denberi bulunan gil-
tikliklerde geltik 
ekimini yapmak is-
teyenler; her yil ko-
misyonca ilan edile-
cek ekim vaktinden 
en agagi iig ay once, 
geltikligin bulundu-
gu yeri, buyuklugu-
nii, sinirmi, bir sene 
once tarlada ne 
ekilmi§ oldugunu, 
sulama igin kullana
caklari suyun nere
den alinacagini, ne
relerden gegecegini 
ve geltik tarlalarm
dan gikacak suyun 
nereden gegerek ne
reye akacagini bil
dirir bir dilekge ile 
yalniz ba§ma veya 
toplu olarak o ye
rin en biiyiik miilki
ye memuruna bag 
vurmak zorundadir
lar. Bu dilekge bi
rinci maddede yazi
li geltik komisyonu
na verilir. 

MADDE 11 — 
geltik ekmek igin 
izin almak isteyen-
lerden sular kime 
aid olursa olsun de-
kar bagina mahalli 
komisyonlarca 30 -
60 kuru§ almir. Bun-
dan baska geltik 
alanlannda sahipsiz 
sulardan iiriinlerini 
sulayan diger gift-
gilerden de yetigtir-
dikleri iiriinlerin pi-
yasa fiatlari goz 
oniinde tutularak 
ayni sene iginde pi-

Da. E. 

cak olanlara oteden-
ueri ouiunan geitiit-
UKlerae geltiK eki-
mini yapmaJH lsteyen-
ier; ner yil komis-
yonca ilan edilecek 
ekim vaktinden en 
as>gi iig ay once, 
geitutdigin bulundu-
gii yerin, buyuklii-
giinu, bir sene once 
tarlada ne ekilmig 
oldugunu, sulama l-
gin kullanacaklari 
suyun nereden ali
nacagmi, nerelerden 
gegecegini ve geltik 
tarlalarmdan giKa-
cak suyun nereden 
gegereK nereye a-
kacagmi bildirir bir 
dilekge ile yalniz 
ba§ma veya toplu 
olarak o yerin en 
biiyiik miilkiye me
muruna bildirmekle 
mukelleftirler. Bu 
dilekge birinci mad
dede yazili geltik 
komisyonuna verilir. 

MADDE 12 — gel
tik ekmek igin izin 
almak isteyenlerden 
sular kime aid olur
sa olsun dekar ba-
sma mahalli komis
yonlarca 30-60 ku-
rus almir. Bundan 
baska geltik alanla-
rmda bu sulardan 
iiriinlerini sulryan 
diger giftgilerden de 
yetistirdikleri iirun-
lerin piyasa fiatlari 

goz oniinde tutularak 
ayni sene iginde pi-
ring ciftgilerinden 

Ad. E. 

desi aynen 

MADDE 10 — Qeltik 
ekmek igin izin almak is
teyenlerden sular kime 
aid olursa olsun dekar ba-
sma mahalli komisyonla-
rmca 30 - 60 kurus almir. 

Bundan baska bu geltik 
alanlarmda ayni sulardan 
iiriinlerini sulayan diger 
giftgilerden de yetistirdik
leri iiriinlerin piyasa fiat
lari goz oniinde tutula
rak ayni sene iginde pi-
ring giftgilerinden alman 
paranin en gok dortte bi-
rini gegmemek iizere ko-
misyonun kararlastaacagi 
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denberi bulunan geltikliklerde 
geltik ekimini yapmak isteyen-
ler; her yil komisyonca ilan 
edilecek ekim vaktinrlen en asa-
gi ug ay once geltikligin bu-
lundugu yerin, biiyiiklugunii, 
bir sene once tarlada ne ekil-
mis oldugunu, sulama igin kul-
lanacaklari suyun nereden ali-
nacagmi, nerelerden gegecegi-
ni ve celtik tarlalarmdan cika-
cak suyun nereden gegerek ne-
reye akacagmi bildirir bir di-
lekce ile yalniz basma veya 
toplu olarak o yerin en biiyiik 
miilkiye memuruna bildirmek-
le miikelleftirler. Bu dilekce 
birinci maddede yazili celtik 
komisyonuna verilir. 

MADDE 10 — Adliye en-
ciimeninin 10 ncu maddesi ay-
nen 

- 31 -
Mai. E. 

MADDE 10 — Celtik ekmek 
icin izin almak isteyenlerden 
sular kime aid olursa olsun de-
kar basma mab.alli komisyon-
larinca 30 - 60 kurus almir. 

Bundan baska bu celtik 
alanlarmda ayni sulardan ii-
riinlerini sulayan diger giftci-
lerden de yetistirdikleri iiriiii-
lerin piyasa fiatlan goz oniin-
de tutularak ayni sene icinde 
pirinc giftcilerinden alman pa-
ranm en 50k dbrtte birini geg-
memek iisere komisyonun ka-
rarlastrracagi miktarda dekar 
(1000 metre murabbai) basin t 
bir sulama parasi almrr. 

B. E. 

MADDE 10 — Qeltik ekmek 
icin izin almak isteyenlerden 
sular kime aid olursa olsun on 
ar basma mahalli komisyonlar-
ca 30 - 60 kuru§ almir. 

Bundan ba§ka bu geltik alan
larmda ayni sulardan iiriinle-
rini sulayan diger giftgilerden 
de yetistirdikleri iirunlerin pi
yasa fiatlan gbz oniinde tutu
larak ayni sene iginde piring 
giftgilerinden alman paranm 
en gok dbrtte birini gegmemek 
iizere komisyonun kararla§tira-
cagi miktarda on ar basma bir 
sulama parasi almir. 
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MADDE 12 — 
Qeltikliklerde kulla-
nilacak su; Devlete, 
hususi idarelere, ev-
kafa veya ki§ilere 
veya umuma aid ol-
sun hig kimse yuka-
rida yazili §ekilde 
izin kagidi almadan 
geltik ekemez. Izin-
siz ve fakat kanu
nun hukiimlerine 
uygun olarak geltik 
ekenlere birinci de-
fasinda beher hek-
tar igin 50 ve tekra-
rmda 100 liraya ka-
dar para cezasi hiik-
molunur. Izinsiz ya-
pilan geltik ekimi 
ayni zamanda i§bu 
kanunun ve bu ka-
nuna gore yapila-
cak idari ve fenni 
talimatlar hiikiim-
lerine uygun olmaz-
sa beher hektar igin 
ayni miktar ceza 
almmakla beraber 
komisyonca gosteri-
leeek liizum iizerine 
icra kuvvetlerile bu 
gibi geltikliklerin 
suyu da kesilecektir. 

MADDE 13 — 
Kurumu yapilmi§ 
geltiklik sulari; Dev-
let veya hususi ida-

Zr. E. 

ring giftgilerinden 
alinan paranin en 
gok 1/4 gegmemek 
iizere komisyonun 
kararla§trracagi mik-
tarda dekar basma 
bir sulama parasi 
alinir. 

MADDE 12 — 
Qeltikliklerde kul-
lamlacak su; Dev
lete, hususi idarele
re, Evkafa veya §a-
hislara veya umuma 
aid olsun, hig 
hig kimse yukanda 
yazili §ekilde izin 
kagidi almadan gel
tik ekemez. Izinsiz 
ve fakat kanunun 
hukiimlerine uygun 
olarak geltik eken
lere birinci defasin-
da beher dekar igin 
5 ve tekrarmda 10 
liraya kadar para 
cezasi hiikmolunur. 

Izinsiz yapilan 
geltik ekimi ayni za
manda i§bu kanu
nun ve bu kanuna 
gore yapilacak ida
ri ve fenni talimat
lar hukiimlerine uy
gun olmazsa beher 
dekar igin ayni ce
za almmakla bera
ber komisyonca gbs-
terilecek liizum iize
rine icra kuvvetle
rile bu gibi geltik-
lerin suyu da kesi-
lir. 

MADDE 13 — 
Kurumu yapilmis, 
geltiklik sulari; Dev
letin; veya husu-

Da.E. 

alinan paranin en 
gok dbrtte birini 
gegmemek iizere ko
misyonun kararla§-
tiracagi miktarda 
dekar ba§ma bir su
lama parasi alinir. 

MADDE 13 — 
Qeltikliklerde kul-
lamlacak su, her M-
me aid olursa olsun 
yukanda yazili §e-
kilde izin kagidi al
madan geltik eke
mez. Izinsiz ve fa
kat kanunun hu
kiimlerine uygun 
olarak geltik eken
lere birinci defasin-
da ve her dekar 
igin be§ ve tekra
rmda on liraya ka
dar hafif para ceza
si hiikmolunur. 

Izinciz yapilan 
geltik ekimi ayni za
manda bu kanunun 
ve bu kanuna gore 
yapilacak idari ve 
fenni talimatlarm 
hukiimlerine uygun 
olmazsa beher de
kar igin ayni ceza 
almmakla beraber 
komisyonca gosteri-
lecek liizum iizerine 
zabita kuvvetlerile 
bu gibi geltiklerin 
suyu da kesilir. 

MADDE 14 — 
Kurumu yapilmi§ 
geltiklik sulari; 
Devletin veya husu-

Ad. E. 

miktarda dekar basma bir 
sulama parasi alinir. 

MADDE 11 — Qeltik
liklerde kullanilacak su 
kime aid olursa olsun, yu
kanda yazili §ekilde izin 
kagidi almadan hig kim
se geltik ekemez. Izin
siz ve fakat kanunun hu
kiimlerine uygun olarak 
geltik ekenlere birinci de-
fasmda her dekar igin 5 
ve tekrarmda 10 liraya 
kadar hafif para cezasi 
hiikmolunur. Izinsiz ya
pilan geltik ekimi ayni 
zamanda bu kanunun ve 
bu kanuna gore yapila
cak idari ve fenni tali
matlarm hiikiimlerine uy
gun olmazsa beher de
kar igin ayni ceza alm
makla beraber komisyon
ca gosterilecek liizum iize
rine zabrta kuvvetlerile 
bu gibi geltikliklerin su
yu da kesilir. 

MADDE 12 — Dahiliye 
encumeninin 14 ncii mad-
desi aynen 
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MADDE 11 — Adliye encii 
meninin 11 nci maddesi aynen 

MADDE 12 — Dahiliye en-
ciimeninin 14 ncii maddesi ay
nen 

Mai. E. 

MADDE 11 — geltiklikler-
de kullanilacak su kime aid 
olursa olsun, yukanda yazili se-
kilde izin kagidi almadan nig 
kimse geltik ekemez. izinsiz ve 
f akat kanunun hiikiimlerine uy 
gun olarak celtik ekenlere bi-
rinci defasmda her dekar (1000 
metre murabbai) igin 5 ve tek-
rarinda 10 liraya kadar hafif 
para cezasi hiikmolunur. izin
siz yapilan geltik ekimi ayni 
zamanda bu kanunun ve bu ka-
nuna gore yapilacak idari ve 
fenni talimatlarm hiikiimlerine 
uygun olmazsa beher dekar 
(1000 metre murabbai) igin ay
ni ceza almmakla beraber ko-
misyonca gbsterilecek liizum 
iizerine zabita kuvvetlerile bu 
gibi geltikliklerin suyu da ke-
silir. 

MADDE 12 — Dahiliye en-
ciimeninin 14 ncii maddesi ay
nen 

B. E. 

MADDE 11 — Qeltikliklerde 
kullanilacak su kime aid olur
sa olsun yukanda yazili §ekilde 
izin kagidi almadan hie. kimse 
geltik ekemez. 

izinsiz ve fakat kanunun hii
kiimlerine uygun olarak geltik 
ekenlere birinci defasmda her 
on ar igin 5 ve tekrannda on li
raya kadar hafif para cezasi 
hiikmolunur. izinsiz yapilan 
geltik ekimi ayni zamanda bu 
kanunun ve bu kanuna gore ya
pilacak idari ve fenni talimat
larm hiikiimlerine uygun ol
mazsa beher on ar igin ayni ce
za almmakla beraber komis-
yonca gbsterilecek liizum iize
rine zabita kuvvelerile bu gibi 
geltikliklerin suyu da kesilir. 

MADDE 14 — Qeltik sula-
masinda kullanilacak olan ku-
rumlandinlmis sular; Devletin, 
hususi idarelerin veya Evkafin 
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Hu. 

relere yahut Evka-
fa aid ise bunlann 
bakim ve masrafla-
ri mezkur idareler-
ce temin olunacak-
tir. Bu idarelerin su 
iicreti olarak aldik-
lan paralar yalniz 
su i§lerine sarf ve 
tahsis olunur ve o-
na gore biitgelerine 
tahsisat konur. Su-
lar kime aid olursa 
olsun yeniden yapi-
lacak akrtma ve bo-
saltma arklan gel-
tik komisyonunun 
gizecegi krokiye go
re yapilacaktir. 

MADDE 14 — 
Qeltik sulamasinda 
kullanilacak olan 
sular; Devlete, hu-
susi idarelere veya 
evkafa ili§kin ise 
bunun igin geltik 
giftgilerinden hek-
tar ba§ma almacak 
su parasi; geltik ko-
misyonlan tarafm-
dan kestirilecektir. 
Her iki taraf ta bu 
hususta komisyonun 
kararmi dinlemek 
zorundadir. Komis-
yonlar, su parasmi 
kestirirken piring 
piyasasini ve bu hu
susta tesirli olabile-
cek sair sebebleri 
ve amilleri goz 6-
niinde bulundura-
caklardir. 

MADDE 15 — 
Tek tarla veya par-

Zr. E. 

si idarelerin, ya
hut Evkafiu ise 
bunlarm bakim ve 
masraflan bu ida-
relerce gordiirii-
liir. Bu idarelerin 
su iicreti olarak 
aldiklan paralar 
yalniz su i§lerine 
harcanir ve ona go
re biitgelerine tah
sisat konur. Sular 
kime aid olursa ol
sun, yeniden yapi-
lacak akrtma ve bo-
saltma arklan geltik 
komisyonunun gize
cegi krokiye gore 
yapilir. 

MADDE 14 — 
Qeltik sulamasinda 
kullanilacak olan 
kurumlandinlmi§ su
lar; Devletin, husu-
si idarelerin veya 
Evkafin ise bunun 
igin geltik giftgile-
rinden dekar bagina 
almacak su parasi; 
geltik komisyonla-
rinca kestirilir. Her 
iki taraf ta bu hu
susta komisyonun 
kararmi dinlemek 
zorundadir. Komis-
yonlar su parasmi 
kestirirken piring 
piyasasini ve bu hu
susta etkili olabile-
cek ba§ka sebepleri 
goz oniinde bulun-
dururlar. Bu idare-
ler tesisati yapil-
mamis olan sulann-
dan para alamazlar. 

MADDE 15 — 
Kaynaklar §ahisla-

Da. E. 

si idarelerin yahud 
Evkafin ise bunla
nn bakim ve mas
raflan bu idareler-
ce goriiliir. Sular 
kime aid olursa ol
sun geltiklikler igin 
yeniden yapilacak 
akitma ve bogaltma 
arklan geltik ko
misyonunun gizece
gi krokiye gore ya-
pilrr. 

MADDE 15 — 
Koylerin orta mail 
sulanndan gerek 
koyluce ve gerek 
birine satilmak su-
retile geltiklik yapi-
labilmesi igin ilk 
once koy dernegin-
ce karar verilmesi 
§arttir. 

Qeltik komisyonu 
bir ziraat memuru-
na bu koyde yeni 
yapilacak geltiklik-
lerin diger uriinle-
rin sulanmasma za-
rar vermeyecegine 
dair tetkikat yapti-
np bir rapor alma-
dikga izin veremez. 

Ad. E. 

MADDE 16 — 
Qeltik sulamasinda 

MADDE 13 — Dahiliye 
enciimeninin 15 nci mad-
desi aynen 

MADDE 14 — Dahiliye 
enciimeninin 16 nci mad-
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- 3 5 -
Mal. E. 

MADDE 13 — Dahiliye en-
cumeninin 15 nci maddesi ay-
nen 

MADDE 14 — Dahiliye en-
cumeninin 16 nci maddesi ay-

MADDE 13 — Dahiliye en-
cumeninin 15 nci maddesi ay-
nen 

MADDE 14 — Dahiliye en-
cumeninin 16 nci maddesi ay-

( S. Sayisa : 247 ) 

B. E. 

ise bunun igin geltik §ift§ilerin-
den on ar ba§ma almacak su 
parasi her iki taraf arasinda 
kararla§tinlir. Iki taraf anla§a-
mazlarsa geltik komisyonlri 
meseleyi hakem sifatile halle-
der. Komisyonlar su parasmi 
kestirirken pirinc, piyasasmi 
ve bu hususta etkili olabilecek 
ba§ka sebepleri goz oniinde bu-
lundururlar. Bu idareler tesisa-
ti yapilmami§ olan sulardan pa
ra alamazlar. 



— 36 — 
Hu. 

5a halinde geltik 
ekimine ba§lamak 
isteyenler, kullana-
caklan suyun gel-
tiklige akrtilmasi 
(Suyun geliri) veya 
geltiklikten bo§altil-
masi (Suyun gide-
ri) sirasinda gegece-
gi tarla, bahge ve 
sair miilk sahipleri-
nin rizalanni ala-
caklardir. Rizalan
ni almazlarsa geltik 
komisyonuna ba§ 
vuracaklar ve ko-
misyon tarafindan 
orada yapilacak 
arastirma iizerine 
bir uzla§ma yolu 
bulacak ve ili§ikli-
lere bildirilecektir. 
Komisyon karanni 
kabul etmeyenler 
isterlerse mahkeme-
ye ba§ vururlar. 
Ancak bu gibi hal-
lerde muhakeme so-
nuna kadar komis-
yonun karari iizeri
ne gidilir. 

MADDE 16 — 
Qeltikciler; geltik 
komisyonunun izin 
ve g-ozciiliigii altm-
da olmak iizere kro-
kiye g-bre kendileri 
tarafindan yapilabi-
lecek ufak su i§le-
rini belli edilen za-
manda kendi kendi-
lerine yapabilirler. 

Zr. E. 

rin miilkii iginde 
dahi olsa bu sula-
rra diizeni ve idare-
si geltik komisyon-
lanna aittir. Miilk 
sahibi bu sudan an
cak kendi hududu 
iginde faydalanabi-
lir. Kendi sinirlan 
di§ma gikan sular 
iizerinde Ler hangi 
bir hakki kalmaz. 

MADDE 16 — 
Tek tarla veya par-
ca halinde geltik e-
kimine ba§lrmak is
teyenler ; kullana-
caklari suyun gel-
tiklige akitilmasi 
(Suyun geliri) veya 
geltiklikten bo§altil-
masi (Suyun gide-
ri) sirasinda gegece-
gi tarla, bahge ve 
ba§ka miilk sahiple-
rinin rizalanni ala-
caklardir. Rizalan
ni alamazlarsa gel-

Da. "E. 

kullanilacak olan 
kurumlandinlmis, su
lar; Devletin, husu-
si idarelerin veya 
Evkafin ise bunun 
igin geltik giftgile-
rinden dekar ba§ma 
almacak su parasi 
her iki taraf arasin-
da kararla§tinlir, 
iki taraf anla§amaz-
lar ise geltik komis-
yonlari meseleyi ha-
kem sifatile halle-
der. Komisyonlar su 
parasmi kestirirken 
piring piyasasmi ve 
bu hususta etkili 
olabilecek ba§ka se-
bebleri gdz oniinde 
bulundururlar. Bu 
idareler, teiisati ya-
pilmamis. olan su-
lardan para alamaz-
lar. 

MADDE 17 — 
Kaynaklar sahisla-
rm miilkii olan gel-
tiklikler iginde olsa 
dahi bu sularm bu 
kanuna g-ore diizeni 
ve murakabesi gel
tik komisyonlarma 
aittir. 

Ad. E. 

desi aynen 

MADDE 15 — Dahiliye 
enciimeninin 17 nci mad-
desi aynen 
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S. I. M. E. 

nen 

MADDE 15 — Dahiliye en-
ciimeninin 17 nci maddesi ay-
nen 

- 37 — 
Mai. E. B. E. 

nen 

MADDE 15 — Dahiliye en-
ciimeninin 17 nci maddesi ay-
nen 

( S. Sayisi : 247 ) 



— 38 

Zr. E. 

tik komisyonuna 
ba§ vuracaklar ve 
komisyon tarafm-
dan orada yapila-
cak ara§trrma uze-
rine bir uzla§ma bu-
lunacak ve ilisikli-
lere bildirilecektir. 
Komisyon karanni 
kabul etmeyenler 
isterlerse mahke-
meye ba§ vururlar. 
Ancak bu gibi hal-
lerde mahkeme so-
nuna kadar komis-
yonun kararz iizeri-
ne gidilir. 

MADDE 17 — 
Qeltikgiler; geltik 
komisyonunun izin 
ve gdzculiigii altm-
da olmak iizere 
krokiye gore ken-
dileri tarafindan ya-
pilabilecek ufak su 
i§lerini belli edilen 
zamanda kendi ken-
dilerine yapabilirler. 

Da. E. 

MADDE 18 — 
Tek tarla veya par-
ga halinde geltik 
ekimine baslamak 
isteyenler; kullana-
caklan suyun gel-
tiklige akitilmasi ve
ya geltiklikten bo-
saltilmasi srrasmda 
gegecegi tarla, bah-
ge ve baska miilk 
sahiplerinin rizala-
rmi alamazlarsa gel
tik komisyonuna bas 
vuracaklar ve ko
misyon tarafmdan 
orada yapilacak a-
ra§trrma uzerinebir 
uzlasma bulunacak 
ve alakalilara bildi
rilecektir. Komis
yon kararmi kabul 
etmeyenler isterlerse 
muhakemeye bas 
vururlar. Ancak bu 
gibi hallerde mahke
me sonuna kadar 
komisyonun karari 
iizerine gidilir. 

Ad. E. 

MADDE 16 — Dahiliye 
enciimeninin 18 nci mad-
desi aynen 
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MAUDE 16 — Tek tarla ve-
ya parca halinde geltik ekimine 
baslamak isteyenler; kullana-
caklan suyun geltiklige akrtil-
masi veya celtiklikten bosaltil-
masi sirasmda gececegi tarla, 
bahce ve baska miilk sahipleri-
nin rizalarim alamazlarsa gel
tik komisyonuna bas vururlar 
ve komisyon tarafmdan orada 
yapdacak arastirma iizerine bir 
uzlasma bulunur ve alakalilara 
bildirilecektir. Komisyon kara-
rmi kabul etmeyenler isterler-
se mahkemeye bas vururlar. 
Ancak bu gibi hallerde mahke-
me sonuna kadar komisyonun 
karan iizerine gidilir. 

- 3 § -
Mal. E. 

MADDE 16 — Sihhiye en-
ciimeninin 16 nci maddesi aynen 

Mai. E. 
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Bolum : IV 

Sihhi hiikiimler ve 
bu hiikiimlere aykiri 
gidenlere verilecek 

cezalar 

MADDE 17 — Qel-
tiklikleri 50k olan 
yerlerde geltik tar-
lalarmm her on giin-
de bir 48 saat susuz 
brrakilmak suretile 
kesik sulanmak yii-
kiimii altmda ekim 
usuliiniin hangi yer
lerde tatbik oluna
cagi Sihhat ve igti-
mai muavenet veka-
letile Ziraat vekale-
ti tarafmdan birlik-
te tay'i) olunaciittir. 

MADDE 18 — Ke
sik sulama ile gel
tik ekilen yerlerde 
geltikliklerin susuz 
birakilmasi ana ark-
lardan sularm kesil-
mesi suretile temin 
olunacaktir ve sula
rm bosaldigi zaman-
larda geltikliklerin 
tabanlarmda kiigiik 
birikintiler kalmrya-
caktir ve bunun igin 
geltikliklerin taban-
lan iyice tesviye e-
dilecektir. geltiklik
lerin susuz kalacagi 
48 saat miiddet, gel-
tiklik suyunun ta
mamile bosalmasi a-
nmdan baslar ve su
yun verilmege basla-
masile biter. Ancak, 
geltik komisyonlan 
aym arklardan gel-

Zr. E. 

Boliim : IV 

Sihhi hiikiimler 
ve bu hiikiimlere 
aykiri gidenlere ve
rilecek cezalar: 

MADDE 18 — 
QeltiklikJari gok ve-
ya elverigli olan yer
lerde geltik tarlala-
nnm her on giinde 
bir kirk sekiz saat 
susuz birakilmak 
suretile kesik sula-
mak yiikumii altm
da ekim usuliiniin 
hangi yerlerde tat
bik olunacagi Sih
hat ve igtimai mua
venet ve Ziraat ve-
killiklerince birlikte 
kararlastmlacaktir. 

MADDE 19 — 
Kesik sulama ile 
geltik ekilen yerler
de geltikliklerin su
suz birakilmasi ana 
arklardan sularm 
kesilmesi suretile 
yapilacaktir. Sula
rm bogaldigi za-
manlarda geltiklik
lerin tabanlarmda 
kiigiik birikintiler 
kalmiyacak ve bu
nun igin geltiklikle
rin tabanlan iyice 
diizlenecektir. gel
tikliklerin susuz ka
lacagi kirk sekiz sa
at zaman; geltiklik 
suyunun tamamile 
bosalmasi vaktinden 
ba§lar ve suyun ve
rilmege baglanilma-
si ile biter. Ancak 
geltik komisyonla-

4 6 -
Da. E. 

BOLtJM : IV 

Sihhi hukiimler ve 
bu hukiimlere aykiri 
gidenlere verilecek 

cezalar 

MADDE 19 — 
Qeltiklikleri gok ve-
ya elverisli olan 
yerlerde geltik tar-
lalannm her on giin
de bir kirk sekiz sa
at susuz brrakilmak 
suretile kaik sula-
mak mecburiyeti al
tmda ekim usuliiniin 
hangi yerlerde tat
bik olunacagi Sihhat 
ve igtimai muavenet 
ve Ziraat vekillikle-
rince birlikte karar-
lastinlir. 

MADDE 20 — Ke
sik sulama ile geltik 
ekilen yerlerde gel
tikliklerin liizumuna 
gore tamamen veya 
kismi kisim susuz 
birakilmasi ana ark
lardan sularm kesil
mesi suretile yapilrr. 
Sularm bosaldigi za-
manlarda geltiklik
lerin tabanlarmda 
kiigiik birikintiler 
kalmayacak ve bu
nun igin geltiklikle
rin tabanlan iyice 
diizeltilecektir. Qel-
tikliklerin susuz ka
lacagi kirk sekiz sa
at zaman; geltiklik 
suyunun tamamile 
bosalmasi vaktinden 
baslar ve suyun ve
rilmege baslanilma-
sile biter. Ancak gel-

Ad. E. 

Dorduncii boliim 

Sihhi hiikiimler ve bu hu
kiimlere aykiri gidenlere 

verilecek cezalar 

MADDE 17 — Dahiliye 
encumeninin 19 ncu mad-
desi aynen 

MADDE 18 — Dahiliye 
encumeninin 20 nci mad-
desi aynen 
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Boliim : IV 

Sihhi hukumler ve bu hii-
kiimlere aykiri gidenlere 

verilecek cezalar 

MADDE 17 — Dahiliye en-
ciimeninin 19 ncu maddesi ay-
nen 

MADDE 18 — Kesik sulama 
ile geltik ekilen yerlerde geltik-
liklerin liizumuna gore tama-
men veya kisim kisim susuz bi-
rakilmasi ana arklardan sula-
rm kesilmesi suretile yapilrr. 
Sularm bosaldigi zamanlarda 
geltikliklerin tabanlarmda ktt-
ctik birikintiler brrakilmaz ve 
bunrni igin geltikliklerin taban-
lari iyice diizeltilir. Qeltiklik-
lerin susuz kalacagi kirk sekiz 
saat zaman; geltiklik suyunun 
tamamile bosalmasi vaktinden 
baslar ve suyun verilmege bas-
lanilmasile biter. Ancak geltik 
komisyonlari ayni arklardan 
celtik tarlalan ile birlikte su 
alan diger iiriinlerin su ihtiyag-
larmi da giderecek tedbirleri 
alirlar. 

— 41 — 
Mai. E. & B. 

MADDE 17 — Dahiliye en-
ciimeninin 19 ncu maddesi ay-
nen 

MADDE 18 — Sihhiye en-
ciimeninin 18 nci maddesi aynen 
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tik tarlalarile birlik-
te su alan diger ii-
riinlerin su ihtiyagla-
rmi da giderecek 
tedbirleri alacaklar-
dir. 

MADDE 19 — Ke
sik sulama tatbik o-
liuian yerlerde gel-
tik tarlalan nahiye 
merkezlerile koyler-
den 50, kaza merkez-
lerinden 500, vilayet 
merkezlerinden 1000 
metre uzaklikta bu-
lunacaktir. Kesik su

lama yapilmayan yer
lerde ise geltikliker 
o civardaM koy, ka-
saba ve sehirlerden 
iig kilometre uzak
likta olacaktrr. Ka-
saba ve kby dismda 
bulunan dagmik ev-
ler uzakliklar blgii-
liirken hesaba katil-

maz. Uzakliklar, otu-
rulmayan damlar he
saba katilmamak ii-
zere ev gumelerinin 
dis gevresile geltik 
ekilen yerlerin en ya-
kin noktasimn ara-
si olciilerek tayin 
olunur. 

MADDE 20 — 
Kurutulmasi giig ve 
gok gali§maga bagli 
olan ve senenin en 
kurak mevsiminde 
dahi kurumayan ve 
sitma yaptigi anla-
§ilmi§ bulunan ve 
mazarratinin muay-
yen sihhi tedbirlerle 
giderilmesi kabil ol-

Zr. E. 

ri ayni arklardan 
geltik tarlalan ile 
birlikte su alan di
ger iiriinlerin su ih-
tiyaclanni da gide-
recek tedbirleri alir-
lar. 

MADDE 20 — 
Kesik sulama tat
bik olunan yerlerde 
geltik tarlalan na
hiye merkezlerile 
koylerde elli, kaza 
merkezlerinde be§ 
yiiz, vilayet mer
kezlerinde bin met
re uzaklikta bulu-
nur. Kesik sulama 
yapilmayan yerler
de ise geltiklikler 
o civardaki koy, ka-
saba ve §ehirlerle 
sayfiyelerinden iig 
kilometre uzakta 
bulundurulur. Uzak
liklar, dafmik dam
lar hesaba katilma
mak iizere ev kiime-
lerinin ve koylerde 
koylerin en kenar 
evinin di§ gevresile 
geltik dikilen yer
lerin en yakin nok
tasimn arasi olciile
rek tayin olunur. 

MADDE 21 — Ku-
rulmasi giig ve gok 
gaiismaga bagli olan 
ve senenin en kurak 
mevsiminde dahi ku-
rumryan ve sitma 
yaptigi anlasilmis 
bulunan ve zarari-
nin, belli saglik teb-
birlerile giderilmesi 
kabil olmayan batak-

Da. E. 

tik komisyonlari ay
ni arklardan geltik 
tarlalan ile birlikte 
su alan diger iirim-
lerin su ihtiyaelarmi 
da giderecek tedbir
leri alirlar. 

21 — 
Kesik sulftina tat
bik olunan yerlerde 
geltik tarlalan na
hiye merkezlerile 
koylerde elli, kaza 
merkezlerinde bes 
yiiz, vilayet merkez
lerinde bin metre 
uzaklikta bulunur. 
Kesik sulama yapil
mayan yerlerde ise 
geltiklikler o civar
daki koy, kasaba ve 
§ehirlerle sayfiyele
rinden iic kilometre 
uzakta bulunduru
lur. Uzakliklar, da
ginik damlar hesa
ba katilmamak iize
re ev kiimelermin 
ve koylerde koyle
rin en kenar evinin 
dis gevresile geltik 
ekilen yerlerin en 
yakm noktasmm 
arasi olciilerek ta
yin olunur. 

MADDE 22 — 
Kurutulmasi giic ve 
gok gaiismaga bagli 
olan ve senenin en 
kurak mevsiminde 
dahi kurumayan ve 
sitma yaptigi anla
silmis. bulunan ve 
mazarratinin sihhi 
tedbirler ile izalesi 
kabil olmayan ba-

Ad. E. 

MADDE 19 — Dahiliye 
encumeninin 21 nci mad-
desi aynen 

MADDE 20 — Dahiliye 
encumeninin 22 nci mad-
desi aynen 
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MADDE 19 — Dahiliye en-
ciimeninin 21 nci maddesi ay-
nen 

- 43 — 
Mai. E. B. E. 

MADDE 19 — Dahiliye en-
ciimeninin 21 nci maddesi ay 
nen 

MADDE 20 — Kurutulmasi 
gtic, ve 50k galismaga bagli olan 
ve senenin en kurak mevsimin-
de dahi kurumayan ve sitma 
yaptigi anlasilmis bulunan ve 
mazarratmm sihhi tedbirler ile 
izalesi kabil olmayan bataklik-
lara yakm bulunan koy ve se-
hirler etrafmda yapilacak gel-
tik ekimi bu kanunun 19 ncu 
maddesinde yazili uzakliklara 

MADDE 20 —- Sihhiye on 
ciimeninin 20 nci maddesi ay-
nen 
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mayan batakliklara 
yakin bulunan kby 
ve §ehirler etrafin-
da yapilacak geltik 
ekimi bu kanunun 
19 ncu maddesinde 
yazili uzakliklara 
tabi tutulmaz. Yal
niz bu §artlar altin-
da dahi geltik tarla-
larinm koy veya 
§ehre en yakin bu-
lunacak hududu, ba
takligm en kurak 
mevsimlerde §ehir 
veya koye olan uzak-
ligmdan daha yakin 
olamaz ve boyle koy 
ve §ehirler civarm-
da yapilacak geltik 
tarlalarmm diger 
koy ve §ehirlerden 
de bu kanuna naza-
ran icab eden uzak-
liklarda bulunmasi 
§arttir. 

MADDE 21 — 
Qeltikliklere su ge-
tiren arklarm tag-
ma veya sizinti su-
retile etraflannda su 
birikintileri yapma-
lanna ve geltiklik 
kenarlannm su siz-
diracak gekilde ya-
pilmasma ve geltik
lik sularmm tarla-
dan giktiktan sonra 
hig bir yerde dur
gun bir hale gelme-
sine miisaade edile-
mez. Bu sularin 
muntazam arklar
la, etraflarma ta§rp 
sizarak su birikin
tileri meydana ge-
tirmeden bir dere-

Zr. E. 

liklara yakm bulu
nan koy ve sehirler 
etrafmda yapilacak 
geltik ekimi bu ka
nunun 20 nci madde
sinde yazili uzaklik-
lara tabi tutulmaz. 
Yalniz bu sartlar al-
tmda dahi geltik 
tarlalarmm koy ve
ya sehire en yakm 
bulunacak hududu; 
batakligm en kurak 
mevsimlerde sehir 
veya koye olan u-
zakligmdan daha ya
km olamaz. Ve boy
le koy ve sehirler 
civarmda yapilaca^. 
geltik tarlalarmm 
diger koy ve sehir-
lerden de bu kanu
na gore gereken u-
zakliklarda bulun
masi sarttrr. 

MADDE 22 — Qel-
tikliklere su getiren 
arklarm tasma veya 
sizmti suretile etraf-
larmda su birikinti
leri yapmalarma ve 
geltiklik kenarlan
nm su sizdiracak se-
kilde yapilmasma ve 
geltiklik sularmm 
tarladan giktiktan-
sonra hig bir yerde 
durgun bir hale 
gelmesine miisaade 
edilemez. Bu sularm 
diizgiin arklarla, et
raflarma tasrp siza
rak su birikintileri 
meydana getirmeden 
bir dereye, gble ve
ya denize akidilmasi 

Da. E. 

takliklara yakm bu
lunan koy ve §ehir-
ler etrafmda yapi
lacak geltik ekimi 
bu kanunun 20 nci 
maddesinde yasili 
uzakliklara tabi tu
tulmaz. Yalniz bu 
§artlar altinda dahi 
geltik tarlalarmm 
koy veya §ehre en 
yakin bulunacak 
hududu; batakligm 
en kurak mevsim
lerde §ehir veya ko
ye olan uzakligm-
dan daha yakm 
olamaz ve boyle koy 
ve §ehirler civarm
da yapilacak geltik 
tarlalarmm diger 
koy ve §ehirlerde 
bu kanuna gore icab 
eden uzakliklarda 
bulunmasi §arttir. 

MADDE 23 — 
Qeltikliklere su ge
tiren arklarm tag-
ma veya sizmti su
retile etraflannda 
su birikintileri yap
malarma ve geltik
lik kenarlannm su 
sizdiracak §ekilde 
yapilmasma ve gel
tik sularmm tarla
dan giktiktan sonra 
hig bir yerde durgun 
bir hale gelmesine 
miisaade edilemez. 
Bu sularin diizgiin 
arklarla, etraflarma 
ta§ip su birikintile
ri meydana getirme
den bir dereye, gb
le veya denize aki-

Ad. E. 

MADDE 21 — geltik-
liklerde su getiren arkla
rm tasma veya sizmti su
retile etraflannda su bi
rikintileri yapmalarma ve 
geltiklik kenarlarmm su 
sizdiracak sekilde yapil
masma ve geltik sularmm 
tarladan giktiktan sonra 
hig bir yerde durgun bir 
hale gelmesine miisaade 
edilemez. Bu sularin diiz
giin arklarla etraflarma 
tasib su birikintileri mey
dana getirmeden bir de
reye, gbl veya denize aki-
tilmasi gbz bniinde tutu-
lur. 

Qeltik tarlalarmm, rr-
mak, gay ve derelerden su 
ayirmak igin yapilacak su 
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tabi tutulmaz. Yalniz bu sart-
lar altmda dahi celtik tarlala-
rmm koy veya sehre en yakm 
bulunacak hududu; batakligm 
en kurak mevsimlerde sehir ve
ya koye olan uzakligmdan da-
ha yakm olamaz ve boyle koy 
ve sehirler civannda yapilacak 
geltik tarlalarmin diger koy ve 
sehirlerden bu kanuna gore 
icab eden uzakliklarda bulun-
masi sarttrr. 

MADDE 21 — geltikliklerde 
su getiren arklarm tasma veya 
sizmti suretile etraflarmda su 
birikintileri yapmalarma ve 
geltiklik kenarlarmm su sizdi-
racak sekilde yapilmasma ve 
celtik sularmm tarladan giktik-
tan sonra hig bir yerde durgun 
bir hale gelmesine miisaade 
edilemez. Bu sularm diizgiin 
arklarla etraflarma tasip su bi
rikintileri meydana getirmeden 
bir dereye, gbl veya denize aki-
tilmasi goz oniinde tutulur. 

Qeltik tarlalarma irmak, gay 
ve derelerden su ayirmak igin 
yapilacak su bentlerinden do-
3ayi, sihhi mazarrati varsa bu 
bentlerin ve bunlardan bas gos-
terecek su durgunluklarmm se
hir, kasaba ve koylere olan 

— 45 — 
Mai. E. B. E. 

MADDE 21 — Sihhiye en-
ciimeninin 21 nci maddesi ay-
nen 

S. Sayisi : 247 ) 



— 46 

Hii. 

ye, gole veya deni
ze akitilmasi temin 
olunacaktir. Qeltik 
tarlalanna irmak, 
cay ve derelerden 
su ayirmak igin 
yapilacak su bent-
lerinden dolayi sih-
hi mahzur mevcud 
ise bu bentlerin 
ve bunlardan husu-
le gelecek su dur-
gunluklarmm §ehir, 
kasaba ve koylere 
olan uzakiligi iig 
kilometreden daha 
az olamaz. 

Sihhi mahzuru 
mevcud oldugu hal-
de istenildigi zaman 
sulannm tamamen 
ve az zamanda bo-
§altilmasmi temin 
edecek savaklan o-
lan bugetlerin uzak
ligi kesik sulama u-
suliinde oldugu gibi-
dir ve bu bugetlerin 
geltik arklari gibi 
muayyen zamanlar-
da agilip sulara ser-
best cereyan veril-
mesi icab eder. Bun-
lari yapmayan gel-
tik giftgilerinden 50 
liradan 100 liraya 
kadar para cezasi 
alinir ve tekrari ha-
linde sulari kesile-
rek ekimleri yasak 
edilir. 

Qeltik bigildikten 
sonra ertesi yil e-
kim hazirliklarina 
ba§laymcaya kadar 
geltikliklerin yine 
su altmda birakil-
masi yasaktir, An-

Zr. E. 

goz oniinde tutula,-
caktir. Qeltik tarla-
larinm irmak, gay 
ve derelerden su a-
yirmak igin vapila-
cak su bendlerinden 
dolayi saglik zarari 
varsa bu bendler ve 
bunlardan bas gos-
terecek su durgun-
luklarmm sehir, ka
saba ve koylere olan 
uzakligi uc kilomet
reden daha az ola
maz. 

Saglik zarari ol
dugu halde istenil
digi zaman sularmm 
tamamen ve az za
manda bosaltilmasi-
ni temin edecek sa-
vaklari olan bendle-
rin uzakligi kesik 
sulama usuliinde ol
dugu gibidir. Bu 
bendlerin geltik ark
lari gibi muayyen 
zamanlarda agilip su
lara serbest akinti 
verilmesi gerektir. 
Bu hukiimlere ay&i-
n gidenlerden 50 
liradan 100 liraya 
kadar para cezasi 
almir ve tekrari ha-
linde sulari kesilerek 
ekimleri yok edilir. 
Qeltik bigildikten 
sonra ertesi yil ekim 

hazirliklarina ba,s-
laymcaya kadar gel-
tikliklerin yine su 
altmda birakilmasi 
yasaktir. Ancak 
milleme, zararli 
hayvanlann oldii-
riilmesi gibi mak-
satlarla srtma siir-

Da. E. 

tilmasi goz oniinde 
tutulacaktir. Qeltik 
tarlalannin irmak, 
cay ve derelerden 
su ayirmak icin ya
pilacak su bentle-
rinden dolayi sihhi 
mazarrati varsa bu 
bentlerin ve bunlar
dan ba§ gosterecek 
su durgunluklarmin 
§ehir, kasaba ve 
koylere olan uzak
ligi uc kilometre
den daha az olamaz. 

Sihhi zarari oldu
gu halde istenildigi 
zaman sularmm ta
mamen ve az za
manda bosaltilmasi-
m temin edecek sa
vaklan olan bentle
rin uzakligi kesik 
sulama usuliinde ol
dugu gibidir. Bu 
bentlerin geltik ark
lari gibi muay
yen zamanlarda a-
gilrp sulara ser
best akinti verilmesi 
gerektir. Bu hiikiim-
lere aykiri gidenler
den 50 liradan 100 
liraya kadar hafif 
para cezasi almir ve 
tekrari halinde su
lari kesilerek ekim
leri yok edilir. gel
tik bigildikten sonra 
ertesi yil ekim hazrr-
liklarma baslaymca-
ya kadar geltiklikle-
rin yine su altmda 
birakilmasi yasaktir. 
Ancak milleme, za
rarli hayvanlarm 61-
duriilmesi gibi mak-
satlarla srtma siirfe-

Ad. E. 

bentlerinden dolayi, sihhi 
mazarrati varsa bu bent
lerin ve bunlardan bas-
gbsterecek su durgunluk
larmin sehir, kasaba ve 
koylere olan uzakligi iig 
kilometreden daha az ola
maz. 

Sihhi zarari oldugu hal
de istenildigi zaman sula
rmm tamamen ve az za
manda bosaltilmasmi te
min edecek savaklan olan 
bentlerin uzakligi kesik 
sulama usuliinde oldugu 
gibidir. Bu bentlerin gel
tik arklari gibi muayyen 
zamanlarda agilip sulara 
serbest akinti verilmesi 
gerektir. Bu hiikumlere ay-
kin gidenlerden elli lira
dan yiiz liraya kadar ha
fif para cezasi almir ve 
tekrari halinde sulari ke
silerek ekinleri yok edilir. 
Qeltik bigildikten sonra 
ertesi yil ekim hazirlikla
rina baslanmcaya kadar 
geltikliklerin yine su al
tmda birakilmasi yasak
tir. Ancak milleme, zarar
li hayvanlarm bldiirulme-
si gibi maksatlarla srtma 
siirfelerinin yasamiyacagi 

kis aylan iginde bu yerle-
rin su altmda birakilma-
sma komisyonca izin veri-
lebilir. Baska zamanlar
da ise bir haftaya kadar 
izin verilebilir. Bunun 
aksini yapanlardan da de-
kar basma 5 liradan 10 li
raya kadar hafif para ce
zasi almir. 
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uzakligi tig kilometreden daha 
az olamaz. 

Sihhi zarari oldugu halde is-
tenildigi zaman sularmm tama-
men ve az zamanda bosaltilma-
smi temin edecek savaklan 
olan bentlerin uzakligi kesik 
sulama usulunde oldugu gibi-
dir. Bu bentlerin geltik arkla-
ri gibi muayyen zamanlarda 
agilrp sulara serbest akmti veril-
mesi gerektir. Bu hiikiimlere 
aykiri gidenlerden elli liradan 
yiiz liraya kadar hafif para ce
zasi almir ve tekrari halinde 
sulari kesilerek ekimleri yoke-
dilir. Qeltik bigildikten sonra 
ertesi yil ekim hazirliklarma 
baslanmcaya kadar geltiklikle-
rin yine su altmda birakdmasi 
yasaktir. Ancak milleme, zarar-
li hayvanlarm oldiirulmesi gibi 
maksatlarla sitma siirfelerinin 
yasamayacagi kis aylari iginde 
bu yerlerin su altmda brrakil-
masma komisyonca izin verile-
bilir. Baska zamanlarda ise bir 
haftaya kadar izin verilebilir. 
Bunun aksini yapanlardan da 
dekar basma bes liradan on li
raya kadar hafif para cezasi 
almir. 
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cak milleme, zarar-
li hayvanlarm oldii-
riilmesi gibi maksat-
larla bir hafta miid-
detle su altinda bi-
rakilmalarma ko-
misyonca izin veri-
lir. Bunun aksini 
yapanlardan da hek-
tar ba§ma 50 lira-
dan 100 liraya ka-
dar para cezasi ali-
nir. 

MADDE 22 — 
Kesik sulama tat-
bik oilman yerlerde 
geltik komisyonunun 
tesbit ettigi miid-
detlerde geltik tar-
lalarmi tamamen 
susuz birakmayan-
lara ve bu maksat-
larla suyu kesilen 
ana arklann suyu-
nu agmak te§ebbii-
siinde bulunanlara 
100 lira para cezasi 
hiikmolunur ve te-
kerriirti halinde su-
lari biisbiitiin kesi-
lerek buralardaki 
geltik ekimi biitiin 
biitiin yasak edilir. 

MADDE 23 — 
Qeltikliklerde gali§-
tirilacak i§giler ge-
celeri geltiklik civa-
rinda kalmayacak 
ve miimkiin olmadi-
gi takdirde amele 
ve bekgiler igin do-
§emesi yerden en 
a§agr bir metre yiik-
sekliginde evler yap-
tinlacaktir. Bu ev-
lerin pencere ve ka-

Zr. E. 

felerinin ya§ayami-
yacagi ki§ aylari 
iginde bu yerlerin 
su altinda birakil-
masina komisyonca 
izin verilebilir. Ba§-
ka zamanlarda ise 
bir haftaya kadar 
izin verilebilir. Bu
nun aksini yapan
lardan da dekar 
ba^ma 5 liradan 10 
liraya kadar para 
cezasi alinir. 

MADDE 23 — 
Kesik sulama tatbik 
olunan yerlerde gel-
tik komisyonunun 
belli ettigi zaman
larda geltik tarlala-
rini tamamen susuz 
birakmayanlara ve 
bu maksatlarla suyu 
kesilen ana arklann 
suyunu agmak te-
sebbiisiinde bulu
nanlara yiiz lira pa
ra cezasi hiikmolu
nur ve tekrarmda 
bunlari yapanlarm 
sulan biisbiitiin ke-
silir. 

MADDE 24 — 
Qeltikliklerde cali§-
tinlacak i§giler ge-
celeri geltiklik civa-
rmda kalmayacak 
ve miimkun olmadi-
gi takdirde amele 
ve bekgiler igin do-
§emesi yerden en 
a§agi bir metre yiik-
sekliginde evler 
yaptinlacaktir. Bu 
evlerin pengere ve 

Da. E. 

lerinin yasamayaca-
gi kis aylari iginde 
bu yerlerin su altm-
da brrakilmasma ko
misyonca izin verile
bilir. Baska zaman
larda ise bir haftaya 
kadar izin verilebi
lir. Bunun aksini 
yapanlardan da de
kar basma bes lira-
dan on liraya kadar 
hafif para cezasi ali
nir. 

MADDE 24 —Ke
sik sulama tatbik o-
lunan yerlerde gel
tik komisyonunun 
tesbit ettigi zaman
larda geltik tarlala-
rmi tamamen susuz 

birakmayanlara ve bu 
maksatlarla suyu ke
silen ana arklann 
suyunu agmak teseb-
busiinde bulunan
lara yiiz lira hafif 
para cezasi hiikmo
lunur ve tekrarmda 
bunlari yapanlarm 
sulan biisbiitiin ke-
silir. 

MADDE 25 — 
Qeltikliklerde galis-
tmlacak isciler ge-
celeri geltiklik crva-
rmda kalmayacak 
ve mumkiin olmadi-
gi takdirde geltik 
ekenler tarafmdan 
amele ve bekgiler 
igin dosemesi yerden 
en asagi bir metre 
yiiksekliginde bara-
kalar yaptirilacak-

Ad. E. 

MADDE 22 — Kesik 
sulama tatbik olunan yer
lerde geltik komisyonu
nun tesbit ettigi zaman
larda geltik tarlalarmi ta
mamen susuz birakma
yanlara ve bu maksatlar
la suyu kesilen ana ark
lann suyunu agmak te-
sebbiisunde bulunanlara 
100 liradan 150 liraya ka
dar para cezasi hiikmolu
nur ve tekrarmda bunlari 
yapanlarm sulan biisbii
tiin kesilir. 

MADDE 23 — Dabili-
ye encumeninin 25 nci 
maddesi aynen 
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MADDE 22 — Adliye encii-
meninin 22 nci maddesi aynen 

MADDE 23 — Qeltikliklerde 
galisanlar ve galistirilanlar ke-
sik sulamaya tabi olan yerlerde 
elli metreden ve daimi sulama
ya tabi olan yerlerde tig kilo-
metreden yakmda geceleri agik-
ta yatirilmaz. Bu mtimkun ol-
madifi takdirde geltik ekenler 
tarafmdan amele ve bekgiler 
icin dii§mesi yerden en a§agi 
bir metre yiiksekliginde bara-
kalar yaptirilir. Bu baraka-
larin pencere ve kapilarma 

— 49 — 
Mai. E. B. E. 

MADDE 22 — Adliye encii-
meninin 22 nci maddesi aynen 

MADDE 23 — Sihhiye encii-
meninin 23 ncii maddesi aynen 
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pilannda sivrisinek-
lerin girmesinin o-
niine gegecek sekil-
de mazbut tel kafes-
ler bulundurulmasi 
mecburidir. 

MADDE 24 — 
t§gilerin geltiklikler-
de giine§ dogmadan 
evvel gali§tinlmasi 
yasaktir. Ak§amlan 
giine§ batmadan bir 
saat evvel paydos 
edilerek amele evle-
lerine donmiis bu-
lunaeak ve tel ka-
fssler kapali dura-
caktir. 

MADDE 25 — 
C5eltikciler, i§gileri-
nin sagliga elverigli 
olan icnie sularmi 
her zaman hazir bu-
lunduracaklardir. 

MADDE 26 — 
Celtik sahipleri; kul-
lanacagi i§gilerin 
sagliklarmm korun-
masz icin 23, 24, 25 
nci maddelerde yazi-
li bulunan ve ayri-
ca sitma miicadele 
heyetleri tarafmdan 
gosterilecek her tiir
lii. saglik tedbirleri-
ni yapacaklar ve 
kullandiklan isgile-
re parasiz kinin da-
ffitaraklardir. 

Zr. E. 

kapilarmda sivri si-
neklerin girmesinin 
online gegecek §e-
kilde mazbut tel 
kafesler bulundu
rulmasi mecburidir. 

MADDE 25 — 
Xscilerin celtiklik-
lerde giines dogma-
dan evvel cali§tiril~ 
malan yasaktir. Ak-
samlari giine§ bat
madan bir 3aat once 
paydos edilerek a-
mele, evlerine don
miis bulunacak ve 
tel kafesler kapali 
duracaktir. 

26 — 
Qeltikgiler, isgileri-
mn sagliga elveri§li 
olan icme sularmi 
her zaman hazir bu-
lundururlar. 

MADDE 27 — 
(Jeltik sahipleri; kul-
lanacagx i§gilerin 
sagliklarmm korun-
masi icin 24, 25, 26 
nci maddelerde ya-
zih bulunan ve ay-
rica sitma miicade-
dele heyetleri tara
fmdan gosterilecek 
mahallin gerektirdi-
gi her tiirlii saglik 
tedbirlerini yapa
caklar ve kullandik
lan i§gilere parasiz 
kinin dagitacaklar-
dir. 

Da. E. 

tir. Bu barakalarm 
pencere ve kapilan-
na sivri sineklerin 
girmesinin online ge
gecek sekilde maz
but tel kafesler ko-
nulmasi ve yattikla-
ri yataklar icin hi
rer cibinlik bulundu
rulmasi mecburidir. 

MADDE 26 — Is-
gilerin. geltikliklerde 
giines dogmadan ev
vel galistirxlmalan 
yasaktir. Aksamlari 
giines batmadan bir 
saat once paydos 
edilerek amelenin 
evlerine donmiis bu-
lunmasi ve tel ka-
feslerin kapanmasi 
mecburidir. 

MADDE 27 — 
Celtikgiler, i§§iler.'i-
nin sihhate elverisli 
olan icme sularmi 
her zaman hazir bu-
limdnrarlar. 

MADDE 28 — 
Qeltik sahibleri; kul-
lanacagi isgilerin 
sihhatlerinin koran-
masi icin 24, 25, 
26 nci maddeler
de yazili bulunan ve 
ayrica geltik. mahal-
linin icaplarma go
re sitma miicade he
yetleri tarafmdan 
gosterilecek her tiir
lii sihhi tedbirleri 
tatbik etmekle ve 
kullandiklan iscilere 
parasiz kinin dagit
makla mukelleftir. 

Ad. E. 

MADDE 24 — Dahili-
ye encumeninin 26 nci 
maddesi aynen 

MADDE 25 — Qeltik-
giler isgilerinin smhatine 
muzur olmayacak igme 
sularmi her zaman hazir 
bulundururlar. 

MADDE 26 — geltik 
sahipleri, kullanacagi is
gilerin sihhatlerinin ko-
runmasi igin 22, 23, 24 
ncii maddelerde yazdi bu
lunan ve ayrica geltik 
mah allium icaplarma go
re sitma miicadele heyet
leri tarafmdan gosterile
cek her tiirlii sihhi ted
birleri tatbik etmekle ve 
kullandiklan isgilere pa
rasiz kinin dagitmakla 
miikelleftir. 
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sivri sineklerin girmesinin onli
ne gegecek sekilde mazbut tel 
kafesler konulmasi ve yattik-
lari yataklar icin birer eibinlik 
bulundurulmasi mecburidir. 

Mai. E. B. E. 

MADDS 24 - - Dahiliye en-
ciimeninin 28 nci inaddesi ay-
nen 

MADDE 25 — Adliye encii-
meninm 25 nci maddesi aynen 

MADDE 26 — Celtik sahip-
leri, kullanacagi igcilerin sih-
hatlerinin korunmasz igin 22, 
23, 24 ncii maddelerde yazih 
bulunan ve ayrica celtik mahal-
lerinin icaplarma gore srtma 
miicadele heyetleri ve bunlann 
bulunmadiklan yerlerde Kiiku-
met tabipleri tarafmdau goste-
rilecek her tiirlii sihhi tedbirle-
ri tatbik etmekle ve kuUandik
lari isgilere parasiz fenni usul 
dairesinde kinin dagitmakla 
miikelleftir. 

MADDE 24 — Dahiliye encii-
meninin 26 nci maddesi aynen 

MADDE 25 — Adliye encii-
meniniu 25 nci maddesi aynen 

MADDE 26 — Celtik sahip-
leri, kullanacagi isgilerin sih-
hatlerinin korunmasi igin 22, 
23 ve 24 ncii maddelerde yazih 
bulunan ve ayrica geltik ma-
hallerinin icaplarma gore srt
ma miicadele heyetleri ve bun-
larin bulunmadiklan yerlerde 
Hiikumet tabipleri, bunlarm 
bulunmadigi yerlerde belediye 
tabipleri tarafmdan gosterile-
cek her tiirlii sihhi tedbirleri 
tatbik etmekle ve kuUandiklari 
isgilere parasiz fenni usul dai
resinde kinin dagitmakla mii
kelleftir. 
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MADDE 27 — 
Geltikliklerde kulla-
nilan iggilerin sag-
liklannin korunma-
sma dair bu kanun-
da yazili hiikiimle-
re aykiri gidenler-
den veya zorunda 
olduklari odevleri 
yapmayanlardan ilk 
defasinda 50 lira pa
ra cezasi alinir. 
Tekerriiriinde bu 
ceza almmakla be-
raber kornisyonca 
bunlara geltik eki-
mi yasak edilir. 

MADDE 28 — 
Daimi geltiklik sa-
hipleri geltikliklerin 
smirlarina ve suyu 
getiren ve gotiiren 
arklarin her iki ta-
rafina her sene gel-
tik komisyonu tara-
fmdan kestirilecek 
miktarda agag di-
keeeklerdir. 

MADDE 29 — 
Qeltik komisyonla-
nnca bu kanunun 
hiikiimleri iginde 
geltikliklerin yeni-
den yapilmasi, idare 
ve islahi, sularm 
sevk ve idaresi ve 
saire gibi hususlar 
hakkmda bu ka-
nunda yazili yasak-
lara aykiri gidenler 
veya zorunda olduk
lari odevi yerine 
getirmeyenlerden ve 
geltik komisyonu 
kararlarmi yapma
yanlardan bu sug-
lar icin bu kanunda 

Zr. E. 

28 — 
Qiltikliklerde kulla-
nilan iggilerin sag-
liklannin korunma-
si igin konulan hii-
kiimlere aykiri gi-
denlerden veya zo
runda olduklari 6-
devleri yapmayan
lardan ilk keresin-
de elli lira para ce-
zasi alinir. Tekrar-
layanlardan bu ce
za almmakla bera-
ber komisyonca bun
lara geltik ekimi ya
sak edilir. 

MADDE — 29 
Qeltiklik sahipleri, 
geltikliklerin smirla
rina ve suyu getiren 
ve gotiiren arklarin 
her iki tarafina her 
yil geltik komisyo
nu tarafindan belli 
edilecek miktarda 
agag dikerler. 

MADDE — 30 
Bu kanunun hii
kiimleri iginde gel
tikliklerin yeniden 
yapilmasi, idare ve 
islahi, sularm sevk 
ve idaresi ve bunun 

gibi hususlar hak
kmda bu kanunda 
yazili yasaklara ay
kiri gidenler, veya 
zorunda olduklari 
odevi yerine getir
meyenlerden ve gel
tik komisyonu ka
rarlarmi yapmayan
lardan bu suglar igin 
bu kanunda ayrica 
ceza gosterilmemis, 

Da. E. 

MADDE 29 — 
geltikliklerde kul-
lanilan isgilerin sih-
hatlerinin korunma-
si igin konulan hii-
kiimlere aykm gi-
denlerden veya mii
kellef olduklari va-
zifeleri yapmayan
lardan ilk keresinde 
elli lira hafif para 
cezasi almir. Tek-
rarlayanlardan bu 
ceza almmakla be-
raber komisyonca 
bunlara geltik ekimi 
yasak edilir. 

MADDE 30 — 
Qeltik sahipleri, gel
tikliklerin smirlari
na ve suyu getiren 
ve gotiiren arklarin 
her iki tarafina her 
yil geltik komisyonu 
tarafmdan tayin 
edilecek miktarda 
agag dikerler. 

MADDE 31 — 
Bu kanun hiikiimle
ri iginde geltiklikle
rin yeniden yapil
masi, idare ve isla
hi, sularm sevk ve 
idaresi ve bunun gi
bi hususlar hakkm
da bu kanunda ya
zili yasaklara aygm 
gidenler veya miikel
lef olduklari vazife-
leri yerine getirme
yenlerden ve geltik 
komisyonu kararlan-
ni yapmayanlardan 
bu suglar igin bu ka
nunda ayrica ceza 
gosterilmemis ise ko-

Ad. E. 

MADDE 27 — Qeltik-
likierde kullanilan isgile
rin sihhatlerinin korun-
masi igin konulan hiikiim-
lere aykiri gidenlerden 
veya miikellef olduklari 
vazifeleri yapmayanlar -
dan ilk kerresinde 50 lira-
dan 100 liraya kadar ha
fif para cezasi almrr. Tek-
rarlayanlardan bu ceza 
almmakla beraber komis
yonca bunlara geltik eki
mi yasak edilir. 

MADDE 28 — geltiklik 
sahipleri, geltikliklerin si-
nrrlarma ve suyu getiren 
ve gotiiren arklarm her 
iki tarafma her yil geltik 
komisyonu tarafmdan ta
yin edilecek miktarda 
agag dikmege mecburdur-
lar. 

MADDE 29 — Bu ka
nun hiikiimleri iginde gel
tikliklerin yeniden yapil
masi, idare ve islahi, sula
rm sevk ve idaresi ve bu
nun gibi hususlar hakkm
da bu kanunda yazili ya
saklara aykiri gidenler 
veya miikellef olduklari 
vazifeleri yerine getirme
yenlerden ve geltik komis
yonu kararlarmi yapma
yanlardan bu suglar igin 
bu kanunda ayrica ceza 
gosterilmemis, ise 10 lira-
dan 50 liraya kadar ha
fif para cezasi almrr ve 
tekrarlandigmda bu ceza 
almmakla beraber komis-
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MADDE 27 — Qeltiklikler-
de kullanilan i§gilerin sihhatle-

rinin korunmasi i§in konulan hii-
kiimlere aykiri gidenlerden ve-
ya miikellef olduklan vazifele-
ri yapmayanlardan ilk defasm-
da elli liradan yiiz liraya ka-
dar hafif para cezasi alinir. 
Tekrarlayanlardan bu ceza 
almmakla beraber komisyonca 
bunlara geltik ekimi yasak edi-
lir. 

Mai. E. 

MADDE 27 — Sihhiye encii-
meninin 27 nci maddesi aynen 

B. E. 

MADDE 28 — Adliye encii-
meninin 29 ncu maddesi aynen 

MADDE 28 — Adliye encii-
meninin 29 ncu maddesi aynen 

( S. Sayisi : 247 ) 



54 — 
Hii. 

ayrica ceza gbsteril-
memi§ ise komisyo-
nun esbabi mucibeli 
kararile 10 liradan 
50 liraya kadar pa
ra cezasi alinir ve 
tekrarlandiginda bu 
ceza almmakla be-
raber komisyonca 
bunlara geltik eki-
mi yasak edilir. 

Bdlum : V 

Umumi hukumler 

MADDE 30 — 
On birinci madde-
deki ruhsatiye ve 
ucretlerle 12, 21, 
22, 29 ncu madde-
lerde yazili para ce-
zalan o yerin husu
si idarelerince tah-
sil edilir ve hususi 

Zr. E. 

ise komisyonun ge-
rektirici sebeplerle 
verecegi kararla 10 
liradan 50 liraya ka
dar para cezasi ali
nir ve tekrarlandi
ginda bu ceza alm
makla beraber ko-
misyonca bunlara 
geltik ekimi yasak 
edilir. 

Boliim : V. 

Genel hilkilmler 

MADDE 31 — 
On birinci madde-
deki ruhsatiye ve 
ucretlerle 12, 22, 23 
ve 30 ncu madde-
lerde yazili para ce-
zalari o yerin husu
si idarelerince tah-
sil edilir ve hususi 

Da. E. 

misyonun mucib se-
beplere musteniden 
verecegi kararla on 
liradan elli liraya 
kadar hafif para ce
zasi almir ve tekrar-
landigmda bu ceza 
almmakla beraber 
komisyonca bunlara 
geltik ekimi yasak 
edilir. 

Boliim : V 

Umumi hukumler 

MAADDE 32 — 
On birinci madde-
deki ruhsatiye ve 
ucretlerle 12, 22, 23, 
ve 30 ncu madde-
lerde yazili para ce-
zalari o yerin hu-
husi idarelerince tah-
sili emval kanunu-

Ad. E. 

yonca bunlara geltik eki
mi yasak edilir. 

MADDE 30 — 27 ve 29 
ncu maddelere gore geltik 
ekmeleri yasak edilen kim-
selere, yasak tarihinden 
bir sene sonra komisyon
ca tekrar geltik ekimine 
miisaade edilebilir. 

Besinci boliim 

Umumi hukumler 

MADDE 31 — Bu ka-
nunda yazili para cezala-
rma geltik komisyonla-
rmca karar verilir. Bu 
kararlar aleyhine tebli-
ginden itibaren alakalilar 
tarafmdan 5 gun iginde 
mahalli sulh hakimine iti-
raz olunabilir. Itiraz ka-
rarm infazmi durdurmaz. 
Itiraz iizerine sulh hakim-
lerince verilecek kararlar 
katidir. 

MADDE 32 — Bu ka-
nunda yazili para cezala-
ri hususi idarelerce tahsi! 
olunur. 

Oezayi vermeyenlerin, 
hapis hukmii miistesna ol-
mak iizere, tahsili emval 
kanunu mucibince malla-
rma mixracaat edilir. Bu 
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MABDE 29 — £1 ve 23 nci 
ma<Melere gore geltik ekmeleri 
yasak edilen kimselere, yasak 
tarihinden bir sene sonra ko-
iDisyonca tekrar geltik ekimine 
miisaade edilebilir. 

Boliim - V 

Vmuml hiikiimler 

MADDE 30 — Adliye encii-
meninin 31 nci maddesi aynen 

MADDE 31 — Bu kanimda 
yazili para cezalan hususi ida-
relerce tahsil olunur. 

Cezayi vermeyenlerin, hapis 
hiikmii miistesna olmak iizere, 
tahsili emval karninu mucibin-
ce mallarma miiracaat edilm 
Bu suretle tahsil olunamayan 
para cezalan, hususi idarelerin 

— 55 — 
Mai. E. 

MADDE 29 — 27 ve 28 nci 
maddelere gore geltik ekmeleri 
yasak edilen kimselere, ertesi 
sene geltik ekimi igin komisyon-
ca miisaade edilir. 

Boliim : 5 

TJmumi Jiukiimler 

MADDE 30 — Bu kanunda 
yazili para cezalarma geltik 
komisyonlarmca karar verilir. 
Bu kararlar aleyhine tebligden 
itibaren alakalilar tarafmdan 
7 giin iginde mahalli sulh haki-
mine itiraz olunabilir. Itiraz, 
kararm infazmi durdurmaz. Iti
raz iizerine sulh hakimlerince 
verilecek karrrlar katidir. 

MADDE 31 — Sihhiye encii-
meninin 31 nci maddesi aynen 

B. E. 
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biitgelere gelir ya-
zilir. Mahalli idare-
ler buna kar§i her 
yil biitgelerine gel-
tik ekimi igin geltik 
komisyonunca yapi-
lacak masrafa kar-
§ilik olmak iizere 
gelir kismma koy-
dugu gelir kadar 
masraf kismma da 
aynen tahsisat koy-
mak zorundadirlar. 
Su kadar ki hususi 
idareler her hangi 
bir anda gelirden 
kar§iligr olmadikca 
sarfiyat yapamaz-
lar. Her sene zar-
finda kalan para 
hususi idarelerce 
geltik komisyonu 
emrine o yerine Zi-
raat bankasma ya-
tinlir. Bu para gel-
tik komisyonunun 
teklifi ve Ziraat ve-
kaletinin muvafaka-
ti ile mahalli geltik 
ekimi islerinin ileri 
goturulmesi husus-
lannda kullanilir ve 
sene sonunda bu 
sarf iyatm hesabi Zi
raat vekaletine ve
rilir. Masraf, geliri 
a§arsa kar§iligi Zi
raat vekaleti biitge-
sinde geltik kanunu 
tatbiki masrafi adi-
le agilacak fasildan 
hususi muhasebeler 
emrine verilir. 

Zr. E. 

biitgelere gelir ya-
zilir. Mahalli idare
ler; buna karsj her 
yil biitgelerine gel
tik ekimi igin, geltik 
komisyonunca yapi-
lacak masrafa kar§i-
lik olmak iizere ge-
lir kismma koydu-
gu gelir k&dar mas
raf kismma da ayni 
tahsisati koymak zo~ 
rundadir. Su kadar 
ki hususi idareler 
her hangi bir za-
manda gelirden kar-
§>iligi olmadikga sar
fiyat yapmazlar. Her 
yil iginde kalan pa
ra hususi idareler
ce geltik komisyo
nu emrine o yerin 
Ziraat bankasma ya-
tirilir. Bu para gel
tik komisyonunun 
teklifi ve Ziraat ve-
killiginin izni ile 
mahalli geltik ekimi 
i§lerinin ileri gbtii-
riilmesi hususlann-
da kullanilir ve yil 
sounda bu sarfiya-
tin hesabi Ziraat 
vekilligine verilir. 
Masraf, geliri a§ar-
sa kar§iligi Ziraat 
vekilligi biitgesinde 
geltik kanununun 
tatbiki masrafi adi 
ile agilacak fasil
dan hususi muhase
beler emrine verilir. 

Da. E. 

nun hiikiimlerine go
re tahsil edilir ve 
hususi biitgelere ge-
lir yazilir. Mahalli 
idareler, buna karsi 
her yil biitgelerine 
geltik ekimi igin, gel
tik komisyonunca 
yapilacak masrafa 
karsilik olmak iizere 
gelir kismm koydu-
gu gelir kadar mas
raf kismma da ayni 
tahsisati koymak 
mecburiyetindedir . 
§u kadar ki hususi 
idareler her hangi 
bir zamanda gelir-
den karsiligi olma
dikga sarfiyat yapa-
mazlar. Her yil igin
de kalan para husu
si idarelerce geltik 
komisyonu emrine 
o yerin ziraat ban
kasma yatirilir. Bu 
para geltik ko
misyonunun tek
lifi ve Ziraat ve-
killiginin izni ile 
mahalli geltik ekimi 
islerinin ileri gotii-
riilmesi hususlarm-
da kullanilir ve yd 
sonunda bu sarfiya-
tin hesabi Ziraat ve-
killigince verilir. 

Qeltik komisyon-
larmm masraflan 
igin komisyon nam 
ve hesabma hususi 
idarelerce tahsil 
edilmis para bulun-
madigi takdirde bu 
isler igin icab eden 
tahsisat Ziraat vekil-
ligince hususi idare-
lere verilir. §u ka-

Ad. E. 

suretle tahsil olunamayan 
para cezalan, hususi ida-
relerin verecekleri miizek-
kereler iizerine Ciimhuri-
yet miiddeiumumiliklerin-
ce umumi hukiimlere 
gore hafif hepse gevrile-
rek infaz olunur. 

Onuncu maddede yazili 
ruhsatiye ve iicretlerin 
tahsilinde mutlak surette 
tahsili emval kanunu tat-
bik olunur. Bu suretle 
tahsil olunan para ceza
lan, ruhsatiye resimleri 
ve iicretler hususi biitgele
re gelir kaydedilir. 

Hususi idareler, buna 
karsi her yil biitgelerine 
geltik ekimi igin, geltik 
komisyonunca yapilacak 
masrafa karsilik olmak 
iizere gelir kismma koy-
dugu gelir kadar masraf 
kismma da ayni tahsisati 
koymak mecburiyetinde -
dir. Jjfu kadar ki, hususi 
idareler her hangi bir za
manda gelirden karsiligi 
olmadikga sarfiyat yapa-
mazlar. Her yd iginde ka
lan para hususi idareler
ce geltik komisyonu em
rine o yerin ziraat ban
kasma yatrrriir. Bu pa
ra geltik komisyonu tekli
fi ve Ziraat vekilliginin 
iznile mahalli geltik isle
rinin ileri goturulmesi hu-
suslarmda kullanilir ve 
yd sonunda bu sarfiyatm 
hesabi Ziraat vekilligince 
verilir. 

Qeltik komisyonlarmm 
masraflan igin komisyon 
nam ve hesabma hususi 
idarelerce tahsil edilmis 
para bulunmadigi takdir-
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verecekleri miizekkereler iize-
rine Ciimhuriyet miiddeiumu-
miliklerince umumi hiikumlere 
gore hafif hapse gevrilerek in-
faz olunur. 

Onuncu maddede yazili ruh-
satiye ve iicretlerin tahsilinde 
mutlak surette tahsili emval 
kanunu tatbik olunur. Bu su-
retle tahsil olunan para ceza-
lari, ruhsatiye resimleri ve iic-
retler hususi butgelere gelir 
kaydedilir. 

Hususi idareler, buna karsi 
her yil btitgelerine geltik eki-
mi igin, geltik komisyonunca 
yapilacak masrafa karsilik ol-
mak iizere gelir kismma koy-
dugu gelir kadar masraf kis
mma da ayni tahsisati koymak 
mecburiyetindedir. §u kadar ki, 
hususi idareler, her hangi bir 
zamaoida gelirden karsiligi ol-
madikga sarfiyat yapamazlar. 
Her yd iginde kalan para hu
susi idarelerce geltik komisyo-
nu emrine o yerin Ziraat banka-
sma yatrrilir. Bu para celtik 
komisvonunun teklifi ve Ziraat 
vekilliginin imzasile mahalli 
geltik islerinin ileri gotiirulmesi 
hususlarmda kull&nilir ve yd 
sonunda bu sarfiyatm hesabr 
Ziraat vekilliSine verilir. 

Qeltik komisyonlarmm mas-
raflari igin komisyon nam ve 
hesabma husuri idarelerce tah
sil edilmis para bulunmadii>i 
takdirde bu isler igin icap 
eden tahsisat Ziraat vekilli-
gince hususi idarelere veriilr. 
Sfukadar ki; masraf geliri asar 
sa karsiliffi Ziraat vekilligi biit-
gesinde geltik kanununun tatbi-
ki masrafi adi ile acrtacak fasil-
dan hususi muhasebeler emrine 
tediye olunur, 

— 57 — 
Mai. E. B. E. 
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Htt. Zr. E, 

MADDE 31 — 
Qeltik komisyonlan 
ba§kan ve iiyelerine 
ara§tirma, kontrol 
ve ke§if maksadile 
yapacaklari seya-
hatler igin nizami 
harcirah verilir. Ko-
misyonun memur ol-
mayan iiyesine her 
igtima igin ayrica 
bir iicret verilir ve 
bu iicretin miktan 
Ziraat vekaletince 
tayin edilir. Belediye 
iiyesinden veya ha-
rigten segilen Msiler-
den kurulan mute-
met heyetleri iiyele
rine de her hizmet 
giinii igin geltik ko-
misyonlarmca taym 
V8 Ziraat vekaletin
ce tasdik olunacak 
miktarda yevmiye ve 
ayrica maktu yol 
masrafi verilir. 

Bu iicret ve mas-
raflar hususi idare 
biitgelerine 30 ncu 
madde mucibince ko-
nacak tahsisattan 6-
denir. Qalistrrilma-
lari gerekli gorulen 
su korucularma ve-
rilecek iicret o yer-
lerin komisyonlarin-
ca takdir ve geltik 

MADDE 32 — 
Qeltik komisyonlan 
baskan ve iiyeleri
ne; arastirma, kon
trol ve ke§if mak-
sadi ile yapacaklari 
seyahatler igin niza
mi harcirah ve mik
tan Ziraat vekilli-
gince belli edilecek 
ayhk bir iicret ve
rilir. Belediye iiye-
sinden veya harig-
ten segilen §ahislar-
dan krulan mute-
med heyetleri iiye
lerine de her hizmet 
giinu icin geltik ko-
misyonlarmca tayin 
ve Ziraat vekilligin-
ce tasdik olunacak 
miktarda yevmiye 
ve ayrica maktu yol 
masrafi verilir. 

Bu iicret ve mas-
raflar hususi idare 
biitcelerine 31 nci 
maddeye gore kona-
cak tahsisattan ode-
nir. QalistTrilmalari 
gerekli gorulen su 
korucularma verile-
cek iicret o yerlerin 

komisyonlarmca tak
dir edilir ve ayni 
tahsisattan verilir 

Da. E. 

dar M; masraf geli-
ri asarsa karsilig? 
Ziraat vekilligi biit-
gesinde geltik kanu-
nunun tatbiM mas
rafi adi ile agilacak 
fasildan hususi mu-
hasebeler emrine te-
diye edilir. 

MADDE 33 — 
Oeltik komisyonlan 
baskan ve iiyelerine; 
arastirma, kontrol ve 
kesif maksadi ile ya
pacaklari seyahatler 
igin nizami harcr-ah 
ve miktan Ziraat ve-
killigince teebit edi
lecek bir iicret veri
lir. Belediye iiye-
sinden veya harigten 
segilen sahislardan 
kurulan mutemet 

heyetleri iiyelerine de 
her hizmet giinii 
igin geltik komis
yonlarmca tayin 
ve Ziraat vekilli-
gince tasdik olu
nacak miktarda yev
miye ve ayrica mak
tu yol masrafi veri
lir. 

Bu iicret ve mas-
raflar hususi idare 
biitcelerine 31 nci 
maddeye gore kona-
cak tahsisattan ode-
nir. Calistmlmalan 
icab eden komisyon 
ve mutemet heyet
leri emrindeki su 
koracularma verile-
cek iicret o yerlerin 

komisyonlarmca tak
dir edilir ve ayni 
tahsisattan verilir. 

Ad. E. 

de bu isler igin icab eden 
tahsisat Ziraat veMlligin-
ce hususi idarelere verilir. 
§u kadar M; masraf ge-
liri asarsa karsiligi Zira
at vekilligi biitgesinde 
geltik kanununun tatbiM 
masrafi adi ile agilacak 
fasildan hususi muhasebe-
ler emrine tediye olunur. 

MADDE 33 — geltik 
komisyonlan baskan ve 
iiyelerine arastirma kon
trol ve kesif maksadile ya-
pacaklan seyahater igin 
nizami harcirah verilir. 
Komisyonun memur olma-
yan iiyesine her igtima 
igin ayrica iicret verilir 
ve bu ucretin miktan 
Ziraat vekaletince tayin 
edilir. Belediye iiyesin-
den veya harigten segi-
len kisilerden kurulan mu
temet heyetleri iiyelerine 
de her hizmet giinii icin 
komisyonca tayin ve Zi
raat vekaletince tasdik 
olunacak miktarda yev
miye ve ayrica maktu yol 
masrafi verilir. 

Bu iicret ve masraflar 
hususi idare butgelerinin 
32 nci maddesi mucibince 
konulacak tahsisattan 
odenir. 

Qalistrnlmasi gerekli 
gorulen su korucularile 
mutemet heyetlerindeM 
su korucularma verile-
cek iicret o yerlerin ko
misyonlarmca takdir edi
lir ve ayni tahsisattan 
odenir. 
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Mai. E. B. E. 

MADDE 32 — geltik komis-
yonlari baskan ve iiyderiue 
arastrrma kontrol ve kesif mak-
sadile yapacaklari seyauatiT 
igin nizami harcirah verilir. 
Komisyonun memur olmayai 
Uyesine her ictima igin ayrica 
iicret verilir ve bu Ucretin mik-
tari Ziraat vekaletince tayin 
edilir. Belediye iiyesinden veya 
harigten segilen kisilerden AM-
rulan mutemet heyetleri iiyelv-
rine de her hizmet gunii icin 
komisyonca tayin ve Ziraat ve
kaletince tasdik olun <,cak mik-
tarda yevmiye ve ayrcca maUtn 
yol masrafi verilir. 

Bu iicret ve masraflar husiv 
si idare biitgelerijne 32 nci mad-
de mucibince kolnulacak tah-ri-
sattan odenir. 

Qalistrrilmasi gerekli goriil^n 
su korucularile mutemet hey^ 
etlerindeki su korucularma ve-
rilecek iicret o yerlerin komis-
yonlarmca takdir edilir ve ay-
ni tahsisattan odenir. 

j MADDE 32 — Qeltik komis- j 
| yonlan baskan ve iiyelerine | 

arastinna, kontrol ve kesif mak-1 
I sadile yapacaklari seyahatler 
| icin kanuni harcirah verilir. Ko-1 
i misyonun memur olmayan iiye-
I sine her ictima icin ayrica iic- j 

ret verilir ve bu ucretin mik- j 
tan Ziraat vekaletince tayin edi
lir. Belediye iiyesinden veya ! 

j haricten segilen kisilerden ku- ! 
j rulan mutemed heyetleri iiyele- | 
I rine de her hizmet giinii igin j 

komisyonca tayin ve Ziraat ve- j 
j kaletince tesbit olunacak mik-

tarda yevmiye ve ayrica maktu i 
I yol masrafi verilir. j 
j Bu iicret ve masraflar hususi : 

idare butcelerine 31 nci mad- i 
de mucibince konulacak tahsi-

| sattan odenir. 
I Qalistrrilmasi gerekli gorulen I 
| su koruculan ile mutemed he- | 
| yetlerindeki su korucularma | 

verilecek iicret o yerlerin ko- j 
misyonlarmca takdir edilir ve 
ayni tahsisattan odenir. 
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HI 

giftgilerince odenir. 

MADDE 32 — gel
tik komisyonu ve 
mutemet heyetleri ii
yelerile su korucula-
ri odevlerini yaptrk-
lari siralarda her 
hangi bir veya bir 
kag Msi tarafindan 
odevlerine karisilrr 
ve bundan otiirii do-
giiliir yahut tahkir 
edilirse bunu yapan-
lar hakkmda ceza 
kanununun Devlet 
memurlarma teca-
viiz hakkmdakL mad-
deleri tatbik edilir. 

MADDE 33 — Is-
bu kanunun tatbik 
sekli Ziraat ve Sih-
hat ve igtimai mua-
venet vekaletlerince 
hazirlanip Icra ve-
Mlleri heyetince tas-
dik olunacak bir ta-
limatnanne ile tesbit 
olunur. Bu talimat-
namenin kanunun 
giktigi giinden iti-
baren iig ay iginde 
hazirlamp tatbika 
konmus, olmasi sart-
tir. 

Zr. E. 

M U V A K K A T 
MADDE — Kanu
nun tatbiMne bas-
landigi zaman eMl-
mi$ bulunan geltik 

MA&DE 33 — 
geltik komisyonu-
nun memur olma-
yan iiyeleri ve mu
temed heyetleri u~ 
yelerile su korucu-
lan odevlerini yap-
tiklan siralarda her 
hangi bir veya bir 
kag ki§i tarafindan 
odevlerine kan§ilir 
ve bundan otiirii do-
viiliir, yahud tahkir 
edilirse bunu ya-
panlar hakkmda ce
za kanununun Dev
let memurlarma te-
cavtiz hakkmdaki 
maddeleri tatbik e-
dilir. 

MADDE 34 — 
t§bu kanunun tat
bik §ekli Ziraat, 
Sihhat ve igtimai 
muavenet vskillikle-
rince hazirlamp Ic
ra Vekilleri Heye
tince tasdik oluna
cak bir talimatna-
me ile kararla§tin-
lir. Bu talimatna-
menin kanunun gik-
tigi giinden tig ay 
iginde hazirlamp 
tatbika konmus ol
masi §arttrc\ 

MUVAKKAT MAD
DE — Kanunun tat-
bikina baglandigi 
zaman ekilmis, bu
lunan geltik tarlala-

Da. E. 

MADDE 34 — 
geltik komisyonu-
nun memur olmayan 
iiyeleri ve mutemed 
heyetleri iiyelerile 
su koruculari vazi-
felerini yaptiklan 
siralarda her hangi 
bir veya bir kag ki-
§i tarafindan vazi-
felerine kari§ilir ve 
bundan otiirii dbvti-
ltir yahut tahkir e-
dilirse bunu yapan-
lar hakkmda ceza 
kanununun Devlet 
memurlarma teca-
vtiz hakmdaki mad
deleri tatbik edilir. 

MADDE 35 — Bu 
kanunun nesri tari-
hinden tie ay zarfin-
da Sihhat ve igti
mai muavenet ve 
Ziraat vekillikleri, 
kanunun tatbik §ek-
lini gosteren mti§te-
rek bir talimatname 
hazirliyarak Icra 
Vekilleri Heyeti ka-
rarma iktiran ettir-
mekle mtikelleftir. 

MUVAKKAT MAD
DE — Kanunun tat-
bikina ba§landigi 
zaman ekilmis, bulu
nan geltik tarlala-

Ad.B. 

MADDE 34 — geltik 
komisyonunun memur ol
mayan iiyeleri ve mute-
met heyetleri iiyelerile su 
korucularma karsi, vazi-
felerini yaptiklan srrada, 
sug isleyenler hakkmda, 
ceza kanununun Devlet 
memurlan aleyhine sug 
i§leyenlere dair olan hii-
kumleri tatbik olunur. 

MADDE 35 — Bu kanu
nun nesri tarihinden iti-
baren tig ay zarfmda Sih
hat ve igtimai muavenet 
ve Ziraat vekillikleri ka
nunun tatbik seklini gos
teren miisterek bir tali
matname hazirlayarak Ic
ra Vekilleri Heyetinin tas-
vibine arzedeceklerdir, 

MADDE 36 — Bu ka-
nun hiikiimlerini kir pi-
rinci zeriyatmda tatbik 
edilmez. 

MUVAKKAT MAD -
DE — Kanunun tatbiki-
na ba§landigi zaman ekil
mis bulunan geltik tarla-
larmda bu kanuna aykrri 
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MADDE 33 — Adliye encii -
meninin 34 ncii maddesi ay-
neln. 

MADDE 34 — Bu kanunun 
nesri tarihinden itibaren iig ay 
zarfmda Sihhat ve igti.^ai mu-
avenet ve Ziraat vekilleri ka 11-
nun tatbik §eklini g>steren 
miisterek bir talimatname 1a-
zirlayarak Icra Vekillori Hey-
etinin tasvibine arzederler. 

MADDE 35 — Bu kanunun 
hukiimleri kir piring zeriya-
tmda tatbik edilmes. 

MUVAKKAT MADDE — 
Adliye encumeninin muvakkat 
maddesi aynen. 

Mai. B. 

MADDE 33 — Adliye encii
meninin 34 ncii maddesi aynen 

MADDE 34 — Sihhiye encii
meninin 34 ncii maddesi aynen 

MADDE 35 — Sihhiye encii-
meninin 35 nci maddesi aynen 

MUVAKKAT MADDE — Ad-
liye enciimeninin muvakkat 
maddesi aynen 

B. E. 

MADDE 34 — Bu kanunun 
tatbik geklini Sihhat ve igtimai 
muavenet ve Ziraat vekilleri 
miijjtereken tesbit ederek ka
nunun ne§ri tarihinden itiba-
ren iig ay zarfmda tcra Vekil
leri Heyetinin tasvibine arze
derler. 
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tarlalarmda bu ka
nuna aykiri goriilen 
durumlar komisyon-
ca imkanlar goz 6-
nitne almmak sartile 
kestirilecek miiddet 
igerisinde geltik gift-
gileri tarafmdan is-
lah olunur. 

MADDE 34 —- Is-
bu kanun; aesri a-
rihinden muteberdir. 

MADDE 35 — ts-
bu kanun hiikumle-
rinin tatbikine Ad-
liye, Dahiliye, Maii-
ye, Nafia, Sihhat ve 
igtimai muavenet, Zi-
raat vekilleri me-
iuurdur. 

21 - IV 1935 
B§. V. 

L Inonu 
Ad. V. 

$. Saracoylu 
M. M. V, 
K. Ozatp 
Da. V. 

$. Kaya 
Ha. V. V. 
#. Kaya 
Mai. V. 

F. Agrali 
Mf. V. 

B. Ozmen 
Na.V. 

A. Qetinkaya 
Ik. V. 

C. Bayar 
S. I. M. V. 

Dr. B. Saydam 
Q. t V. 

Bana Tarhan 
Zr, V. 

Muhlis Erkmen 

Zr. E. 

rmda bu kanuna ay
kiri goriilen durum
lar; komisyonca im
kanlar goz oniine 
almmak s-jartile bel
li edilecek zaman 
icinde geltik giftgi-
leri tarafmdan dii-
zeltilir. 

MADDE 35 — 
Bu kanun yayim ta-
rihinden inuteber-
dir. 

MADDE 36 —• 
Bu kanunun liii-
kiimlerini Adliye, 
Dahiliye, Maliye, 
Nafia, Sihhat ve 
igtimai muavenet, 
Ziraat bakanlari ye-
rine getirirler. 

Da. E. 

rmda bu kanuna ay
kiri goriilen du
rumlar; komisyonca 
imkanlar goz oniine 
almmak §artile belli 
edilecek zaman igin-
de geltik giftgileri 
tarafmdan diizelti-
lir. 

MADDE 36 — Bu 
kanun ne§ri tarihin-
den muteberdir. 

MADDE 37 — Bu 
kanunun hiikiimle-
rini tatbika Adliye, 
Dahiliye, Maliye, 
Nafia, Sihhat ve ic-
timai muavenet, Zi
raat vekilleri me-
murdur. 

Ad. E. 

goriilen durumlar, komis
yonca imkanlar goz oniine 
almmak §artile tayin edi-
ecek zaman iginde geltik 
giftgileri tarafmdan dii-
zeltilir. 

MADDE 37 — Pirino 
ziraati hakkmdaki 8 ma-
yis 1326 tarihi kanun milt-
gadrr. 

MADDE 38 — Dahiliye 
enciimenini 36 nci madde-
si aynen 

MADDE 39 — Dahiliye 
enciimeninin 37 nci mad-
desi aynen 
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MADDE 36 — Adliye encii -
meninin 37 nci maddesi aynen. 

MADDE 37 — Dahiliye etn-
cumenioin 36 nci maddesi ay
nen. 

MADDE 38 — Dahiliye en-
ciimeninin 37 nci maddesi ay 
nen. 

— 63 — 
Mai. E. B. E. 

MADDE 36 — Pirinc, ziraati | 
hakkmda 8 mayis 1326 tarihli | 
kanun ve bu kanuna muhalif I 
olan diger ahkam miilgadir. 

MADDE 37 — Dahiliye encii- ; 
meninin 36 nci maddesi aynen 

MADDE 38 — Dahiliye enctt-
meninin 37 ncii maddesi aynen 

t > e « -«<•«»-
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S. Sayisi: 250 
Turk ceza kanununun bazi maddelerinin degi§tirilmesi 
hakkinda 1/495 ve uyu§turucu maddelerin murakabesi 
hakkmdaki kanunun 28 nci maddesinin degi§tirilmesine 

dair 1/204 sayili kanun layihalan ve Adliye encumeni 
mazbatasi 

T. a 
Bofveltalet X0 - IV - 1936 

Kararlar mudiirlug& 
Sayi: 6/1135 

Buyiik M311et Meclisi Yiiksek Beidigine 

Adliye vekilligince hazrrlanan ve Icra Vekilleri Heyetinee 7 - IV - 1936 da Yiiksek Mt- ^.iia 
arzi kararlastinlan Turk ceza kanununun bazi maddelcrini degistiren kanun layihasi esbabi mueibo 
sile birlikte sunulmustur. 

Basvekil 
/. tnonu 

Turk ceza kanununun degistirilen maddeleri hakkmdaki layihanm esbabi mucibesi 

Turk ceza kanunu, mehezi olan eski Italyan ceza kanunundan alinirken bu kanunun, kirk se-
neye yakm bir zaman, gegirmis oldugu tatbik devresi iginde Devletlerin siyasal ve soysal hayatla-
rmda husule gelmis blan degisikliklerle beraber memleketimizin kavustugu mesud devrim ve ol-
gunluklar goz oniinde tutularak layihaya ihtiyacimiza uygun yeni hiikumler konmus ve bu maksadla 
eski kanundan da bazi hiikumler naklolunmus idi. Bu suretle en son hukuk nazariyelermden miilhem 
ilmi bir eser halini almis olan Tiirk ceza kanunu 1926 senesi temmuzunun birinci giinii meri-
yet mevkiine girmistir. 

Zamannnizda soysal ve okonomsal hareketlerin bas donduriicii bir suratle birbirini takib ederek 
ilerlemesi ve bu hareketlerin yersel faaliyetlerinden tasarak acunal bir hal almasi karsismda eski 
miidewenatin bu hareketlerin dogurdugu vaziyetleri idareye kafi gelmedigi tahakkuk ederek Dev-
letlerce fevkaMde bazi emniyet tedbirleri almmasma kati luzum hasil olmustur. Bu sebeblerledir ki, 
Avrupa ve Amerika Devletlerinden bir Qogu ceza kanunlarmi ya yeni bastan yazmaga veya yeni ih-
tiya§lari karsilayacak sekilde yenilestirmege mecbur kalmislardir. 

Kanunlar, ihtiyaglarm mevludii olduguna gore yeni vaziyetler igin yeni tedbirler almak ve ka-
nunlarnnizi da bu tedbirlerin istilzam ettigi sekildediizeltmek ve yenilestirmek liizum ve zarureti mey-
dandadir. 

Buna binaendir ki, 1933 yilmda Yiiksek Kamutaya sunulan bir layiha ile Tiirk ceza kanununun 
degistirilmesi lazimgelen hiikiimleri tesbit olunmus ve kamutayca icra kilman muzakere neticesinde 
layiha kabul buyurularak tadil olunan 84 madde tatbik sahasma gegmistir. 

Yine son zamanlarm bazi hadiseleri delaletile mevcud cezai hiikiimlerimizin bu hadiseleri dairei 
siimuliine almadigi gorulerek Devletin emniyet veselameti her tiirlii fena hareketlere karsi cezai 
miieyyedelerle mahfuz bulundurmak liizumu tahakkuk etmistir. Bu boslugu doldurmak maksadile 
Tiirk ceza kanununun ikinei kitabmm (Devletin emniyetine karsi curumler) baslikli birinci faslma 
dahil olan maddeleri bastan basa yeniden yazilmak suretile degistirilmis ve bu vesile ile de ka

nunun diger hiikiimlerinde taahihi lazimgelen maddeler diizeltilerek tanzim kilman 74 maddelik layi-
Iha tfrkflin^ kxlxzuniBtxr. 



— 2 — 
Maddelerin esbabi mucibesi 

5 nci ve 6 nci maddeler: 
5 nci maddo, bir Turkun yabanci memloketlerde ciirlim islemis olmasi halini, ve altinci 

maddo dahi bir yabancmm yabanci memloketlerde Tiirkiye Dcvlotinin vcya bir Turkun zararma 
ciiriim isleyerek Tiirkiyede bulundugu hali derpis etmektedir. 

Bu maddclerde maznunlara verilecek ceza; idam yerine yirmi sene ve diger muvakkat eeza-
lara bedel de besinci maddede altida bir ve altinci maddede de uc,te bir ceza tertib edildigi hal-
de miiebbet agir hapis ve miiebbet siirgiine mukabil ne coza verilecegi kanunda beyan edilmemis-
tir. Bu eksikligi tamamlamak iejn bu maddeler degistirilrais ve miiebbet agir ha pis yerine on se-
neden on be§ seneye kadar agir hapis cezasi VG miiebbet siirgiin yerine do lie seneden asagi ol-
mamak iizere muvakkat siirgiin cezasi verilecegi maddeye ilave edilmistir. 

Madde 14 : Tevkif vo hapis evleri idarelerinm muhtae olduklan islahata temel olmak ve husu-
sile mahkumlarm ealistinlmasi gayesine viieud ve imkfm vcrebilmek iizere muasir Devletlerin 
benzer idarelerini isleten kanimlar goz oniinde tutularak hazirlanmis olan hapisaneler kanunu-
nun layihasinda kabul olunan aeik havada ealiftf.irma seklinin icablarmdan dogmus ve esasen 
kanunumuzun bu noktalarda teeriibe ile de goriilen noksani bu tadillerle ta/mamlanmistir. 

Madde 26 : Para eezalarinin irmumi cezalar arasmdaki mevki ve ehemmiyeti asri hukukta git-
tikce daha biiyiiyiib genislemektedir. 

Hiirriyeti baglayiei az imiddetli cezalarm fayda yerine zarar vermekte oldugunu gosteren tec-
riibeler cogaldikea kanun yapanlar nezdindo bu kabil cezalar yerine para cezasi hiikmetmek 
salahiyetinin hakimlere birakilmasi fikri nyanmaga baslamis ve bu giin bazi yerlerde kanun ha-
line girmistir. ttalya ceza kanununun son soldi bu es?,si kabul etmis bulunmaktadir. 

Kanunumuzun 26 nci maddesinc ilave olmak iizere kaleme alinan fikralar bu esasm bazi ka~ 
yid ve sartlar altinda kendi kanunumuza' dahi kabul olunmasmda viicuh ile fayda miilahaza olun-
masmdan ileri gelmistir. 

Madde 24 ve 30 : Otuzunuiu maddenin bu giinkii soldi bir liradan dun para cezasi hukmiine imkan bi-
rakmamaktadir. Halbuki kanunumuza mehaz olan ttalya ceza. kanununun ilk seklinde de bu hiikiirn 
(bir liretten asagi) olmak iizere mevcuddur. 

Binaenaleyh otuzuncu maddercn ona gore dogistirilmosi ceza hiikumlerine tatbik kabiliyeti ver
mis olacagi itibarile liizumlu gorulmiis ve hiikiirn de en az haddin on kurus olmasi esas tutulmustur. 

Hafif para cezasi yanm liradan 200 liraya kadardir. Agir para cezasmdan fark.la.ri sunlardir: 
1 - Hafif para cezasmin ilk haddi yanm lirarkr. Agir para cezasinin bir liradrr. 
2 - Hafif para cezasmin son haddi 200 liradir. Agir para cezasmin son haddi yoktur. 
3 - Hafif para cezasi mabkum tarafmdan odenmedigi takdirde hafif hapse, agrr para cezasi 

ise hanse eevrilir. 
24 ncii maddede ( hapis yerine hafif hapis ikame olunmak sartile on dokuzuncu mad

denin son bes fikrasi biikmu bu ceza haddinde de tatbik olunur.). 
30 nou. maddede ( . . . . muvakkat cezalar icin bir giiniin kiisurn vo eozayi naktide bir, hafif eo

zayi nakdide yanm liranin kiisuru hesaba katilmaz.) denilmektedir. Bu hukiimlere gore ha
fif para cezasi yanm liradan baslamasma vo hafif para cezasi hiikum edilirkon yanm liranin 
kiisuru hesaba katilamayacagma ve on dokuzuncu maddo mucibince de para cezalari hapse cevri-
lirken bir giinliik hapis cezasmin bir liraya ve bir liranin kiisuruna bedel tutulmasi maddenin 
sirih hiikmii iktizasmdan bulunmasma uazaran yanm liradan ilmret bulunan ceza ilamlarmrn 
hapse ^evrilmesine kanuni imkan bulunmamaktadir. Bu imkansT/ligY ortadnn kaldirmak icin ha
fif para cozalarmm ilk haddi bir liraya cikarilarak iki para cezasi arasmdaki iic farktan birincisi 
ortad an kal dirrl --' 1 Tstii'. 

Madde 55 : Elli besinci maddenin son fikrasmi degi^tirmek iizere kaleme alinan fikra, hapisha-
neler kanun layihasinda konulan hiikiimlere esas teskil etmek ve layiha ile ahenkli olmak luzumu 
na mmstenittir. 

( S. Sayisi : 250 ) 
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Ma4de 62 : Bu madde, ciirmu islemek igin tarn te§ebbiis halinde bulunan maznunlara; islemege 
tesebbiis ettikleri fiil, idam ve muebbed agir hapis cezalarmi miistelzim ise on seneden asagi ol-
mamak iizere muvakkat agir hapis eezasi tertip etmekte ve son fikrasinda da sair hallerde tertib 
olunacak eezanm altida birden ugte bire kadar indirilecegini beyan etmektedir. Tatbikatta bu hukum-
ler arasinda pek ,ac,ik nisbetsizlik viicuda gelmektedir. Mesela 450 nci maddeye dahil ve idami miis
telzim fiillerden birine tarn tesebbiisten dolayi mahkum olana birinci fikra mucibince on sene agir 
hapis eezasi verilebiiecegi gibi tehevviiren katil filinin mutesebbisine de son fikra mucibince ayni 
ceza verileeektir. §u suretle husule gelen nisbetsizligi ortadan kaldirmak ie,in idami miistelzim 
fiillerin miitesebbislerine adiyen katle tesebbiis edenlerden daha agir ceza verilmesi lazim geldi-
gindan bu maddedeki idam yerine tertib edilen on sene agir hapis eezasi on bes seneye cikarilmak su-
retile madde diizeltilmistir. 

Memnu fiillerle cezalarm ictimai 

2275 numarali kanunla degistirilen Tiirk ceza kanununun on ii§uneu. maddesi, agir hapis mah-
kumlarinin mahkumiyet iriiiddetlerinden bir kismini, geceli giindiizlii bir hiicrede yalniz birakilmak 
suretile, gegirmeleri hakkmdaki hiikmii terketnmtir, 

Halbuki kanunumuzun ictima ve tekerriir fasillan, on UQiincu maddenin eski seklinin tazammun 
ettigi hucre hapsi cezasma gore konulan hukumleri ihtiva ettigi cihetle on iiQuncu maddedeki esas de-
gigince bu fasillardaki hukumlerin de o esasa gore degismesi lazim geldiginden igtimaa dair olan 68, 
69, 70, 71, 73, 74, 77 nci maddcler ona gore degistirilmistir. 

Madde 68 : Hiicre hapsi sekli, yalniz iki veya f azla curiim islemis olanlann ciirumlerinden birisi-
nin muebbed agir hapis cezasiivn veya birinin miiebbed agir hapis ve digerinin muebbed surgiin cezala
rmi istilzam etmesi haline maksur olmak iizere muhafaza edtlmi§tir. 

Bunun sebebi muebbed bir cezayi miistelzim sue, islemis olanlann bundan sonra isleyecekleri SUQ-
3ari cezasiz birakmamak maksadma miistenittir. 

Ciirumlerinden ikisi de muebbed agir hapis cezasmi miistelzim olan kimseler igin layihada oliim ee
zasi konulmu§tur. 

1274 tarihli ceza kanunumuzda dahi aynile boyle olan bu keyfiyet yeni ceza kanununmza mehaz 
olan Italya ceza kanununda oliim eezasi clmamasindan ve kanunumuzun hazirlandigi sirada Italya ka-
nunu esaslarma ittiba olunmus olmasindan iiolayi bizce de terkolimmus ise de ahiren Italyanin yeni 
ceza kanununa oliim eezasi konulmus (Madde : 72) ve muebbed agir hapsi miistelzim iki curiim isle-
mis olanlara da bu ceza tayin olunmus oldugu gibi diger taraftan bizce de agir hapsin mahiyetinde 
mundemic olan hiicre hapsi esasi bir sene evvelki tadilde kaldinldigi cihetle iki muebbed agir hapis 
cezasini miistelzim ciirmiin birlesmesi halinde oliim cezasini yeniden kabul etmek lazimdir. 

Madde 69 - 70 - 71 - 73 : Muvakkat cezali suglarin birlesmesi halinde layihada kabul edilen 
sekle gore agir hapis veya hapiste miiddetge en faala hukmedilmesi lazinigelen cezaya diger ee
zanm veya cezalar mecmuuuun 'yarismin ve siirgiinle hiirriyeti baglayici diger cezalarm birle§-
mesinde de surgiin miiddetinin iigte birinin ve ciiriim ve kabahat suclarinm birlesmesi halinde 
kabahat sucunun iicte birinin miiddetQe daha fazla hiikmolunacak cezaya ilavesi esastir. 69, 70, 

• 71, 72, 73 ncii maddeler bu esasa gore kaleme alinmistir. 

Muvakkat cezali suclar, bir neviden olduklari takdirde fazla cezayi miistelzim olan SUQ daha 
agir sayilirsa da bir neviden bir kac. cezayi istilzam eden suejara igtima kaidesinin tatbikmda ta
yin olunaeak cezaya degil de kanunda yazili cezaya istinad olunmasi halinde bazan kanun vazi-
nm cevaz veremeyecegi garib neticeler gikmaktadir. Nitekim d'dvme ve sovme suQlarmm birles
mesi halinde dovmeden dolayi hapis eezasi tercih olundugu surette her iki sultan dolayi suglu 
olan bir kimseye yalniz dovmeden SUQIU olan sahsa verileeek cezadan daha az ceza verilmek gibi 
garib bir netice husule gelmektedir. 

Halbuki bir neviden olan cezalarm birlesmesi halinde kanunun agir cezayi igtimaa esas tutma-
smdaki esebeb o eezanm digerinden fazla olmasindan ileri gelmektedir. Boyle bir makus netice 
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hasil oimamasi igin ayni neviden cezalarm birlesjmesi halinde cezrinm buyakluguhii tayiride haki-
min verecegi cezanin esas tutulmasi maksadi daha sagiam surette temine yarayacagmdan layiha-
nin 70, 71 nci maddelerinde bu esas gozetilmistir. 

Madde 81-82-83-84-85 : Ciirumde tekerriirden bahis olan bu maddelerde 2775 numarali kanun 
ile degisen bu kanunun 13 ncii maddesile ahenk ve tenaziir temin edilmis ve ceza sistemimize 
gore bazi hallerde pek hafif kalan cezalarda tekerriiriin vukuunu men ve tahdid edecek bazi de-
gisiklikler viicude getirilmistir. 

Madde 125 : Bu madde iki hiikmu. ihtiva etmektedir. 1 (Devlet topraklanni veya bunlardan bir 
kismini yabanci bir devletin hakimiyetine tabi tutmak veyahud Devletin istiklalini azaltmak kasdina 
matuf fiiller. 2 (Devletin hakimiyeti altmda bulunan bir topragi ana vatandan ayirmaga matuf fiiller. 

Layihamn bu maddesi kanunumuza (Devletin vahdetini bozmaga) matuf hareketleri de Uave et-
meklt lir. 

Madde 126 : Bu maddeye gore vatandasin Devlet aleyhine thareketi iki suretle vuku bulur. 1) Ya 
Devlete karsi silah kullanir. 2) Yahud yabanci bir devletin silahli kuwetlerine yardim eder. 

Birinci hareket sarihtir; Devlet aleyhine silah kullanmak ve diisman ordusunda bir ^azife almak 
bu maddenin tatbiki igin kafidir. Diisman devlet ordusunda teknik ve tali hizmetler kabul etmek; 
inesela: laboratuarlarda galismak, istihbarat islerine istirak etmek ikinciye misal olur. 

Diisman ordusunda yiiksek ibir kumanda deruhde etmek, subhesizdir ki, ewelkilerle olcjilemeyecek 
kadar menfur bir eseri ihanettir. Bu itibarla cezasmin da digerlerinden daha agir olmasi tabiidir. 

Layihamn bu maddesi, Turk ceza kanununun 126, 127 nci maddelerini cem ve ikmal etmektedir. 
Madde 127 : Bu maddenin birinci fikrasi, yabanci bir devletin Turkiye Devleti aleyhine harb 

agmasi veya hasmane muameielerde bulunmasi iqin bir yabanci ile uyu§an kimselere ceza 
tayin etmektedir. Bu fikrada nazan dikkate almacak muhim nokta sudur: Suglunun yabanci ve va-
tandas olmasi farksizdir. Failin tabiiyeti ne olursa olsun ve ikametgahi nerede ibulunursa bulunsun 
fikra hiikmii tatbik oluaur. 

Ikinei fikra Tiirkiyeyi bitaraflik ilanma veya bitarafligi muhafazaya veya harb ilanma mecbur kil-
mak igin bir yabanci ile anlasmagi ve uguncii fikrada mill! menfaatler aleyhinde hareketlerde bulun-
mak maksadile bir yabancidan para veya her hangi bir menfaat teminini mevzubahs etmektedir. 

Ikinei fikrada anlasmanm matbuat ile propaganda yapilmak iizere vaki olmasi ve iisuncu fikrada 
bu hal ile beraber filin, harb esnasmda islenmis bulunmasi cezayi agirlastiran sebeblerden olmak 
i'v&ns kabul edilmistir ki pek muhiktir. 

Ve pek hakli olarak da uguncii fikra para veren veya menfaat temin veya vadeden yabancilan 
eezayi tehdid altmda bulundurmaktadir. 

Bu madde Turk ceza kanununun 132 nci maddesi hukmiinii de ihtiva etmektedir. 132 nci maddede 
yazik diisman devletin askeri hareketlerini kolaylastirmak sugu layihamn 129 ncu maddesindedir. 

Madde 128 : Yabanci bir Devlet aleyhine asker yazmak o Devleti harb agmaga sevkeden has
mane muamelelerin en kuwetlisi olmak iizere gosterilebilir. 

Tiirk ceza kanununun 142 nci maddesinin ikinei fikrasmda (yaptigi is yuziinden bir harb olursa 
ceza on bes seneden asagi olamaz) denilmektedir. Layiha bu vaziyette maznuna miiebbed agir ha-
pis cezasi tayin etmektedir. 

Devleti hie, istenmeyen bir zamanda harb tehlikesi karsisinda bulunduran bir kimsenin hareke-
tindeki agirlik goz oniine almacak olursa cezanin agirlastirilmasi sebebi anlasilir. 

Madde 129 : Layihanm birinci fikrasi kanunumuzun 132 nci maddesidir. Bu yuz otuz ikinei 
maddeye gore bir kimse, Turkiye ile hali harpte bulunan bir Devletin askeri hareketlerini kolay
lastirmak iizere o Hiikumetle veya memurlarile gizlice muhaberede bulunur veya sair hallere tasaddi 
eder veyahud yabanci Hiikumete dehalet eylerse on bes seneden yirmi seneye kadar ve eger mak
sadi hasil olmus ise miiebbed agir hapis cezasi tertib edilmektedir. 

Layiha Turkiye zararma bu gibi hareketlere igtisar edenleri on seneden asagi olmamak iizere 
agir hapis ve maksadlarmm husulii halinde de oltim cezasile cezalandirmaktadir. Filin mahi-
yet ve vehametine gore cezamn agirlastirclmasmdakl isabet meydandadir. 
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- 6 -
ikinci fikra kanuimmuzun 143 ncii maddesini teskil etmektedir, Bu fikraya gore Tiirkiye Dev-

letinin zaranua kullanilabilecek her hangi bir seyidiisman Devlete vermek bu maddenin sumulune 
dahil olur. Bu fili harigte isleyen yabancilar maddenin hiikmii haricindedir. 

tlguncii ve aordiincu fikralar yeni birer hiikuindur. Bu gtinkii mevzuatimiza gore; dusman 
Devlet lehine yapilan ikrazat veya tediyata istirak etmek ve bu isleri kolaylastirmak ve dusman Dev-
let tebaasile veya dusman topraklarlnda oturanlarla ticaret yapinak bir sue. teskil etmemektedir. 

Bu fiillerin mahiyetleri ve neticeleri itibarile dusmanin muvaffakiyetini temin etmekten ibaret 
olmasma nazaran memriu 'fiiller meyanma girmesindeki isabet meydandadir. Bunlar kanunumu-
zun eksikligini tamamlayacaktir. 

Bu fikralar; fili harigte isleyen yabancilara samil degildir. 
Madde 130 : Ceza kanununun 131 nci maddesinde (harp zamamnda ordu ve donanmanin leva-

zmum teslimde hile ve desise yapanlar on seneden asagi olmamak iizere agir hapis cezasile cezalan-
dirmaktadir.) Layiha vaziyeti daha etrafli diisiinerek birinci fikrasmda asker ve sivil ahali ihti-
yaglari igin yapilan taahhudlerin kasti mahsus olmaksizin yapilmamasini ciiriim saymistir. 

Taahhiidlerin nig bir sebeb olmaksizin yapilmamagile bir kusur netieesi yapilmamasi aynlarak 
ikinci halde ceza yariya mdirilmistir. 

Layiha gok esasli bir hiikiim olmak iizere asil muteahhidlerle beraber ikinci derecedeki miiteah-
hidleri ve miiteahhid miimessillerini cezayi tahdid altina almaktadir. Taahhudlerin yapilmamasmdan 
ekseriya ikinci ve iigiincu derecedeki adamlarin ne kadar miiessir olduklan tatbikatta sik sik tesadiif 
edilegelmokte oldugundan bu yenilik, kanunun miihim bir noksanini tamamlayarak miiskil anlarda 
beklenilmeyen bir buhranm zuhuruna mani cazai bir miieyyide teskil etmektedir. 

Madde 131 : Layihanin bu maddesi kanunumuzun 128 nci maddesindeki hiikumlerin bir kismi-
m almaktadir. 128 nci maddede mevzubahs olan dusman Devlete erzak muhimmat vermek meselesi 
layihanm 129 ncu maddesinin ikinci fikrasmin ve dusman Devlet lehine mali bir istirak tarzi key-
f iyeti de bu maddenin iiguncu f ikrasmi teskil etmektedir. 

L&yihanm 129 ncu maddesinin birinci fikrasi diisman askerinin hareketlerini kolaylastirmak ve 
Tiirkiye Devletinin askeri hareketlerine zarar vermek maksadile islenen her hareketi ceza tehdidi 
altina almis oldugundan bu maksadla irtikap edilen her hangi bir fiil bu umumi hukmiin siimu-
liinden kurtulamamaktadir. 

Madde 132 : Layihanin bu maddesi Devletin emniyetine yahud siyasi menfaatine taalluk 
eden evrak ve vesikalann ortadan kaldirilmasi, degistirilmesi, yok edilmesi ve yerinden alinmasi 
gibi fiillerden bahsetmektcdir. Bu fiiller casusluk fili ile islenmis ise casusluga dair olan hiikum
lerin tatbik edilmesi icab eder. 

Mevzubahs olan Devletin jjahsiyeti olmasma gore bu fiillerin ceza tehdidi altina almmasindaki 
zaruret meydandadir. 

Bu kabil malumati ogrenen kimse de cezaya maruz birakilmistir. 
Ogrenilen malumat bu mahiyette olmayib da sadece salahiyetli makamlarm nesrini menettigi 

haberlerden ise verilecek ceza biraz daha hafiflemektedir. Binnetice islenilen bu fiil sebebile 
Devletin harb hazirliklan ve askeri kabiiyeti tehlikeye dusmiis ise^ verilecek ceza oltimdur. 

Layiha son fikrasmda, Devletin siyasi menfaati namina gizli kalmasi lazimgelen haberler 
arasinda dahili ve beynelmilel siyasi sebeblerle nesrolunmayan muamelelerin de dahil oldugunu gos-
termektedir. 

Kanunumuzda karsiligi olmayan bu maddenin Devletin emniyetile pek yakmdan alakadar ol-
dugu asikardir. 

Madde 133 : Layihanin bu maddesi, kanunumuzun; hiikiimleri arasinda tedahiil bulunan 
129 ncu ve 133 ncii maddelerinde mevzubahs olan casusluk fiillerinden bahsetmektcdir. 

Kanunumuzun 129 ncu maddesi malum oldugu iizere dusmanin maksadlanni tervig igin isle-
nen casusluk filini idam cezasile cezalandirmakla beraber 133 ncu maddesinin (Isbu fiil Tiirkiye 
Devleti ile...) diye baslayan fikrasmda da (veya Tiirkiye ile muharebe halinde bulunan bir Dev
lete veya memurlarma karsi vaki olmus, ise, ciirmu isleyen on bes seneden asagi olmamak iizere 
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agir hapse malikum olur) diye bir hiikiim. mevcuttur. Mahiyeten ayni maksadi temine matuf olan 
filin cezasi bu iki maddede de baska baska tayin edilmektedir. 

Layiha, easusluk filinin ne oldugunu bu maddesinde sarahaten gostermektedir ve ilk fikrasinda-
ki Devletin emniyeti tabirile maddenin siimul ve tesirini gok genisletmistir. Mesela; Devletin 
mali mahiyette bir sirrini ve umumi sihhate ve iktisadi vaziyete ve harb zamaninda halkin ma-
nevi mukavemetine dair olan nialumat ta bu maddenin siimulune dahil bulunmaktadir. 

Madde 134 : Layihanin bu maddesi 132 ve 133 ncii maddeierde yazili suglarm bir kasde makrun 
olmayarak sirf ihmal ve teseyyiib ve kusurlari iieticesinde evrak ve vesikalarm ve girilmesi yasak. 
olan yerlerin muhai'izlan tarafindan islenniesi lialini derpis etmektedir. 

Bu kimselere mevdu vazif elerin ehemmiyet ve nezaketi nazari dikkate alinmca bunlarm ihmal 
ve kusurlari neticesinde husule gelen iiil ve hareketlerine gore muhtelif derelecelerde degisen ce-
zalarla cezalandirilmalarmdaki liizum ve zaruret asikardir. 

Bu madde ceza kanunumuzun 135 nci maddesi hiikmiinii tavzih ve ikmal etmektedir. 
Madde 135 : Bu madde ceza kanununun 138 nei maddesi hiikmiinii layihanin diger madedlerile 

miitenazir ve vazih bir hale koymaktadir. 
Geza kanununun 138 nci maddesinin son fikrasmdaki (Bir maksadi olmasa bile) kaydi o fikradaki 

(Gizlice veya hiie ile) kayidlerile telii* edilemedigi igin kaldinlmistir. 
Madde 136 : 132 nci maddenin birinci fikrasinda yazili olan sug Devletin dahili. veya beynelmilel 

siyasi menfaatine taalluk eden evrak ve vesikalan ortadan kaldirmak ve saireden ibarettir. 
Boyle miiliim malumati ifea edenin filindeki agirhk nisbetinde bir ceza ile cezalandirilmasi lazim 

ve bu filin, harb zamaninda islenmis veya Devletin harb istihzaratini veya askeri kudret ve kabiliyetini 
tehlikeye koymus olmasi halinde de cezanin agirla^tinlmasi zaruridir. 

Suglunun easusluk maksadile hareketi sabit oldugu takdirde ilk fikra igin aniiebbed agir hapis ve 
ikinci fikra igin de oliim cezasi yerilmesi ise Devletin selameti icabatmdandir. 

Kanunun gok dikkatle takib cttigi prensiblerden biri de bu kabil haberleri toplayanlarm cezalandi-
rilmasidir. Bu prensibe riayet icabatindan olmak uzere bu maddede haber toplayanlar da ayni- eeza-
lara tabi tutulmuslardir. 

Sug, bu gibi fena kasidlerden ari ve suglunun ihmal ve kusurundan miimbais oldugu anlasilacak 
olursa ceza hafifletilmektedir ki, adalete muvafiktir. 

Madde 1.37 : I^ayihanin bu maddesi; nesir ve isaasi salahiyetli makamlar tarafindan menedilen 
haberlerin ifsa edilmesinden bahsetmektedir. 

Pilin sulh ve harb zamanlarmda bir kasdi mahsusa mnkarin olmaksizm veya easusluk maksadile ve
ya bir ihmal veya kusur neticesi islenmis olmasi halleri ayri ayri cezalara tabi tutulmustur. 

Bu madde; kanunumuzun 133 ve 134 ncii maddeleri hiikiimlerini ikmal etmektedir. 
Madde 138 ; Kanunumuza yeni bir hiikiim ilave etmekte olan layihanin 138 nci maddesinin birinci 

fikrasi Devletin emniyeti igin gizli kaJmasi lazrm.gelen ve vazife veya hizmet dolayisile ogrenilmis 
olan ilmi kesif ye ihtirain veya bir yeni sinai ta'hikatin bir memur veya amme hizmeti ifasile mukel-
lef olan bir kimse tarafindan kendi menfaati veyahud bir diisman devletin menfaati igin kullanilmasi 
hallerini cezalandirmaktadir. # 

Bunlarm bir diisman devlet lehine kullanilmasindan devletin harb istihzaratinin veya askeri hare-
ketlerinin tehlikeye diismesi halinde fail oliim cezasile cezalandinlmaktadir. 

Miistakbel harblerde fen ve kimyanin oynayacagi rol goz ciniine alinacak olursa kanunumuzu bu 
noktadan ikmal eden bu maddenin ehemmiyeti asikardir. 

Maddenin iigiincii fikrasi kanunumuzun 139 neu ve dordiincii fikrasi 140 ve 141 nci maddelerini 
teskil etmektedir. 

Madde 139 : Layihanin bu maddesi kanunumuzun 130 ncu maddesidir. 
Madde 140 : Bu madde cezai mevzuatimiza kanunumuzda meveud olmayan yeni bir hiikiim koymak

tadir. Bir Tiirkiin, yabanci memleketlerde devletin menfaatleri aleyhindeki faaliyetlerini cezalandir
maktadir. 

Kanunun siimulii gayet genistir. Devletin itibar ve niifuzunu kiraeak sekilde, memleketin da-
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M i vaziyeti ihakkmda her hangi bir yalan ve mubalagali haber ve havadis bu maddenin ciercevesine 
dahil olacagi gibi milli menfaatlere zarar verecek sekildeki her hangi bir faaliyet de cezalandinl-
maktadir. 

Muzur unsurlara karsi devletin himayesine matuf olan boyle bir maddenin liizumu meydandadir. 
Madde 141 : Bu madde; Tiirkiyede tesekkiil etmis veya edeeek olan ve maksadlari siyasi ve iQtimai 

nizami bozmaga matuf bulunan siyasi eemiyetleri istihdaf etmektedir. 
Maddenin sarabatine ve ihtiva ettigi unsurlara nazaran komonist ve anarsist cemiyetler bu mad

denin siimulune dahil bulunmaktadir. 
Devletin selamet ve hayatini bu gibi muzur ve yikici faaliyetlere karsi korumak icin boyle bir mad-

deye luzum vardir. 
Madde 142 : 141 nci madde siyasi ve ietimai nizami bozmaga matuf eemiyetleri cezalandirmaktadir. 

Bu madde ise bu gay eye matuf propagandalari tec; .'ye etmektedir. 
Bir igtimai sinrfin digeri iizerine hakimiyetini tesis etmek veya bir igtimai smifi ortadan kaldirmak 

veya cemiyetin siyasi ve hukuki her hangi bir nizamini bozmak veya milli hissi sarsmak gibi maksad-
larla yapilan muzur propaganlara musamaha etmek Devletin emniyet ve selametile telif edilemeyece-
ginden bu maddeler memleket ve rejimin en kuvvetli mueyyidelerinden birini teskil edeeektir. 

Madde 143 : Cemiyetler kanunu mueibinee lazim gelen sartlara riayet edilmeksizin teskil edilen 
cemiyetlerin men olunacagi ve miiessislerinin para eezasile cezalandirilacagi cemiyetler kanununun 
12 nci maddesinde yazili bulunmaktadir. 

Layihanm bu maddesi Hiikumetin miisaadosi olmaksizin beynelmilel mahiyeti haiz eemiyetleri 
veya muesseseleri teskil etmekten bahsetmektedir. Beynelmilel mahiyeti haiz cemiyetlerin Hiikume
tin malumat ve murakabesi harieinde faaliyette bulunmasi memleketin selameti icin tehlikeli ola-
bilecegi dusuniilerek bu gibi cemiyetlerin tesekkuliinii Hiikumetin miisaadesine bagli tutmustur. 

Madde 144 : Tiirkiye ile harp halinde bulunan diisman bir Devletten her hangi bir nisan ve rut-
be almak manevi bir ihanet teskil edeeeginden boyle bir filin cezai miieyyide altina almmasmda-

'ki zaruret asikardir. 
Madde 145 : Layihanm bu maddesi, ceza kanunumuzun 145 nci maddesi hukmunii tevsi ve ik-

mal etmektedir. 
Madde 153 : Layihanm bu maddesi askerleri veya askeri idareye bagli vazife gorenleri itaatsiz-

lige tesvik edenleri cezalandirmaktadir. 
Ordu, binnihaye biitiin kanunlarm hakimiyetinin mueyyidesi oldugu nazari dikkate almacak 

olursa bu kabil tesviklerin memleketin selameti icin ne kadar tehlikeli oldugu anlasilir. 
Bu maddeye gore yalniz tesvik, sucun tesekkiilu. i$in kafidir ve bu su<j iqm alenilik te lazim 

degildir. Filin aleni olarak islenmesi takdiri bir sebebi miiseddid olur. 
•Piil, tesvik hududunu asarsa istirak mevzuubahs olabilir ve bu bozguneuluk maksadile yapil-

mis ise yine bu file mahsus maddenin tatbiki lazimgelir. 
Madde 159 : Bu maddenin birinci fikrasmda ceza, yukariki maddeye atfedilmektedir. Halbuki 

158 nci madde muhtelif hallere gore muhtelif fikralara ayrilmistir. Tatbikatta bundan dolayr miis-
kilat (jekilmektedir. Miiskilati ortadan kaldirmak icin madde mustakil bir hale konmustur. 

Madde 161 : Layihanm bu maddesinin birinci fikrasi harb zamaninda milletin muka.vemeti.ni 
kirabilecek fiilleri irtikab edenleri cezalandirmaktadir. 

Bu fuller maddede zikrolunan kambiyolarcn kiymetini diisurmege ve itibari amme senedleri-
nin veya hususi senedlcrin veya sair kiymetli kagidlarin fiatleri iizerinde tesir icra etmege matuf 
olabilececri gibi bu maksadla islenen sair fiil ve hareketler de bu maddenin siimulune dahil olur. 

Bu fiiller kanunumuzda mev^ud olmayan yeni siyasi suclardir. Nihai zafev, harbin sikintila-
rma, mahrumiyet ve iztirablarma mukavemetle istihsal olunabilir. Mukavemeti laraeak, sinirleri 
gevsetecek her tiirlu telkinata karsi milleti korumak, maneviyati muha.faza etmek elzemdir. 

Ikinci fikra, tQRs ve heyecani mucib olacak veya umumi efkari zafa ugratacak sekilde yalan 
ve miibalagali haberler nesir ve teblig etmek ve milli menfaatlere zarar verecek sekilde faaliyet
te bulunmak gibi hareketleri menetmektedir ve bu fili hareketlerin diisman karsisinda milletin 
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mukavemetini azaltacak sokil ve mahiyette olmasi halinde de cezayi artirmaktadir ki gok dogrudur. 

Madde 168 - 171 - 172 : Bu maddelerin degistirilmesine sebeb layihadaki tertibe gore bu 
maddelerin matufun aleyhleri olan maddelerden bazisinm numaralarmin degistirilmesidir. Bun-
dan dolayidir ki 168, 172 nci maddelerdeki 128 rakami yerine 131 ve 171 nci maddedeki 128 ve 
129 fakamlari yerine de 131 ve 133 rakamlari konmustur. 

Madde 173 : Bu maddenin degistirilmesine sebeb; 127 nci maddenin ikinci frkrasi ile 128 ve 140 
ve 143 ve 161 nci maddelerde yazili ciirumlerden dolayi takibat icrasmi Adliye vekSletinm iznine 
bagli tutmaktir. 

QJinku maddelerde mevzu bahsolan curiimlerin haiz olduklari siyasi ehemiyet itibarile bunlardan 
dolayi takibat icrasi lazimgelib gelmediginin tayinini Devletin siyasetini yakindan goriib takdir eden 
bir makama birakmaktaki liizum ve zaruret asikardir. 

Bir de harb zamanmi hukuku diivel kaidesine gore barb ilanmdan itibar etmek harbe muncer 
olan seferberlik zamanmda Devleti bu gibi tecaviizlere kar$i muhafaza vasitalanndan mahrum etmek 
demek olacagi igin bu maddenin sonuna ceza kanununa gore harb ile neticelenen seferberligin de harb 
zamaiii sayilacagi ilave edilmistir. 

Madde 228 : Bu maddenin son fikrasmda yazili olan filin cezasi yukanki fikraya atfolunacak iken 
yanlislikla (yukanki madde) seklinde yazilmistir. Madde bu suretle duzeltilerek yeniden tanzim olun-
mustur. 

Madde 237 : Turk ceza kanununun 237 nci maddesinde kullanilmis olan bazi tabirler, daha sonra 
kabul ve nesrolunan kanunu medeninin bu hususa muteallik istilahlarma uygun olarak degistirilmis 
ve maddede yazili (Belediye reisi) gibi bazi kelimeve terkibler yerine de daha samil manayi ifade eden 
tabirler konmustur. Ayni zamanda (Evlenmeye nza gosteren ) kaydinin ilavesile de madde tavzih 
edilmistir. ; 

Asil tadili icab ettiren sebeb yndur: 
Maddenin cezai miieyyidesi muayyen kimselere miinhasir bulunmaktadrr. Memnuiyet hilifma ev-

lenenler hakkmda gerek bu madde ve gerek kanunun diger maddelerinde bir ceza yoktur. Kanu-
nun bu siikutundan istifade etmek isteyenlerin, memnuiyet hilafma mukerreren kadin aldiklan gortil-
mektedir. 

Gerqi bu kabil birlesmelerin hukuki hie, bir krymeti yoksa da, ail« hukukuna iras ettigi tesirlerin 
siimul ve ehemmiyeti meydandadir. t^timai biinyemizi esasmdan sarsan bu gibi kanunsuz birlesmele
rin vukuuna mani tedbirler almak iktiza etmektedir. Bu tedbirler ciimlesinden olmak iizere zikro-
lunan237 nci maddeye ilave olunan bazi fikralar aile hayatmm selametini ceza mueyyidelerile tahti 
temine almi$ oluyor. 

Bu maddeye ilave olunan dorduncii fikra, memnuiyet hilafma evlenen erkek ve kadmlar hakkmda 
ceza tayin ve besinci fikrada bu suretle vaki olan birlesmeleri hizmet mukavelesi ve buna benzer 
akitlerle takviye edenlerin bu hareketlerini sugun esbabi miiseddidesinden olarak kabul etmektedir. 

Kajiunun bu babdaki hiikumlerinin tamamile tatbikmi temin icjin muhtarlar, bu kabil hareket-
leri muayyen bir miiddet iginde Ciimhuriyet muddciumumiliklerine yazi ile bildirmeleri vazifesi tah-
mil edilmis ve bu vazifenin yapilmamasi halinde tatbik edilecek ceza hukmii de altinci fikrada gos-
terilmjstir. 

Madde 276 : Bu maddenin birinci fikrasmda mahcuz esya, kendisine emanet edilen ^ahsm bu 
esyayi sahibine veya baskalarma vermesi hali cezasiz kaliyordu. Maddenin birinci fikrasma (sahibine 
veya baskalarma verir) ciimlesi konarak bu eksik tamamlandigi gibi kendisine teslim olunan esyayi 
teslimden imtina eden mal sahibinin hareketi de ciirum telakki edilerek bu hususta 309 ncu mad
deye hukum konmustur. 

Madde 298 : Bu maddede kanun dairesinde tevkif edildikten sonra yalniz sahsa karsi siddet 
kullanflarak veya kapu ve pen^ere kirarak ve duvar delerek tevkif evinden kagaular lakkmda ceza 
tayin Milmis ve siddet kullanilmaksizm veya kapu, pengere kirmaksizm veya duvar delmeksizin 
tevkif levinden gizlice veya hile veya igfal suretile veya alelade kacanlar hakkmda hig bir mueyyide 
gosterilmemistir. 
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Madde (veya kapi veya pen^ere kirarak vcya duvar delerek veya kac,maga mani olacak vasita-

lari bozarak) tabirleri kullanilmak suretile film, tecrimindeki gayeye gore, metnin tashihine ltizum 
gorulmiistur. 

Diger taraftan tadil olunan 14 ncii madde ile mahbuslarm ceza evi disinda agik havada (jalis-
tirilmalari kabul edildigi cihetle galisma yerinden kac,an mahpuslar hakkmda bir miieyyide vazma 
zaruret hasil olmus ve mezkiir mtieyyidenin bu maddede zikri muvafik gortilmiistiir. 

Madde 299 : Madde hafif hapse mahkiim olupta kagan kimseler hakkmda mesknt oldugu i(jin 
maddeye (hafif hapis) tabiri de ilave olunmustur. Muebbed agir hapse mahkiim olupta kaganlar 
hakkmda ceza mtiddetinin tezyidine imkan olma digi i?in yalniz basina iki sene miiddetle geceli 
gtindtizlti hiicrede bulundurmak mtieyyidesinin refi de muvafik gorulmiistiir. 

Madde 309 : Bu maddedeki (veyahud) kelimesile baslayib (helak eden) e kadar devam eden fik-
ra 276 nci madde hiikmiine dahil olub burada liizumsuz kaldigmdan madde bu fikranm tayyi su
retile duzeltilmistir. 

Madde 337 : Mevzuatimizda bir htiktim olmadigi i^in, salahiyetsiz olarak Hilaliahmer ve Sali-
biahmer isaretlerini kullananlarm isbu fiil ve hareketleri takibden vareste kalmaktadir. 

Hilaliahmer veya Salibiahmerin bayrak ve sair alametlerini umuma karsi kullanmanm 1791 
sayili kanunla kabul ve tasdik olunan harb esir ve yaralilannin ahvalinin islahma dair olan bey-
nelmilel mukavelename ile ceza mtieyyidesi altina almmasi taahhiid edilmistir. Bunun icjn salahi
yetsiz olarak mezkiir isaretleri kullanmak filinin de ceza tehdidi altina almmasi muvafik gorulnriis 
ve bu maksadla tiirk ceza kanununun (337) nci maddesi degistirilmistir. 

Madde 346 : Bu maddedeki degisiklik sahtekarlik ciirmiinde ortakligi olmaksizm resmi vara
kayi sahteligini bilerek kullananlar hakkmda 343 ncii madde yerine 342 nci maddenin tatbik edil-
mesinden ibarettir. 

Ceza kanununun 345 nci maddesi, sahte olarak hususi evrak tanzim edenler veya bu evraki 
kullananlar hakkmda bir seneden lie, seneye kadar hapis eezasi tertib etmektedir. Bu evraki sah-
tekarlikta istiraki olmaksizm bilerek kullananlar 346 nci madde mucibince ayni cezayi gormektedir-
ler. Resmi evrakta sahtekarlik curtimlerile ammenin itimadina taarruz edilmis oldugundan bu cii-
riimler mal aleyhinde islenmis addedilen hususi evrak sahtekarligi ciirtimlerinden, ciirmii isle-
yen memur olsun olmasm daha agir cezai miieyyideler altina almmistir. 

Buna ragmen sahtekarlik ctirmtinde ortakligi olmaksizm hususi varakayi sahteligini bilerek 
kullananlar hakkmda bir seneden UQ seneye kadar hapis eezasi tertib eden 346 nci maddenin 
resmi bir varakayi bu suretle kullananlar hakkmda 343 ncii maddenin birinci fikrasinda yazili 
tic, aydan bir seneye kadar hapis cezasmi tertib etmesindeki nisbetsizlik zahirdir. 

Bu nisbetsizligi ortadan kaldirmak zaruri oldugundan ttalya ceza kanununun 28} nci maddesi 
dairesinde 346 nci maddenin islahile bu maddede yazili 343 ncii madde yerine resmi varakanm 
mahiyetine ve sahteligin ika sekline nazaran sucjulari muhtelif derecelerde agir hapis eezalarile 
cezalandiran 342 nci madde ikame edilmistir. 

Madde 350 : Bu maddenin birinci fikrasi huviyet ctizdanlanni ve niifus tezkerelerini ve pasaport-
lari ve ruhsatnameleri taklid edenlerin hareketini ctiriim saymaikta ve bu vesikalar iizerindeki ka-
yidleri kismen degistirenler hakkmda sarahati havi bulunmamaktadir. Bu fikra, bu vesikalari kismen 
degistirenlerin hareketlerini de ctiriim olarak kabul edecek sekilde dtizeltilmistir. .rsr;-.' 

Madde 404 : Bu madde uyusturucu maddeleri bir yere toplanmak suretile kullananlan^>fceya ufra 
maksadla yaninda bulunduranlari cezalandirmakta ve bu maddeleri yalnizca kullananlin wvtasi>yaJn-
lari cezalandirmamaktadir. ;; i ':->

;\n S^unn 

Umumi sihhatin korunmasi igin bu maddelerin yalnizca kullananlar ve yanta^mda'&uramiuranlari 
da ceza tehdidi altina almak iktiza ettiginden ibu madde tanzim olunmustur. ; ' i uii'•'•' ' , ; n d H-h^-i 

Sihhi bir ihtiyae uzerine hekimler tarafmdan bu maddelerin vei*ilmemV(biWgM ^lyu'Wadde^fttik-
mtinden hrictir. • w un;H< 1;!1;.-.!M•> ^ -•.thrvni-' ;>,>•: 1H<>t 

Ceza kanununun 414 ve 415 nci maddeleri akil hastaligrni katfum dddei- sebdb? add§tmedlfi^%alde 
magduru mukavemete gayrimuktedir bir halde bulundurmak ititrarll«-ayni riiatiiyette 'fouliMasbde-
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bir ve tohdidi, beden hastaligini, fail tarafmdan kullanilan hileli vasitalari kanuni siddet sebebi ad-
detmekte idi. Bundan baska bu maddeler akil hastaligma miiptela olanlann irzina gecenlerle bunla-
n n irzina tasaddi edenler hakkindaki eezayi magdur file mukavemet edemeyecek halde de bulundugu 
takdirde tesdid etmekte idi. Halbuki akil hastaligi esasen magduru mukavemet edemeyecek halde bu-
lundurdugundan maddelerdeki bu tezadin izalesi liizumu kendini gostermekte idi. Maddenin yeni 
seklinde bu tezad izale edilmis ve magduru mukavemet edemeyecek halde bulunduran butiin sebeb-
ler ayni cezai hiikme tabi tutulmustur. Ayni zamanda on bes yasmi bitirmeyen bir c,ocugun mii-
cerret surette rizasile irzina geQenlerin bu hareketleri ilk fikra ile tecrim edildigine gore mag-
dur, meenun, yahud irade ve temyizi selb eden maluliyetle maliil oldugu veya suuru marazi 
inhisaf halinde bulundugu takdirde, bu unsurlarrn hakimlerin takdirine birakilmryarak eezayi 
arttirici kanuni sebep addedilmesi liizumu asikardrr ki eskiden maddenin ihmal ettigi bu fark 
tadilde nazara almmistir. 

414, 415 ve 116 nei imiddelerde yapilan tadil lei* 414 ncii madde ile tenazurii temin etmekten 
ve ibarelere vuzuh vermekteli ibaret kalmistir. 

Madde 429 - 434 : Sekizinci babrn 2 nei faslma dahil bulunan (Kiz ve kadm ve erkek kaeirmak) 
curiimlerini cezalandiran bu madde, cebir ve tehdid veya hile fiillerini, eurmiin unsuru olarak ka-
bul ettiginden sehvet kasdile kiiciikleri rizalarile gotiiren veya yanlarinda alikoyanlari bu maddeye 
gore cezalandirmak imkani bulunmamaktadir. Her ne kadar kanurmn 182 nei maddesi (Kuciik bir 
eocugu ke'ndi rizasile ana ve baba veya vasisi veyahud muvakkaten olsun kendisine bakmakta ve 
muhafaza etmekte olan kimseler yanindan) kaqiranlara veyahud (yaninda) tutanlara eeza tertib 
etmekte ise de bu fiilde de (§ehvet hissi veya evlenmek niyeti) olmamasi sarttir. 

On bes yasmdan asagi olan e^oeuklari bu gibi tecaviizlerden korumak iein eezai miieyyide vazmn 
olan ihtiyac ise derkardir. 

Bundan baska kiz ve kadm kaeirma badiselerinde kaeirilan kiz veya kadm ile maznunun 
evlenmesi halinde takibat tecil olunur ve hiikiim sadir olmus ise ceza eektirilmcz. Fakat bunun icin 
bir sart vardir: kiz veya kadm on sekiz yasmi geejnis ise kendisinin ve bu yastan asagi ise 
velisihin davadan vaz geejnis olmasi lazimdir. Evlenme vukubulmasma ragmen kiz veya kadinin 
yasi on sekizden asagi oldugu icjn bu hususta kanuni salahiyeti haiz olan velisi davadan vaz 
gec,mez ise takibat devam eder. Oeza verilmis ise hiikiim infaz olunr. Bu hal, bir kerre teessiis et-
mis olan bir ailenin huznrunu selbetmesi itibarile tecviz olunaimyaeagr gibi on bes yasmi bitlr-
mis olan kiiciiklerin evlenmelerinde hakimin izni sart olmasrna (Kanunu medeni; madde : 88 ) 
ve evlenme kisiyi resit kilacagma (Kanunu medeni: madde 11) nazaran evieninis olan bir k m 
veya kadinin kocasi lehine davadan vaz geememesi kanunlanmiz arasinda kahili telif olmayaeak 
sekilde bir Jezad viicuda getirmek;tedir. Bu sebeplerle 434 ncii madde degistirilmistir. 

Bu gibi eksikleri ve diger kanunlarla tczatlari ihtiva eden Tiirk ceza kanununun 2 nei ki-
tabmm 8 nei babinin ikinci faslini teskil eden 429 - 434 ncii maddeler yeniden yazdarak bu 
fasil degistirilmistir. 

Madde 435 : Bu madde, on bes ve yirmi bir yasmi doldurmamis olan kiiciikleri fuhsa tesvik 
edenleri muhtelif derecelerde cezalandirmaktadir; Maddenin ikinci ve dordiincii fikralari, kandrrmak 
keyfiyetitiin, kiiQiiklerin hiSTmlari tarafmdan vuku bulniasi halini derpis ederek eezayi agirlastirmak-
tadir. $u kadar ki (1.5. 21) yaslan arasinda olan kiiciiklerin kocalan tarafmdan fuhsa tesviki hali 
bu maddede tasrih edilmemis ve bu balin, eezayi agirlastirma sebebi teskil etmesi liizumu ise derkar 
bulunmus olduffundan dordiincii fikrada yazrlr (kimseler) kelimesinden sonra metne bir (koca) ke-
limesi ilave edilmek suretile madde duzeltilmistir. 

Madde 457 : Eshas aleyhine olan eiiriimlerde taarruz edilen kimselerin teaddiidii halinde mii-
teselsil bir sue, degil miiQtemi suclar husule gelir. Suclu taarruz ettigi kimselere ayni saik tahti te-
sirinde hareket etmis olsa dahi yine bu kimselerin adedince miq islemis olur. Oiinkii ayni saik muh
telif kasd curmiler viicuda getirmistir. 

Madde 459 : Bu maddenin bir numarali bendini teskil eden fikradaki (sonuncu) kelimesi, ma-
tufunaleyhi olan 456 nei maddenin dordiincii fikrasi olarak yazilmasi lazim gelmekle kanunun mak-
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sadina muvafik olarak bu suretle diizeltilerek madde yeniden yazikm^tii*. 

Madde 468 - 472 : Ceza kanununun degistirilrmesi lazimgelen hiikiimleri arasinda (Kasten c,ocuk 
diisiirmek ve diisiirtmek ciirumleri) unvanile bes maddeden * ibaret bulunan bir fasil vardir ki 
bu i'asli ihtiva eden maddeler eski italyan ceza kanunundan alinmis ve almirken yapilan bazi de-
gisiklikler de bu giinkii ihtiyaci teinin etmokten 50k uzak bulunmustur. Mesela bu madd'elerdeki 
kayid ve sartlara gore gocuk dusiirtme i'ilinin cezalandinlabilmesi igin mutlaka alat ve ilag kul-
lanmak lazimdir. Alat ve ilae. kullanmaksizm yapilan diisurtmeler cezadan kurtulmaktadir. Bun-
dan baska bu fasildaki i'iiller ie,in mevzu olan cezalar, bu giinkii cemiyetin ihtiyacini korumaga da 
kafi gelmemektedir. Bu sebebledir ki yeni Italyan ceza kanunu goz oniine almarak bu fasildaki 
maddeler yerine bir (jok ihtimalleri kapsayan fiiller ve bu fiillerin ehemmiyetlerile miitenasib ce
zalar konmustur. 

Maddeler yazilirken Italyan kanun vazimm tabi oldugu sisteme bakilarak maksad gocuk dii-
siirmenin oniine gecjnek ve nesli korumak olduguna gore maddelere, tatbikatta bir gok guQliikler 
doguran bir takim luiumsuz kayidler koymaktan c,ekinilmistir. Nitekim kanunun bir §ok "ihtimal
leri kavramasma mani teskil eden (alat ve ilacj kayidleri kanunun ibaresinden Qikanlmis ve su-
reti umumiyede gocuk diisurmenin cezalandirilmasi goz online almmistir. Bu itibarla maddenin 
yaziksmda gerek ilaela ve ger^k aletle ve gerek vurmak, ogrnak ve her hangi bir suretle olursa ol-
sun Qoeuk diisiirmek kastile yapilan i'iil ve hareketlerin cezadan kurtulmamasma dikkat edilmi§-
tir ve yine bu maksadladir ki gebe olmayan kadinlar iizerinde bu maksadla fiil ve hareketlerde 
bulunanlar i^in de ayrica ceza tayin edilmistir. Bu layiha ile temin edilmek istenen basliea mak
sad nesli korumak olduguna gore : A - (Jocuk yapmak kabiliyetinden mahrum etmek maksadile n-
zalarile baskalan iizerinde yapilan fiil ve hareketlerle bu t'iiL ve hareketlere l'iza gosterenlerin, 
B - Halki yocuk yetistirmege mani vasitalar kullanmaga alenen tesvikte bulunanlarm, C - Firen-
gi ve belsoguklugu hastaliklarile musab olubda bu hastaligi baskalarama asilayanlarm. 

Fiil ve hareketleri de ceza tehdidi altinda ceza kanunuiia naklolunmustur. Bunlar yeni Ital
yan ceza kanununda aynen meveuttur. 

Her ne kadar 1593 numarali umumi hifzissihha kanununun 110 nou maddesi mucibince ziihre-
vi hastaliklardan birine musab olanlardan, hastaliklarmi baskalarina bulastiranlarcn ayni kanu
nun 290 nci maddesi mucibince tiirk ceza kanununun 459 ncu maddesine gore cezalandirila-
caklari yazili bulunmakta ise de firengi ve belsoguklugu hastaliklarmi umumi hifzissihha ka
nunundan ayirarak bu hastaliklarm ehemmiyetile miitenasib agir bir ceza tehdidi altina almak 
lazimdir. Hususile tedbirsizlik veya dikkatsizlik neticesinde bir kimseye cismen eza verecek bir 
fiil ve harekette bulunanlara ceza tertib etmekte olan tiirk ceza kanununun 459 ncu maddesinde 
derpi§ edilen cezalar; sugtan zarar gorenlerin bu fiil ve hareketler dolayisile istigalattan mah
rum kaldiklari miiddet ve maruz kaldiklari maluliyet ve saire nazan dikkate almarak muhte-
lif ihtimaller iizerine tertib edilmistir. Bu itibarla da firengi ve belsoguklugu hastaliklarmi bu-
lastiranlara bu maddenin layikile tatbikina imkan elvermemektedir. Bu dusiincelerledir ki firen
gi ve belsoguklugu hastaliklarmi bulastiranlar i^in ceza kanununa ayri bir hiikiim konulmustur. 
Bundan baska hastaligi kasten asilayanlarm hareketleri daha agir oldugu i^in bunlarin cezasi da 
daha agir olarak saptanmistir. 

Madde 516 : Mezkur maddenin ikinci fikrasinm matufunaleyhi olan 493 ncii maddenin 4 ve 5 
nci fikralan 2275 numarali kanunla degistirilmis olmakla ona gore bu madde de diizeltilmistir. 

Madde 521 : Kanunumuzun 521 nci maddesinin birinci fikrasinda ba§kasma aid bir hayvani ol-
diirmek ve ise yaramayacak hale koymak fiilleri mevcuttur. Bu fikrada zarar mevzubahs olmadigi halde 
ikinci fikrada ika olunan zarar hafif ise diye ayri bir hiikiim mevzuu bulunmaktadir. 

UQUILCU fikrada da hayvanm kiymetine noksan gelmis olmasi halinden bahsedilmektedir. 
Layiha birinci fikrasile her lie. fikra hukmiinii toplamis ve hakimi, hiiriyeti baglayici ceza ile para 

cezasi arasinda muhayyer birakmistir. 
Ikinci fikranm mevzuu; surii veya kiime halinde bulunan hayvanlarla sigir ve at gibi biiyiik hay-

vanlardir. 
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Surii ve kiime halinde bulunan hayvanlardan iic, veya daha ziyadesi ve sigir ve at einsinden buyiik 

hayvanlardan bir tanesi oldurulurse sugtan zarar gorenin miiraeaat ve sikayetine bakilmaksizin dogru-
dan dogruya takibat yapilaeaktir ve cezasi da alti aydan dord seneye kadar hapistir. 

Son fikrasi ise kanunumuzun aynidir. 
Sigir taibiri bakariye ve at cinsi f eresiye mukabilinde almmistir. 
Madde 522 : Ciiriim mevzuu olan seyin veya islenen zararin miktari kiymet^e 30k veya az olmasi 

halinde cezanin gogaltilip azaltilmasinda esas oiau nisbetlerin iki had arasinda miitedair olarak konul-
mus olmasi, §okluk veya azlik derecesine gore o hadler arasinda ceza tayinini miimkiin kdacagina ve 
fou da maksadi temin edebilecegine nazaran kanun metninde gokluk veya azlik bahsinde dahi bir takim 
dereceler miilahazasina ve 0 derecelere gore tenzilat nisbet ve derecelerinin de tayinine mahal kalma-
yacagmdan bazan cezayi, nevinin en az haddinden de asagiya indirilebilen miiteaddid tenzil sebeble-
rinin birlesmesi haline karsi hakimi biisbiitiin ceza vermemek vaziyetinden kurtararak kanunun mak
sadi dairesinde hareketine iktidar ve irade vermis olmak iizere 522 nci madde metni ona gore tadil 
olunmustur. 

Madde 577 : Kanunumuzun 577 nci maddesi 1) Hayvanlara karsi insafsizca hareket, 2) Luzumsuz 
yere dovmek ve yaralamak, 3) Asikar siirette haddinden fazla yorulacak derecede zorlamak unsurlanni 
havidir ve ibu fiillerin cezasi da on liraya kadar hafif para eezasindan ibarettir. 

Bu madde hiikmu, ibu giinkii ihtiyaQlari tatmin edemediginden degistirilmesine liizum gcrulimistiir. 
Layiha: 1) Hayvanlara zuliim yapmak, 2) Zaruret olmaksizin haddinden fazla yormak, 3) Hasta-

liklari veya yaslari sebebile elverisli olmadiklari islerde kullanmak, 4) tskence etmek, 5) Ilmi ve tedrisi 
maksadla bile olsa umumi veya umuraa ac,ik veya umumun gorebilecegi yerlerde canli hayvanlar iize-
rinde aci ye istikrah hislerini uyandiracak siirette tecriibelere girismek, 6) Hayvanlari biiyiik elem 
ve izdirabi mustelzim olan oyunlarda kullanmak gibi unsurlari havidir. 

Ceza 200 liraya kadar hafif para cezasidir. §u kadar ki, yalniz 6 numara ile gosterilen halde ceza 
altida bir nisbette agirlastirilmakta ve birden dorde kadar gosterilen hallerde fail hay van suriicusii ise 
bu cezadan baska meslek ve sanatin tatili cezasi da ilave olunmaktadir. 

Madde 589 : Ceza kanununun 589 ncu maddesi, ceza evleri teskilat ve tesisati icra olununcaya 
kadar igtima ve tekerriir kaidelerinin tatbikmdamiinferid hapse ilave olunacak miiddete bir misli 
zam icrasmi emir ve ifade eden bir hukiimdur. 

Bu kaidelerin sekli vc sureti bu layihada iltizam olunan degismelerle tebdil olununca bu mad-
deye liizum kalmamis olacagmdan madde hiikmiiinun kaldinlmasi lazim gelmistir. 
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HttKtTMETtN TEKLlFl 

Tiirk ceza kanununun bazi •maddilerini degi^ti-
ren hanun lauihasi 

MADDE 1 — Tiirk ceza kanununun bazi mad-
deleri a§agida yazili §ekillerde degi§tirilerek, 
numaralari hizalarmda yazili maddeierin yerine 
konmusjjtur: 

Madde : 5 
Dordiincii maddede yazili ciiriimlerden 

ba§ka bir Tiirk, Tiirk ceza kanununun as-
gari haddi iic, seneden agagi olmamak iizare 
hiirriyeti baglayici bir cezayi miistelzim 
ciirmii yabanci memleketlerde igledigi ve ken-
disi Tiirkiyede tutuldugu takdirde Tiirk ceza 
kanununa gore cezalandirriir. Ancak garecegi 
cezanin altida biri indirilir ve oliim ve miiebbet 
agrr hapis cezalan yerine on seneden on be§ 
seneye kadar agir hapis cezasi hiikmolunur. 
Miiebbet siirgiine bedel iic seneden a§agi olma
mak iizere muvakkat siirgiin cezasi verilir. 

Bir Turkiin yabanci memlekette i§ledigi 
curmun cezasi iig seneden az oldugu takdirde 
hakkinda takibat icrasi mutazarnr olan sahsin 
veya yabanci Hiikumetin §ikayetine baglidrr. 

Eger magdur yabanci ise bu filin, i§lendigi 
mahal ceza kanununda cezayi miistelzim olma-
'si §arttir. 

Madde : 6 
Dordiincii maddede yazili ciiriimlerden 

baska bir yabanci Tiirk ceza kanununca 
en a§agi haddi bir seneden eksik olmayan 
ve §ahsi hiirriyeti baglayici bir cezayi miistel
zim ciirmii yabanci memleketlerde Tiirkiyenin 
veya bir Turkiin zararma i§ledigi ve kendisi 
Tiirkiyede bulundugu takdirde Tiirk ceza ka-
nunu mucibince ceza goriir. Fakat bu cezanin 
ugte biri indirilir ve oliim ve miiebbet agir hapis 
cezalan yerine on seneden on be§ seneye kadar 
agir h'apis cezasi hiikmolunur. Miiebbet siirgiine 
bedel iic seneden a§agi olmamak iizere muvak
kat siirgiin cezasi verilir. 

Ancak bu bapta takibat yapilmasi Adliye 
vekilinin talebine veya zarar gbren §ahsm §i-
kayetine baglidir. 

Eger curiim diger bir yabancmm zararma i§-
lenmi§ ise fail Adliye vekilinin talebi iizerine 
a§agidaki §artlar dairesinde birinci fikrada be-
yan olunan hiikiimlere gore cezalandirilir: 

1 - Tiirk kanununca hiirriyeti baglayici 

ve a§agi haddi iic seneden eksik olmayan ce
zayi miistelzim bir fiil olmak, 

2 - ladei miicrimin muahedesi bulunmamak 
veyahut iade keyfiyetine ciirmiin irtikab edil-
digi mahallin ve ne de failin mensub oldugu 
Devletin Hiikumeti tarafmdan kabul edilme-
mi§ bulunmak, 

Bir Tiirk veya yabanci, Tiirk ceza kanunu
nun 8 nci babinm iigiincii faslmdaki su^lari ya
banci memleketlerde islerse resen takibat ya-
pilarak o fasilda yazili maddelerdeki cezalaria 
cezalandirilir. 

Madde : 14 
Muvakkat agir hapse mahkum olupta 

cezasmm iki seneden a§agi olmamak iizere 
- iigte ikisini ve hapse mahkum olupta 
cezasmm - bir seneden asagi olmamak iizere ya-
rismi bitirmis olanlar hapisane disinda ve agik 
havada galistirilabilirler. 

Kiigiikler ve hafif hapse mahkum olanlar 
ceza miiddetile bagli olmaksizm agik havada- ga-
listirilabilirler. 

Madde : 24 
Hafif para cezasi bir liradan 200 lira-

ya kadar tayin olunacak bir meblagm 
tediyesinden ibarettir. Hapis yerine hafif ha
pis olmak sartile 19 ncu maddenin son bas fik-
rasi hiikmii bu ceza hakkinda da tatbik olunur. 

Madde : 26 
Kanunda musarrah cezanin azami had

di bir ay hapis veya hafif hapis veyahut 
otuz lira agir ve hafif para cezasmi geg-
medigi takdirde hafifletici sebepler mevcud olur 
ve fail ewelce bir ciiriimden veya bir aydan 
fazla hafif hapsi miistelzim bir kabahatten do-
layi mahkum olmamis bulunursa mahkeme ver-
digi cezanm yerine mahkuma adli tevbih yapil-
masma karar verebilir. 

Adli tevbih mahkumun ahvali mahsusasma 
ve sugun islenmesindeki sekil ve suret ve hiisnii-
niyete gore yapilan bir tekdirdeki ihlal olunan 
kanun maddesinin ahlaki ciheti ve islenmis olan 
filin neticeleri izah olunmak suretile hakim ta
rafmdan mahkeme huzurunda mahkuma alenen 
tevcih edilir. 
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Eger mahkum tevbih igin mahkemeye davet 
olundugu halde gelmez veya tevbihi hiirmetle 
telakki eylemez ise i§ledigi sug igin mahkemenin 
tayin ettigi ceza tamamile icra olunur. 

Umumi mahkemelerden evvelce big bir mah-
kumiyeti bulunmamis olan ve nihayet iig aya 
kadar hapis ve hafif hapis cezasile mahkum 
olan kimsenin tahkikat ile anlasilacak hal ve 
ahlaki, miisaid oldugu surette cezasi talebi ha-
linde mahkemece para cezasma gevrilebilir. An-
cak bu ceza kabahat mahkumiyetinde yiiz ve 
ciiriimde iig yiiz liradan asagi olamaz. 

Bu para cezasmi 19 ncu maddede gosterilen 
miiddet iginde ve o maddedeki sartlar dairesin-
de veremedigi takdirde mahkum bulundugu ha
pis cezasi infaz olunur. 

Bu fikra hiikmu 159, 227, 286, 291, 294, 419, 
420, 421, 422, 435, 491, 494 ncii ve 503, 508 nci 
maddelerde yazili ciiriimlere tatbik olunamaz. 

ilk defa olarak mahkum oldugu hapis ve 
hafif hapis miiddeti bir ayi gegmeyen kimse 
hakkmda yukaridaki fikra hiikmii resen tatbik 
olunabilir. 

Madde : 30 
Muvakkat cezalar, gun ay ve sene hesabile 

tatbik olunur. Bir gun, 24 saat, bir ay 30 giin-
diir. Bene resmi takvime gore hesab edilir. 

Muvakkat cezalar igin bir giintin ve para 
cezalarmda on kurusun kiisuru hesaba katilmaz. 

Madde : 55 
Fili isledigi vakit on bes yasini bitirmis olup-

ta 18 ya§mi bitirmemis, olanlar hakkmda a§agr-
daki kaidelere tevfikan ceza tayin olunur: 

1 - Oliim ve miiebbet agir hapis cezalan ye-
rine on seneden on be§ seneye kadar agir hapis 
cezasi hukmolunur. 

2 - Miiebbet siirgune bedel iig seneden a§a-
gi olmamak iizere siirgiin cezasi verilir. 

3 - On iki seneyi gegen muvakkat cezalar, 
altidan on seneye kadar ve altidan on iki se
neye kadar cezalar iig seneden alti seneye kadar 
indirilir. 

4 - Diger hallerde cezanin yansi ve para ce-
zalannin iigte biri indirilir. 

5 - Amme hizmetlerinden memnuiyet ve em-
niyeti umumiye nezareti altina alinmak cezala-
n hig tatbik edilmez. 

Cezanin gektirilmesine ba§landigi tarihte on | 
sekiz ya§ini bitirmemi§ olanlar hakkmda hiirri-
yeti baglayici cezalar, onlara mahsus ceza evle-

rinde veya biiyiiklere mahsus ceza evlerinin 
hususi kisimlarinda gektirilir. Bunlar on sekiz 
ya§ini gegtikleri zaman eger mahkum olduklan 
ceza miiddeti iig seneden ve geri kalan miiddeti 
iki seneden fazla ise biiyiik mahkumlann bu-
lunduklari ceza evlerine naklolunurlar. Ancak 
bunlardan gegirdikleri miiddet igindeki hal ve 
durumlarma nazaran layik goriilenler hususi ce
za evinde veya biiyiiklere mahsus ceza evlerinin 
hususi kisimlarinda alikonabilirler. 

Eiikmun infazma ba§landigi tarihte on se
kiz ya§mi bitirmi§ ve.mahkum olduklan ceza 
miiddeti iig seneden az bulunmu§ olup ta geg-
mi§te§i hallerine nazaran hususi ceza evinde ve
ya biiyiiklere mahsus ceza evlerinin hususi ki
simlarinda bulundurulmalari daha uygun gorii-
lenlerin cezalan bu evlerde gektirilir. 

Yukaridaki iki xikrada yazili mahkurniar 
yirmi ya§ini bitirmeltiri akabmde her halde bii
yiiklere mahsus ceza evlerine naklolunurlar. 

Madde : 62 
£»ir kimse islemegi kastettigi curiim 

icrasma teailuk eden biitxin fiilleri ik-
mal etmis iakat ihtiyarinda olmayan bir sebep-
ten dolayi o curiim meydana gelmemis ise kanun-
da yazili olmayan yerlerde fnl oliim ve miiebbet 
agir hapis cezasmi miistelzim oldugu takdirde 
miitesebbus hakkmda on bes, seneden a§agi ol
mamak iizere muvakkat agir hapis ve miiebbet 
siirgiin cezasmi miistelzim olursa bes sene hapis 
cezasi hukmolunur. Sair hallerde o curiim igin 
verilecek cezanin altida birinden iigte birine 
kadari indirilerek hukmolunur. 

Madde : 68 
Miirriyeti baglayici cezalan icab et-

tiren bir kag ciiriim islemis olan §ahsm 
ciiriimlerinden biri igin miiebbet agir hapis ce
zasi tayin olundugu tokdirde diger curiimlerden 
hapsi miistelzim olanlar igin tayin edilecek ce-
zalara bedel miiebbet agir hapsin bir seneden 
iig seneye kadar olan kismmm, mahkumun ge-
celi giindiizlii bir hiicrede yalniz brrakilmak 
suretile gektirilmesine hukmolunur. 

Curumlerden ikisi hakkmda da miiebbet agir 
hapis cezasi tayin edilmek iktiza ettigi takdirde 
miiebbet agir hapsin ilk bes senesinin mahku
mun gceli giinduzlii bir hiicrede yalniz brrakil-
masi suretile gektirilmesine hukmedilir. 

Madde : 69 
Bir neviden olarak hiirriyeti baglayici 
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cezalan icab ettiren birden fazla cii
riim islemis olan kimse hakkmda tayin edile-
cek en agrr cezaya diger cezalar mecmuunun 
yarisi ilave olunur. 

§u kadarM bu suretle hiikmolunacak ceza 
yakunu agrr hapis ve hapiste 30 ve siirgiinde 
yedi bucuk seneyi gegemez.) 

Madde : 70 
Muvakkat agrr hapis ve hapis cezalarmm 

hukmedilmesini icabetiren birden fazla ciiriim 
islemis olan kimse hakkmda agrr hapis cezasi-
nm tayinini, miistelzim fiil miiteaddid ise 69 
ncu madde dahi tatbik edilmek suretile tayin 
edilecek agrr hapis cezasma, hapsi miiltezim 
ciiriim icin verilecek cezanm yarisi ilave olu
nur. Boyle bir halde hapis cezasmm hiikmedil-
mesini icap ettiren ciiriim birden fazla ise 
yine 69 ncu madde tatbik edilmek suretile tes-
bit olunacak cezanm yarisi agrr hapis ceza
sma ilave edilir. 

Bu maddenin tatbikinde dahi hiikmolunacak 
agrr hapis veya hapis cezalan 69 ncu maddenin 
son fikralarda yazili miktari gegemez. 

Madde : 71 
Muvakkat siirgiin cezasmm tertibini istil-

zam eden bir ciirmiin, hiirriyeti baglayici diger 
muvakkat cezayi icabettiren bir ciiriim ile bir
lesmesi halinde siirgiin cezasmm. iicde biri di
ger cezaya zammolunur. 

Miiebbed siirgiin cezasmm tertibini istilzam 
eden bir ciirmiin, hiirriyeti baglayici muvakkat 
cezayi icabettiren bir ciiriim ile birlesmesi ha
linde bu son citrine verilecek cezanm iicte ikisi 
cektirildikten sonra siirgiin cezasmm cektiril-
mesine hiikmolunur. 

Yukariki iki fikrada yazili olan ve hiirri
yeti baglayici muvakkat cezalan icabettiren cii-
riimler miiteaddid ise, bunlar icin once S9 ve 
70 nci maddeler tatbik edilmek suretile verile
cek ceza tesbit edildikten sonra, sozii geoen 
fikralar tatbik olunur. 

Muvakkat siirgiin cezasmm tertibini istil-
zam eden bir veya bir kac ciiriim, miiebbed siir
giin cezasmi icabettiren bir ciiriim ile birles-
mesi halinde, bu cezalarm yerine tig seneden 
bes seneye kadar agrr hapis cezasi verilir. 

Miiebbed siirgiin cezasmm tertibini miistel
zim iki veya daha ziade ciirmun birlesmesi ha
linde, on seneden 20 seneye kadar agir hapis 
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veya hapis cezasi hukmolunur. 

Madde : 73 
Bir veya bir kag ciiriim ile hafif hapsi miis

telzim bir veya bir kag kabahatin birlesmesi 
halinde, ciiriim igin tayin olunan ve bir kag cii
riim islenmis ise yukariki maddelere gore tes
bit edilen cezaya, verilecek hafif hapis cezasi 
mecmuunun iicte birisine miisavi bir miiddet 
zammolunur. 

Madde : 77 
Gegen maddelerde gosterilen kaideler bir 

sahis hakkmda ceza hiikmolunduktan son
ra bu sahsm hiikiimden ewel bir ciiriim 
daha islemis olmasindan dolayi tekrar muha-
kemesi iktiza eyledigi takdirde dahi tatbik olu
nur. 

Ikinci ciiriim hiikmolunan cezanm katilesti-
gi veya icrasma baslandigi esnada islemis oldu-
gu surette igtimaa esas tutulan cezaya zammo-
lunacak cezalarm gegen maddelerde gosterilen 
nisbetleri iicte ikiden asagi ve beste dortten yu-
kan olamaz. 

Ewelki ceza ne olursa' olsun bunu igtima 
kaidesine esas tutacak mahkeme son ciirme ' t 
koyan mahkemedir. 

Madde : 81 
Bir kimse bes seneden ziyade miiddet-

le bir mahkumiyete ugradiktan sonra ce
zasmi gektigi veya ceza diistiigii tarihten 
itibaren on sene ve diger cezalarda bes sene 
iginde baska bir ciiriim daha islerse yeni cii-
riimden dolayi verilecek cezanm asagi haddi 
hiikmolunamaz. • 

Yeni ciirme ewelki mahkumiyete sebeb olan 
ciiriim cinsinden ise hiikmedilecek ceza altids, 
birden iigte bire kadar artmlrr. 

Ancak ikinci ciiriim igin tayin edilecek ce
zaya tekerriirden dolayi zammi iktiza eden mik-
tar, hig bir suretle ewelki ciiriim igin hiikme-
dilmis olan cezalarm en agirmdan ziyade olarak 
tayin olunamaz ve ewelki veya sonraki cii-
riimlerden biri para cezasi veya siirgiin ve di-
geri baska bir ceza oldugu takdirde tekerriir
den dolayi yapilacak zam miktarmin tayininde 
19 ncu veya krrkmci maddelerde yazili nisbet 
kaideleri tatbik olunur. 

Madde ; 82 
I Miiebbed agrr hapis cezasma mah-
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kum olan kimse diger bir ciirum isledigi tak-
dirde cezasi asagrdaki sekilde agrrlastirilir: 

1 - Sonraki ciiriimden dolayi mahkuma bir 
seneden ziyade agir hapis veya hapis cezasi ve-
rilirse, bunun yerine bir seneden bes seneye 
kadar kismmm mahkumun geceli gundiizlii bir 
hiicrede yalniz birakilmasi suretile gektirilmesi-
ne hiikmolunur. 

2 - Sonraki ciiriimden dolayi da mahkuma 
miiebbed agir hapis cezasi tayin edilirse hak-
kinda oliim cezasi hiikmolunur. 

3 - Sonraki ciiriimden dolayi mahkume mii
ebbed siirgiin cezasi tayin edilirse bunun yerine 
agir hapis cezasinin iig senesinin geceli gimdiiz-
lii bir hiicrede yalniz birakilmasi suretile gekti-
rilmesine hiikmolunur. 

Madde : 83 
Miiebbed siirgiin cezasma mahkum. olan 

kimse yine miiebbed siirgiin cezasmm ta-
yinini miistelzim bir ciiriim islerse, bu
nun yerine tig sene agir hapis cezasi hiikiim 
ve infaz edildikten sonra siirgiin cezasmm gek-
tirilmesine devam olunur. 

tkinci ciiriimden dolayi miiebbed agir hapis 
cezasi verilirse, bu cezanm iig senesi, mahkum 
geceli gundiizlii bir hiicrede yalniz birakilmak 
suretile gektirilir. 

tkinci ciiriimden dolayi bir seneden fazla 
agir hapis veya hapis cezasi tayin edilirse, bu 
cezaya alti da bir zam olunarak gektirildikten 
sonra ve, ikinci ciiriimden dolayi bir sene veya 
daha hafif bir ceza tayin edilirse bu ceza gek
tirildikten sonra, siirgiin cezasmm infazma de
vam olunur. 

Madde : 84 
Tekerriir halinde hiikmedilecek agrr para 

cezasmm 19 ncu maddeye gore tahvili halinde 
hapis miiddeti iki seneyi gegemez. 

Madde : 85 
l§ledigi ciiriimlerden dolayi her defa-

sinda iig aydan artik olmak iizere iki defa 
veya daha fazla hiirriyeti baglayici ceza-
larla mahkum olan kimse, 81 nci maddede yazili 
miiddetler iginde, yine hiirriyeti baglayici bir 
cezanm verilmesini icab ettiren bir ciiriim i§ler-
se mahkum olacagi ceza miiddetine bu miidde-
tin yansi zammolunur. Bu zam agir hapiste on, 
hapiste be§ ve siirgiinde iig seneyi gegmez. 

16 — 
tKlNCl KtTAB 

Ciiriim ler 

BlRlNCt BAB 

Devletin §ahsiyetine kar§i curiimler 

Birinci fasil 

Devletin arsvuluml §ahsiyetine kar§i curiimler 

Madde : 125 
Devlet topraklarmm tamammi veya bir 

kismmi yabanci bir Devletin hakimiyeti 
altina koymaga veya Devletin istiklalini 
tenkise veya vahdetini bozmaga veya Dev
letin hakimiyeti altinda bulunan topraklardan 
bir kismmi Devlet idaresinden ayirmaga matuf 
bir fiil isleyen kimse oliim cezasile cezalandm-
hr. 

Madde : 126 
Devlet aleyhine silah kullan veya Tiir-

kiye ile harb halinde bulunan bir Dev
letin ordusunda hizmet kabul eden vatanda§ 
miiebbet agir hapis cezasile cezalandinlir. Ya
banci Devlet kuvvetlerine kumanda eden veya 
bunlari sevk ve idareye miiteallik bir vazife de-
ruhde eden vatanda§ hakkinda oliim cezasi ve-
rilir. 

Harb esnasmda, diisman Devlet topragmda 
bulunupta bu .Devlet kanunlarmin .tahmil etti-
gi bir mecburiyeti ifa zaruretile mezkur fili 
i§leyen kimseye ceza verilmez. 

Bu bab hiikiimlerme gore her hangi bir se-
beple Tiirk vatandasligi sifatini kaybeden kim
se dahi vatanda§ sayilir. 

Tiirkiye Devleti tarafindan Devlet olarak 
tanmmi§ olmasa bile haklarinda muharib mu-
amelesi yapilan siyasi kumeler dahi Tiirkiye 
Devleti ile harb halinde bulunan Devlet gibi 
telakki edilir. 

Madde : 127 
Yabanci Devletin Tiirkiye Devleti aleyhine 

harp agmasi veya hasmane hareketlerde bulun-
masi igin yabanci ile anla§an veya bu maksada 
matuf fiiller i§leyen kimse on seneden a§agi ol-
mamak iizere agir hapis cezasile cezalandinlir. 

Harp vukubulursa oliim cezasi hiikmolu
nur. Hasmane hareket vukua gelirse miiebbet 
agir hapis cezasi verilir. 
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Tiirkiye Devletinin bitaraflik ilanma veya 

bitarafligm muhafazasma veyahud harp ila
nma mecbur kilmak veya mecbur kilmaga ma
tuf muameleler yapmak igin yabanci ile anla-
§an kimse bes, seneden on be§ seneye kadar 
agir hapis cezasile cezalandinlir. 

Bu anlasma matbuatla propaganda yapmak 
icin vaki olmu§ ise htikmolunacak ceza tigte 
bire kadar arttinlir. 

Milli menfaatler aleyhinde hareketlerde bu-
lunmak maksadile yabancidan velevki bilvasi-
ta olsun kendisi veya baskalan igin para veya 
her hangi bir menfaat veya vait kabul eden 
vatandas, eger fiil daha agir bir ctirum tesjkil 
etmiyorsa tig seneden on seneye kadar agir 
hapis ve be§ yiiz liradan iki bin be§ yiiz liraya 
kadar agir para cezasile cezalandinlir. 

Ayni ceza para veren veya sair menfaat te-
min veya vadeden yabanci hakkmda da tatbik 
olunur. 

A§agidaki hallerde ceza tigte bir nisbetin-
de arttinlir: 

1 - Fiil harp esnasinda i§lenmi§ ise, 
2 - Para veya menfaat matbuat vasrtasile 

propaganda yapmak igin verilmis, veya vade-
dilmi§ ise. 

Madde : 128 
Tiirkiye Devletini harp tehlikosine ma-

ruz kilacak sekilde Hiikumetin izni ol-
maksizm yabanci bir Devlet aleyhine as-
ker toplayan veya diger hasmane hareketler
de bulunan kimse be§ seneden on seyene kadar 
agir hapis cezasi ile cezalandinlir. Eger harp 
vukua gelirse miiebbet agir hapis cezasile ceza
landinlir. 

Hasmane hareketlcr, yalniz yabanci bir Hti-
kumet ile munasebeti bosacak veya Tiirkiye 
Devletini veya Tiirk tebaasim mukabelei bil-
misle maruz kilacak mahiyette ise verilecek 
ceza iki seneden on seneye kadar agir hapistir. 

Siyasi miinasebet miinkati olur veya mu
kabelei bilmisil vukua gelirse verilecek ceza tig 
seneden on seneye kadar agir hapistir. 

Madde : 129 
Harb zamanmda Tiirkiye Devleti za-

rarma, dtismanm askeri hareketlerini 
kolaylastirmak veya Tiirkiye Devletinin askeri 
hareketlerine zarar vermek maksadile yabanci 
ile anlasan ve yahut ayni gayelere matuf fiiller 

isleyen kimse on seneden asagr olmamak tizere 
agir hapis cezasile cezalandinlir. Maksadi ba
sil olursa oltim cezasi verilir. 

Harb zamanmda diisman Devlete erzak ve 
iase maddeleri veya Tiirkiye Devletinin zaran-
na kuUanilabilecek sair seyler veren kimse bun-
lari velevki bilvasita vermis olsa bile bes sene
den asagi olmamak iizere agir hapis cezasile 
cezalandinlir. 

Harb zamanmda diisman Devlet lehine ya-
pilan istikrazlara ve tediyelere istirak eden 
veya buna mtiteallik muameleleri kolaylastiran 
kimse bes seneden asagi olmamak iizere agrr 
hapis cezasile cezalandinlir. 

Son iki fikra htiktimleri fili harigte isleyen 
yabancilar hakkmda tatbik olunmaz. 

Harb zamanmda ve ikinci fikrada yazili 
haller haricinde bilvasita olsa bile TtirMyede 
oturan yabancilar ve Turkiyede veya yabanci 
memleketlerde oturan vatandaslar diisman Dev
let tebaasile yahut diisman Devlet topraklarmda 
oturan kimselerle ticaret yaparlarsa iki seneden 
on seneye kadar agir hapis ve 2500 liradan asagi 
olmamak iizere emtea degerinin bes misline 
miisavi agir para cezasile cezalandrrilirlar. 

Madde : 130 
Harp zamanmda Devletin silahli kuv-

vetlerinin veya ahalinin ihtiyaglari icin Dev
let veya diger bir amine miiessesesile veya 
amme hizmetlerini ifa veya amme ihtiyag-
larmi temin ile tavzif edilmis bir miiessese ile 
is yapmak veya esya vermek tizere iltizam et-
tigi taahhtitleri kismen veya tamamen ifa et-
meyen kimse iig seneden on seneye kadar agir 
hapis cezasile beraber iki bin bes yiiz liradan 
asagi olmamak tizere taahhtidti vechile yapa-
cagi is veya verecegi esya degerinin iig misline 
miisavi agir para cezasile mahkum edilir. 

Taahhtidtin kismen veya tamamen ifa edile-
memesi bir kusurdan ileri gelmis ise ceza ya-
nya kadar indirilir. 

Ayni htikumler taahhudiin ifa edilememesine 
sebebiyet veren ikinci veya daha sonraM dere-
cedeki mtiteahhitlerle miitevassrtlar ve mtite-
ahhitlerin mtimessilleri hakkmda da tatbik olu
nur. 

Harp zamanmda yukanki fikralarda yazili 
taahhiitlerini ifa etmemek igin hile yapan kim-
seler on seneden asagi olmamak tizere agir 
hapis cezasile beraber bes bin liradan asagi 
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olmamak iizere taahhudii veghile yapacagi is 
veya verecegi esya degerinin bes misline mii-
savi agrr para cezasile cezalandrrilir. 

Madde : 131 
Askeri olan veya Devletin miisellah kuv-

vetlerinin hizmetine tahsis edilmis bulu-
nan gemileri, hava vasrtalarmi, nakil va-
srtalarmi, yollari, miiesseseleri, depolan, 
ve diger askeri tesisati - bunlar heniiz ikmal 
edilmemis olsalar bile - kismen veya tamamen 
velev muvakkat bir zaman icin olsun tahrip 
eden veya kullanilmayacak bir hale getiren 
kimse seMz seneden asagi olmamak iizere a|pr 
hapis cezasile cezalandrrilir. 

Asagidaki hallerde oliim cezasi verilir. 
1 - Fiil TiirMye ile harp halinde bulunan 

bir Devletin menfaati igin islenmis olursa. 
2 - Fiil Devletin harp hazrrliklarmi veya 

harp k u w e t ve kabiliyetini veya askeri hare-
ketlerini tehlikeye koymus ise. 

Fiili bunlari elinde bulunduran veya muha-
faza yahud murakabesi ile miikellef olan kim-
senin kusuru neticesile vukua gelmis veya sa 
dece kolaylastrrilmis olursa o kimse hakkmda 
bir seneden bes seneye kadar agrr hapis ce^as* 
hukmolunur. 

Madde : 132 
Devletin emniyetine veya dahili ya-

hut beynelmilel siyasi menfaatine ta-
alluk eden evrak veya vesikalan tamamen veya 
kismen ortadan kaldiran, yok eden veya taklit 
eden veya muvakkaten dahi olsa bu evrak ve 
vesikalen galan veya tahsis olundugu mahalden 
bas,ka bir yerde kullanan kimse sekiz seneden 
as,agi olmamak iizere agir hapis cezasile ceza-
landinlir. 

Devletin emniyeti ve yukanda yazili menfa-
atleri namma gizli kalmasi lazimgelen maluma
ti elde eden kimse iic seneden on seneye kadar 
agir hapis cezasile cezalandrrilir. 

Eger bunlar salahiyetli makamlarm ne§ir 
veya i§aasmi menettigi malumattan ise verile-
cek ceza iki seneden sekiz seneye kadar agir 
hapis cezasidir. 

Yukariki fikralarda yazili fiiller Devletin 
harb hazrrliklarmi veya harb kuwe t ve kabili
yetini veya askeri hareketlerini tehlikeye koy
mus, ise oliim cezasi verilir. 

Bu bab hiikiimlerine nazaran Devletin siyasi 
menfaati namma gizli kalmasi lazimgelen malu-

mat arasmda, dahili veya beynelmilel siyasi 
sebeplerle ne§rolumnayan Hiikumet muamelele-
rine miiteallik malumat ta dahildir. 

Madde : 133 
Devletin emniyetini veya dahili veya 

beynelmilel siyasi menfaati namma gizli 
kalmasi lazrm gelen malumati, siyasi veya 
askeri casusluk maksadile elde eden kimse on 
bes, seneden a§agi olmamak iizere agir hapis ce
zasile cezalandrrilir. 

A§agidaki hallerde oliim cezasi hukmolunur: 
1 - Fiil Tiirkiye ile harb halinde bulunan bir 

Devletin menfaati namma i§lenmi§ ise, 
2 - Fiil, Devletin harb hazrrliklarmi veya 

askeri kudret ve kabiliyetini veya askeri hare
ketlerini tehlikeye koymus, ise, 

Salahiyetli makamlarm ne§ir veya is,aasmi 
menettigi malumati siyasi veya askeri casusluk 
maksadile elde eden kimse on seneden asagi ol
mamak iizere agir hapis cezasile cezalandrrilir. 

Fiil, Tiirkiye ile harb halinde bulunan bir 
Devletin menfaatine islenmis ise miiebbet agir 
hapis cezasi hukmolunur. 

Fiil, Devletin harb hazirliklarmi veya aske
ri kuwet ve kabiliyetini veya askeri hareketle
rini tehlikeye koymus ise oliim cezasi verilir. 

Madde : 134 
132 ve 133 ncii maddelerde yazili olan 

suglar, evrak veya vesikalan elinde bu-
lunduran veya malumata malik olan kimsenin 
kusurile vukua gelmis, veya bu suretle vukuu 
kolaylastrrilmis olursa bu §ahis hakkmda bir 
seneden bes seneye kad?r agir hapis cezasi hiik-
molunur. 

Eger Devletin harb istihzarati veya askeri 
kudret ve kabiliyeti yahut askeri hareketleri 
tehlil:eye konmus ise iic seneden on bes seneye 
kadar agir hapis cezasi verilir. 

Bu ciiriimler, Devletin askeri menfaati na
mma girilmesi menedilmis olan yerlerin veya 
toprak, su ve hava mintakalarmin muhafazasi 
ve nezareti ile miikellef olan kimsenin kusuru 
yiiziinden vukua gelmis veya kolaylastinlimis 
ise ayni ceza hiikmolunur. 

Madde : 135 
Asagrda yazili suglari isleyen kimseye 

bir seneden bes seneye kadar hapis cezasi verilir. 
1 - Devletin askeri menfaati namma giril

mesi menedilmis, olan yerlere veya toprak, su 
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veya hava mintakalarma gizlice veya igfal ile 
giren; 

2 - 132 nci maddenin iki ve 3 ncii fikralariie 
133 ncii maddede yazili ciiriimleri i§lemege ya-
rayan ve elde bulundurulmasi igin me§ru sebeb 
gosterilmeyen vasitalarla sozii gegen yerlerde 
veya mmtakalarda yahut sminrlarinda tutulan; 

3 - 132 nci maddenin 1 nci fikrasmda yazili 
malumati tedarik etmege yarayan ve elde bu
lundurulmasi igin mesru sebeb gosterilmeyen ve-
sikalarla veya her hangi bir §ey ile yakalanan; 

Bu fuller harb zamaninda i§lenirse verilecek 
ceza iig seneden on seneye kadar agir hapistir. 

Madde : 136 
132 nci maddenin 2 nci ve 3 ncii f ikralarmda 

yazili malumati ifsa eden kimse bes seneden 
asagi olmamak iizere hapis cezasile cezalandi-
rilir. 

Fiil, harb zamaninda islenmis veya Devle-
tin harb istihzaratmi veya askeri kudret ve 
kabiliyetini veya askeri hareketlerini tehlikeye 
koymus ise agir hapis cezasi on seneden a§agi 
olamaz. 

Suglu, siyasi veya askeri casusluk maksa-
dile hareket etmis ise bu maddenin 1 nci fikra
smda yazili olan halde miiebbet agir hapis ve 
2 nci fikrasmdaki halde blum cezasi hukmolu-
nur. 

Bu cezalar bu maddede yazili olan malu
mati elde eden kimseler hakkmda da tatbik 
olunur. 

Eger fiil suglunun kusuru yuziinden vuku 
bulmus ise birinci fikrada yazili hal igin alti 
aydan iki seneye ve ikinci fikradaki hallerden 
birinin mevcudiyeti takdirinde iig seneden on 
bes seneye kadar agir hapis cezasi verilir. 

Madde : 137 
Salahiyetli makamlarm nesir ve isaasmi men-

ettigi malumati ifsa eden veya askeri daire-
ler tarafmdan nesrine miisaade olunan havadis-
ten baska kara, deniz ve hava kuvvetlerinin 
yapacaklan hareketlere ve miidafaa vasrtalarma 
dair makaleler veya fikralar yazan ve yahut 
askerlik etrafmda havadis nesir ve isaa eyleyen 
Mmse iig seneden asagi olmamak iizere hapis 
olunur. 

Fiil harb zamaninda islenir ve yahut Dev-
letin harb istihzaratmi veya askeri kudret ve 
kabiliyetini veya askeri hareketlerini tehlikeye 

koyarsa verilecek agrr hapis cezasi on seneden 
asagi olamaz. 

Suglu siyasi veya askeri casusluk maksadile 
hareket etmis ise bu maddenin birinci fikra
smda yazili halde on bes seneden asagi olma
mak iizere agir hapis cezasma mahkum edilir. 
ikinci fikrada yazili hallerde oliim cezasi verilir. 

Bu cezalar bu maddede yazili olan hallerde 
ayni maksatla malumat elde etmis olanlar hak
kmda da tatbik olunur. 

Eger fiil suclunun kusuru yuziinden vuku 
bulmus ise birinci fikrada yazili olan halde alti 
aydan iki seneye ve ikinci fikradaki hallerden 
birinin mevcudiyeti takdirinde iig seneden on 
bes seneye kadar agir hapis cezasi verilir. 

Madde : 138 
A - Vazifesi veya hizmeti dolayisile ogren-

digi veya Devletin emniyeti namma gizli kal-
masi lazimgelen fenni kesif veya ihtiralari 
yahud yeni smai tatbikati, kendisinin veya 
baskasmm menfaatine olarak gerek memuri-
yet veya hizmeti sirasmda ve gerek bu sifa-
tm zevalinden sonra kullanan memur veya 
amine hizmetini ifa ile miikellef olan kimse 
bes seneden asagi olmamak iizere agir hapis 
ve bes yiiz liradan asagi olmamak iizere agir para 
cezasma mahkum edilir. 

Eger fiil Tiirkiye ile harp halinde bulu-
nan bir Devletin menfaati icin isjenir veya 
Devletin harp istihzaratmi veya askeri kudret 
ve kabiliyetini veya askeri hareketlerini teh
likeye koyarsa suclu oliim cezasile cezalandin-
lir. 

B - Tiirkiye Devleti tarafmdan yabanci bir 
memlekette Devlet i§lerini gormege memur 
edilen kimse, kendisine verilen vazifeyi sada-
katle ifa etmezse bu fiilden milli menfaate za-
rar gelebildigi takdirde be§ seneden a§agi ol
mamak iizere agir hapis cezasile cezalandinlir. 

0 - 129 ncu madde ile ondan sonraki mad-
delerde ve 153 ve 161 nci maddelerde yazili 
ciirumler harp halinde Tiirkiye Devleti ile 
miittefik veya miisterek olan bir Devletin za-
rarma olarak islendigi takdirde dahi tatbik olu
nur. §>u kadar ki bu hususta takibat yapilmasi 
Adliye vekaletinden izin verilmesine baglidrr. 

Bu maddelerde yazili ciiriimlerin islenece-
gini haber alipta zamaninda Devlet memurla-
rma haber vermegi ihmal edenler ciirmiin veya 
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te§ebbusiin vukuu halinde alti aydan az olma-
mak iizere hapsolunur. 

Madde : 139 
Harp zamanmda Devletin selameti namina 

nesrolunan emir ve kararlara kasten muhalif 
harekette bulunanlar bir seneden alti seneye 
kadar agrr hapse mahkum olurlar. 

Madde : 140 
Devletin itibar veya niifuzunu kiracak se-

kilde, memleketin dahili vaziyeti hakkmda 
yabanci memlekette kasti mahsus ile yalan veya 
miibalagali haberler veya havadis nesri veya 
teblig eden veya milli menfaatlere zarar vere-
cek surette her hangi faaliyette bulunan va-
tandas, be§ seneden a^agi olmamak iizere agir 
hapis cezasile eezalandinlir. 

Madde : 141 
Memleket dahilinde bir ictimai smifm diger-

leri iizerine hakimiyetini, §iddet kullanmak su
retile, tesis etmege veya igtimai bir smifi §id-
det kullanarak, ortadan kaldirmaga veya mem
leket dahilinde te§ekkiii etmis iktisadi veya ic
timai nizamlan §iddet kullanarak devirmege 
matuf cemiyetler te§kili igin te§ebbiis ve tahri-
katta bulunan, veya teskil veya sevk ve idare 
eden kimse be§ seneden on iki seneye kadar 
agir hapis cezasile eezalandinlir. 

Memleket dahilinde, cemiyetin siyasi veya 
hukuki her hangi bir nizammi §iddet kullana
rak ortadan kaldinlmak gayesini istihdaf eden 
cemiyetler te§kili iqin tesebbiiste bulunan veya 
te§kil veya sevk ve idare eden kimse de ayni 
cezaya diigar olur. 

Bu cemiyetlere istirak eden kimse iki sene
den dort seneye kadar hapis cezasile eezalandi
nlir. 

Milli hissiyati sarsmaga ve zayiflatmaga 
matuf faaliyette bulunan veya boyle bir faali-
yet yapmak isteyen cemiyetler te§kili igin te-
§ebbiis ve tahrikatta bulunan veya te§kil ve
ya sevk ve idare eden kimse bir seneden iic, se
neye kadar hapis cezasile eezalandinlir. 

Mezkur cemiyetlere i§tirak eden kimse alti 
aydan iki seneye kadar hapsedilir. 

Fesihleri emrolunan mezkur cemiyetleri, sah-
te nam altmda veya miivazaa §eklinde olsa da-
hi yeniden teskil edenler hakkmda yukarida ya-
zili cezalar iigte bir nisbetinde arttirilarak hiik-
molunur. 

20 — 
Madde : 142 
Memleket dahilinde bir ictimai smifm dige-

ri iizerine hakimiyetini §iddet kullanmak sure-
tile tesis veya ictimai bir smifm siddet kullan
mak suretile ortadan kaldirilmasmi veya mem
leket dahilinde te^ekkiil etmi§ iktisadi veya igti-
mai nizami §iddt;t kullanmak suretile devirmek 
veyahut cemiyetin siyasi ve hukuki her hangi 
bir nizammi tahrib etmek icin propagandada 
bulunan kimse bir seneden be§ seneye kadar ha
pis cezasile eezalandinlir. 

Propaganda milli hissi sarsmak veya zayiflat-
mak iqia yapilirsa ceza, alti aydan iki seneye 
kadar hapistir. Yukariki hiikiimlerde yazili fi-
illeri methii istihsan eden kimse de ayni ceza
ya mahkum olur. 

Madde : 143 
Hiikumetin miisaadesi olmaksizin ilmi veya 

insani mahiyette olanlar haricinde beynelmilel 
mahiyeti haiz olan cemiyetleri veya miiessesele-
ri veya bunlarm §ubelerini memleket dahilinde 
tegkil veya sevk ve idare eden kimse alti aya 
kadar hapis ve iki yiiz liradan as,agi olmamak 
iizere agir para cezasile eezalandinlir. 

Miisaade, sahte beyanat ile alinmis, ise bir 
seneden be§ seneye kadar hapis ve be§ yiiz lira-
dan asagi olmamak iizere agir para cezasile ee
zalandinlir. 

Miisaade alinmaksizm te§kil edilmis. olan 
boyle bir cemiyete veya miiesseseye veya bun
larm §ubesine memleket dahilinde i§tirak eden 
kimse 200 liradan asagi olmamak iizere agir pa
ra cezasma mahkum edilir. 

Merkezi hari^te olan beynelmilel mahiyeti 
haiz cemiyet ve miiosseselere Hiikumetin miisa
adesi olmaksism is,tirak eden memleket dahilin
de mukim vatanda§a da ayni ceza verilir. 

Madde : 144 
Tiirkiye ile harb halinde bulunan bir Dev-

letten akademik derece veya §erefler, unvan ve
ya ni§anlar ve sair fahri riitbeler; mezkur dere
ce, §eref, unvan ve niganlara ve riitbelere aid 
maa§ veya sair menfaatler kabul eden vatanda§ 
bir seneye kadar hapis cezasile eezalandinlir. 

Madde : 145 
Turk sancagmi veya Devletin diger bir ha-

kimiyet alametini tahkir kasdile kaldiran veya 
yirtan, bozan yahud sair suretlerle tezlil eden 
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kimse bir seneden iig seneye kadar hapis olu-
uur. 

Bayraktan baska bir sey iizerinde milliyeti 
anlatmak igin mevcud olan milli renkleri tahkir 
maksadile kaldiran, yirtan, bozan yahud sair 
suretlerle tezlil eden kimse hakkinda dahi ayni 
ceza verilir. 

Eger fiil yabanci bir memlekette bir Tiirk 
tarafindan irtikap edilirse ceza yarrya kadar 
arttirilir. 

Madde : 153 
Askerleri, kanunlara karsi itaatsizlige veya 

yeminlerini bozmaga veya askeri inzibat vazife-
lerini veya askerlik sanatlerine dahil diger va-
zifelerini ihlale te^vik eden veya kanunlara, ye-
minlerine, inzibat veya sair askeri vazifelere 
muhalif hareketleri methii istihsan yolunda as-
ker oniinde sozler sarfeden kimse; fiil daha agir 
bir ciiriim te§kil etmedigi takdirde srrf bu fiil-
den dolayi bir seneden iig seneye kadar agir 
hapis cezasile cezalandrrilrr. 

Fiil alenen islenmis ise, verilecek ceza iki se
neden bes seneye kadar agir hapistir. 

Fiil harb zamanmda islenmis ise ceza iki kat 
verilir. 

Fiil asagida yazili hallerde islendigi takdir
de ceza kanununa gore aleni olarak islenmisi sa-
ydir. 

1 - Matbuat vasitasile veya her hangi bir 
propaganda vasitasile; 

2 - Umumi veya umuma agik bir mahalde 
ve bir gok Mmseler huzurunda; 

3 - Toplanan mahal veya igtimaa istirak 
edenlerin adedi veya toplantmm mevzu ve ga-
yesi itibarile hususi mahiyeti haiz olmayan bir 
igtimada, Devletin zabrta kuwetlerine karsi bu 
fiilleri isleyenler hakkmda da ayni hiikiimler 
tatbik olunur. 

Madde : 159 
Buytik millet meclisini veya Hiikumetin sah-

si manevisini veya ordu veya donanmasmi ya
hud Tiirkliigii tahkir ve tezyif edenler bir sene
den tic. seneye kadar hapis olunur. 

Fiil, dort ytiz sekseninci maddenin ikinci 
fikrasmda beyan olunan vasrtalardan birile ve-
yahud Buyiik Millet Meclisinin ve Htikumet ile 
ordu ve donanmayi ve Tiirkliigii temsil eden he-
yetlerin huzurlarmda islenmis olursa verilecek 
ceza lie seneden asagi olamaz. 

Turkiye Ctimhuriyeti kanunlarma sovenler 
alti ayi gegmemek iizere hapis olunur ve otuz 
liradan yiiz liraya kadar agir para cezasma mah
kum olur. 

Madde : 161 
Harp zamanmda diisman karsismda milletin 

mukavemetini kirabilecek §ekilde kambiyolarm 
krymetini diisurmege veya itibari amine senet-
leri veya hususi senetler veya sair kiymetli ka-
gitlarm fiatlari iizerinde tesir icra etmege ma-
tuf hareketlerde bulunan kimse be§ seneden 
asagi olmamak iizere agir hapis ve bin liradan 
a§agi olmamak iizere agir para cezasile ceza-
landirilrr. 

Eger suglu yabanci ile anlasarak hareket 
etmi§ ise agir hapis cezasi on seneden ve diis* 
mania anla§ma neticesinde hareket etmis ise 
agir hapis cezasi on bes seneden asagi olamaz. 

Telas, ve heyecani mucib olacak veya umu
mi efkari zafa ugratacak sekilde yalan veya 
miibalagali haberler nesir ve teblig eden veya 
milli menfaatlara zarar verecek sekilde faali-
yette bulunan kimse alti aydan a§agi olmamak 
uzere agir hapis ve bu fiilleri diisman karsi
smda milletin mukavemetini azaltmak maksa
dile i§lemis ise bes seneden asagi olmamak 
iizere agir hapis cezasile cezalandmlir. 

A§agida yazili hallerde ceza on bes seneden 
asagi olamaz. 

1 - Fiil propaganda ile veya askerlere ya-
pilan telkinat ile islenmis olursa. 

2 - Suglu sugunu yabanci ile anlasma neti
cesinde islerse, 

Suglu diisman ile anlasarak hareket etrais 
ise verilecek ceza miiebbet agir hapistir. 

Madde : 168 
Her kirn 125, 131, 146, 147, 149, 156 nci mad-

delerde yazili ciirumleri islemek igin silahli ce-
miyet ve gete te§kil eder yahud boyle bir ce-
miyet ve getede amirligi ve kumandayi ve hu
susi bir vazifeyi haiz olursa on seneden asagi 
olmamak iizere agir hapis cezasma mahkum 
olur. 

Cemiyet ve cetenin sair efradi bes seneden 
on seneye kadar agir hapisle cezalandirilir. 

Madde : 171 
125, 131, 133, 146, 147, 149, 156 nci maddeler-

de yazili ciiriimlerden birini veya bazilarmi hu
susi vasrtalarla islemek iizere bir kag kisi ara-
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larmda gizlice ittifak ederlerse bunlardan htr 
biri asagida yazili cezalari goriir. 

1 - Yukandaki fikrada yazili ittifak 125, 
131, 133, 156 nci maddelerde yazili eiiriimlerin 
yapilmasma clair ise sekiz seneden on bes se
neye kadar agir hapis cezasi hiikmolunur. 

2 - Bu ittifak 146, 147 nci maddelerde gos-
terilen ciiriimlerin icrasma miiteallik ise dort 
seneden on iki seneye ve 149 ncu maddede 
gbsterilen ciiriimlerin icrasma aid ise tig sene
den yedi seneye kadar agir hapis cezasi verilir, 

Giirmun icrasma ve kanuni takibata baslan-
niazdan evvel bu ittifaktan tjekilenler ceza gor-
mezler. 

Madde : 172 
64 ve 65 nci maddelerde yazili haller ha-

ricinde her kim meydanlarda ve toplanma ma-
hallerinde alenen ahaliyi 125, 131, 146, 147, 
149, 156 nci maddelerdeki ciiriimlerden birini 
islemege tahrik ederse yalniz bu hareketin 
den doiayi, eger tahrik ettigi fill 125 131, 156 
nci maddelerdeki fiillerden ise iic seneden be^ 
seneye kadar ve 146, 147 ve 149 ncu maddeler
deki fiillerden ise iki seneden dort seneye ka
dar agir hapis cezasi hiikmolunur ve her iki 
takdirde elli liradan asagi olmamak iizere 
agir para cezasi alinir. 

Kanunun birinci babinda yazili ciiriimle-
rin ierasi zamanmdi, ciiriim faili baska bir cii
riim daha i§lemis oldugu surette 78 nci mad-
denin taibikindan Iiasil olaoak ceza altida bir 
miktar arttirilir. 

Madde : 173 
127 nci madenin ikinci fikrasils 128, 140, 

143 ve 161 nci maddelerde yazili ciiriimler 
hakkmda takibat yapilabilmesi Adliye veka-
letinden izin verilmesine baglidir. 

Ceza kanununa gore harp zamani tabirin-
de eger harp vukua gelmisse ssferborlik zama
ni da dahildir. 

Birinci bapta yazili, ciiriimler igin hiikmo-
limacak agir hapis cezalanna Emniyeti umumi-
ye idaresinin nezareti altma alinma cezasi da 
ilave olunur, 

Madde : 228 
Devlet memmiarmdan her kim bir sahis 

veya memur hakkmda memuriyetine aid vazi-
feyi iraiistimal ederek kanun ve nizainm tayin 

! ettigi ahvalden bas.ka suretle kayfi bir mua-
I mele yapar veya yapilmasmi emreder veya et-
j tirirse bir aydan bir seneye kadar hapse mah-
I kum olur ve bunda hususi bir maksadi dahi 

mevcud oldixga anlasihrsa cezasi iigte bire ka-
i dar arttirilir. 

Memuriyetimn icrasmda litzumsuz yere sert 
nruaiiieleleilb bir s.ahsni kanun hiikmiine veya 
Hiikumetin emirlerine itaat etmemesine sebeb 

I olan memur dahi yukanki fikrada yazili olan 
j coza iL; cti.alandiril.ir. 

| Madde : 237 
j Evlenmeleri kanunia memnu kimselerin bu 
| memnuiyetierini bildikleri halde akitlerini ya-
I pan evlenme memurlarile bunlan evlenmege 
| sevkeden veya evlenmelerine riza gosteren veii 
| veya vasileri tic, aydan iki seneye kadar hapso-
| lunurlar. 
| Kanuni sebepier disinda kanuni §artlan yap-
| maksizm evienme kagidi veren memur, bir ay-
| dan ac seneye kadar hapsolunur. 
j Kanunia evlenme akitlerinin yapilmis ol'lu-
| gunu gosteren kagidi gormeden bir evlenmenin 
| dini merasimini yapanlar hakkmda dahi ayni 
I ceza hiikmolunur. 
j Dini merasim yaptirmak suretile birletjip 
| kan koca gibi yasayan erkek ve kadmlar ve ev-
| li oldugu halde bu suretle diger bir kadmla 
! birlesip kan koca gibi yasayan erkeklerle erke-
| gin evli oldagunu bildigi halde bu suretle birle-
i §en kadmlar iic aydan bir seneye kadar hapis 
j ve otuz liradan a§agi olmamak iizere agir para 
| cezasma mahkum olurlar. 

Bu suretle birle^enler arasinda hizmet mu-
i kavelesi gibi sair namlarla bir mukavele yapil-
j mis, ise bu takdirde yukanki cezalar ii<jte bir-
! den asagi olmamak iizere arttirilir. 
| Mahalle ve koy muhtarlan, dini merasim 
| yaptirmak suretile birlesip k a n koca halinde 
: yasadiklarma muttali olduklan kimseleri bir ay 

iginde yazi ile miiddeiumumilige bildirmege 
l mecburdurlar. 
| Bu mecburiyeti yapmayan muhtarlar birinci 
! defasmda sulh mahkemesi kararile be§ liradan 
j a§agi olmakak iizere hafif para cezasile ve t o 
| kerriirii halinde bir aya kadar hafif hapis ces.i-
| sile mahkur olurlar. 

| Madde : 276 
| Bir kimse, saklanmak iizere kendisine res-
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men teslim olunan merhun ve mahciiz vcya her 
hangi bir suretle vaziyet edilmis, olan ta§mabilir 
mail kendisinin veya ba§kasmm menfaati icin 
saklar veya sahibine veya basjkalarma verir ve
ya degi§tirir veya lazim gelenlere teslimden 
kagmirsa tic aydan iki seneye kadar hapse ve on 
be§ liradan ytiz liraya kadar agrr para cezasma 
mahkum olur. 

Bu malm kiymeti gayet az ise veya ciirmun 
faili esyayi, takibata baslanmazdan evvel geri 
verirse ceza altida birden yariya kadar indirilir. 

Madde : 298 
Bir kimse, kanun dairesinde tevkif olunduk-

tan sonra tevkif evinden veya haricte gali^ma 
yerinden kacarsa iki aydan alti aya kadar hap-
solunur. 

Bu sue §ahislara karsi siddet kullanarak ve
ya kapi veya pencere kirarak veya duvar dele-
rek veya kacmaga mani olacak vasitalan bo-
zarak i§lenmis olursa alti aydan on sekiz aya 
kadar hapis cezasi verilir. . 

Madde : 299 
Muvakkat agir hapis ve hapis ve hafif ha

pis ve muvakkat siirgiin cezalarma mahkum 
olanlar ceza evlerinden veya di§anda gali§ma 
yerinden veya siirgiin olduklari yerden kacar-
larsa hapis mahkumlarmm geri kalan miiddet-
lerine asil ceza muddetinin altida birinden ticte 
birine kadar zammolunur. Muvakkat siirgiin 
mahkumlarmm geri kalan mahkumiyetleri hap
se cevrilir. 

Eger bu sue yukariki maddede yazili olan 
vasitalara miiracaat edilerek islenmi§ olursa 
asil ceza miiddeti iigte birinden yarisma kadar 
arttirilir. 

Miiebbet siirgiin cezasma mahkum olan kim
se ikamete mecbur edildigi yerden kacarsa on 
iki aydan on sekiz aya kadar agir hapis cezasi 
gektirildikten sonra siirgiin yerine gbnderilir. 

Miiebbet agir hapse mahkum olan kimse ce
za yerinden kacarsa cezasmm iki senesi geceli 
giindiizlii bir hiicrede yalniz basina kalmak 
iizere cektirilir. 

Madde : 309 
Hiikmen kendi yedi nezi olup ta miistehlik-

lere teslim kilrnan gayri menkul mallari tekrar 
zabit ve isgal eden veya mahcuz gayri menkul 
mail vaziyet tarihinden sonra tahrib eyleyen 

kimse tic, aydan tig seneye kadar hapis olunur. 
ve 30 liradan yuz elli liraya kadar agrr para ce-
zayi nakti almrr. 
zasi almir. 

Muhafaza edilmek iizere resmen kendi elin-
de birakilan tasmabilir mail yok eden veya tes
limden kacman veya bu suretle baskasma tes
lim edilen mall alan kimse bir aydan bir sene
ye kadar hapsolunur. 

Eger bu ctirtim muhafizmm mtisamahasm-
dan ileri gelmis ise yuz liraya kadar agir para 
cezasi verilir. 

Madde : 337 
Taklid veya tagyir edilmis olan kanuni dam-

ga ve isaretleri veya her ne suretle olursa olsun 
tagyir edilmis olan bleu veya tarti aletlerini ba§-
kalarmm zarnrma kullananlarla Hilaliahmer veya 
Salibiahmer idare ve tcskilatma bir ilisikleri olma-
digi halde hususi ve sahsi mtiesseselerden Hilali
ahmer veya Salibiahmer bayrak, kurdele ve sa-
ir alametlerini kullananlar iki aydan bir seneye 
kadar hapis ve on liradan 200 liraya kadar agrr 
para cezasile cezalandmlir. 

Ticaret yaparken veya ammeye agik olan 
ticaret yerlerinde taklid veya tagyir edilmis 
olan kanuni damga veya isaretleri veya her ne 
suretle olursa olsun tagyir edilmis olan oleti 
veya tart i aletlerini elinde bulunduran kimseye 
de ayni ceza verilir. 

Madde : 346 
Bir kimse sahtekarlik curmiinde ortakligi ol-

maksizm sahte bir varakayi bilerek kullanir ve
ya onunla menfaat temin ederse mezkur varaka 
resmi evraktan ise, 342 ve hususi evraktan ise, 
345 nci maddelere gore ceza gortir. 

Madde : 350 
1 - Huviyet cuzdanlarmi, ntifus tezkerele-

rini, pasaportlan ve ruhsatnameleri taklit 
edenler veya bunlarrn yazilarmi degistirenler, 

2 - Bu gibi sahih vesikalan kimlere ita kilm-
mis ise onlardan baskasma veya diger bir me-
kan ve zamanda verilmis gibi gbstermek mak-
sadile degistirenler yahut bunlarm sihhat ve 
i t iban icfri lazim gelen tasdik muamelesini ve 
matlub olan sartlarmi sahte olarak ifa kilmmis 
gibi gbsterenler, 

3 - Boyle taklit edilmis veya degistirilmis nti
fus tezkere ve htiviyet cuzdani vepasaport ve 
ruhsatnameleri kullanan ve kullanmak maksa-
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dile baskalarma teslim ve ita eyleyenler; 
Bir aydan sekiz aya kadar hapis cezasma 

mahkum olurlar, 

Madde : 404 
403 ncii maddede yazili seyleri kullnanlar 

veya yanmda bulunduranlar iki aydan alti aya 
kadar hapis ve bes yuz liraya kadar agir hapis 
cezasma mahkum edilirler. 

Bunlari kullanan kimsenin aliskanligi iptila 
derecesinde ise alti aydan eksik olmamak sar-
tile selaihi tibben tebeyyiin edinceye kadar has-
tanede tevkif ve tedavisine hiikmolunur. Has-
tane bulunmayan yerlerde ise bu kabil kimse-
ler hastane bulunan yerlere sevkedilir. 

Madde : 414 
Her kim on bes yasmi bitirmeyen bir kiicu-

giin irzma gegerse tig seneden asagi olmamak 
iizere agir hapis cezasma mahkum olur. 

Eger bu fiil cebir ve siddet veya tehdid kul-
nrimak suretile veya akil ve beden hastaligm-
dan veya failin filinden baska bir sebepten 
dolayi veya failin kullandigi hileli vasrtalarla 
file mukavemet edemeyecek bir halde bulu
nan bir ktigiige karsi islenmis olursa agir ha
pis cezasi yedi seneden asagi olamaz. 

Madde : 415 
Her kim on bes yasmi bitirmeyen bir ktigti-

gtin irz ve namusuna tesaddiyi mutazammm bir 
fil ve harekette bulunursa bir seneden ve bu 
fil ve hareket yukarrki maddenin ikinci fikra-
smda yazili sartlar iginde olursa iki seneden 
asagi olmamak iizere hapis olunur. 

Madde : 416 
On bes yasmi bitiren bir kimsenin cebir ve 

siddet kullanmak suretile rrzma gegen ve ya-
hut akil ve beden hastaligrndan veya kendi fi
linden baska bir sebepten veya kullandigi hi
leli vasitalardan dolayi file mukavemet edeme
yecek bir halde bulunan bir kimseye karsi bu 
fili isleyen kimse tig seneden asagi olmamak 
iizere agir hapis cezasile cezalandirilir. 

Fasil : 2 

Kiz, kadin va erkek kaqvrmak ve ahkoymak 

Madde : 429 
Her kim heniiz on be§ ya§ini doldurmamis, 

olan bir kimseyi cebir ve tehdid veya hile ile 

bir tarafa kaginr veya bir ycrde alikorsa a§a-
gidaki fikralara tevakan cezalandirilir: 

1 - Kacinlan veya alikonulan kimse erkek 
ise faili iki seneden tig seneye kadar hapsolu-
nur. 

2 - Kiz veya kadin ise tig seneden a§agi ol
mamak iizere hapsolunur. 

3 - Kacinlan veya alikonulan kimse erkek 
olsun, kadin olsun, fili seni, vukubulmu§ ise 
faili hakkmda on seneden a§agi olmamak iize
re agir hapis cezasi hiikmolunur. 

Madde : 430 
Bundan evvelki maddede beyan olunan se-

kilde kacinlan veya alikonulan kimse, erkek, 
kiz veya, kadin olsun on be§ ya§mi doldurmu§ 
ise faili bir seneden tig seneye kadar hapsolunur. 

Kacinlan veya alikonulan kiz veya kadin 
kocali ise veyahud kaginlan veya alikonulan 
kimsenin cebren irzma gegirilmi§ ise faili hak
kmda be§ seneden. asagi olmamak iizere agir 
hapis cezasi hiikmolunur. 

Madde : 431 
Kaginlan veya alikonulan kimse heniiz on 

bes, ya§mi bitirm.emi§ oldugu ve hakkmda bir 
guna cebir ve tehdid veya hile yapilmayarak 
kaginlma veya alikonulma keyfiyetine kendisi 
muvafakat eylemis bulundugu takdirde kaci-
ran veya alikoyan sahis alti aydan iki seneye 
kadar hapsolunur. 

Maddde : 432 
Yukanki maddelerde yazili curtimlerden 

birinin faili kacirdigi veya alikoydugu kimse
yi nihayet 24 saat zarfmda ve bir guna teca-
viiz vukubulmaksizm kacinldigi evev veya ai-
lesinin evine getirmek yahut ailesi tarafm-
dan almmasi miimkiin olan emniyetli diger bir 
yere birakmak suretile o kimsenin serbestisini 
bilihtiyar iade ederse kaginlan veya alikonu
lan kimse kag yasinda olursa olsun ceza bir ay
dan bir seneye kadar hapistir. 

Madde : 433 
Yukanki maddelerde yazili oiiriimlerden 

biri mahza evlenmek maksadile i§Ienmi§ ve 
bir guna tecavuz vukubulmamis, ise fail hak
kmda tayin olunacak ceza iigte birden yarrya 
kadar indirilir. 
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Madde : 434 
Kacinlan veya alakonulan kiz veya kadin ile 

maanim veya mahkumlardan biri arasinda ev-
lenme vukuunda koca hakkmda hukuku amme 
davasi ve htikum verilmis ise cezanm gektiril-
mesi tecil olunur, 

Miiruru zaman haddine kadar erkek tara-
fmdan haksiz olarak vukua getirilmis bir se-
beble bosanmaya htikmedilirse takibat yenile-
nir. Ewelce htiktim verilmis ise ceza gektirilir. 

Bu madde hukiimleri 414, 415, 416 nci mad-
deleri hakkmda da caridir. 

Evlenen maznun veya mahkum hakkmda 
hukuku amme davasmm veya cezanm tecilini 
miistelzim olan haller fiilde methali olanlar 
hakkmda dava ve cezanm dusmesini mtistel-
zimdir. J 

Madde : 435 
Her kim on bes, yasmi doldurmamis olan bir 

ktigtigti kandirarak fuh§a te§vik eder ve bunun I 
yolunu kolaylastinrsa iki seneden eksik olma-
mak iizere hapsolur.ur ve yiiz liradan be§ yiiz 
liraya kadar agir pnra cezasi alinir. 

Kandirmak keyfiyeti ktigtigtin usuliinden ve
ya karde§lerinden biri, yahut veli veya vasisi; 
muallim veya mtirebbisi, yahut hizmetkarlan 
veya nezaretleri altma verilen sair kimseler ta-
rafindan vaki olursa fail tig seneden asagi olma- j 
mak tizere hapse mahkum edilir. 

Kandirmak keyfiyeti on be§ yasmi doldur-
mus olup ta hentiz yirmi bir ya§mi bitirmemis. j 
olan kimseler hakkmda vuku bulursa fail alti j 
aydan iki seneye kadar hapsolunur ve elli lira-
dan iki yiiz liraya kadar agir para cezasi almir. 

Kandirmak ctirmti bu maddenin ikinci fikra- [ 
sinda gbsterilen kimseler veya kocasi tarafmdan | 
islonirss faili iki seneden eksik olmamak tizere 
hapsolunur ve yiiz liradan be§ ytiz liraya kadar ! 
agir para cezasi almir. \ 

Yirmi bir yasmi doldurmus olan kiz ve ka- j 
dmlari fuhse tesvik eden koca veya ana veya j 
baba ve kardcg hakkmda alti aydan iki seneye 
kadar hapis cezasi htikmolunur. 

Madde : 457 
456 nci maddede yazili fiillere, 449 ncu I 

maddenin birinci ve tigtincti bentlerinde yazili j 
hal inzimam eder yahut fiil gizli veya a§ikar ! 
bir silah ile veya a§mdirici ceza ile i§lenmi§ | 

olursa asil ceza altida birden tigte bire kadar 
arttinlir. 

Eger fiilde, 450 nci maddenin ikinci ve be-
§inci bendinde yazili haller miistesna olmak tize
re, diger bentlerindeki hallerden biri birlegirse, 
bu birle§en fiil daha agir oldugu takdirde onun 
cezasi ve aksi halde mtiessir fiilin cesasi tigte 
bir nisbetinde gogaltilir. 

Eger fiilde 450 nci maddenin 5 nci bendin
de yazili hal birle§irse suglulann igtimama aid 
kaideler tatbik olunur. 

Madde : 459 
Her kim tedbirsizlik veya dikkatsizlik, ya

hut meslek ve sanaatta acemilik veya nizam, tali-
mat ve emirlere riayetsizlik neticesi olarak bir 
§ahsa cismen eza verecek veya sihhatini ihlal 
edecek bir zarar iras eder, yahut akli melekele-
rinde te§evvti§ husulune sebebiyet verirse: 

1 - 456 nci maddenin birinci ve dordtincti 
fikralarmdaki hallerde takibat icrasi §ikayete 
bagh olmak §artile tig aya kadar hapis veya elli 
liraya kadar agir para cezasi, 

2 - Yine o maddenin ikinci ve tigtincti fikra
larmdaki hallerde tig aydan yirmi aya kadar 
hapis ve ytiz liradan be§ ytiz liraya kadar a£ir 
para cezasi htikmolunar. 

3 - Bir kag ki§i ctirtimden mutazarrir olmu§ 
ise bir numarali bentte hapis cezasi alti aya ve 
agir para cezasi iki ytiz liraya kadar, iki numa
rali bentte hapis alti aydan otuz aya kadar ve 
agir para cezasi ytiz elli liradan a§agi olma
mak tizere htikmolunur. 

Fasil : 4 

Irkm tiimliigii ve sihhati aleyhine ciirvmler 

Madde : 468 
A - Isteyerek gocugunu dti§tiren kadina bir 

seneden dbrt seneye kadar agir hapis cezasi ve-
rilir. 

B - Rizasi olmaksizm bir kadinin gocugunu 
dtistirten kimseye bes seneden on iki seneye 
kadar hapis cezasi verilir. 

Eger bu fiil kadmm olumtine sebeb olmu§ 
ise ceza on iki seneden yirmi seneye ve bedeni 
bir zarar husule gelmi§ ise sekiz seneden on be§ 
seneye kadar hapistir. 

C - Rizasile bir kadmm gocugunu dustirten 
kimse ve bu suretle gocugunu dti§tirni3ge razi 
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olan kadma iki seneden be§ seneye kadar agir 
hapis cezasi verilir. 

Eger bu fiil kadinin oliimiine sebeb olmu§ ise 
ceza, be§ seneden on iki seneye ve bedeni bir 
zarar husule gelmi§ ise iig seneden sekiz seneye 
kadar agir hapistir. 

Madde : 469 
Yukanki maddenin (A) bendinde yazili 

ciirme istirak halleri haricinde vasita tedarik 
etmek suretile gehe bir kadmi eocuk diigiir-
mege tahrik eden kimse alti aydan iki seneye 
kadar hapis cezasile cezalandirilir. 

Madde : 470 
Gebe sanilan bir kadma gocuk dii§iirmek 

icin vasrtalar tedarik eden veya bu kadm 
iizerinde bu maksatla bazi fiillerde bulunan 
kimsenin fili kadinm oliimiine sebeb olmu§ ise 
on seneden on sekiz seneye kadar ve bedeni 
bir zarara sebebiyet vermis, ise zararm derece-
sine gore dbrt yiiz elli altmci madde hiikmiine 
gore cezalandirilir. 

Fiil kadinm nzasile i§lenmi§ ise verilecek 
cezanm tiete biri indirilir. 

Madde : 471 
Ynkaridaki maddelerde yazili olan fiiller, 

kendi §eref ve namusunu veya karisinm veya 
kizinin veya anasmm veya evlatligmin veya 
kiz karde§inin §eref ve namusunu kurtarmak 
icin i§lenmi§ ise verilecek ceza, yandan iigte 
ikiye kadar indirilir. 

Madde : 472 
A - Eiza ve muvafakatlerile bir erkek veya 

kadm iizerinde bazi fiiller yaparak onlarm go
cuk yapmak kabiliyetini yok eden ve bu suret-
le riza gbstererek kendi iizerinde bbyle bir 
fiil ve hareketi yaptiran kimse alti aydan iki 
seneye kadar hapis ve yiiz liradan a§agi olma-
mak iizere agir para cezasile cezalandirilir. 

B - Cocuk yapmaga mani fiil ve hareketle-
rin islenmesine tesvik eden veya bu fiil ve ha-
reketlerin islenmesi icin propaganda yapan 
kimse bir ser^ye kadar pahis veya iki yiiz lira-
dan asagr olmar,?_ak iizere agir para cezasile ce
zalandirilir. Eger fiil kazanc temini gayesile 
islenmis is3 h?r iki ceza birlikte hiikmolunur. 

0 - Firengili oMugimii bildigi veya gbrii-
nuso nazaran veyahud tedavisi altmda bulun-
dugu tabiplerin izahatile bu hastaliga miipte-

la oldugunu bilmesi lazimgeldigi halde hasta
ligmi gizleyerek hastaligin gegmesine sebeb 
olacak bir fiil ve harekette bulunmak suretile 
bir kimseye firengi hastaligmi a§ilayan kimse 
bir seneden ug seneye kadar hapis cezasile ce
zalandirilir. 

Bu suretle belsoguklugu hastaligmi a§ilaya-
rak, vahim surette bedeni bir zarar vukuuna, 
sebebiyet veren kimse de ayni cezaya ugratilir. 

Her iki halde de takibat icrasi sugtan zarar 
goren §ahsm ssikayetine baglidir. 

Eger fail hastaligi bulastirmak maksadile 
hareket etmi§ ise ceza iigte birden yariya kadar 
arttmlir. 

Q - Dbrt yiiz altmis, sekizinci maddenin 
(B) ve (C) fikralarile dort yiiz altmi§ dokuz ve 
dort yiiz yetmi§inci maddelerde ve bu maddenin 
(A) ve (B) fikralanndaki fiilleri i§leyenlerin 
faili sihhi meslek sahibi bir sahis ise verilecek 
ceza ii§te bire kadar arttinlir ve tekerriir ha-
linde sihhi meslegini icradan memnuiyet miieb-
bettir. 

Madde : 516 
Bir Kimse her ne suretle olursa olsun aharm 

menkul ve gayrimenkul malini tahrib ya imha 
eder veya bozar yahut bunlara zarar verirse 
mutazarrrr olan tarafm sikayeti iizerine bir 
seneye kadar hapis ve yirmi liradan elli liraya 
kadar agir para cezasi ile cezalandmlrr. 

Eger ciirum: 
1 - Vazifei memuresinden dolayi 6g almak 

kastile bir memur aleyhinide, 
2 - §ahislara karsi siddet kullanmakla veya 

493 ncii maddenin birinci ve ikinci fikralarmda 
beyan olunan vasitalardan birile, 

3 - Ammeye ait veya amme hizmetine veya 
bir mezhebin ayin ve ibadetine mahsus binalar 
yahut 378 nci inaddede gbsterilen envaa dahil 
askeri binalar ve debboy ve tersaneler ve harb 
gemileri yahut aibideler veya kabristan ve miis-
temilati, 

4 - Setler yahut miisibetlere karsi amme-
nin muhafazasi maksadile insa olunan miida-
faa vasitalari ve sair insaat yahut bir amme 
hizmetine mhsus alat ve isaret, 

5 - Kanal veya sulamaga mahsus nehir ve 
cetvel ve ark ve bu kabilden sair insaat; 

6 - Dikilmis bag gubuklari ve meyvali agag 
ve fidanlari ile seyir ve meydan yerlerindeki 
agaglar, 
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tfeerinde islenirse failin gorecegi ceza UQ j 
aydan iki seneye kadar hapis ve iki yiiz elli li- j 
raya kadar agrr para cezasidir. 

Bu fiiller hakkmda sikayetname itasma ha-
cet kalmaksizm dava takib olunur. 

I 
Madde : 521 j 
Zaruret olmaksizm baskasma ait hayvani j 

oldiiren veya istifade edilemeyeeek bir hale ko- | 
yan veya her ne suretle olursa olsun bunlara j 
zarar veren kinase, zarar goren kimsenin sika- j 
yeti iizerine bir seneye kadar hapis veya on li- ! 
radan iki yiiz liraya kadar para cezsile cezalan- j 
drrilir. I 

Fiil slirii veya kiime halinde bulunan hayvan- [ 
lardan iic. veya daha ziyadesi veya sign* veya | 
at cinsinden hayvanlar iizerinde islenirse alti | 
aydan dort seneye kadar hapis cezasi verilir f 
ve resen takibat yapilir. j 

Tasarrufu altmda bulunan araziye girmis j 
olan tuyur cinsinden hayvanlari zarar ilea 
ettikleri esnada oldiiren kimse cezalandrrilmaz. 

Madde : 522 
Onuncu bapta yazili ciiriimlerin islenmesin-

de ciirmiin mevzuu olan seyin veya islenen zara-
rm krymeti pek goksa mahkeme ciirme mahsus 
olan cezayi iicte birden yarisma kadar arttrrir 
ve eger pek azsa bu nisbet dairesinde eksiltir. 

Krymet tayini igin curmiin mevzuu olan se
yin veya vaki zararin ciiriim islendigi zaman-
daki krymeti nazara almrr. Yoksa failin elde 
ettigi menfaat hesab edilmez . 

Eger fail ayni neviden olan curumlerden do-
layi mukerrir bulunur veya bu babm ikinci 
faslmda yazili curumlerden birini islemis olursa 
cezayi eksiltmege mahal yoktur. 

Madde : 577 
Hayvanlara ziiliim yapan veya zaruret ol

maksizm haddinden fazla yoran veya iskence 
eden veya hastahklari veya yaslan sebebile el-
veri§li olmadiklan iglerde kullanan kimse iki 
yiiz liraya kadar hafif para cezasile cezalandi-
rilir. 

ilmi veya tedrisi maksatla olsa bile umumi 
veya umuma agik veya umumun gorebilecegi 
yerlerde canli hayvanlar iizerinde aci ve istik-
rah hislerini uyandiracak surette tecriibeler ya
pan kimseye de ayni ceza verilir. 

Hayvanlar, biiyiik istirabi veya fena muame-
leleri miistelzim olan umumi oyunlar veya te-
ma§alarda kullanilrrsa ceza altida bir nisbetin-
de arttirilrr. 

Bu maddenin birinci fikrasile derpis edilen 
halde suclu hayvan siirucu veya arabaci gibi 
hayvanlari sevkedenlerden olup ta fili itiyat et-
mi§ ise asil cezaya meslek ve sanatin tatili ce
zasi da ilave olunur. 

MADDE 3 — Ceza kanununun 589 ncu mad-
desi kaldirilmi§tir. 

MADDE 4 — Bu kanim nesri tarihinden iti-
baren meridir. 

MADDE 5 — Bu kanun hukiimlerini icraya 
icra Vekilleri Heyeti memurdur. 

7 - IV -1936 
Bs. V. Ad. V. M. M. V. 

1. tnonii §. Saracoglu 
Da V. Ha. V. Mai. V. 

$. Kaya Dr. T. R. Aras F. Agrali 
Mf. V. Na. V. Ik. V. 

<S'. Arikan A. Qetinkaya C. Bayar 
S. t. M. V. G. I. V. Zr. V. 

Dr. R. Say dam Rana Tarhan Muhlis Erkmen 
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Uyusturucu maddelerin murakabesi hakkmdaki kanunun 28 nci maddejinin degi^tirilme-

sine dair kanun layihasi (1/204) 

T. C. 
BasveMet 

Kararlar mudiirliigu 
Sayi : 6/1511 

18 -V-1936 

Biiyiik Millet Meclisi Yiiksek Reisligine 

Uyusturucu nesnelerin murakabesi hakkmdaki 2313 sayili kanunun 28 nei maddesinin tadili liak-
kmda Oiimriik ve inhisarlar vekilliginee hazirlanan ve Icra Vekilleri Heyetinee 13 -V-J935 te 
Yiiksek Meclise arzr kararlastrrclan kanun layihasi esbabi mucibesile birlikte sunulmustur. 

Basvekil 
/. Inonu 

2313 sayili kanunun 28 nci maddesini degistiren kanun layihnsinm mucib sebepleri 

Uyusturucu nesnelerin murakabesi hakkmdak 2313 sayili kanun hukiimlerine aykiri hareket 
edenlerin muhakemeleri, ihtisas mahkemelerinde goriilmekte ve mahkum olanlardan almacak pa
ra cezalari da, - bunlar amme hukuku para cezalari - ceza kanununuu 19 ncu ve ceza kanununuu 
meriyet mevkiine konmasma dair olan kanunun 6 nci maddelerine gore, Cumhuriyet miiddeiu-
mumilerince ceza ilamlarmm infazi yolile ve icra daireleri elile almmaktadir. 

2313 sayili kanunun 28 nci maddesinde, bu para cezalarmi 1918 sayili kanunun 60 ve 61 nci 
maddeleri hukiimlerine gore dagitilacagi yazilidir. Para cezalarmrn, icra daireleri elile alinmasi 
hem raasrafli hem uznn bir yoldur. Ikramiyelerin bu yiizden gee verilmesile de kanunun istedigi 
tesvik yerine getirilemiyor. 

Tiirk ceza kanununun 403, 404, 405, 406, 407 ve 408 nci maddelerinde yazili su^larm mahiyeti-
ne ve bu suejarin takib ve muhakemeleri isinin ihtisas mahkemelerine verilmesi sebeb ve maksa-
dina ve bunlarm haber verenlere ve tutanlara dagitilacagi 2313 sayili kanunun 28 nci maddesinde 
bildirildigine gore infazlarmm oteki kaeakcjlik para cezalari gibi olmasi tatbikatta da birlik do-
gurur. 

Yukarida sayilan sebepler, maddenin teklif edildigi gibi degistirilmesini yerinde gostermektedir. 

HUKTJAfUTJN TUivLiFi 

2313 say ill kanunun :JS' nci :,uul(h sini (legistir: :i 
ka-nun layihasi 

MADDE 1 — 2313 savili kanunun 28 nci 
maddesi asagida yazildigi gibi degi§irilmi§tir: 

«27 nci maddede yazili suglardan otiirii all-
nacak para cezalari, ili§ikli idarelerce 1918 sa
yili kanunun 56 nci maddesi yolu ile alinir ve 
o kanunun 60 ve 61 nci maddelerine gore dagi-
tilir». 

MADDE 2 
riimege ba§lar. 

Bu kanun ne§ri giiniinden yii-

MADDE 3 — Bu kanunun hukiimlerini Icra 
Bakanlari Heyeti yerine getirir. 13 - V -1935 

Bs. V. 
/. Inonii 

Da. V. 
ti. Kay a 
Mf. Y. 

Ah. Oznu-n 
S. 1. M. V. 

Dr. R. Saydam 

Ad. V. 
S. Sararoc/lu 

Ha. Y. V. 
S. Kaya. 

Na. V. 
A. C clink ay a 

G. 1. V. 
Rana Tarhan 

M. M. V. 
K. Ozalp 

Mai. V. 
F. Ay rah 

Ik. V. 
CY. Bayar 
Zr. V. 

Muhlis Erhmuii, 
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Adliye enciimeni mazbatasi 

T. B. M. M. 
Adliye encumeni 8 - VI -1936 

Karar No. 51 
Ems No. 1/204, 1/495 

Yiiksek Reislige 

7G5 sayili Tiirk eeza kanuimnuti bazi mad-
delerini degistiren vc Adliye vekilligince haziL--
lanarak Basvekaletin 10 - IV - 193G tarih ve 
6/1135 sayili tezkeresile gonderilip eneumenimi-
ze liavale buyurulan kanun layihasi Adliye vekili 
•Siikrii Saracoglu ve eeza isleri Umum mudiirii 
Haydar Naki Yiicekok huzurlarile tetkik ve mii-
talea olundu. 

Biiyiik harp sonunda biitiin medeni diinya 
Devletlerinin siyasal, sosyal ve ekonomik biinye-
lerinde esasli degisiklikler vlieude geldigi ve bu 
giin dahi bu degisikliklerin biiylik bir siiratle 
devam etmekte oldugu ve niilletler arasi miina-
sebetin asrimizda almis oldugu sekil dolayisile 
bu hareketlerin bir §ok del'a mahalli olarak kal-
mayip tesir ve akislerinin her tarafa yayilmakta 
bulundugu ve bu sebeple eski mudevvenatiu ge-
rek dahildeki degisikliklerin, gerek haric,teki-
lerin akseden tesirlerinin dogurdugu vaziyetleri 
karsilamaga kafi gelmedigi ve bundan dolayi bir 
Qok Devletlerin son seneler ieinde eeza kanun-
larini ya tadil veya yeni bastan tanzim eyleims 
bulunduklari ve eski Italyan eeza kanuim esas 
tutulmak ve ayni zamanda milli miicadele so
nunda memleketimizin kavustugu yeni ve mesud 
devrin ihtiyaglan goz oniine alinarak yeni hii-
kiimler de ilave edilmek suretile 192G yilinda 
tanzim edilmis olan Ceza kanunumuzun bir ki-
sim maddelerinin muhtelif kanunlarla tadil edil
mis oldugu ve yine son zamaidarm bazi hadise-
leri delaletile kanunimmzdaki cezai hukiimlerin 
bu hadiseleri siimul dairesine almadigi goriile-
rek Devlet emniyetinin her tiirlii feua hareketle-
re karsi cezai miieyyidelerle mahfuz bulundurul-
masi liizumu tahakk.uk ettiginden bu boslugu 
doldurmak maksadile ceza kanununun ikinci ki-
tabinm (Devletin emniyetine karsi ciiriimler 
bashkli birinci faslina dahil biitiin maddelerin 
tamamen yeniden yazilmasi ve bu vesile ile ka-
nunun diger hiikiimlerinde tashihi icap eden 
maddelerin de duzeltilmesi c,in bu layihanin 
hazirlandrgi mucib sebeplerden ve enciimene ve-

rilen izahlardan anlasilmistir. 
rmeiinieniiniz verilen bu izahlara gore tadil 

teklifinin acil ihtiyac.laa.ri karsilayici mahiyette 
oldiigunu nazara alarak hazirlanmis olan kanun la-
yihaismi esas itibarile kabule deger bulmustur. 

Ancak eeza kanununun meriyet inevkiine 
girdigi giindenberi bir kisim inaddeleri iizerinde 
muhtelif kanunlarla yapilmis ve si nidi yapila-
cak olan tadiller arasindaki ahengin tesisi ve 
sahsi hiirriyeti baglayici cezalarm inf'azi 
usulleriiule kabul edilen degisiklikler dolayisile 
bunlarm miiddetleri iizet'inde yaprlmak icap 
eden azaltma ve eogaltmalarm icrasi ve kanunun 
biiliin hiikiimlerinin bir prensip etrafinda top-
la muasi ioin enciimenimiz, genis ilmi tetkikler 
yaparak ceza kanunumuzun yeni bastan • tanziini 
liizunmna kani olmus ve bu hususun da aynca 
Hiikumetten temenni edilmesini miinasip bul
mustur. 

Hiikumetin dogistirilmesini teklif ettigi her 
bir madde hakkmda ayn ayri gosterdigi muei]) 
sebepler encumenimizce incelenerek miinakase 
edilmis ve bunun sonunda teklif oilman mad-
delerden bir krsmi oldugu gibi bir kismi da 
degisiklikler yapilmak suretile kabul olimmus 
ve ayni zamanda enciimence yapdan tetkikler 
kanunun biitiin madlelerine de tesmil edilorek 
teklif haricinde bir takim maddelerde dahi de
gisiklikler ve diizeltmeler yapilmrstir. 

Kanunun degistirilen her bir maddesi hak-
kindaki enciimenimizin diisiincesi ve mucip 
sebepleri ayn ayn asagida gosterilmistir: 

Madde 1 — Sue, kelimesi kanraum oozalandir-
digi fiil mukabili bir istdah olarak takarriir et-
mis ve ceza muhakemeleri usulii kanunu ile di
ger kanunlara ve hatta eeza kanununun 1933 
yilinda degistirilen bir gok maddelerine de gir-
mistir. Bu istilahm umumi ceza kanununun 
ilk maddesinde tesbit edilmis olmasr enciimen 
ekseriyetince liizumlu goriilerek madde ona 
gore duzeltilmi§tir. 

Madde 3 — Tiirkiye dahilinde sue islemi^ 
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olan fair kimsenin, o sugtan dolayi yabanci memle-
kette mahkum olmasi halinde dahi, Turk mah-
kemelerinde muhakemesi yapilabilecegine dair 
olan bu maddede suglu hakkinda «Mahkum olsa 
bile» ve «Mahkiim olan» tabirleri kullanihnis 
oldugundan beraeti halinde Tiirkiyede muha-
kemesinin yapilamayacagi manasi gikmaktadir. 
Bu notice maddenin vazina sebeb olan .dusjince-
yc uygun degildir. Bu mahzuru kaldirmak igin 
yukarida soylenen kelhneler yerine «Hiikihn ve-
rilmi§ olsa bile» ve «.Hukum verilmi§ olan» ke-
limeleri konmak suretile madde diizeltilmis, ve 
boyleee «Hiikiim verilmesinin» netayici arasina 
beraet dalu dahil oldugundan beraet edenlerin 
artik Tiirkiyede nmhakemeleri yapilamayacagi 
yolunda bir anlayiya mahal birakilmamigtir. 

Madde 5 ve 6 — Yabanci memleketlerde 
Tiirk veya eenebi tarafmdan isjenen suglardan 
dolayi Tiirkiyede muhakemeleri yapilabileeek 
olanlar hakkinda verilecek cezalardan ne mik-
tar tenzilat yapilacagrni gosteren bu maddeler-
de miiebbet agir hapis ile niiiebbet siirgiin ceza-
larina rnukabil ne ceza verilecegi gosterilme-
mistir. 

Hiikimiet tarannda.n vaki tadil tekli.fi bu 
noksani tamamlamaga niatuf bulunniaktadir. 

Bu giinkii yeni ceza prensiplerini ve arsiulu-
s.'il kongrelerin teineunilerini nazara alan encii-
lnenimiz, Tiirk kanunlarma gore takib edilme-
si lazimgelen suclarm, yabanci memlekette i§-
lenmis, olmasinm, verilecek cezalardan tenzilat 
yapilmasi igin bir sebeb te§kil etmeyecegine ka-
ni olarak teklifi kabul etmemis ve meri kanu-
nun 5 ve 6 nci maddelerindeki tenzilat ierasina 
dair olan hukiimleri de kaldrrmi§tir. 

Madde 13, 14, 15, 16 ve 17 — Singular hak
kinda ceraiyetin ceza vermekten bekledigi ama-
cin elde edilebilmesi igin en miieessir tedbirin, 
bunlann bir yandan muntazam bir surette ay-
dinlatilmalari ve eali§trrilmalari, diger taraftan 
da ceza miiddetlerini muhtelif devrelere ayirip 
hallerinde salah goriilenler hakkinda agirligi 
ve §iddeti tedricen azalan bir rejim tatbik et-
mek suretile kendilerini her vakit iyi bir halde 
ya§amaga sevketmek ve ali§tirmak oldugu bu 
gun biitiin diinyaca kabul edilmi§tir. 

Agir hapis ve hapis cezalarinm inf azi suretini 
gosteren bu maddelerdeki hukiimler Hiikumetle 
de mutabik kalinarak ynkarida arzedilen prensib 
esas tutularak asagida yazili ^ekilde tadil edil

mistir: 
Agir hapis niahkumlari igin hapis mahkum-

lanndan farkli olarak mahkumiyet miiddetleri-
nin yirmide biri nisbetinde bir miiddet geceli 
gundiizlii hiicrede birakilmak esasi kabul olun-
mustur. Bu miiddetin pek kisa olmasi bekleni-
len gayeyi temin etmeyecegi gibi gok uzun olma
si da mahkumun sihhati ve suuru iizerinde fena 
tesir husule getireceginden azami ve asgari hi
rer had de tayin edilmistir. 

Mahkumun hiicrede ve evvelce mevkuf kal-
mis ise mevkufiyet halinde gegirdigi miiddetler 
giktiktan sonra geri kalan miiddetin altida biri 
ikinci devreyi teskil eder. Bu devre esnasmda 
mahkum yalniz geceleri tecrid olunur ve gundiiz-
leri ceza evi iginde veyahut ceza evine Ibagli ta-
rim veya endiistri miiesseselerinde galistmlir. 

Ikinci devreyi iki hal ile gegiren mahkum 
iigiincii devreye alinir. Bu devrede gece ve 
giindiiz miisterek hayat esastir. Ancak liizum 
ve zaruret hasil oldugu takdirde geceleri tecrid 
sekli de tatbik olunabilir. 

Bu devrede dahi iyi hali goriilenler cezalari
nin geri kalan biitiin muddetini teskil eden dor-
diincii devreye gegirilirler. Bu devrede mah
kum miisterek hayat yasar ve galistmlir. 

Mahkumu her vakit iyi halde bulunmaga tes-
vik ve kendisine bu sekilde hareketin semerele-
rini hissettirmek icin her bir devrede tatbik olu-
nan rejim tedrici surette hafifletilerek son dev
rede serbest hayattakine yakin bir dereceye in-
dirilir ve yine bu hissi dahi kuvvetle duyurabil-
mek igin de diger bazi memleketlerde oldugu 
gibi iigimcii devrede gegirilen iki giiniin, iig giin, 
dordiincii devrede gegirilen bir giiniinde iki giin 
sayilmasi esasi kabul edilmistir. 

Iyi hal gosteren anahkumlara yapilan biitiin 
ibu miisaadelere rnukabil ceza evi disiplinine ay-
kiri hareket edenler igin de inzibati mahiyette 
agrr cezalar tesbit edilmistir. Bunlar da her 
defasinda on bes giinii gegmemek iizere mahku
mun geceli giinduzlu bir hiicreye kapatilmasi, 
yine her defasmda iig ayi gegmemek iizere bu-
lundugu devre miiddetinin uzatilmasi veyahut 
gegirdigi bir veya daha evvelki devrelere iade-
sidir. 

Bu cezalarla bundan baska verilebilecek olan 
inzibati mahiyetteki cezalarin ne gibi ahvalde 
verileceginin ve her devrede tatbik edileeek 
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usule aid teferriiatin tesbiti nizamnameye bira-
kilmistir. 

Ana hat lan yukanda izah olunan bu progre
ss f sistemin son safhasmi da eski kanunumuzda 
da bulunan mesrutan tahliye teskil etmek-
tedir. Bundan bahisle maddeye mesrutan 
tahliyeden sonra mahkumun sahsi hiir -
riyeti baglayici bir cezayi mustelzim ye-
ni bir curum islemesi veya mecbur olclu-
gu sartlari if a etmemesi halinde UQiincii ve dor-
duncu devrelerde gegirilen miiddetler dolayisile 
fazla sayilmalardan istifade ettigi giinlerin de 
aynca gektirilecegine dair bir kayid ilave edil
mistir. 

Miiebbed agir hapse mahkum olanlarm dev-
re miiddetlerinin hesabinda 36 sene esas tutula-
caktir. 

Hapis mahkiimlari hakkmda hiicrede geceli 
ve gunduzlii teerid devresi harig olmak iizere di-
ger hiikiimler aynen tatbik edilecektir. 

Madde 18 — Miiebbed cezalar isledikleri 
ciirmiin senaati itibarile cemiyet igerisinde bu-
lundurulmalan tehlikeli goriilen ve hallerini 
islah edecekleri o kadar umulmayan kimseler 
hakkmda tatbik edilir. Halbuki siirgiin cezasin-
da bu miilahaza yer bulamayacagi gibi ceza! mev-
zuatimizda miiebbed siirgiin cezasini istilzam 
eder bir sue. dahi gosterilmemis oldugundan en-
dim en miiebbed siirgiin eezasinin kanuni cezalar 
arasinda bulunmasma mahal gormeyerek bu ce
zayi kanundan cjkarmistir. 

Madde 19 •—• Kanunumuzda agir ve hafif ol
mak iizere ikiye ayrilmis olan para eezalarmdan 
agirinm yukari haddi gesterilmemistir. Her ee-
zanm kanunda asagi ve yukari badlerinin tayin 
edilmis olmasi bu giin galip olan cezai telakki-
lere gore zaruri oldugundan agir para cezasi 
igin de kanunumuzda yukari bir had tayini ka-
rarlastirilmis ve bu had bes bin lira olarak ka-
bul edilmistir. Bununla beraber sucjin husule 
getirdigi maddi zarar ile miitenasip olarak tayin 
edilecek para cezalarma yukari bir had konul-
masi bu cezalar ic,in vazedilen esas ile telif edi-
lemeyeceginden bu hallerde para eezasinin 
yukari bir haddi olmadigma dair maddeye hii-
kiir.i konnl mustvir. 

Para e^zalan m mi yy on bir meblagm Devlet 
Hfizinesino tedsiyesinden ibaret olmasma gore 
bunlarrn da hukuku amme borcdarmda cari tah-
sil sekline tabi tutulmasi enciimence tensib edil

mis ve bu maddenin miizakeresino davet edilen 
Maliye vekili de encumenin bu diisiincesine isti-
rak etmi§tir. 

Bu esas dahilinde yazilan maddede tahsili 
emval kanunundaki tebligat miiddeti on bes gii-

-ne e,ikarilmi§ ve hapsen tazyik usulii istisna edi-
lerek mahkumun haczi ve satilmasi kabil es.ya-
si bulunmamak dolayisile aczi tahakkuk edince 
malmemurlari tarafindan ilamm hapse eevril-
mek iizere C. muddeiumumiligine iade edilecegi 
gosterilmi§tir. 

Bu degisikliklerden ba§ka, kanundaki diger 
hukiimler oldugu gibi birakilmi§tir. 

Madde 21 — 15 nci maddede yapilan degi-
§iklik dolayisile bu madde de ona gore yeniden 
yazilmi§tir. 

Madde 24 — Hiikumetin bu maddenin 
tadili hakkmda gosterdigi sebepler enciimeni-
mizce de varid goriilmii§, ancak 19 ncu madde
de yapilan degisjklik dolayisile bu madde de 
fikra adetleri noktasmdan duzeltilmi§tir. 

Madde 26 — Bu maddede yapilmasi Hiiku-
metce teklif olunan degigiklik aeil bir ihtiyac 
mahsulii olmamak dolayisile bu hususun ileride 
yeni bas,tan yaprlacak olan ceza kanununa bira-
kilmasi muvafik goriilmiistiir. 

Madde 30 — Hiikumetin gosterdigi mucib 
sebepler varid goriilerek bu madde teklif edil-
digi §ekilde kabul edilmistir. 

Madde 37 — Maddede yalniz curum denile-
rek kabahat efali harie birakilmi§tir. Halbuki 
islenen fiil kabahat derecesinde olsa bile yine 
magdurun zararmi isteyebilmesi tabii olduiiin-
dan madde ona gore diizeltilmistir. 

Madde 47 — 50, 51, 54, 55, 56, 58, 59 
Cezayi tahfif edici sebebler dolayisile yapi-

lacak olan azaltmalarda oliim cezasile miiebbet 
agir hapis cezasmm bir tutulmasi dogru goriil-
miyerek oliim cezasini mustelzim fiilleri isle-
yenlere verilecek ceza bir miktar arttirilmis ve 
bu maddelerdeki hiikiimler ona gore degistiril-
mistir. 

Haksiz tahrikin husule getirdigi gazap veya 
siddetli bir elemin husule getirdigi bir tesir al-
tmda sue, isleyenlerin eezalarmdan ne miktar ten-
zilat yapilacagmdan bahs eden 51 nci maddedeki 
azaltma nisbetleri pek fazla goriilerek kanunu-
muzun mehazi olan eski Italyan ceza kanunun
daki derecelere gore diizeltilmistir. 
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55 nci maddedeki azaltma nisbetleri de bu se» 

kilde tashih edilmis ve bu maddenin son fikra-
smi teskil eden 18 yasmi bitirmcmis mucrimlc-
rin cezalarinin bir islahhanede Qektirilecegini 
amir bulunan hiikum hakkindaki Hiikumetin 
teklifi aynen kabul olunmustur. Yalniz mahku-
mun yirmi yasmi bitirince biiyiiklere mahsus ce-
za evlerine naklolunacagina dair olan kisrnrnda 
20 yas 21 yasma gikarilmak suretile degisiklik 
yapilmistir. 

Madde 62 — Hiikumetin gosterdigi mucip se-
bepler varid goriilerek tadil teklifi aynen kabul 
edilmis ve ayrica diger cezayr hafifletiei ahval-
de oldugu gibi oliim eezasi ilc miiebbet agar hapis 
cezasi yerine verilecek cezalar arasmda miiddet 
itibarile fark tesbit edilmis ve miiebbet siirgii/i 
cezasina aid olan hiikiim de bu layiha ile kabul 
edilen 18 nci madde hiikmune uygun olmak iize-
re Qikarilmistir. 

Madde 68 — Kanunumuzun bu giinkii sekli-
ne gore miiebbet agrr hapis cezasmi miistelzim 
bir ciiriim ile beraber bes seneden az miiddet 1 •> 
sahsi hiirriyeti baglayiei bir veya bir kac, ciiriim 
isleyen kimseye bn ciiriim.lerind.en dolayi her 
hangi bir ceza verilememektedir. Bu sekli dogru 
bulmayan eneiimenimiz diger ciirmiin veya cii-
riimlerin ceza miiddotleri nc olursa olsun bu ee-
zanrn ve bu cezalar mecmuunun agir ha-
piste onda ve hapiste on ikide birine niii-
savi bir miiddet in mahkfnnun huerede ka-
lacagi miiddcte zammedilmcsi ve bu si i-
retle zammedilecek miiddetin agir riapisto 
iki ve bapiste bir buc.uk seneyi geememesi ve 
ir'.iicrimin isledigi eiiriiimlerdcn ikisi liakknida da 
Tniiebbet agrr hapis cezasi tayin odilmek lazimgel-
digi takdirde bazi Devletlerin kanunlarinda ve 
bizde de cski ceza kanununda oldugu gibi oliim 
cezasi verilmesi esasi kabul olunmustur. 

Madde 69 — Oiiriimlerin i^tiimainda yeni 1e-
telakkilerin dab a ziyade cezalarrn cemi esasina mii-
fomayil oldugu mi nazara alan enciimenimiz zam 
icin kabul edilmis olan yarr nisbetini iicte ikiye 
Qrkarmagr miinasib gormiisi ve agir hapis ve ha
pis icin mevcud olan 30 senelik azaimi miiddeti 
anion brrakmistir. Yalniz bu cezalarda yapilmis 
olan uzaltma ile miitenasib olmak iizere siirgiin 
cezasrnin azamT uzaltma miiddetini yedi bueuk 
sen eye erica ran rstrr. 

Madde 70 — Gosterilen mucib sebeplere gore 
Hukfuieliti teklifi aynen kabul olunmustur. 

Madde 71 — Bu maddedeki miiebbet siirgiin 
cezasina aid olan hiikiim kaldirilmis ve siirgiin 
icin zammedilecek miktar nisbeti olarak ta bestc 
bir esasi kabul edilmistir. 

Madde 73 — Ewelki maddelerdeki nisbetler 
iizerinde yapilan degisiklige uygun olmak iizere 
bu maddedeki nisbet te iicte birden yariya cika-
rrlarak ve (hafif hapis cezasi) kelimesi yerine 
(hafif hapis cezasi veya unecmuunun) kelimeleri 
Icon male suretile Hiikumet teklifi aynen kabul 
olunmustur. 

Madde 74 ve 75 — 
Meri kanunun bu maddelerinde ciiriim tabiri 

kullanilmisi bu suretle kalbahat efali haric kalmis-
tir. Halbuki bu imaddeler hukmiiniin kabahatle-
re de samil olmasi icab ettiginden ona gore degi
siklik yapilmistir. 

Madde 76 — Meri kanunun bu maddesi han-
gi neviden olursa olsun para cezalarinin ayri ayn 
hiikmolunacagini yalniz bu suretle hiikmoluna-
cak para cezalari meomuunuu o nevi para 
cezasi icin kanunen tayin edilmis olan en yukari 
haddini gecemeyecegini ifade etmektedir. 

Bu hiikiim; igtima halinde sahsi hiirriyeti 
baglayrci cezalann en yukan haddinin gecilebi-
lecegine dair olan diger inaddeler hiikumlerine 
aykiri dusmelcte oldugu gibi esasen meri kanun-
da agrr para cezalarinin yukan haddi gosteril-
menris oldugu cihetle ayrica bir noksan teskil 
eylemekte idi. 19 ncu maddede yapilan degi
siklik ile agar para cezalari icn de yukan had 
tayin edilmis oldugimdan ictima halinde para ce
zalarinin yukan hadlerinin ytizde elliye kadar 
arttinlabilniesi imuvafik goriilruistiir. Azami had
di olmayan nisbi j)ara cezalannin bu kayitten 
miistesna olacagi ve para ceza sin in hapse cevril-
>mesi icab ettigi zamanda verilebilecek azami ha
pis miiddetin in. de o nisbette arttirilmasi tensib 
edilerek madde bu esas dairesinde tanzim edil
mistir. 

Madde 77 — 69 ncu madde ile nisbetlerin art-
trrlrmasi kabul edildiginden buradaki nisbetler 
de o esasa uygun olarak bir derece ai^ttrrilTins 
ve birinci ve ikinci fikralardaki ciiriim kelimele
ri yerine kaibahatlere de siimulii temin lQ.in SUQ 
tabirleri konmustur. 

MADDE 78 — Bu madde hiikmuriun kaba-
hatlere de samil olmasi lazimgeldiginden bu hu-
susu temin icin maddedeki ciiriim kelimelerinin. 
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yerine sue, tabiri konulinustur. 
Madde 81 — Birinci fikradaki (asagi had 

hiikmolunamaz) kaydi yerine muayyen bir nis-
bet tayini ve bu nisbetin altida bir olmasi mu-
vafik goriilerek bu madde Hiikumet teklifi gibi 
kabul edilmistir. 

Madde 82 — Mahkumun geceli giinduzlii 
uzun ruiiddet hiicrede birakilmasi sihhati ve su-
uru iizerinde fena tesir yapacagindan Hiikumet 
layihasinda gosterilen miiddetler bir miktar 
azaltilmis ve miiebbet siirgiin eezasi verilmek 
laznngeldigi zaman yapilaeak muameleden ba-
his uguncii fikradaki, bu eeza, kanundan kaldi-
rildigi cihetle tayyedilmis ve sonraki ciirumden 
dolayi mahkuma miiebbet agir hapis eezasi tayin 
edilirse hakkinda bliim eezasi tatbik olunacagina 
dair olan hiikiim kabul edilmistir. 

Madde 83 — 18 nci maddede yapilan degisik-
likle kanuni cezalar arasmdan miiebbet siirgiin 
eezasi kaldirilmis oldugu cihetle enciimence bu 
madde ilga edilmistir. 

Madde 84 — 19 ncu maddede yapilan degi-
siklikle uygun olmak iizere Hiikumet teklifi 
diizeltilerek kabul edilmistir . 

Madde 85 — Bu maddede yazili nisbetler ka
nunun mehazi olan eski Italyan ceza kanunun-
daki miiddetlere uygun olarak diizeltilmek sure-
tile Hiikumet teklifi kabul edilmistir. 

Madde 99 — Ceza muhakemeleri usulii kanu-
nununa gore (Sahsi dava) bir manayi hususide ya-
ni iinezkur kanunun 344 ncii maddesinde sayili hal-
lerde kullanilmistir. Bu maddede maksat tamamen 
bundan baska oldugu gibi dava ile sikayeti ayni 
hiikme tabi tutumak ta icap ettiginden ve meri 
kanundaki maddenin ikinci fikrasinda yazili 
(Sahsihak) tabiri de yerinde kullamlmamis bu-
lundugundan tatbikatta yanlis igtihatlara yol 
aeacak olan bu hiikmiin ortadan kaldinlmasi 
icin madde diizeltilmistir. 

Madde 100 — 99 ncu maddede soylenen se-
bep dolayisile (Davadan) kelimesinden sonra 
(Veya sikayetteti) kelimeleri ilave edilmistir. 

Madde 104 — Hukuku amme davasmin mii 
ruru zamanini kesen muamelelerin neden ibaret 
oldugu vazih bir sekilde anlasilmadigindan ve 
bu yiizden tatbikatta muhtelif i^tihalara yol 
acrlmis bulundugundan bu muameleleri hirer 
hirer tasrihin faydali olaeagma kani olan encii-
men bunlari hirer hirer teshit ettigi gibi kesil-
me iizerine miiruru zamanin ertesi giinii degil 
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ayni giin cereyana baslamasi esasini dogru hul-
mustur. Bundan baska bu maddede yer almasi 
laznn gelen 105 nci maddenin birinci fikrasinda-
ki hiikmii de buraya nakletmistir. 

Madde 105 — Meri kanun maddesindeki (Ta-
kihat) tabiri maksadi aQik bir surette ifade et-
mediginden bunun .yerine (Her tiirlii usuli mu-
aniele) tabiri konulmus ve kanunda bu istisnai 
seklin kabuliine saik olan sebebin sugun tabi ol
dugu miiruru zaman miiddetinin kisaligi 
oldugu nazara alinarak bu seklin mut-
lak bir surette kabahatlere tesmili dogru 
goriilmemis ve ancak kanunun bir seneden asagi 
miiruru zaman miiddeti tayin ettigi hallere has-
redilmistir. 

Madde 106 — Maddenin sebebi vazi itibarile 
ihtiva ettigi hiikmiin kabahatlere §amil olmasi 
lazimgeldiginden madde ona gore duzeltilmi§tir. 

Madde 113, 114 — Meri kanunun bu mad-
delerindeki hiikiimler iyi bir §ekilcle tasnif edil-
mediginden 113 ncii maddeye, hiikiimlerde mii
ruru zamanin ne zaman iglemege ba§layacagma 
aid olan hiikiimler, 114 ncii maddeye ise hiikiim 
miiruru zamanini kesen muamelelerin neden iba
ret oldugunu gosteren hiikiimler konmus, ve da
va miiruru zamaninda kabul olundugu gibi ke-
silmeden sonra miiruru zamanin tekrar iglemege 
ertesi giinii degil, ayni giin baglayacagi gosteril-
mi§tir. 

Madde 115 — Bu maddedeki maheuriyet ta
biri ehliyetin iskati mefhumuna dahil bulun-
makla liizumsuz goriilerek maddeden gikaril-
migtir. 

Madde 116 — Ceza muhakemeleri usulii ka-
nunumuz giyabi hiikiim usuliinu kabul etmemi§-
tir. Istisnai olarak kabul ettigi bir halde de bu 
hiikiim, teblig edilinee ve kanun yollarma mii-
racaat igin muayyen miiddet gegince katiyet 
kesbeder ve artik ceza kanununun 113 ncii mad-
desi mucibince hiikiim miiruru zamani cereyana 
basilar. Eger hiikiim ceza muhakemeleri usulii 
kanununun 37 nci maddesine gore teblig edil-
memi§, yahud mahkum eski hale getirme tale-
binde bulunmu§ veya miiddeti zarfinda kanun 
yoluna mliracaat etmis. ise hiikiim katiyet kes-
betmemi§ olaeagma gore yine hiikiim miiruru 
zamani cereyan edemeyeceginden tabiatile dava 
miiruru zamani i§ler ve bu miiruru zaman ceza 
kanununun 104 ncii maddesine gore hiikmun 
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verilmesile zaten kesilmis, bulundugu icin encu-
menimiz bu maddeye liizum olmadigiua kani. 
olarak ilgasma karar vermis. ve ayri ayri hiikirii 
ihtiva eden 117 nei maddenin birinei fikrasini 
116 nci madde olarak yazmis. ve ikinci fikrasini 
117 nci madde olarak ipka etmi§tir. 

Madde 119 — Yalniz hafif para cezasmi istil-
zam eden kabahat faillerinin kaimnda yazili 
cezanm en yukan haddini te§kil eden miktari 
tediye eylemesi halinde hukuku amine davasinm 
ortadan kalkacagmi gosteren bu maddede para-
nin odenmesi takibat ierasindan evvel yapilmak 
kaydile mukayyed kilmmigtir. Halbuki takibat 
ierasindan ewel esasen hukuku ammo, davasr 
mevcud olmadigrndan bu madde hiikmii bir ma-
na ifade edememekte idi. Enciimenimiz bunu na-
zara alarak (takibat ierasindan evvel) kelimeleri 
yerine (durusmadan ewel) kelimelcrini koynvus 
ve bu usuliin tatbiki ic,in konulan 200 lira had-
din Qok olduguna kani olarak bunu elli liray.i 
indirmis ve ayni zamanda failin bundan istifa-

desi icin mahkeme masraflarmi da odemesi sa"-
tmi Have etmistir. 

Madde 122 — Bu maddenin meri kanunu 
muzdaki sekline gore amme hizmetlerinden mii-
ebbeden memnu olanlar; bu cezayi muvakkaten 
mahkum olanlardan daha imtiyazli bir vaziyetto 
bulunmaktadirlar. Filhakika bes sene miiddetl; 

amme hizmetlerinden muvakkaten memnu olan 
kimse asil cezadan sonra bu muddet gegmedike *, 
memnu haklarinm iadesi talebinde bulunmadigi 
halde, miiebbeden bu cezaya mahkum olan kirn-
se asil cezayi gektikten veya bu ccza af ile si-
kit olduktan itibaren uq sene geger gecmcz mem
nu haklarmi talep edebilecektir. Bu yanltsligi de-
gistirmek igin enciimenimizj birinei. fikrasm-
daki 3 ve 5 senelik miiddotleri bes ve yedi s?-
neye Qikarmak suretile maddeyi degistirmistir. 

Meri ceza kanununun ikinci kitabmin (Dev-
letin emniyetine karsi ciiriimler) den bahseden 
birinei babinin hukiimleri, bu giinkii dahili v-"> 
harici sartlar icinde yurdun ve siyasi ve iktisa-
di rejimimizin emniyet ve menfaatlerini istenil-
digi ve icap ettigi gibi korumaga yeter mahiyct 
te bulunmadigmdan bu hukumlerin icap ve ih-
tiyaclara uygun bir sekilde hemen bastan asagi 
degistirilmesini mutazammm olan Hukumet tok-
lil'i umumiyet itibarile gok isabetli ve yeruub 
goriilmus ve bu kisma aid tadil teklifi encumeni-
mizce bazi noktalarda esasa aid degisiklikler da 

yapilmak suretile kabul olunmustur. 
Madde metinlerinden de anlasilacagi vccjiil.j 

bu kisimda yapilan ana degisiklikler, meri kanu-
na gore sue, sayilmamis olan ve fakat zamanimx-
zin icap ve ihtiyaelarina gore ceza miieyyideleri 
altina almmasi lazimgelen bazi fiil ve hareket-
lerin de ciiriimler arasma sokulmasi, yahut ha-
len kanunla eeza tehdidi altinda bulunan bazi 
fiillerin maksadi temiue yetmeyecek derecede 
hafif gorulen cezalarrnin sjddetlendirilmesi, 
veyahut l)u gibi fiillerin ciiriim vasiflannda, ha-
dise ve tecriibelerden alinan neticelerin istil-
zam ettigi tadiJler yapilmasi §eklinde hulasa 
edilebilir. 

Bu degisikliklerin yapilmasmda, 1930 tem-
muzunda meriyete giren yeni ttalyan ceza ka-
nununun. miitenazir hukiimleri esas ittihaz edil-
mislir. 

Enciimenimiz bu yeni hiikiimlerin yurdun 
dahili ve harici emniyetini ve rejimimizi nor
mal ve fcvkalade zamanlarda korumaga kafi 
mahiyette olduguna kanidir. Filhakika, bu ki
simda normal zamanlara mahsus hiikumler ya-
nmda, harb hazirligi gibi fevkalade zaman
larda ve dahili bir tehlike mahiyeti gosterebile-
cek vaziyetlerde tatbik edileeek §iddetli ve fev
kalade hukiimler de mevcuttur. 

Bu itibarla yurdun dahili ve harici emniyet 
ve menfaatlerini ve reiimin her tiirlii tehlikeler-
den masun kalmasini temin imka.ni elde edil-
mi§tir. 

Hiikumetin teklif ettigi maddelerde yapilan 
degisiklikler §u suretle hulasa olunabilir: 

125 ve 126 nci madde]er aynen kabul edil-
mi§tir. 127 nci maddenin 1, 2, 3 ve 5 ve 6 nci 
fikralan aynen kabul edilmi§, 5 nci fikradaki 
para cezasrnm yukan haddi, 2 000 liraya indi-
rilmi§ ve ciirimin te§dit edici sebeplerin inzima-
mile isjenmesi halinden bahseden 7 nci fikra
daki tic/te bir nisbeti, iiete birden a§agi olma-
mak §eklinde degi§tirilmi§tir. 

Bundan maksad hakimin, cezayi §iddetlendi-
rirken hadise ve §ahislarm gosterebilecegi hu-
susiyetlere gore bir takdir hakki kullanabilme-
sine imkan birakmak ve bu suretle ceza tatbi-
kmda alestikiyet esasini muhafaza etmektedir. 
Enciimen diger maddelerin buna benzer hukiim-
lerinde de ayni tarzi ihtiyar etmistir. 

128 nci maddede sekle ve ceza miktarlarma 
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aid bazi degisiklikler yapilmak suretile madde 
kabul olunmustur. 

129 ncu maddede yapilan degisiklik de sekle 
aittir. Hiikumetin teklif ettigi sekildeki «Er-
zak» kelimesinin ikinci fikradan Qikarilmasi 
maddede ayriea mevcud «lase maddeleri» tabi-
rinin buna da samil bir maria ifade etmesinden 
ileri gelmistir. 

Maddeye dordiincii fikra olarak Hiik timet 
teklifinin besinci fikrasi tadilen almmistir. Bu 
fikrada, harp zamanmda Tiirkiyede otiiran 
yabancmin bir yurtdas gibi memnuiyet ve mii-
kellefiyetlere tabi tutulmasi, misafirlik sifatmm 
bir kimseye iginde oturdugu memlekete karsi 
siyasi sadakat vecibesini tahmil etmesindendir. 

130 ncu maddede yapilan degisiklikler, ceza 
miktarlarma aittir. Hiikumet teklifindeki eeza-
lar, mehazinde oldugu gibi kabul ve tesbit 
edilmistir. 

131 nci maddede yapilan degisiklikler de 
sekle ve kelime ve tabirlere miinhasirdir. 

132 nci maddenin Hiikumet teklifindeki bi-
rinci fikrasi, sucjun te§ekkiiliinde ehemmiyetli 
olan tabir ve kelimelerin, maksat ve manayi 
ifade edecek sekilde degistirilmesi suretile ta
dilen tanzim olunmustur. 

Ikinci ve UQiincii fikralarda yapilan degisik
lik gizli kalmasi lazim gelen malumati «Elde 
eden» yerine «tstihsal eden» tabirinin konmasi 
seklindedir. 

Bundan maksat, tesadiifen boyle bir malu
mati elde eden kimsenin hareketinin sue, sayil-
mayacagini ve bu sucjun tesekkiilii ig.in, gizli 
kalmasi lazim gelen bu gibi malumati bazi te-
sebbiislerde bulunmak suretile istihsal etmek 
lazim geldigini tebariiz ettirmektir. 

Dordiincii fikradaki degisiklik «Kuvvet» ke-
limesi yerine daha samil bir mana ifade eden 
«Kudret» kelimesini koymak suretile yapilmistir. 

Bu madde Devletin emniyeti ve menfaatleri 
ibakimmdan gizli kalmasi lazrmgelen evrak veya 
vesikalar iizerinde sahtekarlik yapmak, bunla-
n tamamen veya kisinen yok etmek, tahrib et
mek ve umumi bir ifade ile temelliik etmek su-
Qundan bahistir. Fiilin bunu casusluk maksadi-
le islemesi halinde tatbik edilecek olan madde, 
133 ncii maddedir. 132 nci madde, bu suglarm 
boyle bir maksad dismda islenmesi halinde tat
bik edilecek hukiimleri ihtiva eder. 

133 ncii madde, siyasi ve askeri casusluk ciir-
miine taalluk eden bir maddedir ve bundan ev-
velki maddede yazili ciirmiin casusluk maksadi-
le islenmesi halinde tatbik olunacaktir. 

Cferek bu gerek bunu takib eden 143 ncii 
madde casusluga taalluk eden biitiin hiikiimleri 
ieine alir. Bu hiikiimler, halen meri olan ceza 
kanunumuzun buna miiteallik hiikiimlerinden 
daha genis ve siiimulliidiir. Qiinkii, layihadaki 
yeni hiikiimler; Devletin siyasi, milli veya bey-
nelmilel her tiirlii menfaatlerini korumaga ve 
mesela, maliye sirlarmm, ammenin sihhatine, 
halkin iktisadi vaziyetine ve harb zamanmda 
milletin kuwei meneviyesine taalluk eden bii
tiin malumatin gizli kalmasi gayesini istihdaf 
etmekte ve bunu kafil bulunmaktadrr. 

Bu madde ile 134 ncii maddede yapilan de
gisiklik, kaleme ve tabirlere inhisar eder. 

135 ve 136 nci maddelerde yapilan tadiller 
•esasa aid olmayip, tabir ve kelimeler iizerinde-
dir. 

137 nci maddenin birinci fikrasi, Hiikumetle 
mutabik kalinarak, umumi bir ifade ile yeniden 
yazilmis, diger fikralarda sekil ve tabirlere aid 
bazi degisiklikler yapilmistir. 

« Elde eden » tabiri yerine « istihsal etmis 
olan » tabirinin konmasi sebebi; 132 nci madde
nin mucib sebepleri arasinda izah olunmustur. 

138 nci maddede esasli bir degisiklik yapil-
mamistir. Maddenin Hiikumet teklifindeki C 
bendinden, Adliye vekaletine takibat igin izin 
salahiyeti veren hiikum, 173 ncii maddeye ko-
nulmustur. 

Bu bentte yazili: « . . . Harb halinde Tiirki-
ye Devletile miittefik veya mii§terek. . . » ibare-
sindeki «Harb halinde» tabirinden maksad, harl) 
zamanmda olmayip «Harb maksadile» veya 
«Harb gayesinde» ittifak veya i§tirak yani, bu 
fikranin atfettigi maddelerde yazili snelar sulh 
zamanmda da isjenebilir. Bunun i^in Tiirkiye ile 
bir harb gayesinde miittefik veya mii§terek bir 
Devlet aleyhine i§lenmi§ olmasi bu maddeler 
hiikmiiniin tatbiki igin kafidir. Bu sebeplerden 
dolayi, maksadi acik olarak ifade edebilmek 
itdn, Hiikumet teklifindeki «Harb halinde» ta
biri yerine enciimenimizce «Harb i§in» tabirinin 
konulmasi daha muvafik goriilmii§tiir. 

139 ncu madde Hiikumetin teklif ettigi gibi 
kabul olunmu§tur. Esasen bu madde, meri ceza 
kanununun 130 ncu maddesinin aynidir. Bu 
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madde, cezanin asagi haddinde degi§iklik yapd-
mak suretile, layihanm 3 39 ncu maddesi olarak 
yeniden teklif cdilmis, ve enciimenimizce de ka-
bul olunmustur. 

140 nci madde, kastedilen lnanayi daha aeik 
ifade edecek surette yazilmiglir. Bu m add eden. 
maksad; bilhassa: 

A) Yayilan havadisin asdsiz veya mubahlga
ll, yahut ta ask oldugu halde maksadi mahsusa 
miistenid bulunmasi; (Maksadi mahsus, miiste-
rek bir unsur degildir). 

B) Bu havadisin Devletin itibar ve niifuzu-
nu hari(;te kiracak sekilde olmasi keyfiyetidir. 

Hukiimet teklifindeki maddenin yazdis. tar-
zinin degi§tirilmesi, l>u maksadi acikca ifade 
edebilmek ie/indir. 

141 ve 142 nci maddeler, memleketin siyasi, 
ietimai ve hukuki nizamini ve milli hissiyatin 
saglamligini korumaga raatuf ve meri ceza ka-
nununda mevcud olmayan tamamile yeni liii-
kiimleri ihtiva etmcktedir. Bu hukumleriii mem-
leket dahilinde kurulmasmi veya faaliyette bn-
lunmasmi menettigi eemiyetler, bilhassa komii-
nist ve anargistlik gayelcrini tasjyan siyasi ee-
miyetlerdir. Enciimeiiimizcc bazi dcgisukliklerle 
kabul edilen bu maddeler metnine gore, bu gi-
bi eemiyetlerin sadeee kurubnasi bile yasaktir. 
Yani bunlar hig bir faaliyette bulunmasalar 
bile, memleket dahilinde teessiis edemezler. 
Bunlari tesis etmek ciiriim oldugu gibi, miiesses 
fakat faaliyet imkanlarmdan mahrum olan boy-
le bir cemiyeti, faaliyette bulunacak hale getir-
mek, diriltmek dahi curiimdiir. Bu maksadi 
ifade igindir ki, « tesis cden » , « teskil eden » , 
« sevkii idare eden » ibaresi de konulmustur. 
Enciimenin nazarinda « tanzim eden » ibaresinin 
manasi, budur. 

141 nci maddenin birinci fikrasindaki hii-
kiim, memleketin ietimai nizaminrn, ikinci fikra 
hiikmii de, siyasi ve hukuki nizamlarinin korun-
masini istihdaf eder. 

tlgiineu fikra, bu gibi eemiyetlere girmeyi 
yasak eden bir hiikmii muhtevidir. 

Maddenin dordiincii ve besinei fikralan mil
li hissiyatin saglamligini korumaga matuf hii-
kiimleri muhtevidir. 

Maddenin son fikrasi, bu gibi eemiyetlerin 
muvazaa suretile agilmasrai temin edeeektir. 

142 nci madde, bundan evvelki maddede 
kurulmasi, tanzimi, sevkii idaresi, girilmesi ya

sak edilen bu cemiyetleri kurmak, tanzim veya 
sevkii idare etmek veya milli hissiyati zayif-
latmak icin propaganda yapilmasini yasak eden 
bir maddedir. Maddenin son fikrasi, bu fiille-
ri islenmesi iejn yapilan hareketlerin propagan
da derccesini bulmayip, sadeee «methii istihsan» 
mahiyetinde kalmasi halinde de ceza miieyyidesi 
altmda bulundugunu gosterir, 

Bu iki maddenin muhtevi oldugu hiikiimler 
Devletin dayandigi rejimin kati ve zaruri icap-
landir. 

§imdiye kadar kanunumuzda buna dair sa-
rih hiikiimlerin bulunmamasmdan dogan mah-
zur ve muskuller bu suretle ortadan kalkmis ola-
caktir. 

143 ncii madde, yukarnlaki iki maddede ya-
zili eemiyetler haricindc beynelmilel mahiyeli 
haiz cemiyet ve miiesseseleri miisaadesiz memle
ket dahilinde kurmayi, islctmeyi, bu gibi eemi
yetlere girmeyi yasak eden bir maddedir. Bu 
maddede yapilan degisiklik, bundan evvelki 
iki maddede yapilan tadillerle miitenazir ohna-
sim temin edecek ibare degisikliginden ibaret-
tir. Fazla, olarak, Hiikumet teklifindeki «ilmi 
veya insani mahiyette olanlar haricinde» ibares i 
de Tliikunict izin vermck icin takdir hakrm 
kullamrken bu mahiyeti de goz oniinde tutaca 
gnidaii dolayi kaldirilmistrr. 

144 ncii madde, Hiikumet in teklif' cttigi se
kilde kabul olunmustur. 

145 nci madde meri ceza kanunundaki liii-
kiimler ve Hiikiiniet layjliasiiidaki teklif dism-
da yeniliklcri ihtiva edecek surette enciimoni-
mizce tertip olunmustur. Bu tertibe nazaran 
maddenin siimul sahasi genisletilmis ve mad-
deye, tatbikatta raslanan bazi gueliiklerin de 
online gegceek surette vuzuh verilmislir. 

Enciimenin tertibinc gore maddenin ikinci 
fikrasi, kanunu mahsusu ile sekil ve evsal'i i,a. 
yin edilmis bulunan milli bayraktan baska, mill! 
renkleri tasiyan diger 1KM* hangi bir bayrag', 
maddenin sumulii icine almistir. 

Maddenin uciiucii fikrasinda ya,pdan dvj]-
siklikle, bu fikramn inanasnm daha, ziya \<' 
vuzuh verilmek istenmistir. 

Iki fikraya gore bayraktan baska milli renk
leri tasiyan her hangi bir seyi tahkir, bayragi tah-
kir gibidir ve bu ciirmii isleyen kitnse ayni cezayl 
goriir. Buna misal olai-ak, milli renklerie siislenmis 

( S. Sayisi : 250 ) 



— 37 — 
siitunlar ve binalariii oniine ayni renklerden 
miitesekkil olarak asilmis siisler gosterilebilir. 

Maddenin son fikrasinin manasi ve sebebi 
vazi, izaha ihtiyac, gostermeyecek derecede ac,ik 
tir. 

Meri 148 nci madde Hiikumet layihasmda tek-
lif edilmedigi halde, mevcud bazi noksan'a-
nndan dolayi enciimenimizeee degistirilmistir. 
Meri maddedeki (Ecnebi Devlet hizmetinde kul-
lanilmak iizere) ibaresi yerine alelitlak (Bir 
yabancinm hizmetinde veya onun lehinde caln-
mak iizere asker yazilmasi veya silahlandinl-
masi) ibaresi konnlarak maddenin tatbik sahasi 
genisletilmistir. 

153 ncii maddede esasli bir degisiklik yapil-
mamistir. Yalniz aleniyeti tarif eden fikranin iki 
numarali bendinde Hiikumet teklifindeki (bir 
Qok kimseler) tabiri yerine; (birden ziyade kim-
seler . . .. ) denilmek suretile maksada vuzuli ve-
rilmistir. 

159 ncu maddede enciimen esasli sayilacak ba
zi degisikliker ve ilaveler yapmistir: 

1 - Meri ceza kanununda ve Hiikumet tekli-
finde olmadigi halde Devletin sekli olan Ciimhu-
riyeti tahkir etmenin de bu maddede yazili cii-
riimler arasmda bulunmasi muvafik goriilmiis ve 
maddeye (Ciimhuriyet) kelimesi de ilave olun-
inustur. 

2 - Meri ceza kanununda ve Hukumetin tek
lifindeki (ordu veya donanmasini) kelimeleri, 
maksadi kafi derecede izah edici mahiyette go-
rulmeyerek bunun yerine (Devletin silahli kuv-
vetlerini) kelimeleri konulnius ve bu suretle or
du ve donanma haricinde kalan ve memleket 
miidafaasi vazifesini haiz kuvvetler de kelime-
nin stimuli! icine almmistir. 

Ordu ve adliye Devletin en saglam ve kud-
retli iki diregini teskil etmeleri itiba-
rile Adliyenin manevi sahsiyetini tahkir, eden-
lerin ayni suretle cezalandirilmalari enciimence 
muvafik goriilmustiir. 

Devletin silahli kuvvetlerini ve adliyenin ma
nevi sahsiyetini tahkir ciirmiinun husul bula-
bilmesi ic,in, tecaviiz ve hakaret fiillerinin ge-
nis manada askeri kuvvetleri temsil eden mev-
cudiyet veya memleketin adli kuvveti aleyhine 
tevcih olunmasi icab eder. Bunlarm bir eiiziine 
ve mesela bir tabur, bir fikra veya bir mahkeme 
veya adli heyete karsi yapilacak hakaret fiilleri 
bu maddenin degil, kanunda idari veya adli he-

yetlere hakaretten bahseden maddenin siimulii 
icine girmek iktiza eder. 

160 nci maddenin tadiline enciimence liizum 
goriilmustiir. 

Bunun sebebi, bu maddeyi 159 ncu maddede 
yapilan degisikliklerle miitenazir kilmaktir. 

1(51 nci madde, kanunun yeniliklerinden bi-
ridir. Bu madde ile istihdaf edilen gaye, harb 
zamaninda bozgunculuga karsj miicadeledir. 
Meri kanunum.uzda buna dair mevcud olan hii-
kiimler maksadi temine yetecek mahiyette degil-
dir. Bu itibarla, ehemmiyetli bir bosjugu doldu-
racak olan bu maddenin esasi, Hiikumet teklifhi
de oldugu gibi kabul olunmu§, yalniz maddenin 
tertib tarzinda ve §ekle aid bazi degi§iklikler 

yapilmigtir. 

168, 171 ve 172 nci maddeler hakkinda Hii-
kiimetiu tadil teklifi aynen kabul edilmi^tir. 

173 ncii madde hakkinda izaha deger bir ci-
liet yoktur. Hiikumet tekiit'inde yapilan degi§ik-
lik, evvelki degi§ikliklerin bir icabidir. 

Bu maddenin hususiyeti ve yeniligi harb za-
manini tarif etmesindedir. Bu tarife gore, sefer-
berlik zarnani da - Bilahare harb vukua gelmis, 
olmak gartile - harb zamani tabirinde dahildir. 
Seferberlik, fevkalade tedbirleri istilzam eden 
fevkalade bir zaman olmasi itibarile bu hiikum 
cncumenimizce cjok yerinde gorulmii§tur. 

181 nci maddenin son fikrasinda yapilan de
gisiklik, bu fikranin atefttigi 180 nci maddede 
lie, fikra mevcud olmadigi halde meri maddede 
180 nci maddenin u<jiincii fikrasindan bahsedil-
niekte olmasindan ileri gelmistir. 

188 nci maddede enciinience yapilan degi§ik-
lik te, 191 nci maddede bu maddenin uc.uncii 
fikrasma atfolmasmdan ileridir. Bu itibarla bu 
giinkii maddenin ikinci fikrasinda «Eger cebrii 
sidde.t» diye baslayan kisim satir ba§ma alina-
rak iiciincu bir fikra yapihnistir. Bagka tiirlii 
191 nci maddenin anla§i]masma imkan yoktur. 

209 ve 210 ncu maddelerde enciimence, esas
li sayilabilecek bir degisiklik yapilmiistir. 

Meri ceza kanununun hukiimlerine gore 
irtikab suc,unun te§ekkiilii iyin, film (Meitm-
riyete aid vazife) nin suiistimali suretile ya-
prlmasi iktiza eder. Bu itibarla memuriyet si-
fatinin suiistimali suretile yapilan ayni fiilleri 
eozalandirmaga imkan yoktur. Bu tarzda i§-
lenen fiillerin de bu maddelerin siimulii icine 
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girmesini liizumlu goren encunieninih 209 Ve 
210 neu niaddelerde (Memuriyete aid vazifeyi) 
kelimesinden sonra (Memuriyet sii'ati) kelime-
lerini de ilave etmek suretile degisiklik yap-
mistir. 

228 nei maddenin degi§tirilmesi teklifi, 
bu maddenin ikinci fikrasmda (Yukanki fik-
rada) denilecek yerde (Yukanki maddede) iba-
resinin yazili bulunmasindan ileri gelmistir. 

Filhakika atif, evvelki maddeye degil, bu 
maddenin yukarr fikrasmadir. 

237 nei madde, bu giinkii §ekille, ihtiyaca 
kafi gelmemektodir. Kanunu medeninin ve 
medcni nikah usuliiuiin kabulunden sonra, ev-
lenme bahsinde bu kanun hukiimlerine riayet 
etmeyen i'ertlerin l>u hareketleri cezai mesuli-
yet altina alinmami§, eeza kanununda yalniz 
bazi memurlan eezalandiran hiikumler konul-
masile iktifa olunmu§tur. 0 zamanm icab ve 
ihtiyaclarcna uygun olan bu hiikmun tevsiile, 
medeni evlenme hakkindaki kanun erairleri 
harieine eikan i'ertlerin de cezalandinlmasi ve 
bu suretle (taaddiidii zevcat) usultinun online 
gegilmesi liizumuna kani olan enciimenimiz, 
Hiikumet teklifinin esasmda bazi degisjklikler 
yapmak suretile kabul etmis,tir. Yapilan bu 
degi§iklikler uzerinde izaha muhtac, bir eihet 
yoktur. 

253 neii maddenin tadili Hiikiimetee tek-
lif olunmadigi halde , buna enciimenimizce lii-
zum gorulnrii§tur. Yajjilan degi§iklik, madde
ye siyasi bir partinin prensiplerinin remzi olan 
veya Kizilay eemiyetine aid alamet ve isaret-
leri, partinin veya eemiyetin rizasi olmaksizin 
kullananlarm bu hareketlerini ceza tehdidi al
tina alan ve bu ciirumlerden dolayi takibat ie-
rasini sjkayete bagli tutan iic, fikra eklenmesi 
§eklinde olmustur. 

Siyasi bir partinin Devlet islerini sevki ida-
re bahsinde haiz oldugu ehemmiyet goz oniin-
de tutulunca bu partinin prensiplerini remzeden 
alamet ve isaretlerin istismar kasdile veya diger 
bir maksadi mahsusla buna salahiyetli ve izin-
li olmayan kimseler tarafindan kullanilmasm-
dan dogan ve dogaeagi tabii goriilen mahzur-
larin onune gegilmesi igin bu fiillerin eeza tehdi
di altina alinmasmdaki liizum ve ihtiyac, mey-
dana gikar. 

Kizilay eemiyetine aid alamet ve isaretleri 
bu suretle kullananlarm da ayni hukiimlere tabi 

tatulmasi, bu eemiyetin beynelmilel taninmif 
imtiyaz ve muaf iyetlerinden ileri gelmektedir. 

Ceza kanunumuzun meri nraaddel 267 nei 
maddesi, 266 nei maddede yazili memura haka-
ret siiQunun daha hafif bir seklini yani, vazife 
basmda bulnnan memurun vazifeden mumbais 
olmayan bir sebepten dolayi tahkir halini ihtiva 
ettigi cihetle, bundan daha ago* olan 266 nei 
maddede yazili su<ja miiretteb cezanm bu hadde 
indirilmesi icab ederken, maddede bu cezaiim 
iigtebirine kadar arttirrlaeagi yazilidir. Bu 
ciheti goz oniine alan enciimenimiz, maddeyi, 
cezanm iigte birden yarisma kadar indirileeegi 
seklinde degistirmege liizum gormiistur; 

Izaha hacet yoktur ki, vazife basmda me
mura bir maddei mahsusa isnadi suretile ha-
karet edildigi takdirde tatbik olunacak madde 
273 neii madde delaletile 480 nei maddedir. 

276 nei madde hususi mahiyette bir emni-
yeti suiistimal sugundan bahistir. Bu maddede 
yapilmasi Hiikumetge teklif edilen degisiklik en
ciimenimizce de bazi tadillerle kabul olunmus-
tur. 

Ceza kanunumuzun kimlerin memur sayila-
eagini gosteren 279 ncu maddesi, bilhassa bu 
layiha ile teklif olunan tadillerden sonra, mak
sadi ifadeye kafi gelmemektedir. Esasen bu 
noksan dolayisile meri kanunun 211 nei madde-
sinde 279 ncu maddedeki tarifin disinda,; kalan 
bazi kimseler de memur gibi riisvet sugunu isle-
yebileoekleri kabul olunmustur. 

(Devletin emniyeti aleyhinde curiknler) (bah
sinde yapilmasi teklif olunan tadiller dolayisile 
de memur hakkmdaki tarifin daha genis tu-
tulmasi liizumuna kani olan ve tadili teklif 
olunan maddelerin bazilarinda memurdan bas-
ka, amme hizmeti gormekle mavazzaf kimseler-
den bahsedilmekte ve bunlarm da memur sayi-
lacagi beyan edilmekte oldugainu go^ onuaade 
tutan enciimenimiz, 279 ncu 'maddenin de tadi-
lini teklif etmege karar vermistir. 

Bu maddenin enciimenimizce 'tesbit olunan 
yeni sekline gore; mebuslar da eeza kanuniiuiun 
tatbikatmda memur sayilmaktadir. Biiyiik Mil
let Meclisi, Devlet organlarmdan biri olmak 
itibarile, mebuslarin gordiikleri vazife de bir 
amme vazifesi sayilmak lazimgelir. Esasen tes-
kilati esasiye kanununun 27 nei madd«sile me
buslarin ( irtikab tohmetiermeten biri ile miit-
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tehem olabilecegi ) kabul edilmistir. 

Irtikab veya riissvet gibi suglar, ancak memur-
lar tarafindan islenebilecegine gore, mebuslarm 
ceza kanunu bakimmdan memur sayilmalarinda-
ki liizum ve ehemmiyet bir kat daha kuvvetle 
tebariiz eder. 

Bu diiijuneelere binaen enciimenimiz, 279 ncu 
maddeyi yeni ba§tan kaleme almis ve Heyeti 
umumiyeniii tasvibine arza karar vermi§tir. 

MADDE 282 — Bu madde hiikiimleri eeza 
muhakemeleri usulii kanununun bazi maddele-
rile tearuz etmektedir. 

Maddenin bu giinkii ^eklinde (ademi icabet) 
ieinmevcud miieyyideye mukabil ceza muhake
meleri usulii kanununun 46 nci maddesinde bas-
ka bir miieyyide ve (imtina hali) i§in mevcud 
miieyyideye mukabil de 63 ncii maddesinde bas-
ka miieyyide vardir. Bu tearuzu ortadan kal-
dirmak ve bu madde ile kastedilen hususun mii-
cerret, ademi icabet veya imtina hali olmayip 
asilsiz bir sebebi ileri siirerek bir kimsenin ken-
disini bu mecburiyetlerden vareste tutturmak 
keyfiyeti oldugunu tebariiz ettirmek maksadile 
degi^tirilmi^tir. 

MADDE 283 — Bu madde hiikmiiniin kaba-
hat nevinden olan bir sucu tasni edenlere de 
te^mil edilmesini kanunun maksadina daha uy-
#un goren encumenimiz gerek bu hususu ge
rek ihbar mereilerinde 285 nci madde ile tena-
zur ve ahengi temin etmek icin bu maddede icap 
eden degi^iklikler yapilmistir. 

Madde 285 — Enciimenimiz 283 ncii madde 
hakkmda izah olunan esbaba binaen bu madde 
hukmimun sugsuz oldugunu bildirdigi bir kim 
seye kabahat dereeesinde bir fill isnad edenlere 
de te§mil edilmesini kabul etmistir. Bundan bas-
ka ceza muhakemeleri usulii kanunu C. miiddei-
umumilerini bir sue, i§lendigine muttali olunca 
if in hakikatini aramaga ve sue, islendigini gos-
terir emare mevcud olunca da takibata geq-
mege mecbur tutmasina ve f ailin cezalandirilmasi 
igin kanunun istinat ettigi sebep masum bir 
kimsenin haksiz yere takibata maruz kilinmasi 
olmasma gore suQun tekewiinu igin ihbarm 
yazi ile yapilmiis olmasi kaydi dogru goriilme-
yerek kaldirilmasna karar verilmistir. 

Madde 293 — Bu maddenin son fikrasin-
iaki atif, 291 nci maddeye olmak lazimgelirken 
madde numarasi 290 olarak yazilmistir. Bu yan-
lishgi tashih maksadile madde degistirilmistir. 

Madde 298 — Mevkuflarm harigte galisli-
rilmalan kabul edilmiyeceginden Hiikumet tek-
lifindeki bu kayit kaldinlmis ve 304 ncii mad
dede yazili kagmanin mevsuf sekli bu madde igine 
almmis/tir. 

Madde 299 — Bu madde hakkmda Hiikumer, 
teklifindeki miiebbet siirgiine aid hiikiim kaldi
rilmis ve 304 ncii maddede yazili kagmanin mev
suf sekli 298 nci maddede oldugu gibi madde 
igine alinmi^ ve ceza nisbetlerinde degisikli Ic
ier yapilmistir. 

Madde 301 — Meri kanunda oliime mahkum 
olan bir jsahsin kaginlmasi hali derpis edilmemis 

oldugundan bu hususa dair bir hiikiim konulmus ve 
kagmagi temin igin kullanilan vasitalarin mahl-
yetine veya mahkumun kagmamasi haline goro 
ayri ayri ceza tayini muvafik goriilmeyerek 
her bir hal igin muayyen cezadan ne miktar 
azaltma veya gogaltma yapilacagi gosterilmistir. 

Madde 302 — Bu maddenin iigiincii fikra-
smda (mahkumun kagmis olmasi halinde) de-
nilmi^tir. Halbuki mevkuflarm kagmasmi ko-
layla$tiranlarm da cezalan arttirilmak tabii ol
dugundan madde ona gore diizeltilmistir. 

Madde 304 — Meri kanundaki bu madde 
hukmii 298 ve 299 ncu maddelere nakledilmi§ 
oldugundan bu maddeye siirgiin mahallinden 
kaganlar • hakkmda verilecek olan cezaya dair 
hiikiim konulmu§tur. 

Madde 309 — 276 nci maddede yapilan tadil 
ile ahengi temin igin Hiikmet teklifi iizerinde 
degi§iklikler yapilmistir. 

Madde 311 — Maddenin son fikrasinda (Ikin-
ci ve iiciincii fikralarda be van olunan) denil-
digi halde maddede boyle ikinci ve ugiincii fik-
ralar yoktur. Hem bu yanhslik tashih edilmi§, 
hem de hakimin takdir hakkini kullanmasi igin 
maddede maktu olarak tayin edilmi§ olan ceza 
iki had arasma almmi§tir. 

Madde 313 —- Bu maddenin son fikrasmda-
ki (Ikinci-fikrasinda) kaydi (Ugiincii fikrasin
da) olmak lazimgelirken yanlis. olarak bu §e-
kilde yazilmi§tir. Madde bu yanli§ligi diizeltmek 
icjn degi§tirilmi§tir. 

Madde 329 — Ceza kanunumuzda 933 sene-
sinde yapilan tadil neticesi, kullanilmi§ pullan, 
iptal igaretlerini yok etmeksizin evrak, e§ya ve
ya mektuplan- iizerine bilerek yapi§tinp tekrar 
kullanmak keyfiyeti SUQ olmak vaziyetinden 
gikmi§ oldugundan mezkur tadilden evvel mev-
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cud olan bu husus maddeye ilave edilmi§tir. 
Madde 337 — Hiikumetin kiyihasinda bu 

maddenin tadili sebebi Kizilaya aid alamet ve 
i§aretleri salahiyetleri olraaksizin kullananlar 
hakkinda cezai miieyyide konulmasini temin-
dir. Halbuki.bu husus 253 neii maddede yapi-
lan degigiklikle temin edildiginden tadile llizum 
kalmamis, ve teklif bu itibarla kabul edilme-
mi§tir. 

Madde 342 — Meri kanundaki bu madde 
hiikmune gore resmi varakanin ash iizerinde ya-
pilan sahtekarliktan dolayi bir seneden yedi se-
neye kadar ve sahtekarlik resmi varakanin su-
reti iizerinde irtikab olunursa maktuan lie sc-
ne agir hapis cezasi verilmektedir. Mahiyeti iti-
barile daha hafif addedilmesi lazimgelen bir su-
§a daha agir ceza vermek demek olan bu hiik-
miin diizeltilmesi ve ayni zamaninda hakimin 
takdir hakkini da kullanabilmesini temin iein 
•maddedeki ceza miiddetleri, aslmi teskil eden 
Italyan ceza kanunundaki ceza miiddetlerine 
gore, degistirilmistir. 

Madde 346 — Hukumet teklifi gosteriien 
mucip sebeplere gore aynen kabul edilmistir. 

Madde 348 — Bu maddede atfen gosteriien 
madde numaralarinda yanlisliklar oldugundan 
diizeltilmistir. 

Madde 350 — Gosteriien mucip sebeplere 
gore Hukumet teklifi aynen kabul edilmistir. 

Madde 382 — Bu maddede atfen gosteriien 
maddeler arasma 373 ve 376 nci maddeleri de 
ilave etmek lazimdir. Qiinkii cezanin agirlasti-
rilmasmi istilzam eden dusiince bu maddelerde 
yazili hallerde de vardir. Bu sebeple maddede 
degisiklik yapilmistir. 

Madde 404 — Gosteriien mucip sebeplere go
re Hukumet teklifi aynen kabul edilmistir. 

Madde 414 — Gosteriien mucip sebeplere go
re Hukumet teklifi esas itibarile kabul edilmis 
yalniz gosteriien cezalara en yukari had konui-
masi muvafik goriilerek birinci fikra ic,in on senc 
ikinci fikra igin on bes sene tesbit olunmustur. 

Madde 415 — Ceza miiddetleri bir seneden 
bir sene alti aya ve iki seneden iki sene alti aya 
Qikarilmak suretile Hukumet teklifi aynen kabul 
olunmustur. 

Madde 416 — Bu maddede dahi cezanin yu
kari haddi gosterilmediginden bu had on sene 
olarak tesbit edilmek ve 414 ve 4.15 nci madde-
lerle ahengi temin igin de cebrii siddet kelime-
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lerinden sonra (Veya tehdit) kelimesi Have olim-
mak suretile Hukumet teklifi kabul edilmistir. 

Madde — 429, 430, 431 ve 432 
Gosteriien mucip sebeplere gore kiz kacir-

mak suQima aid olan maddeler hakkindaki Hu
kumet teklifi esas itibarile kabul edilmistir. An-
cak tertip sekli ve bu maddelcrin asillarini teskil 
eden yeni Italyan ceza kanununun hiikiimleri-
ne uygunlugu bakimindan degisjklikl'-r yaptl-
mis/tir. 

Madde 433 ve 434 — Gosteriien nu;eib se
beplere gore Hiikumel. teklifi aynen kabul edil
mistir. 

Madde 435 — Buctimenimizee fuhse tesvik 
keyfiyetinin sihhi usullerden biri vtya evlad 
edinenl.er tarafindan yapilmasmin dahi §iddet 
sebebi olmasr muvafjk gori'ilnnis, ve Hukumet 
teklifi bu esas dahilinde degistirilerek kabul 
olunmustur. 

Madde 436 — Bu maddeye de 435 nci mad
dede-soylenen sebeb dolayisile sihri usul ila
ve edilmistir. 

Madde 448 — .Adam oldurmek ciirumleri-
nin memleketimizde istisgar edilemeyecek bir 
derecede oldugu adli istatistiklerden anlasjl-
mis. olmasma binaen enclimenimiz bu ciiriim 
faillcri hakkinda mevzu cezalarrn ka.fi gelme-
digine kani olarak 15 seneden 18 seneye ka
dar olan ceza miktarmi 18 seneden 21 seneye 
cjkarmagi muvafik gormu§tiir. 

Madde 449 — 448 nci maddede yapilan ta-
dil dolayisile bu maddedeki ceza muddetleri-
nin arttirilmasi ieab etmi§tir. 

Madde 457 — Gosteriien mucib sebeplere 
gore Hiik.timet teklifinin birinci fikrasi aynen 
kabul edilmi§tir. Tiirkiye Biiytik Millet Mec-
lisi azalarma karsj her ne suretle ohirsa ol-
sun fili miiessir ikai bu gim meri kanunda sid
det sebebi addedilmis iken bunun kaldirilma-
sma dair olan teklif enciimence kabul edilme-
diginden ikinci fikrada. yazili istlsnalar ara-
sindan (ikinci) kaydi kaldmhnislir. Pon fikra 
dogru goriilmeyevek kabul edilmemigtir. 

Madde 458 — Bu maddenin maksadi vazina 
gore maddenin basrndaki (Gec,en maddede) 
kelimelerinin yerine (Geqen maddeler.le) denil-
mesi icab ettiginden o sekil.de diizeltilmistir. 

Madde 402 — Maddenin heyeti umumiye-
sinden istihdal' edilen hep kadmlarm zinasi 
oldugu halde maddede (Fiirudan biri) denile-
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rek erkege de §amil bit' §okil verilmi§tii\ .Bu 
sebeple (Fiirudan olan kiz veya kadrnlardan 
biri) seklinde duzeltihni§tir. 

Madde 465 — Bu maddede yazili (455 ve 
ve 459 ncu maddelerin UQuncii fikralarmda ya
zili) kelimeleri enciimenimizee dogru bulunma-
mistir. Qunkii 455 nci maddede . ugiineii fikra 
olmadigi gibi mali mesuliyeti yalniz bir bale 
hasretmek te muvafik olmadigmdan bu kelime-
ler yerine (455 ve 459 ncu maddelerde yazili) 
kelimeleri konmak suretile madde duzeltilmi§-
tir. 

Madde 468, 469, 470, 471 ve 472 — Meri ka-
nunumuzda kasten §ocuk dueurmek ve diisiirt-
mek ciirumlerine tahsis edimiis olan bu madde-
ler nzerinde Hukumet teklifi ile yapilan tadil 
ve bu meyanda §imdiye kadar mevzuatimiza go
re sue. teskil etmeyen erkek veya kadinin <jocuk 
yapmak kabiliyetini yok etmek veya ettirmek 
keyfiyetlerinin ceza tehdidi altma alinmasi en
ciimenimizee irkm tumlugu ve sagligi bakimin-
dan gayet muvafik goriilerek yalniz maddelerin 
tertibine muteallik bazi degisiklikler yapilmak 
suretile kabul edilmistir. 

Madde 482, 483, 488 — Ceza kanununun ha-
haret ve sogme curiimlerinden bahseden mad-
delerinden bazilarmm tadile muhtag oldugu ka-
naatini h&sil eden encumenimiz, bu faslm dort 
maddesinde degisiklikler yaparak bunu Umumi 
heyetin tasvibine arzetmege karar vermistir. 

Bu degisikliklerden biri 482 nci maddenin 
ikinci fikrasinda yapilmis ve bu fikraya sogme su-
Qunun mektuptan basjka telgraf telef on gibi mu-
habere vasrtalan, resim veya her hangi bir yazi 
ile islenmesi halleri de ilave olunmustur. 

Meri kanunun 488 nci maddesinin son fik-
rasmdaki heyetler aleyhinde hareket ve tecaviiz 
vukuu halinde takibatm kimlerin siktyetile ya-
pilacagi maddede gosterildigi halde bu gibi he
yetler aleyhinde vukubulacak hakaret fiillerini 
tecrim eden, cezalandrran bir hukum yoktur. 
Bu noksani goz onune alan encumenimiz, 483 ncu 
maddeye bir fikra ekleyerek, bu gibi heyetlere 
karsi hakarette bulunanlarm fiillerinin mahiye-
tine gore 480 veya 482 nci maddelerde yazili 
cezalarla cezalandrrilacaklarmm tasrih edilmesi-
ni muvafik gormustur. 

Fazla olarak siyasi bir parti ve cemiyetler ara-
smda yalniz menafii umumiyeye h&dim olanlara 
karsi islenecek hakaret su<jlarmin da bu madde 

hukmune tS.bi tutulmasi kabul olunmustur. 
488 nci maddede yapilan degisiklik bu madde 

ile tenazuru temin igindir. 
490 nci maddede 485 nci maddeden bahso-

lunmasi bir sehve mustenittir. Bu maddenin 483 
olmasi lazimgeldigi iqm madde o sekilde duzel-
tilmistir. 

506 ve 507 nci maddelerde yapilan degisiklik
ler, iflas hukumlerinin ticaret kanunundan <JI-
karilmis bulunmasmdan ileri gelmektedir. 

Kanunun 509 ncu maddesinde (imzali veya 
yazisiz) ibaresindeki (veya) kelimesinin (ve) 
olmasi iktiza etmekte oldugu iein tercddii tkn 
yol atjacak mahiyette olan bu nok«an dii:\:1til-
mistir. 

518 nci maddede yazili curmun takibi sik..-
yete baglidrr. Curmun en agrr seklinden bah
seden birinci fikrada sikayet sarti gosterilmis 
oldugu halde nisbeten hafif ve gayrikasdi olan 
son fikrada bu sarttan bahsedilmemektedir. Bu 
noksan encumenimiz tarafindan diizeltilerek mad
de ona gore tesbit olunmustur. 

524 ncu maddede enciimenimizee yapilan de
gisiklik, bu maddenin son fikrasinda sayilan 
akraba arasma, hala ve teyzenin ilavesinden 
ibarettir. Amca ve dayr hakkrnda tatbik edi-
len bu fikra hukmiinden hala ve teyzenin istis-
na edilmesi i<jin hie, bir sebep t a sawur oluna-
maz. 

526 nci maddede enciimenimizee yapilan de
gisiklik (kanun ve usul dairesinde verilmis bir 
emre itaatsizlik) ibaresi yerine (kanun ve ni-
zamlara muhalif olmayarak verilmis bir emre 
itaatsizlik...) ibaresinin konulmasmdan ibrrottir. 
Bundan maksat, maddeye tatbikatta fazla bir 
elestikiyet vermek ve husule gelebilecek tered-
diitlere mani olmaktir. 

Cezalarm cektirme usuliine aid olarak 13 ve 
15 nci maddelere konulan yeni hukiimlerin 
derhal tatbikma ceza evlerimizin bu giinkii va-
ziyeti miisaid olmadigmdan layihadaki muvak-
kat A maddesile bu hiikumlerin imkan hasil 
oldukga peyderpey tatbik olunacagi ve B mad
desile de, §imdiki ceza evlerinde bulunan mah-
kumlarm tabi olacaklari rejim tesbit olunmu§-
tur. 

Layihamn ucjiincu maddesile ilgasi teklif 
olunan maddelerden 83 neu madde miiebbet 
siirgiin cezalarmin i^timai halinde yapilacak 
muameleden bahistir. Bu cezanin ceza nevileri 
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arasihdan gikarrlmasina 18 nci madde hakkmda 
yazilan mueib sebepler dolayrsile eneiimenee 
karar verilmi§ oldugu iejn 83 neii madde bit-
tabi meriyette kalamaz. 

384 neii madde muhtelif bakimlardan lii-
zumsuz ve te§ebbiis hakkindaki umumi kaide-
lerle mukayese edilinee, bazi ahvalde bu kaide-
lere nazaran agir bazan da -hafif notieeler husu-
liine sebebiyet veren bir madde oldugu eihetle 
encumenimiz bu maddenin ilgasmi teklife karar 
vermi§tir. 

Muvakkat A maddesine konulan hiikiimden 
sonra 589 ncu maddenin meri olmakta devam 
etmesine liizum kalmadigmdan bu maddenin de 
ilgasi zaruridir. 

825 numarali kanunuu 6 nci maddesi, para 
eezalarrnm sureti tahsilinden bahsetmekte ol-
dugti eihetle ilgasina liizum vardir. 

Layiha ceza kanununda esasli degigiklikleri 
ihtiva etmekte oldugundan, hakimlerin ve diger 
alakalBlarin tetkiklerine imkan biraktlmak mak-
sadile kanunun 1 - X - 1936 tarihinde meriyete 
geenieHi miinasib goriilmii^ ve iiciincii madde 
ona gore tesbit olunmufjtur. 

Uyu§tiirueu maddelerin murakabesi hakkin
daki kanunun 28 nci maddesinin degi§tirilmesi-
ne dair Giimriik ve inhisarlar vekilligiuce tan-

zim edilip Ba^vekaletin 18 mayis 1935 tarih ve 
6/1511 sayili tezkeresile Biiyiik Meclise sunu-
lup Adliye eneumenine havale buyurulan kanun 
layihasi bu layiha ile para eezalarrnm tahsili 
§ekli degi^tirilmis olmasina mebni eneiimenee 
muzakeresine liizum kalmadigi kararlastiril-
mi§tn*. 

Layihauin miistaeelen miizakere olunmak. 
iizere Umumi Heyetin asvibine arzi eneiimenir 
mizee kararlai^tirilmi^tir. 

Yiiksek Reislige sunulur. 

Adliye E. Reisi Bu M. M. Katib 
Qorum Erzurum Tfabzon 

Miinir (Jagil Fund Sirrrum R. Karadeniz 

Aza, Aza Aza 
Antalya Balikesir Bursa. 

T. Ancan 0. Niyazi Burcu A. Akgoc 

Aza, Aza Aza 
Bursa Erzincan t<jeJ 

8. F. Talay AbduLkak Ftrat FT. Ongun 

Aza, Aza, Aza, 
Kocaeli Kocaeli Kocaeli 

H. Hayri Tan R. Akga 8. Yargi 

Aza. Aza, Aza. 
Konya Martisa Urfa 

A. B. Turd R. Ince F, Goklerk 
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ADLlYE ENCtTMENlNlN DE^IgTlEtgl 

Tiirk ceza kanununun bazi madddelerini degi§tiren kanun Idyihasi 

BtRlNCl MADDE — Tiirk ceza kanununun numaralan a§agida yazili (142) 
maddesi degi§tirilmi§tir: 

Madde 1 — Kanunun sarin olarak su§ saymadigi bir fiil igin kimseye ceza ve-
rilmez. Kanunda yazili cezalardan ba§ka bir ceza ile de kimse cezalandirilamaz. 

Sucjar; ciiriim veya kabahattir. 

Madde 3 — Tiirkiyede sue. igleyen kimse, Tiirk kanunlarma gore cezalandin-
hr ve bundan dolayi bir Tiirk hakkinda yabanci memlekette hiikiim verilmi§ olsa bi
le Tiirkiyede muhakeme olunur. 

Boyle bir fiilden dolayi Tiirkiye di§uida hakkinda hiikiim verilmig olan yabanci 
dahi Adliye vekilinin talebi iizerine Tiirkiyede muhakeme edilir. 

Madde 5 — Bir Tiirk, dordiincii maddede yazih ciiriimlerden ba§ka? Tiirk ka
nunlarma gore a§agi haddi ii§ seneden eksik olmayan §ahsi hiirriyeti baglayici bir 
cezayi miistelzim ciirmii yabanci memlekette i§ledigi ve kendisi Tiirkiyede tutul-
dugu takdirde Tiirk kanunlarma gore cezalandirihr. 

Eger ciirmiin a§agi haddi iig seneden az hiirriyeti baglayici bir cezayi miistelzim 
ise takibat icrasi zarar goren §ahsm veya yabanci Hiikumetin §ikayetine baglidir. 

Magdur yabanci ise bu fiilin, islendigi mahal kanunlarmda da cezayi miistelzim 
olmasi §arttir. 

Madde 6 — Bir yabanci dordiincii maddede yazih ciiriimlerden ba§ka, Tiirk ka
nunlarma gore a§agi haddi bir seneden eksik olmayan §ahsi hiirriyeti baglayici 
bir cezayi miistelzim ciirmii yabanci memlekette Tiirkiyenin veya bir Tiirkiin zara-
rma i§ledigi ve kendisi Tiirkiyede bulundugu takdirde Tiirk kanunlan mueibince 
ceza goriir. 

Ancak bu bapta takibat icrasi Adliye vekilinin talebine veya zarar goren §ah-
sin §ikayetine baglidir. 

Eger ciiriim bir yabancinm zararma i§lenmi§ ise fail, Adliye vekilinin talebi 
iizerine, a§agidaki §artlar dairesinde cezalandirihr: 

1 - Tiirk kanunlarma gore §ahsi hiirriyeti baglayici ve a§agi haddi iig seneden 
eksik olmayan cezayi miistelzim bir fiil olmak, 

2 - ladei miicrimin muahedesi bulunmamak veyahut iade keyfiyeti, ciirmiin 
irtikab edildigi mahallin veya failin tebeasmdan bulundugu Devletin Hiikumeti 
tarafmdan kabul edilmemis, bulunmak, 

Bir Tiirk veya yabanci, Tiirk ceza kanununun 8 nci babinin 3 ncii fashndaki 
eiiriimleri yabanci memlekette i§lerse res en takibat yapilarak o fasilda yazili mad-
delerdeki cezalarla cezalandinlir. 

Madde 13 — Agir hapis eezasi miiebbet veya muvakkattir. Miiebbet, oliin-
ceye kadar devam eder. Muvakkat, bir seneden yirmi seneye kadardir. Bu ceza 
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asagida yazili §ekilier dahilinde dort devrede yektirilir: 
A - Mahkum, birinci devrede eezasmm yirmide birine nuisavi bir miiddet 

geceli giinduzlii yalniz olarak bir hiierede birakilir. Ancak bu.miiddet bir aydan 
asagi ve alti aydan yukari olamaz. 

Mahkumiyetin biitiin devrelerinde mahkum, nizaranamc iriiicibinee inzibati 
mahiyette olinak iizere her defasmda on be§ gunii geejnemek kaydile ayni su -
retle hiicreye konulabilir. 

B - Mahkum, ikinci devrede yalniz geceleri tecrid edilir. Bu devre mabkum 
mevkuf kalmissa bu miiddet ile hiierede kaldigi miiddet gikarddiktan sonra ge
ri kalan miiddetin altida birini tesjdl eder. 

0 - Veiincii devrede . bulunan mahkumlar geceleri tccrit te edilineyebilirler. 
Bu devrede geeen her iie, giin, dort giin mahkumiyete karsilik olarak hesab 

edilir. 
Bu devre miiddeti mevkufiyct miiddetile birinci ve ikinci devrelerde geyen 

niiidvlotler teuzil edildikten soma geri kalan. cezanm uc,te biri kadardir. 
I) - Dordiincii devre geri kalan miiddettir. Bu devrede gey en her giin iki 

mahkumiyet giiniine karsilik olarak he sab edilir. 
Ikinci devreyi bitiren mahkumlar arasmdan Adliye vekfdeti vol, insaat, ma-

clen Ekipleri teskil edebilir. Mahkumiarm bu islerde calistiklari her bir giin 
iki giinliik mahkumiyete karsilik olarak sayilir. 

Miiebbet agir hapis 36 sene uzcrinden hesab edilerek muvakkat agir hapsin 
tabi oldugu sartlar altmda geger. Ancak ikinci ve iicjineii dcvrelerdeki miiddct-
ler mutlak surette 3(5 senenin altida ve iicte biridir. 

Madde 14 — Agir hapis cezasma mahkum olanlar 13 ncii maddede yazili 
hiicre miiddetini bitirdikten ve Imp is veya hafif hapis cezasi mahkumlari ise hii-
kiimleri katilestikten soura ceza evlerine bagli tarim veya endiistri miiessesele-
ri'ade 'Qalistirilabiiirler. 

Yiyecek ve giyeceklerini kendileri tedarik edemeyen veya yalismak isteyen 
inov.ku.flar da galistirilabilirler, 

Madde 15 — Hapis cezasi tic, giinden yirmi seneye kadardir. Kanunda tas~ 
rib ediimeyen yerlerde yukari haddi bes senedir. 

En a§agi alti. ay hapis cezasma mahkum olanlarla mevkufiyet miiddetinin 
i.'u.iijubundan sonra geri kalan miiddeti alti ay veya daha ziyade olanlarm ce-
zalari 13 ncii maddenin birinci devreye aid huklimleri miistesna olmak iizere; 
diger hiikumlerinin tesbit ettigi sartlar dahilinde gektirilir. 

Madde 16 — 13 ncii maddede yazdi dordiincii devrenin agir hapiste dortte 
uyiinii ve hapiste varisini iyi hal ile gecirenler mesruten tahliyelerini isteyebilirler. 

1 -125 ila 133^135 ila 242,146 ila 150, 152, 156, 157, 163, 202, 203, 205 ila 210, 212 
ila 217, 220, 221 nci ile 495 ila 500 ncii maddelerde yazilan ciiriinderin failleri 
13 ncii maddede yazili iiguncii devrede gosterilen fazla sayilmadan istifade etmeyip 
ancak dordiincii devrede kazanilan hakkm yarisi nisbetin.de istifade ettikten son
ra mesruten tahliyelerini isteyebilirler. 

2 - 448 den 452 ye kadar olan maddelerle 493 ncii maddede gosterilen ciiriim-
ierden birinin raiikerriri olanlar 13 ncii maddede gosterilein fazla sayilmadan 
asil istifadenin yarisi nisbetinde hak kazandiklari nazara ahnir ve mesruten tah-
liye miiddetleri o suretle hesab edilir. 

Madde 17 — Mesruten tahliyeden sonra eger mahkum §ahsi hiirriyeti bagliyan 
brr cezayi miistelzim bir ciirum isler veya mecbur oldugu §artlari if a etmezse me§-
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ruten tahliye karar i geri alinir. Bu takdirde me§ruten tahliye haliiide gegen 
zaman mahkumun ceza miiddetine mahsup edilmeyecegi gibi 13 ncii maddede ya-
zili devrelerde gegirdigi miiddet dolayisile fazla saymalardan istifade ettigi giin-
ler de ayrica gektirilir ve kendisi bir daha me§ruten tahliye de edilmez. 

Me§ruten tabliye karar i geri alinmaksizm mahkumun ceza miiddeti tamamen 
gecnii§ olursa mezkur ceza icra edilmi§ sayilir. 

Eger asli cezaya ernniyeti umumiye idaresinin nazareti altmda bulunmak cezasi 
da ilave ohmmus ise me^ruten tahliye halinde gecen zaman bu ceza miiddetine 
mahsup edilir. 

Madde 18 — Siirgiin cezasi gerek ciirmiin isjendigi ve gerek eiirumden zarar 
goren §ahis ile mahkumun ikamet ettigi kazalardan en a§agi 60 kilometre uzakta bu-
lunan ve mahkeme ilammda muayyen olan bir §ehir veya bir kasabadan mahkumun 
ikamete mecbur tutulmasrndan ibarettir. Alti aydan be§ seneye kadardir. 

Madde 19 — Agir para cezasi bir lira dan bes. bin liraya kadar tayin olunacak 
bir meblagin Devlet Hazinesine tediyesinden ibarettir. Nisbi para cezalarmin yu 
k a n haddi yoktur. 

Bu cezaya mahkumiyeti mutazammm kati ilam, Ciimhuriyet muddeiumumiligi 
tarafrndan mahallin en biiyiik mal memuruna verilir. ve mal memurlugunca mah
kumun parayi odemesi iqm yazilacak ihbarnamenin tebligi tarihinden itibaren on 
be§ giin zarfmda para odenmedigi takdirde hapsen tazyik hukmii mlistesna olmak 
iizere tahsili emval kanunundaki usule gore malma miiracaat olunarak infaz edilir. 

Mahkumun haczi ve satilmasi kabil emvali bulunmaz ve bu suretle aczi tahak-
kuk eylerse ilam Ciimhuriyet muddeiumumilige iade edilir ve muddeiumumilik^e-
de bir giin hapis bir liraya sayilmak iizere odenmi§ olan para cezasi hapse §ev-
rilir. Kesirler lira sayilir. 

P a r a cezasmin hapse gevrilebileeegi mahkeme ilammda yazili olmasa bile yu-
karidaki hiikiim tatbik olunur. 

Mahkum, mahpus kaldigi her giin icin yukaridaki fikra mucibince bir lira indi-
rildikten sonra geri kalan parayi oderse para cezasi yerine kaim olan hapis cezasi 
icra olunmaz. 

Para cezasi yerine gektirilen hapis cezasi iic seneyi ge^emez. 
Kendi talobi iizerine mahkum para cezasmdan yevrilen hapis yerine Devlet, 

vilayet veya belediyelerce tayin olunacak nafia iglerinde cah§tinlabilir. Bu suret-
te iki giinliik hizmet bir giin hapis yerine gecjer. 

Madde 21 — Hafif hapis cezasi bir giinden iki seneye kadardir. 
Mahkumiyetieri bir aydan fazla ve kondileri de mukerrir olmayan kadm ve 

kueiiklerin cc/alarmm oturdukLai'i yerde cektirilmesinc mahkeme karar verebilir. 
Bu karara mahkum tarafrndan riayet ohmmadigi takdirde ceza tamamen ve adiyen 
infaz olunur. 

Madde 24 —• Hafif para cezasi bir Liradan iki yiiz liraya kadar tayin olunacak 
bir meblagin Devlet Hazinesine tediyesinden ibarettir. 

Hapis yerine hafif hapis ikame olumnak sartile 19 ncu maddenin son alti fik-
rasi hiikiimleri bu ceza hakkmda da tatbik olunur. 

Madde 30 — ITtikumetin teklifi aynen 
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Madde 37 — Oeza ile mahkumiyet sugtan inutazamr ve magdiir olanlann mal-

larinm istirdadini ve diigar olduklari zararlarm tazminini dava edebihnelerine ha
le L getirmez. 

Madde 46 -— Yukanki niaddede beyan olunan akli halet eeza mesuliyetini kami-
len kaldiracak surette olmayrp eheminiyetli bir dereeede azaltabileeok uiahiyette 

ise STKJ iein rnuayyen olan eeza a^agida yazili §ekille rde indirilir: 
1 -Oliim eezasi yerine sekiz seneden eksik olmamak iizere muvakkat agir hapis; 
2 - Miiebbet agir hapis yerine alti seneden on bos seneye kadar agir hapis; 
3 - Amme hizmetlerinden miiebbet memnuiyet yerine muvakkat memnuiyet; 
4 - On iki seneden fazla muvakkat cezalar yerine tic. seneden on seneye kadar 

ve alti seneden on iki seneye kadar cezalar yerine bir seneden be§ seneye kadar ee
za tayin olunur, Diger hallerde tertib olunaeak hapis cezalarmm yarismdan a§a-
gi bir miktan hiikmolunur . 

5 - Agir ve hafif para cezalari yarisma indirilir. 
Eger eeza, sahsi hiirriyeti baglayici cezalardan biri ise, rnahkumun cezasmi 

azaltmaga sebeb olan akil hastaligi devam ettigi miiddetee, hakim bu cezanm hafif 
hapis miiessesesinde icrasmi emredebilir. 

Madde 50 — 49 neu maddede yazih fiilierden birini iera ederken kanunun ve-
ya salahiyettar makamrn veya zaruretin tayin ettigi hududu teeaviiz edenler eii-
riim oliim eezasini miistelzim ise sekiz seneden asagi olmamak iizere hapis ve miieb
bet agir hapis eezasini miistelzim oldugu takdirde alti seneden on be§ seneye ka
dar hapis eezasile eezalandirilir. Sair hallerde asil suca miiretteb eeza altida birin-
den eksik ve yarismdan ziyade olmamak iizere indirilir ve agir hapis hapse tahvil 
olunur ve arame hizmetlerinden miiebbet mahkumiyet eezasi yerine muvakkat 
mahrumiyet eezasi verilir. 

Madde 51 — Bir kimse haksiz bir tahrikin husule getirdigi gazab veya §edid bir 
elemin tesiri altmda bir sue i§ler ve bu sue oliim eezasini miistelzim bulunursa 
yirmi dort sene agir hapis cezasma ve muebbet a j ^ hapis cezasmi mustelzim bu
lunursa yirmi sene agir hapis cezasma mahkiim olur. Sair hallerde i^lenen sucun 
eezasmm iicte biri indirilir. 

Tahrik agir ve §iddetli olursa oliim eezasi yerine on be§ seneden a§agi olmamak 
iizere ve miiebbet agir hapis eezasi yerine on seneden on be§ seneye kadar agir 
hapis eezasi verilir. 

Sair cezalar, agir hapis hapse ve amme hizmetlerinden miiebbet memnuiyet mu
vakkat memnuiyete tebdil edilmek iizere yarismdan iicte ikisine kadan indirilir. 

Madde 54 — Fiili isjedigi zaman on bir ya§mi bitirmis. olupta on be§ ya§mi dol-
diirmami§ olanlar, farik ve miiemiyyiz olmadiklari surette, haklarmda hie bir ee
za tertib olunamaz. Ancak islenilen fiil bir seneden fazla hapis veya daha agir bir 
cezayi miistelzim ciiriimlerden ise bundan evvelki madde ahkami tatbik olunur. 

Eger gocuk, isjedigin fiilin bir sue oldugunu fark Âe temyiz ile hareket etmis. ise 
sucumin eezasi a^agida yazih §ekillerde indirilir: 

1 - Oliim eezasi yerine sekiz seneden on seneye kadar agir hapis, 
2 - Miiebbet agir hapis yerine alti seneden on be§ seneye kadar agir hapis eezasi 

hiikmolunur. 
3 - Diger cezalar 47 nci maddenin 4 ncii ve 5 nci bentlerinde yazih olan usule 

gore indirilir. 
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Ainme Mzinetlerinden menuiyet ve emniyeti umumiye nezareti altina almmak 
cezalan tatbik olunmaz. 

§ahsi hiirriyeti bagiayici cezalar, para cezasmdan (;evrilmis olsa dahi eger 
suclu cezamn cektirilmesine baslandigi zaman on sekiz yasmi bitirmemis ise ce-
za bir lslalilianede gektirilir. 

Bu mahkumiyetler tekerriire esas olamaz. 

Madde 55 — Fili isledigi zatnan on bes yasmi bitirmis olnpta on sekiz yasi-
m bitirmemis olanlar hakkmda a^agida yazih sekillerde ceza tayin ohmur: 

1 - Oliim cezasi yerine on bes seneden yirrai seneye kadar agir hapis, 
2 - Miiebbet agir hapis yerine on iki seneden on bes seneye kadar agir ha pis 

cezasi verilir, 
3 - On iki seneyi ge^en muvakkat cezalar, altidan on iki seneye kadar ve al-

tidaii on iki seneye kadar olan cezalar iic seneden alti seneye kadar ve diger h al
ter de yarisi indirilir, 

4 - Para eezalarmm uc,te bii'i indirilir, 
5 - Amine hizmetlerinden menmniyet ve Emniyeti nmumiye nezareti altma 

almmak cezalan tatbik edilmez. 
Cezamn cektirilmesine baslandigi zaman on sekiz yasmi bitirmemis olanlar 

hakkmda hiirriyeti bagiayici cezalar para cezasmdan cevrilmis olsa dahi, onla-
ra mahsns ceza evlerinde veya biiyiiklere mahsns ceza evlerinin hnsnsi kisimla-
rmda cektirilir. Bunlar on sekiz yasmi gectikleri zaman eger mahkum oldukla-
ri ceza miiddeti iic seneden ve geri kalan miiddeti iki seneden fazla ise biiyiik 
mahkiimlarm bnlundnklari ceza evlerine naklolunurlar. Ancak bunlardan gecir-
diklei'i miiddet icindeki hal ve diirmnlarma gore miinasib goriilenler hususi ce
za evinde veya biiyiiklere mahsns ceza evlerinin hususi kisimlarmda ahkona-
bilirler. 

Hukmiin infazma baslandigi tarihte on sekiz yasmi bitirmis ve mahkum ol-
dnklari ceza miiddeti iic seneden az bulunraus olnpta gecmisteki hallerine na-
zaran hususi ceza evinde veya biiyiiklere mahsns ceza evlerinin hnsnsi kisim-
lannda bnlnndurnlmalan daha iiygun goriilenlerin eezalari bu evlerde cektirilir. 

Yukandaki iki fikrada yazih mahknmlar yirmi bir yasmi bitirmeleri aka-
bmde her halde biiyiiklere mahsns ceza evlerine naklolunnrlar. 

Madde 58 — Su(ju isledigi zaman on sekiz yasmi bitirmis olnpta yirmi bir ya
smi bitirmemis ve hiikiim zamanmda altmis bes yasmi geemis olaidar hakkmda 
oliim cezasi yerine otuz sene agir hapis ve miiebbet agir hapis yerine yirmi dort 
sene agir hapis cezasi hiikmohmur. 

Sair hallerde cezamn altida biri indirilir. 

Madde 58 — Fili isledigi zaman on bes yasmi bitirmis olupta yaptigi isin 
netieesmi fark ve temyiz ile hareket ettigi anlasilmayan sagir, dilsizlere ceza ve-
rilmez. 

Ancak fiil euriim oldugu ve bir seneden fazla hapis cezasmi veya daha agir 
bir cezayi miistelzim buhmdugii takdirde yirmi dort yasmi heniiz ikmal etmeyen 
sagir - dilsiz hakkmda yirmi dort yasma kadar kalmak iizere 53 ncii madden in 
ikinci fikrasi hiikiimleri tatbik edilebilir. f̂**"1" 

Eger fail yirmi dort yasmi bitirmis ise mahkeme, hakkmda 46 nci maddede gos-
terildigi surette muamele yapilmak iizere. kendismin salahiyetli makama teslimini 
emredebilir. 

E&er sagir - d^sizin sucu i§lemekte fark ve temyiz ile hareket ettigi anlasilir ve 
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isledigi zaman on sekiz yasmi bitirmemis. bulunursa birinci fikrasi miistesna oh 
mak iizere 54 neii madde hiikiimleri tatbik olunur. 

Sagir - dilsis on sekiz yasmi bitiripte yirmi bir yasmi bitirmemis ise 55 nci ve 
yirmi bir yasmi bitirmis ise 56 nci maddeler hiikiimleri tatbik olunur. 

Madde 59 — Kammi tahfif sebeplerinden a y n olarak mahkemecc her ne zaman 
fail lehine cezayi hai'ifletecek takdiri sebeplor kabul edilirse oliim eezasi yerine otuz 
ve miiebbet agir hapis yerine yirmi dort sene agir bap is eezasi hiikm olunur. 

Biger eezalarin altida birinden iiete birine kadari indirilir. 

Madde 62 — Bir kimse islemegi kastetettigi ciirmiin icrasma taalluk eden bit • 
fciin filleri bitirmis fakat ihtiyarinda olmayan bir sebepten dolayi o eiiriim mey-
dana gelmemis. ise kammda yazili olmayan yerlerde fiil oliim eezasim miistelzim 
oldugu takdirde miitesebbis hakkmda yirmi sene, miiebbet agir bapis eezasim 
miistelzim oldugu takdirde on bes seneden asagi olmamak iizere muvakkat agir 
bapis eezasi biikmolnmir. Sair ballerde o eiiriim icin verileeek eezanm altida 
birinden iiete birine kadar indirilerek biikmolnmir, 

YEDtNCt BAP 

Sue ve eezalarin ietimai 

Madde 68 — Sahsi hiirriyeti baglayiei eezalan icab ettiren bir kac eiiriim isle-
mis olan sahsin eiirumlerinden biri iein miiebbet agir bapis eezasi tayin plundu-
gu takdirde diger euriimlerden agir hapis veva, bapsi miistelzim olanlar iein tayin 
edileeek eezalar yerine mahkfimun geeeli giinduzlii bir litierede yalmz birakdma 
miiddeti agir hapiste bu eezamn veya bu eezalar meemmimm onda birine. hapiste 
on ikide birine miisavi bir miiddet uzatihr. 

Aneak ilave edileeek hiierc miiddeti agir bapislerde iki sene, bapislerde bir 
sene alti ay dan f'azla olamaz. 

Ciiriiinlerden ikisi bakkmda da miiebbet agir bapis eezasi tayin edilmek iazim 
geldigi takdirde oliim eezasi verilir 

Madde 69 — "Bir neviden olarak sahsi hiirriyeti baglav iei eezalan icab ettiren 
birden fazla eiiriim islemis olan kimse hakkmda tayin edileeek en agir cezaya 
diger eezalar meemuunim ii(;,tc ikisi ilave olunur. 

$u kadar ki, bu surctlc hiikmohmaeak eeza mecmuunun agir hapis ve liapiste 
30 seneyi ve siirgvinde yedi sene alti ayi geeemez. 

Madde 70 — Hukumctin tcklifi ayn en 

Madde 71 — Muvakkat siirgun eezasim miistelzim bir ciirmiin sahsi hiirriyeti 
baglayiei diger muvakkat eezayi icab ettiren bir eiiriim ile birlesmesi halinde siir-
giin cezasmm beste biri diger cezaya zammolunur. 

Yukariki fikrada yazili olan ve sahsi hiirriyeti baglayiei muvakkat eezalan 
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icap ettiren ciiriimler miiteaddid ise, bunlar igin once 69 ve 70 nci maddeler tatbik 
edilmek suretile verilecek ceza tesbit edildikten sonra sozii gec,en fikra hiikmii tat
bik olunur. 

Madde 73 — Bir veya bir kac. ciiriimle hafif hapsi miistelzim bir veya bir kac. 
kabahatin birlestirilmesi halinde ciiriim icin tayin olunan ve bir kac, ciiriim islen-
misjse yukariki maddelere gore tesbit edilen cezaya, verilecek hafif hapis cezasi ve
ya mecmuunun yarisrna miisavi bir miiddet zammolunur. 

Madde 74 — 31, 33, 34 ve 35 nci maddelerde miinderiQ feri cezalarm dahi bir 
kaQini miistelzim olan miiteaddid fiillerin igtimai miinasebetile bu cezalarm netice-
lerini tavinde asli cezalarm igtimaindan hasil olacak miiddete bakilmayip her SUQ 
igin ayri ayri miirettep olan cezaya istinad olunur. A^agidaki madde hiikmii bu 
kaideden miistesnadir. 

Madde 75 — Her sue, i§in miirettep olan amme hizmetlerinden muvakkat memnu-
iyet veyahud bir meslek ve sanatin tatili cezalarinm mecmuu hiikmolunur. An-
cak bu yekun amme hizmetlerinden memnuiyette on seneyi veya meslek ve sanatin 
tatilinde dort seneyi gegemez. 

Madde 76 —- Islenmis olan her fiil icin muayyen olan agir ve hafif para cezalari, 
ciiriimlerde 7500, kabahatlerde 300 lirayi geQmemek iizere tamamile hiikmolunur. 

Msbi para cezalari bu kayitten miistesnadir. 
Pa ra cezalarinm sahsi htirriyeti baglayiei bir cezaya Qevrilmesi halinde bu ceza-

nm miiddeti dort seneyi geQemez. Agir para cezasile hafif para cezasi birlestigi tak
dirde Qevrilecek cezanm nevi hapistir. 

Madde 77 — G-eQen maddelerde gosterilen kaideler, bir sahis hakkmda ceza hiik-
molunduktan sonra bu sahsm hiikiimden evvel bir SUQ daha islemis olmasmdan do-
layi tekrar muhakemesi iktiza eyledigi takdirde dahi tatbik olunur. 

tkinci sue, hiikmolunan cezanm katile§mesinden veya icrasma ba§lanmasmdan 
sonra islenmis oldugu takdirde iQtimaa esas tutulan cezaya zammolunacak cezala
rm, geeen maddelerde gosterilen iiQte iki, ikide bir ve beste bir nisbetleri o tertibe 
terfikan dortte UQ, iiQte iki ve licte bire iblag olunmak suretile ceza verilir. 

Evvelki ceza ne olursa olsun bunu iQtimaa esas tutacak olan mahkeme son su-
ca el koyan mahkemedir. 

Madde 78 — Bir kimse bir sucu i§lemek veya vuku bulmus, bir SUQU gizlemek 
i§in diger bir sue i§ledigi veyahut o SUQ vesilesile kanunda sue teskil eden diger 
bir fiil daha irtikab eyledigi takdirde mezkiir fiiller kanunen o sucu tertib eden 
anasirdan veya siiQiin esbabi miiseddedesinden sayilmazsa o kimse hakkmda evvel
ki maddelerin mu§temil oldugu hiikiimlere gore ceza tertib olunur. 

Madde 81 — Bir kimse be§ seneden ziyade miiddetle bir mahkiimiyete ugra-
diktan sonra cezasini gektigi veya ceza dii§tugii tarihten itibaren on sene ve di
ger cezalarda be§ sene i^inde ba§ka bir SUQ daha isjerse yeni suQa verilecek ceza al-
tida bire kadar artiri ln. 

Yeni SUQ evvelki mahkiimiyete sebeb olan sue cinsinden ise hiikmedilecek ceza 
altida birden iiQte bire kadar artirilir. 

Ikinci SUQ igin tayin edilecek cezaya tekerriirden dolayi zammi lazimgelen mik-
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tar, hig bir suretle ewelki sue, icjn hiikmedilmi§ olan cezalarm en agirmdan ziyade 
olarak tayin olunamaz. 

Ewelki veya sonraki sucjardan biri para cezasi veya siirgiin ve digeri ba§ka 
bir ceza oldugu takdirde tekerriirden dolayi yapilaeak zam miktanmn tayininde 
19 ncu veya 40 nci maddelerde yazili nisbet kaideleri tatbik olunur. 

Madde 82 — Miiebbet agir hapis cezasma mahkum olan kimse diger bir veya 
bir kag ciiriim isdedigi takdirde mahkumun geceli giindiizlii bir hocrede yalniz bi-
rakilmasi miiddeti eger sonraki eiirmii veya ciiriimleri muvakkat agir hapis ceza-
smi miistelzim ise bu cezanin veya bu cezalar meemuunun sekizde birine, hapis 
cezasmi miistelzim ise onda birine miisavi bir miiddet uzatilir. 

Ancak Have edilecek hocre miiddeti agir hapislerde tig seneden, hapiste iki se-
neden fazla olamaz. 

Sonraki ciiriimden dolayi da mahkiima miiebbet agir hapis cezasi tayin olun-
mu§sa verilecek ceza olum cezasidir. 

Madde 84 — Tekerriir halinde hiikmedilecek agir para cezasimn 19 ncu madde-
ye gore hapse cevrilmesi halinde hapis miiddeti be§ seneyi gegemez. 

Madde 85 — I§ledigi suclardan dolayi her defasmda uc, aydan fazla olmak iize-
re iki defa veya daha fazla §ahsi hiirriyeti baglayici cezalarla mahkum olan kimse 
81 nci maddede yazili miiddetler icinde, yine §ahsi hiirriyeti baglayici bir cezanin 
verilmesini icab ettiren ayni cinsten bir sue, isjer ve gorecegi cezanin miiddeti 
otuz aydan a§agi olursa mezkiir ceza miiddeti yari ve sair hallerde agir hapis ve 
hapiste otuz seneyi geememek iizere iigte biri nisbetinde artinlir. 

Madde 99 — Takibat yapilabilmesi da\ a veya §ikayete bagli suglarda suctan za-
rar goren kimsenin vazgeejnesi hukuku amme davasim diisjiriir. Ancak kanunda hi-
lafi yazili olmadikga cezanin infazma mani olmaz. 

Maznunlardan biri hakkmdaki dava v ya §ikayetten vazgecme digerlerine de 
sirajret eder. 

ICanunda yazili haller miistesna olmak iizere, vazgegme onu kabul etmeyen maz-
nuna tesir etmez. 

Madde 100 — Umumi ve hususi aflar, ve suctan zarar gorenin davadan veya 
§ikajyetten vazgegmesi ne zaptohman esyanin ne de malsandigma tediye olunan 
agir ve hafif para cezalannm istirdadmi icap etmez. 

Hadde 104 — Hukuku amme davasmin miiruru zamani, mahkiimiyet huknrl 
yakklama, tevkif, celp veya ihzar miizv'kkereleri, adli makamlar huzurunda mar> 
nunjun sorguya gekilmesi, raaznun hakl mda son tahkikatm acilmasma dair olan 
karar veya C. muddeiumumisi tarafmdan mahkemeye yazilan iddianame ile ke-
silir. 

Bu halde miiruru zaman, kesimle giiniinden itibaren yeniden i§lemeye basjar. 
Egejr miiruru zamani kesen muameleler miiteaddid ise miiruru zaman bunlann en 
sonuncusundan itibaren tekrar islemeye ba§lar. Ancak bu sebebler miiruru zaman 
muddetini 102 nci maddede ayri ayri muayyen olan miiddetlerin yarismm ilaves5-
ile Ibagli olacagi miiddetten fazla uzatarvaz. 

Madde 105 — Kanunun bir seneden asagi niiiruru zajnan miiddeti tayin ettigi 
hallierde her tiirlii usuli muamele miiruru zamani keser. Ancak 103 ncii maddeye 
gore miiruru zaman i§lemege basjladigi giinden itibaren bir nciie icinde mahkiimi
yet biikmii vcrilmemi§ olursa hukuku amine davasi miiruru zamana ugrar. 
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Madde 106 — BIT sugtan dolayi yapilan ve mliriirti zamam kesen inuamelelef 

o suejarda her ne suretle olursa olsun i§tiraki olup ta aleyhlerinde takibat veya tah-
kikat yapilmamis olan kimseler hakkmda dahi miiruru zamam keser. 

Madde 113 — Hiikiim] erde miiruru zaraan hiikmiin katilestigi veya infazm her 
hangi bir suretle inkitaa ugradigi giinden itibaren i§lemeye ba§lar. 

Madde 114 — llanun infazma miiteallik mahkfima salahiyetli merci tarafmdan 
kanun dairesinde teblig oilman her tiirlii muamele miiruru zamam keser. Bundan 
ba§ka §ahsi hiirriyeti baglayici cezalarda ilarmn infazi icin mahkumun yakalan-
masi dahi miiruru zamam keser. 

Bir sultan dolaja mahkum olan kimse miiruru zaman cereyan ettigi sirada 
mahkum oldugu sue einsinden diger bir sue daha isledigi takdirde miiruru zaman 
yine kesilmi§ olur. 

Madde 115 — Amine hizmetlerinden muvakkat memnuiyet yahut diger bir is-
kati ehliyet cezasi veya bir ineslek ve sanatm tatili icrasi sair cezalara zam ve Ha
ve cdildigi veyahut bir hiikiim neticesi oldugu takdirde lskati ehliyet ve tatili mes-
lek ve sanat eezalari, onlar i^in muayyen olan miiddeti iki misline muadil bir 
miiddet gecjiiedikge sakit olmazlar ve i§bu miiruru zaman asli miicazatin sakit ol
dugu tarihten itibaren cereyana baslar. 

Madde 116 — Glerek hukuku amme davasmm ve gerek ceza hiikumlerinin mii
ruru zamam 30 ncu madde mucibince hesab olunur. 

Madde 117 — Gerek dava ve gerek ceza miiruru zamam resen tatbik olunur ve 
bundan ne maznun ve ne de mahkum vazgegemezler. 

Madde 119 — Kanunda hilafi yazili olmadikc,a en QOgu 50 liradan ibaret hafif 
para cezasi tayin kilmmi§ olan kabahat failleri, duru§madan ewel kabahat igin 
muayyen para cezasimn en yiiksek haddini te§kil eden miktari ile muhakeme mas-
raflarim merciine odeyerek hukuku amme davasmi ortadan kaldirtabilirler. 

Madde 122 — Yukariki maddede yazili ceza §ahs£ hiirriyeti baglayici bir ce-
zaya merbut oldugu halde buna mahkum olan ve i§lemi§ oldugu ciiriimden dolayi 
nedamet etmekte oldugunu ihsas edecek surette iyi hali goriilen kimse asil cezasini 
c,ektigi veya ceza af ile ortadan kalktigi tarihten itibaren be§ ve miiruru zaman ile 
dii§mii§ oldugu surette dii§tiigii tarihinden itibaren yedi sene gegtikten sonra mem-
nu haklarmm iadesini taleb edebilir. 

Eger bu mahrumiyet ve iskati ehliyet eezalari diger bir cezaya ilaveten tertip 
olunmamig ise memnu haklarin iadesi ancak hiikiim ilamnin katilegtigi tarih
ten itibaren be§ sene sonra istenebilir. 
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i l i lNCi KITAI* 

Ciirlimler 

BIRINOI BAB 

Devletin sahsiyetine karsi ciiriimler 

Birinci fasil 
Devletin arsitiluml sahsiyetine karsi curilmler 

Madde 125 — Devlet topraklarmm tamammi veya bir kismmi yabanci bir Dev
letin hakimiyeti altina koymaga veya Devletin istiklalini tenkise veya birligini 
bozmaga veya Devletin hakimiyeti altmda bulunan topraklardan bir kismmi 
Devlet idaresinden ayirmaga matuf bir n i l isleyen kimse oliim eezasile cezalandiri-
lir. 

Madde 126 — Devlet aleyhine silah kullanan veya Turkiye ile harp halinde bu
lunan bir Devletin ordusunda hizmet kabul eden vatandas mliebbed agir hapis ee
zasile eezalandmlir. Yabanci Devlet kuvvetlerine kumanda eden veya bunlari sevk 
ve idareye muteallik bir vazife deruhde eden vatandas hakkmda oliim cezasi ve-
rilri. 

Harp esnasmda diisman Devlet topragmda bulunupta bu Devlet kaminlarmm 
tahmil ettigi bir mecburiyeti if a zaruretile mezkur fili isleyen kimseye ceza veril-
mez. 

Bu bap hiikiimlerine gore her hangi bir sebeple Turk vatandasligi sifatim kaybe-
den kimse dahi vatandas hiikmiinde sayilir. 

Turkiye Devleti tarafmdan Devlet olarak tanmmis olmasa bile haklannda mu-
harip muamelesi yapilan siyasi kiimeler dahi Turkiye Devleti ile harp halinde 
bulunan Devlet gibi telakki edilir. 

Madde 127 — Yabanci Devletin Turkiye Devleti aleyhine harp acjnasi veya has-
mane hareketlerde bulunmasi igin yabanci ile anlasan veya bu maksada matuf fiiller 
isleyen kimse on seneden asagi olmamak iizere agir hapis eezasile cezalandirihr. 

Ha rp vukubulursa oliim cezasi hiikmolunur. Hasmane hareket vukua gelirse 
miiebbed agir hapis cezasi verilir. 

Turkiye Devletini bitaraflik ilanma veya bitarafligm muhafazasma v(\yahud 
harp ilanma mecbur kilmak veya mecbur kilmaga matuf muameleler yaprnak i^in 
yabanci ile anlasan. kimse bes seneden on sen eye kadar agir hapis eezasile cezalan
dirihr. 

Bu anlasma matbuatla propaganda yaprnak igin vaki olmus ise hiikmolunacak 
ceza ii§te bire kadar artirilir. 

Milli menfaatler aleyhine hareketlerde bulunmak maksadile yabancidan velevki 
bilvasita olsun kendisi veya baskalari i§in para veya her hangi bir menfaat veya va-
it kabul eden vatandas eger fill daha agir bir ciiriim teskil etmiyorsa ii§ seneden on 

seneye kadar agir hapis ve bes yiiz lira dan iki bin liraya kadar agir para eezasile 
cezalandirihr. 

Ayni ceza para veren veya sair menf aat temin veya vadeden yabanci hakkmda da 
tatbik olunur. 
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Asagidaki hallerde ceza iigte birden asagi olmamak iizere art inlir . 
1 - Fiil harp esnasmda islenmis ise, 
2 - Para veya menfaat matbuat vasitasile propaganda yapmak icjin verilmig ve

ya vadedilmis, ise. 

Madde 128 — Tiirkiye Devletini barb tehlikesine maruz kilacak §ekilde fliiku-
nietin tasvibi olmaksizm yabanei bir Devlet aleyhine asker toplayan veya diger 
basmane hareketierde buliuian kimse be§ seneden on iki seneye kadar agir hapis 
cezasiie cezalandirihr. Eger barb vukua gelirse miiebbet agir hapis cezasile ceza-
laixdirilir. 

Hasname hareketler, yalmz yabanei bir Hiikiimet ile miinasebeti bozacak veya 
Tiirkiye Devletini veya Tiirk vatandaglanni mukabele bilmisle maruz kilaeak ma-
hiyette ise verilecek ceza iki seneden sekiz seneye kadar agir hapistir. 

Siyasi miinasebet miinkati olur veya mukabelebilmisil vukua gelirse verile
cek ceza iie. seneden on seneye kadar agir hapistir. 

Madde 129 — Harb zamanmda Tiirkiye Devleti zararma, diigmanm askeri ha-
reketlerini kolaylastirmak veya Tiirkiye Devletinin askeri hareketlerine zarar 
vermek maksadile yabanei ile anla§an veyaliut bu maksatlara inatuf fiiller isjeyen 
kimse on seneden a§agi olmamak iizere agu* hapis cezasile cezalandirihr. Maksadi 
hasil oiursa oliim cezasi verilir. 

Harb zamanmda diisjnan Dcvlete ia§e maddeieri veya Tiirkiye Devletinin zara-
rma kullanilabilecek sair §eyler veren kimse bunlari bilvasita vermis; olsa bile bes 
seneden agagi olmamak iizere agir hapis cezasile cezalandinlir. 

Harp zamamnda diigman Devlet lehine yapilan istikrazlara ve her ne sure tie 
oiursa olsun tediyelere igtirak eden veya buna muteallik muameleleri kolaylagti-
ran kimse be§ seneden agagi olmamak iizere agir hapis cezasile cezalandirihr. 

Harp zamanmda ve ikinci fikrada yazili nailer haricinde nerede bulunursa bii-
lunsun dii§man Devlet tebeasile veyahud diigman Devlet topraklarmda oturan di
ger kimseler ile bilvasita olsa dahi, tiearet yapan yurddas, veya Tiirkiyede bulu-
nan yabanei iki seneden on seneye kadai agir hapis ve bin liradan a§agi olmamak 
iizere e§ya degerinin be§ mishne miisavi agir para cezasile cezalandirihr. 

Ikinci ve iigiincii fikra hiikumleri fili harigte i§liyen yabancilar hakkmda tat-
bik olunmaz. 

Madde 130 — Harp zamanmda Devletin silahh kuvvetlerinin veya ahalinin 
ihtiyaglan igin Devlet veya diger bir amme miiessesesile veya amme hizmetlerini 
ifa veya amme ihtiyaglarmi temin eden bir mliessese ile is, yapmak veya e§ya 
vermek iizere iltizam ettigi taahhiitleri kismen veya tamamen ifa etmiyen kimse 
ii§ seneden on iki seneye kadar agir hapis cezasile beraber bin liradan a§agi ol
mamak iizere taahhiidu vecjrile yapacarn i§ veya verecegi e§ya degerinin iiQ mis-
line miisavi agir para cezasile cezalandirilir. 

Taahhiidiin kismen veya tamamen ifa edilmemesi taksirden ileri gelmi§ ise 
ceza yariya kadar indirilir. 

Ayni hukiimler, taahhiidiin ifa edilmemesine sebebiyet veren ikinci veya daha son-
raki derecedeki miiteahhitlerle miitevassitlar ve miiteahhitlerin miimessilleri hak
kmda da tatbik olunur. 

Harp zamanmda yukariki fikralarda yazili taahhiitlerin icrasmda hile yapan 
kimseler on seneden a§agi olmamak iizere agir hapis cezasile beraber iki bin lira
dan a§agi olmamak iizere taahhiidii vegbile yapacagi i§ veya verecegi egya degeri
nin beg misline miisavi agir para cezasile cezalandirihr. t 
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Madde 131 — Askeri olan veya De vie tin musellah kuvvetlerinin hizmetine tab-

sis edilmig bulunan gemileri, hava vasitalanni, nakil vasitalanni, yollari, miiesse-
seleri, depolari ve diger askeri tesisati Bunlar henliz ikmal edilmemis. olsalar 
bile - kismen veya tamamen velev muvakkat bir zaman igin olsun tahrip eden ve
ya kuUanilmayacak bir hale getiren kirnse sekiz seneden a§agi olmamak iizere 
agir hapis cezasile cezalandirihr. 

Agagidaki hallerde oliim cezasi verilir: 
1 - Mil, Tiirkiye ile harp halinde bulunan bir Devletin menfaati igin islenmis 

olursa, 
2 - Fiil Devletin harb hazirliklarmi veya harb kudret ve kabiliyetini veya aske

ri hareketlerini tehlikeye koymus. ise. 
Fiil bunlari elinde bulunduran veya muhafazasi veyahut nezareti ile miikellef 

olan kimsenin kusuru iietieesi vukua gelmi§ veya sadeec kolayla§mi§ olursa o kirn
se hakkmda bir seneden bes, seneye kadar agir hapis cezasi hiikmolunur. 

Madde 132 — Devletin emniyetine veya dahili, yahut beynelmilel siyasi men-
faatlerine taallfik eden evrak veya vesikalan tamamen veya kismen yok eden, tali-
rib eden veya iizerlerinde sahtelik yapan veyahut muvakkaten de olsa biuilari 
tahsis olunduklari yerden ba§ka bir yerde kullanan, hile ile alan veya ealan kirnse 
sekiz seneden asagi olmamak iizere agir haips cezasile cezalandirihr. 

Gizli kalmasi Devletin emniyeti ve yukarida yazili menfaatleri ieabindan olan 
malumati istihsal eden kirnse in* seneden on seneye kadar agir hapis cezasile ceza
landirilir. Bu bap hukUmlerine nazaran Devletin menfaatleri namma gizli kalmasi 
lazim gelen malumat arasmda, dahili veya beynelmilel siyasi sebepierle ne§rohm-
mayan Hiikumet muamelelerinin ihtiva ettigi malumat ta dahildir. 

Salahiyetli makamlarm nesir veya isaasmi menettigi malumati istihsal eden 
kirnse iki seneden sekiz seneye kadar agir hapis cezasile cezalandirihr. 

Yukanki fikralarda yazili fiiller Devletin harb hazirliklarmi veya harb kudret 
veya kabiliyetini veya askeri hareketlerini tehlikeye koymus,sa oliim cezasi verilir. 

Madde 13)3 — Devletin emniyeti veya dahili veya beynelmilel siyasi menfaat
leri ieabindan olarak gizli kalmasi lazim gelen malumati, siyasi veya askeri easus-
luk maksadile istihsal eden kirnse on be§ seneden a§agi olmamak iizere agir hapis 
cezasile cezalandirihr. 

Asagidaki hallerde oliim cezasi verilir: 
1 - Fiili Tiirkiye ile harb halinde bulunan bir Devletin menfaati namma islen-

mis ise, 
2 - Fiil, Devletin harb hazirhklarma Y( ya harb kudret A êya kabiliyetini veya as

keri hareketlerini tehlikeye koymus. ise. 
Salahiyetli makamlarm ne§ir veya igr.asmi menettikleri malumati siyasi veya 

askeri casusluk maksadile istihsal eden k'mse on seneden a§agi olmamak iizere agir 
hapis cezasile cezalandirihr. 

Yukanki fikrada yazili fiil, Tiirkiye ile harb halinde bulunan bir Devletin 
menfaatine i§lenmi§ ise muebbet agir hapis cezasi hiikmolunur. 

Yukanki iki fikrada yazili fiil, Devletin harb hazirliklarmi veya harb kudret 
ve kabiliyetini veya askeri hareketlerini tehlikeye koymu§ ise oliim cezasi verilir. 

Madde 134 — 132 ve 133 ncii maddelerde yazili ciirumlerin icrasi, ev\'-ak veya 
vosikalan elinde bulunduran veya malumata malik olan kimsenin taksiii netice-
si miimkiin kilmmis veya sadece kolaylastirilmis olursa bu sahis hakkmda bir 
seneden bes. seneye kadar agir hapis cezasi hiikmolunur. 
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Fill, Devletin harb hazniiklarini veya harb kudret ve kabiliyetini yahud as

keri hareketlerini tehlikeye koymus ise uc seneden on bes seneye kadar agir ha
pis cezasi verilir. 

13u curiimlerin icrasi Devletin askeri menfaati ieabmdan olarak girilmesi 
menedilmis olan yerlerin veya toprak, su veya hava mintakalarmin rnuhafazasi 
ve nezarctile miikellef olan kimsenin taksiri neticesi miimkiin kilmmis veya sade-
ce kolaylastiriimis ise ayni ceza Mikmolunur, 

Madde 135 — Her kim: 
1 - Devletin askeri menfaati icabi olarak girilmesi menedilmis olan yerlere 

veya toprak, sn veya hava mmtakalarina gizliee veya igfal lie girerse, 
2 - 132 nci maddenin iki, iic, dort ve besinci fikralarmda yazili malumati 

tedarik etmeye yarayan ve elde bulundurulmasi icin makbul sebeb gosterileme-
yen vesikalarla veya diger her haiigi bir sey ile yakalanirsa, 

Bir seneden bes seneye kadar agir hapis cezasile cezalandirilir. 
Yukariki bentlerde yazili fiillerden biri liarb zamaninda islenirse verilecek 

ceza iiQ seneden on seneye kadar agir hapistir. 

Madde 136 — 132 nci maddenin iki, tic, dort ve besinci fikralarmda yazili giz
li .kalmasi lazimgelen mahlmati ifsa eden kimselei' bes seneden asagi olmamak 
iizere agir hapis cezasile cezalandirilir. 

Fiil harb zamaninda islenmis veya Devletin harb hazirhklari veya harb kud
ret ve kabiliyetini veya askeri hareketlerini tehlikeye koymus ise agir hapis ce-
zasi on seneden asagi olamaz. 

Suclu, siyasi veya askeri casusluk jnaksadile hareket etmis ise bu maddenin 
birinci fikrasmda yazili halde miiebbet agir hapis ve ikinci fikrasmdaki halde 
oliim cezasi hiikmolunur. 

Bu cezalar bu maddede yazili olan malumati istihsal eden kimseler hakkm-
da da tatbik olunur. 

Eger fiil suclunun taksiri neticesi vukubulmus ise birinci fikracla yazili hal
de alti aydan iki seneye ve ikinci fikradaki liallerdeu birinin mevcudiyeii takdi-
rinde iic seneden on bes seneye kadar agir hapis cezasi verilir. 

Madde 137 — Salahiyetli makamlarm nesir ve isaasmi menettikleri malumati 
ifsa eden kimse iic seneden asagi olmainak iizere agir ha]vis cezasile cezalan
dirilir. 

Fiil harb zamaninda islenir veyahud Devletin harb hazirliklarmi veya harb 
kudret ve kabiliyetini veya askeri hareketlerini tehlikeye koyarsa verilecek agir 
hapis cezasi on seneden asagi olamaz. 

Suclu, siyasi veya askeri casusluk m-dksadile hareket etmis ise bu maddenin 
birinci fikrasmda yazili halde on bes seneden asagi olmamak iizere agir hapis eezasina 
mahkum edilir. 

tkinci fikrada yazili hallerde oliim cezasi verilir. 
Bu cezalar bu maddede yazili olan malumati istihsal etmi§ olanlar hakkmda 

da tatbik olunur. 
Eger fiil suclunun taksiri neticesi vuku bulniug ise birinci fikrada yazili halde 

alti aydan iki seneye ve ikinci fikradaki hallerden birinin mevcudiyeti takdirinde 
ii§ seneden on bes, seneye kadar agir hapis cezasi verilir. 

Madde 138 — Vazifesi veya hizmeti clolayisile ogrendigi ve Devletin emni-
yeti icabi olarak gizli kalmasi lazim gelen fenni kesif veya ihtiralari yahut smai 
yenilikleri, kendisinin veya baskasinm menfaatine olarak kullanan memur veya 
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amme hizmetini if a ile miikellef olan kimse bes seneden asagi olmamak iizere agir 
hapis ve bin liradan asagi olmamak iizere agir para cezasile eezalandinlir. 

Eger fill Tiirkiye ile harp halinde bulunan bir Devletin menfaati icin islenir 
veya Devletin harp hazirliklarmi veya harp kudret ve kabiliyetini veya askeri 
hareketlerini tehlikeye koyarsa sueju oliim cezasile eezalandinlir. 

Tiirkiye Devleti tarafmdan yabanci bir memlekette Devlet islerini gormeye 
memnr edilen kimse, kendisine verilen vazifeyi sadakatle ifa etmezse bn fiilden 
milli menfaate zarar gelebildigi takdirde bes seneden asagi olmamak iizei'e agir 
hapis cezasile eezalandinlir. 

129 ncu madden ile ondan sonraki maddelerde ve 153 ve 161 nci maddelerde ya
zili ciiriimler barb icin Tiirkiye Devletile aralarmda ittifak veya istirak olan bir 
Devletin zararma isdendigi takdirde dahi tatbik olunur. 

Bnndan evvelki fikrada yazili eiirumlorin islenecegi haber alinip ta zamanmda 
Devlet memurlarma haber vermeyi ihmal edenler, ciiriim tes^ebbus dereeesinde 
kalsa bile, alti aydan az olmamak iizere hapsolunur. 

Mad.de VM) — Hiikumetin teklif i aynen 

.Madde 140 — Daricte Devletin itibar veya niifuzunu kiracak sekilde Devletin 
d ah ill vaziyeti liakkmda yabanci bir memlekette asilsiz, miibalagah veya maksadi 
mahsusa miistenid havadis veya haberler yayan veya nakleden veya milli nienfaat-
lere zarar verecek her hangi bir faaliyette bulunan yurttafj bes seneden a^agi ol
mamak iizere agir hapsc konulur. 

Madde 141 — Memleket dahilinde ictimai bir ziimrenin digerleri iizerinde ta-
bakkiimiinu, siddet kullanmak suretile tesis etmege veya h'timai bir ziimreyi §id-
det kullanarak ortadan kaldirmaga veya memleket dahilinde tes.ekkiil etmis, ikti-
sadi veya ictimai nizamlari siddet kullanarak devirmege matuf cemiyetleri tesis 
eden, teskil eden, tanzim eden veya sevk ve idare eden kimse bes. seneden on iki 
seneye kadar agir hapis cezasile eezalandinlir. 

Memleket dahilinde cemiyetin siyasi ve hukuki her hangi bir nizamini siddet 
kullanarak ortadan kaldirmak gayesile cemiyetler tesis eden, teskil eden, tanzim 
eden, veya sevkii idare eyleyen kimseye de ayni ceza verilir. 

Bu cemiyetlere istirak eden kimse bir seneden lie seneye kadar agir hapis cezasile 
eezalandinlir. 

Yukariki fikralarda gosterilen bailer haricinde memlekette milli hissiyati sars-
maga veya zayiflatmaga matuf cemiyetleri tesis eden, teskil eden, tanzim eden veya 
sevkii idare eden kimse bir seneden vie seneye kadar agir hapis cezasile eezalandi
nl i r . 

Mezkiir cemiyetlere istirak eden kimseye alti aydan iki seneye kadar hapis eeza-
si verilir. 

Dagilmalan emredilmis olan yukanda yazili cemiyetleri sahte nam altmda veya 
muvazaa seklinde olsa dahi yeniden teskil edenler hakkmda verilecek cezalar iicte 

birden eksik olmamak iizere art t inl ir . 

Madde 142 — Memleket dahilinde ictimai bir ziimrenin digerleri iizerinde ta-
hakkumtinii §iddet kullanmak suretile tesis etmek veya ictimai bir ziimreyi siddet 
kullanarak ortadan kaldirmak veya memleket dahilinde tesekkiil etmis. iktisadi ve-
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ya iQti&iai nizamlari siddet kullanarak devirmek yahud memleketin siyasi ve hu-
kuki her hangi bir nizamini yikmak i§in propaganda yapan kimse bir seneden bes 
seneye kadar agir hapis cezasile cezalandirilir. ^ 

Propaganda mill! hissiyati sarsmak veya zayiflatmak icln yapilirsa ceza alti 
aydan iki seneye kadar hapistir. 

Yukariki huktimlerde yazih fiilleri mei hiiistihsan eden kimse de ayni cezaya 
niahkum olur. 

Madde 143 — Hiikumetin miisaadesL olmaksizin beynelmilel mahiyeti haiz 
olan veya kokii memleket dismda bulunan cemiyetleri veya miiesseseleri veya bun-
larm subelerini memleket dahilinde tesis eden, teskil eden, tanzim eden veya sevku 
idare eden kimse on bes giinden alti aya kadar hapis ve bes yiiz liradan iki bin 
liraya kadar agir para cezasile cezalandirilir. 

Miisaade, sahte veya noksan beyanat ile almmis ise faili bir seneden bes seneye 
kadar hapis ve bin liradan asagi olmamak iizere agir para cezasile cezalandiri
lir. 

Miisaade almmaksizm teskil edilmis olan boyle bir cemiyete veya miiesseseye 
veya bunlarm subelerine memleket dahilinde istirak eden kimse yiiz liradan bin lira
ya kadar agir para cezasile cezalandirilir. 

Memleket disindaki cemiyet ve miiesseselere Hiikumetin miisaadesi olmaksizm 
istirak eden memleket dahilinde mukim vatandasa da ayni ceza verilir. 

Madde 144 — Hiikumetin teklifi aynen. 

Madde 145 — Turk bayragim veya Bevletin diger bir hakimiyet alametini 
tahkir kastile bulundugu yerden sokiip kaldiran voya yirtan, bozan, yahut diger 
her hangi bir suretle tezlil eden kimse, bir seneden iic, seneye kadar hapsolunur. 

Ceza kanununun tatbikatmda Tiirk bayragmdan maksad Devletin resmi bay-
ragile milli renkleri ta^iyan her hangi bir bayraktir. 

Bayraktan ba§ka her hangi bir §ey iizerinde bulunan milli renkleri tabkir kastile 
bulundugu yerden sokiip kaldiran veya yirtan, bozan yahut diger her hangi bir 
suretle tezlil eden kimse hakkmda da ayni ceza verilir. 

Bu maddede yazili eurum yabanci bir memle.kette bir Tiirk tarafmdan isjenir-
se, ceza ii§te birden eksik olmamak iizere arttirilir. 

Madde 148 — Her kim bir yabancinm hizmetinde veya onun lehinde cah§mak 
iizere Hiikumetin tasvibi olmaksizm memleket dahilinde yurttaslardan asker yazar 
veya bunlari silahlandirirsa iic seneden alti seneye kadar agir hapis cezasile ce
zalandirilir. 

Asker yazilanlar veya silahlandirilanlar arasmda, hizmet halinde olan askerler 
veya henuz askeri miikellefiyete tabi bulunan, kimseler varsa ceza iicte birden 
asagi olmamak iizere arttirilir. 

Madde 153 — Askerleri kanunlara karsi itaatsizligo veya yeminlerini bozmaga 
veya askeri inzibat vazifelerini veya askerlik sanatlarma dahil diger vazifelerini 
ihlale tesvik eden. veya kanunlara, yeminlerine, inzibat veya sair askeri vazifelere 
muhalif hareketleri methii istihsan yolunda asker oniinde sozler sarfeden kimse, 
fiil daha agir bir ciiriim te§kil etmedigi takdirde yalniz bundan dolayi bir sene
den iic, seneye kadar agir. hapis cezasile cezalandirilir. 
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Fiil alenen iglemnig ise, verilecek ceza iki seneden bey seneye kadar agir hapistir. 
Fiil, barb zamaninda i§lenmi§ ise, ceza iicjte birden eksik olmamak iizere artti-

rilir. 
Fiil: 
1 - Matbuat vasitasile veya her hangi bir propaganda vasitasile; 
2 - Umumi veya umuma acik bir mahalde ve birden ziyade kimseler lmzumnda; 
3 - Toplamlan mahal veya igtimaa igtirak edenlerin adedi veya toplantmm mev-

zuu ve gayesi itibarile hususi mahiyeti haiz olmayan bir igtimada i§lenmi§ olursa 
ceza kanununun tatbikmda aleni olarak islenmis. sayilir. 

Zabita kuvvetlerine karsi bu fiilleri isleyenler hakkmda da ayni hiikiimler tat-
bik olunur. 

Madde 159 — Tiirklugii, Biiyiik Millet Meclisini, Ciimhuriyeti, Hiikumetin ma-
nevi §ahsiyetini alenen tahkir ve tezyif edenler bir seneden alti seneye kadar agir 
hapis eezasile cezalandirilir. 

Devletin silahli kuwetlerini veya Adliyenin manevi §ahsiyetini alenen ve tez
yif edenlere de ayni ceza verilir. 

Tiirkiye Ciimhuriyeti kanunlanna alenen sogenler alti ayi gegmemek iizere hap-
solunur ve otuz liradan yiiz liraya kadar agir para eezasile cezalandirilir. 

Tiirklugii tahkir ve tezyif, yabanci memlekette bir Turk tarafmdan isjenirse 
ceza iigte birden eksik olmamak iizere arttirilir. 

Madde 160 — 157 nci maddede yazdi sugu i§leyenlerle Tiirkiye Cumhuriyefci 
kanunlanna alenen sogenler hakkmda takibat yapilmak salahiyeti dogrudan dog-
ruya C. miiddeiumumilerine aittir. 

158 nci maddede yazili hal ile 159 ncu maddenin birinci ve ikinci fikralannda 
yazili Hiikumetin veya Adliyenin manevi sahsim veya Ciimhuriyeti alenen tahkir 
ve tezyif hallerinde takibat yapilmasi Adliye vekaletinin iznine baghdir. 

159 ncu maddenin birinci fikrasmda yazili Tiirklugii veva Biiviik Millet Mecli
sini alenen tahkir ve tezyif hallerinde takibat yapilmasi Biiyiik Millet Meclisi Re-
isi ve bulunmadigi takdirde reise vekalet eden zatm ve Devletin silahli kuwetle
rini tahkir ve tezyif edenler hakkmda takibat yapilmasi Mill! Miidafaa vekale
tinin iznine baghdir. 

Madde 161 — Harp esnasmda ammenin telas. ve heyecamm mucip olacak veya 
halkm maneviyatmi kiracak veya du$man kar§ismda milletin mukavemetini a-
zaltacak §ekilde asilsiz, miibalagah veva maksadi mahsusa miistenid havadis ve
ya haberler yayan veya nakleden veya mi lit menfaatlere zarar verecek her hangi bir 
faalivette bulunan kimse bes, seneden asagi olmamak iizere agir hepse konulur. 

Eger fiil: 
1 - Propaganda ile veya askerlere tevcih olunarak i^lenmisse; 
2 - Sucju tarafmdan bir yabanci ile anlasma neticesi yapilmissa verilecek ce

za, on bes seneden eksik olmamak iizere afifir hapistir. 
Eger fiil, diismanla anlasma neticesi islenmis, ise, cezasi miiebbet agir hapistir. 
Harb zamaninda diisman karsismda milletin Tnukavemetirii tohlikeye maruz 

Inlacak sekilde kambiyolarm tedaviil kivmefini dusiirmeye veva resmi \eyn hu
susi kiymetli evrakin piyasasi iizerinde bir tesir yapraa<ra matnf bareVetlerde 
bulunan kimse bes seneden asagi olmamak iizere agir hapis ve iic bin liradan 
asagi olmamak iizere agir para eezasile eezalandmlir. 

Eger fiil: 
Suclu tarafmdan bir yabanci ile anlasma neticesi yapilmissa agir hapis ce-
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zasi on seneden ve du^manla anla§ma iieticesi i§lenmi§se on bes seneden a§agi 
olamaz. 

Madde 168 — Hukumetin teklifi aynen. 

Madde 171 — Hukumetin teklifi aynen. 

Madde 172 — Hukumetin teklifi aynen. 

Madde 173 — 127 nei maddenin iic, ve dordiincii fikralarile 138 nci mad-
denin dordiincii fikrasmda ve 328, 140. 143 ve 161 nci. maddelerde yazili curiim-
ler hakkinda takibat yapilmasi Adliye vekaletinden izin verilmesine baglidir. 

Oeza kanunnna gore harb zamam tabirinde, eger harb vnkua gelmi§ ise, se-
fei'beriik zamani da dahildir. 

Birinci bapta yazili ciiriimler icin hiikmolunacak agir liapis cezalarma Emni
yeti umumiye nezareti altina almmak cezasi da ilave olunur. 

Madde 181 — Bir memur, niemnriyetine aid vazifeyi suiistimal ederek veya-
hud kanunen icab eden usul ve §artlara riayet etmeyerek bir kimseyi sahsi hiir-
riyetinden mahrum ederse bir seneden uc, seneye kadar hapis cezasi verilir. 

Eger bu file 179 ncu maddenin ikinci fikrasile 180 nci maddenin birinci fik-
rasinda yazili hallerden biri inzimam etmis ise ceza iic, seneden bes. seneye ka
dar hapistir. 

180 nci maddenin son fikrasmda yazili lialde ceza altida birden yariya kadar 
indirilir. 

Madde 188 — Bir kimse bir seyi i§lemek veya klemesine miisaade etmek ya
liud o §eyi islememeye meebnr etmek ie.ni diger bir §ahsa cebrii siddet gosterir 
veya onu telidid ederse bir seneye kadar hapis ve 30 liradan 50 liraya kadar agir 
para cezasma mahkum olnr. 

Eger o kimse tasawur ettigi maksadi istihsal etmis, ise hapis cezasi bir ay-
dan on sekiz aya ve agir para cezasi 20 liradan yiiz liraya kadardir. 

Eger bu cebrii §iddet veya tehdid hususlari silah ile yahud kendini tanin-
mayacak bir hale koyarak yahud bir kac. ki§i tarafiiidan birlikte yahud imzasiz 
bir mektub yahud hususi i^aretlerle yahud mevcud veya mefruz bazi gizli ce-
rniv^+lerin husule getirdikleri tehdid kuvvetinden istifade ile islenmis ise iki se
neden be§ seneye kadar hapis cezasi hukmolunur. 

Eger bununla arzu olunan maksad istihsal oluninus. ise be§ seneye kadar agir 
hapis cezasi verilir ve aynca be§ sene emniyeti umumiye nezareti altina konulabilir. 
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Madde 209— M emurlardan her kim memuriyet sifatmi veya memuriyetine aid 
vazifeyi suiistimal sure tile kendisine veya ba§kasma bigayrihakkin para itasma 
ve sair menfaatler terain veya vadine bir kimseyi icbar ederse iig seneden beg sene
ye kadar hapis ve o kadar miiddet memuriyetten mahrumiyet cezasile mahkum 
olur. 

Eger bigayriliakkm ita veya vadolunan para ve menfaatin miktar ve kiymeti az 
ise hapis ve mahrumiyet cezalarmin yarisi indirilir. 

Madde 210 — Memurlardan her kim memuriyet sifatmi veya meinuriyetine 
aid vazifeyi suiistimal suretile kendisine veya ba§kasma bigayrihakkin para itasi-
na ve sair menfaatler temin veya vadine bir kimseyi ikna ederse bir seneden tig se-
neye kadar hapis ve memuriyetinden muvakkaten mahrumiyet cezalarile cezalan-
dirilir. Eger memur kanunen alinmamasi lazimgelen bir §eyi digerin hatasmdan bi-
listifade almis, bulunursa alti aydan tic seneye kadar hapsolunur. 

Eger bigayrihakkin vadii ita veya temin olunan para veya menfaat miktar ve 
kiymetc.e az ise hapis ve mahrumiyet cczalarinm yarisi indirilir. 

Madde 228 — Devlet memurlarmdan her kim bir §ahis veya memur hakkmda 
memuriyetine aid vazifeyi suiistimal ile kanun ve nizamm tayin r-ttigi ahvalden 
baska suretle keyfi bir muamele yapar veya yapilmasini emredei" veya ottirirse 
bir aydan bir seneye kadar hapse mahkum olur ve bunda husnsi bir maksadi dahi 
meveud oldugu anlasihrsa cezasi iigte bire kadar ar t t rnhr. 

Mcmuriyetinin icrasmda liizumsuz yere sert muameleierle bir sahsui kanun 
hiikmiine veya Hiikumetin emirlerine itaat etmemesine sebeb olan memur dahi ay-
ni eeza ile cezalandirihr. 

Madde 237 — Kanumui evlenmelerini menettigi kimselerin bu memnuiyeticrini 
bildikleri halde akitlerini yapan evlenme meimniarile bu suretle evlenenler ve 
bunlan evlenmeye sevkeden veya evlenmelerine riza gosteren vcli veya vasileri 
iic aydan iki senej^e kadar hapsolunurlar. 

Kanuni §artlara riayet etmeksizin evlenme kagidi veren memur, bir aydan \iq se
neye kadar hapsolunur. 

Evlenme aktinin kanuna gore yapilmi§ oldugunu gosteren kagidi gormeden bir 
evlenme igin dini merasim yapanlar hakkmda da bimdan evvelki fikrada yazili ee
za verilir. 

Aralarmda evlenme akti olmaksizm evJenmenin dini merasirmui yaptiran er-
kek ve kadmlar iki aydan alti aya kadar hapis cezasile cezalandirihr. 

Erkek evli oldugu takdirde verilecek ceza alti aydan iic, seneye kadar hapistir. 
Erkegin evli oldugunu bilen kadma da ayni ceza verilir. 

Muhtarlar aralarmda evlenme akdi yok iken evlenmenin dini merasimini yap-
tiklarma muttali olduklari kimseleri salahiyetli makama bildirmege mecburdurlar. 
Bu hususta ihmal gosterenler bes liradan yiiz liraya kadar agir para cezasile eeza-
iandirilir ve tekerriiru halinde ayrica bir aya kadar hapsolunurlar. 
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Madde 253 — Her kim bir riitbe veya memuriyetin veya bir meslekin resmi elbi-
sesini salahiyeti olmaksizm alenen giyer ve haiz olmadigi ni§an ve madalyalan ta-
lik ederse bir seneye kadar hapse ve 250 liarya kadar agir para cezasma mahkfmi 
olur ve eger boyle bir elbise giymek sure tile elbisenin delalet ettigi meslek ve me-
muriyete miiteferri mevaddi icra ederse lie, ayden asagi olmamak iizere hapsolu-
nur. Siyasi bir partinin takip ettigi prensiplerin remzi olan alamet ve isaretleri o 
partinin §erefini kiracak yerde veya sekilde ve tarzda veya o prensiplerden aykiri 
maksatlar takip eden kitap, gazete veya mecmualarda kullananlar alti aya kadar 
hapis veya on liradan 200 liraya kadar agir para cezasile cezalandirilirlar. 

Kizilay cemiyetine aid alamet ve isaretleri, Kizilay cemiyetinin rizasi olmaksizm 
her hangi bir matbua veya evrak veya sair esya iizerine koymak veya resim veya 
hakketmek veya hen ne suretle olursa olsun o alamet ve isaretleri temsil veya te-
cessum ettirmek suretile kullanalar uq aya kadar hapis veya bes liradan iki yiiz lira
ya kadar agir paar cezasile cezalandirilir. 

Bu maddenin ikinci ve uciincu fikralarmda yazili sucjardan dolayi takibat ie-
rasi alakali siyasi partinin veya cemiyetin §ikayetine baghdir. 

Madde 267 — Yukariki maddede beyan olunan fiiller bir vazifenin ifasindan do
layi olmayip ta vazife esnasmda vaki olursa tayin olunacak ceza iicte birinden ya-
iisina kadar indirilir. 

Madde 276 — Bir kimse muhafaza edilmek iizere kendisine resmen teslim olu
nan merhun veya mahcuz veya her hangi bir sebeple vaziyed edilmis olan mallari 
kendisinin veya basjkasimn menfaati iqm saklar. Sahibine veya ba§kalarma ve-
rir veya tebdil veya lazimgelenlere teslimden imtma ederse lie, aydan iki seneye ka
dar hapis ve otuz liradan tie, yiiz liraya kadar agir para cezasile cezalandirilir. 

Eger suglu merhun veya mahcuz veya her hangi bir sebeple vaziyed edilmis 
olan egyanin sahibi ise verilecek ceza bir seneye kadar hapis ve on liradan yiiz 
elli liraya kadar agir para cezasidir. 

Eger eiirum muhafizm ihmalinden veya tedbirsizliginden ileri gelmis ise muha-
fiz hakkinda bes, liradan yiiz liraya kadar agri para cezasi hukmolunur. 

Eger cezanin kiymeti az ise veya curmiin faili e§yayi veya bedelini takibata 
ba§lamazdan ewel geri verirse ceza altida birden ii§te bire kadar indirilir. 

Madde 279 — Ceza kanununun tatbikatrnda: 
1 - Devamh veya muvakkat surette tesrii, idari veya adli bir amme vazifesi go-

ren Devlet veya diger her tiirlii amme miiesseseleri memur, miistahdemleri; 
2 - Devamh veya muvakkat, iicretsiz veya iicretli, ihtiyari veya mecburi ola-

rak tesrii, idari veya adli bir amme vazifesi goren diger kimseler memur sayilir. 
Ceza kanununun tatbikatrnda amme hizmeti gormekle muvazzaf olanlar: 
1 - Devamh veya muvakkat surette bir amme hizmeti goren Devlet veya diger 

amme muessesesinin memur ve miistahdemleri; 
2 - Devamh veya muvakkat, iicretli veya iicretsiz ihtiyari veya mecburi surette 

bir amme hizmeti goren diger kimselerdir. 

Madde 282 — Her kim adliye makamlan tarafmdan §ahid, ehli vukuf, veyahut 
tereuman sifatile davet olunup ta asilsiz bir sebebi ileri siirmek suretile icabet mec-
buriyetinden vareste tutulmus, veya icabet etmekle beraber gehadet etmekten veya 
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fenli vukui! veya tecriimaniik vazifesini ifadan istinkaf eylemis. bulunursa alti aya 
ka<jar hapse veya on liradan yiiz liraya kadar agir para cezasina mahkum olur. 

Pail ehli vukuftan ise mahkumiyet neticesi olarak hapis miiddetine miisavi bir 
zanaan icin meslek ve sanatin tatili cezasina dahi mahkum olur. 

Ikmcifasil 

Sug tasnii ve resmi mercileri igfal 

Madde 283 — Vuku bulmadigini bildigi bir sugu adliyeye veya keyfiyeti adli
yeye tevdie mecbur olan bir makama veya kanuni takib yapacak veya yaptirabiie-
cek bir mercie vuku bulmu§ gibi ihbar ile yahut vaki olmayan bir sugun eserlerini 
takibata miiba§eret olunabilecek derecede uyduran kimse 30 aya kadar hapis ceza
sina mahkum olur. 

Adliye huzurunda sahte olarak bir sug igledigini yahut bu suga i§tirak eyledigi-
ni soyleyen kimse hakkinda dahi ayni ceza tertib olunur. 

Uguncii f asil * 

;J Iftira 
Madde 285 — Her khn Adliyeye veya keyfiyeti Adliyeye tevdie mecbur olan 

bir makama veya kanuni takip yapacak veya yaptirabilecek bir mercie ihbar ve 
sikayette bulunarak sugsuz oldugunu bildigi bir khnseye bir sug isnad eder yahut o 
kimse aleyhinde boyle bir sugun maddi eser ve delillerini uydurursa isnat eyledigi su
gun nevi ve mahiyetine ve uydurdugu delillerin kuvvetine gore iig aydan tig seneye 
kacjar hapsohinur. 

Bu isnat kendine iftira ohinan kimsenin tevkifi gibi §ahsi hiirriyeti baglryan 
bir jhalin hudusuna sebep olmu§sa miifteri hakkinda bir seneden bes. seneye kadar 
hapis cezasi hiikmolunur. 

Kendine iftira olunan kimse hakkinda lie, seneden fazla §ahsi hiirriyeti bagla-
yan bir ceza ile mahkumiyeti mutazammin bir hiikiim sadir olmu§sa miif teri hak
kinda on bes. seneyi gegmemek iizere ayni ceza hiikmolunur. 

Eger magdurun mahkumiyeti miiebbet agir hapis ise miifteri on bes. seneden 
a§af i olmamak iizere agir hapisle cezalandirikr. 

Eger mahkumiyet oliim cezasim miistelzim olmu§ ve infaz edilmi§se miifteriye 
ayni ceza verilir. 

Heniis infaz edilmemis. ise miiebbet agir hapis cezasi hiikmolunur. 
Yukandaki f lkralarda yazili olan sug f aili magdur hakkmda takibat yapilma-

dan evvel bu isnadatindan riicu eder veya uydurdugunu itiraf ederse yukanda ya
zili eezalann altida biri hiikmolunur ve ceza miiebbet agir hapis ise on sene agir 
hapse indirilir ve isnattan riicu veya tasniin itiraf olunmasi takibata baslandiktan 
sonta vaki olursa asil cezanin iigte ikisi indirilir ve miiebbet agir hapis yerine 
24 ^ene agir hapis cezasi tayin olunur. Tasni veya iftira, kabahat efaline ta-
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alluk ederse bu madde ile 283 ncii maddede tesbit ohman cezalar yanya kadar in-
dirilir. 

Madde 293 — 289 ncu maddede yazili oian suret ve zamanlarda yalan sa-
hitler sahadetinden ve ehli hibre ve terciimanlar dahi hilafi hakikat olan rey 
ve terciimelerinden riieu ettikleri takdirde bunlari tedarik edenler hakkmda 291 
nei maddede muayyeu cezalar altida birinden iigte birine kadar indirilir. 

Madde 298 — Bir kimse bir sultan dolayi kanun dairesinde tevkif olnduk-
tan sonra kagarsa bir aydan alti aya kadar hapsolunur. 

Bu sue, sahislara karsi siddet veya telidid kullanarak veyahud kapi veya pen-
cere kirarak veya duvar delerek veya kagmaga mani olacak vasitalan boza-
rak islenmis olursa ceza lie aydan on sekiz aya kadar hapistir. 

Eger tehdid veya siddet kullanma silah ile veya birden ziyade kimse! er tara-
findan bir arada yapilmis olursa ceza iki seneden bes seneye kadar agir hapistir. 

Madde 299 —• Bir kimse bir sugtan dolayi kanun dairesinde hapsedildikten 
sonra ka§a rsa asa gida yazili sekillerde ceza gorur: 

1 - Mliebbet agir haijis mahkumu ise ayriea 13 ncii maddeye gore gecjrmesi 
lazimgelen hiicre miiddeti hesaba katilmaksizm cezasmm bir senesi geceli gtin-
diizlii bir hiieredc yalniz basina birakilmak suretile gektlrilir. 

2 - Muvakkat sahsi hiirriyeti baglayici bir ceza mahkumu ise geri kalan miid-
detlerine bu miiddetierin altida birden iicte birine miisavi bir miiddet zamme-
dilir. Ancak zammedilecek bu miiddetler iki aydan eksik ve iki seneden fazla 
olamaz. 

Bu SUQ, sahislara karsi siddet veya tehdid kullanarak veyahud kapi ve pen-
cere kirarak veya duvar delerek veya kagmaya mani olacak vasitalan bozarak 
islenmis olursa birinci bentte yazili hiicre miiddeti iki sene, ikinci bentte yazili 
nisbet ue.te birden yanya kadar olarak tatbik olunur. Ancak zammedilecek bu 
miiddetler alti aydan eksik, dort seneden fazla olamaz. 

Eger tehdid veya siddet kullanma silah ile veya birden ziyade kimseler tara-
findan bir arada yapilmis olursa birinci bentte yazili hiicre miiddeti ikinci bent
te yazili nisbet yaridan iiete ikiye kadar olarak tatbik olunur. Ancak zammedi
lecek bu miiddetler iic seneden eksik, alti seneden fazla olamaz. 

Bu maddede yazili hiikiimler ceza evi dismda §alistirilan mahkumlar hakkm
da da tatbik olunur. 

Madde 301 — Her kim bir mevkuf veya mahkumun tevkifhane ve hapishane-
den kacmasmi hazirlar veya kolaylastirirsa kac,an kimsenin islemis oldugu su-
Qun siddetine ve ikmal etmekte bulundugu cezanin nevi ve miiddetine nazaran 
bir aydan otuz aya kadar hapis cezasi ile cezalandirilir. 

Eger mahkumun c.ektigi ceza raiiebbet agir hapis ise ka^masim haziriayan ve 
kolavlastiran kimsenin cezasi yirmi aydan dort eneye kadardir. 

Eger mahkumun cezasi oliim cezasi ise, kacjmasim haziriayan veya kolaylastiran 
kimseye otuz aydan bes seneye kadar hapis cezasi verilir. 

Eger mahkumun kagmasmi hazirlamak ve kolaylastirmak iqm. fail 299 ncu mad
dede mezkur vasitalardan bir kismini kullanir ve bu yiizden mahkum ka^mis olursa 
ceza iicte birden yanya kadar art t inl ir . 

Eger ka^amamis ise, ceza iicjte bire indirilir. 
Eger maznun mevkuf veya mahkumun usul ve fiiruundan ve kari kocadan ve 

kardes ve kiz kardeslerinden b i n ise, goreeegi ceza ii§te bir miktari azaltihr. 
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Madde 302 — Bir mevkuf veya mahkumun muhafazasina veya nakline memur 
olan kimse ne suretle olursa olsun onun kacmasmi hazirlar veya kolaylastirirsa 
bir seneden bes seneye kadar hapsolunur. 

Eger mahkumun gormekte oldugu eeza idam veya miiebbed agir hapis ise failin 
gorecegi ceza bes seneye kadar agir hapistir ve bes sene mtiddetle amme hizmetle-
rinden memnuiyet cezasi dahi hiikmohmur. 

Eger kacjnasmi hazirlamak ve kolaylastirmak iqin fail, ka§agm siddet kullan-
masmda veyahud kapi ve pencere kirmasmda ve duvar delmesinde ka^akla birlesir 
veya silah ve sair boyle bir ise lazira olan seyleri verir veya bunlarm tedarikini men 
etmezse mevkuf veya mahkumun kacjms olmasi halinde memur, yedi seneye kadar 
agir hapis ve raiiebbeden amme hizmetlerinden memnuiyet ile cezalandirilir ve kaga-
madigi takdirde memura bes seneye kadar agir hapis cezasi verilir. 

Madde 304 — Siirgiin cezasma mahkum olan kimse. 18 nci maddeyo gore ikame-
te mecbur tiitnldugu yerden kaearsa on bes gunden uc, aya kadar hapsolunur. 

Madde 309 — Hiikmen yedi nezlolunup ta rniistahiklerine teslim kilman gayri-
menkul mallan tekrar zaptu isgal oden kimse iki aydan bir seneye kadar hapso-
lunnr. 

Muhafaza edilmok iizere baskasma rcsmen teslim olunan merhun veya maheuz 
veya her hangi bir sebeple vazivet edilmis olan menkul malmi alan veya tahrib ve
ya telef eden kimse bir aydan bir seneye kadar hapsolunur. 

Bundan evvelki fikrada yazili ciirum, muhafizimn miisamahasmdan ileri gel-
mi sse on liradan yiiz liraya kadar agir para cezasile cezalandirilir. 

BE§lNCt BAB 

Ammenin nizami aleyhine islenen curihnlor 

Birinci fasil 

Sug islemeye tahrik 

Madde 311 — Baskasim bir sue islemege alenen tahrik eden kimse asagida yazi
li ^ekillerde cezalandirilir: 

.1 - Eger tahrik ettigi ciirmiin cezasi muvakkat agir hapsin iistimde bir ceza 
ise iic seneden bes seneye kadar agir hapis, 

2 - Muvakkat agir hapis veya hapis cezasim iniistelzim ise fiilin nevine gore iig 
seneye kadar hapis, 

3 - Sair bailor do yiiz liraya kadar agir para cezasi. 
2 ve 3 nurnarab bentlerde beyan olunan hallerde ceza tahrik olunan sue ic,in 

muayyen olan cezamn en yukari haddinin iicte birini geceinez. 
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^ ? v Ikinci fasil ~ ^ 

Cilrilm ikai icin cemiyet te§Ml edenler 

Madde 313 — Be§ kisi ve daha ziyade kimse adliye kuwet i veya ammenin emni-
yet veya selameti veya adabi ve aile intizami yahut mal ve §ahis aleybine cii-
riim i§lemek icin bir cemiyet teskil ettigi halde bunlardan her birisi yabnz cemi-
yet te§kilinden dolayi tig seneye kadar hapsolunur. 

Bu cemiyete dabil olanlar on sekiz seneye kadar hapse ve yiiz liraya kadar agir 
para cezasma mahkum olurlar. 

Eger bu cemiyet efradi daglarda ve krrlarda ve umurai yollarda dolasir, yahut 
ielerinden iki veya daha ziyadesi silah ta§ir, yahut emin bir mahalde silah saklarsa 
alti aydan bes seneye kadar hapse mahkum olur. 

Eger cemiyetin muharrik ve reisleri varsa onlar bu maddenin birinci fikrasrn-
da alti aydan eksik olmamak iizere tic. senej^e, tictincti fikrasmda bir seneden ek-
sik olmamak iizere bes senej^e kadar hapse mahkum olunur. 

Madde 329 — Kiymetli damgalari veya demiryolu, yahut sair amme nakliyat 
§irketlerinin biletleri iizerine evvelce kullanilmi§ olduklarma dair konulan i§aret-
lcri silmek veya her ne suretle olursa olsun yok etmek suretile bunlan kullanan 
veya kullanmak iizere ba§kalarma veren kimse bir seneye kadar hapis ve iki yiiz 
liraya kadar agir para cezasile cezalandirilir. 

Kullamlrms pullari iptal isaretlerini yok etmeksizin evrak, e§ya veya mektuplar 
iizerine bilerek yapistirip tekrar kullanan kimse elli liraya kadar agir para cezasma 
mahkum olunur. 

Madde 342 — Bir kimse resmen memur olmadigi halde 339 ncu maddede gos-
terilen suretlerle resmi bir varakada sahtekarkk yaparsa iki seneden sekiz sene
ye kadar agir hapis cezasile cezalandirilir. 

Eger vesika kanunen sahteligi isbat olunmadikga muteber olan resmi evrak ka-
bilinden ise dort seneden on seneye kadar agir hapis cezasi htikmolunur. 

Ve eger sahtekarhk aslin viicudunu farzederek yahud sahih olan aslma muga-
yir surette yazarak veyahud sahih bir sureti tahrif eyliyerek resmi bir varakanin 
sureti iizerinde i§lenmi§se bir seneden tic, seneye kadar agir hapse mahkum olur. 

Eger mezkur varaka kanunen sahteligi isbat olunmadik^a muteber addobman 
evrak kabilinden ise verilecek ceza iki seneden bes, seneye kadar agir hapis err. 

Madde 346 — Hukumetin teklifi aynen 

Madde 348 — Bir kimse tamamen veya kismen bir verakanm aslmi yahud as
lin ziyai takdirinde kanunen makamma kaim olan suretini ortadan ka ldmr ve
yahud bozar ve bundan umumi veya hususi bir zarar ne§et ederse 339, 342, 343, 
344 ve 345 nci maddelerde bildirilen farklara gore mezkur maddelerde yazili ce-
zalarla cezalandirilir. 

Madde 350 — Hukumetin teklifi aynen 

Madde 382 — 369, 370, 371, 372, 373, 376, 377, 378, 379, 380 ve 381 nci madde
lerde yazili olan fiiller bir §ahsm hayatini tehlikeye koymus. oldugu takdirde mu-
ayyen olan ceza yansi derecesinde ar t tmlrr ve bu ceza kanunen muayyen olan 
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cezanm azami haddini geyebilir, Oltime sebeb olraus ise ceza miiebbet agir ha-
pistir. 

Madde 404 — Hiikfimetin teklifi aynen. 

Madde 414 — Her kim, on bes yasmi bitirmeyen bir kue^iigiin irzma ge^er 
ise iie seneden on seneye kadar agir ha pis cezasma mahkum olur. 

Eger bu fill cebir ve siddet veya tehdid kullanilmak suretile veya akil ve be-
den hastaligindan veya failin filinden baska bir sebepten dolayi veya fail in kul-
landigi hileli vasitalarla fiile nmkavemet edemeyeeek bir halde buhman bir kii-
cjige karsi islenmis olursa agir hapis eezasi yedi seneden on bes seneye ka-
dardir. 

Madde 415 — Her kim, on bes yasmi bitirmeyen bir kiicjigim lrz ve namusu-
na tasa.ddi.yi Tnutazaramm bir fiil ve harekette buhmursa bir sene alti ay dan ii<2 
seneye ve bu fiil ve hareket yukariki maddenin ikinci fikrasmda yazih sart-
lar ieinde olursa iki sene alti ayclan bes seneye kadar hapsolunur. 

Madde 416 — On bes yasmi bitiren bir kimsenin eebir ve siddet veya tehdid 
kullanmak suretile irzma ge^en veyahud akil ve bedeu hastaligindan veya kendi 
filinden baska bir sebepten veya kullaudigi hileli vasi.talard.au dolayi fiile mu-
kavemet edemeyecek bir halde buhman bir kimseye karsi bu fili isleyen kirnse 
iic seneden on seneye kadar agir hapis cezasile cezalandirilir. 

Yine bu su.ret.le irz ve namusa tasaddiyi tazammun eden diger bir fiil ve ha-
rekette buhmursa iki seneden bes seneye kadar hapsolunur. 

Madde 419 — Alenen hayasizca vazu hareketlerde bulur.anlar on bes giinden 
iki aya ve o sure tie cinsi miinasebette bulunanlar alti aydan bir seneye kadar 
hapsolunur ve her halde on bes liradan elli liraya kadar agar para eezasi alinir. 

Madde 429 — Her kim, cebrii siddet veya tehdid veya hile ile sehvet hissi 
veya evlenme maksadile, resid olan veya resid kilman bir kadmi kaejrir veya 
bir yerde alikorsa alti aydan bes seneye kadar agir hapis cezasile cezalandirilir. 

Madde 430 — Cebrii siddet veya tehdid veya hile ile sehvet hissi veya evlen
me maksadile resid olraavan kimseyi veya sehvet hissile evli bir kadim kacirir 
veya bir yei'de alikorsa iic, seneden yedi seneye kadar agir hapis cezasile cezalan
dirilir. 

Eger resid olmayan kimse, cebrii siddet veya tehdid veya hile olmaksizm ken
di. rizasile sehvet hissi veya evlenme maksadile kaeirilmis veya bir yerde ahko-
nulmus ise ceza alti aydan iic, seneye kadar hapistir. 

Madde 431 — Kacirilan kimse. on iki yasmi doldurmamis ise fiil cebrii sid
det veya tehdid veya hile kullanmamis olsa dahi iic seneden yedi seneye kadar 
agir hapis cezasile cezalandirilir. 

Madde 4)32 — Yukariki maddelerde yazili ciiriimlerden birinin faili, kacir-
digi veya alikoydugu kimseyi hie, bir sehevi harekette bulunmaksizin kendili-
ginden, kacjrildigi eve veya ailesinin evine iade eder veyahud ailesi tarafmdan 
alinmasi miimkiin olan emniyetli diger bir yere getirilip serbest birakilirsa 
429 ncu maddede yazih halde bir aydan bir seneye kadar, 430 ncu maddede 
yazili halde alti aydan iic seneye kadar, 431 nci maddede yazili halde bir seneden 
bes seneye kadar hapis cezasile cezalandirilir. 

Madde 433 —Hukumetin teklifi aynen 
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Madde 434 — Hukumetin teklifi aynen 

Madde 435 — Her kim on be§ yasini doldurmami§ olan bir kuQiigii kandira-
rarak fuh§a te§vik eder ve bunun yolunu kolayla§tmrsa iki seneden eksik olma
mak iizere hapsolunur ve yiiz liradan be§ yiiz liraya kadar agir para cezasi akmr. 

Kandirmak keyfiyeti kii§iigiin usuliinden veya karde§lerinden biri veya sihri 
usuliinden veya kendisini evlat edinenler tarafmdan yahut veli veya vasisi; mual-
lim veya miirebbisi, yaliut hizmetkarlari veya nezaretleri altma verilen sair kim-
seler tarafmdan vaki olursa fail ii§ seneden asagi olmamak iizere hapse mahkum 
edilir. 

Kandirmak keyfiyeti on bes. ya§rni doldurmus, olup ta heniiz 21 ya§mi bitirme-
mi§ olan kimseler hakkinda vuku bulursa fail alti aydan iki seneye kadar hapsolu
nur ve elli liradan iki yiiz liraya kadar agir para eezasi akmr. 

Kandirmak keyfiyeti bu maddenin ikinci fikrasmda gosterilen kimseler veya 
koeasi tarafmdan isjenirse fail iki seneden eksik olmamak iizere hapsolunur ve 
yiiz liradan be§ yiiz liraya kadar agir para cezasi almir. 

21 yasini doldurmus, olan kiz ve kadmlari fuh§a te§vik eden koca veya usulii ve
ya sihri usulii veya kardesleri hakkinda alti aydan iki seneye kadar hapis cezasi 
hukmolunur. 

Madde 436 — Her kim fuhus zimninda rizasile olsa bile heniiz yirmi bir yasini 
bitirmeden bir bakiri veya bir kadini yahud cebir ve §iddet veya tehdid veya niifuz 
icrasi yahud hile ile yirmi bir yasini bitiren bir bakir veya kadini basjkasi i§in ig-
fal veya tedarik veyahud sevk veya bir yerden diger yere naklederse bir seneden 
iic. seneye kadar hapis ve elli liradan bes. yiiz liarya kadar agir para cezasile ceza-
landinlir. 

Bu fiiller yirmi bir yasini doldurmayan bakir veya kadin hakkinda igfal veya 
cebir ve §iddet veya tehdid veya niifuz icrasile yahud kardes. veya usul veya sihri 
usulden yahud koca veya veli veya vasi veya muallim veya miirebbi veya hizmet
karlari yahud nezaretleri altma verilen sair kimseler tarafmdan yapilirsa iki se
neden bes, seneye kadar hapsolunur. 

Bu fasla giren sucjarm ihzari hareketlerini isleyenler asil SUQ i§in yazili cezanm 
alti da biri ile cezalandirilir. 

DOKUZTJNCU BAB 
E^hasa kar^i ciiriimler 

Birinci fasil 
Adam oldilrmek curumleri 

Madde 448 — Her kim bir kimseyi kasten bldiiriirse on sekiz seneden yirmi bir 
seneye kadar agir hapis cezasina mahkum olur 

Madde 449 — Oldiirmek f ili : 
1 - Kan, koca karde§, babalik, analik ve evlatlik, kaymbaba ve kayrnana ve da-

mat ve gelinler haklarinda isjenirse, 
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2 - Vazifesini yaptigi sirada veya vazifesini yapmasindan dolayi DevLet tne-

murlaruidan biri aleyhine icra olunursa, 
3 - Zehirlemek suretile yapikrsa, 
Fail yirmi iki seneden yirmi dort sen eye kadar agir hapis cezasma niahkum 

olur. 

Madde 457 — 456 nci maddede yazili fiillere 449 ncu maddenin birinei ve (i-
guncii bentlerinde yazili lial inzimam eder yahud fill gizli veya agikar bir silah ile 
veya agindinci eeza ile iglenmig olursa asil ceza altida birden iigte bire kadar ar-
tirilir. 

Eger fiilde 450 nci maddenin beginci bendinde yazili hal miistesna olmak iize-
re diger bentlerdeki hallerden biri birlegirse bu birlegen fiil hakkinda 78 nci 
madde hiikmii cari olmak gartile ceza iigte bir nisbetinde §ogaltilrr. 

Madde 458 — Gegen maddelerde bey an olunan ahvalde fiil; netice itibarile 
failin asil maksadim tecaviiz etmig oldugu takdirde ceza u§te birden yansina ka
dar eksiltilir. 

Madde 462 — Yukanda gegen iki fasilda beyan olunan fuller zinayi icra halin-
de meghuden yakalanan veyahud zinayi irtikap etmek iizere veya heniiz irtikap 
edildiginde zevahiri hale nazaran giiphe edilemeyecek surette goriinen bir koca 
veya kari veya kiz kardeg veya fiirudan olan kiz veya kadmlardan biri veya bun-
lann miigterek faili yahud her ikisi aleyhinde kari veya koca veya usulden biri 
veya erkek kardeg veya kiz kardeg tarafindan islenmis olursa filin muayyen olan 
cezasi sekizdo biro kadar tenzil ve agir hapis cezasi hapse tahvil olunur. Oliim 
cezasi yerine iki seneden bes sen eye kadar hapis cezasi verilir. 

Madde 465 — Bir kimsenin veya bir girketin hizmetinde buhmanlar tarafin
dan vazife ve hizmet sirasmda iglenen 455 ve 459 ncu maddelerde yazili ciinirnler-
deu dolayi hiikmedileeek tazminattan o kimse veya girket malen mesuldur. 

Dorduncii fasil 

Irkm tumlugu ve saghgi aleyhine cilrwmler 

Madde 468 — Bir kadinin rizasi olmaksizm gocugunu diigurten kimseye yedi se
neden on iki seneye kadar hapis cezasi verilir. 

Rizasile bir kadinin coeugunu dugiirten kimseye iki seneden beg seneye kadar 
hapis cezasi verilir. Ooeugu diigiirtmege riza gosteren kadma da ayni ceza verilir. 

Agagidaki hallerde birinei fikra hiikmii tatbik olunur: 
1 - Eger kadin on dort yasindan kiicukse veya her ne suretle olursa olsun irade 

veya idrak kabiliyetinden mahrum ise, 
2 - Eger nza gicldet veya tehdid veya telkin veyahut igfal ile elde edilmig olursa, 
Birinei fikrada yazili fiil kadmin oliimune sebeb olmug ise ceza on iki seneden 

yirmi seneye ve bedeni bir zarari mucib olmug ise on seneden on beg seneye kadar 
agir hapis cezasi verilir. 

Ikinci fikrada yazili fiil kadinin oliimiine sebeb olmug ise beg seneden on iki se
neye ve bedeni bir zarari mucib olmug ise iig seneden sekiz seneye kadar agir hapis 
cezasi verilir. 
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Madde 469 — tsteyerek coeugunu diiguren kaduia bir seueden dort seneye ka

dar hapis cezasi verilir. 
Yukariki fikrada yazih ciirme igtirak halleri di§mda gebe bir kadnu, §ocuk dii-

giirmege yarayacak vasita tedarik etmek suretile Qocugu diigiirmege tahrik eden 
kimse alti ay dan iki seneye kadar hapis cezasile cezalandmhr. 

Madde 470 — Gebe sanilan bir kadrna (jocuk diisurmek iejn vasitalar tedarik 
eden veya bu kadin iizerinde bu niaksatla bazi fiillerde bulunan kimsenin fili ka-
dmm oliimliiie veya bedeni bir zarara sebeb olmu§ ise fail 452 ve 456 nci maddeler 
hiikumlerine gore cezalandinlir. 

Fiil kadimn nzasile i§lenmis ise verilecek cezanin iigte biri indirilir. 

Madde 471 — liiza ve muvafakatile bir erkek veya kadin iizerinde bazi fuller 
yaparak onlarrn §oeuk yapmak kabiliyetini yok eden ve bu sure tie nza gostererek 
kendi iizerinde boyle bir t'iil ve hareketi yaptiran kimse alti aydan iki seneye ka
dar hapis ve yiiz liradan be§ yiiz liraya kadar agir para cezasile cezalandinlir. 

Qocuk yapmaga mani fiil ve hareketlerin islenmesini tesvik eden veya bu fiil 
ve hareketlerin islenmesi igin propaganda yapan kimse bir seneye kadar hapis 
veya bin liraya kadar agir para cezasile cezalandinlir. Eger fiil kazang temini 
gayesile islenmis ise her iki ceza biiiikte hiikmolunur. 

Firengili bir kimse, hastaligrni gizleyerek sirayet tehlikesini tevlit edecek fiil 
ve hareketlerde buluniirsa sirayet vaki oldugu takdirde bir seneden tig seneye ka
dar hapsolunur. 

Bu suretle belsoguklugu hastaligrni asilayarak bedeni bir zarar vukuuna sebebi-
yet veren kimse de ayni ceza ile cezalandinlir. 

Her iki halde de takibat icrasi sugtan zarar gorenin sikayetine baglidir. 
Eger fail hastaligi bulastirmak maksadile hareket etmrs ise ceza iigte birden ya-

riya kadar ar t t inl i r . 

Madde 472 — 471 nci madde disinda bu fasilda yazili olan fiiller kedisinin 
veya akrabasinin seref ve namusunu kurtarmak igin islenmis ise verilecek ceza 
yaridan iiete ikiye kadar indirilir. 

468 nci maddenin birinci, ikinci, iigiincii, besinci ve altinci fikralarile 469 ncu 
maddenin ikinci fikrasi ve 470 nci maddede ve 471 nci maddenin birinci ve ikinci 
fikralannda yazil curumlerin faili tababet ve suabati mensubu ise verilecek ceza 
ugte birden eksik olmamak iizere ar t t inl i r . 

Madde 482 — Her kim toplu veya dagmik bir kac. kisi ile ihtilat ederek her 
ne suretle olursa olsun bir kimsenin namus veya sohret veya vakar ve haysiyetine 
taarruz eyler ise \xq aya kadar hapis ve yiiz liraya kadar agir para cezasile mah-
kum olur. 

Eger bu fiil, kendisine tecaviiz olunan kimse yalniz olsa bile huzurunda, 
yahut kendisine hitaben yazilip gonderilmis bir mektup, telgraf resim veya her 
hangi bir yazi veya telefon ile islenirse failin gorecegi ceza dort aya kadar hapis 
ve yiiz elli liraya kadar agir para cezasidir. 

Eger kendisine tecaviiz olunan kimsenin huzurile beraber alenen vaki olursa 
ceza alti aya kadar hapis ve iki yiiz elli liraya kadar agir para cezasidir. 

Eger fiil, 480 nci maddenin ikinci fikrasmda beyan olunan vasitalardan biri 
ile islenirse ceza alti aydan ve agir para cezasi yiiz liradan asagi olamaz. 

Madde 483 — Yukariki maddede beyann olunan ciiriim noter gibi usulii daire-
sinde hidemati ammeden biri ile muvazzaf bulunan §ahislardan birinin huzurun-
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da ve ifa ettigi memuriyetten dolayi islenmis olursa fail hakkmda atti aya kadar 
hapis cezasi hiikmolunur. 

Adli veya siyasi veya miilki veya askeri bir heyet veya siyasi bir parti yahut 
menafii umumiyeye hadim bir cemiyet veya miiesseseye tecaviiz ve hakarette bu-
lunanlar, fiillerinin mahiyetine gore 480 veya 482 nci maddelerde yazib cezalarla 
cezalandmkrlar. 

Madde 488 — Bu fasilda beyan oilman curiimlerden dolayi takibat icrasi 
kendisine tecaviiz olunan §ahis tarafmdan sjkayetname verilmesine baghdir. 

Eger miitecaviizunaleyh §ikayetname vermezden ewel vefat eder veya bu cii-
riimler blimis. bir adamm hatirasma kar§i irtikap olunursa bundan dolayi mute-
veffanin karisi ve usul ve furuu A êya kardes. ve kiz kardesleri ve usul ve furu de -
recesinde sihri akrabasi ve dogrudan dograya veresesi bulunan kimseler tarafm
dan §ikayetname verilebilir. 

Adli veya siyasi veya miilki veya askeri bir heyet veya siyasi bir parti, yahud 
amme menfaatine hadim bir cemiyet veya miiessese aleyhinde vuku bulan tecaviiz 
ve hakaret fiillerinden dolayi takibat yapilmasi heyet reislerinin veya parti veya 
cemiyet miimessillerinin taleblerine baghdir. 

Madde 490 — Bu fasilda beyan olunan curiimlerden dolayi ikame olunacak hu-
kuku amme davasi, 480 nci maddede yazili ahvalden dolayi bir sene ve 482 ve 483 
ncii maddelerde muharrer ahvalden dolayi lie, ay gecjnesile dii§er. 

Madde 506 — Hileli miiflisler hakkmda iki seneden be§ seneye kadar agir ha
pis cezasi verilir. 

Madde 507 — Taksirath miiflisler bir aydan iki seneye kadar hapsolunur. 

Madde 509 — Bir kimse iade veya muayyen bir surette istimal etmek iizere ken
disine tevdi olunan imzah ve yazisiz bir kagida sahibinin zararina olarak hukukga 
hiikmii haiz bir muamele yazar veya yazdinr yahut elinde bedelsiz olarak kalmis, 
olan bir senedi istimal ederse miitazarrir olan kimsenin §ikayeti iizerine iig aydan 
UQ seneye kadar hapis ve yiiz elli liradan a§agi olmamak iizere agir para cezasma 
mahkiim olur. 

Bu imzah ve yazisiz kagit esasen kendisine tevdi ve teslim olunmayip ta bertak-
rib ele gegirerek birinci fikradaki ciirmii i§lemi§ ise altmci babin ii^uncii ve dordiin-
cii fasillarmda beyan olunan ahkama gore ceza verilir. 

Madde 516 — Hiikumetin teklifi aynen 

Madde 518 — Her kim bigayrihakkm ba§kasinrn arazisine veya bag ve bahgesi-
ne hayvan sokarak veya orada birakarak bir zarar ika ederse mutazarrmn §ika-
.yeti iizerine bu faslrn birinci maddesinin ilk fikrasi hiikmiine tevfikan ceza goriir. 

Fail yalniz otlatmak maksadile ahann arazisine hayvan sokmu§ veya girme-
sine goz yummu§ ise diger tarafm §ikayeti iizerine gorecegi ceza iig aya kadar hapis 
ve elli liraya kadar agir para cezasidir. 

Kayitsizlik ve teseyyiib eserile bir kimsenin muhrez veya mezru olan arazisine 
veya bag ve bahgesine hayvan girmesine sebeb olanlar zarar gorenin §ikayeti iizeri
ne on beg giinden bir aya kadar hafif hapse veya on liradan otuz be§ liraya kadar 
hafif para cezasma mahkum olur. 

Madde 524 —- Bu babm birinci ve ticuncu ve dordiincii ve beginci fasillaiinda 
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ve 516 nci maddenin birinci fikrasile 518 ve 519 ve 521 nci maddelerde beyan olu-
nan ciiriimler: 

1 - Haklarmda ayrilik karari verilmig k a n kocadan birinin, 
2 - Usui ve fiirudan yahut bu derecede sihri akrabadan birinin veya anahk ba-

balik ve evlathgin, 
3 - Faille beraber bir dam altmda ya§ayan kerde§in veya kiz kardegin zararlan

na olarak islenmis olursa fail aleyhinde takibat icra olunmaz. 
Haklarmda ayrilik karari verilmi§ olan k a n veya koca, yaliut faille beraber bir 

dam altmda ya§ayan kardesjerle ciiriim miirtekibi ile bir aile halinde ya§amakta 
olan amea, dayi, hala, teyze, yegen, veya ikinci derecede siliri akrabanm mazarrati-
na olarak i§lenmis ise fail hakkmda takibat icrasi §ikayete baglidir. Bu takdirde 
failin gorecegi ceza uc.te bir miktari azaltilir. 

CgCivctf KITAP 

Kabahatler 

BIRINCI BAB 

Ammenin nizamina mliteallik kabahatler 

Birinci fasil 

Sal&hiyettar mercUerin emirlerine itaatsizlik 

Madde 526 — Her kirn, salabiycttar merciden kanun ve nizamlara ay k in ol-
nayarak verilmis, bir emre itaatsizlik eder yaliut ammenin isti/rahat ve selameti ve-
^a madelet diisjincesile merciinden kanun ve nizamlara muhalif olmayarak ittihaz 
*dilmi§ bir tedbire riayet etmezse bir aya kadar hafif para veya elli liraya kadar 
lafif para cezasma mahkiim olur. 

Muvakkat madde — A) 13 ncii madde ile 15 nci madede yazili cezalarm gektir-
me usuliine aid hiikumler yeni ceza evleri kuruldukcja peyderpey tatbik olunur. 

B) §imdiki ceza evlerinde mahkumiyet miiddetlerinin bir kismmi iyi bal ile ge-
cirmi§ olup ta vekaletce tesbit edilecek yas, meslek ve kabiliyette olan ve vine 
vekaletge tayin olunacak suelarm failleri is, esasi iizerine kurularak ae.ilmi§ ve acp-
lacak olan ceza evlerine sevklerinde 13 ncii maddede gosterilen iicjincii ve dordiineii 
devreler geraitine konularak o devrenin veya devrenin biitiin hak ve imtiyazlarm-
dan istifade ettirilebilecekleri gibi bu madde hukmlinden de miistefid olurlar. 

i K t N C l MADDE — Ceza kanununun 83, 384, 589 ncu maddelerile ceza kanu-
nunun mevkii meriyete vazma miiteallik 825 numarali kanunun 6 nci rnaddesi ve 
1840 numarali kanun ilga edilmi§tir. 

tTQtlNCtT MADDE — Bu kanun hukumleri 1 - X - 1936 tarihinden itibaren 
meridir. 

DORDtTNCtT MADDE —- Hiikumet teklifinin besinci maddesi aynen. 

» • • < • • > — • « • 
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