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SABIK ZABIT HULÂSASI 

Üç kişinin ölüm cezasına çarptırılmaları hak
kındaki Adliye Encümeni mazbataları; 

Posta, Telgraf ve Telefon Umum Müdürlüğü 
ile; 

Orman Umum Müdürlüğünün 1940 malî yılı 
hesabı katî kanun lâyihaları kabul olundu. 

Ordu mensuplariyle Emniyet Umum Müdür
lüğü ve Gümrük Muhafaza ve muamele sınıfı 
kadrolarında çalışanlara birer er tayını verilme

si hakkındaki 3467 sayılı kanunun birinci mad
desinin değiştirilmesine mütedair kanun lâyihası
nın birinci müzakeresi yapıldı. 

Pazartesi günü toplanılmak üzere inikada son 
verildi. , 

Reis Vekili 
Bursa 

R. Canıtez V. 

Kâtip Kâtip 
Kütahya Tunceli 

Tlzgören Necmeddin Sahir Sılan 

2. — HAVALE EDİLEN EVRAK 

Lâyihalar 
1. — Ecrimisillerin affı hakkında kanun lâyi

hası (1/374) (Adliye, Maliye ve Bütçe Encümen
lerine). 

2. — Posta Kanununun 1145 sayılı kanunla 
değiştirilmiş olan 34 ve 35 nci maddelerinin .de
ğiştirilmesi hakkında kanun lâyihası (1/375) 
(Münakale ve Bütçe Encümenlerine). • 

3. — Vakrîlar Umum Müdürlüğünün 1942 
malî yılı hesabı katisi hakkında kanun .lâyihası 
(1/376) (Divanı Muhasebat Encümenine). 

Teklifler 
4. — idare Heyetinin, Büyük Millet Meclisi 

1944 malî yılı bütçesinde değişiklik yapılması 
hakkında kanun teklifi (2/54) (Bütçe Encüme
nine). 

Mazbatalar 
5. — Tunceli vilâyetinin idaresi hakkındaki 

2884 .sayılı kanun hükümlerinin bir yıl daha uza
tılmasına dair kanun lâyihası Adliye ve Dahiliye 
Encümenleri mazbataları (1/371) (Ruznameye). 

B Î R Î N O Î C E L S E 
Açılma saati : 15 

REÎS — M. Germen 
KÂTİPLER :.N. Baydar (Malatya), K. Turan (İsparta). 

REÎS — Celse açılmıştır. 

3. MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 

1. — Türk Ceza Kanununun 480 ve 482 nci 
maddelerinin değiştirilmesi hakkında kanun lâyi
hası ve Adliye Encümeni mazbatası (1/286) • [ ! ] . 

REÎS 
çiyoruz. 

ikinci müzakeresidir. Maddelere ge-

Türk Ceza Kanununun 480 ve 482 nci madde
lerinin değiştirilmesine dair kanun 

MADDE 1. — Türk Ceza Kanununun 480 ve 
482 nci maddeleri aşağıda yazilı olduğu şekilde 
değiştirilmiştir: 

Madde 480. — Herkim toplu veya dağınık 
bir kaç kişi ile ihtilât ederek diğer bir şahıs hak
kında bir maddei mahsusa tâyin ve isnadiyle hal
kın hakaret ve husumetine mâruz kılacak yahut 
namus ve haysiyetine dokunacak bir fiil isnat 

dır. 
[1] Birinci müzakeresi 8 nci inikat zaptında-

ederse üç aydan otuz1 aya kadar hapse ve 50 lira
dan 500 liraya kadar ağır para cezasına mahkûm 
olur. 

Eğer bu cürüm umuma neşir veya teşhir 
olunmuş yazı veya resim veya sair neşir vasıtala-
riylc irtikâp olunmuş; ise failin göreceği ceza altı 
aydan üç seneye kadar hapis ve. 200 liradan 500 
liraya, kadar ağır para cezasıdır. 

RE IS — Maddeyi reyinize arzediyorum. Ka
bul buyuranlar... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 482. — Herkim toplu veya dağınık 
bir kaç kişi ile ihtilât ederek her ne suretle olursa 
olsun bir kimsenin namus veya şöhret veya va
kar ve haysiyetine taarruz eyler . ise üç aya ka
dar hapis ve 100 liraya kadar ağır para cezasiyle 
mahkûm olur. 

Eğer bu fiil, kendisine tecavüz olunan kimse yal
nız olsa bile huzurunda, yahut kendisine hitaben 
yazılıp gönderilmiş bir mektup, telgraf, renim veya 
herhangi bir yazı veya telefon ile işlenirse failin 
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göreceği ceza dört aya kadar hapis ve 150 liraya 
kadar ağır para cezasıdır. 

Eğer kendisine tecavüz olunan kimsenin hu-
zuriyle beraber alenen vâki olursa ceza altı aya 
kadar hapis ve 250 liraya kadar ağır para ceza
sıdır. 

Eğer fiil 480 nci maddenin ikinci fıkrasında 
beyan-olunan vasıtalardan biriyle işlenirse failin 
göreceği ceza üç aydan bir seneye kadar hapis ve 
100 liradan 250 liraya kadar ağır para cezasıdır. 

REÎS — Maddeyi reyinize arzediyorum. Ka
imi buyuranlar... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinden iti
baren yürürlüğe girer. 
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IvEÎS — Maddeyi reyinize arzediyorum. Ka

bul buyuranlar... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini îcra 
Vekilleri Heyeti yürütür. 

REİS — Maddeyi reyinize arzediyorum. Ka
bul buyuranlar... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini reyinize arze
diyorum. Kabul buyuranlar... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Çarşamba günü saat 15 te toplanılmak üzere 
celseyi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 15,10 



T, B. M. M. Matbaası 


