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üzere mahkûma ödeme emri tebliğ eder. Bu
süre içinde mahkûm, para cezasının üçte biri
ni öderse geri kalan miktarın iki taksitte öden
mesine müsaade edilir.
Asıl maksat, hükmedilen paranın Devlet Ha
zinesine yatırılmasından ibaret olduğuna göre,
yani vatandaş hürriyetinin tahdidi arzu edil
memiş olduğuna göre, burada gösterilen bu ko
laylık, yani 15 günlük süreler azdır. Çünkü,
bir kısım mahkûmlar işçi olabilirler, aydan
aya ücret alırlar, bir kısmı memur olabilir. Aydan
aya maaş alabilirler ve nihayet bir aylık müd
det içinde mahkûm olduğu parayı ödemek için
daha ziyade imkân ve zaman kazanmış olur.
Aksi takdirde bu parayı kazanmadan kendisi
hapsedilecek olursa, müstahsil vaziyetten müs
tehlik vaziyete düşecek demektir ki, binnetice,
kendisi ve çocukları sefil olacaktır. Binaena
leyh, bir önerge takdim ediyorum, buradaki on
beşer günlük sürelerin birer aya, çıkarılmasının
kabulünü rica ediyorum.
BAŞKAN" — Önergeyi okutuyorum.
Yüksek Başkanlığa
19 ncu maddedeki 15 şer günlük sürelerin
birer aya çıkarılmasını arz ve teklif ederim.
Muğla, Milletvekili
Nuri Özsan
ADALET BAKANİ FUAD SlRMEN (Rize)
Efendim, Hükümet ve Komisyon muvafakat
ediyoruz.
BAŞKAN — Hükümet ve komisyon madde
deki (15 gün) ün (Bir ay) a çıkarılması hak
kındaki arkadaşımızın teklifini kabul ediyor
lar; O halele başka söz istiyen yoktur. Mad
denin bu suretle değiştirilmiş şeklini oyunuza
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir.
Madde 24. —• Hafif para cezası, üç, liradan
bin liraya kadar tâyin olunacak bir paranın
Devlet Hazinesine ödenmesinden ibarettir.
Hapis yerine hafif hapis yazılmak şartiyle
19 ncu maddenin birinciden başka diğer son
raki fıkraları hükümleri bu ceza hakkında da
uygulanır.
ADALET K. SÖZCÜSÜ ABDÜRRAllMAN
KONUK (Bursa) —• Efendim maddenin son sa
tırındaki (Sonraki) kelimesi fazladır, çıkacak
tır.
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BAŞKAN — Maddeyi, son satırındaki (Son
raki) kelimesi çıkarılmak suretiyle oyunuza
sunuyorum. Kabul edenler.... Etmiyenler... Ka
imi edilmiştir.
Madde 76. — İşlenmiş olan her fiil için
kanun ile belli olan ağır ve hafif para ceza
ları ayrı ayın hükmolunur.
Nispî para cezaları da aynı hükme tâbidir.
Para cezalarının şahsi hürriyeti bağlayıcı
bir cezaya çevrilmesi halinde bu ceza müd
deti dört seneyi geçemez.
Ağır para. cezasiyle hafif para cezası birleş
tiği takdirde çevrilecek ceza nev'i'hapistir.
BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Maddeyi
kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir.
Madde 141. —• Memleket içindeki içtimai
bir sınıfın diğerleri üzerinde tahakkümünü te
sis etmek veya içtimai bir sınıfı ortadan kal
dırmak veya memleket içinde kurulmuş iktisa
di veya içtimai temel nizamları devirmek amaciyle cemiyen tesis, teşkil, tanzim veya sevk ve
idare eden kimse üç yıldan on yıla kadar ağır
hapis cezası ile cezalandırılır.
Amacı, cemiyetin siyasi veya hukuki her
hangi bir temel nizamım devirmek olan yıkıcı
cemiyetleri memleket içinde tesis, teşkil, tan
zim veya seATk ve idare eden kimse birinci fık--*
rlada yazılı cezayı görür.
Yakardaki fıkralarda yazılı amaçlara var
mak için cemiyeti erce her ne suretle olur ise
olsun cebir ve şiddet kullanmak veya her ne
suretle olursa olsun tehdit etmek va.sıta olarak
kabul edilmişse veya bu cihet açıklanmamış ol
makla beraber cebir ve şiddet, veya tehdit başa
rı için gerekli bulunmuş ise cemiyeti tesis, teş
kil, tanzim veya sevk ve idare eden kimseye ve
rilecek ağır hapis cezası beş yıldan aşağı ola
maz.
Amacı Cumhuriyetçiliğe aykırı olan veya
millî duyguları yok etmeye veya zayıflatmaya
matuf bulunan cemiyetleri tesis, teşkil, tanzim
veya sevk ve idare eden kimse bir yıldan üç
yıla kadar ağır -hapis cezasiyle cezalandırılır.
Birinci ve ikinci fıkralarda beyan olunan
cemiyetlere girenler bir yıldan ve üçüncü fık
rada yazılı cemiyetlere girenler iki yıldan
başlamak üzere yedi yıla kadar ağır hapse ve
dördüncü fıkrada bildirilen cemiyetlere giren-
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