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Madde 1— Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Vekâleti; İcra Ve
killeri Heyetine dahil bir vekilin emir ve idaresi altında olup 
Devlet hizmetleri arasında, memleketin sıhhî şartlarını ıslah ve 
milletin ferdî ve içtimaî sıhhatine zarar veren âmillerle müca
dele ve gelecek nesillerin sıhhatli olarak yetişmesini temin ve 
halkı sıhhî ve içtimaî muavenete ulaştırmak ve iskân işlerini 
görmek için, kanunlarla kendine verilen vazifeleri yapmakla 
mükelleftir. 

Vekillik, bu vazifeleri yapmak için kendi bütçesile Hudud 
ve Sahiller Sıhhat Umum Müdürlüğü ve İskân Umum Müdürlü
ğü bütçeleri içinde ve hususî idarelerle Belediye ve Evkaf Umum 
Müdürlüğü bütçelerinin tayin edilen hadleri dahilinde olmak 
üzere lüzum görülecek yerlerde tıbbî, sıhhî, içtimaî teşkiller ve 
müesseseler yapar ve bunlara lâzım olan tababet ve şuabatı 
sanatleri mensublannı, eczacı, ve kimyagerleri ve diğer me
murları tayin eder ve lüzum görülürse ecnebi tabib, hemşire, 
kimyager ve teknisiyenler kullanır. 

Madde 2 — Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Vekilliğinin ve 
buna bağlı olarak mülhak bütçe ile idare olunan Hudud ve 
Sahiller Sıhhat Umum Müdürlüğünün teşkilâtı bu kanuna göre 
yapılır ve memurları hakkında bu kanunun hususî hükümleri 
tatbik olunur. 

İskân Umum Müdürlüğü teşkilâtı, hususî kanuna tabidir. 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Teşkilât ve vazifeler 

1 - Merkez teşkilâtı ve vazifeleri 

Madde 3 — Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Vekilliğinin mer
kez teşkilâtı şunlardır: 

1 - Müsteşarlık, 
2 - Hususî kalem, 

3 - Teftiş Heyeti Reisliği, 
4 - Hıfzıssıhha İşleri dairesi, 
5 - İçtimaî Muavenet işleri dairesi, 
6 - Sicil ve Memurlar ve Muamelât Müdürlüğü, 
7 - Sağlık Propagandası ve Tıbbî İstatistik Umum Müdürlüğü, 
8 - Hukuk Müşavirliği, 
9 - Muhasebe Müdürlüğü, 

10 - Seferberlik Şubesi Müdürlüğü, 
11 - Evrak Müdürlüğü, 
12 - Ayniyat Muhasibliği, 
13 - Levazım Memurluğu, 
14 - Türkiye Cumhuriyeti Merkez Hıfzıssıhha Müessesesi ve 

Merkez Hıfzıssıhha Mektebidir. 

Müsteşarlık 
Madde 4 — Müsteşar; Vekillik dairesinin âmir ve mura

kıbıdır. Vekillik işlerile Vekilin vereceği işlere, onun namına ve 
göstereceği yolda, bakar. 

Müsteşar; tıbbî, sıhhî, içtimaî işlerde Vekillik dairelerinin 
ilmî müşaviri olup bunlara dair alınan tedbirler, kabul edilen 
usul ve verilen karar ve emirlerin tatbiklerini takib ve noksan
lar görüldüğü takdirde vekili vaktinde haberdar eder. 

Müsteşar, Vekâlet Encümeni ile İnzibat Komisyonunun 
reisidir. 

Hususî Kalem 
Madde 5 — Hususî Kalem Müdürlüğü; Bir Müdür ile bir 

bürodan mürekkebdir. Vekilin resmî ve hususî muhaberelerini 
ve Vekil tarafından verilen işleri ve Vekâletin şifreli muhabere
lerini yapmakla mükelleftir. 

Teftiş Heyeti Reisliği 
Madde 6 — Bir tabib müfettişin reisliğinde tabib başmü

fettişlerden ve müfettişlerden ve reislik bürosundan mürekkebdir. 
Madde 7 — Teftiş Heyetinin salâhiyet ve vazifeleri aşağıda 

gösterilmiştir: 
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A - Millî Müdafaa teşkilâtına aid olanlar müstesna olmak 
üzere resmî olan ve olmıyan bütün teşkilât ve müesseselerin 
sıhhatle alâkadar işlerini ve iskân muamelelerini teftiş eder. 
Bu teftiş salâhiyeti, Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Vekilliği ile hu
susî idare ve belediyelere aid sıhhî ve içtimaî teşkilât ve mües
seselerin para işlerine de şamildir. 

B - (A) fıkarasındaki teşkilât ve müesseselere merbut me
mur ve müstahdemlerin sıhhatle alâkalı olan vazife ve muame
lelerini, idarî ve fennî ve içtimaî yoldan teftiş, 

C - Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Vekilliğinin vazife ve salâ
hiyeti olan işlerle, kanunlar, nizamnameler, talimatnameler ve 
vekillikçe neşir ve tebliğ olunan kararlar ve emirlerin icra ve 
tatbikini tetkik ve murakabe, 

D - Sıhhat ve Içtimaî ı Muavenet Vekilliği memurlarile mül
hak ve hususî idareler ve belediyelerin sıhhi ve içtimaî teşkilâtını, 
memur ve müstahdemlerini teftiş, çalışmalarına ve liyakatlerine 
dair mütaleada bulunmak, icabında haklarında tahkikat yap
mak ve işten el çektirmek. 

Madde 8 — Teftiş Heyeti Reisi ile başmüfettiş ve müfet
tişlerin vazifelerini nasıl yapacakları bir nizamname ile göste
rilir. 

Hıfzıssıhha işleri Dairesi 
Madde 9 — Hıfzıssıhha İşleri Dairesi; Tabib bir reisin idare

sinde tabib bir muavin ve bürosundan, umumî ve mahallî sıhhat 
işleri, salgın ve bulaşıcı hastalıklar, sıtma, zührevî hastalıklar, 
verem, trahom, eczacılık ve tıbbî müstahzarlar, sıhhî mühen
dislik, uyuşturucu maddeler ve Cemiyeti Akvam işleri şubelerin
den ve bunların bürolarından ve içtimaî hastalıklar müfettişlik
lerinden mürekkebdir. 

Madde 10 — Hıfzıssıhha İşleri Dairesi: 
A - Şehir, köy, göçmen, spor hıfzıssıhhası ve diğer umumî, 

içtimaî hıfzıssıhhaya müteallik bütün işler ile iştigal ve bunları 
takib ve murakabe, 

B - Bulaşıcı ve salgın ve sosyal hastalıklarla mücadele 
işlerini ve bunlara aid teşkilât ve müesseseleri idare, 

C - Ağulu ve uyuşturucu maddelerle bütün ilâçları ve tıbbî 
ve hayatî müstahzarları ve beşerî tababette kullanılan her nevi 
serum ve aşıları ve bunların satıldığı yerleri, 

D - Yenilecek, içilecek maddelerle Umumî Hıfzıssıhha Ka
nununun 108 inci maddesinde tarif edilen diğer maddeleri mu
rakabe, 

E - Tababet ve şuabatı sanatlerinin zat ve sicil işlerine 
taallûk eden kısımlarından gayrı olan tatbikatına nezaret, 

F - Merkez hıfzıssıhha müessesesile merkez hıfzıssıhha mek
tebini ve diğer hıfzıssıhha müessese ve laboratuarlarını murakabe, 

G - Hususî kanuna göre malûllerin rapolarını ve diğer da
irelerden tetkik ve mütalea beyanı için Vekâlete gönderilen 
her nevi tıbbî ve sıhhî raporları tetkik, 

H - Mektebler, dispanserler, sanat evlerinin ve işçilerin 
sıhhî hallerini murakabe, 

I - Memurlarına ve bunların sicillerine taallûk eden işler 
hariç olmak üzere Hudud ve Sahiller Sıhhat Umum Müdürlüğüne 
aid idarî, ilmî muameleleri takib ile mükelleftir. 

İçtimaî Muavenet İşleri Dairesi 
Madde 11 — İçtimaî Muavenet İşleri Dairesi: 
Tabib bir reisin idaresinde tabib bir muavin ile bürosun

dan, umumî içtimaî hizmetler, hususî içtimaî hizmetler, içtimaî 
ve meslekî tedrisat işleri, sıhhî mimarlık, hava hücumundan 
korunma ve zehirli ve boğucu gazlere karşı mücadele şubele
rinden ve bunların bürolarından mürekkebdir. 

Madde 12 — İçtimaî Muavenet İşleri Dairesi: 
A - Vekilliğe bağlı hastaneler ve dispanserlerle meslekî 

tedris ve içtimaî muavenet müesseselerinin malî, idarî ve fennî 
her türlü muamelelerini takib, tanzim ve icra, 

B - Hususî idare ve belediye, bütçelerile idare olunan has-
tane ve dispanserlerle diğer içtimaî muavenet müesseselerinin 
ve teşkilâtının idarî ve fennî işlerini tanzim ve murakabe, 

C - Millî Müdafaa teşkilâtına aid olanlar müstesna olmak 
üzere umumî muvazene ve mülhak bütçelerden idare olunan 
bütün sıhhî müesseselerin sıhhî ve içtimaî işlerini murakabe, 

D - Kanununa tevfikan açılmış hususî hastanelerle A . B. 
C. fıkralarından başka hakikî ve hükmî şahıslara ve hayır ce-
miyetlerine aid içtimaî muavenet müessese ve teşkilâtının mua-
melâtını ve hava hücumlarına karşı alınacak sıhhî tedbirleri 
tetkik, tanzim ve takib, 

E - Sıhhî müesseselerin bina şartlarını tetkik ve ıslah, içti
maî sigorta işlerini takib ve murakabe ile mükelleftir. 

Sicil ve Memurlar ve Muamelât Müdürlüğü 
Madde 13 — Sicil ve Memurlar ve Muamelât Müdürlüğü: 
Tabib bir müdür idaresinde tabib birfnuavinden, muamelât, 

tahakkuk ve tekaüd ve sicil ve kıdem şubelerinden ve bunların 
bürolarından mürekkebdir. 

Madde 14 — Sicil ve Memurlar ve Muamelât Müdürlüğü: 
A - Memur tabiblerle diğer meslekî ve idarî memurların 

ve tababet ve şuabatı meslekleri erbabile eczacı ve kimyager
lerden sanatlerini [serbest icra edenlerin her türlü zat ve sicil 
muamelelerini ifa ve icra, 

B - Vekâletin diğer daire ve şubelerinin vazifeleri dışında 
kalan zate ve müteferrik muamelelere müteallik bütün işleri 
görmekle mükelleftir. 

Sağlık Propagandası ve Tıbbî İstatistik 
Umum Müdürlüğü 

Madde 15 — Sağlık Propagandası ve Tıbbî İstatistik Umum 
Müdürlüğü: 

Tabib bir Umum Müdür idaresinde İstatistik ve Neşriyat 
şubelerinden ve bunların bürolarından ve grafik ve tersim mü
tehassıslarından mürekkebdir. 

Madde 16 — Sağlık Propagandası ve Tıbbî İstatistik Umum 
Müdürlüğü: 

A - Her türlü sıhhî ve içtimaî istatistikleri tanzim etmek, 
B - Sıhhî ve içtimaî neşriyat ve propaganda yapmak, 
C - Nüfus harekâtına ve umum sıhhate ve hastalıklara daiı 

ilmî anketler yapmak, 

D - Vekâlet kütüphanesini ve neşriyat deposunu idare ve 
muhafaza etmek, 

E - Sıhhî müzeler işlerini tanzim ve murakabe etmekle mü
kelleftir. 

Hukuk Müşavirliği 
Madde 17 — Hukuk Müşavirliği: 
B i r Hukuk Müşaviri ile bürosundan mürekkebdir. 
Hukuk Müşaviri, Vekâletten verilen işler hakkında mütalea-

sını bildirmek ve memurin muhakemelerine ve inzibat komis
yonlarına aid evrak ve muamelelerden ve Vekâletçe yapılacak 
ve tasdik olunacak mukavelelerden lüzum görülenleri tetkik et
mekle mükelleftir. 
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M u h a s e b e M ü d ü r l ü ğ ü 

Madde 18 — Muhasebe Müdürlüğü: 
Maliye Vekilliğince tayin olunan bir müdür ve memurların

dan mürekkebdir. 
Hususî kanunları, nizamnameleri ve talimatnameleri hü

kümlerine uygun olarak Vekilliğin hesap işlerini görmekle mü
kelleftir. 

S e f e r b e r l i k Ş u b e s i M ü d ü r l ü ğ ü 

Madde 19 — Seferberlik Şubesi Müdürlüğü: 
Bir seferberlik müdürü ve bürosundan mürekkebdir. 
Hususî kanun, nizamname ve talimatnameler ve kararna

melerle muayyen ve Vekâlete aid millî seferberlik işlerini gör
mekle mükelleftir. 

E v r a k M ü d ü r l ü ğ ü 

Madde 20 — Evrak Müdürlüğü: 
Bir müdür idaresinde müdürlük bürosundan ve arşiv me

murundan mürekkebdir. 
Evrak Müdürlüğü; vekilliğe gelen ve evraktan geçmesi lâ

zım olan bütün evrak ve saireyi tesellüm ve kaydetmek 
ve usulünce yerlerine dağıtmak, vekillikten çıkarılanları da aynı 
şekilde yerlerine göndermek, vekilliğin evrak mahzenini tanzim 
ve muhafaza etmekle mükelleftir. 

A y n i y a t M u h a s i b l i ğ i 

Madde 21 — Ayniyat Muhasibliği: 
Bir ayniyat muhasibinin idaresinde ve lüzumu kadar tetkik, 

hesap memurları ve kâtibden ibaret bir bürodan mürekkebdir. 
Bu muhasiblik vekâletin umumî muvazeneye aid ayniyat işleri
ni kanun, nizam ve talimatnamelerine göre yapmakla mükelleftir. 

L e v a z ı m M e m u r l u ğ u 

Madde 22 — Levazım Memurluğu: 
Levazım memuru, mutemed, ambar memuru ve kâtibden 

mürekkebdir. 
Vekâletin merkez mutemedlik vazifesi ve merkeze aid mu-

bayaat işlerini kanun ve nizamlarına tevfikan yapmak ve vekâ
letten gönderilen ve vekâlete gelen, Evrak Müdürlüğünün vazifeleri 
haricinde kalan, bilcümle eşyanın sevk ve teslim ve tesellüm
lerini icra etmek ve vekâlet merkez deposunun işlerile uğraş
mak ve buradaki eşyayı muhafaza etmekle mükelleftir. 

T ü r k i y e C u m h u r i y e t i M e r k e z H ı f z ı s s ı h h a M ü e s s e s e s i 
ve M e r k e z H ı f z ı s s ı h h a M e k t e b i 

Madde 23 — Türkiye Cumhuriyeti Merkez Hıfzıssıhha 
Müessesesi: 

Hıfzıssıhha Enstitüsü ve Hıfzıssıhha Mektebi olmak üzere 
iki kısımdır. 

Türkiye Cumhuriyeti Hıfzıssıhha Müessesesi 24 mayıs 1928 
tarih ve 1267 savılı kanunun hükümlerine göre teşkil ve idare 
olunur. 

Hıfzıssıhha Mektebinde; umumî, mülhak ve hususî idare
lerle belediyelere ve sınaî müesseselere mensub tabiblerin 
umumî ve içtimaî hıfzıssıhhaya ve idarî vazifelerine aid tekâ
mül tedrisatı yapılacağı gibi umumî sıhhat ile alâkalı olan 
Kültür Bakanlığı Sıhhat Müfettişleri ve Öğretmenlerile Sanayi 
ve Ziraat Müfettişleri ve mühendislik gibi diğer meslek men-
sublarına da görülecek lüzum üzerine tekâmül dersleri verilir. 
Bu işler alâkalı vekâletlerle görüşülerek Sıhhat ve içtimaî 
Muavenet Vekâletince yapılacak bir talimatname ile tayin ve 
tesbit olunur. 

Hudud ve Sahiller Sıhhat Umum Müdürlüğü 
Merkez Teşkilâtı 

Madde 24 — Hudud ve Sahiller Sıhhat Umum Müdürlüğü 
Merkez Teşkilâtı: 

Bir tabib Umum Müdür ile tabib bir muavin ve tabib bir 
müfettişten, yazı, hesap müdürlüklerile ayniyat muhasibliğinderi 
ve bunların bürolarından mürekkebdir. 

Madde 25 — Hudud ve Sahiller Sıhhat Umum Müdürlüğü; 
hususî kanunlar, nizamnameler ve talimatnamelerle bunlara 
müsteniden Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Vekilliğince verilen 
emirlere göre vazife görür. 

2 - Vilâyetler teşkilât ve vazifeleri 

Madde 26 — Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Vekâletinin vilâ-
yetlerdeki teşkilâtı şunlardır: 

A) Umumî muvazeneye aid teşkilât: 
1 - Umumî Müfettişlikler sıhhî müşavirlik ve muavinlikleri, 
2 - Sıhhat ve İçtimaî Muavenet müdürlükleri, 
3 - Hükümet tabiblikleri, 
4 - Küçük sıhhat memurlukları, 
5 - Tıbbî ve sıhhî, içtimaî müesseseler, 
6 - Hastalıklarla mücâdele teşkilâtı, 
7 - Seyyar sıhhî teşkilât. 
B) Hususî idarelere aid sıhhî teşkilât: 
1 - Sıhhî ve tıbbî ve içtimaî teşkilât ve müesseseler, 
2 - Seyyar tabiblikler, 
3 - Seyyar ve sabit küçük sıhhat memurlukları, 
4 - Hastalıklarla mücadele teşkilâtı, 
5 - Etüv ve idare memurlukları. 
C) Belediyelere aid sıhhî teşkilât: 
1 - Sıhhî ve tıbbî ve içtimaî teşkilât ve müesseseler, 
2 - Belediye baştabib ve tabiblikleri, 
3 - Belediye doğum hekimleri ve ebeleri, 
4 - Belediye eczacılıkları, 
5 - Küçük sıhhat memurlukları, 
6 - Etüv ve idare memurlukları. 
D) Köy sıhhî teşkilâtı: 
1 - Köy hekimleri, 
2 - Köy ebeleri, 
3 - Köy sağlık korucularıdır. 
Gerekli olan köylere veya köy gruplarına tayin edilecek 

hekim ve ebelerin ücret ve masrafları vilâyet hususî idare büt
çesinden veya köy sandıklarından, sağlık korucularınınki köy 
sandıklarından verilir. 

Umumi Müfettişlikler Sıhhi Müşavirlikleri 
Madde 27 — Umumî Müfettişlikler Sıhhî Müşavirleri: 
Hususî kanunları mucibince teşkil edilen Umumî Müfettiş

likler refakatinde lüzum ve ihtiyaca göre sıhhat müşavirleri ve 
müşavir muavinleri ve müşavirlik kalemi memur ve kâtibleri 
bulunur. 

Madde 28 — Sıhhî müşavirlikler; Umumî Müfettişliğin bir 
şubesidir. Umumî Müfettişten alacakları direktif dahilinde Umu
mî Müfettişlik mıntakası içinde, ifası Sıhhat ve içtimaî Muavenet 
Vekâletine aid Devlet sıhhî hizmetlerini ve hususî kanunlarına 
göre iskân ve karantina işlerini ve hususî idare ve belediye-
lerle köylerin sıhhî ve içtimaî yardım vazifelerini ve bu vazi-
feleri gören bütün memurların hallerini tetkik ve umumî sıhhata 
aid bu işlerin kanun, nizam, talimat ve emirlere tevfikan 
yapılıp yapılmadığını takib ve lüzumunda tahkik etmekle mü
kelleftirler. 
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Görülecek lüzum üzerine mıntakaları dahilinde vekâletin 
emredeceği teftiş ve tahkikatı da yaparlar. 

Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Müdürlükleri 
Madde 29 — Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Müdürleri: 
Her vilâyet merkezinde bir sıhhat ve içtimaî muavenet 

müdürü ve lüzumu kadar idarî memurlardan mürekkeb bir 
bürosu ve icab eden yerlerde sıhhat ve içtimaî muavenet müdür
lerine yardım etmek üzere müdür muavini ve mütehassıs tabib 
bulunur. 

Madde 30 — Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Müdürleri; vilâ
yetin en büyük sıhhî âmiri ve valinin sıhhî müşaviri olup bu
lundukları vilâyetin sıhhî ve içtimaî bütün muamelelerinden 
vali ile beraber mesul ve kanunlar, nizamnameler, talimatna
melerle tayin edilen vazifeleri yapmakla mükelleftirler. 

Her vilâyette hususî kanunlarla idare ve murakabesi Sıhhat 
ve İçtimaî Muavenet Vekilliğine mevdu sıhhî ve içtimaî işlerle 
bütün sıhhî ve içtimaî teşkilât ve müesseseler oranın sıhhat 
ve İçtimaî Muavenet Müdürlerinin murakabesi altındadır. 

Hükümet Tabiblikleri 
Madde 31 — Hükümet tabibleri: 
Her vilâyet merkezinde ve kazalarda ve icabında tam 

teşekküllü nahiyelerde lüzumuna göre bir veya daha ziyade 
Hükümet tabibi bulunur. 

Hükümet tabibleri; kavmakamların sıhhî müşaviridir. Sıhhî 
işlerde vilâyet Sıhhat ve içtimaî Muavenet Müdürünün emri 
altındadır. Hükümet tabibleri; kanunlar, nizamnameler ve tali
matnamelerle tayin edilen vazifeleri yapmakla mükelleftirler. 

Adlî tabib bulunmıyan yerlerde munzam vazife olarak 
bunlara aid işleri de yaparlar. 

Küçük Sıhhat Memurlukları 
Madde 32 — Küçük Sıhhat Memurları: 
Vilâyet ve kazalarda ve Hükümet tabibi bulunan nahiye

lerde Hükümet tabiblerinin emrinde lüzumu kadar küçük sıhhat 
memuru bulunur. 

Küçük sıhhat memurları; merkez ve köylerde hastalıklardan 
korunma ve bunlarla mücadele ve hıfzıssıhha ve içtimaî mu
avenet işlerinde Hükümet tabiblerinin yardımcıları olup tabib-
den alacakları emirler ile talimatnamelerinde yazılı şekilde vazife 
görürler. Köylerde vazife gören seyyar sıhhat memurlarına 
kendi maaşlarından başka ayrıca hayvanı için yem bedeli 
verilir. Her muayene ve tedavi evinde ayrıca bir veya daha 
ziyade küçük sıhhat memuru bulunur. 

Tıbbi ve Sıhhi ve İçtimai Müesseseler 
Madde 33 — Sıhhat ve İçti maî Muavenet Vekâleti, lüzum 

görülen yerlerde hastaneler, sanatoryumlar, akliye ve asabiye 
hastaneleri, muayene ve tedavi evleri, doğum ve çocuk ba
kım evleri, kuduz tedavi müesseseleri, meslekî tedrisat mek-
teb ve "yurtları, malûllere mahsus müesseseler, bakteriyoloji 
laboratuarları, sıhhî müzeleri ve propaganda vasıtaları, genel 
sağlığın korunması için lüzumlu olan diğer sıhhî ve içtimaî 
müesseseler açar. Müesseselerin vazife ve idareleri nizamname
ler ve talimatnamelerle tayin olunur. 

Madde 34 — Meslekî tedrisat müesseselerinden ebe mek-
tebleri iki derecedir. 

1 - Birinci derece ebe mekteblerinin tahsil müddeti en az 
iki senedir. Buraya orta tahsili bitirmiş olanlar alınır. 

2 - İkinci derecedeki ebe mekteblerinin tahsil müddeti 
en az bir senedir. Bu mekteblere ilk tahsili bitirmiş olan veya 
bu derecede tahsil görmüş olduğunu isbat edenler alınır. 

Birinci derece ebe mekteblerinden çıkanlar şehir ve kasa
balarda hususî idare ve belediye ebeliklerine veya vekâletin 
meslekî hizmetlerine tayin olunurlar. 

İkinci derece ebe mekteblerinden çıkanlar sanatlerini yalnu 
köylerde icra ederler. 

Hastalıklarla Mücadele Teşkilâtı 
Madde 35 — Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Vekâleti umum 

sıhhat için tehlikeli olabilecek sosyal, bulaşıcı ve salgın has 
talıklar ve diğer zararlı âmillerle mücadele etmek için lüzurc 
göreceği yerlerde teşkilâtlar yapar ve bunlara mahsus mües 
seseler açar. 

Bu müesseselerin vazifeleri ve idare tarzları vekâletçe tes 
bit olunur. 

Madde 36 — Vilâyet hususî idareleri, belediyeler ve Evka 
idaresi bütçelerine dahil ve kanunlarına tevfikan bu idareleı 
tarafından açılmış ve açılacak olan bütün sıhhat ve içtima 
muavenet müesseselerile sıhhî ve içtimaî teşkilâtın idaresi ve 
buralarda vazife gören tababet ve şuabatı sanatları mesubları 
nın ve eczacı ve kimyagerlerin intihab, tayin, tebdil, tahvil 
taltif ve cezalandırılmaları ve vekâlet emrine alınmaları Sıhha 
ve İçtimaî Muavenet Vekâleti tarafından yapılır 

Hudud ve Sahiller Sıhhat Umum Müdürlüğü 
Vilâyetler Teşkilâtı 

Madde 37 — Hudud ve Sahiller Sıhhat Umum Müdürlüğü 
nün vilâyet teşkilâtı: 

Sınırlar ve sahillerde lüzumu kadar baştabib ve tabibi 
sahil sıhhiye merkezlerile birinci ve ikinci sınıf sahil sıhhiye 
idareleri ve tahaffuzhaneler ve laboratuarlardan ibarettir. 

Madde 38 — Hudud ve Sahiller Sıhhat Umum Müdürlüğü; 
dışarıdan gelebilecek bulaşıcı ve salgın hastalıklardan memle
keti korumak için icab ettikçe Sıhhat ve İçtimaî Muavenel 
Vekilliğinin tensibile hudud ve sahillerde muvakkat mücadeleler 
kurar ve bunlara aid müesseseler açar. 

3 - Dereceler, kadrolar 
Madde 39 — Vekâletin meslekî hizmetlerinde çalıştırılan 

tababet ve şuabatı sanatları mensublarile eczacıların ve idari 
memurların sınıfları ve bu sınıflara mahsus maaş dereceleri bu 
kanuna bağlı (1) numaralı cetvelde gösterilmiştir. 

Madde 40 — Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Vekâletinin mer 
kez ve vilâyet teşkilâtı ve bu kanuna göre muktazi memur 
ların aded ve teadül dereceleri bağlı (2) numaralı kadro* cetve
linde gösterilmiştir. 

Bu kadro cetveli Devlet memurları maaşatının tevhid ve 
teadülüne dair 1452 sayılı kanun ile bu kanuna müzeyyel ka
nunlara merbut cetvellerin Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Vekâleti 
memurlarına aid kısımları yerine kaimdir. 

Madde 41 — Sıhhat ve içtimaî Muavenet Vekâletine bağlı 
mülhak bütçeler ile idare olunan Hudud ve Sahiller Sıhhaî 
Umum Müdürlüğünün merkez ve vilâyet teşkilâtı ve bu kanuna 
göre muktazi memurların aded ve teadül dereceleri bağlı (3; 
numaralı kadro cetvelinde gösterilmiştir. Bu cetvel 24/4/1930 
tarih ve 1587 sayılı kanuna ve bunun eklerine bağlı kadre 
cetvelleri yerine konulmuştur. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Memurin Kanunu 
Namzedlik, memurluk 

Madde 42 — Memurluk şartlarını haiz ve tayinleri doğru 
dan vekâlete aid olan memurların ilk memuriyete tayinlerinde 

1 - Tabibler, eczacılar, kimyagerler ve diştabibleri altı ay, 
2 - Küçük sıhhat memurları, ebeler, mektebli hemşireleı 

altı ay ilâ bir sene, 
3 - Hastanelerde usulü dairesinde yetiştirilen hemşireleı 

bir sene, 
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4 - Bütün idare memurları ve kâtiblerden yüksek tahsil 
görmüş olanlar altı ay, 

Namzedlik devresi geçirirler. 
Bu müddetleri bitirince ehliyetleri mensub oldukları daire

ler amirlerince tasdik edilenler memur sınıfına kabul olunurlar. 
Ehliyeti tasdik edilmiyen namzedler vekilliğin diğer daire ve 
teşkilâtlarında meslekleri dahilinde azamî bir namzedlik devresi 
daha geçirebilirler. Burada da ehliyet gösteremiyenler artık ve
kâlet memurluklarına alınmazlar. 

Madde 43 — Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Vekilliğinden ta
yin olunan veya umumî muvazene ile mahallî bütçelerin sıhhat 
işleri kısmından maaş aldıkları halde tayinleri mahalline aid 
olan memurların tezkiye varakalarile mahrem sicilleri ve dos
yaları vekillikte bulunur. Mahrem sicillerin ve dosyaların tanzi
mi vekâletçe tesbit olunur. 

Memurların seçilmeleri, yerleştirilmeleri 
ve yükseltilmeleri 

Madde 44 — A - Müsteşar, Teftiş Heyeti Reisi, Daire 
Reisleri ve Umum Müdürler ve Müdürler Vekilin seçmesile ve 
kararname ile, 

B - Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Müdürleri ve Müfettişler, 
Daire Reisi Muavinleri, Umum Müdür ve Müdür Muavinleri 
encümenin seçmesi ve Vekilin tasdiki üzerine kararname ile, 

C - Vekâlet kadrosuna dahil ve vekâlete bağlı olan mües
seseler Müdürleri, Mütehassıslar ve Müdür Muavinleri Vekillik 
Şubelerinin Mütehassısları ve diğer tabib, eczacı, kimyager, 
diştabibleri, küçük sıhhat memurları, ebeler ve hemşireler ile 
tayinleri vekilliğe aid diğer bütün memurlar, vekâlet encüme
ninin kararı ve vekilin tasdiki ile tayin edilirler. 

Hükümet Tabibleri 
Madde 45 — Hükümet tabibleri dört sınıftır: 
A - Dördüncü sınıfa; Türkiyede tabiblik sanatini icraya 

izinli her tabib tayin olunabilir. 
B - Üçüncü sınıfa; Devlet hizmetindeki kıdemi iki seneyi 

geçmiş veya dördüncü sınıfta kanunî müddetini bitirmiş ve ter-
fia hak kazanmış olanlar, 

C - İkinci sınıfa; Devlet hizmetindeki kıdemi dört seneyi geç
miş veya üçüncü sınıfta kanunî müddetini bitirmiş ve terfia hak 
kazanmış üçüncü sınıf Hükümet tabibleri tayin veya terfi edilirler. 

D - Birinci sınıfa; münhasıran ikinci sınıfta müddetini bitirmiş 
ve bu sınıfta terfia hak kazanmış olanlar tayin ve terfi edilirler. 

Madde 46 — Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Müdür Muavin
liklerine; birinci sınıf Hükümet tabiblerindan ehil olanlar inti-
hab ve tayin edilir. 

Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Müdürleri 
Madde 47 — Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Müdürleri dört 

sınıftır: 
A - Dördüncü sınıfa; birinci sınıf Hükümet tabiblerinden 

veya Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Müdür Muavinlerinden terfia 
hak kazanmış ve iyi sicil almış olanlar tayin edilirler. Bu sınıfa 
Devlet hizmetinde en az on beş sene çalışmış olanların ehli
yetlileri de tayin edilebilirler. 

Fakat bunların en az altı aylık bir tecrübe devresi geçir
mesi şarttır. 

B - Üçüncü, ikinci ve birinci sınıflara evvelki sınıflarda 
müddetlerini dolduran ve ehliyetleri sabit olan Sıhhat ve İçtimaî 
Muavenet Müdürleri terfian tayin edilirler. 

Madde 48 — Vekilliğin Daire Reisliklerine, Umuni Müdür
lük, Müdürlük ve Muavinliklerine ve Mütehassıslıklarına Sıhhat 
ve İçtimaî Muavenet Müdür ve Müfettişleri veya müesseseler 
Müdür ve Mütehassısları veya kendilerinden istifade edilecek 
diğer mütehassıslar intihab ve tayin edilirler. 

Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Müfettişleri 
Madde 49 — Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Müfettişleri : 
Üçüncü, ikinci, birinci sınıf Müfettiş ve Başmüfettiş ve 

Teftiş Heyeti Reisi olmak üzere beş sınıftır. 
A - Üçüncü sınıfa; Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Müdürleri 

ve birinci sınıf Hükümet tabibleri ile ihtisasından istifade edil
mek istenilen sair tabib, eczacı ve kimyagerler tayin olunurlar. 

B - İkinci, birinci sınıf Müfettişliklerle Başmüfettişliklere 
ve Teftiş Heyeti Reisliğine daha evvelki sınıflarda terfi müdde
tini dolduran ve terfia ehil olan Müfettişler ve Başmüfettişler 
tayin olunurlar. 

Madde 50 — Müfettişliğe bidayeten tayin olunacaklar altı 
ay bir tecrübe devresi geçirirler. Bu müddet içinde veya so-
nunda müfettişliğe elverişli görülmiyenler memur ise evvelki 
sınıfa iade olunurlar, değil ise vazifelerine nihayet verilir. 

Madde 51 — Vekillik daire reislerile umum müdür ve mü-
dürleri ve bunların muavinleri ve mütehassısları, Sıhhat ve İç
timaî Muavent Müdürleri, Teftiş Heyeti Reisi, Başmüfettişleri 
ve müfettişleri maaş dereceleri ve ehliyetlerine göre bu sınıflar 
arasında mütekabilen nakil veya terfi suretile tayin edilebilirler. 

Mütehassıslar 
Madde 52 — Mütehassıs yetiştirmek üzere muhtelif tıb 

şubeleri asistanlıklarına tayin edilecek tabiblerin vasıflan, hiz
met müddetleri ve şartları ve yetiştirilmeleri usulleri Sıhhat ve 
İçtimaî Muavenet Vekâletince yapılacak bir nizamname ile tesbit 
olunur. 

Madde 53 — Hastanelerle diğer sıhhî müesseseler müte
hassıslıklarına kanun ve nizamnamesine uygun olarak ihtisas ve
sikası almış ve ihtisas vesikaları usulen vekâletçe tasdik ve 
tescil edilmiş olanlar tayin edilir. 

Tıbbî kimya ihtisası için hekim olmak şart değildir. 
Hastanelerle diğer sıhhî müesseselerin mütehassıslıklarına 

tayin edileceklerin ihtisas yapmak için çalıştıkları asistanlık 
müddeti hariç olmak üzere en az dört sene Devlet sıhhî hiz
metlerinde vazife görmüş veya serbest tabiblik yapmış olmaları 
şarttır. Bu kanunun neşrinden evvel yetişmiş olan mütehassıslarla 
asistanlıklara tayin edilmiş olanlar bu hükümden müstesnadır. 

Madde 54 — Mütehassıslar maaş derecelerine göre beş 
sınıftır. Beşinci sınıf; mütehassıslığın ilk basamağıdır. Bu sınıfa 
kıdemsiz mütehassıslar tayin olunurlar. 

Dördüncü, üçüncü, ikinci ve birinci sınıf mütehassıslar da 
daha evvelki sınıflarda birer derece terfi müddetini muvaffaki
yetle bitirmiş ve terfi ettirilmiş olanlardır. 

Madde 55 — Mütehassıs vesikası almıyarak uzun zaman 
Devlet hizmetinde bulunduktan sonra usulen mütehassıs olan-
lanın memurluk dereceleri daha yukarıda olsa bile ilk defa 
olarak mütehassıslığın üçüncü sınıfından yukarıya alınmazlar, 

Madde 56 — Mütehassısların sınıf derecelerinin terfi usul-
leri Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Vekâletince tesbit olunur. 

Eczacılar 
Madde 57 — Hastaneler ve sıhhî müesseseler eczacılık

larına Türkiyede sanatını yapmağa izinli eczacılar tayin olunur-
lar. Eczacılar altı sınıftır. 

Altıncı sınıf; eczacılığın ilk basamağıdır. Beşinci, dördüncü, 
üçüncü, ikinci ve birinci sınıf eczacılar daha evvelki sınıflarda 
birer derece terfi müddetini bitirmiş ve terfi ettirilmiş olan 
eczacılardır. 

Dıştabibleri 
Madde 58 — Hastaneler ve sıhhî müesseseler dıştabiblikle-

rine Türkiyede sanatını yapmağa izinli dıştabibleri tayin olunur. 
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Dıştabibleri dört sınıftır. 
Dördüncü sınıf; diştabibliğinin ilk basamağıdır. Üçüncü, , 

ikinci, birinci sınıf diştabibleri daha evvelki sınıflarda birer ; 
derece terfi müddetini muvaffakiyetle bitirmiş ve terfi ettirilmiş 
olan diştabibleridir. i 

K ü ç ü k s ı h h a t m e m u r l a r ı ! 

Madde 59 — Küçük sıhhat memurluklarına; küçük sıhhat j 
memurları mektebi mezunları, diştabibi, eczacılar veya Tıb fakül-
tesi altıncı sömestr tahsilini bitirmiş olanlar tayin edilirler. 

Küçük sıhhat memurları dört sınıftır: 
Dördüncü sınıf; sıhhat memurluğunun ilk basamağıdır. Bu 

sınıfa küçük sıhhat memurları mektebinden çıkanlarla Tıb Fa-
kültesinin altıncı sömestresini bitirmiş olanlar alınır. Üçüncü, 
ikinci ve birinci sınıflara daha evvelki sınıflarda birer derece 
terfi müddetini bitirmiş ve terfi ettirilmiş olan sıhhat memurları 
alınır. 

Madde 60 — Vekâletçe tanınmış sıhhat memuru mekteb-
lerinden diplomalı olmayıp bu kanunun neşrinde küçük sıhhat 
memurluk vazifelerinde kullanılmakta olanların memurlukları ; 
devam eder. Bunlar mektebli küçük sıhhat memurlarına mahsus 
sınıflara geçemezler. 

H a s t a b a k ı c ı h e m ş i r e l e r 

Madde 61 — Hastabakıcı hemşireler dört sınıftır: 
A - Dördüncü sınıfa; ilk tahsil görmüş ve hastanelerde ; 

iki seneden az olmamak üzere hastabakıcılık yapmış ve usulen ; 
imtihan edilerek muvaffak olmuş Türk kadınlar alınır. 

B - Üçüncü sınıfa: 
1 - Vekâletçe tanınmış hastabakıcı hemşire mekteblerinden 

mezun olanlar, 
2 - Dördüncü sınıf hemşirelikte bir terfi müddeti hizmet 

ettikten sonra hastabakıcı hemşire mektebinde okunan ders-
lerden yapılacak imtihanda muvaffak olarak mektebli sınıfa 
kabul edilmiş olanlar, 

3 - Orta tahsilini bitirdikten sonra vekâletçe tanınmış hem-
şire mekteblerinde okunan derslerden ve tahsil müddetinden 
daha az olmamak üzere hususî müesseselerde nazarî ve amelî 
çalışarak hemşirelik öğrenmiş olanlardan hastabakıcı hemşire 
mekteblerinde usulen yapılacak imtihanda muvaffak olanlar 
kabul olunur. 

C - İkinci ve birinci sınıflara; daha evvelki sınıflarda birer 
derece terfi müddeti hizmet etmiş ve liyakatları usulen tasdik 
olmuş olanlar terfi edilirler. 

Madde 62 — Hastabakıcı hemşire mektebi mezunlarından 
olup usulü dairesinde ziyaretçi hemşirelik tahsili görmüş ve 
imtihanda kazanmış olan hastabakıcı hemşirelere (ziyaretçi ; 
hemşire) unvanı verilir. \ 

Ziyaretçi hemşireler, sıhhî müessesatta istihdam edildikleri 
takdirde evvelâ hemşireliğin üçüncü sınıfına alınırlar. Yalnız bu 
sınıftan ikinci sınıfa terfilerinde ziyaretçi hemşirelik tahsili için 
geçirdikleri müddeti memuriyet kıdeminden sayılır. \ 

E b e l e r : 

Madde 63 — Ebeliklerde, sıhhî müesseselerin kadın hasta
lıkları ve doğum servislerinde mektebli hemşire bulunmazsa 
bu müesseselerin diğer servis hemşireliklerinde yalnız birinci 
sınıf ebe mekteblerinden mezun Türk kadınlar istihdam edilir. 

Ebeler üç sınıftır. 
Üçüncü sınıfa; birinci derece ebe mekteblerinden çıkanlar 

tayin olunur. 
İkinci ve birinci sınıflara daha yukarıki sınıflarda terfi 

müddetlerini bitirenler ve ehliyetleri usulen tasdik edilenler 
terfi edilirler. 

S ı h h a t i ş l e r i k ^ t i b l e r i 

Madde 64 — Her Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Müdürlüğün
de ve icab eden Hükümet tabibliklerinde lüzumu kadar sıhhat 
işleri kâtibi bulunur. Sıhhat kâtiblikleri dört sınıftır. 

V e k â l e t E n c ü m e n i 

Madde 65 — Vekâlet Encümeni: 
Müsteşarın reisliği altında teftiş heyeti reisi, hıfzıssıhha 

işleri ve içtimaî muavenet işleri daireleri reisleri, sağlık propa
gandası ve tıbbî istatistik umum müdürü ve sicil ve memurlar 
ve muamelât müdüründen müteşekkildir. 

Madde 66 — Vekâlet Encümeni, tayinleri vekâlete aid 
olan tababet ve şuabatı sanatları mensublarile eczacı ve kim
yagerlerin ve diğer fennî ve idarî maaşlı ve ücretli memurların 
intihab, tayin, terfi, değiştirilme ve mezuniyetlerine ve vekillik 
emrine alınmalarına ve sair muamelelerine ve tayinleri ma
halline aid memurların tayinlerinin tesciline müteallik husus
larla vekillik makamından tevdi olunan diğer işlere bakmak ve 
bunları karar altına almakla mükelleftir. Vekâlet Encümeni ek
seriyetle karar verir. Reyler müsavi olursa reisin bulunduğu 
tarafın reyi ekseriyet kazanır. 

Vekâlet Encümeni kararları vekilin tasdiki ile kat'ileşir. 
Tasdik edilmiyen kararlar hükümsüzdür. 

Madde 67 — Hususî idarelerle belediyeler ve mülhak 
bütçelerden idare olunan teşkilât ve müesseseler kadrolarındaki 
maaşlı tababet ve şuabatı sanatları mensublarile eczacı ve 
kimyagerler ve diğer sıhhî ve idari memurlar kıdem, ehliyet 
ve sicillerine göre vekillik kadrosuna ve vekillik kadrosundan 
buralara sınıf ve derece maaşlarile naklen tayin olunurlar. 

Madde 68 — Tayinleri yerlerinden yapılacak memur ve 
kâtibler"hususî kanunu mucibince salahiyetli makamlarca tayin 
olunur. Vekilliğe malûmat verilerek memuriyetleri tescil ettirilir. 

İ n z i b a t i C e z a l a r 

Madde 69 — Memurin Kanununun 28, 29, 30, 31, 32, 33 
üncü maddelerindeki ahvalden başka aşağıdaki hallerde de in
zibatî cezalar verilir. 

İhtar: 
1 - Zaruret olmadan merciini atlamak, 
Tevbih: 
1 - Devlete aid nakil vasıtalarını hususî işlerinde kullan

mak, 
2 - Arkadaşlarına vazife başında hakaret etmek, 
3 - Muayyen zamanlarda gönderilmesi gerekli olan hesap, 

icmal ve istatistikleri ve cetvelleri zamanında göndermemek. 
Maaştan kesmek: 
1 - Hastane ve diğer müesseselerle sıhhî teşkilâtta idarî 

ve fennî kayıdları muntazam tutmamak veya vaktinde yapmamak, 
2 - Nöbetçi bulunduğu hastane veya müessesede nöbetini 

kat'î bir zaruret olmaksızın muvakkaten terkedip dışarı gitmek, 
3 - Tekidlere emrin geldiği tarihten itibaren ve istilâma 

muhtaç muamelelerde neticeyi aldıktan sonra üç gün içinde 
cevap vermemek, 

4 - İtlâfıfar şehadetnamesi aranılması icab ederken arama
mak, 

5 - Muayeneye tâbi gemilerin muayenesini yapmamak veya 
yaptırmamak, 

6 - Sebepsiz olarak gemilerin pratikasını vermemek veya 
geciktirmek, 

7 - Patentedeki şerhlere dikkat etmiyerek yanlış muamele 
yapmak, 

8 - Müşahede kâğıtlarını, ameliyat ve laboratuar defterlerini 
muntazam tutmamak, 

9 - Bir meselenin evrakını kasd olmaksızın zayi etmek, 
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Kıdem azaltılması: 
1 - Patente tebdilinde yenisine sıhhî muameleleri doğru 

geçirmemek, 
2 - Nöbetçi bulunduğu hastane veya müessesede nöbetini 

sebepsiz olarak büsbütün bırakıp gitmek, 
3 - Bulaşıcı hastalıklarla mücadele tedbirlerini almakta ge

cikmek, 
4 - Gemilerle müretteblerini ve bütün yolcuları için emredilen 

sıhhî ve fennî tedbirleri ve bulaşıcı hastalık vak'alarında fennî 
temizliği ve lâzımgelen sair işleri eksik yapmak, 

Sınıf indirilmesi: 
1 - Hastanelerde ve müesseselerde işret etmek, 
2 - Memur olduğu meslekî vazife dolayısile Öğrendiği şahsî 

ve ailevî sırları kanunî mecburiyet olmaksızın başkasına söyle
mek. 

Memuriyetten çıkarılmak: 
1 - Kaçakçılık yapmak ve kaçakçılığı kolaylaştırmak. 

Vekâlet İnzibat Komisyonu 
Madde 70 — Vekillik inzibat komisyonu müsteşarın reisliği 

altında teftiş' heyeti reisi, hıfzıssıhha işleri, içtimaî muavenet 
işleri daireleri reisleri ve sağlık propagandası ve tıbbî istatistik 
umum müdürü ve sicil ve memurlar müdüründen müteşekkil-, 
dir. Bu komisyon ekseriyetle karar verir. Reyler müsavi olursa 
reisin bulunduğu taraf ekseriyat kazanır. 

Mezuniyet 
Madde 71— Mezuniyet Memurin Kanununda yazılı hüküm

lere tabidir. Senelik izin alan memurların gidip gelme müddetleri 
mezuniyet müddetinden hariçtir. 

Mazeret üzerine mahallerinden verilen haftalık izinlerde gi
dip gelme müddeti dahildir 

Madde 72 — Fevkalâde hallerde memurların vazifelerinden 
ayrılmalarında mahzur görülürse izinleri geri bırakılır ve izinli 
olanlar iş başına çağırılır. 

Madde 73 — Umumî muvazene, mülhak bütçe ve hususî 
idarelerle belediye bütçelerinden maaş veya ücret alan tababet 
ve şuabatı sanatları mensublarından lüzum görülecekler vazi
feleri parasız temin olunmak şartile 1416 sayılı kanunun 21 inci 
maddesinin son fıkrasına tevfikan ilmî ve fennî tetkikatta bu
lunmak üzere staj için ecnebi memleketlere bir sene müddetle 
gönderilebilir ve bu müddet içinde kendilerine maaş veya üc
retleri tam verilir. 

İstifa 
Madde 74 — İzni bitipte on gün içinde makbul mazerete da-

yanmıyarak işi başına dönmiyenler veyahut mazeretini âmiri
ne bildirmeden sıra ile sekiz gün işini bırakanlar istifa etmiş 
sayılırlar. , 

Madde 75 — Tayin kılındıkları yerde altı ay hizmet etme
den sıhhî sebepler olmaksızın istifa suretile ayrılan maaşlı veya 
ücretli memurlardan verilen harcırah geri alınır. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Umumî hükümler 

Madde 76 — Bu kanunda yazılı vazifeler vekâlet müesse-
selerile vekâlete bağlı umum teşkilât ve müesseseler me
murlarının aslî vazifeleri olup vekillikçe lüzumunda ilâveten 
verilecek diğer vazifelerin ifası da mecburidir. 

Madde 77 — Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Vekâleti umum 
memurlarının ve buna bağlı mülhak bütçe ile idare olunan Hu-
dud ve Sahiller Sıhhat Umum Müdürlüğü memurlarının bu 
kanunla alacakları sınıf derecesi maaşları şahsidir. 

Madde 78 — Sıhhat ve içtimaî Muavenet Vekâleti, kendi 
teşkilâtile Hudud ve Sahiller Sıhhat Umum Müdürlüğü teşkilâ
tında maaş veya ücretle istihdam ettiği her hangi bir memuru; 
ifası vekâlete veyahut umum müdürlüğe aid bir vazifenin gö
rülmesi için vekâletin veya umum müdürlüğün teşkilâtı ve 
münhal vazifeleri bulunup bulunmamasile mukayyed olmaksızın 
derecesi maaşile veya ücretile merkez veya taşrada kullanabilir. 

Madde 79 — Bu kanunun mer'iyete geçtiği tarihte vekâ
letin merkez ve vilâyetler maaşlı kadrolarında çalışmakta olan 
mütehassıslar ile Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Müdür ve Müfet
tişleri halen bulundukları derecede Barem Kanununun mer'iye-
tinden sonra kaç terfi müddeti geçirmişlerse her terfi müddeti 
için bir derece hesabile bu kanunun mevkii tatbika vaz'ında 
bir defaya mahsus olmak üzere terfi ettirilebilirler. Bu suretle 
terfi ettirilenler 1452 sayılı kanunun 8 inci maddesindeki bir 
dereceden fazla terfi edenlere aid hükümler dairesinde maaş 
alırlar. 

Madde 80 — Evkaf sıhhî teşkilât ve müesseselerinde ve 
vilâyetler hususî idareleri ve belediyeler sıhhî teşkilât ve mü
esseselerinde meslek memuru olarak istihdam edilmekte olan 
tababet ve şuabatı sanatları mensublarının ve eczacı ve kim
yagerlerin (1) numaralı cetvele göre sınıf ve derecelerinin ta
yini bu kanunun neşrinden sonra bir sene içinde Sıhhat ve 
İçtimaî Muavenet Vekâletince yapılır. 

Bunlardan mütehassıslarla hastabakıcı hemşireler halen 
bulundukları derecede Baremlerinin mer'iyeti tarihinden sonra 
kaç terfi müddeti geçirmişlerse her terfi müddeti için bir de
rece hesabile bir defaya mahsus olmak üzere terfi ettirilirler. 
Bu suretle terfi ettirilenler 1452 sayılı kanunun 8 inci madde
sindeki bir dereceden fazla terfi edenlere aid hükümler daire
sinde maaş alırlar. 

Madde 81 — 1 haziran 1928 tarihine kadar şehretmanet-
lerinde ve 1 haziran 1930 tarihine kadar belediyelerle hususî 
idarelerde maaşla müstahdem bulunmuş olan tababet ve şuabatı 
sanatları mensubları ile eczacı ve kimyagerlerin bu tarihlerden 
sonra gerek bu idarelerde ve gerekse umumî muvazenede 
meslek memuru olarak maaşla ifa ettikleri hizmet senelerinin 
mecmuu tekaüdlük için meşrut olan müddetin hesabında müte-
kabilen sayılır ve bunların tekaüd maaşları 1683 sayılı kanun 
hükümlerine göre son bulundukları idarelerden tahsis olunur. 

Madde 82 — Bütün hastaneler, sanatoryomlar ve verem 
mücadele dispanserleri hemşirelerile ziyaretçi hemşirelerin 
tekaüdlük müddetleri yirmi senedir. Bunlardan vazife icabı ma
luliyete duçar olanların tekaüdlükleri 1683 sayılı kanunun 42 nci 
maddesinin hükümleri dairesinde icra olunur. 

Bu maaşlar kendilerinin son bulundukları yerlerden tahsis 
edilir. 

Madde 83 — Bu kanuna göre dereceleri tayin edilen ta
babet ve şuabatı sanatları mensublarile eczacı ve kimyagerlerden 
tetkik ve tetebbuda bulunmıyarak sınıflarına göre lüzumlu olan 
meslekî bilgilerini zamanla kaybettikleri sabit olanların sınıf 
dereceleri Vekâletçe indirilir. 

Madde 84 — Umumî ve hususî idare bütçelerine ve bele
diyelere bağlı bulunan hastaneler ve dispanserler ve sair sıhhî 
müesseseler inşaat, plân ve keşiflerinin tetkik ve tasdiki ve bun
ların sıhhî ve fennî ihtiyaçlara göre tertib edilmesinin temini 
ve köy ve şehir sıhhat işlerine taallûk eden sıhhî tesisat 
plânlarının tetkik ve tasdiki Nafıa ve Sıhhat ve İçtimaî Mua
venet Vekâletlerince müştereken yapılır. 

Vekâlet, doğrudan doğruya kendisine bağlı sıhhat müesse
selerinin inşaat ve tamiratı için her sene bütçesine tahsisat 
koyarak sarfeder ve merkezde doğrudan doğruva kendisine 
bağlı müesseselerin keşif ve plânlarını, yapı ve tamir kontrol-
larını da yapar. 
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Madde 85 — Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Vekâleti bütçe
sinin masraf tertiblerinden idare edilmekte olan bulaşıcı ve 
salgın hastalıklarla sıtma, zührevî hastalıklar, trahom, verem 
gibi mücadele teşkilât ve müesseselerinde, doğum ve çocuk 
bakım evlerinde meslekî vazifelerde istihdam edilen ve edilecek 
olan tababet ve şuabatı sanatları mensublarile eczacı ve kim
yagerlerden evvelce maaşlı olarak meslekî hizmetlerde bulun
muş olanların mücadele teşkilât ve müesseselerinde ve doğum 
ve çocuk bakım evlerinde geçirdikleri müddetler tekaüdlük için 
meşrut olan müddetlerden sayılır. Bu suretle tekaüdlük hakkını 
kazananlar tekaüdlüklerini istiyebilirler. 

Ancak bunlara maaşlı olarak geçirdikleri müddete münhasır 
olmak üzere 1683 numaralı kanunun hükümleri dairesinde)son 
ayrıldıkları idarelerden aldıkları son memuriyet maaşları esas 
tutularak tekaüd maaşı tahsis edilir veya tazminat verilir. Bun
lardan ölenlerin yukarıdaki hükümler dairesinde yetimlerine aid 
maaş veya tazminat hakkı mahfuzdur. 

Madde 86 — 85 inci maddede yazılı mücadele teşkilât ve 
müesseseleri ile doğum ve çocuk bakım evlerinde meslekî va
zifelerde istihdam edilen ve edilecek olan tababet ve şuabatı 
sanatları mensubları ile eczacı ve kimyagerlerden bu yerlerde 
en az altı sene çalışmış olanlar Teadül Kanunu mucibince dahil 
olacakları derece ile mükteseb derecelerinin iki derece yuka
rısına kadar meslekî memuriyetlere tayin olunabilirler. 

Ancak bu suretle memuriyete tayin olunanların yukarıda 
yazılı hizmetlerde geçen hizmet müddetleri tekaüdlük müdde
tine ithal edilmez. 

Madde 87 — Bu kanunun mer'iyeti tarihinden itibaren mülga 
Sıhhiye Müdiriyeti Umumiyesi teşkilâtına dair 28 şubat 1331 
tarihli kanun ile Vilâyet İdaresi Sıhhiye Nizamnamesi ve 14 
mart 1329 tarihli vilâyet memurini sıhhiyesinin suretijtayin ve 
azillerine dair nizamname ve işbu kanun hükümlerine aykırı 
bütün hükümler kaldırılmıştır. 

Madde 88 — Bu kanun 15 ağustos 1936 tarihinden mu
teberdir. 

Madde 89 — Bu kanun hükümlerini icraya Sıhhat ve İçti
maî Muavenet ve Maliye Vekilleri memurdur. 

18/6/1936 

[l] NUMARALİ C E T V E L 

Memuriyeti Derece Maaş 

Teftiş Heyeti Reisi 
Başmüfettişler 
Birinci Sınıf Müfettişler 
İkinci 
Üçüncü , 

S ı h h a t ve İ ç t i m a i M u a v e n e t M ü d ü r l e r i 

Birinci Sınıf S. ve İ. M . Mü. 
İkinci „ „ 
Üçüncü „ „ 
Dördüncü . „ 

100 
90 
80 
70 
55 

90 
80 
70 
55 

Hükümet Tahinleri 

Memuriyeti 

M ü t e h a s s ı s l a r 

Sınıf Mütehassıslar Birinci 
İkinci 
Üçüncü 
Dördüncü 
Beşinci 

Birinci Sınıf Eczacılar 
İkinci 
Üçüncü 
Dördüncü „ „ 
Beşinci 
Altıncı 

Eczacılar 

Birinci 
İkinci 
Üçüncü 
Dördüncü 

D i ş H e k i m l e r i 

Sınıf Diş Hekimleri 

Birinci 
İkinci 
Üçüncü 
Dördüncü , 
Diplomasız 

K ü ç ü k S ı h h a t M e m u r l a r ı 

Sınıf Küçük Sıhhat Memurları 

Birinci 
İkinci 
Üçüncü 
Dördüncü 

H a s t a b a k ı c ı H e m ş i r e l e r 

Sınıf Hastabakıcı Hemşire 

E b e l e r 

Birinci 
İkinci 
Üçüncü 

Sınıf Ebeler 

5 
6 
7 
8 
9 

7 
8 
9 

10 
11 
12 

9 
10 
11 
12 

14 
15 
16 
17 
18 

14 

15 

16 

17 

14 
15 
16 

80 
70 
55 
45 
40 

S ı h h a t ve i ç t i m a i M u a v e n e t M ü d ü r l ü ğ ü K â t i b l e r i 

Birinci Sınıf Kâtibler 
İkinci 
Üçüncü „ „ 
Dördüncü „ 

14 
15 
16 
17 

Derece 

[2] N U M A R A L I C E T V E L 

Memuriyetin nev'i 

M e r k e z T e ş k i l â t ı 

Birinci Sınıf Hükümet Tabibleri 
İkinci 
Üçüncü 
Dördüncü 

8 45 

9 40 3 

10 35 5 

11 30 10 

2 Müsteşar 
7 Hususî Kalem Müdürü 

14 „ „ Kâtibi 

H ı f z ı s s ı h h a İ ş l e r i D a i r e s i 

Reis Mütehassıs Tabib 
„ Muavini Mütehassıs Tabib 

10 Birinci Sınıf Mümeyyiz 

« 
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Derece Memuriyetin nev'i Aded Maaş 

12 Dosya Memuru 
12 Tetkik 

Kâtib 14 

5 
7 

12 
14 

6 
14 

Umumî ve Mahı l l l S ıhhat tşleri Şubes i 

Mütehassıs Tabib 

Şube Şefi 
14 Kâtib 

Bulaşıcı ve Salg ın Hastal ıklar Şubesi 

5 Mütehassıs Tabib 
12 Muamelât Memuru 
14 Kâtib 

Sıtma Şubesi 
6 Mütehassıs Tabib 

11 İkinci Sınıf Mümeyyiz 
12 Muamelât Memuru 
14 Kâtib 

İçtimai Hastal ıklar Şubes i 

5 Mütehassıs Tabib 
11 İkinci Sınıf Mümeyyiz 
14 Kâtib 

Eczacı l ık ve Müstahzırlar Şubes i 
Mütehassıs Tabib veya Eczacı 1 

Muamelât Memuru 
Kâtib 

Sıhhi Mühendis l ik Şubes i 
5 Mütehassıs Mühendis 

11 Fen Memuru 
14 Kâtib 

Uyuşturucu Maddeler ve Cemiyeti Akvam 
İşleri Şubes i 

Mütehassıs Tabib 
Kâtib 

Trahom Şubesi 
6 Mütehassıs Tabib 

12 Tetkik Memuru 
14 Kâtib 

İçtimaî Muavenet İşleri Dairesi 

3 Reis Mütehassıs Tabib 
5 „ Muavini 

ıo Birinci Sınıf Mümeyyiz 
12 Dosya Memuru 

Umumi İçtimai Hizmetler Şubes i 

5 Mütehassıs Tabib 
9 Şube Şefi 

12 Muamelât Memuru 
12 Tetkik Memuru 
14 Kâtib 

25 
25 
20 

80 
70 
40 
20 

80 
25 
20 

70 
30 
25 
20 

80 
30 
20 

80 
55 
25 
20 

80 
30 
20 

70 
20 

70 
25 
20 

100 
80 
35 
25 

80 
40 
25 
25 
20 

De Memuriyetin nev'i Aded Maaş 

12 

14 

6 

11 
12 
14 

6 
11 
12 
14 

5 
10 
12 
12 
14 

5 
11 
14 

Sıhhi ve Tıbbî Malzeme Şubesi 

Mütehassıs Tabib veya Eczacı 1 
Eczacı veya Kimyager 1 
Tetkik Memuru 1 
Kâtib 1 

İçtimai Muavenet Tedrisat İşleri Şubes i 

Mütehassıs Tabib 1 
İkinci Sınıf Mümeyyiz 1 
Muamelât Memuru 1 
Kâtib 1 

Husus î İçtimaî Hizmetler Şubes i 

Mütehassıs Tabib 1 
ikinci Sınıf Mümeyyiz 1 
Tetkik Memuru 1 
Kâtib 1 

Mahallî İçt imai Hizmetler Şubes i 

Mütehassıs Tabib 1 
Birinci Sınıf Mümeyyiz 1 
Muamelât Memuru 1 
Tetkik Memuru 1 
Kâtib 2 

Sıhhi Mimarlık Şubes i 

Mütehassıs Mimar 1 
Desinatör 1 
Kâtib 1 

70 
45 
25 
20 

7© 
30 
25 
20 

70 
30 
25 
20 

80 
35 
25 
25 
30 

80 
3 0 

29 

Zehirli ve Boğucu Gazlar ve Hava Hücumundan 
Korunma tş leri Şubes i 

6 Mütehassıs 
14 Kâtib 

Sicil ve Memurlar ve Muamelât Müdürlüğü 

5 Müdür Tabib 
6 „ Muavini Tabib 

12 Dosya Memuru 
14 Kâtib 

Muamelât Şube»! 

9 Muamelât Şefi 
12 MuamelâtfMemuru 
14 i Kâtib 

Sicil Şubesi 
10 Birinci Sınıf Mümeyyiz 
12 Tetkik Memuru 
14 Kâtib 

Tahakkuk ve Tekaüd Şubesi 
11 İkinci Sınıf Mümeyyiz 
12 Tetkik Memuru 
14 Kâtib 

70 
20 

80 
70 
25 
30 

40 
25 
20 

35 
25 
20 

30 
25 
20 
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Derece Memuriyetin nev'i Aded Maaş 

K ı d e m Ş u b e s i 

10 Birinci Sınıf Mümeyyiz 
12 Tetkik Memuru 
14 Kâtib 

6 
7 

10 
12 
14 

7 
8 

11 
12 
14 

9 
12 
12 
14 

6 
14 

8 
11 
12 
14 
12 

8 
12 
14 
14 
10 
11 
11 

S a ğ l ı k P r o p a g a n d a s ı ve T ı b b i İ s t a t i s t i k 
U m u m M ü d ü r l ü ğ ü 

4 Umum Müdür Tabib 
12 Dosya Memuru 
14 Kâtib ' 
14 Depo Memuru 

P r o p a g a n d a 

Mütehassıs 

ve N e ş r i y a t Ş u b e s i 

Birinci Sınıf Mümeyyiz 
Muamelât Memuru 
Kâtib 

T ı b b i İ s t a t i s t i k Ş u b e s i 

Hayatî ihsaiyat Mütehassısı 
Grafik Mütehassısı 
ikinci Sınıf Mümeyyiz 
Tetkik Memuru 
Kâtib 

T e f t i ş H e y e t i 

Reis Tabib Müfettiş 
Başmüfettiş 
Birinci Sınıf Müfettiş 
ikinci Sınıf Müfettiş 
Üçüncü Sınıf Müfettiş 

T e f t i ş H e y e t i K a l e m i 

Kalem Şefi 
Dosya Memuru 
Tetkik Memuru 
Kâtib 

H u k u k M ü ş a v i r l i ğ i 

Hukuk Müşaviri 
Kâtib 

E v r a k M ü d ü r l ü ğ ü 
Evrak Müdürü 
İkinci Sınıf Mümeyyiz 
Muamelât Memuru 
Mukayyid 
Evrak Mahzen Memuru 

A y n i y a t Ş u b e s i 

Ayniyat Muhasibi 
Tetkik Memuru 
Hesab Memuru 
Kâtib 
Levazım Memuru 
Depo Memuru 
Mutemed 

20 
20 

70 
55 
35 
25 
20 

55 
45 
30 
25 
20 

100 
90 
80 
70 
55 

40 
25 
25 
20 

70 
20 

45 
30 
25 
20 
25 

45 
25 
20 
20 
35 
30 
30 

De Memuriyetin nev'i Aded Maaş 

A n k a r a N u m u n e H a s t a n e s i 

35 10 Operatör Muavini 2 35 

25 10 Dahiliye „ 2 35 

20 10 Rontken Muavini 2 35 
20 

14 Ayniyat Mutemedi 1 20 

14 Levazım ve Satın Alma Memuru 1 20 

16 Kâtib 3 16 

16 Ambar Memuru .1 1« 
90 10 İdare Memuru ve Mutemed 1 35 
25 19 İmam ve Gassal 1 10 

14 
15 
16 
17 
18 

V İ L Â Y E T T E Ş K İ L Â T I 

B i r i n c i U m u m i M ü f e t t i ş l i k 

Sıhhî Müşavir 
muavini [l] 

İ k i n c i U m u m i M ü f e t t i ş l i k 

5 Sıhhî Müşavir 
6 Muavini [l] 

Ü ç ü n c ü U m u m î M ü f e t t i ş l i k 

5 Sıhhî Müşavir 
6 „ „ Muavini [l] 
7 

D ö r d ü n c ü U m u m i M ü f e t t i ş l i k 

5 Sıhhî Müşavir 
6 „ Muavini [l] 

S ı h h a t ve İ ç t i m a i M u a v e n e t M ü d ü r l e r 

4 Birinci Sınıf S. ve I. M . Müdürü 
5 ikinci „ 
6 Üçüncü „ „ „ 23 
7 Dördüncü „ 3 
8 Sıhhat ve 1. M. Müdür Muavinleri 

H ü k ü m e t T a b i b l e r i 

8 Birinci Sınıf Hükümet Tabibleri 
9 ikinci 

10 Üçüncü „ „ „ 
11 Dördüncü, „ „ 

89 
100 
120 
150 

K ü ç ü k S ı h h a t M e m u r l a r ı 

Birinci Sınıf Küçük Sıhhat Memurları 
İkinci 
Üçüncü „ 
Dördüncü „ „ „ 
Diplomasız Küçük Sıhhat Memurları 

34 
59 

100 
425 
134 

H a s t a n e l e r , S ı h h î v e İ ç t i m a î ^Muavene t 
M ü e s s e s e l e r i M ü t e h a s s ı s l a r ı 

5 Birinci Sınıf Mütehassıslar 
6 ikinci „ „ 
7 Üçüncü „ 
8 Dördüncü „ „ 
9 Beşinci „ 

[1] İskân işlerine bakacaktır. 

10 
20 
37 
18 
15 

70 
55 

80 
70 

80 
70 
55 

80 
70 

90 
88 
7ö 
55 
45 

45 
40 
35 
33 

20 
17,5 
16 
14 
12 

80 
70 
55 
45 
40 
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Derece Memuriyetin nev'i Aded Maaş 

Hastaneler, Sıhhi Ve İçtimaî Muavenet 
Müesseseleri Diştabibleri 

9 Birinci Sınıf Diştabibi ı 40 
10 İkinci „ 1 35 
11 Üçüncü „ „ l 30 
12 Dördüncü „ 1 25 

Hastaneler, sıhhî ve İçtimai Muavenet Müesseseleri 
Eczacıları 

7 Birinci Sınıf Eczacılar 2 55 
8 ikinci „ 3 45 
9 Üçüncü „ 4 40 

10 Dördüncü „ 6 35 
11 Beşinci „ & 30 
12 Altıncı „ 5 25 

Hastaneler, Sıhhî ve İçtimaî Muavenet 
Müesseseleri Hemşireleri 

14 Birinci Sınıf Hastabakıcı Hemşireler 10 20 
15 İkinci r 20 17,5 
16 Üçüncü „ „ 25 16 
17 Dördüncü „ „ „ 45 14 

Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Müdürlüğü Kâtibleri 

14 Birinci Sınıf Kâtibler 10 20 
15 İkinci „ 25 17,5 
16 Üçüncü „ „ 40 16 
17 Dördüncü „ 25 14 

İstanbul Sıhhat ve İçtimaî Muavenet 
Müdürlüğü Kalemi 

11 ikinci Sınıf Mümeyyiz 1 30 
16 Kâtib 7 16 
12 Mutemed ve Mubayaa Memuru 1 25 
14 Ambar Memuru 1 20 
12 Muamelât Memuru 1 25 

Numune Hastaneleri 

10 Operatör Muavini 4 35 
10 Dahiliye „ 4 35 

Derece Memuriyetin nev'i Aded Maaş 

İstanbul Çocuk Hastanesi 
10 Operatör Muavini 1 35 
12 idare Memuru 1 25 
16 Ayniyat Mutemedi 1 16 
16 Mubayaa Memuru 1 16 
17 Kâtib 1 14 
19 1 10 
18 Makinist ve Etüv Memuru 1 12 
19 Makinist Muavini 1 10 
19 İmam ve gassal 1 10 

H e y b e l i V e r e m S a n a t o r y o m u 

12 Mutemed ve Dahiliye Memuru 1 25 
15 Depo Memuru ve Ayniyat Mutemedi 1 17, 
15 Mubayaa Memuru ve Kâtib 1 17, 

İ s t a n b u l E m r a z ı A k l i y e ve A s a b i y e Hestanfc^i 

10 İdare Memuru ve Mutemed 1 35 
11 Hesap Memuru 1 30 
16 Kâtib 1 16 
17 » 1 14 
17 Ambar Memuru 1 14 
12 Ayniyat Mutemedi 1 25 
14 Depo Memuru 1 20 
16 Mubayaa Memuru 1 16 
17 Başmubassır 1 14 
19 Mubassır 19 10 

E l â z i z , M a n i s a E m r a z ı A k l i y e ve A s a b i y e 
H a s t a n e l e r i 

16 İdare Memuru ve Mutemed 2 16 
18 Depo ve Ambar Memuru 2 12 
19 Mubassır 4 10 

İ s t a n b u l H a y d a r p a ş a E m r a z ı S a r i y e v e 
İ s t i l â i y e H a s t a n e s i 

14 İdare Memuru 1 2f 
16 Kâtib ve Mubayaa Memuru 1 16 
17 Ambar Memuru 1 14 

İzmir Emrazı Sariye ve İstilâiye Hastanesi 

11 İdare Memuru ve Mutemed 
14 
12 Ayniyat Mutemedi 
16 n 
14 Levazım ve Satın Alma Memuru 
16 
14 Ambar Memuru 
18 Müstahzır 
19 Kâtib 
19 İmam ve Gassal 

Zonguldak Hastanesi 

12 Ayniyat Mutemedi ve Ambar Memuru 
16 Kâtib ve Mubayaa Memuru 

30 
20 
25 
16 
20 
16 
20 
12 
10 
10 

25 
16 

14 Kâtib ve Mutemed 1 20 
17 Ambar Memuru 1 14 

Kuduz Tedavi Müesseseleri 
17 Müstahzır 4 14 
17 Kâtib ve Ayniyat Mutemedi 3 14 

Tıb Talebe Yurdu 

6 Müdür 1 70 
7 „ Muavini 1 55 

10 İdare Tabibi 10 S5 
12 Hesap Memuru 1 25 
14 İdare Memuru ve Mutemed 1 20 
16 Ayniyat Mutemedi ve Ambar Memuru i 16 
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Memuriyetin nev'i Aded Maaş 

16 Mubayaa Memuru 
17 Kâtib 
18 

Küçük Sıhhat Memurları Mektebi 
7 Müdür ve Muallim Tabib 
8 Muallim 
9 

16 Kâtib ve Mubayaa Memuru ve Ayniyat 
Mutemedi 

17 Kâtib ve Mubayaa Memuru ve Ayniyat 
Mutemedi 

Sağır, Dilsiz ve Körler Mektebi 
11 Muallim 
14 
14 İdare Memuru 
17 Kâtib 
17 Ayniyat Mutemedi 

E b e T a l e b e Y u r d u 

14 Müzakereci Ebe 
17 Kâtib ve Mubayaa Memuru 
18 Ayniyat Mutemedi 
16 Nezaretçi Ebe 

Sıhhi Müze 
5 Müdür Mütehassıs 
7 „ Muavini 
7 Mulâj Mütehassısı 

Derece 

[3] N U M A R A L I C E T V E L 

Memuriyetin nev'i 

Hudud ve Sahiller Sıhhat Umum 
Müdürlüğü 

3 Umum Müdür (Tabib) 
5 Muavin ( „ ) 
S Mütehassıs ( „ ) 
5 Müfettiş ( „ ) 

Tahrir Şubesi 
8 Müdür 
10 Evrak Mümeyyizi 
12 Dosya Memuru 
14 Kâtib 

Muhasebe Şubesi 
6 Müdür 
9 Muhasebe Kalemi Âmiri 

10 Birinci Sınıf hesap Mümeyyizi 
11 „ „ „ Memuru 
12 İkinci Sınıf Hesap Memuru 
9 Tetkik Kalemi Âmiri 

10 Birinci Sınıf Tetkik Mümeyyizi 
11 Birinci Sınıf Tetkik Memuru 
12 n n n n 
12 Tahsilat ve İrsalât Memuru 
14 Kâtib 

Ayniyat Şubesi 
9 Muhasibi Mes'ul 

11 Tetkik ve Tahakkuk Mümeyyizi 
12 Hesap Memuru ve Kâtib 
14 Ambar Memuru 

16 
14 
12 

55 
45 
40 

16 

14 

30 
20 
20 
14 
14 

20 
14 
12 
16 

80 
55 
55 

100 
80 
80 
80 

45 
35 
25 
20 

70 
40 
35 
30 
25 
40 
35 
30 
25 

25 
20 

40 
30 
25 
20 

Derece Memuriyetin nev'i Aded 

Aded Maaş 

İstanbul Limanı Sahil Sıhhiye Merkezi 
5 Baştabib 
7 Tabib (Büyükdere) 
8 
9 

10 
11 
11 
13 
14 
10 
12 
12 
14 
12 

Muhasib Mutemedi 
Veznedar 
Tahsilat Memuru 
Kâtib 

» 
Levazım ve Mubayaa Memuru 
Mutemed ve İrsalât Memuru 
Ambar Memuru 
Tahaffuzhane Ambar Memuru 
Sınıf 2 Hesap Memuru 

İstanbul Limanı Bakteriyoloji Müessesesi 
6 Müdür (Tabib) 

14 Müstahzır 

Birinci Sınıl Sahil Sıhhiye Merkezi 
6 Baştabib 2 
9 Tabib 2 

11 Muhasib Mutemedi ve Veznedar 2 
13 Kâtib 2 
14 „ 2 

İkinci Sınıf Sahil Sıhhiye Merkezi 
7 Tabib 2 
8 „ 4 

12 Muhasib Mutemedi ve Veznedar 6 
14 Kâtib 6 
12 Birinci Sınıf Sahil Sıhhiye İdareleri Memurları 14 
14 ikinci „ „ „ 13 

Urla Tahaffuzhanesi 
6 Müdür (Tabib) 
9 Muavin Tabib 

12 Kâtib ve Veznedar 
14 Ambar Memuru 
14 n » (Sinop) 

Tebhirciler ve Sıhhat Zabıta Memurları 
12 Baş Tebhirci 3 
14 Tebhirci 13 
16 Sıhhat Zabıta Memuru 7 

1267 numaralı kanun 899 
1416 „ „ 1169 
1452 „ „ 1229 
1587 „ „ 1479 
1682 „ „ 1517 sayılı Resmî Gazetededir. 

Türk Ceza Kanununun bazı maddelerini 
değiştiren kanun 

Madde 1 — Türk Ceza Kanununun numaraları aşağıd 
yazılı (143) maddesi değiştirilmiştir: 

Madde 1 — Kanunun sarih olarak suç saymadığı bir fiı 
için kimseye ceza verilmez. Kanunda yazılı cezalardan başk 
bir ceza ile de kimse cezalandırılamaz. 

Suçlar; cürüm veya kabahattir. 
Madde 3 — Türkiyede suç işliyen kimse, Türk kanunları 

na göre cezalandırılır ve bundan dolayı bir Türk hakkınd 
yabancı memlekette hüküm verilmiş olsa bile Türkiyede muha 
keme olunur. 
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Böyle bir fiilden dolayı Türkiye dışında hakkında hüküm 
verilmiş olan yabancı dahi Adliye Vekilinin talebi üzerine Tür
kiyede muhakeme edilir. 

Madde 5 — Bir Türk, dördüncü maddede yazılı cürümler
den başka, Türk kanunlarına göre aşağı haddi üç seneden 
eksik olmıyan şahsî hürriyeti bağlayıcı bir cezayı müstelzim 
cürmü yabancı memlekette işlediği ve kendisi Türkiyede tutul
duğu takdirde Türk kanunlarına göre cezalandırılır. 

Eğer cürmün aşağı haddi üç seneden az hürriyeti bağlayıcı 
bir cezayı müstelzim ise takibat icrası zarar gören şahsın veya 
yabancı Hükümetin şikâyetine bağlıdır. 

Mağdur yabancı ise bu fiilin, işlendiği mahal kanunlarında 
da cezayı müstelzim olması şarttır. 

Madde 6 — Bir yabancı dördüncü maddede yazılı cürümler
den başka, Türk kanunlarına göre aşağı haddi bir seneden eksik 
olmıyan şahsî hürriyeti bağlayıcı bir cezayı müstelzim cürmü 
yabancı memlekette Türkiyenin veya bir Türkün zararına işle
diği ve kendisi Türkiyede bulunduğu takdirde Türk kanunları 
mucibince ceza görür. 

Ancak bu babda takibat icrası Adliye Vekilinin talebine 
veya zarar gören şahsın şikâyetine bağlıdır. 

Eğer cürüm bir yabancının zararına işlenmiş ise fail, Adliye 
Vekilinin talebi üzerine, aşağıdaki şartlar dairesinde cezalan
dırılır: 

1 - Türk kanunlarına göre şahsî hürriyeti bağlayıcı ve aşağı 
haddi üç seneden eksik olmıyan cezayı müstelzim bir fiil olmak, 

2 - ladei mücrimin muahedesi bulunmamak veyahut iade key
fiyeti, cürmün irtikâb edildiği mahallin veya failin tebaasından 
bulunduğu Devletin Hükümeti tarafından kabul edilmemiş bulun
mak, 

Bir Türk veya yabancı, Türk Ceza Kanununun 8 inci ba
bının 3 üncü faslındaki cürümleri yabancı memlekette işlerse 
resen takibat yapılarak o fasılda yazılı maddelerdeki cezalarla 
cezalandırılır. 

Madde 13 — Ağır hapis cezası müebbed veya muvakkattir. 
Müebbed, ölünciye kadar devam eder. Muvakkat, bir seneden 
yirmi seneye kadardır. Bu ceza aşağıda yazılı şekiller dahilinde 
dört devrede çektirilir: 

A - Mahkûm, birinci devrede cezasının yirmide birine mü
savi bir müddet geceli gündüzlü yalnız olarak bir hücrede bı
rakılır. Ancak bu müddet bir aydan aşağı ve altı aydan yukarı 
olamaz. 

Mahkûmiyetin bütün devrelerinde mahkûm, nizamname 
mucibince inzibati mahiyette olmak üzere her defasında on beş 
günü geçmemek kaydile aynı suretle hücreye konulabilir. 

B - Mahkûm, ikinci devrede yalnız geceleri tecrid edilir. 
Bu devre mahkûm mevkuf kalmışsa bu müddet ile hücrede 
kaldığı müddet çıkarıldıktan sonra geri kalan müddetin altıda 
birini teşkil eder. 

C - Üçüncü devrede bulunan mahkûmlar geceleri tecrid de 
edilmiyebilirler. 

Bu devrede geçen her üç gün, dört gün mahkûmiyete kar
şılık olarak hesap edilir. 

Bu devre müddeti mevkufiyet müddetile birinci ve ikinci 
devrelerde geçen müddetler tenzil edildikten sonra geri kalan 
cezanın üçte biri kadardır. 

D - Dördüncü devre geri kalan müddettir. Bu devrede 
geçen her gün iki mahkûmiyet gününe karşılık olarak hesap 
edilir. 

İkinci devreyi bitiren mahkûmlar arasından Adliye Vekâleti 
yol, inşaat, maden ekipleri teşkil edebilir. Mahkûmların bu iş
lerde çalıştıkları her bir gün iki günlük mahkûmiyete karşılık 
olarak sayılır. 

Müebbed ağır hapis 36 sene üzerinden hesap edilerek mu
vakkat ağır hapsin tâbi olduğu şartlar altında geçer. Ancak 

| ikinci ve üçüncü devrelerdeki müddetler mutlak surette 36 se
nenin altıda ve üçte biridir. 

Madde 14 — Ağır hapis cezasına mahkûm olanlar 13 üncü 
maddede yazılı hücre müddetini bitirdikten ve hapis veya hafif 
hapis cezası mahkûmları ise hükümleri kat'ileştikten sonra ceza 
evlerine bağlı tarım veya endüstri müesseselerinde çalıştırıla
bilirler. 

Yiyecek ve giyeceklerini kendileri tedarik edemiyen veya 
çalışmak istiyen mevkuflar da çalıştırılabilirler. 

Madde 15 — Hapis cezası üç günden yirmi seneye kadar
dır. Kanunda tasrih edilmiyen yerlerde yukarı haddi beş senedir. 

En aşağı altı ay hapis cezasına mahkûm olanlarla mevku
fiyet müddetinin mahsubundan sonra geri kalan müddeti altı 
ay veya daha ziyade olanların cezaları 13 üncü maddenin bi
rinci devreye aid hükümleri müstesna olmak üzere diğer hü
kümlerinin tesbit ettiği şartlar dahilinde çektirilir. 

Madde 16 — 13 üncü maddede yazılı dördüncü devrenin 
ağır hapiste dörtte üçünü ve hapiste yarısını iyi hal ile geçi
renler meşruten tahliyelerini istiyebilirler. 

1 - 125 ilâ 133, 135 ilâ 142, 146 ilâ 150, 152, 156, 157, 
j 163, 202, 203, 205 ilâ 210, 212 ilâ 217, 220, 221 inci ile 495 

ilâ 500 üncü maddelerde yazılan cürümlerin failleri 13 üncü 
maddede yazılı üçüncü devrede gösterilen fazla sayılmadan 
istifade etmeyip ancak dördüncü devrede kazanılan hakkın ya
rısı nisbetinde istifade ettikten sonra meşıuten tahliyelerini 
istiyebilirler. 

2 - 448 den 452 ye kadar olan maddelerle 493 üncü mad-
dede gösterilen cürümlerden birinin mükerriri olanlar 13 üncü 
maddede gösterilen fazla sayılmadan asıl istifadenin yarısı 
nisbetinde hak kazandıkları nazara alınır ve meşruten tahliye 
müddetleri o suretle hesap edilir. 

Madde 17 — Meşruten tahliyeden sonra eğer mahkûm şahsî 
hürriyeti bağlıyan bir cezayı müstelzim bir cürüm işler veya 
mecbur olduğu şartları ifa etmezse meşruten tahliye kararı 
geri alınır. Bu takdirde meşruten tahliye halinde geçen zaman 
mahkûmun ceza müddetine mahsub edilmiyeceği gibi 13 üncü 
maddede yazılı devrelerde geçirdiği müddet dolayısile fazla 
saymalardan istifade ettiği günler de ayrıca çektirilir ve ken-
disi bir daha meşruten tahliye de edilmez. 

Meşruten tahliye kararı geri alınmaksızın mahkûmun ceza 
müddeti tamamen geçmiş olursa mezkûr ceza icra edilmiş 
sayılır. 

Eğer aslî cezaya Emniyeti Umumiye İdaresinin nezareti 
altında bulunmak cezası da ilâve olunmuş ise meşruten tahliye 
halinde geçen zaman bu ceza müddetine mahsub edilir 

Madde 18 — Sürgün cezası gerek cürmün işlendiği ve 
gerek cürümden zarar gören şahıs ile mahkûmun ikamet ettiği 
kazalardan en aşağı 60 kilometre uzakta bulunan ve mahkeme 
ilâmında muayyen olan bir şehir veya bir kasabada mahkûmun 
ikamete mecbur tutulmasından ibarettir. Altı aydan beş seneye 
kadardır. 

Madde 19 — Ağır para cezası bir liradan beş bin liraya 
kadar tayin olunacak bir meblâğın Devlet Hazinesine tediye-
sinden ibarettir. Nisbî para cezalarının yukarı haddi yoktur. 

Bu cezaya mahkûmiyeti mutazammın kat'î ilâm, Cumhuri
yet Müddeiumumiliği tarafından mahallin en büyük malmemu-
runa verilir ve malmemurluğunca mahkûmun parayı ödemesi 
için yazılacak ihbarnamenin tebliği tarihinden itibaren on 
beş gün zarfında para ödenmediği takdirde hapsen tazyik 
hükmü müstesna olmak üzere Tahsili EmVal Kanunundaki usule 
göre malına müracaat olunarak infaz edilir. 
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Mahkûmun haczi ve satılması kabil emvali bulunmaz ve 
bu suretle aczi tahakkuk eylerse ilâm Cumhuriyet Müddeiumu
miliğine iade edilir ve Müddeiumumilikçe de bir gün hapis bir 
liraya sayılmak üzere ödenmemiş olan para cezası hapse çevrilir. 
Kesirler lira sayılır. 

Para cezasının hapse çevrilebileceği mahkeme ilâmında 
yazılı olmasa bile yukarıdaki hüküm tatbik olunur. 

Mahkûm, mahpus kaldığı her gün için yukarıdaki fıkra 
mucibince bir lira indirildikten sonra geri kalan parayı öderse 
para cezası yerine kaim olan hapis cezası icra olunmaz. 

Para cezası yerine çektirilen hapis cezası üç seneyi geçe
mez. 

Kendi talebi üzerine mahkûm para cezasından çevrilen 
hapis yerine Devlet, vilâyet veya belediyelerce tayin olunacak 
nafıa işlerinde çalıştırılabilir. Bu surette iki günlük hizmet bir 
gün hapis yerine geçer. 

Madde 21 — Hafif hapis cezası bir günden iki seneye 
kadardır. 

Mahkûmiyetleri bir aydan fazla ve kendileri de mükerrir 
olmıyan kadın ve küçüklerin cezalarının oturdukları yerde çek-
tirilmesine mahkeme karar verebilir. Bu karara mahkûm tara
fından riayet olunmadığı takdirde ceza tamamen ve adiyen 
infaz olunur. 

Madde 24 — Hafif para cezası bir liradan iki yüz liraya 
kadar tayin olunacak bir meblâğın Devlet Hazinesine tediye
sinden ibarettir. 

Hapis yerine hafif hapis ikame olunmak şartile 19 uncu 
maddenin son altı fıkrası hükümleri bu ceza hakkında da tat
bik olunur. 

Madde 30 — Muvakkat cezalar, gün, ay ve sene hesabile 
tatbik olunur. Bir gün, 24 saat, bir ay 30 gündür. Sene, resmî 
takvime göre hesap edilir. 

Muvakkat cezalar için bir günün ve para cezalarında on 
kuruşun küsuru hesaba katılmaz. 

Madde 37 — Ceza ile mahkûmiyet suçtan mutazarrır ve 
mağdur olanların mallarının istirdadını ve duçar oldukları za
rarların tazminini dava edebilmelerine halel getirmez. 

Madde 47 — Yukarıki maddede beyan olunan aklî halet 
ceza mesuliyetini kamilen kaldıracak surette olmayıp ehemmi
yetli bir derecede azaltabilecek mahiyette ise suç için muayyen 
olan ceza aşağıda yazılı şekillerde indirilir: 

1 - Ölüm cezası yerine sekiz seneden eksik olmamak üzere 
muvakkat ağır hapis; 

2 - Müebbed ağır hapis yerine altı seneden on beş seneye 
kadar ağır hapis; 

3 - Âmme hizmetlerinden müebbed memnuiyet yerine mu
vakkat memnuiyet; 

4 - On iki seneden fazla muvakkat cezalar yerine üç sene
den on seneye kadar ve altı seneden on iki seneye kadar 
cezalar yerine bir seneden beş seneye kadar ceza tayin olunur. 
Diğer hallerde tertib olunacak hapis cezalarının yarısından 
aşağı bir miktarı hükmolunur; 

5 - Ağır ve hafif para cezaları yarısına indirilir. 
Eğer ceza, şahsî hürriyeti bağlayıcı cezalardan biri ise, 

mahkûmun cezasını azaltmağa sebep olan akıl hastalığı devam 
ettiği müddetçe, hâkim bu cezanın hafif hapis müessesesinde 
icrasını emredebilir. 

Madde 50 — 49 uncu maddede yazılı fiillerden birini icra 
ederken kanunun veya salâhiyettar makamın veya zaruretin 
tayin ettiği hududu tecavüz edenler cürüm ölüm cezasını müs-
telzim ise sekiz seneden aşağı olmamak üzere hapis ve müebbed 
ağır hapis cezasını müstelzim olduğu takdirde altı seneden on 
beş seneye kadar hapis cezasile cezalandırılır. Sair hallerde 

asıl suça müretteb ceza altıda birinden eksik ve yarısından 
ziyade olmamak üzere indirilir ve ağır hapis hapse tahvil olu
nur ve âmme hizmetlerinden müebbed memnuiyet cezası 
yerine muvakkat memnuiyet cezası verilir. 

Madde 51 — Bir kimse haksız bir tahrikin husule getirdiği 
gazab veya şedid bir elemin tesiri altında bir suç işler ve bu 
suç ölüm cezasını müstelzim bulunursa yirmi dört sene ağır 
hapis cezasına ve müebbed ağır hapis cezasını müstelzim bu
lunursa yirmi sene ağır hapis cezasına mahkûm olur. Sair hal
lerde işlenen suçun cezasının üçte biri indirilir. 

Tahrik ağır ve şiddetli olursa ölüm cezası yerine on beş 
seneden aşağı olmamak üzere ve müebbed ağır hapis cezası 
yerine on seneden on beş seneye kadar ağır hapis cezası 
verilir. 

Sair cezaların, ağır hapis hapse ve âmme hizmetlerinden 
müebbed memnuiyet muvakkat memnuiyete tebdil edilmek üzere 
yarısından üçte ikisine kadarı indirilir. 

Madde 54 — Fiili işlediği zaman on bir yaşını bitirmiş 
olup da on beş yaşını doldurmamış olanlar, farik ve mümeyyiz 
olmadıkları surette, haklarında hiç bir ceza tertib olunamaz. 
Ancak işlenilen fiil bir seneden fazla hapis veya daha ağır bir 
cezayı müstelzim cürümlerden ise bundan evvelki madde ahkâ
mı tatbik olunur. 

Eğer çocuk, işlediği fiilin bir suç olduğunu fark ve temyiz 
ile hareket etmiş ise suçunun cezası aşağıda yazılı şekillerde 
indirilir: 

1 - Ölüm cezası yerine sekiz seneden aşağı olmamak üzere 
ağır hapis, 

2 - Müebbed ağır hapis yerine altı seneden on beş seneye 
kadar ağır hapis cezası hükmolunur. 

3 — Diğer cezalar 47 nci maddenin 4 üncü ve 5 inci 
bendlerinde yazılı olan usule göre indirilir. 

Âmme hizmetlerinden memnuiyet ve emniyeti umumiye ne
zareti altına alınmak cezaları tatbik olunmaz. 

Şahsî hürriyeti bağlayıcı cezalar, para cezasından çevrilmiş 
olsa dahi eğer suçlu cezanın çektirilmesine başlandığı zaman 
on sekiz yaşını bitirmemiş ise ceza bir ıslahhanede çektirilir. 

Bu mahkûmiyetler tekerrüre esas olamaz. 
Madde 55 — Fiili işlediği zaman on beş yaşını bitirmiş 

olup da on sekiz yaşını bitirmemiş olanlar hakkında aşağıda 
yazılı şekillerde ceza tayin olunur: 

1 - Ölüm cezası yerine on beş seneden yirmi seneye ka
dar ağır hapis, 

2 - Müebbed ağır hapis yerine on iki seneden on beş se
neye kadar ağır hapis cezası verilir, 

3 - On iki seneyi geçen muvakkat cezalar, altıdan on iki 
seneye kadar ve altıdan on iki seneye kadar olan cezalar üç 
seneden altı seneye kadar ve diğer hallerde yarısı indirilir, 

4 - Para cezalarının üçte biri indirilir, 
5 - Âmme hizmetlerinden memnuiyet ve emniyeti umu

miye nezareti altına alınmak cezaları tatbik edilmez. 
Cezanın çektirilmesine başlandığı zaman on sekiz yaşını 

bitirmemiş olanlar hakkında hürriyeti bağlayıcı cezalar para 
cezasından çevrilmiş olsa dahi, onlara mahsus ceza evlerinde 
veya büyüklere mahsus ceza evlerinin hususî kısımlarında çek
tirilir. Bunlar on sekiz yaşını geçtikleri zaman eğer mahkûm 
oldukları ceza müddeti üç seneden ve geri kalan müddeti iki 
seneden fazla ise büyük mahkûmların bulundukları ceza evle
rine naklolunurlar. Ancak bunlardan geçirdikleri müddet için
deki hal ve durumlarına göre münasib görülenler hususî ceza 
evinde veya büyüklere mahsus ceza evlerinin hususî kısımla
rında alıkonabilirler. 
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Hükmün infazına başlandığı tarihte on sekiz yaşını bitirmiş 
ve mahkûm oldukları ceza müddeti üç seneden az bulunmuş 
olup da geçmişteki hallerine nazaran hususî ceza evinde veya 
büyüklere mahsus ceza evlerinin hususî kısımlarında bulundu
rulmaları daha uygun görülenlerin cezaları bu evlerde çektirilir. 

Yukarıdaki iki fıkrada yazılı mahkûmlar yirmi bir yaşını 
bitirmeleri akabinde her halde büyüklere mahsus ceza evlerine 
naklolunurlar. 

Madde 56 — Suçu işlediği zaman on sekiz yaşını bitirmiş 
olup da yirmi bir yaşını bitirmemiş ve hüküm zamanında altmış 
beş yaşını geçmiş olanlar hakkında ölüm cezası yerine otuz 
sene ağır hapis ve müebbed ağır hapis yerine yirmi dört sene 
ağır hapis cezası hükmolunur. 

Sair hallerde cezanın altıda biri indirilir. 
Madde 58 — Fiili işlediği zaman on beş yaşını bitirmiş 

olup da yaptığı işin neticesini fark ve temyiz ile hareket ettiği 
anlaşılmıyan sağır, dilsizlere ceza verilmez. 

Ancak fiil cürüm olduğu ve bir seneden fazla hapis ceza
sını veya daha ağır bir cezayı müstelzim bulunduğu takdirde 
yirmi dört yaşını henüz ikmal etmiyen sağır - dilsiz hakkında 
yirmi dört yaşına kadar kalmak üzere 53 üncü maddenin ikinci 
fıkrası hükümleri tatbik edilebilir. 

Eğer fail yirmi dört yaşını bitirmiş ise mahkeme, hakkında 
46 nci maddede gösterildiği surette muamele yapılmak üzere 
kendisinin salahiyetli makama teslimini emredebilir. 

Eğer sağır - dilsizin suçu işlemekte fark ve temyiz ile ha
reket ettiği anlaşılır ve işlediği zaman on sekiz yaşını bitirme
miş bulunursa birinci fıkrası müstesna olmak üzere 54 üncü 
madde hükümleri tatbik olunur. 

Sağır - dilsiz on sekiz yaşını bitirip de yirmi bir yaşını bi
tirmemiş ise 55 inci ve 21 yaşını bitirmiş ise 56 nci maddeler 
hükümleri tatbik olunur. 

Madde 59 — Kanunî tahfif sebeplerinden ayrı olarak mah
kemece her ne zaman fail lehine cezayı hafifletecek takdirî 
sebepler kabul edilirse ölüm cezası yerine otuz ve müebbed 
ağır hapis yerine yirmi dört sene ağır hapis cezası hükmo
lunur. 

Diğer cezaların altıda birinden üçte birine kadarı indirilir. 
Madde 62 — Bir kimse işlemeği kasdettiği cürmün icrasına 

taallûk eden bütün fiilleri bitirmiş fakat ihtiyarında olmıyan bir 
sebepten dolayı o cürüm meydana gelmemiş ise kanunda ya
zılı olmıyan yerlerde fiil ölüm cezasını müstelzim olduğu tak
dirde müteşebbis hakkında yirmi sene, müebbed ağır hapis ce
zasını müstelzim olduğu takdirde on beş seneden aşağı olma
mak üzere muvakkat ağır hapis cezası hükmolunur. Sair hal
lerde o cürüm için verilecek cezanın altıda birinden üçte biri
ne kadar indirilerek hükmolunur. 

Y e d i n c i B a b 

Suç ve cezaların içtimai 

Madde 68 — Şahsî hürriyeti bağlayıcı cezalan icab ettiren 
bir kaç cürüm işlemiş olan şahsın cürümlerinden biri için mü
ebbed ağır hapis cezası tayin olunduğu takdirde diğer cürüm
lerden ağır hapis veya hapsi müstelzim olanlar için tayin edi
lecek cezalar yerine mahkûmun geceli gündüzlü bir hücrede 
yalnız bırakılma müddeti ağır hapiste bu cezanın veya bu ce
zalar mecmuunun onda birine, hapiste on ikide birine müsavi 
bir müddet uzatılır. 

Ancak ilâve edilecek hücre müddeti ağır hapislerde iki 
sene, hapislerde bir sene altı aydan fazla olamaz. 

Cürümlerden ikisi hakkında da müebbed ağır hapis cezası 
tayin edilmek lâzım geldiği takdirde ölüm cezası verilir. 

Madde 69 — Bir neviden olarak şahsî hürriyeti bağlayıcı 
cezaları icab ettiren birden fazla cürüm işlemiş olan kimse 
hakkında tayin edilecek en ağır cezaya diğer cezalar mecmu
unun üçte ikisi ilâve olunur. 

Şu kadar ki, bu suretle hükmolunacak ceza mecmuu 
ağır hapis ve hapiste 30 seneyi ve sürgünde yedi sene altı ayı 
geçemez. 

Madde 70 — Muvakkat ağır hapis ve hapis cezalarının 
hükmedilmesini icab ettiren birden fazla cürüm işlemiş olan 
kimse hakkında ağır hapis cezasının tayinini müstelzim fiil 
müteaddid ise, 69 uncu madde dahi tatbik edilmek suretile ta
yin edilecek ağır hapis cezasına, hapsi müstelzim cürüm için 
verilecek cezanın yarısı ilâve olunur. Böyle bir halde hapis 
cezasının hükmedilmesini icab ettiren cürüm birden fazla ise 
yine 69 uncu madde tatbik edilmek suretile tesbit olunacak 
cezanın yarısı ağır hapis cezasına ilâve edilir. 

Bu maddenin tatbikında dahi hükmolunacak ağır hapis 
veya hapis cezaları 69 uncu maddenin son fıkralarda yazılı 
miktarı geçemez. 

Madde 71 — Muvakkat sürgün cezasını müstelzim bir 
cürmün şahsî hürriyeti bağlayıcı diğer muvakkat cezayı icab 
ettiren bir cürüm ile birleşmesi halinde sürgün cezasının beşte 
biri diğer cezaya zammolunur. 

Yukarıki fıkrada yazılı olan ve şahsî hürriyeti bağlayıcı 
muvakkat cezalan icab ettiren cürümler müteaddid ise, bunlar 
için önce 69 ve 70 inci maddeler tatbik edilmek suretile veri
lecek ceza tesbit edildikten sonra sözü geçen fıkra hükmü 
tatbik olunur. 

Madde 73 — Bir veya bir kaç cürümle hafif hapsi müstel
zim bir veya bir kaç kabahatin birleştirilmesi halinde cürüm 
için tayin olunan ve bir kaç cürüm işlenmişse yukarıki madde
lere göre tesbit edilen cezaya, verilecek hafif hapis cezası ve
ya mecmuunun yarısına müsavi bir müddet zammolunur. 

Madde 74 — 31, 33, 34 ve 35 inci maddelerde münderiç 
fer'î cezaların dahi bir kaçını müstelzim olan müteaddid fiillerin 
içtimai münasebetile bu cezaların neticelerini tayinde aslî ceza
ların içtimaından hasıl olacak müddete bakılmayıp her suç için 
ayrı ayrı müretteb olan cezaya istinad olunur. Aşağıdaki mad
de hükmü bu kaideden müstesnadır. 

Madde 75 — Her suç için müretteb olan âmme hizmetle
rinden muvakkat memnuiyet veyahut bir meslek ve sanatın 
tatili cezalarının mecmuu hükmolunur. Ancak bu yekûn âmme 
hizmetlerinden memnuiyette on seneyi ve meslek ve sanatın 
tatilinde dört seneyi geçemez. 

Madde 76 — İşlenmiş olan her fiil için muayyen olan ağır 
ve hafif para cezaları, cürümlerde 7500, kabahatlerde 300 lira
yı geçmemek üzere tamamile hükmolunur. 

Nisbî para cezaları bu kayıddan müstesnadır. 
Para cezalarının şahsî hürriyeti bağlayıcı bir cezaya çevril

mesi halinde bu cezanın müddeti dört seneyi geçemez. Ağır 
para cezasile hafif para cezası birleştiği takdirde çevrilecek ce
zanın nev'i hapistir. 

Madde 77 — Geçen maddelerde gösterilen kaideler, bir 
şahıs hakkında ceza hükmolunduktan sonra bu şahsın hüküm
den evvel bir suç daha işlemiş olmasından dolayı tekrar mu
hakemesi iktiza eylediği takdirde dahi tatbik olunur. 

İkinci suç, hükmolunan cezanın kat'ileşmesinden veya icra
sına başlanmasından sonra işlenmiş olduğu takdirde içtimaa 
esas tutulan cezaya zammolunacak cezaların, geçen maddeler
de gösterilen üçte iki, ikide bir ve beşte bir nisbetleri o ter
tibe tevfikan dörtte üç, üçte iki ve üçte bire iblâğ olunmak 
suretile ceza verilir. 
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Evvelki ceza ne olursa olsun bunu içtimaa esas tutacak 
olan mahkeme son suça el koyan mahkemedir. 

Madde 78 — Bir kimse bir suçu işlemek veya vuku bul
muş bir suçu gizlemek için diğer bir suç işlediği veyahut o 
suç vesilesile kanunda suç teşkil eden diğer bir fiil daha irti-
kâb eylediği takdirde mezkûr fiiller kanunen o suçu tertib eden 
anasırdan veya suçun esbabı müşeddedesinden sayılmazsa o 
kimse hakkında evvelki maddelerin müştemil olduğu hükümlere 
göre ceza tertib olunur. 

Madde 81 — Bir kimse beş seneden ziyade müddetle bir 
mahkûmiyete uğradıktan sonra cezasını çektiği veya ceza düş
tüğü tarihten itibaren on sene ve diğer cezalarda beş sene 
içinde başka bir suç daha işlerse yeni suça verilecek ceza al
tıda bire kadar artırılır. 

Yeni suç evvelki mahkûmiyete sebep olan suç cinsinden 
ise hükmedilecek ceza altıda birden üçte bire kadar artırılır. 

ikinci suç için tayin edilecek cezaya tekerrürden dolayı 
zammı lâzimgelen miktar, hiç bir suretle evvelki suç için hük
medilmiş olan cezaların en ağırından ziyade olarak tayin olu
namaz. 

Evvelki veya sonraki suçlardan biri para cezası veya sür
gün ve diğeri başka bir ceza olduğu takdirde tekerrürden do
layı yapılacak zam miktarının tayininde 19 uncu veya 40 ıncı 
maddelerde yazılı nisbet kaideleri tatbik olunur. 

Madde 82 — Müebbed ağır hapis cezasına mahkûm olan 
kimse diğer bir veya bir kaç cürüm işlediği takdirde mahkû
mun geceli gündüzlü bir hücrede yalnız bırakılması müddeti 
eğer sonraki cürmü veya cürümleri muvakkat ağır hapis cezasını 
müstelzım ise bu cezanın veya bu cezalar mecmuunun sekizde 
birine, hapis cezasını müstelzim ise onda birine müsavi bir 
müddet uzatılır. 

Ancak ilâve edilecek hücre müddeti ağır hapislerde üç se
neden, hapiste iki seneden fazla olamaz. 

Sonraki cürümden dolayı da mahkûma müebbed ağır hapis 
cezası tayin olunmuşsa verilecek ceza ölüm cezasıdır. 

Madde 84 — Tekerrür halinde hükmedilecek ağır para 
cezasının 19 uncu maddeye göre hapse çevrilmesi halinde ha
pis müddeti beş seneyi geçemez. 

Madde 85 — İşlediği suçlardan dolayı her defasında üç 
aydan fazla olmak üzere iki defa veya daha fazla şahsî hürri
yeti bağlayıcı cezalarla mahkûm olan kimse 81 inci maddede 
yazılı müddetler içinde, yine şahsî hürriyeti bağlayıcı bir ceza
nın verilmesini icab ettiren aynı cinsten bir suç işler ve göre
ceği cezanın müddeti otuz aydan aşağı olursa mezkûr ceza 
müddeti yarı ve sair hallerde ağır hapis ve hapiste otuz seneyi 
geçmemek üzere üçte biri nisbetinde artırılır. 

Madde 99 — Takibat yapılabilmesi dava veya şikâyete 
bağlı suçlarda suçtan zarar gören kimsenin vazgeçmesi hukuku 
âmme davasını düşürür. Ancak kanunda hilafı yazılı olmadıkça 
cezanın infazına mâni olmaz. 

Maznunlardan biri hakkındaki dava veya şikâyetten vaz
geçme diğerlerine de sirayet eder. 

Kanunda yazılı haller müstesna olmak üzere, vazgeçme 
onu kabul etmiyen maznuna tesir etmez. 

Madde 100 — Umumî ve hususî afler, ve suçtan zarar göre
nin davadan veya şikâyetten vazgeçmesi ne zaptolunan eşyanın 
ne de malsandığına tediye olunan ağır ve hafif para cezalarının 
istirdadını icab etmez. 

Madde 104 — Hukuku âmme davasının* müruru zamanı, 
mahkûmiyet hükmü yakalama, tevkif, celb veya ihzar müzekke
releri, adlî makamlar huzurunda maznunun sorguya çekilmesi, 
maznun hakkında son tahkikatın açılmasına dair olan karar ve

ya C. Müddeiumumisi tarafından mahkemeye yazılan iddianame 
ile kesilir. 

Bu halde müruru zaman, kesilme gününden itibaren yeni
den işlemeğe başlar. Eğer müruru zamanı kesen muameleler 
müteaddid ise müruru zaman bunların en sonuncusundan itiba
ren tekrar işlemeğe başlar. Ancak bu sebepler müruru zaman 
müddetini 102 nci maddede ayrı ayrı muayyen olan müddetle
rin yarısının ilâvesile baliğ olacağı müddetten fazla uzatamaz. 

Madde 105 — Kanunun bir seneden aşağı müruru zaman 
müddeti tayin ettiği hallerde her türlü usulî muamele müruru 
zamanı keser. Ancak 103 üncü maddeye göre müruru zaman 
işlemeğe başladığı günden itibaren bir sene içinde mahkûmiyet 
hükmü verilmemiş olursa hukuku âmme davası müruru za
mana uğrar. 

Madde 106 — Bir suçtan dolayı yapılan ve müruru zamanı 
kesen muameleler o suçlarda her ne suretle olursa olsun işti
raki olup da aleyhlerinde takibat veya tahkikat yapılmamış olan 
kimseler hakkında dahi müruru zamanı keser. 

Madde 113 — Hükümlerde müruru zaman hükmün kat'ileş-
tiği veya infazın her hangi bir suretle inkıtaa uğradığı günden 
itibaren işlemeğe başlar. 

Madde 114 — İlâmın infazına müteallik mahkûma salahi
yetli merci tarafından kanun dairesinde tebliğ olunan her türlü 
muamele müruru zamanı keser. Bundan başka şahsî hürriyeti 
bağlayıcı cezalarda ilâmın infazı için mahkûmun yakalanması 
dahi müruru zamanı keser. 

Bir suçtan dolayı mahkûm olan kimse müruru zaman ce
reyan ettiği sırada mahkûm olduğu suç cinsinden diğer bir suç 
daha işlediği takdirde müruru zaman yine kesilmiş olur. 

Madde 115 — Âmme hizmetlerinden muvakkat memnuiyet 
yahut diğer bir ıskatı ehliyet cezası veya bir meslek ve sanatın 
tatili icrası sair cezalara zam ve ilâve edildiği veyahut bir hüküm 
neticesi olduğu takdirde ıskatı ehliyet ve tatili meslek ve sanat 
cezaları, onlar için muayyen olan müddetin iki misline muadil 
bir müddet geçmedikçe sakıt olmazlar ve işbu müruru zaman 
aslî mücazatın sakıt olduğu tarihten itibaren cereyana başlar. 

Madde 116 — Gerek hukuku âmme davasının ve gerek 
ceza hükümlerinin müruru zamanı 30 uncu madde mucibince 
hesap olunur. 

Madde 117 — Gerek dava ve gerek ceza müruru zamanı 
resen tatbik olunur ve bundan ne maznun ve ne de mahkûm 
vazgeçemezler. 

Madde 119 — Kanunda hilafı yazılı olmadıkça en çoğu 
50 liradan ibaret hafif para cezası tayin kılınmış olan kabahat 
failleri, duruşmadan evvel kabahat için muayyen para cezası
nın en yüksek haddini teşkil eden miktarı ile muhakeme mas
raflarını merciine ödiyerek hukuku âmme davasını ortadan kal
dırabilirler. 

Madde 122 — Yukarıki maddede yazılı ceza şahsî hürri
yeti bağlayıcı bir cezaya merbut olduğu halde buna mahkûm 
olan ve işlemiş olduğu cürümden dolayı nedamet etmekte ol
duğunu ihsas edecek surette iyi hali görülen kimse asıl cezasını 
çektiği veya ceza af ile ortadan kalktığı tarihten itibaren beş 
ve müruru zaman ile düşmüş olduğu surette düştüğü tarihten 
itibaren yedi sene geçtikten sonra memnu haklarının iadesini 
taleb edebilir. 

Eğer bu mahrumiyet ve ıskatı ehliyet cezaları diğer bir 
cezaya ilâveten tertib olunmamış ise memnu hakların iadesi 
ancak hüküm ilâmının kat'ileştiği tarihten itibaren beş sene son
ra istenebilir. 
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İKİNCİ KİTAP 
Cürümler 

Birinci Bab 
Devletin şahsiyetine karşı cürümler 

BİRİNCİ FASIL 

Devletin arsıulusal şahsiyetine karşı cürümler 

Madde 125 — Devlet topraklarının tamamını veya bir kıs
mını yabancı bir Devletin hâkimiyeti altına koymağa veya Dev
letin istiklâlini tenkise veya birliğini bozmağa veya Devletin 
hâkimiyeti altında bulunan topraklardan bir kısmını Devlet 
idaresinden ayırmağa matuf bir fiil işliyen kimse ölüm cezasile 
cezalandırılır. 

Madde 126 — Devlet aleyhine silâh kullanan veva Türkiye 
ile harp halinde bulunan bir devletin ordusunda hizmet kabul 
eden vatandaş müebbed ağır hapis cezasile cezalandırılır. Y a 
bancı devlet kuvvetlerine kumanda eden veya bunları sevk ve 
idareye müteallik bir vazife deruhde eden vatandaş hakkında 
ölüm cezası verilir. 

Harp esnasında düşman Devlet toprağında bulunup da bu 
devlet kanunlarının tahmil ettiği bir mecburiyeti ifa zaruretile 
mezkûr fiili işliyen kimseye ceza verilmez. 

Bu bab hükümlerine göre herhangi bir sebeple Türk va
tandaşlığı sıfatını kaybeden kimse dahi vatandaş hükmünde 
sayılır. 

Türkiye Devleti tarafından Devlet olarak tanınmış olmasa 
bile haklarında muharib muamelesi yapılan siyasî kümeler dahi 
Türkiye Devleti ile harp halinde bulunan Devlet gibi telâkki 
edilir. 

Madde 127 — Yabancı Devletin Türkiye Devleti aleyhine 
harp açması veya hasmane hareketlerde bulunması için yabancı 
ile anlaşan veya bu maksada matuf fiiller işliyen kimse on 
seneden aşağı olmamak üzere ağır hapis cezasile cezalandırılır. 

Harp vuku bulursa ölüm cezası hükmolunur. Hasmane ha
reket vukua gelirse müebbed ağır hapis cezası verilir. 

Türkiye Devletini bitaraflık ilânına veya bitaraflığın muha
fazasına veyahut harp ilânına mecbur kılmak veya mecbur kıl
mağa matuf muameleler yapmak için yabancı ile anlaşan kimse 
beş seneden on seneye kadar ağır hapis cezasile cezalandırılır. 

Bu anlaşma matbuatla propaganda yapmak için vaki olmuş 
ise hükmolunacak ceza üçte bire kadar artırılır. 

Millî menfaatler aleyhine hareketlerde bulunmak maksadile 
yabancıdan velevki bilvasıta olsun kendisi veya başkaları için 
para veya herhangi bîr menfaat veya vaid kabul eden vatandaş 
eğer fiil daha ağır bir cürüm teşkil etmiyorsa üç seneden on 
seneye kadar ağır hapis ve beş yüz liradan iki bin liraya ka
dar ağır para cezasile cezalandırılır. 

Aynı ceza para veren veya sair menfaat temin veya va
deden yabancı hakkında da tatbik olunur. 

Aşağıdaki hallerde ceza üçte birden aşağı olmamak üzere 
artırılır. 

1 - Fiil harp esnasında işlenmiş ise, 
2 - Para veya menfaat matbuat vasıtasile propaganda yap

mak için verilmiş veya vadedılmiş ise. 
Madde 128 — Türkiye Devletini harp tehlikesine maruz 

kılacak şekilde Hükümetin tasvibi olmaksızın yabancı bir Devlet 
aleyhine asker toplıyan veya diğer hasmane hareketlerde bu
lunan kimse beş seneden on iki seneye kadar ağır hapis ceza
sile cezalandırılır. Eğer harp vukua gelirse müebbed ağır hapis 
cezasile cezalandırılır, 

Hasmane hareketler, yalnız yabancı bir Hükümet ile mü
nasebeti bozacak veya Türkiye Devletini veya Türk vatandaş
larını mukabele bilmişle maruz kılacak mahiyette ise verilecek 
ceza iki seneden sekiz seneye kadar ağır hapistir. 

Siyasî münasebet münkati olur veya mukabele bilmisil 
vukua gelirse verilecek ceza üç seneden on seneye kadar ağır 
hapistir. 

Madde 129 — Harp zamanında Türkiye Devleti zararına, 
düşmanın askerî hareketlerini kolaylaştırmak veya Türkiye 
Devletinin askerî hareketlerine zarar vermek maksadile yabancı 
ile anlaşan veyahut bu maksadlara matuf fiiller işliyen kimse 
on seneden aşağı olmamak üzere ağır hapis cezasile cezalan
dırılır. Maksadı hasıl olursa ölüm cezası verilir. 

Harp zamanında düşman Devlete iaşe maddeleri veya 
Türkiye Devletinin zararına kullanılabilecek sair şeyler veren 
kimse bunları bilvasıta vermiş olsa bile beş seneden aşağı 
olmamak üzere ağır hapis cezasile cezalandırılır. 

Harp zamanında düşman Devlet lehine yapılan istikrazlara 
ve her ne suretle olursa olsun tediyelere iştirak eden veya 
buna müteallik muameleleri kolaylaştıran kimse beş seneden 
aşağı olmamak üzere ağır hapis cezasile cezalandırılır. 

Harp zamanında ve ikinci fıkrada yazılı haller haricinde 
nerede bulunursa bulunsun düşman Devlet tebaasile veyahut 
düşman Devlet topraklarında oturan diğer kimseler ile bilvasıta 
olsa dahi, ticaret yapan yurddaş veya Türkiyede bulunan ya
bancı iki seneden on seneye kadar ağır hapis ve bin liradan 
aşağı olmamak üzere eşya değerinin beş misline müsavi ağır 
para cezasile cezalandırılır. 

ikinci ve üçüncü fıkra hükümleri fiili hariçte işliyen yaban
cılar hakkında tatbik olunmaz. 

Madde 130 — Harp zamanında Devletin silâhlı kuvvetle
rinin veya ahalinin ihtiyaçları için Devlet veya diğer bir âmme 
müessesesile veya âmme hizmetlerini ifa veya âmme ihtiyaç
larını temin eden bir müessese ile iş yapmak veya eşya ver
mek üzere iltizam ettiği taahhüdleri kısmen veya tamamen ifa 
etmiyen kimse üç seneden on iki seneye kadar ağır hapis ceza
sile beraber bin liradan aşağı olmamak üzere taahhüdü veçhile 
yapacağı iş veya vereceği eşya değerinin üç misline müsavi 
ağır para cezasile cezalandırılır. 

Taahhüdün kısmen veya tamamen ifa edilmemesi taksirden 
ileri gelmiş ise ceza yarıya kadar indirilir. 

Aynı hükümler, taahhüdün ifa edilmemesine sebebiyet 
veren ikinci veya daha sonraki derecedeki müteahhidlerle mu
tavassıtlar ve müteahhidlerin mümessilleri hakkında da tatbik 
olunur. 

Harp zamanında yukarıki fıkralarda yazılı taahhüdlerin 
icrasında hile yapan kimseler on seneden aşağı olmamak üzere 
ağır hapis cezasile beraber iki bin liradan aşağı olmamak üze
re taahhüdü veçhile yapacağı iş veya vereceği eşya değerinin 
beş misline müsavi ağır para cezasile cezalandırılır. 

Madde 131 — Askerî olan veya Devletin müsellâh kuvvet
lerinin hizmetine tahsis edilmiş bulunan gemileri, hava vasıta
larını, nakil vasıtalarını, yolları, müesseseleri, depoları ve diğer 
askerî tesisatı -bunlar henüz ikmal edilmemiş olsalar bile- kıs
men veya tamamen velev muvakkat bir zaman için olsun tah-
rib eden veya kullanılmıyacak bir hale getiren kimse sekiz 
seneden aşağı olmamak üzere ağır hapis cezasile cezalandırılır. 

Aşağıdaki hallerde ölüm cezası verilir: 
1 - Fiil , Türkiye ile harp halinde bulunan bir Devletin 

menfaati için işlenmiş olursa, 
2 - Fii l Devletin harp hazırlıklarını veya harp kudret ve 

kabiliyetini veya askerî hareketlerini tehlikeye koymuş ise. 
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Fiil bunları elinde bulunduran veya muhafazası veyahut 
nezareti ile mükellef olan kimsenin kusuru neticesi vukua gel
miş veya sadece kolaylaşmış olursa o kimse hakkında bir 
seneden beş seneye kadar ağır hapis cezası hükmolunur. 

Madde 132 — Devletin emniyetine veya dahilî, yahut 
beynelmilel siyasî menfaatlerine taallûk eden evrak veya vesi
kaları tamamen veya kısmen yok eden, tahrib eden veya üzer
lerinde sahtelik yapan veyahut muvakkaten de olsa bunları 
tahsis olundukları yerden başka bir yerde kullanan, hile ile 
alan veya çalan kimse sekiz seneden aşağı olmamak üzere 
ağır hapis cezasile cezalandırılır. 

Gizli kalması Devletin emniyeti ve yukarıda yazılı menfaat
leri icabından olan malûmatı istihsal eden kimse üç seneden 
on seneye kadar ağır hapis cezasile cezalandırılır. Bu bab 
hükümlerine nazaran Devletin menfaatleri namına gizli kalması 
lâzımgelen malûmat arasında, dahilî veya beynelmilel siyasî 
sebeplerle neşrolunmıyan Hükümet muamelelerinin ihtiva ettiği 
malûmat da dahildir. 

Salahiyetli makamların neşir veya işaasını menettiği 
malûmatı istihsal eden kimse iki seneden sekiz seneye kadar 
ağır hapis cezasile cezalandırılır. 

Yukarıki fıkralarda yazılı fiiller Devletin harp hazırlıklarını 
veya harp kudret veya kabiliyetini veya askerî hareketlerini 
tehlikeye koymuşsa ölüm cezası verilir. 

Madde 133 — Devletin emniyeti veya dahilî veya beynel-
milel siyasî menfaatleri icabından olarak gizli kalması lâzımge-
len malûmatı, siyasî veya askerî casusluk maksadile istihsal 
eden kimse on beş seneden aşağı olmamak üzere ağır hapis 
cezasile cezalandırılır. 

Aşağıdaki hallerde ölüm cezası verilir: 
1 - Fiil Türkiye ile harp halinde bulunan bir Devletin 

menfaati namına işlenmiş ise, 
2 — Fiil, Devletin harp hazırlıklarına veya harp kudret 

veya kabiliyetini veya askerî hareketlerini tehlikeye koymuş 
ise, 

Salâhiyet makamların neşir veya işaasını menettikleri 
malûmatı siyasî veya askerî casusluk maksadile istihsal eden 
kimse on seneden aşağı olmamak üzere ağır hapis cezasile 
cezalandırılır. 

Yukarıki fıkrada yazılı fiil, Türkiye ile harp halinde bulu
nan bir Devletin menfaatine işlenmiş ise müebhed ağır hapis 
cezası hükmolunur. I 

Yukarıki iki fıkrada yazılı fiil, Devletin harp hazırlıklarını 
veya harp kudret ve kabiliyetini veya askerî hareketlerini tehli
keye koymuş ise ölüm cezası verilir. 

Madde 134 — 132 ve 133 üncü maddelerde yazılı cürüm
lerin icrası, evrak veya vesikaları elinde bulunduran veya ma
lûmata malik olan kimsenin taksiri neticesi mümkün kılınmış 
veya sadece kolaylaştırılmış olursa bu şahıs hakkında bir 
seneden beş seneye kadar ağır hapis cezası hükmolunur. 

Fiil , Devletin harp hazırlıklarını veya harp kudret ve kabi
liyetini yahut askerî hareketlerini tehlikeye koymuş ise üç se
neden on beş seneye kadar ağır hapis cezası verilir. 

Bu cürümlerin icrası Devletin askerî menfaati icabından 
olarak girilmesi menedilmiş olan yerlerin veya toprak, su veya 
hava mıntakalarının muhafazası ve nezaretile mükellef olan 
kimsenin taksiri neticesi mümkün kılınmış veya sadece kolay
laştırılmış ise aynı ceza hükmolunur. 

Madde 135 — Her k im: 
1 - Devletin askerî menfaati icabı olarak girilmesi men

edilmiş olan yerlere veya toprak, su veya Kava mıntakalarına 
gizlice veya iğfal ile girerse, 

2 - 132 nci maddenin iki, üç, dört ve beşinci fıkralarında 
yazılı malûmatı tedarik etmiye yarıyan ve elde bulundurulması 

için makbul sebep gösterilemiyen vesikalarla veya diğer her 
hangi bir şey ile yakalanırsa, 

Bir seneden beş seneye kadar ağır hapis cezasile ceza
landırılır. 

Yukarıki bendlerde yazılı fiülerden biri harp zamanında 
işlenirse verilecek ceza üç seneden on seneye kadar ağır 
hapistir. 

Madde 136 — 132 nci maddenin iki, üç, dört ve beşinci 
fıkralarında yazılı gizli kalması lâzımgelen malûmatı ifşa eden 
kimseler beş seneden aşağı olmamak üzere ağır hapis cezasile 
cezalandırılır. 

Fiil harp zamanında işlenmiş veya Devletin harp hazırlık
ları veya harp kudret ve kabiliyetini veya askerî hareketlerini 
tehlikeye koymuş ise ağır hapis cezası on seneden aşağı 
olamaz. 

Suçlu, siyasî veya askerî casusluk maksadile hareket etmiş 
ise bu maddenin birinci fıkrasında yazılı halde müebbed ağır 
hapis ve ikinci fıkrasındaki halde ölüm cezasına mahkûm edilir. 

Bu cezalar bu maddede yazılı olan malûmatı istihsal eden 
kimseler hakkında da tatbik olunur. 

Eğer fiil suçlunun taksiri neticesi vukubulmuş ise birinci 
fıkrada yazılı halde altı aydan iki seneye ve ikinci fıkradaki 
hallerden birinin mevcudiyeti takdirinde üç seneden on beş se
neye kadar ağır hapis cezası verilir. 

Madde 137 — Salahiyetli makamların neşir ve işaasını 
menettikleri malûmatı ifşa eden kimse üç seneden aşağı olma
mak üzere ağır hapis cezasile cezalandırılır. 

Fiil harp zamanında işlenir veyahut Devletin harp hazırlık
larını veya harp kudret ve kabiliyetini veya askerî hareketleri
ni tehlikeye koyarsa verilecek ağır hapis cezası on seneden 
aşağı olamaz. 

Suçlu, siyasî veya askerî casusluk maksadile hareket etmiş 
ise bu maddenin birinci fıkrasında yazılı halde on beş sene
den aşağı olmamak üzere ağır hapis cezasına mahkûm edilir. 

İkinci fıkrada yazılı hallerde ölüm cezası verilir. 
Bu cezalar bu maddede yazılı olan malûmatı istihsal etmiş 

olanlar hakkında da tatbik olunur. 
Eğer fiil suçlunun taksiri neticesi vuku bulmuş ise birinci 

fıkrada yazılı halde altı aydan iki seneye ve ikinci fıkradaki 
hallerden birinin mevcudiyeti takdirinde üç seneden on beş 
seneye kadar ağır hapis cezası verilir. 

Madde 138 - Vazifesi veya hizmeti dolayısile öğrendiği 
ve Devletin emniyeti icabı olarak gizli kalması lâzımgelen fennî 
keşif veya ihtiraları yahut sınaî yenilikleri, kendisinin veya 
başkasının menfaatine olarak kullanan memur veya âmme hiz
metini ifa ile mükellef olan kimse beş seneden aşağı olmamak 
üzere ağır hapis ve bin liradan aşağı olmamak üzere ağır para 
cezasile cezalandırılır. 

Eğer fiil Türkiye ile harp halinde bulunan bir Devletin men
faati için işlenir veya Devletin harp hazırlıklarını veya harp 
kudret ve kabiliyetini veya askerî hareketlerini tehlikeye koyar
sa suçlu ölüm cezasile cezalandırılır. 

Türkiye Devleti tarafından yabancı bir memlekette Devlet 
işlerini görmiye memur edilen kimse, kendisine verilen vazife
yi sadakatle ifa etmezse bu fiilden millî menfaate zarar gele
bildiği takdirde beş seneden aşağı olmamak üzere ağır hapis 
cezasile cezalandırılır. 

129 uncu madde ile ondan sonraki maddelerde ve 153 ve 
161 inci maddelerde yazılı cürümler harp için Türkiye Devletile 
aralarında ittifak veya iştirak olan bir Devletin zararına işlen
diği takdirde dahi tatbik olunur. 

Bundan evvelki fıkrada yazılı cürümlerin işleneceğini haber 
alıp da zamanında Devlet memurlarına haber vermeği ihmal 
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edenler, cürüm teşebbüs derecesinde kalsa bile, altı aydan az 
olmamak üzere hapsolunur. 

Madde 139 — Harp zamanında Devletin selâmeti namına 
neşrolunan emir ve kararlara kasden muhalif harekette bulunan
lar bir seneden altı seneye kadar ağır hapse mahkûm olurlar. 

Madde 140 — Hariçte Devletin itibar veya nüfuzunu kıra
cak şekilde Devletin dahilî vaziyeti hakkında yabancı bir mem
lekette asılsız, mübalâğalı veya maksadı mahsusa müstenid 
havadis veya haberler yayan veya nakleden veya millî menfa
atlere zarar verecek her hangi bir faaliyette bulunan yurddaş 
beş seneden aşağı olmamak üzere ağır hapse konulur. 

Madde 141 — Memleket dahilinde içtimaî bir zümrenin 
diğerleri üzerinde tahakkümünü, şiddet kullanmak suretile tesis 
etmeğe veya içtimaî bir zümreyi şiddet kullanacak ortadan kal
dırmağa veya memleket dahilinde teşekkül etmiş iktisadî veya 
içtimaî nizamları şiddet kullanarak devirmeğe matuf cemiyetleri 
tesis eden, teşkil eden, tanzim eden veya sevk ve idare eden 
kimse beş seneden on iki seneye kadar ağır hapis cezasile 
cezalandırılır. 

Memleket dahilinde cemiyetin siyasî ve hukukî her hang-i 
bir nizamını şiddet kullanarak ortadan kaldırmak gayesile ce-
miyetler tesis eden, teşkil eden, tanzim eden, veya sevku 
idare eyliyen kimseye de aynı ceza verilir. 

Bu cemiyetlere iştirak eden kimse bir seneden üç seneye 
kadar ağır hapis cezasile cezalandırılır. 

Yukarıki fıkralarda gösterilen haller haricinde memlekette 
millî hissiyatı sarsmağa veya zayıflatmağa matuf cemiyetleri te-
sis eden, teşkil eden, tanzim eden veya sevku idare eden 
kimse bir seneden üç seneye kadar ağır hapis cezasile ceza
landırılır. 

Mezkûr cemiyetlere iştirak eden kimseye altı aydan iki se
neye kadar hapis cezası verilir. 

Dağılmaları emredilmiş olan yukarıda yazılı cemiyetleri 
sahte nam altında^veya muvazaa şeklinde olsa dahi yeniden 
teşkil edenler hakkında verilecek cezalar üçte birden eksik 
olmamak üzere artırılır. 

Madde 142 — Memleket dahilinde içtimaî bir zümrenin 
diğerleri üzerinde tahakkümünü şiddet kullanmak suretile tesis 
etmek veya içtimaî bir zümreyi şiddet kullanarak ortadan kal
dırmak veya memleket dahilinde teşekkül etmiş iktisadî veya 
içtimaî nizamları şiddet kullanarak devirmek yahut memleketin 
siyasî ve hukukî herhangi bir nizamını yıkmak için propaganda 
yapanjkimse*bir seneden beş seneye kadar ağır hapis cezasile 
cezalandırılır 

Propagandajmillî hissiyatıTsarsmak'veya zayıflatmak için 
yapılırsa ceza altı aydan iki seneye kadar hapistir. 

Yukarıki hükümlerde yazılı fiilleri medhü istihsaneden kimse 
de aynı cezaya mahkûm olur. 

Madde 143 — Hükümetin müsaadesi olmaksızın" beynel
milel mahiyeti haiz olan veya kökü memleket dışında bulunan 
cemiyetleri veya müesseseleri veya bunların şubelerini mem
leket dahilinde tesis eden, teşkil eden, tanzim eden veya sevku 
idare eden kimse on beş g ü n d e n altı aya kadar hapis ve beş 
yüz liradan iki bin liraya kadar ağır para cezasile cezalandırılır. 

Müsaade, sahte veya noksan beyanat ile alınmış ise faili 
bir seneden beş seneye kadar hapis ve bin liradan aşağı ol-
mamak üzere ağır para cezasile cezalandırılır. 

Müsaade alınmaksızın teşkil edilmiş olan böyle bir cemi
yete veya müesseseye veya bunların şubelerine memleket da
hilinde iştirak eden kimse yüz liradan bin liraya kadar ağır 
para cezasile cezalandırılır. 

Memleket dışındaki cemiyet ve müesseselere Hükümetin 
müsaadesi olmaksızın iştirak eden memleket dahilinde mukim 
vatandaşa da aynı ceza verilir, 

Madde 144 — Türkiye ile harp halinde bulunan bir Devlet
ten akademik derece veya şerefler, unvan veya nişanlar ve sair 
fahrî rütbeler; mezkûr derece, şeref, unvan ve nişanlara ve rüt
belere aid maaş veya sair menfaatler kabul eden vatandaş bir 
seneye kadar hapis cezasile cezalandırılır. 

Madde 145 — Türk bayrağını veya Devletin diğer bir hâ
kimiyet alâmetini tahkir kasdile bulunduğu yerden söküp kal
dıran veya yırtan, bozan, yahut diğer her hangi bir suretle 
tezlil eden kimse, bir seneden üç seneye kadar hapsolunur. 

Ceza Kanununun tatbikatında Türk bayrağından maksad 
Devletin resmî bayrağile millî renkleri taşıyan her hangi bir 
bayraktır. 

Bayraktan başka her hangi bir şey üzerinde bulunan millî 
renkleri tahkir kasdile bulunduğu yerden söküp kaldıran veya 
yırtan, bozan yahut diğer her hangi bir suretle tezlil eden 
kimse hakkında da aynı ceza verilir. 

Bu maddede yazılı cürüm yabancı bir memlekette bir Türk 
tarafından işlenirse, ceza üçte birden eksik olmamak üzere 
artırılır. 

Madde 148 — Her kim bir yabancının hizmetinde veya 
onun lehinde çalışmak üzere Hükümetin tasvibi olmaksızın 
memleket dahilinde yurddaşlardan asker yazar veya bunları 
silâhlandırırsa üç seneden altı seneye kadar ağır hapis ceza
sile cezalandırılır. 

Asker yazılanlar veya silâhlandırılanlar arasında, hizmet 
halinde olan askerler veya henüz askeri mükellefiyete tâbi 
bulunan kimseler varsa ceza üçte birden aşağı olmamak üzere 
artırılır. 

Madde 153 — Askerleri kanunlara karşı itaatsizliğe veya 
yeminlerini bozmağa veya askerî inzibat vazifelerini veya as
kerlik sanatlarına dahil diğer vazifelerini ihlâle teşvik eden 
veya kanunlara, yeminlerine, inzibat veya sair askerî vazifelere 
muhalif hareketleri medhü istihsan yolunda asker önünde sözler 
sarfeden kimse, fiil daha ağır bir cürüm teşkil etmediği tak
dirde yalnız bundan dolayı bir seneden üç seneye kadar ağır 
hapis cezasile cezalandırılır. 

Fiil alenen işlenmiş ise, verilecek ceza iki seneden beş se
neye kadar ağır hapistir. 

Fiil , harp zamanında işlenmiş ise, ceza üçte birden eksik 
olmamak üzere artırılır. 

Fiil : 
1 - Matbuat vasıtasile veya her hangi bir propaganda 

vasıtasile; 
2 - Umumî veya umuma açık bir mahalde ve birden zi

yade kimseler huzurunda; 
3 - Toplanılan mahal veya içtimaa iştirak edenlerin adedi 

veya toplantının mevzuu ve gayesi itibarile hususî mahiyeti 
haiz olmıyan bir içtimada işlenmiş olursa Ceza Kanununun 
tatbikında alenî olarak işlenmiş sayılır. 

Zabıta kuvvetlerine karşı bu fiilleri işliyenler hakkında da 
aynı hükümler tatbik olunur. 

Madde 159 — Türklüğü, Büyük Millet Meclisini, Cumhuri
yeti, Hükümetin manevî şahsiyetini alenen tahkir ve tezyif 
edenler bir seneden altı seneye kadar ağır hapis cezasile 
cezalandırılır. 

Devletin silâhlı kuvvetlerini veya adliyenin manevî şahsi
yetini alenen tahkir ve tezyif edenlere de aynı ceza verilir. 

Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına alenen söğenler altı ayı 
geçmemek üzere hapsolunur ve otuz liradan yüz liraya kadar 
ağır para cezasile cezalandırılır. 

Türklüğü tahkir ve tezyif, yabancı memlekette bir Türk 
tarafından işlenirse ceza üçte birden eksik olmamak üzere 

artırılır. 
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Madde 160 — 157 nci maddede yazılı suçu işliyenlerle 
Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına alenen söğenler hakkında 
takibat yapmak salâhiyeti doğrudan doğruya Cumhuriyet 
Müddeiumumilerine aiddir. 

158 inci maddede yazılı hal ile 159 uncu maddenin birinci 
ve ikinci fıkralarında yazılı Hükümetin veya Adliyenin manevî 
şahsiyetini veya Cumhuriyeti alenen tahkir ve tezyif hallerinde 
takibat yapılması Adliye Vekâletinin iznine bağlıdır. 

159 uncu maddenin birinci fıkrasında yazılı Türklüğü veya 
Büyük Millet Meclisini alenen tahkir ve tezyif hallerinde takibat 
yapılması Büyük Millet Meclisi Reisinin ve bulunmadığı takdirde 
reise vekâlet eden zatın ve Devletin silâhlı kuvvetlerini tahkir ve 
tezyif edenler hakkında takibat yapılması Millî Müdafaa Vekâ
letinin iznine bağlıdır. 

Madde 161 — Harp esnasında âmmenin telâş ve heyeca
nını mucib olacak veya halkın maneviyatını kıracak veya düş
man karşısında milletin mukavemetini azaltacak şekilde asılsız, 
mübalâğalı veya maksadı mahsusa müstenid havadis veya ha
berler yayan veya nakleden veya millî menfaatlere zarar vere
cek her hangi bir faaliyette bulunan kimse beş seneden aşağı 
olmamak üzere ağır hapse konulur. 

Eğer fiil : 
1 - Propaganda ile veya askerlere tevcih olunarak işlen

mişse; 
2 - Suçlu tarafından bir yabancı ile anlaşma neticesi yapıl

mışsa verilecek ceza, on beş seneden eksik olmamak üzere 
ağır hapistir. 

Eğer fiil, düşmanla anlaşma neticesi işlenmiş ise, cezası 
müebbed ağır hapistir. 

Harp zamanında düşman karşısında milletin mukavemetini 
tehlikeye maruz kılacak şekilde kambiyoların tedavül kıymetini 
düşürmiye veya resmî veya hususî kıymetli evrakın piyasası 
üzerinde bir tesir yapmağa matuf hareketlerde bulunan kimse 
beş seneden aşağı olmamak üzere ağır hapis ve üç bin liradan 
aşağı olmamak üzere ağır para cezasile cezalandırılır. 

Eğer fiil : 
Suçlu tarafından bir yabancı ile anlaşma neticesi yapılmışsa 

ağır hapis cezası on seneden ve düşmanla anlaşma neticesi 
işlenmişse on beş seneden aşağı olamaz. 

Madde 168 — Her kim 125, 131, 146, 147, 149 ve 156 nci 
maddelerde yazılı cürümleri işlemek için silâhlı cemiyet ve çete 
teşkil eder yahut böyle bir cemiyet ve çetede amirliği ve ku
mandayı ve hususî bir vazifeyi haiz olursa on seneden aşağı 
olmamak üzere ağır hapis cezasına mahkûm olur. 

Cemiyet ve çetenin sair efradı beş seneden on seneye ka
dar ağır hapisle cezalandırılır. 

Madde 171 — 125, 131, 133, 146, 147, 149 ve 156 nci madde
lerde yazılı cürümlerden birini veya bazılarını hususî vasıtalarla 
işlemek üzere bir kaç kişi aralarında gizlice ittifak ederlerse bun
lardan her biri aşağıda yazılı cezaları görür. 

1 - Yukarıdaki fıkrada yazılı ittifak 125, 131, 133, ve 156 nci 
maddelerde yazılı cürümlerin yapılmasına dair ise sekiz sene
den on beş seneye kadar ağır hapis cezası hükmolunur. 

2 - Bu ittifak 146 ve 147 nci maddelerde gösterilen cürüm
lerin icrasına müteallik ise dört seneden on iki seneye ve 149 uncu 
maddede gösterilen cürümlerin icrasına aid ise üç seneden ye
di seneye kadar ağır hapis cezası verilir. 

Cürmün icrasına ve kanunî takibata başlanmazdan evvel 
bu ittifaktan çekilenler ceza görmezler. 

Madde 172 — 64 ve 65 inci maddelerde yazılı haller ha
ricinde her kim meydanlarda ve toplanma mahallerinde alenen 
ahaliyi 125, 131, 146, 147, 149 ve 156 nci maddelerdeki cürüm
lerden birini işlemeğe tahrik ederse yalnız bu hareketinden 

dolayı, eğer tahrik ettiği fiil 125, 131 ve 156 nci maddelerdeki 
fiillerden ise üç seneden beş seneye kadar ve 146, 147 ve 
149 uncu maddelerdeki fiillerden ise iki seneden dört seneye 
kadar ağır hapis cezası hükmolunur ve her iki takdirde elli 
liradan aşağı olmamak üzere ağır para cezası alınır. 

Kanunun birinci babında yazılı cürümlerin icrası zamanın
da cürüm faili başka bir cürüm daha işlemiş olduğu surette 78 
inci maddenin tatbikından hâsıl olacak ceza altıda bir miktar 
artırılır. 

Madde 173 — 127 nci maddenin 3 ve 4üncü fıkralarile 138 
inci maddenin dördüncü fıkrasında ve 128, 140, 143 ve 161 inci 
maddelerde yazılı cürümler hakkında takibat yapılması Adliye 
Vekâletinden izin verilmesine bağlıdır. 

Ceza kanununa göre harp zamanı tabirinde, eğer harp 
vukua gelmiş ise, seferberlik zamanı da dahildir. 

Birinci babda yazılı cürümler için hükmolunacak ağır hapis 
cezalarına emniyeti umumiye nezareti altına alınmak cezası da 
ilâve olunur. 

Madde 181 — Bir memur, memuriyetine aid vazifeyi sui
istimal ederek veyahut kanunen icab eden usul ve şartlara 
riayet etmiyerek bir kimseyi şahsî hürriyetinden mahrum eder
se bir seneden üç seneye kadar hapis cezası verilir. 

Eğer bu fiile 179 uncu maddenin ikinci fıkrasile 180 inci 
maddenin birinci fıkrasında yazılı hallerden biri inzimam etmiş 
ise ceza üç seneden beş seneye kadar hapistir. 

180 inci maddenin son fıkrasında yazılı halde ceza altıda 
birden yarıya kadar indirilir. 

Madde 188 — Bir kimse bir şeyi işlemek veya işlemesine 
müsaade etmek yahut o şeyi işlememeye mecbur etmek için 
diğer bir şahsa cebrü şiddet gösterir veya onu tehdid ederse 
bir seneye kadar hapis ve 30 liradan 50 liraya kadar ağır pa
ra cezasına mahkûm olur. 

Eğer o kimse tasavvur ettiği maksadı istihsal etmiş ise 
hapis cezası bir aydan on sekiz aya ve ağır para cezası 20 
liradan 100 liraya kadardır. 

Eğer bu cebrü şiddet veya tehdid hususları silâh ile yahut 
kendini tanınmıyacak bir hale koyarak yahut bir kaç kişi tara
fından birlikte yahut imzasız bir mektup yahut hususî işaret
lerle yahut mevcud veya mefruz bazı gizli cemiyetlerin husule 
getirdikleri tehdid kuvvetinden istifade ile işlenmiş ise iki se
neden beş seneye kadar hapis cezası hükmolunur. 

Eğer bununla arzu olunan maksad istihsal olunmuş ise 
beş seneye kadar ağır hapis cezası verilir ve ayrıca beş sene 
emniyeti umumiye nezareti altına konulabilir. 

İKİNCİ FASIL 

İrtikâb 

Madde 209 — Memurlardan her kim memuriyet sıfatını 
veya memuriyetine aid vazifeyi suiistimal suretile kendisine 
veya başkasına bigayrihakkın para itasına ve sair menfaatler 
temin veya vadine bir kimseyi icbar ederse üç seneden beş 
seneye kadar hapis ve o kadar müddet memuriyetten mahrumiyet 
cezalarile cezalandırılır. 

Eğer bigayrihakkın ita veya vadolunan para ve menfaatin 
miktar ve kıymeti az ise hapis ve mahrumiyet cezalarının 
yarısı indirilir. 

Madde 210 — Memurlardan her kim memuriyet sıfatını 
veya memuriyetine aid vazifeyi suiistimal suretile kendisine 
veya başkasına bigayrihakkın para itasına ve sair menfaatler 
temin veya vadine bir kimseyi ikna ederse bir seneden üç 
seneye kadar hapis ve memuriyetinden muvakkaten mahrumiyet 
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cezalarile cezalandırılır. Eğer memur kanunen alınmaması 
lâzımgelen bir şeyi diğerin hatasından bilistifade almış bulu
nursa altı aydan üç seneye kadar hapsolunur. 

Eğer bigayrihakkın vadü ita veya temin olunan para veya 
menfaat miktar ve kıymetçe az ise hapis ve mahrumiyet ceza
larının yarısı indirilir. 

Madde 228 — Devlet memurlarından her kim bir şahıs 
veya memur hakkında memuriyetine aid vazifeyi suiistimal ile 
kanun ve nizamın tayin ettiği ahvalden başka suretle keyfî bir 
muamele yapar veya yapılmasını emreder veya ettirirse bir 
aydan bir seneye kadar hapse mahkûm olur ve bunda hususî 
bir maksadı dahi mevcud olduğu anlaşılırsa cezası üçte bire 
kadar artırılır. 

Memuriyetinin icrasında lüzumsuz yere sert muamelelerle 
bir şahsın kanun hükmüne veya Hükümetin emirlerine itaat 
etmemesine sebep olan memur dahi aynı ceza ile cezalandırılır. 

Madde 237 — Kanunun evlenmelerini menettiği kimselerin 
bu memnuiyetlerini bildikleri halde akidlerini yapan evlenme 
memurlarile bu suretle evlenenler ve bunları evlenmiye sevke-
den veya evlenmelerine rıza gösteren veli veya vasileri üç 
aydan iki seneye kadar hapsolunurlar. 

Kanunî şartlara riayet etmeksizin evlenme kâğıdı veren 
memur, bir aydan üç aya kadar hapsolunur. 

Evlenme akdinin kanuna göre yapılmış olduğunu gösteren 
kâğıdı görmeden bir evlenme için dinî merasim yapanlar hak
kında da bundan evvelki fıkrada yazılı ceza verilir. 

Aralarında evlenme akdi olmaksızın evlenmenin dinî mera
simini yaptıran erkek ve kadınlar iki aydan altı aya kadar 
hapis cezasile cezalandırılır. 

Erkek evli olduğu takdirde verilecek ceza altı aydan üç 
seneye kadar hapistir. Erkeğin evli olduğunu bilen kadına da 
aynı ceza verilir. 

Muhtarlar aralarında evlenme akdi yok iken evlenmenin 
dinî merasimini yaptıklarına muttali oldukları kimseleri salahi
yetli makama bildirmeğe mecburdurlar. Bu hususta ihmal göste
renler beş liradan yüz liraya kadar ağır para cezasile cezalan
dırılır ve tekerrürü halinde ayrıca bir aya kadar hapsolunurlar. 

Madde 253 — Her kim bir rütbe veya memuriyetin veya 
bir meslekin resmî elbisesini salâhiyeti olmaksızın alenen 
giyer ve haiz olmadığı nişan ve madalyaları talik ederse bir 
seneye kadar hapse ve 250 liraya kadar ağır para cezasına 
mahkûm olur ve eğer böyle bir elbise giymek suretile elbi
senin delâlet etliği meslek ve memuriyete müteferri mevaddı 
icra ederse üç aydan aşağı olmamak üzere hapis olunur. 

Siyasî partinin takib ettiği prensiplerin remzi olan alâmet 
ve işaretleri o partinin şerefini kıracak yerde kullananlarla parti
den müsaade almaksızın kitap, gazete, mecmua veya Matbuat 
Kanununa göre matbua sayılan diğer şeyler üzerine veya sina-
ma şeridlerine bunların muhteviyatını partiye mal edici mana
da koyanlar altı aya kadar hapis veya on liradan 200 liraya 
kadar ağır para cezasile cezalandırılırlar. Bu hususta takibat 
icrası alâkalı siyasî parti Genel Sekreterliğinin şikâyetine 
bağlıdır. 

Kızılay Cemiyetine aid alâmet ve işaretleri, Kızılay Cemi
yetinin rızası olmaksızın her hangi bir matbua veya evrak 
ve sair eşya üzerine koymak veya resim veya hakketmek 
veya her ne suretle olursa olsun o alâmet ve işaretleri temsil 
veya tecessüm ettirmek suretile kullananlar üç aya kadar ha
pis veya beş liradan yüz liraya kadar ağır para cezasile 
cezalandırılırlar. Bu hususta takibat icrası Kızılay Cemiyeti 
Umumî Merkezinin şikâyetine bağlıdır. 

Madde 267 — Yukarıki maddede beyan olunan fiiller bir 
vazifenin ifasından dolayı olmayıp da vazife esnasında vaki o-
lursa tayin olunacak ceza üçte birinden yarısına kadar 
indirilir. 

Madde 276 — Bir kimse muhafaza edilmek üzere kendisine 
resmen teslim olunan merhun veya mahcuz veya h e r h a n g i 
bir sebeple vaz'ıyed edilmiş olan malları kendisinin veya baş
kasının menfaati için saklar, sahibine veya başkalarına verir 
veya tebdil veya lâzımgelenlere teslimden imtina ederse üç 
aydan iki seneye kadar hapis ve otuz liradan üç yüz lira
ya kadar ağır para cezasile cezalandırılır. 

Eğer suçlu merhun veya mahcuz veya her hangi bir se
beple vaz'ıyed edilmiş olan eşyanın sahibi ise verilecek ceza 
bir seneye kadar hapis ve on liradan yüz elli liraya kadar 
ağır para cezasıdır. 

Eğer cürüm muhafızın ihmalinden veya tedbirsizliğinden 
ileri gelmiş ise muhafız hakkında beş liradan yüz liraya kadar 
ağır para cezası hükmolunur. 

Eğer eşyanın kıymeti az ise veya cürmün faili eşyayı veya 
bedelini takibata başlamazdan evvel geri verirse ceza altıda 
birden üçte bire kadar indirilir. 

Madde 279 — Ceza Kanununun tatbikatında: 
1 - Devamlı veya muvakkat surette teşriî, idarî veya adlî 

bir âmme vazifesi gören Devlet veya diğer her türlü âmme 
müesseseleri memur, müstahdemleri; 

2 — Devamlı veya muvakkat, ücretsiz veya ücretli, ihtiyarî 
veya mecburî olarak teşriî, idarî veya adlî bir âmme vazifesi 
gören diğer kimseler memur sayılır. 

Ceza Kanununun tatbikatında âmme hizmeti görmekle 
muvazzaf olanlar: 

1 - Devamlı veya muvakkat surette bir âmme hizmeti gö
ren Devlet veya diğer âmme müessesesinin memur ve müs
tahdemleri; 

2 - Devamlı veya muvakkat, ücretli veya ücretsiz ihtiyarî 
veya mecburî surette bir âmme hizmeti gören diğer kimselerdir. 

Madde 282 — Her kim adliye makamları tarafından şahid, 
ehlivukuf, veyahut tercüman sıfatile davet olunup da asılsız bir 
sebebi ileri sürmek suretile icabet mecburiyetinden vareste tu
tulmuş veya icabet etmekle beraber şehadet etmekten veya 
ehlivukuf veya tercümanlk vazifesini ifadan istinkâf eylemiş 
bulunursa altı aya kadar hapse veya on liradan yüz liraya 
kadar ağır para cezasına mahkûm olur. 

Fail ehli vukuftan ise mahkûmiyet neticesi olarak hapis 
müddetine müsavi bir zaman için meslek ve sanatın tatili ce
zasına dahi mahkûm olur. 

İKİNCİ FASIL 

Suç tasnii ve resmî mercileri iğfal 

Madde 283 — Vuku bulmadığını bildiği bir suçu Adliyeye 
veya keyfiyeti Adliyeye tevdie mecbur olan bir makama veya 
kanunî takib yapacak veya yaptırabilecek bir mercie vuku bul
muş gibi ihbar ile yahut vaki olmıyan bir suçun eserlerini ta
kibata mübaşeret olunabilecek derecede uyduran kimse 30 aya 
kadar hapis cezasına mahkûm olur. 

Adliye huzurunda sahte olarak bir suç işlediğini yahut bu 
suça iştirak eylediğini söyliyen kimse hakkında dahi aynı ceza 
tertib olunur. 

ÜÇÜNCÜ FASIL 

İftira 
Madde 285 — Her kim Adliyeye veya keyfiyeti Adliyeye 

tevdie mecbur olan bir makama veya kanunî takib yapacak 
veya yaptırabilecek bir mercie ihbar veya şikâyette bulunarak 
suçsuz olduğunu bildiği bir kimseye bir suç isnad eder yahut 
o kimse aleyhinde böyle bir suçun maddî eser ve delillerini 
uydurursa isnad eylediği suçun nevi ve mahiyetine ve uydur
duğu delillerin kuvvetine göre üç aydan üç seneye kadar 
hapsolunur. 

Bu isnad kendine iftira olunan kimsenin tevkifi gibi şahsî 
hürriyeti bağlıyan bir halin hudusuna sebep olmuşsa müfteri 
hakkında bir seneden beş seneye kadar hapis cezası hükmo-
lunur. 
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Kendine iftira olunan kimse hakkında üç seneden fazla 
şahsî hürriyeti bağlıyan bir ceza ile mahkûmiyeti mutazammın 
bir hüküm sadır olmuşsa müfteri hakkında on beş seneyi geç
memek üzere aynı ceza kükmolunur. 

Eğer mağdurun mahkûmiyeti müebbed ağır hapis ise 
müfteri on beş seneden aşağı olmamak üzere ağır hapisle 
cezalandırılır. 

Eğer mahkûmiyet ölüm cezasını müstelzim olmuş ve infaz 
edilmişse müfteriye aynı ceza verilir. 

Henüz infaz edilmemiş ise müebbed ağır hapis cezası 
hükmolunur. 

Yukarıdaki fıkralarda yazılı olan suç faili mağdur hakkında 
takibat yapılmadan evvel bu isnadatından rücu eder veya uy
durduğunu itiraf ederse yukarıda yazılı cezaların altıda biri 
hükmolunur ve ceza müebbed ağır hapis ise on sene ağır 
hapse indirilir ve isnaddan rücu veya tasniin itiraf olunması 
takibata başlandıktan sonra vaki olursa asıl cezanın üçte ikisi 
indirilir ve müebbed ağır hapis yerine 24 sene ağır hapis ce
zası tayin olunur. Tasni veya iftira, kabahat ef'aline taallûk 
ederse bu madde ile 283 üncü maddede tesbit olunan cezalar 
yarıya kadar indirilir. 

Madde 293 — 289 uncu maddede yazılı olan suret ve za
manlarda yalan şahidler şehadetlerinden ve ehli hibre ve tercü
manlar dahi hilafı hakikat olan rey ve tercümelerinden rücu 
ettikleri takdirde bunları tedarik edenler hakkında 291 inci mad
dede muayyen cezalar altıda birinden üçte birine kadar 
indirilir. 

Madde 298 — Bir kimse bir suçtan dolayı kanun daire
sinde tevkif olunduktan sonra kaçarsa bir aydan altı aya kadar 
hapsolunur. 

Bu suç şahıslara karşı şiddet veya tehdid kullanarak ve
yahut kapı veya pencere kırarak veya duvar delerek veya kaç
mağa mâni olacak vasıtaları bozarak işlenmiş olursa ceza üç 
aydan on sekiz aya kadar hapistir. 

Eğer tehdid veya şiddet kullanma silâh ile veya birden 
ziyade kimseler tarafından bir arada yapılmış olursa ceza iki 
seneden beş seneye kadar ağır hapistir. 

Madde 299 — Bir kimse bir suçtan dolayı kanun daire
sinde hapsedildikten sonra kaçarsa aşağıda yazılı şekillerde 
ceza görür: 

1 - Müebbed ağır hapis mahkûmu ise ayrıca on üçüncü 
maddeye göre geçirmesi lâzımgelen hücre müddeti hesaba ka
tılmaksızın cezasının bir senesi geceli gündüzlü bir hücrede 
yalnız başına bırakılmak suretile çektirilir. 

2 - Muvakkat şahsî hürriyeti bağlayıcı bir ceza mahkûmu 
ise geri kalan müddetlerine bu müddetlerin altıda birden üçte 
birine müsavi bir müddet zammedilir. Ancak zammedilecek 
bu müddetler iki aydan eksik ve iki seneden fazla olamaz. 

Bu suç, şahıslara karşı şiddet veya tehdid kullanarak ve
yahut kapı ve pencere kırarak veya duvar delerek veya kaç
maya mâni olacak vasıtaları bozarak işlenmiş olursa birinci 
bendde yazılı hücre müddeti bir sene altı ay, ikinci bendde 
yazılı nisbet üçte birden yarıya kadar olarak tatbik olunur. 
Ancak zammedilecek bu müddetler altı aydan eksik, dört 
seneden fazla olamaz. 

Eğer tehdid veya şiddet kullanma silâh ile veya birden 
ziyade kimseler tarafından bir arada yapılmış olursa birinci 
bendde yazılı hücre müddeti iki sene, ikinci bendde yazılı nisbet 
yarıdan üçte ikiye kadar olarak tatbik olunur. Ancak zamme
dilecek bu müddetler üç seneden eksik, altı seneden fazla 
olamaz. 

Bu maddede yazılı hükümler ceza evi dışında çalıştırılan 
mahkûmlar hakkında da tatbik olunur. 

Madde 301 — Her kim bir mevkuf veya mahkûmun tev
kifhane veya hapishaneden kaçmasını hazırlar veya kolaylaştırırsa 

kaçan kimsenin işlemiş olduğu suçun şiddetine ve ikmal et
mekte bulunduğu cezanın nevi ve müddetine nazaran bir aydan 
otuz aya kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 

Eğer mahkûmun çektiği ceza müebbed ağır hapis ise kaç
masını hazırlıyan ve kolaylaştıran kimsenin cezası yirmi aydan 
dört seneye kadardır. 

Eğer mahkûmun cezası ölüm cezası ise, kaçmasını hazır
lıyan veya kolaylaştıran kimseye otuz aydan beş seneye kadar 
hapis cezası verilir. 

Eğer mahkûmun kaçmasını hazırlamak ve kolaylaştırmak 
için fail 299 uncu maddede mezkûr vasıtalardan bir kısmını 
kullanır ve bu yüzden mahkûm kaçmış olursa ceza üçte birden 
yarıya kadar artırılır. 

Eğer kaçamamış ise, ceza üçte bire indirilir. 
Eğer maznun mevkuf veya mahkûmun usul ve füruundan 

ve karı kocadan ve kardeş ve kızkardeşlerinden biri ise, göre
ceği ceza üçte bir miktarı azaltılır. 

Madde 302 — Bir mevkuf veya mahkûmun muhafazasına 
veya nakline memur olan kimse ne suretle olursa olsun onun 
kaçmasını hazırlar veya kolaylaştırırsa bir seneden beş seneye 
kadar hapsolunur. 

Eğer mahkûmun görmekte olduğu ceza idam veya müeb
bed ağır hapis ise failin göreceği ceza beş seneye kadar ağır 
hapistir ve beş sene müddetle âmme hizmetlerinden memnu-
iyet cezası dahi hükmolunur. 

Eğer kaçmasını hazırlamak ve kolaylaştırmak için fail, ka
çağın şiddet kullanmasında veyahut kapı ve pencere kırmasında 
ve duvar delmesinde kaçakla birleşir veya silâh ve sair böyle 
bir işe lâzım olan şeyleri verir veya bunların tedarikini men 
etmezse mevkuf veya mahkûmun kaçmış olması halinde me
mur, yedi seneye kadar ağır hapis ve müebbeden âmme hiz
metlerinden memnuiyet cezası ile cezalandırılır ve kaçamadığı 
takdirde memura beş seneye kadar ağır hapis cezası verilir. 

Madde 304 — Sürgün cezasına mahkûm olan kimse 18 inci 
maddeye göre ikamete mecbur tutulduğu yerden kaçarsa on 
beş günden üç aya kadar hapsolunur. 

Madde 309 — Hükmen yedi nezolunup da müstahiklerine 
teslim kılınan gayrimenkul malları tekrar zaptu işgal eden 
kimse iki aydan bir seneye kadar hapsolunur. 

Muhafaza edilmek üzere başkasına resmen teslim olunan 
merhun veya mahcuz veya her hangi bir sebeple vaz'ıyet edil
miş olan menkul malını alan veya tahrib veya telef eden kimse 
bir aydan bir seneye kadar hapsolunur. 

Bundan evvelki fıkrada yazılı cürüm, muhafızının müsama
hasından ileri gelmişse on liradan yüz liraya kadar ağır para 
cezasile cezalandırılır. 

B e ş i n c i B a b 

Âmmenin nizamı aleyhine işlenen cürümler 

BİRİNCİ FASIL 

Suç işlemeğe tahrik 
Madde 311 — Başkasını bir suç işlemğe alenen tahrik 

eden kimse aşağıda yazılı şekillerde cezalandırılır: 
1 - Eğer tahrik ettiği cürmün cezası muvakkat ağır hapsin 

üstünde bir ceza ise üç seneden beş seneye kadar ağır hapis, 
2 - Muvakkat ağır hapis veya hapis cezasını müstelzim 

ise fiilin nevine göre üç seneye kadar hapis, 
3 - Sair hallerde yüz liraya kadar ağır para cezası. 
2 ve 3 numaralı bendlerde beyan olunan hallerde ceza tah

rik olunan suç için muayyen olan cezanın en yukarı haddinin 
üçte birini geçemez. 
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İKİNCİ FASIL 

Cürüm ikaı için cemiyet teşkil edenler 

Madde 313 — Beş kişi ve daha ziyade kimse adliye kuv
veti veya âmmenin emniyet veya selâmeti veya adabı ve aile 
intizamı yahut mal ve şahıs aleyhine cürüm işlemek için bir 
cemiyet teşkil ettiği halde bunlardan her birisi yalnız cemiyet 
teşkilinden dolayı üç seneye kadar hapsolunur. 

Bu cemiyete dahil olanlar on sekiz seneye kadar hapse ve 
yüz liraya kadar ağır para cezasına mahkûm olurlar. 

Eğer bu cemiyet efradı dağlarda ve kırlarda ve umumî 
yollarda dolaşır, yahut içlerinden iki veya daha ziyadesi silâh 
taşır, yahut emin bir mahalde silâh saklarsa altı aydan beş 
seneye kadar hapse mahkûm olur. 

Eğer cemiyetin muharrik ve reisleri varsa onlar bu madde
nin birinci fıkrasında altı aydan eksik olmamak üzere üç sene
ye, üçüncü fıkrasında bir seneden eksik olmamak üzere beş 
seneye kadar hapse mahkûm edilir. 

Madde 329 — Kıymetli damgaları veya demiryolu, yahut 
sair âmme nakliyat şirketlerinin biletleri üzerine evvelce kulla
nılmış olduklarına dair konulan işareleri silmek veya her ne 
suretle olursa olsun yok elmek suretile bunları kullanan veya 
kullanmak üzere başkalarına veren kimse bir seneye kadar 
hapis ve iki yüz liraya kadar ağır para cezasile cezalandırılır. 

Kullanılmış pulları iptal işaretlerini yok etmeksizin evrak, 
eşya veya mektuplar üzerine bilerek yapıştırıp tekrar kullanan 
kimse elli liraya kadar ağır para cezasına mahkûm edilir. 

Madde 342 — Bir kimse resmen memur olmadığı halde 
339 uncu maddede gösterilen suretlerle resmî bir varakada sah
tekârlık yaparsa iki seneden sekiz seneye kadar ağır hapis ce
zasile cezalandırılır. 

Eğer vesika kanunen sahteliği isbat olunmadıkça muteber 
olan resmî evrak kabilinden ise dört seneden on seneye kadar 
ağır hapis cezası hükmolunur. 

Ve eğer sahtekârlık aslın vücudunu farzederek yahut sa
hih olan aslına mugayir surette yazarak veyahut sahih bir su
reti tahrif eyliyerek resmî bir varakanın sureti üzerinde işlen
mişse bir seneden üç seneye kadar ağır hapse mahkûm olur. 

Eğer mezkûr varaka kanunen sahteliği isbat olunmadıkça 
muteber addolunan evrak kabilinden ise verilecek ceza iki se
neden beş seneye kadar ağır hapistir. 

Madde 346 — Bir kimse sahtekârlık cürmünde ortaklığı 
olmaksızın sahte bir varakayı bilerek kullanır veya onunla men
faat temin ederse mezkûr varaka resmî evraktan ise, 342 ve 
hususî evraktan ise, 345 inci maddelere göre ceza görür. 

Madde 348 — Bir kimse tamamen veya kısmen bir vara
kanın aslını yahut aslın zıyaı takdirinde kanunen makamına 
kaim olan suretini ortadan kaldırır veyahut bozar ve bundan 
umumî veya hususî bir zarar neş'et ederse 339, 342, 343, 344 
ve 345 inci maddelerde bildirilen farklara göre mezkûr madde
lerde yazılı cezalarla cezalandırılır. 

Madde 350 — 1 - Hüviyet cüzdanlarını, nüfus tezkerelerini, 
pasaportları ve ruhsatnameleri taklid edenler veya bunların ya
zılarını değiştirenler; 

2 - Bu gibi sahih vesikaları kimlere ita kılınmış ise onlar
dan başkasına veya diğer bir mekân ve zamanda verilmiş gibi 
göstermek maksadile değiştirenler yahut bunların sıhhat ve 
itibarı için lâzımgelen tasdik muamelesini ve matlûb olan şart
larını sahte olarak ifa kılınmış gibi gösterenler; 

3 - Böyle taklid edilmiş veya değiştirilmiş nüfus tezkere 
ve hüviyet cüzdanı ve pasaport ve ruhsatnameleri kullanan ve 
kullanmak maksadile başkalarına teslim ve ita eyliyenler; 

Bir aydan sekiz aya kadar hapis cezasına mahkûm olurlar. 

| Madde 382 — 369, 370, 371, 372, 373, 376, 377, 378, 379, 
380 ve 381 inci maddelerde yazılı olan fiiller bir şahsın hayatı
nı tehlikeye koymuş olduğu takdirde muayyen olan ceza yarısı 
derecesinde artırılır ve bu ceza kanunen muayyen olan 
cezanın azamî haddini geçebilir. Ölüme sebep olmuş ise ceza 
müebbed ağır hapistir, 

Madde 404 — 403 üncü maddede yazılı şeyleri kullananlar 
veya yanında bulunduranlar iki aydan altı aya kadar hapis ve 

| beş yüz liraya kadar ağır para cezasına mahkûm edilirler. 
Bunları kullanan kimsenin alışkanlığı iptilâ derecesinde ise 

altı aydan eksik olmamak şartile, selâhı tıbben tebeyyün edin-
ciye kadar, hastanede tevkif ve tedavisine hükmolunur. Hastane 
bulunmıyan yerlerde ise bu kabil kimseler hastane bulunan 
yerlere sevkedilir. 

Madde 414 — Her kim, on beş yaşını bitirmiyen bir kü
çüğün ırzına geçer ise üç seneden on seneye kadar ağır 
hapis cezasına mahkûm olur. 

Eğer bu fiil cebir ve şiddet veya tehdid kullanılmak sure-
retile veya akıl ve beden hastalığından veya failin fiilinden 
başka bir sebepten dolayı veya failin kullandığı hileli vasıtalarla 
fiile mukavemet edemiyecek bir halde bulunan bir küçüğe karşı 
işlenmiş olursa ağır hapis cezası yedi seneden on beş seneye 
kadardır. 

Madde 415 — Her kim, on beş yaşını bitirmiyen bir kü- çüğün ırz ve namusuna tasaddiyi mutazammın bir fiil ve hare-
kette bulunursa bir sene altı aydan üç seneye ve bu fiil ve 
hareket yukarıki maddenin ikinci fıkasında yazılı şartlar içinde 
olursa iki şene altı aydan beş seneye kadar haspolunur. 

Madde 416 — On beş yaşını bitiren bir kimsenin cebir ve 
şiddet veya tehdid kullanmak suretile ırzına geçen veyahut akıl 
ve beden hastalığından veya kendi fiilinden başka bir sebepten 
veya kullandığı hileli vasıtalardan dolayı fiile mukavemet ede
miyecek bir halde bulunan bir kimseye karşı bu fiili işliyen 
kimse üç seneden on seneye kadar ağır hapis cezasile cezalan-
dırılır. 

Yine bu suretle ırz ve namusa tasaddiyi tazammun eden 
diğer bir fiil ve harekette bulunursa iki seneden beş seneye 
kadar hapsolunur. 

Madde 419 — Alenen hayasızca vazu hareketlerde bulunanlar 
on beş günden iki aya ve o suretle cinsî münasebette bulunan
lar altı aydan bir seneye kadar hapsolunur ve her halde on 
beş liradan elli liraya kadar ağır para cezası alınır. 

| Madde 429 — Her kim, cebrü şiddet veya ütehdid veya 
hile ile şehvet hissi veya evlenme maksadile, reşid olan veya 
reşid kılman bir kadını kaçırır veya bir yerde alıkorsa altı ay-| dan beş seneye kadar ağır hapis cezasile cezalandırılır. 

Madde 430 — Cebrü şiddet veya tehdid veya hile ile şeh
vet hissi veya evlenme maksadile reşid olmıyan kimseyi veya 
şehvet hissile evli bir kadını kaçırır veya bir yerde alıkorsa 
üç seneden yedi seneye kadar ağır hapis cezasile cezalandırılır. 

Eğer reşid olmıyan kimse, cebrü şiddet veya tehdid veya 
hile olmaksızın kendi rızasile şehvet hissi veya evlenme maksadile 
kaçırılmış veya bir yerde alıkonıllmuş ise ceza altı aydan üç 
seneye kadar hapistir. 

Madde 431 — Kaçırılan kimse, on iki yaşını doldurmamış 
ise fail cebrü şiddet veya tehdid veya hile kullanmamış olsa dahi 
üç seneden yedi seneye kadar ağır hapis cezasile cezalandırılır. 

Madde 432 — Yukarıki maddelerde yazılı cürümlerden bi
rinin faili, kaçırdığı veya alıkoyduğu kimseyi hiç bir şehevî 
harekette bulunmaksızın kendiliğinden, kaçırıldığı eve veya aile
sinin evine iade eder veyahut ailesi tarafından alınması mümkün 
olan emniyetli diğer bir yere getirip serbest bırakırsa 429 un
cu maddede yazılı halde bir aydan bir seneye kadar, 430 uncu 
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maddede yazılı halde altı aydan üç seneye kadar, 431 inci 
maddede yazılı halde bir seneden beş seneye kadar hapis ce-
zasile cezalandırılır. 

Madde 433 — Yukarıki maddelerde yazılı cürümlerden biri 
mahza evlenmek maksadile işlenmiş ve bir gûna tecavüz vuku-
bulmamış ise fail hakkında tayin olunacak ceza üçte birden 
yarıya kadar indirilir. 

Madde 434 — Kaçırılan veya alıkonulan kız veya kadın 
ile maznun veya mahkûmlardan biri arasında evlenme vukuun
da koca hakkında hukuku âmme davası ve hüküm verilmiş ise 
cezanın çektirilmesi tecil olunur. 

Müruru zaman haddine kadar erkek tarafından haksız ola
rak vukua getirilmiş bir sebeple boşanmıya hükmedilirse taki
bat yenilenir. Evvelce hüküm verilmiş ise ceza çektirilir. 

Bu madde hükümleri 414, 415 ve 416 ncı maddeler hakkında 
da caridir. 

Evlenen maznun veya mahkûm hakkında hukuku âmme 
davasının veya cezanın tecilini müstelzim olan haller fiilde met
hali olanlar hakkında dava ve cezanın düşmesini müstelzimdir. 

Madde 435 — Her kim on beş yaşını doldurmamış olan bir 
küçüğü kandırarak fuhşa teşvik eder ve bunun yolunu kolay-
laştırırsa iki seneden eksik olmamak üzere hapsolunur ve yüz 
liradan beş yüz liraya kadar ağır para cezası alınır. 

Kandırmak keyfiyeti küçüğün usulünden veya kardeşlerin
den biri veya kendisini evlâd edinenler tarafından yahut 
veli veya vasisi; mualim veya mürebbisi, yahut hizmetkârları 
veya nezaretleri altına verilen sair kimseler tarafından vaki 
olursa fail üç seneden aşağı olmamak üzere hapse mah
kûm edilir. 

Kandırmak keyfiyeti on beş yaşını doldurmuş olup da 
henüz 21 yaşını bitirmemiş olan kimseler hakkında vuku bu
lursa fail altı aydan iki seneye kadar hapsolunur ve elli liradan 
iki yüz liraya kadar ağır para ecezası alınır. 

Kandırmak keyfiyeti bu maddenin ikinci fıkrasında göste
rilen kimseler veya kocası tarafından işlenirse fail iki seneden 
eksik olmamak üzere hapsolunur ve yüz liradan beş yüz lira
ya kadar ağır para cezası alınır. 

21 yaşını doldurmuş olan kız ve kadınları fuhşa teşvik eden 
koca veya usulü veya sıhrî usulü veya kardeşleri hakkında 
altı aydan iki seneye kadar hapis cezası hükmolunur. 

Madde 436 — Her kim fuhuş zımnında rızasile olsa bile 
henüz yirmi bir yaşını bitirmeden bir bakiri veya bir kadını yahut 
cebir ve şiddet veya tehdid veya nüfuz icrası yahut hile ile yirmi 
bir yaşını bitiren bir bakir veya kadını başkası için iğfal veya 
tedarik veyahut sevk veya bir yerden diğer yere naklederse 
bir seneden üç seneye kadar hapis ve elli liradan beş yüz 
liraya kadar ağır para cezasile cezalandırılır. 

Bu fiiller yirmi bir yaşını doldurmıyan bakir veya kadın hak
kında iğfal veya cebir ve şiddet veya tehdid veya nüfuz icrasile 
yahut kardeş veya usul veya sıhrî usulden yahut koca veya 
veli veya vasi veya muallim veya mürebbi veya hizmetkârları 
yahut nezaretleri altına verilen sair kimseler tarafından yapılırsa 
iki seneden beş seneye kadar hapsolunur. 

Bu fasla giren suçların ihzari hareketlerini işliyenler asıl 
suç için yazılı cezanın altı da biri ile cezalandırılır. 

D O K U Z U N C U B A B 

Eşhasa karşı cürümler 

BİRİNCİ FASIL 
Adam öldürmek cürümleri 

Madde 448 — Her kim bir kimseyi kasden öldürürse on sekiz 
seneden yirmi bir seneye kadar ağır hapis cezasına mahkûm 
olur 

Madde 449 — Öldürmek fiili: 
1 - Karı, koca, kardeş, babalık, analık ve evlâdlık, kayınbaba 

ve kaynana ve damad ve gelinler haklarında işlenirse, 
2 - Vazifesini yaptığı sırada veya vazifesini yapmasından 

dolayı Devlet memurlarından biri aleyhine icra olunursa, 
3 - Zehirlemek suretile yapılırsa, 
Fail yirmi iki seneden yirmi dört seneye kadar ağır hapis 

cezasına mahkûm olur. 
Madde 457 — 456 nci maddede yazılı fiillere 449 uncu 

maddenin birinci ve üçüncü bendlerinde yazılı hal inzimam 
eder yahut fiil gizli veya aşikâr bir silâh ile veya aşındırıcı 
ecza ile işlenmiş olursa asıl ceza altıda birden üçte bire kadar 
artırılır. 

Eğer fiilde 450 nci maddenin beşinci bendinde yazılı hal 
müstesna olmak üzere diğer bendlerdeki hallerden biri birle-
şirse bu birleşen fiil hakkında 78 inci madde hükmü cari olmak 
şartile ceza üçte bir nisbetinde çoğaltılır. 

Madde 458 — Geçen maddelerde beyan olunan ahvalde 
fiil; netice itibarile failin asıl maksadını tecavüz etmiş olduğu 
takdirde ceza üçte birden yarısına kadar eksiltilir. 

Madde 462 — Yukarıda geçen iki fasılda beyan olunan 
fiiller zinayı icra halinde meşhuden yakalanan veyahut zinayı 
irtikâb etmek üzere veya henüz irtikâb edildiğinde zevahiri 
hale nazaran şühpe edilemiyecek surette görünen bir koca 
veya karı veya kız kardeş veya furudan olan kız veya kadın
lardan biri veya bunların müşterek faili yahut her ikisi aley
hinde karı veya koca veya usulden biri veya erkek kardeş 
veya kız kardeş tarafından işlenmiş olursa fiilin muayyen olan 
cezası sekizde bire kadar tenzil ve ağır hapis cezası hapse 
tahvil olunur. Ölüm cezası yerine iki seneden beş seneye kadar 
hapis cezası verilir. 

Madde 465 — Bir kimsenin veya bir şirketin hizmetinde 
bulunanlar tarafından vazife ve hizmet sırasında işlenen 455 
ve 459 uncu maddelerde yazılı cürümlerden dolayı hükmedi
lecek tazminattan o kimse veya şirket malen mes'uldüı 

DÖRDÜNCÜ FASIL 

Irkın tümlüğü ve sağlığı aleyhine cürümler 

Madde 468 — Bir kadının rızası olmaksızın çocuğunu dü
şürten kimseye yedi seneden on iki seneye kadar hapis cezası 
verilir. 

Rızasile bir kadının çocuğunu düşürten kimseye iki sene
den beş seneye kadar hapis cezası verilir. Çocuğu düşürtmeğe 
rıza gösteren kadına da aynı ceza verilir. 

Aşağıdaki hallerde birinci fıkra hükmü tatbik olunur: 
1 - Eğer kadın on dört yaşından küçükse veya her ne 

suretle olursa olsun irade veya idrak kabiliyetinden mahrum ise, 
2 - Eğer rıza şiddet veya tehdid veya telkin veyahut iğfal 

ile elde edilmiş olursa, 
Birinci fıkrada yazılı fiil kadının ölümüne sebep olmuş ise 

ceza on iki seneden yirmi seneye ve bedenî bir zararı mucib 
olmuş ise on seneden on beş seneye kadar ağır hapis cezası 
verilir. 

ikinci fıkrada yazılı fiil kadının ölümüne sebep olmuş ise 
beş seneden on iki seneye ve bedenî bir zararı mucib olmuş 
ise üç seneden sekiz seneye kadar ağır hapis cezası verilir. 

Madde 469 — tstiyerek çocuğunu düşüren kadına bir 
seneden dört seneye kadar hapis cezası verilir.Yukarıki fıkrada yazılı cürme iştirak halleri dışında gebe 
bir kadını, çocuk düşürmeğe yarayacak vasıta tedarik etmek 
suretile çocuğu düşürmeğe tahrik eden kimse alb aydan iki 
seneye kadar hapis cezasile cezalandırılır. 
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Madde 470 — Gebe sanılan bir kadına çocuk düşürmek 
in vasıtalar tedarik eden veya bu kadın üzerinde bu mak-
dla bazı fiillerde bulunan kimsenin fiili kadının ölümüne veya 

zdenî bir zarara sebep olmuş ise fail 452 ve 456 ncı madde-
hükümlerine göre cezalandırılır. 
Fiil kadının nzasile işlenmiş ise verilecek cezanın üçte 

ri indirilir. 

Madde 471 — Rıza ve muvafakatile bir erkek veya kadın 
erinde bazı fiiller yaparak onların çocuk yapmak kabiliyetini 
ık eden ve bu suretle rıza göstererek kendi üzerinde böyle 
ir fiil ve hareketi yaptıran kimse altı aydan iki seneye kadar 
npis ve yüz liradan beş yüz liraya kadar ağır para cezasile 
yalandırılır. 

Çocuk yapmağa mâni fiil ve hareketlerin işlenmesini teşvik 
len veya bu fiil ve hareketlerin işlenmesi için propaganda 
ıpan kimse bir seneye kadar hapis veya bin liraya kadar 
nr para cezasile cezalandırılır. Eğer fiil kazanç temini gayesile 
lenmiş ise her iki ceza birlikte hükmolunur. 

Madde 472 — 471 inci madde dışında bu fasılda yazılı 
an fiiller kendisinin veya akrabasının şeref ve namusunu 
ırtarmak için işlenmiş ise verilecek ceza yarıdan üçte ikiye 
dar indirilir. 

468 inci maddenin birinci, ikinci, üçüncü, beşinci ve altıncı 
cralarile 469 uncu maddenin ikinci fıkrası ve 470 inci madde-
-. ve 471 inci maddenin birinci ve ikinci fıkralarında yazılı I 
irümlerin faili tababet ve şuabatı mensubu ise verilecek ceza te birden eksik olmamak üzere artırılır. 

Madde 482 — Her kim toplu veya dağınık bir kaç kişi 
- ihtilât ederek her ne suretle olursa olsun bir kimsenin 
unus veya şöhret veya vakar ve haysiyetine taarruz eyler 
z üç aya kadar hapis ve yüz liraya kadar ağır para c-zasile 
ahkûm olur. 

Eğer bu fiil, kendisine tecavüz olunan kimse yalnız olsa 
le huzurunda, yahut kendisine hitaben yazılıp gönderilmiş 

mektup, telgraf resim veya her hangi bir yazı veya telefon 
işlenirse failin göreceği ceza dört aya kadar hapis ve yüz 
liraya kadar ağır para cezasıdır. 

Eğer kendisine tecavüz olunan kimsenin huzurile beraber 
enen vaki olursa ceza altı aya kadar hapis ve iki yüz elli 
aya kadar ağır para cezasıdır. 

Eğer fiil, 480 inci maddenin ikinci fıkrasında beyan olunan 
ısıtalardan biri ile işlenirse ceza altı aydan ve ağır para ce-
sı yüz liradan aşağı olamaz. 

Madde 483 — Yukarıki maddede beyan olunan cürüm no-
r gibi usulü dairesinde hidemab âmmeden biri ile muvazzaf 
olunan şahıslardan birinin huzurunda ve ifa ettiği memuriyet-
in dolayı işlenmiş olursa fail hakkında altı aya kadar hapis 
zası hükmolunur. 

Adlî veya siyasî veya mülkî veya askerî bir heyet veya 
siyasî bir parti yahut âmme menfaatine hadim bir cemiyet 
ya müesesseye tecavüz ve hakarette bulunanlar, fiillerinin 
ahiyetine göre 480 veya 482 inci maddelerde yazılı cezalarla 
cezalandırılırlar. 

Madde 488 — Bu fasılda beyan olunan cürümlerden do-
yi takibat icrası kendisine tecavüz olunan şahıs tarafından 
kâyetname verilmesine bağlıdır. 

Eğer kendisine tecavüz olunan kimse şikâyetname vermez-
evvel vefat eder veya bu cürümler ölmüş bir adamın hatı-

rasına karşı irtikâb olunursa bundan dolayı müteveffanın karısı 
ve usul ve furuu veya kardeş ve kız kardeşleri ve usul ve furuu 
derecesinde sıhrî akrabası ve doğrudan doğruya veresesi 
bulunan kimseler tarafından şikâyetname verilebilir. 

Adlî veya siyasî veya mülkî veya askerî bir heyet veya 
siyasî bir parti, yahut âmme menfaatine hadim bir cemiyet 
veya müessese aleyhinde vukubulan tecavüz ve hakaret fiile-
rinden dolayı takibat yapılması heyet reislerinin veya parti 
veya cemiyet mümessillerinin taleblerine bağlıdır. 

Madde 490 — Bu fasılda beyan olunan cürümlerden do-
layı ikame olunacak hukuku âmme davası, 480 inci maddede 
yazılı ahvalden dolayı bir sene ve 482 ve 483 üncü maddelerde 
muharrer ahvalden dolayı üç ay geçmesile düşer. 

Madde 506 — Hileli müflisler hakkında iki seneden beş 
seneye kadar ağır hapis cezası verilir. 

Madde 507 — Taksiratlı müflisler bir aydan iki seneye 
kadar hapsolunur. 

Madde 509 — Bir kimse iade veya muayyen bir suretle 
istimal etmek üzere kendisine tevdi olunan imzalı ve yazısız 
bir kâğıda sahibinin zararına olarak hukukça hükmü haiz 
bir muamele yazar veya yazdırır yahut elinde bedelsiz olarak 
kalmış olan bir senedi istimal ederse mutazarrır olan kimsenin 
şikâyeti üzerine üç aydan üç seneye kadar hapis ve yüz elli 
liradan aşağı olmamak üzere ağır para cezasına mahkûm olur. 

Bu imzalı ve yazısız kâğıd esasen kendisine tevdi ve tes
lim olunmayıp da bertakrib ele geçirerek birinci fıkradaki cür-
mü işlemiş ise altıncı babın üçüncü ve dördüncü fasıllarında 
beyan olunan ahkâma göre ceza verilir. 

Madde 516 — Bir kimse her ne suretle olursa olsun aharın 
menkul ve gayrimenkul malını tahrib, veya imha eder veya bo
zar yahut bunlara zarar verirse mutazarrır olan tarafın şikâyeti 
üzerine bir seneye kadar hapis ve yirmi liradan elli liraya 
kadar ağır para cezası ile cezalandırılır. 

Eğer cürüm: 
1 - Vazifei memuresinden dolayı öç almak kasdile bir me-

mur aleyhinde, 
2 - Şahıslara karşı şiddet kullanmakla veya 493 üncü mad

denin birinci ve ikinci fıkralarında beyan olunan vasıtalardan 
birile, 

3 - Âmmeye aid veya âmme hizmetine veya bir mezhebin 
âyin ve ibadetine mahsus binalar yahut 378 inci maddede gös 
terilen envaa dahil askerî binalar ve debboy ve tersaneler ve 
harp gemileri yahut abideler veya kabristan ye müştemilâtı, 

4 - Sedler yahut musibetlere karşı âmmenin muhafazası 
maksadile inşa olunan müdafaa vasıtaları ve sair inşaat yahut 
bir âmme hizmetine mahsus alât ve işaret, 

5 - Kanal veya sulamağa mahsus nehir ve cetvel ve ark 
ve bu kabilden sair inşaat; 

6 - Dikilmiş bağ çubukları ve meyvalı ağaç ve fidanlar 
ile seyir ve meydan yerlerindeki ağaçlar ; 

• Üzerinde işlenirse failin göreceği ceza, üç aydan iki sene
ye kadar hapis ve iki yüz elli liraya kadar ağır para cezasıdır. 

Bu fiiller hakkında şikâyetname itasına hacet kalmaksızın 
dava takib olunur. 

Madde 518 — Her kim bigayrihakkın başkasının arazi
sine veya bağ ve bahçesine hayvan sokarak veya orada 
bırakarak bir zarar ika ederse mutazarrırın şikâyeti üzerine 
bu faslın. birinci maddesinin ilk fıkrası hükmüne tevfikan 
ceza görür. 
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Fail yalnız otlatmak maksadile aharın arazisine hayvan 
sokmuş veya girmesine göz yummuş ise diğer tarafın şikâyeti 
üzerine göreceği ceza üç aya kadar hapis ve elli liraya kadar 
ağır para cezasıdır. 

Kayıdsızlık ve teseyyüp eserile bir kimsenin muhrez veya 
mezru olan arazisine veya bağ ve bahçesine hayvan girmesi
ne sebep olanlar zarar görenin şikâyeti üzerine on beş gün
den bir aya kadar hafif hapse veya on liradan otuz beş lira
ya kadar hafif para cezasına mahkûm olur. 

Madde 524 — Bu babın birinci ve üçüncü ve dördüncü ve 
beşinci fasıllarında ve 5l6 nci maddenin birinci fıkrasile 518 
ve 519 ve 521 inci maddelerde beyan olunan cürümler: 

1 - Haklarında ayrılık kararı verilmiş karı kocadan birinin, 
2 - Usul ve furudan yahut bu derecede sıhrî akrabadan 

birinin veya analık babalık ve evlâdlığın, 
3 - Faille beraber bir dam altında yaşıyan kardeşin veya 

kız kardeşin zararlarına olarak işlenmiş olursa fail aleyhinde 
takibat icra olunmaz. 

Haklarında ayrılık kararı verilmiş olan kan veya koca, yahut 
faille beraber bir dam altında yaşıyan kardeşlerle cürüm mür-
tekibi ile bir aile halinde yaşamakta olan amca, dayı, hala, 
teyze, yeğen veya ikinci derecede sıhrî akrabanın mazarratına 
olarak işlenmiş ise fail hakkında takibat icrası şikâyete bağ
lıdır. Bu takdirde failin göreceği ceza üçte bir miktarı azaltılır. 

Ü Ç Ü N C Ü K İ T A P 

Kabahatler 

B i r i n c i hab 

Ammenin nizamına müteallik kabahatler 

BİRİNCİ FASIL 

Salâhiyettar mercilerin emirlerine itaatsizlik 

Madde 526 — Her kim, salâhiyettar merciden kanun ve 
nizamlara aykırı olmıyarak verilmiş bir emre itaatsizlik eder 
yahut âmmenin istirahat ve selâmeti veya madelet düşüncesile 
merciinden kanun ve nizamlara muhalif olmıyarak ittihaz edil
miş bir tedbire riayet etmezse bir aya kadar hafif hapis veya 
elli liraya kadar hafif para cezasına mahkûm olur. 

Şapka iktisası hakkındaki 671 numaralı kanunla Türk harf
lerinin kabul ve tatbiki hakkındaki 1353 numaralı kanunun 
koyduğu memnuiyet veya mecburiyetlere muhalif hareket eden
ler üç aya kadar hafif hapis veya on liradan iki yüz liraya 
kadar hafif para cezasile cezalandırılırlar. 

Muvakkat madde — A) 13 üncü madde ile 15 inci mad
dede yazılı cezaların çektirme usulüne aid hükümler yeni ceza 
evleri kuruldukça peyderpey tatbik olunur. 

B) Şimdiki ceza evlerinde mahkûmiyet müddetlerinin bir 
kısmını iyi hal ile geçirmiş olup da Vekâletçe tesbit edilecek yaş, 
meslek ve kabiliyette olan ve yine Vekâletçe tayin olunacak 
suçların failleri iş esası üzerine kurularak açılmış ve açılacak olan 
ceza evlerine şevklerinde 13 üncü maddede gösterilen üçüncü 
ve dördüncü devreler şeraitine konularak o devrenin veya dev
renin bütün hak ve imtiyazlarından istifade ettirilebilecekleri 
gibi bu madde hükmünden de müstefid olurlar. 

Madde 2 — Ceza Kanununun 83, 384. 589 uncu madde-
lerile Ceza Kanununun mevkii mer'iyete vaz'ına müteallik 825 
numaralı kanunun 6 nci maddesi ve 1840 numaralı kanun ilga 
edilmiştir. 

Madde 3 — Bu kanun hükümleri 1/10/1936 tarihinden 
itibaren mer'idir. 

Madde 4 — Bu kanun hükümlerini icraya İcra Vekilleri 
Heyeti memurdur. 

18/6/1936 

Çeltik Ekimi Kanunu 

Kanun No : 3039 Kabul tarihi : 11/6/1936 

BÖLÜM: 1 

Madde 1 — Çeltik ekimi yapılan veya yapılmak istenilen 
vilâyetlerde valiler ve kazalarda kaymakamlar bir Çeltik Komis
yonu kuracaklardır. Bu komisyonda: 

Başkan olarak : Vali veya Kaymakam, 
Üye olarak: Ziraat Odası Başkanı, 
Ziraat Müdürü veya Ziraat Memuru, 
Nafıa Mühendisi veya Fen Memuru, 
Sıtma Mücadele Başkanı veya hekimi, bunlar bulunmıyan 

vilâyette Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Müdürü ve kazalarda 
Hükümet Tabibi ve çeltik ekimile uğraşanlardan biri bulunur. 
Komisyona alınacak çeltik çiftçisi doğrudan doğruya çeltik 
ekimile uğraşanlar tarafından seçilir. Komisyon, seçim için çel
tik çiftçilerine yaptığı tebliğden bir hafta sonra seçim yapılma
dığını görürse bu üyeyi kendisi seçer. 

Ziraat Vekilliğinin çeltik ekimi uzmanı olan yerlerde bu 
uzmanlar da çeltik komisyonlarına üye olarak girerler. 

On hektardan aşağı çeltik ekimi yapılan vilâyet ve kaza
larda komisyonda : 

Başkan olarak: Vali veya Kaymakam, 
Üye olarak: Ziraat Müdürü veya Memuru, 
Sıtma Mücadele Başkanı veya hekimi ve bunlar bulunmıyan 

vilâyetlerde Sıhhat ve içtimaî Muavenet Müdürü ve kazalarda 
Hükümet Tabibi ve çeltik ekimi yapanlardan biri bulunur. Bun
larda ziraat ve sıhhat teşkilâtı bulunmadığı takdirde komis
yonda: 

Başkan olarak: Vali veya Kaymakam, 
Üye olarak da: Ziraat Odası Başkanı ve çeltik ekimi ya

panlardan biri bulunur. 
Ziraat Odası bulunmıyan yerlerde bu komisyonlara beledi

ye başkanları girerler. 
Madde 2 — Çeltik ekecekler çeltik komisyonundan izin 

almağa mecburdurlar. Yağışlı veya kurak yıllara göre çeltik 
ekimine ayrılacak alanın çeltik ekmek istiyenlere göre tayin 
edilmesi ve ona göre su dağıtılmasının idaresi ve gereğinde 
parça ekim ve su nöbetlerinin düzene konulması çeltik komis
yonlarının vazife ve salâhiyeti içindedir. Çeltik komisyonu ken
disine verilen dilekçeler üzerine gerek yeniden yapılacak ve 
gerek ötedenberi bulunan çeltiklikler hakkında yerinde araştır
malar yapar, dilekleri bu kanun hükümlerine uygun olanlara 
izin verir. 

Dilekçelerin komisyona verildiği tarihten itibaren iki ay 
içinde dilek sahihlerine izin verilip verilmiyeceğini yazı ile 
bildirmek mecburiyetindedir. Bu müddet içinde karşılık veril
mezse komisyonu teşkil edenler dilekçe sahibinin zarar ve zi
yanından şahsan ve müteselsilen mes'uldür. 

Madde 3 — İki kaza arazisi içinde bulunan çeltik alanla
rının genişliği ve alanı. sulayan farkların uzunluğu her kazada 
çeltik komisyonu tarafından birlikte araştırılır ve karşılıklı 
faydalar gözetilmek suretile ^konulacak nöbetler arasında 
çeltik çiftçilerine izin verilir. Bu iki kaza arasında uyu
şulamazsa aradaki anlaşamamazlık eğer kazalar bir vilâyete 
bağlı ise o vilâyet çeltik komisyonunca, ayrı ayrı vilâyetlere 
bağlı iseler Ziraat Vekilliğince yoluna konulur. Vilâyetler veya 
vekâlet bu ihtilâfları en çok bir ay içinde halleder ve bildirir. 

Çeltik ekimi çok ve toplu ve elverişli yerlerde çeltik tar
laları her on günde bir 48 saat susuz bırakılmak suretile ke
sik sulanır. 
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Madde 4 — Çeltik komisyonu çeltiklik yapılmasına izin 
verdiği yerin iki tane krokisini yapar. Bunlardan bir tanesi 
komisyonda saklanır, diğeri 6 nci maddeye göre seçilecek mu-
temed heyetine verilerek bu heyetçe saklanır. Bu krokiler için 
para alınmaz. Kesik sulama yapılan yerlerde çeltik komisyonları 
her çeltik tarlasının suyunun ne zaman kesileceğini ve tekrar 
ne zaman verileceğini tesbit eder ve mutemed heyetlerine bil
dirir. Mutemed heyetleri, suların tesbit edilen zamanlarda kesil
mesine bakar ve bu sistem sulamayı tam olarak idare ve kon
trol eder. 

Madde 5 — Çeltik komisyonu yeniden çeltiklik vapılacak 
yerin krokisini çizdiği sırada oraya su akıtmak ve boşaltmak 
için yapılması lâzımgelen arkların yerlerini de gösterir. Kabilse 
bu yerin bir plânını da yapar ve bu plân veya krokinin tatbik 
suretini yer üzerinde kazıklarla tesbit ile ameliyatın ne yolda 
yapılacağını çeltiklik yapmak istiyenlere tarif eder. Bunlar, 
müştereken, icab eden arkları, gereken büvetleri ve lüzumlu baş
ka işleri kroki veya plâna göre yapmağa veya yaptırmağa borç
ludurlar. Çeltiklik sahihleri bunları yapmazlar veya aralarında 
uyuşamazlar, yahut bunların çeltik komisyonunca yaptırılmasını 
isterlerse komisyon bu hususta yapılacak masarifi tahmin ettirir 
ve çeltikçiler arasından seçeceği bir heyet vasıtasile herkesin 
payına düşen parayı toplattırarak icab eden arkları ve teferru
atını yaptırır. Bedenen çalışmak istiyenler paylarına düşen para 
nisbetinde çalıştırılırlar. Çeltik komisyonlarının kendi azası veya 
mutemed heyetleri arasından seçeceği bir zat da bu heyetlerin 
üyesidir. 

BÖLÜM : II 
Mutemed heyeti ve vazifeleri 

Madde 6 — Çeltik ekimi yapılan yerlerdeki çeltik komis
yonlarının nezareti altında olmak üzere mutemed heyetleri ku
rulur. Bu heyet belediye teşkilâtı olan yerlerde belediye meclisi 
üyelerinden veya dışardan çeltik komisyonundan seçilecek üç 
kişiden terekküb eder. Köylerde ihtiyar heyetleri bu vazifeyi 
yapar. Mutemed heyetleri vilâyet veya kaza merkezlerindeki 
çeltik komisyonlarına bağlıdır. 

Madde 7 — Mutemed heyetleri, Hükümetin ayrıca bir ku
rumu tarafından idare edilmiyen umuma aid sularda bend ve 
su arklarının bakımını, çeltikliklerin büyüklüğüne göre suların 
taksim edilmesini ve sıraya konulmasını temin etmeğe borçlu
durlar. Ancak suların idaresi için hususî kurum olan yerlerde 
yukarıki fıkra hükümlerinin yapılmasını kontrol ederler. Kesik su
lama usulü yapılan yerlerde çeltik komisyonunun tesbit edeceği 
şekilde her çeltik tarlasının suyunun ne zaman kesileceğini ve 
tekrar ne zaman verileceğini çeltiklik sahihlerine bildirirler ve 
bu zamanlarda çeltikliklerin sularını su korucuları veya çiftçiler 
vasıtasile ana arklardan kestirirler. Çeltikliklerin bu zamanlar
da susuz bırakılmalarını gözetirler. Sularını tayin edilen zaman
da kesmiyenleri bir mazbata ile o yerin çeltik komisyonuna 
bildirirler. Çiftçilere bu suretle bildirilen su miktarı ve sıra 
nöbeti çeltik komisyonu kararı olmadıkça hiç bir vesile ile 
değiştirilemez. 

Madde 8 — Su taksimi ve sıra işlerinde çeltikçiler ara
sında çıkacak anlaşamamazlık ve dirliksizlikler mutemed heyeti 
tarafından düzeltilir. Mutemed heyetinin kararına razı olmıyan-
lar çeltik komisyonuna baş vururlar. Komisyonun vereceği karar 
değişmez ve yapılır. 

BÖLÜM : III 

Çeltik ekenlerin yapmakla mükellef oldukları 
hükümler ve bu hükümlere aykırı gidenlere 

verilecek cezalar 
Madde 9 — Yeniden çeltiklik yapacak olanlarla öteden-

beri bulunan çeltikliklerde çeltik ekimini yapmak istiyenler; 

her yıl komisyonca ilân edilecek ekim vaktinden en aşağı üç 
ay önce çeltikliğin bulunduğu yerin, büyüklüğünü, bir sene 
,önce tarlada ne ekilmiş olduğunu, sulama için kullanacakları 
suyun nereden alınacağını, nerelerden geçeceğini ve çeltik 
tarlalarından çıkacak suyun nereden geçerek nereye akacağını 

[ bildirir bir dilekçe ile yalnız başına veya toplu olarak o yerin 
en büyük mülkiye memuruna bildirmekle mükelleftirler. Bu 
dilekçe birinci maddede yazılı çeltik komisyonuna verilir. 

Madde 10 — Çeltik ekmek için izin almak istiyenlerden 
sular kime aid olursa olsun on ar başına mahallî komisyon
larca 30 - 60 kuruş alınır. 

Bundan başka bu çeltik alanlarında aynı sulardan ürünle
rini sulayan diğer çiftçilerden de yetiştirdikleri ürünlerin piyasa 
hatları göz önünde tutularak aynı sene içinde pirinç çiftçilerin
den alınan paranın en çok dörtte birini geçmemek üzere ko
misyonun kararlaştıracağı miktarda on ar başına bir sulama 
parası alınır. 

Tabii su membalarından, nehirlerden mihaniki vasıtalarla 
ve masraf"ederek arazilerini su altına almağa mecbur olanlar 
hakkında asgarî tarife tatbik olunur. 

Madde 11 — Çeltikliklerde kullanılacak su kime aid olursa 
olsun yukarıda yazılı şekilde izin kâğıdı almadan hiç kimse 
çeltik ekemez. 

İzinsiz ve fakat kanunun hükümlerine uygun olarak çeltik 
ekenlere birinci defasında her on ar için 5 ve tekrarında on 
liraya kadar hafif para cezası hükmolunur. İzinsiz yapılan çeltik 
ekimi aynı zamanda bu kanunun ve bu kanuna göre yapılacak 
idarî ve fennî talimatların hükümlerine uygun olmazsa beher 
on ar için aynı ceza alınmakla beraber komisyonca gösterile
cek lüzum üzerine zabıta kuvvetlerile bu gibi çeltikliklerin suyu 
da kesilir. 

Madde 12 — Kurumu yapılmış çeltiklik suları; Devletin 
veya hususî idarelerin yahut Evkafın ise bunların bakım ve 
masrafları bu idarelerce görülür. Sular kime aid olursa olsun 
çeltiklikler için yeniden yapılacak akıtma ve boşaltma arkları 
çeltik komisyonunun çizeceği krokiye göre yapılır. 

Madde 13 — Köylerin orta malı sularından gerek köylüce 
ve gerek birine satılmak suretile çeltiklik yapılabilmesi için ilk 
önce köy derneğince karar verilmesi şarttır. 

Çeltik komisyonu bir ziraat memuruna bu köyde yeni ya
pılacak çeltikliklerin diğer ürünlerin sulanmasına zarar vermiye-
ceğine dair tetkikat yaptırıp bir rapor almadıkça izin veremez. 

Madde 14 — Çeltik sulamasında kullanılacak olan kurum
landırılmış sular Devletin, hususî idarelerin veya Evkafın ise 

I bunun için çeltik çiftçilerinden on ar başına alınacak su parası 
her iki taraf arasında kararlaştırılır. İki taraf anlaşamazlarsa 
çeltik komisyonları meseleyi hakem sıfatile halleder. Komisyon
lar su parasını kestirirken pirinç piyasasını ve bu hususta etkili 
olabilecek başka sebepleri göz önünde bulundururlar. Bu ida
reler tesisatı yapılmamış olan sulardan para alamazlar. 

Madde 15 — Kaynaklar şahısların mülkü olan çeltiklikler 
içinde olsa dahi bu suların bu kanuna göre düzeni ve mura
kabesi çeltik komisyonlarına aiddir. 

Madde 16 — Tek tarla veya parça halinde çeltik ekimine 
başlamak istiyenler; kullanacakları suyun çeltikliğe akıtılması 
veya çeltiklikten boşaltılması sırasında geçeceği tarla, bahçe ve 
başka mülk sahihlerinin rızalarını alamazlarsa çeltik komisyo
nuna baş vururlar ve komisyon tarafından orada yapılacak 
araştırma üzerine bir uzlaşma bulunur ve alâkalılara bildirilir. 
Komisyon kararını kabul etmiyenler isterlerse mahke
meye baş vururlar. Ancak bu gibi hallerde muhakeme sonuna 
kadar komisyonun kararı üzerine gidilir. 
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B Ö L Ü M : IV 
Sıhhi hükümler ve bu hükümlere aykırı 

gidenlere verilecek eczalar 
Madde 17 — Çeltiklikleri çok veya elverişli olan yerlerde 

çeltik tarlalarının her on günde bir kırk sekiz saat susuz bıra
kılmak suretile kesik sulamak mecburiyeti altında ekim usulü
nün hangi yerlerde tatbik olunacağı Sıhhat ve içtimaî Muave
net ve Ziraat Vekilliklerince birlikte kararlaştırılır. 

Madde 18 — Kesik sulama ile çeltik ekilen yerlerde çel
tikliklerin lüzumuna göre tamamen veya kısım kısım susuz 
bırakılması ana arklardan suların kesilmesi suretile yapılır. Su
ların boşaldığı zamanlarda çeltikliklerin tabanlarında küçük 
birikintiler bırakılmaz ve bunun içiri çeltikliklerin tabanları iyice 
düzeltilir. Çeltikliklerin susuz kalacağı kırk sekiz saat zaman; 
çeltiklik suyunun tamamile boşalması vaktinden başlar ve suyun 
verilmeğe başlanılmasile biter. Ancak çeltik komisyonları aynı 
arklardan çeltik tarlaları ile birlikte su alan diğer ürünlerin su 
ihtiyaçlarını da giderecek tedbirleri alırlar. 

Madde 19 — Kesik sulama tatbik olunan yerlerde çeltik 
tarlaları nahiye merkezlerile köylerde elli, kaza merkezlerinde 
beş yüz, vilâyet merkezlerinde bin metre uzaklıkta bulunur. Kesik 
sulama yapılmıyan yerlerde ise çeltiklikler o civardaki köy, kasa
ba ve şehirlerle sayfiyelerinden üç kilometre uzakta bulundu
rulur. Uzaklıklar, dağınık damlar hesaba katılmamak üzere ev 
kümelerinin ve köylerde köylerin en kenar evinin dış çevresile 
çeltik ekilen yerlerin en yakın noktasının arası ölçülerek tayin 
olunur. 

Madde 20 — Kurutulması güç ve çalışmağa bağlı olan 
ve senenin en kurak mevsiminde dahi kurumıyan ve sıtma yap
tığı anlaşılmış bulunan ve mazarratının sıhhî tedbirler ile iza
lesi-kabil olmıyan bataklıklara yakın bulunan köy ve şehirler 
etrafında yapılacak çeltik ekimi bu kanunun 19 uncu maddesin
de yazılı uzaklıklara tâbi tutulmaz. Yalnız bu şartlar altında dahi 
çeltik tarlalarının köy veya şehre en yakın bulunacak hududu; 
bataklığın en kurak mevsimlerde şehir veya köye olan^uzaklı-
ğından daha yakın olamaz ve böyle köy ve şehirler civarında 
yapılacak çeltik tarlalarının diğer köy ve şehirlerden bu kanu
na göre icab eden uzaklıklarda bulunması şarttır. 

Madde 21 — Çeltikliklerde su getiren arkların taşma veya 
sızıntı suretile etraflarında su birikintileri yapmalarına ve çel
tiklik kenarlarının su sızdıracak şekilde yapılmasına ve çeltik 
sularının tarladan çıktıktan sonra hiç bir yerde durgun bir hale 
gelmesine müsaade edilemez. Bu suların düzgün arklarla etraf
larına taşıp su birikintileri meydana getirmeden bir dereye, göl 
veya denize akıtılması göz önünde tutulur. 

Çeltik tarlalarına ırmak, çay ve derelerden su ayırmak 
için yapılacak su bendlerinden dolayı,' sıhhî mazarratı varsa bu 
bendlerin ve bunlardan baş gösterecek su durgunluklarının şe
hir, kasaba ve köylere olan uzaklığı üç kilometreden daha az 
olamaz 

Sıhhî zararı olduğu halde istenildiği zaman sularının tama
men ve az zamanda boşaltılmasını temin edecek savakları olan 
bendlerin uzaklığı kesik sulama usulünde olduğu gibidir. Bu 
bendlerin çeltik arkları gibi muayyen zamanlarda açılıp sulara 
serbest akıntı verilmesi gerektir. Bu hükümlere aykırı giden
lerden elli liradan yüz liraya kadar hafif para cezası alınır ve 
tekrarı halinde suları kesilerek ekimleri yok edilir.. Çeltik biçil
dikten sonra ertesi yıl ekim hazırlıklarına başlanmaya kadar 
çeltikliklerin yine su altında bırakılması yasaktır. Ancak mille-
me, zararlı hayvanların öldürülmesi gibi maksadlarla sıtma sür
felerinin yaşamıyaeağı kış ayları içinde bu yerlerin su altında 
bırakılmasına komisyonca izin verilebilir. Başka zamanlarda ise 
bir haftaya kadar izin verilebilir. Bunun aksini yapanlardan 

on ar başına beş liradan on liraya kadar hafif para cezası 
alınır. 

Madde 22 — Kesik sulama tatbik olunan yerlerde çeltik 
komisyonunun tesbit ettiği zamanlarda çeltik tarlalarını tama
men susuz bırakmıyanlara ve bu maksadlarla suyu kesilen ana 
arkların suyunu açmak teşebbüsünde bulunanlara 100 liradan 
150 liraya kadar hafif para cezası hükmolunur ve tekrarında 
bunları yapanların suları büsbütün kesilir. 

Madde 23 — Çeltikliklerde çalışanlar ve çalıştırılanlar ke
sik sulamaya tâbi olan yerlerde elli metreden ve daimî sulama
ya tâbi olan yerlerde üç kilometreden yakında geceleri açıkta 
yatırılmaz. Bu mümkün olmadığı takdirde çeltik ekenler tara
fından amele ve bekçiler için düşmesi yerden en aşağı bir 
metre yüksekliğinde barakalar yaptırılır. Bu barakaların pence
re ve kapılarına sivri sinekl'erin girmesinin önüne geçecek şe
kilde mazbut tel kafesler konulması ve yattıkları yataklar için 
birer cibinlik bulundurulması mecburidir. 

Madde "24 — işçilerin çeltikliklerde güneş doğmadan evvel 
çalıştırılmaları yasaktır. Akşamları güneş batmadan bir saat 
önce paydos edilerek amelenin evlerine dönmüş bulunması ve 
tel kafeslerin kapanması mecburidir. 

Madde 25 — Çeltikçiler işçilerinin sıhhatine muzır olmıya-
cak içme sularını her zaman hazır bulundururlar. 

Madde 26 — Çeltik sahibleri, kullanacağı işçilerin sıhhat
lerinin korunması için 23, 24 ve 25 inci maddelerde yazılı 
bulunan ve ayrıca çeltik mahallerinin icablarına göre sıtma 
mücadele heyetleri ye bunların bulunmadıkları yerlerde Hükü
met tabibleri, bunların bulunmadığı yerlerde belediye tabibleri 
tarafından gösterilecek her türlü sıhhî tedbirleri tatbik etmekle 
ve kullandıkları işçilere parasız fennî usul dairesinde kinin 
dağıtmakla mükelleftir. 

Madde 27 — Çeltikliklerde kullanılan işçilerin sıhhatleri
nin korunması için konulan hükümlere aykırı gidenlerden veya 
mükellef oldukları vazifeleri yapmıyanlardan ilk defasında elli 
liradan yüz liraya kadar hafif para cezası alınır. Tekrarlıyan-
lardan bu ceza alınmakla beraber komisyonca bunlara çeltik 
ekimi yasak edilir. 

Madde 28 — Bu kanun hükümleri içinde çeltikliklerin ye
niden yapılması, idare ve ıslahı, suların sevk ve idaresi ve bu
nun gibi hususlar hakkında bu kanunda yazılı yasaklara aykırı 
gidenler veya mükellef oldukları vazifeleri yerine getirmiyen-
lerden ve çeltik komisyonu kararlarını yapmıyanlardan bu suç
lar için bu kanunda ayrıca ceza gösterilmemiş ise 10 liradan 
50 liraya kadar hafif para cezası alınır ve tekrarlandığında 
bu ceza alınmakla beraber komisyonca bunlara çeltik ekimi 
yasak edilir. 

Madde 29 — 27 ve 28 inci maddelere göre çeltik ekmeleri 
yasak edilen kimselere, ertesi sene çeltik ekimi için komisyonca 
müsaade edilir. 

B Ö L Ü M :V 
Umumi hükümler 

Madde 30 — Bu kanunda yazılı para cezalarına çeltik ko
misyonlarınca karar verilir. Bu kararlar aleyhine tebliğden iti
baren alâkalılar tarafından 7 gün içinde mahallî sulh hâkimine 
itiraz olunabilir, itiraz, kararın infazını durdurmaz. İtiraz üzerine 
sulh hakimlerince verilecek kararlar k a f i d i r . 

Madde 31 — Bu kanunda yazılı para cezalan hususî ida
relerce tahsil olunur. 

Cezayı vermiyenlerin, hapis hükmü müstesna olmak üzere 
Tahsili Emval Kanunu mucibince mallarına müracaat edilir. Bu 
suretle tahsil olunamıyan para cezalan hususî idarelerin vere-
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çekleri müzekkereler üzerine Cumhuriyet müddeiumumiliklerince 
umumî hükümlere göre hafif hapse çevrilerek infaz olunur. 

Onuncu maddede yazılı ruhsatiye ve ücretlerin tahsilinde 
mutlak surette Tahsili Emval Kanunu tatbik olunur. Bu suretle 
tahsil olunan para cezaları, ruhsatiye resimleri ve ücretler hu
susî bütçelere gelir kaydedilir. 

Hususî idareler, buna karşı her yıl bütçelerine çeltik ekimi 
için, çeltik komisyonunca yapılacak masrafa karşılık olmak 
üzere gelir kısmına koyduğu gelir kadar masraf kısmına da 
aynı tahsisatı koymak mecburiyetindedir. Şu kadar ki , hususî 
idareler, herhangi bir zamanda gelirden karşılığı olmadıkça sar
fiyat yapamazlar. Her yıl içinde kalan para hususî idarelerce 
çeltik komisyonu emrine o yerin Ziraat Bankasına yatırılır. Bu 
para çeltik komisyonunun teklifi ve Ziraat Vekilliğinin imzasile 
mahallî çeltik işlerinin ileri götürülmesi hususlarında kullanılır 
ve yıl sonunda bu sarfiyatın hesabı Ziraat Vekilliğine verilir. 

Çeltik Komisyonlarının masrafları için komisyon nam ve 
hesabına hususî idarelerce tahsil edilmiş para bulunmadığı tak
dirde bu işler için icab eden tahsisat Ziraat Vekilliğince hususî 
idarelere verilir. Şu kadar ki; masraf geliri aşarsa karşılığı Zi
raat Vekilliği bütçesinde Çeltik Kanununun tatbiki masrafı adı 
ile açılacak fasıldan hususî muhasebeler emrine tediye olunur. 

Madde 32 — Çeltik komisyonları başkan ve üyelerine 
araştırma, kontrol ve keşif maksadile yapacakları seyahatler için 
kanunî harcırah verilir. Komisyonun memur olmıyan üyesine 
her içtima için ayrıca ücret verilir ve bu ücretin miktarı Ziraat 
Vekâletince tayin edilir. Belediye üyesinden veya hariçten se
çilen kişilerden kurulan mutemed heyetleri üyelerine de her 
hizmet günü için komisyonca tayin ve Ziraat Vekâletince tes

bit olunacak miktarda yevmiye ve ayrıca maktu yol masrafı 
verilir. 

Bu ücret ve masraflar hususî idare bütçelerine 31 inci 
madde mucibince konulacak tahsisattan ödenir. 

Çalıştırılması gerekli görülen su korucuları ile mutemed 
heyetlerindeki su korucularına verilecek ücret o yerlerin ko
misyonlarınca takdir edilir ve aynı tahsisattan ödenir. 

Madde 33 — Çeltik Komisyonunun memur olmıyan üyeleri 
ve mutemed heyetleri üyelerile su korucularına karşı, vazifele
rini yaptıkları sırada, suç işliyenler hakkında, Ceza Kanununun 
Devlet memurları aleyhine suç işliyenlere dair olan hükümleri 
tatbik olunur. 

Madde 34 — Bu kanunun tatbik şeklini Sıhhat ve İçtimaî 
Muavenet ve Ziraat Vekilleri müştereken tesbit ederek kanu
nun neşri tarihinden itibaren üç ay zarfında İcra Vekilleri 
Heyetinin tasvibine arzederler. 

Madde 35 — Bu kanunun hükümleri kır pirinç zer'iyatında 
tatbik edilmez. 

Madde 36 — Pirinç ziraati hakkındaki 8 mayıs 1326 tarihli 
kanun mülgadır. 

Muvakkat madde — Kanunun tatbikına başlandığı zaman 
ekilmiş bulunan çeltik tarlalarında bu kanuna aykırı görülen 
durumlar komisyonca imkânlar göz önüne alınmak şartile tayin 
edilecek zaman içinde' çeltik çiftçileri tarafından düzeltilir. 

Madde 37 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
Madde 38 — Bu kanunun hükümlerini tatbika Adliye, Da

hiliye, Maliye, Nafıa, Sıhhat ve İçtimaî Muavenet ve Ziraat Ve
killeri memurdur. 

18/6/1936 

T. B. M. M. KARARLARI 
Şûrayı Devlet Azalıklarına Salâhattin Odabaşıoğlu 

ile Hazım Türegün'ün seçildiklerine dair 

Karar No : 950 

Maliye Vekâleti Hukuk Müşaviri Salâhattin Odabaşıoğlu 
ile Sivas Valisi Hazım Türegün, Şûrayı Devlet Azalıklarına 
seçilmişlerdir. 

11/6/1936 

Büyük Millet Meclisinin tatiline dair 
Karar No : 951 

1 birinciteşrin 1935 tarihinden beri Hükümetten gönderilen 
kanun lâyihaları intaç edilerek elde mühim bir iş kalmamış ol
duğundan sayın üyelerin intihab dairelerini dolaşmaları ve halk 
ile temasa gelmeleri için Teşkilâtı Esasiye Kanununun 14 üncü 
maddesi mucibince Meclisin her sene davetsiz toplanma tarihi 
olan ikinciteşrinin birinci pazar gününe talikine karar verilmiştir. 

12/6/1936 

İ L A N L A R 
D E V L E T DEMİRYOLLARINDAN 

Mikdarları , muhammen bedelleri ve eksiltme gün ve saatleri 
aşağıda yazılı malzeme kapalı zarf usulile Ankarada idare 
binasında satın alınacaklardır. 

Bu işlere girmek istiyenlerin hizalarında gösterilen muvak
kat teminatları ile kanunun tayin ettiği vesikaları, Resmî Ga
zetenin 7/5/1936 gün^ ve 3297 numaralı nüshasında intişar et
miş olan talimatname dairesinde alınmış vesika ve tekliflerini 
basküller ile camlar su tesviye şişeleri ve aynalar için eksiltme 
günü saat (14,30) a ve dinamometreler için de keza eksiltme 
günü saat (15) e kadar Komisyon Reisliğine vermeleri lâzımdır. 
Şartnameler parasız olarak Haydarpaşada Tesellüm ve Sevk 
Şefliğinde, Ankarada Malzeme Dairesinde dağıtılmaktadır. 

Malzemenin ismi Muhmmen bedeli 
Eksiltme gün ve 

Muvakkat teminat saati 

Muhtelif eb'atta ) 
ve miktarda cam-) 
lar, su tesviye ) 
şişeleri, aynalar ) 
ve cam borular. ) 

14877 Lira 
20 / 7 / 1936 

1115,77 Lira Pazartesi 
saat 15,30 da 

12 Dane 1000 ve) 
6dane 250 kilo-) 
luk baskül . ) 

21 / 7 / 1936 
5304 Lira 397,80 Lira salı 

saat 15,30 da 
10 dañe dina - ) 1653 Lira 
mometre ) 

123,97 Lira 21 / 7/1936 
salı 

saat 16 
760/4-2 
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Kocaeli Halk Bankası Türk Anonim Şirketinin 3 ı mart 1936 tarihli bilançosu 

A K T İ F P A S İ F 
T. L. T. L. 

L K. L. K. Kasa mevcudu 
Bankonot 

L K. L. K. Kasa mevcudu 
Bankonot 10.665 Sermaye 100.000,00 

Gümüş 1.150 ihtiyatlar: 
Aksiyon Ufaklık 478,50 

ihtiyatlar: 
Aksiyon 4 720 

12.293,50 Nizamı nakıd 8.341.̂ 8 13.061,58 12.293,50 13.061,58 

Bankalardaki mevduat 14.808,76 27.102,26 Mevduat: 

Esham tahvilât 4 720 Cari hesaplar 
Tasarruf mevduatı: 

27.488,39 

Ticarî senedler cüzdanı: 
Vadesine üç ay kalan 

Avanslar: 
78.998,83 ibrazında 16.623,14 

Ticarî senedler cüzdanı: 
Vadesine üç ay kalan 

Avanslar: Altı ay ve daha fazla ihbarlı 12.830,94 
Borsada kote olmıyan esham T. M. 880 Vadeli mevduat 4 125,56 33.579,64 
Emtia ve vesaik üzere avanslar 6 139,85 Muhtelif alacaklılar 10,711,09 Borçlu cari hesaplar: 
Açık kredi 7.202,50 Muvakkat hesaplar 

Emanat hesabı 
4.858,11 
125,00 Kefalet mukabili teminatlı 25.162,53 

Muvakkat hesaplar 
Emanat hesabı 

4.858,11 
125,00 

Muhtelif borçlular 34.311,93 Tahsis edilmiş karşılıklar 2.417,11 
Muvakkat hesaplar 10,323,83 Taleb olunmamış temettü ve kuponlar 6.809,39 
Menkuller 

10,323,83 
Nazım hesaplar: 

Kasalar 640 Tahsil olunacak sened mudileri 33.601,07 
Mefruşat 1.088 1.728 Kefaletten dolayı borçlular 32.815,50 

Gayrı menkûller 2.480.58 
Nazım hesaplar: 

Berayı tahsil tevdi olunan senedat C. 33.601,07 
Kefaletten dolayı borçlular 32.815,50 

Y E K Û N 
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265.466,88 Y E K Û N 

Muhasebeci Müdür Murakıb 

265.466,88 

tktısad Vekâletinden: 

Pamuk ipliği satış hatları' hakkında 

1 — Muhtelif numara pamuk ipliği azamî fiatları (vergiler 
dahil) 1 temmuz 1936 dan itibaren fabrika teslimi peşin satışlar 
için aşağıdaki veçhile tesbit edilmiştir. 

İplik M: 
1 

(4,530 kiloluk) 
İplik M: 

1 
Satış fiatı kr. (1 paket için) 

4 360 
6 370 
8 380 
10 390 
12 435 
14 460 
16 500 
18 530 
20 560 
22 590 
24 620 

2 — Bu fiatlar düz (Vater) iplikler içindî . Kıvraklar 
(extra) için azamî 70, tireler (filatör) için azamî 80 kuruş ilâve 
edilir. 

3 — Tesbit edilen fiatlar, aid oldukları pamuk ipliklerinin 
piyasada malûm ve matlûb evsaf ve kalitelerini değiştirmek 
için bir sebep teşkil edilemez. 

4 — Bu fiatlar bu gfünkü şeraiti iktısadiyeye göre tespit 
edilmiştir. 

Ikhsad Vekâleti İç Ticaret Umum Müdürlüğünden: 

30 İKİnciteşrin 1930 tarihli kanun hükümleri dairesinde iş 
yapmağa izinli bulunan Ecnebi Şirketlerden (Soçieta Anonima 
Aero Espero İtalyana) nın Türkiye Umumî Vekili 30/5/1936 
tarihli istida ile bu kerre müracaatla Şirketin Türkiyedeki faa
liyetine nihayet verildiğini bildirmiştir. 

Bu Şirketle alâkası olanların îstanbulda Galatada Nazlı 
Hanında Hilmi Sarvan'a ve icabında îktısad Vekâletine müra
caat etmeleri ilân olunur. 
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Başvekâlet Matbaası 
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Kanunlar                                                                                                        Sayfa 

 
3017 Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâleti Teşkilât ve Memurin Kanunu    1
 
3038 Türk Ceza Kanununun Bazı Maddelerini Değiştiren Kanun     12 
 
3039 Çeltik Ekimi Kanunu          26
 
T.B.M.M Kararları 

 
950 Şûrayı Devlet Azalıklarına Salâhattin Odabaşıoğlu ile Hazım Türegün'ün Seçildiklerine Dair 
       Karar            29
 
951 Büyük Millet Meclisinin Tatiline Dair Karar       29
 
 
İlanlar            29
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




