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Kanun No: 4955 Kabul tarihi: 20/9/1946 

Madde 1 _ Matbuat Kanununun 9, 12, 15, 17, 18, 27, 30, 34, 35, 
48 ve 55 İnci maddeleri aşağıda yazılı şekillerde değiştirilmiştir : 

Madde 9 Gündelik veya mevkut gazete veya mecmua çıkarmak 
istiyenler, gazete ve mecmuanın! çıkarılacağı yerin en büyük mülkiye 
âmirine aşağıda istenilen malûmatı havi imzalariyle bir beyanname ver
meğe mecburdurlar : 

A) Gazete veya mecmuanın adı; 
B) Gazete veya mecmuanın sahibinin adı, soyadı, uyruğu ve iş ve 

ev adresi; 
C) Yazı işlerini fiilen idare edecek olanın adı, soyadı, uyruğu ve 

İkametgâhı; 
D) Nerede yazılıp idare edileceği, nerede basıldığı ve basılacağı mat

baa ve matbaacının adı ve soyadı; 
E) Siyasi olup olmadığı; 
P) Ne vakitlerde çıkarılacağı; 
G) , Hangi dUlerde çıkarılacağı; 
H) Sermayeyi tedarik edenler başkaları ise onların hepsinin ve ser

maye kanun' dairesinde kurulmuş bir şirkete ait ise mukavelenamesinin 
aslı veya tasdikli suretiyle beraber şirketin idare meclisim teşkil veya 
şirketi temsil eden kimselerin adı, soyadı, memleketi, iş ve ev adresleri 
ve uyrukları; • 

I) Gazete veya mecmua bir cemiyete ait ise tüzüğünün tasdikli su
retiyle idare kurulunu teşkil edenlerin adı, soyadı, memleketi, iş ve ev 
adresi.. 

ıBeyanname muhteviyatında hâsıl olacak değişikliklerin vukuundan 
beş gün içinde bildirilmesi lâzımdır. 

Beyanname vermiş olanlara bu kanunda gazete veya mecmuanın 
sahibi denilir. 

(Madde 12 Gazete veya mecmua sahiplerinde aşağıda yazılı vasıf 
ve kayıtların bulunması şarttır : 

A ) Türk olmak; 
!B) Yirmibir yaşını bitirmiş olmak; 
ıC) Hükümetin müsaadesi haricinde ecnebi bir Devlet hizmetinde 

bulunmuş olmamak veya bulunmamak; 
D) Resmî bir makama karşı ecnebi uyrukluğu İddiasmda bulunmuş 

olmamak; 

E) 'Kısıtlı olmamak; 
F) Bilfi i l Devlet memuru ve asker ve ordu mensubu olmamak (Hu

susi kanunları mâni olmadıkça meslekî ve İlmî gazete ve mecmua çıka
rabilirler) ; 

G) Türk Ceza Kanununun 587 nci maddesinin birinci fıkrasında ya
zılı cezaları müstelzim suçlarla, İkinci babının üçüncü faslında yazılı 
192 nci madde ve üçüncü babının birinci faslmda yazdı zimmet ve ihti
las, ikinci faslında yazılı irtikâp, üçüncü faslmda yazılı rüşvet ve 229 uncu 
madde ve 286 nci maddenin İlk fıkrası ve 278 inci madde ve altıncı babı
nın üçüncü faslında yazılı sahtekârhk ve sekizinci babının birinci fas
lında yazılı 415 İnci madde ve 4Jİ6 nci maddenin son fıkrası ve 419 uncu 
maddenin ikinci fıkrası ve 426, 427, 428 inci maddelerle 430, 431 inci 
maddelerinin birinci fıkraları ve üçüncü faslında yazılı fuhşa tahrik ve 
hırsızlık ve yağmacılık ve dolandırıcılık ve hileli İflâs ve emniyeti suiisti
mal suçlarından biriyle hüküm giymemiş olmak; 

•H) Vatan, 'Millî (Mücadele, Cumhuriyet ve inkllâp aleyhinde bulun
maktan herhangi bir mahkeme veya yetkili bir kurul tarafından mah
kûm olmamak; 

I) Millî Mücadelede İşgal altında düşman emellerine hizmet edici 
neşriyat yapmamış olmak. 

Madde 15 Gazete veya mecmuamın yazı işlerini fiilen İdare eden 
kimsenin 12 nci maddede yazılı vasıf ve kayıtları haiz olması şarttır. 

(Madde 17 Beyannameyi alan en1 büyük.mülkiye âmiri, beyanna
me münderecatını mahsus defterine kaydettirdikten sonra karşılığında 
bir alimdi verir. 

Beyanname kanunun aradığı malûmatı ihtiva etmediği takdirde em 
büyük mülkiye âmiri üç gün içinde İkmalini ister. Noksanlar bu müddet 
içinde tamamlanmazsa beyanname verilmemiş sayılır. 

Beyanname hakikate uygun olmadığı takdirde 18 inci madde hük
müne tevfikan takibat İcrası için keyfiyet savcılığa bildirilir. 

Gazete veya mecmuanın sahibi ile yazı İşlerini fiilen idare edecek 
olanlar kanuni vasıf ve şar t lan haiz bulunmadıkları takdirde de beyanna
me verilmemiş sayılır. 

Madde 18 Yukarkl maddeler hükmüne aykırı olarak neşredilen 
gazete veya mecmua en büyük mülkiye âmirinin emriyle derhal kapatılır 
ve aşağıdaki cezai hükümler uygulanır : 

A) Beyanname vermeksizin neşredilen gazete veya mecmuayı neş-
redenlerden 500 liradan eksik olmamak üzere ağır para cezası alınır. 
Tekerrürü halinde bir aydan altı aya kadar hapis cezası ile beraber 500 
liradan eksik olmamak üzere ağır para cezası hükmolunur. 
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B) Beyanname muhteviyatının hakikat hilafı olduğu anlaşılırsa Türk 
Ceza Kanununum 343 üncü maddesi hükmü uygulanır. 

C) Bu suretle neşredilen gazete veya mecmua vasıtasiyle bir suç 
İşlendiği takdirde [bunun cezası da ayrıca verilir. 

Madde 27 Her gazete veya mecmuanın neşriyatından doğan me
suliyet yazı işlerini fiilen idare eden zat ile bu gazete veya mecmuanın 
Bahlbine aittir. 

Muharrirler kendi imzalarım taşıyan yazılardan ve ressamlar Im-
zalariyle çıkan resimlerden dolayı gazete veya mecmuanın sahibi ve yazı 
işlerini fiilen idare edenle birlikte Türk Ceza Kanununun 64 üncü mad
desinin birinci fıkrası mucibince şerik sayılırlar. 

Takma adla veya imzasız veya remizll imza ile çıkan yazı ve re
simlerin muharrir ve ressamları da geçen fıkra hükümleri dairesinde 
mesuldürler. 

Takma adla veya imzasız veya «remizU İmza ile intişar eden yazı ve 
resimlerin muharrir ve ressamlarının hüviyetlerini mahallin en büyük 
mülkiye âmiri veya Cumhuriyet savcısı her istediği zaman gazete veya 
mecmuanın sahiplerinden ve yazı işlerini! fiilen idare edenlerden sorabi
lirler. 

İstenilen bu malûmatı üç gün zarfında vermezler veya yanlış olarak 
verirlerse gaizete veya mecmua intişar etmekte bulunduğu takdirde mah
kemeden alınacak kararla kapatılır ve neşriyatın mahiyetine göre yapı-
laJeak kanuni takip hariç olarak bundan dolayı üç aydan eksik olmamak 
üzere hapis cezaisiyle cezalandırüırlar. 

jŞuı kadar k i , takibat yapılmadan evvel İstenilen malûmat bildirilecek 
olursa terettüp edecek cezanın dörtte üçü ve takibat esnasında blldirll-
mişse yarısı indirilir. 

Muhbir, muhabir ve muharrirler verdikleri haberlerin neşrinden do
ğacak suçlardan mesul olup gazete veya mecmuanın sahibi ile yazı işlerini 
fiilen idare eden kimse de bunlarla birlikte Türk Ceza Kanununun 65 inci 
maddesi mucibince mesul olurlar. 

(Madde 30 -Millî hisleri inciten veya bu maksatla millî tarihi yan
lış gösteren yazıları nieşredenler 800 liradan aşağı olmamak üzere ağır 
para ©ezasiyle cezalandırılırlar. 

Türk Ceza Kanununun 159, 266 ve 268 İnci maddeleri hükümleri dı
şında sıfatlarımdan, memuriyet veya vazifelerinin İfasından dolayı Bü
yük Millet Meclisi veya Bakanlar Kurulu veya resmî heyetler üyelerinden 
veya Devlet memurlarından ad zlkretmiyerek bir veya birkaçının veya 
hepsinin müphem ve sulzanm davet edecek mahiyette mütecaıvizane yazı 
ve resimlerle şeref ve haysiyetlerini ihlâl edenler aşağıda yazılı olduğu 
üzere cezalandırüırlar : 

Bu fül ve hareketler : 
1 - Büyükı Millet Meclisi veya Bakanlar Kurulu üyelerinden biri 

veya birkaçı veya hepsine karşı İşlenmiş İse verilecek ceza altı aydan 
Ski seneye kadar hapis ve 100 liradan 500 liraya kadar ağır para cezası
dır. 

2 - Resmî heyetler üyeleriyle Devlet memurlarından biri veya bir
kaçı veya hepsi aleyhinde İşlenmiş ise verilecek ceza üç aydan bir seneye 
kadar hapis ve 50 liradan 200 liraya kadar ağır para cezasıdır. 

Madde 34 I - Türk Ceza Kanununun hükümleri dışuıda olarak 
uydurulmuş veya tahrif edilmiş veya mahiyeti esaslı surette değiştirilmiş 
haber veya belgeleri veren- muhbir veya muhabirle bu kabîl haber, yazı 
veya belgeleri bilereki neşir veya nakledenler aşağıdaki şekilde cezalan
dırılırlar : 

A) B u fi i l ve hareketler halkın huzurunu bozarak heyecana düşü
recek mahiyette olursa üç aydan bir seneye kadar hapis ve 500 liradan 
eksik olmamak üzere ağır para cezası; 

B ) B u fiili ve hareketler, Devlete veya Devlet kuvvetlerinden her
hangi birine veya bir kaçma veya hepsine karşı halkın güvenini bozacak 
ımahiyette olursa altı aydan İki seneye kadar hapis ve 1.000 liradan aşağı 
olmamak üzere ağır para cezası; 

C) Resmî sıfatı haiz olan1 kimselere alt belgeleri tahrif ederek veya 
mahiyetini esaslı surette değiştirerek veya başka birine İsnat ederek neşre
den! erle uydurulmuş belgeleri bir kimseye İsnat ederek, neşredenlere 
üç aydan bir seneye kadar hapis ve 500 liradan aşağı olmamate üzere ağır 
para cezası; 

Hükmolunur. 
II - Resmî meclislerin, neşri caiz olan müzakerelerini tahrif veya 

(mahiyetini esaslı surette değiştirerek veya uydurma kısımlar ilâve ede
rek neşredenler üç aydan eksik olmamak üzere hapis ve 500 liradan 
aşağı olmamak üzere ağır para c ez asiyle cezalandırılırlar. 

I H - Gazete veya mecmuaılardaki haber, yazı ve havadislerin baş
lıkları, bu haber, yazı ve havadislerin metinlerine uymadığı ve bu hal 
halkın huzurunu bozarak heyecana düşürecek mahiyette bulunduğu tak
dirde .100 liradan 500 liraya kadar ağır para cezası hükmolunur. 

•Madde 35 I - A) iddianamenin, son tahkikatın açıhıvnsıııa. ,ıwü-
taallik kararın, bir cürme ait herhangi tahkikat -kâğıt ve vesikalarının 
duruşmada okunmazdan evvel neşri yasaktır. Ancak' mahkemenin veya 
Cumhuriyet savcısının müsaadesiyle ve bütün gazetelere birden icrası 
lâzımgelen tebliğlerine tevfikan bu vesikaların neşri caizdir. 

B) - İspatı caiz olmıyan söğme ve hakaret dâvasına alt Bulutların ve 
buna mütaallik şikâyetnamelerin aynen veya hulasaten neşri yasaktır. 

C) Münderecatı umumi âdap ve ahlâka dokunatoilen adli tıp rapor
larının neşri yasaktır. 

D) Yargüamanm gizli olması kararlaştırılan dâva zabıtlarının, 'mah
kemenin müsaadesi olmaksızın neşri yasaktır. 

E ) Ceza tahkikatı başladıktan sonra ilk tahkikat, esnasında sorgu 
yargıcının muvafakati ile ve hazırlık tahkikatı sırasında yalnız Cumhu
riyet savcısının emriyle yapılmakta olan tahkikata ve adli muamelelere 
'mütaallik havadislerin ve cünmü yapanlarla cürme kurban olanların fo
toğraflarının neşri yasak edilebilir. Buna muhalefet ancak Cumhuriyet 
savcısının bu baptaki, yazılı emrinin gazete veya mecmua İdarehanesine 
tebliğinden itibaren suç olur. 

F) Neşri caiz eski bir ilâmın kötü niyetle veya yeni bir hükmün 
-kötü niyetle neşri sövme ve hakaret kldkıslyle kovuşturma yapılmasına 
ve ceza verilmesine mâni değildir. 

G) Devlet emniyetiyle alâkadar meseleler hakkında yapılmakta olan 
tahkikattan ve yine Devlet emniyeti bakımından alman tedbirlerden bah
seden yazılar memnudur. Ancak bu tahkikatı yapmağa veya bu tedbirleri 
almağa yetkili makam tarafından bu hususta müsaade verilebilir. 

. H) Yargılama müzakerelerinin neşri yasaktır. 
1) Gizli bakılmıyan boşanma dâvalarında, ancak iki tarafın ve şa

hitlerin isimleri, sıfatları ve adresleri, mevzuubahls olan ve karar verilen 
hukuki meselelerin- kısaca izahı, şahitlerin şahadetlerinin aynen olmamak 
şartiyle kısaca mevzuu ve hüküm fıkrası yazılabilir. 

B u hükümlere muhalif hareket edenlerden 200 liradan 500 liraya 
kadar ağır para cezası alınır. 

n - Bi r ceza dâvasının foaşlamaslylc hüküm kc'slmoşinclyc kadar 
yargıç ve mahkemenin kararlan ve muameleleri hakkında mütalâa ser-
dedilemiyeceği gibi böyle bir dâvanın görülmesi sırasında adil İşlemleri 
karıştırabilecek veya tahkikatın gidişi üzerinde tesir yapabilecek neşri
yatta bulunulamaz. 

Bu' fıkra hükmüne muhalefet edenler bir aydan üç aya, kadar hapis 
veya 200 liradan 500 liraya kadar ağır para cczaslylo cezalandırılırlar. 

Madde 48 Gazete veya mecmuanın mesulleri matbuanın neşri
yatından tevellüt edebilecek her türlü cezai ve hukuki mesuliyetlere halel 
gelmemek üzere bir memurun vazifesine mütaallik fiillere ait olarak ga
zete ve mecmualarda yapılan neşriyat hakkında bir Devlet memuru veya 
salahiyetli makam tarafından gönderilen cevapları mecoanen neşretmeğe 
mecburdur. 

Cevap ve tashihler gazete veya mecmuanın bu cevap vo tashihlerin 
vusulünü mütaakıp i lk çıkacak nüshasının aynı sahtfesinin aynı sütununa 
aynı punto harflerle hiç bir ilâve ve tayyolunmaksızın neşredilecektir. 

Neşriyat Devlet memurunun şahsına da taallûk ettiği takdirde bu 
memur ayrıca cevap vermek hakkına maliktir. 

•Bir gazete veya mecmuanın neşriyatında zikir ve telmih edilen ha
kikî veya hükmi şahısların o neşriyata cevap vermeğe haklan vardır. 
Cevap, gönderenin imzasını havi olmak ve taallûk eylediği yazının İki 
'mislini geçmemek lâzımdır. 

(Cevap, gazete veya mecmua hakkında hakareti mutazammın sözleri 
ve suç teşkil edebilecek mahiyetteki ifadeleri havi olursa veya neşrinden 
üç ay geçmişse dercinden imtina edilebilir. Cevap ve tashihin dercinden 
imtina halinde imtlnaın sebepleri derhal mahallî Cumhuriyet savcılığına 
yazı ile bildirilir. Gazete için hakareti mutazammın veya suç teşkil ede
bilecek mahiyetteki İfadeleri havi 'cevaplarda Cumhuriyet savcılığı ga
zetenin talebi üzerine münasip göreceği tadilleri yapar. Bu tadillerden 
sonra cevabın neşrinden imtina edilemez. 

Cevabın neşrinden sonra gazete veya mecmua aynı memura veya 
aynı şahsa ve aynı meseleye taallûk eden yeni mahiyette neşriyat yapar
sa yukardaki şartlar dairesinde ve bu defa yazının üç mislini tecavüz et
memek üzere tekrar bir cevap neşrine mecburdur. 

Resmî meclislerin müzakereleri sırasmda herhangi bir kimseye karşı 
vukubulan tariz veya mütecavizane sözlerin tamamen veya hulâsa olarak 
neşri halinde bu kimsenin verdiği karşılığın -tariz veya tecavüze ait kısmına 
münhasır olmak üzere resmî zabıtlardakl suretinin aynen, resmî zabıt 
yoksa bu neşriyatm i k i mislini geçmemeli üzere vereceği cevabın aynı 
sahifenin aynı sütununda ve aynı punto harflerle neşrini lstlyeblllr. 

Bu maddenin 1 inci fıkrasında yazılı mecburiyetin yerine getirilme
mesi halinde 500 liradan 1000 liraya kadar ve diğer fıkralardaki mecbu-
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riyetlerden imtina 'halinde 200 liradan 500 liraya kadar ağır para cezası 
hükmolunur. 

Mahkeme hu suçlardan dolayı açılacak dâvaları 10 gün içinde karara 
bağlar. Hükümde, deremden imtina olunan' cevap ve tashihlerin, bu mad
denin gösterdiği şekil ve şartlar dairesinde dercine de karar verilir ve 
kararın bu kısmı derhal infaz olunur. Mahkemenin bu kararını yerine 
getirmiyen gazete veya mecmuanın mesulleri, yukarda yazılı cezalara 
»çarptırılır. 

Hakkında neşriyat yapılan şahıs ölmüş ise cevap vermek hakkı karı, 
koca, usul ve füruuna intikal eder. Bunlardan biri tarafından cevap ve 
tashih hakkının kullanılması diğerlerinden, bu hakkı ıskat eder. 

Madde 55 Türk Ceza Kanununun 426, 427, 480 ve 482 nci madde
leriyle bu kanunun 18 inci maddesinin- (|A) ve (B) fıkraları ve 8, 19, 20, 28, 
29, 30, 33, 34, 35, 44, 47, 48 inci maddeleri şümulüne giren suçlardan 
dolayı hazırlık tahkikatı yapılmaz. 

Bu kanunda yazılı olan veya matbuat vasıtasiyle işlenen suçlara ait 
«dâvaların duruşması ve temyiz incelenmesi tatilde görülen müstacel iş
lerden sayılır. 

Madde 2 Matbuat Kanununda yazılı (umumi neşriyat müdürü) 
veya (umumi neşriyatı idare eden) tabirleri, (yazı işlerini fiilen idare eden 
kimse) şeklinde değiştirilmiştir. 

Madde 3 _ Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Madde 4 _ Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

23/9/1946 

Dağlığı 
Duştur 

Reami 
Gazete 

1881 
1959 

2281 

3657 

3518 

3812 

4935 

1 — Matbuat K o n u n u ile bunun d e r i ş i k l i k l e r i : 

Matbuat K a n u n u 8/8/1931 
30 Temmuz 1931 t a ı i h ve 1881 n u m a r a l ı Matbua t K a n u n u n u n 
51 ioci maddes in in t ad i l i ne dai r K a n u n 19/5/1932 
30 Temmuz 1931 tar ih ve 1881 n u m a r a l ı Matbua t K a n u n u n u n 
38 i n c i maddesin in t ad i l ine dair K a n u n 9/6/1932 
f B u K a n u n 3518 s ay ı l ı K a n u n u n 2 nc ı maddes iy le k a l d ı r ı l 
m ı ş t ı r . ] 

Matbua t K a n u n u n u n muvaklkat B maddes in i t ad ı l eden K a n u n 
15/671933 

Matbua t K a n u n u n u n 19 M a y ı s 1932 tar ih ve 1959 n u m a r a l ı 
K a n u n l a t a d i l c d i l m i g o l an (51) i n c i maddesin i d e ğ i ş t i r e n 
K a n u n 1/1/1935 
Matbua t K a n u n u n u n bazı madde le r in i d e ğ i ş t i r e n K a n u n 

15/7/1938 
Matbuat K a n u n u n u n 30 uncu ve 35 i n c i m a d d e l e r i m d e ğ i ş t i 
ren K a n u n 6/5/1946 
Matbua t K a n u n u n u n 50 n c i maddesin in d e ğ i ş t i r i l m e s i hak
k ı n d a K a n u n 18/6/1946 

2 — Sozti s e ç e n K a n u n *. 

T ü r k Ceza K a n u n u 13/3/1926 

Tertip Cilt Sahife S a r ı 

3 12 1069 1867 

3 13 336 2102 

3 13 520 2120 

3 14 1434 2438 

3 16 462 2895 

3 19 1590 3960 

3 21 754 •1501 

— — — « 3 3 6 

3 7 519 320 

T ü r k Ceza Kanununun 140, 159 ve 160 m c ı maddelerinin 
d e ğ i ş t i r i l m e s i n e dair Kanuni 

Kanun No: 4956 Kabul tarihi: 20/9/1946 

Madde 1 Türk Ceza Kanununun 140, 159 ve 160 ıncı maddeleri 
aşağıda yazılı şekilde değiştlrumiştir : 

(Madde 140 Devletin hariçteki itibar veya nüfuzunu kıracak şe
kilde Devletin dahilî vaziyeti hakkında yabancı bir memlekette asılsız, 

mübalâğalı veya maksadı mahsusa müstenit havadis veya lıaberler neş
reden veya millî menfaatlere zarar verecek herhangi bir faaliyette bulu
nan vatandaş beş seneden aşağı olmamak üzere ağır hapse konulur. 

Madde 169 Türklüğü, Cumhuriyeti, Büyük Millet Meclisini, Hü
kümetin mânevi şahsiyetini, Bakanlıkları, Devletin askerî veya emniyet 
veya muhafaza kuvvetlerini veya adliyenin mânevi şahsiyetini alenen 
tahkir ve tezyif edenler veya Büyük MfMet Meclisinin meşruiyeti hak
kında suizannı davet edecek şekilde alenen mütecavizane fi i l ve hareket
lerde bulunanlar bir seneden altı seneye kadar ağır hapis cezasiyle ce
zalandırılır. 

Birinci fıkrada beyan olunan cürümlerin irtikâbında hakaret veya 
tecavüze uğrayanın adı sarahaten zikredilmemiş veya hakaret veya te
cavüz üstükapalı geçiştirilmiş olsa bile m'ahiyetinde ve birinci fıkrada 
yazılı olanlardan birine matuf olduğunda tereddüt edilmiyecek derecede 
karineler varsa hem tecavüze uğrayanın adı zikredilmiş hem de tahkir, 
tezyif veya tecavüz tasrih kılınmış gibi muamele olunur. 

Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına veya Büyük Millet Meclisi karar
larına alenen şovenler 15 günden altı aya kadar hapis ve 30 liradan 100 
liraya kadar ağır para cezasiyle cezalandırılır. 

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

Madde 160 157 nci maddede yazılı suçu işleyenlerle Türkiye 
Cumhuriyeti kanunlarına ve Büyük Millet Meclisi kararlarına alenen 
şovenler hakkında takibat yapmak salâhiyeti doğrudan doğruya Cum
huriyet savcılarına aittir. 

158 inci maddede yazılı hal ile 159 uncu maddenin birinci fıkrasında 
.beyan- olunan hususlar hakkında takibat yapılması Adalet Bakanlığının 
iznine bağlıdır. 

Madde 2 Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Madde 3 Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

23/9/1946 

N o . Baslığı 

Resmi 
Duştur Gazete 
Tertip Cilt Sahife Sarı 

T ü r k Ceza Kanunu ile bunun ek ve değişiklikleri ve 
T . B . M . M . K a r a r ı : 

1 — K a n u n l a r : 
765 Turk Ceza Kanunu 13/3/1926 3 7 519 320 

1840 Türk Ceza Kanununun 160 ıncı maddesini değiş t iren Kanun 
İ 3 0 3 8 say ı l ı kanunla k a l d ı r ı l m ı ş t ı r . 1 16/7/1931 3 12 625 1850 

1884 Türk Ceza Kanununun 158 inci maddesine iki fıkra i l â v e s i n e 
dair iKanun 3/8/1931 3 12 1088 1863 

2275 Turk Ceza Kanununun bazı maddelerini değ iş t iren Kanun 
20/6/1933 3 14 1343 2432 

3038 Turk Ceza Kanununun bazı maddelerini değ iş t iren Kanun 
23/6/1936 3 17 1309 3337 

3112 Turk Ceza Kanununun bazı maddeleriyle 3038 numara l ı 
kanundaki muvakkat znaddevi değiş t iren Kanun 11/2/1937 3 18 298 3531 

3531 Türk Ceza Kanununun bazı maddelerini değiş t iren Konun 
16/7/1938 3 19 1661 3961 

3708 Türk Ceza Kanununun 494 unciı maddesini değ iş t iren Kanun 
14/7/1939 3 20 1704 4258 

4055 Turk Ceza Kanununun bazı maddelerini değiş t iren Kanun 
6/6/1941 3 22 1296 4827 

4683 Türk Ceza Kanununun 480 ve 482 nci maddelerinin değiş t i 
rilmesine dair Kanun 18/12/1944 3 26 110 5882 

4934 Türk Ceza Kanununun 141 ve 142 nci maddelerinin değ i ş 
tirilmesi hakkında Kanun 18/6/1946 

2 T . B. M. M. Karan : 

— — — 6336 

437 Türk Ceza Kanununun 107 nci maddesi h ü k m ü n ü n tefsirine 
mahal o l m a d ı ğ ı n a dair Heyeti Umumiye Karan 7/6/1928 3 9 1061 907 

T. B. M. M. KARARI 
Büyük Millet Medisiniaı çalışmalarıma 1 Kasım 1946 

gününe kadar araveriJmesi hakkında 

Karar Sayısı: 1505 

Büyük Millet Meclisinin gündeminde görüşülecek önemli konu kal
mamış olduğundan Milletvekillerinin seçim çevrelerinde seçmenleriyle 

görüşmelerine fırsat vermek üzere, 1 Kasım 1946 Cuma gününe kadar 
çalışmaya araverilmesi kararlaştırılmıştır. 

20/9/1946 



Sahife: 11244 (Resmî Gazete) 

İ L Â N L A R 

24 EYLÜL .1946 

M. S. B. 1 numaralı Satın Alma 
Komisyonundan 

1 _ Garnizon birlikleri için (60) ton kırmızı mercimek kapalı zarf 
usuliyle alınacaktır, ihalesi 26/9/1946.Perşembe günü saat (11) de ko
misyonda yapılacaktır. 

2 _ Muhammen bedeli (30.000) lira olup geçici teminatı (2.250) l i 
radır. Evsaf ve şart lar her gün komisyonda görülebilir. 

S İsteklilerin kanuna uygun teklif mektuplarını İhale saatinden 
bir saat evveline kadar komisyona vermeleri. 

K. 1^2391/4-4 

1 Okul ve hastaneler hayvanatı için kapalı zarfla satm alına
cağı ilân edilen (230) ton tel balyah samana talip çıkmadığından tekrar 
kapalı zarfla eksiltmeğe konulmuştur. Eksiltmesi 3 Ekim 1946 Perşembe 
ğünıü saat 11 de komisyonda yapılaıoaktır. 

a Muhammen bedeli 13.800 Ura olup geçici teminat 1035 liradır. 
Evsaf ve şartlar komisyonda görülür. 

ı3 isteklilerini teklif mektuplarım ihale saatinden bir saat ewe-
line .kadar komisyona vermeleri lâzımdır. 

K . 1—2442/4-3 

1 Garnizon Birlikleri için (60) ton nohudun satınsJınması kapalı 
zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme 11 Ekim 1946 Cuma gü
nü saat (11) de komisyonda yapılacaktır. 

2 Muhammeni bedeli (21.000) lira olup geçici teminatı (1575) l i 
radır. 

3 — Evsaf ve şartlar komisyonda görülür. 
4 Teklif mektuplarının eksiltme saatından bir saat evveline ka

dar komisyona verilmesi lâzımdır. 
K. l_2510/4-l • 

M. S. B. 2 numaralı Satın Alma 
Komisyonundan 

Komisyonda mevcut numunesine göre içi dışı galvanizli saçtan, dıştan 
çift çemberli 65 - 73 kilo ağırlığında (300) litrelik yeril mamulâtı (150) 
aded bidon satm alınacaktır. 

Beherinin muhammen bedeli (120) lira olup hepsinin geçici teminatı 
(1.350) liradır. Ve yekûn tutan (18.000) liradır. 

Ektsletmesl 26/9/1946 Perşembe günü saat (16) da kapalı zarfla An
kara'da Komisyonumuzda yapılacaktır. Numune ve şartnamesi her gün 
komisyonda görülebilir. 

İsteklilerin kanuni şekilde hazıriıyacaklan teklif mektuplarını eksilt
me saatinden bir saat evvele kadar makbuz karşlığında komisyona ver
meleri. 

K. 2_2406/4-4 

M. S. B. 3 numaralı Satın Alma 
Komisyonundan 

Beher kilosuna 600 kuruş fiyat tahmin edilen 9 ton sarı vaketa ka
palı zarf usulü İle 25/9/1946 Çarşamba günü saat 16 da eksiltmesi yapı
lacaktır. 

Evsaf, şartname ve numunesi her gün öğleden evvel komisyonda 
görülebilir. 

Vaketalar toptan bir talibe verileceği gibi 3 tondan aşağı olmamak 
üzere ayn ayrı taliplere de verilebilir. 

Muhammen bedeli 54.000 lira olup geçici teminatı 3.950 liradır. 
Isteklüerin belU günde ihale saatinden en az bir saat evveline kadar 

kanunun emrettiği vesaikle birlikte teklif mektuplarını komlsyDna ver
meleri. 

K.3—2402/4- 4 

Beher kilosuna 700 kuruş fiyat tahmin edilen 7 ton sarı vaketa ka
palı zarf usuliyle 9/10/1946 Çarşamba günü saat 15 te eksiltmesi yapı
lacaktır. 

(Evsaf, şartname ve numunesi her gün öğleden evvel komisyonda gö
rülebilir. 

Vaketalar toptan bir talibe verileceği gibi ayn ayrı 0,5 tondan aşağı 
olmamak üzere de verilebilir. 

Muhammen bedeli 49.000 lira olup geçici teminatı 3.675 liradır. 
isteklilerin belli günde ihale saatinden en az bir saat evveline kadar 

kanunun emrettiği vesaikle birlikte teklif mektuplarım komisyona ver
meleri. 

K . 3_2512/4-l 

Beher adedine 460 kuruş fiyat tahmin edilen 23.000 liralık kıl keçe 
belleme pazarlıkla 30/9/1946 Pazartesi günü saat 15,30 da eksiltmesi ya
pılacaktır. 

Evsaf, şartname ve numunesi her gün öğleden evvel komisyonda 
görülebilir. 

•Muhammen bedeli 23.000 lira olup kesin teminatı. 3.450 liradır. 
'İsteklilerin belli günde banka teminat mektubu veya Hazine Muha

sebeciliğinden aiacaklan teminat mektupları ile birlikte, komisyona gel
meleri. 

2526/2-1 

M. S. B. 4 numaralı Satın Alma 
Komisyonundan 

Etimesgut Elgazi civarında Radar bölgesi tesisleri arasında irtibat 
yolları yaptırılacaktır. Keşif bedeli (14.825) lira olup muvakkat teminatı 
(1.111) i i ra 88 kuruştur. 

İhale kapalı zarf usulü İle 14 Ekim 1946 Pazartesi günü naat 15,30 da. 
Bakanlık Satm Alma Komisyonu binasında yapılacaktır. Şartnameler heı 
gün öğleden sonra 4 numaralı Satm Alma Komisyonunda görülebilir. B u 
işin eksUtmesine gireceklerin (10.000) liralık bir yol işini haşarılıklarını 
gösterir belgeleri ihaleden en az üç gün evvel inşaat Dairesine İbrazla 
aiacaklan ehliyet vesikalarım eksiltme zaıfma koyacaklardır, isteklilerin' 
kanuni belgeleriyle istenilen belgeleri havi teklif mektuplarını 14 Ekim 
1946 günü saat 14,30 a kadar makbuz mukabilinde Komisyon Başkan
lığına vermiş bulunacaklardır. 

2527/4-d 

Bayındırlık Bakanlığından : 

Eksiltmeye konulan iş : 
1 — Tire Su işleri 20 nel Şube Müdürlüğü bölgesi içinde bulunan 

Küçük Menderes ikinci kısım tahkim inşaatı olup talimin edilen keşif be
deli fiyat vahidi esası üzerinden (1.908.280) lira (00) kuruştur. 

2 _ Eksiltme 27/9/1946 tarihine rastlayan Cuma günü saat 16 da 
Ankara'da Su işleri Reisliği binası teinde toplanan Su Eksiltme Komis
yonu odasında kapalı zarf usuliyle yapılacaktır, 

3 istekliler eksütm'e şartlaşması, sözleşme projesi, bayındırlık 
işleri genel şartlaşması, umumi su İşleri fenni şartlaşması ile özel ve fennt 
şartlaşmalarla projeleri (50) lira karşılığında Su İşleri Reisliğinden, 
alabilirler. 

4 — Eksiltmeye girebilmek İçin isteklilerin (70.908,40) liralık ge
çici teminat vermeleri ve bu işin teknik ehemmiyetinde bulunan diğer 
bir işi muvaffakiyetle başardığını veya idare ve denetlediğini İspata yarar 
belgeleriyle birlikte eksUtmenln yapüacağı günden en az (tatil günleri harlç> 
üç gün evvel yazı İle Baymdırlık Bakanlığına baş vurarak bu İşin eksilt
mesine girmek için yeterlik belgesi almalan ve bu belgeyi göstermeleı* 
şarttır. 

Bu süre içinde belge isteğinde bulunmayanlar eksiltmeye giremezler. 
5 — İsteklilerin teklif mektuplannı ikinci maddede yazılı saatten» 

bir saat öncesine kadar Su Işlarl Reisliğine makbuz karşılığında verme
leri lâzımdır. 

Postada olan gecikmeler kabul edilmez. 

2399/4-4'. 

Başbakanlık Devlet Matbuat» 
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4955 Matbuat Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun   1 

 

4956 Türk Ceza Kanununun 140, 159 ve 160 ıncı Maddelerinin Değiştirilmesine  

          Dair Kanun           3 

 

T.B.M.M. Kararı 
 

1505 Büyük Millet Meclisinin Çalışmalarına 1 Kasım 1946 Gününe Kadar Ara Verilmesi 

         Hakkında Karar           3 
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