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Matbuat kanonunun 30 ncu ve 35 nci maddelerini değiştiren kanun
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Kabul tarihi
29-IV-1940

BİRİNCİ MADDE — 1881 sayılı mavbuat kanununun 30 ucu maddesi aşağı
da yazılı, şekilde değiştirilmiştir:
Millî hisleri inciten veya bu maksadla millî tarihi yanlış gösteren yazılan
neşredenler elli liradan beş yüz liraya kadar ağır para cezasile cezalandırılırlar.
Türk ceza kanununun 156 ııcı maddesi sarahati haricinde kendilerine mev
du vazifenin ifasından dolayı Büyük Millet Meclisi azasından, İcra Vekilleri
Heyetinden ve resmî heyetlerle Devlet memurlarından biri veya bir kaçı hak
kında isim ve madde gösterilmeyerek müphem ve suizannı davet edecek mahi
yette mütecavizane yazı ve resimlerle Büyük Millet Meclisinin ve İcra Vekil
leri Heyetinin ve resmî heyetlerle Devlet memurlarının veya bir kısmının şe
ref ve haysiyeti ihlâl olunursa üç aydan altı aya kadar hapis ve yüz liradan ek
sik olmamak üzere ağır para cezası hükmolunur.
İKİNCİ MADDE — 1881 sayılı matbuat kanununun 35 nci. maddesi aşağıda
yazılı şekilde değiştirilmiştir:
A - İddianamenin, son tahkikatın açılmasına, müteallik kararın, bir ciuıııe aid
her hangi tahkikat evrakı ve vesikaların duruşmada okunmazdan evvel neşri
memnudur. Ancak mahkemenin veya müddeiumuminin müsaadesile ve bütün
gazetelere birden icrası lâzımgelen tebliğlerine tevfikan bu vesikaların neşri,
caizdir.
B - Isbatı caiz olmayan söğme ve hakaret davasına aid zabıtların ve buna
müteallik şikâyetnamelerin aynen ve hulâsatau neşri dahi. memnudur.
C - Mündericatı umumî Adab ve ahlâka dokunabildi Tıbbı adlî raporlarının
da neşri yasaktır.
D - Muhakemesinin gizli olması kararlaştırılan dava zabıtlarının da mahke
menin müsaadesi olmadıkça neşri memnudur.
E - Ceza tahkikatı başladıktan sonra ilk tahkikat esnasında sorgu hâkimi
nin muvafakatinin inzimamile ve hazırlık tahkikatı esnasında yalnız Cumhu
riyet Müddeiumumisinin emrile yapılmakta olan tahkikata ve adlî muamelelere
müteallik havadislerin ve cürrnü yapanlarla cürme kurban olanların fotoğraf
larının neşri menedilebilir.
Buna muhalefet ancak müddeiumuminin bu babdaki yazılı emrinin gazete
veya mecmua idarehanesine tebliğinden itibaren bir suç olur ve yazan on lira
dan yüz liraya kadar hafif para eczasile cezalandırılır.
F - Neşri caiz eski bir ilâmın suiniyetle ve yeni bir hükmün kezalik suini
yetle tekrar neşri, söğme ve hakaret iddiasile takibat yapılmasına ve ceza ve
rilmesine mâni değildir.
(-1 - Devlet emniyeti ile alâkadar meseleler hakkında yapılmakta olan tahki
kattan ve yine Devlet emniyeti bakımından alman tedbirlerden bahseden yazı
lar memnudur. Ancak bu tahkikatı yapmağa veya bu tedbirleri almağa salahi
yetli makam tarafından bu hususta müsaade verilebilir.
H - Mahkeme müzakerelerinin neşri memnudur.
1 - Bir ceza davasının, başlamasından son hükmün verilmesine kadar hâkim
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ve mahkemenin kararları ve muameleleri hakkında mütalea serdedilemez.
K - Gizli bakılmayan boşanma davalarında, ancak:
1 - İki tarafın ve şahidlerin i simi or i. sanatları ve adresleri;
2 - Mevzubahs olan ve karar verilen lmkııkî meselelerin kısaca izahı;
3 - Şahidlerin şahadetlerinin aynen olmamak şartile kısaca mevzuu;
4 - Hüküm fıkrası;
yazıla bilir.
Bu madde hükümlerine muhalif hareket edenlerden yirmi liradan iki yüz
liraya kadar hafif para cezası alımı-.
ÜÇÜNCÜ MADDE — Bu kanım neşri tarihinden muteberdir.
DÖRDÜNCÜ MADDE — Bu kanunun icrasına
murdur.
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