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BIRINCI CELSE 
Açılma saati : 2,30 sonra 

REİS — Reisisani Adnan Beyefendi 

KATİPLER : Ragıb Bey (Kütahya), Atıf Bey (Kayseri) 

şembe günü içtima edilmek üzere saat altıda iç
timaa nihayet verildi. 

Reis Kâtip Kâtip 
Dr. Adnan M. Ragıb Atıf 

REİS — Zaptı sabık hakkında söz istiyen var 
mı? Zaptı sabık kabul edilmiştir efendim. 

REİS — Celseyi açıyorum. Zaptı sabık hu
lâsası okunacak. 

(Zaptı sabık hulâsası kıraat edildi.) 

1. — ZAPTI SABIK HULÂSASI 

Birinci Celse 

Adnan Beyefendinin tahtı Riyasetlerinde saat 
üçte bilinikat zaptı sabık hulâsası kıraat ve ay
nen kabul olundu. Erzincan Mebusu Osman 
Fevzi Efendi ile rüfekasmın Koçgiri isyanından 
dolayı mevkuf bulunan eşhas hakkında affı umu
mi ilân edilmesine dair teklifi kanunileri Lâyiha 
Encümenine havale ve mücahedede sebat edilme
sine dair vilâyattan mevrut telgraflara cevap 
yazılması tensibedildi. Hıyaneti vataniye ile 
mahkûm Kör Abdullah ile Ilgın'lı Kuyumcuoğlu 
Haralambos hakkındaki Adliye Encümeni maz
bataları kabul olundu. 

Mecruh gazileri ziyaret ve hediye takdimi için 
Meclis namına Divanı Riyasetçe bir heyetin izam 
edileceği tebliğ olundu. 

Hiyaneti Vataniye Kanununun sekizinci mad
desinin tadili hakkındaki lâyihai kanuniye ile ev
lâdı şüheda menfaatine bir piyango tesisine dair 
olan teklifi kanuni reddolunarak teneffüs için 
Celse tatil olundu. 

İkinci Celse 

Adnan Beyefendinin tahtı Riyasetlerinde bil
inikat Muhasebei Hususiye müdürlerinin sureti 
tâyinleri hakkındaki lâyihai kanuniye badelmü-
zakere ret ve meclisi idare âzalarının intihabına 
dair olan teklifi kanuninin idarei nevahi lâyihai 
kanuniyesinin müzakeresine kadar tehiri kabul 
olundu. Bilâhara Van vilâyetinde iki nahiyenin 
lâğviyle yeniden iki* nahiye teşkil edilmesi hak
kındaki lâyihai kanuniyenin birinci müzakeresi 
jçra edilerek maddeleri aynen kabul olunup Per-

4. — MUHTELİF EVRAK 

1. — Düzce ve Bayezid'de ordunun muzaffe
riydi için dua edildiğine dair telgraflar 

REİS — Efendim Düzce'de ve Bayezid'de or
dunun muzafferiyeti için dua edildiğine dair tel
graflar var. (Muvafık, muvafık sadaları) 

VEHBÎ B. (Karesi) — Yalnız gelen yerlerin 
isimleri okunsun kâfi. 

REÎS — Söyledim efendim, Düzce ve Bayezid, 
başka yoktur. 

3. — TAKRİRLER 

1. — İzmit Mebusu Sırrı Beyin, Meclisin iti
mat ve selâmının orduya tebliğ edilmesine dair 

' takriri 

REİS — izmit Mebusu Sırrı Beyin bir tek
lifi vardır. 

Riyaseti Celileye 
Mevaddı âtiye dairesinde Başkumandanlığa 

tebligat icrasını teklif ederim : 

Madde 1. — Meclisi Âli efrat, zâbitan ve ku
mandan heyeti hakkında her vakitten ziyade şük
ran ve itimat ile mütehassistir. 

Madde 2. — Meclis, Allah'ın inayetine ve 
Peygamber'imizin ruhaniyetine istinaden harb et
mekte bulunan ordunun behemahal temini zafer 
eyliyeceğine mutmaindir. 

Madde 3. — Meclis temsil ettiği umum millet 

— 120 — 
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namına ordunun neferinden en büyük kumanda
nına kadar bütün heyeti mecmuasına selâm ve 
temenniyatı hâlisesini takdim ve iblâğ eder. 
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tzmit Mebusu 

Sırrı 
(Muvafık, muvafık sesleri) 

REİS —'• Muvafık görüyor musunuz efendim ? 
Muvafık görenler lütfen ellerini kaldırsın. Kabul 
edilmiştir. 

5. — MAZBATALAR 

1. — Erzincan Mebusu Osman Fevzi Efendi 
ve rüfekasının, Alişir'den maada Koçgiri aşireti
nin affı hakkında kanun teklifi ve Lâyiha Encü
meni mazbatası (2/346) 

REİS — Efendim, Koçgiri meselesinden do
layı Erzincan ve saire yerlerde mevkuf bulunan
ların affına dair teklifi kanuni vardı. Lâyiha En
cümenine havale etmiştik. Lâyiha Encümeni de 
tetkik ettikten sonra Dahiliye ve Adliye encümen
lerine havalesini münasip görüyor, havale ediyo
ruz. 

6. — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 
1. — Muş Mebusu Abdülgani Beyin, Kumarın 

men'i, Yozgad Mebusu Süleyman Sırrı Beyin 
Kumarın men'i hakkındaki kanun tekliflerinin 
reddine dair Adliye Encümeni mazbatası (2/261, 
2/278) ve müskirat gibi kumarın da men'i te
mennisine dair Marantan mevrut arzı mazhar 
üzerine Adliye Encümenince tanzim edilmiş olan, 
Kanunu Cezanın 242 ve 243 ncü maddelerini mu-
addil kanun teklifi ve Adliye Encümeni mazbatası 

REİS — Efendim, geçen içtimada kumarın 
men'ine dair kanunun müzakeresi vardı. Malû-
mâliniz içtimai âtiye terk edilmişti. Bugün onun 
müzakeresine devam edeceğiz. 

VEHBİ Ef. (Konya) — Reis Bey, müstaceli
yet karariyle olsun. 

REİS — Efendim, Vehbi Efendi müstaceli
yet kararı teklif ediyor. Kabul edenler lütfen el
lerini kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

Heyeti umumiyesi hakkında söz istiyen var 
mı? 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sa-
hib) — Efendim, kumar hakkında iki tek-
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lif vardır. Birisi, Adliye Encümeninin tekli
fi, ki, Kanunu Cezanın 242 nci ve 243 
ncü maddelerinin tadili sure tindedir. Diğer 
birisi dahi, geçen gün okunan tekliftir. Bu 
iki teklife dikkat edilecek olursa Kanunu Ceza
nın kumar faslına aidolan maddesinin tadiliyle, 
onunla hiç münasebeti olmıyan piyango ve saire 
küşadına dairdir. Kumar meselesi: İtiraf edilmek 
lâzımgelir ki, memlekette mühim tahribat icra 
ediyor. Maatteessüf memleketimizin mühim bir 
kısmını altüst etmektedir. Her halde salikleri-
nin şiddetle tecziye edilmesi lâzım ve lâbüttür. 
Kumar; Kanunu Cezamızda şimdiye kadar ceza 
tehdidi altında bulunmuyordu. Kanunu Cezamı
zın 242 nci maddesi yalnız kumar oynatmayı sa
nat ittihaz edenler hakkında bir ceza veriyor idi. 
Yani tecziye mahiyetini haiz bulunmuyordu. Şim
di kumar oynıyanlarla oynatanların tecziyesi ki, 
çok lâzımdır. Adliye Encümeni bunu nazarı dik
kate alarak oynıyan ve oynatanlar hakkında'maz
batalarında oldukça ağır ve tedibe kâfi gelecek 
ceza koymaktadır. Encümen teklif ettiği madde
de bir aydan altı aya kadar hapis cezası diyor. 
Malîımâlinizdir ki, bizim memleketimizde kumar 
oynıyanlar iki kısımdır. Bir kısım yüksek mev
kilerde bulunanlar, sosyeteye mensubolanlar, di
ğer bir kısım dahi ufak kısımlardır ki; onlar ek
seriya ufak mahallerde, kahvelerde ve sairede 
on kuruş, yirmi kuruş, bir liraya kadar oynarlar. 
Büyük zenginler ise pek yüksek paralarla kumar 
oynamaktadırlar. Bunlara verilecek bir aydan 
altı aya kadar ceza ve mahkûmiyet, onların mev
kiine nazaran az değildir. Mevkii içtimailerini 
altüst edecektir. Bu ceza, memuriyeti üzerinde, 
ticareti üzerinde mühim bir âmil olacaktır. Bu 
itibarla Adliye Encümeninin, Kanunu Cezanın 
242 ve 243 ncü maddelerinin tadili suretiyle tek
lif etmiş olduğu şey gayet iyidir ve muvafıktır. 
Diğer okunan lâyihai kanuniyenin reddi ve esas 
olmak üzere bunun müzakeresini teklif etmekle 
beraber şurasını da arz etmek isterim ki: Piyan
go keşidesi hakkında mevzu bir usul vardır. Her 
kes piyango keşide edemez. Keşide edilmek için 
bir kanun vardır, o kanun mucibince zaten mer
cii aidine müracaat edilir. Binaenaleyh o teklif 
gayrivârittir. Onun için Heyeti Umumiyeden şu
nu talebederim ki, Adliye Encümeninin teklifi 
kabul edilsin, Diğer teklifler kabul edilin iverek 
beyhude münakaşa kapısı açılmasın. Çünkü İm 
teklifte daha birçok şeyler var ki, iskambil kfığı-
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di sokmamak, tavla zarı sokmamak ve saire... Esa
sen bunlar bizce kabul edilmiştir. Gümrük tari
fesi hakkındaki Kanunda dahi zikredilmiş ve ka
nunu mahsus yapılmıştır. Bunların şimdi burada 
zikredilmesi tabiatiyle zaittir. 

CAVİD B. (Kars) — Efendim, malûmâliniz 
kumar hastalığı memleketimizde ta küçükten baş
lar; ufacık çocuklardan başlar ve münhasıran zar 
ve iskanbil kâğıdı oynamak suretiyle değil, bu
nun daha birçok safahatını mektep sıralarında 
gördük. Bunlar hakkında ne kadar tazyik yapılsa 
başa çıkılamamıştır. Asıl mâruzâtım; öteden be
ri Ceza Kanununda mevcudolan kumar hakkın
daki maddeyi tatbikte izharı aczediyoruz; bece
remiyoruz. Çünkü tatbik edecek kimseler oynu
yor. Bir memlekette vali, mutasarrıf, jandarma 
kumandanı, polis müdürü eğer kumar oynarsa 
memlekette diğer halkın kumar oynamasına mâni 
olmak iktidarı kalmaz. Mâruzâtım budur ki ; 
kumar ile iştigal eden Hükümet memurunun, 
zabıtanın göreceği ceza, avamın cezasından da
ha ağır olmalı. Bu kumarı oynıyan bir memur 
hizmeti Hükümette bir daha istihdam edilme
meli ki, her memur ve herkes mevkiini, şerefini 
bilsin. Mâruzâtım budur. (Pek doğru, şadaları) 

TUNALI HÎLMI B. (Bolu) — Cavid Bey ar* 
kadaşımız mühim bir noktaya dokundular. Gü
zel bir izahta bulundular. Kendilerine teşekkür 
ederim. Yalnız benim aramak istediğim bir boş
luk var. O da mahalle aralarında bilhassa köy
lerde delikanlılık çağma basmış evlâtlarımızın 
kumara olan iptilâsıdır, efendiler! Köylerde bi-. 
liyorum ki, iskambil oynarlar, tavuk üzerine zar 
atarlar, evlerinde tavuk kalmadımı; doğru kom
şunun kümesinden gider iki tavuk getirir, işte 
efendiler bizim böyle içtimai illetlerimiz vardır. 
Binaenaleyh bu gibi gayet derin olan illetin te
davisi için lâyihanın Adliye Encümenine iade
sini teklif ediyorum. 

Riyaseti Celileye 
Kumar hakkındaki teklifi kanunilerden Ad

liye Encümeninin teklifinin mevzuu müzakere 
edilmesini teklif eylerim. 
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^,?^v ?nV lA ; Karahisarı Sahib 
Mehmed Şükrü 

VEHBİ Ef. (Konya) — Efendim müsaade 
buyurulur mu? Şükrü Beyin teklifinin kabuliy-
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le beraber Cavid Beyin memurine ait bir tekli
fi var. Onun da buraya dercini bendeniz teklif 
ediyorum. 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahib) — 
Efendim, maddelerin müzakeresine geçildiğinde 
onu da dereeder. 

RElS — Şu halde Adliye Encümeninin tek
lifinin müzakereye esas olmasını kabul edenler 
lütfen el kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

Şimdi heyeti umumiyesi hakkında başka söz 
istiyen yok. Şu halde maddelere geçilmesini ka
bul edenler lütfen el kaldırsın. Kabul edildi. 

HÜSEYİN B. (Elâlziz) — Üç tane el kalktı, 
binaenaleyh teklif kabul edilmemiştir. 

REÎS — Rica ederim Hüseyin Bey! Bunu 
takdir etmek bendenize aittir. 

Kanunu Cezanın 242 ve 243 ncü maddelerini 
muaddil Kanun 

MADDE 1. — Kanunu Cezanın iki yüz kırk 
ikinci maddesi berveçhi âti tadil olunmuştur : 

Alelûmum kumar oynıyan ve oynatanlar ile 
kumarbazlığı kâr ve sanat ittihaz edip bir ma
halli mahsusa halkı davet ile orada kumar oy
namak için celp ve kabul eden ve sarraflık su
retiyle orada akçe veren eşhas (bir aydan altı 
aya kadar hapis) olunur ve (on liradan yüz li
raya kadar) cezayı nakdî dahi alınır ve kumar 
mahallinde bulunan bilcümle nukut ve eşya zabıt 
ve Hazineye teslim olunarak nukudun rub'u ta
harri ve derdest eden memura ita olunur. 

HASAN BASRİ B. (Karesi) — Efendim biz 
Makamı Riyasete bir takrir verdik. Bu takrir
de; bu madde ile cürüm olarak kabul olunan 
fiili irtikâbedenler memurinden ise bu cezayı 
gördükten sonra tekerrürü halinde matrut ve 
munfasıl addedilmesi hakkındadır. Binaenaleyh 
bu takririn kabulünü Heyeti Celileden rica edi
yorum. Bu maddeye ilâve edilsin. Bizde kuma
ra müptelâ olanlar arasında maalesef memurin 
de bulunduğu söyleniyor. Ve bu hakikattir ve 
iptilâ derecesine varmıştır. Hattâ evlerde, gizli 
yerlerde bile kumar oynadıkları iddia olunuyor. 
Memlekette memurin ve münevverlerin zarar ve 
menfaati idrak etmesi lâzımgeldiği halde bu fiili 
irtikâbetmesi Hükümet için de, milletimiz için 
de büyük bir sindir. Binaenaleyh onların bu fiili 
irtikâbettiklerinden dolayı bu madde ile tâyin 
ettiğimiz cezadan başka infisal ve tard eezaları-

122 — 
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na da mahkûm edilmesi lâzımgelir. Binaenaleyh 
bu takririn kabulünü rica ederim. 

REFİK ŞEVKET B. (Saruhan) — Efendim, 
zaten Adliye Encümeninin şimdiye kadar çıkar
dığı kanunlar içinde bu kanun hepimizin ruhu
nu okşıyan ve hoşuna giden bir kanun olmakla 
beraber siyak ve sibakmdaki muğlakiyet zanne
derim ki, emsalinde yoktur. Bir defa burada 
mevzuubahsedilen mesele dört kısımdır : Ku
mar oynatan, mahalli mahsus tedarik eden, eş
has celbeden ve nihayet oynıyana para ikraz 
eden olup, bunlar için dört şekilde ceza tâyin 
edilmiştir. Halbuki bence bunların bir defa ceza 
itibariyle, cürüm itibariyle aralarında fark var
dır. Kumarı oynıyanın cezasiyle oynatanın ve 
oynatmaya teşvik edenin ve oynatmak için bir 
mekânı mahsus tâyin edenlerin cezası ve ku-« 
marhane içerisinde para ikraz edenlerin cezası 
zannederim, ki, bir olmak lâzımgelmez. (Hepsi 
bir kapıya çıkar, sesleri) Bence en büyük felâ
ket emsalinde gördüğüm suretle şuurunu, mu-
vazenei akliyesini kaybedenler daima etrafın
dakilerden bilâhesap, hattâ çocuklarının yarın
ki ekmeğini düşünmiyerek, istikraz ettiklerin
den gayet elînı bir vaziyete düşerler. Para bula-
mıyanlar o dakika için tövbe ederek kumarı terk 
ederler. Fakat para istikraz ettikçe bundan vaz
geçemezler. Binaenaleyh bu noktai nazardan ce
zaların aynı şekilde olması kadar nispetsizlik 
yoktur. Halbuki cürüm ile ceza arasında bir nis
pet bulunmak lâzım. Saniyen bu tâbir gayet 
manasızdır. Halkı davet ile orada kumar oyna
mak için celp ve kabul eden.... 

BİR MEBUS BEY — Hiçbir zaman kumar
hanelerden kimse davet olunmaz. Herkez bilâ-
davet gider, efendim. 

REFlK ŞEVKET B. (Devamla) — Yani onu 
öyle çağıracak ki, kumar oynıyaeaklar; bina
enaleyh böyle tâbiratı adliye şekli hakikisiyle 
tesbit edilmezse olmaz efendim. Bu adam geldi 
ama, ben celp ve dav'et etmedim, kendi geldi, der-
SG hâkimin vereceği ceza (bunda kasıt olmadı
ğı için) yoktur. Onun için bendeniz Heyeti Ce-
lileye rica ediyorum; eğer mazharı tasvibolursa 
bu kadar uzun altı satırlık bir madde yapmak
tan ise, bunları parçalıyalım. Oynıyanlar, oyna
tanlar, kumarhane açanlar, kumarhanede ku
marbazlara para ikraz edenler, verilen takrir 
mucibince memur olanlar, olmıyanlar gibi huşu-

1337 C : l 
satı fıkra fıkra olmak üzere tesbit edelim. Celp 
ve kabul ve davet gibi mânası hâkimin takdir 
ve tefsirine kalmış ve ademivukuu dehşetli ku
marbazları kurtarması muhtemel olan nâkjs şe
killerin önüne geçelim. Binaenaleyh Heyeti 
Muhteremeden rica ederim bu kanunu hepimiz 
kabul etmişizdir. Müstaceliyet kararı da kabul 
edilmiştir. Müsaade ederseniz bendeniz de arka
daşlarımla Adliye Encümeninde çalışalım, iki 
gün sonra olsun, muntazam bir kanun meydana 
getirelim. (Muvafık sesleri) 

HASAN BASRÎ B. (Karesi) — Efendim, 
cürüm; cürüm olmak itibariyle hep birdir. Ku
mar cürmünde; oynıyanlarla oynatanlar ve ma
halli mahsus ittihaz edenler ve sarraflık yapan
lar arasında zannederim cürüm noktai nazarın
dan fark yoktur. Fark olduğunu kabul etsek 
bile bu maddede tâyin edilen cezanın derecesi
ne göre mahkeme asgari ve âzami derecelerini 
nazarı itibara alarak ceza verir. Bu maddenin 
içerisinde Refik Şevket Beyin adliye tâbiratma, 
adliye usulüne münafi gördükleri bir şey varsa 
-şimdi ıslah edilir. Fakat bu suretle bir iki gün 
atılarak müzakeresi büsbütün geri kalmasın. 
Bendeniz bir şey teklif edeceğim. Bu maddenin 
tarzı tahririnde Refik Şevket Beyin buyurduk
ları gibi gerçi biraz ığlâk vardır. Fakat bu ne 
iki güne kalsın, ne bir güne, bir saat meselesi
dir. Zannederim, ikinci celsede bunu yapabili
riz. 

REİS — O halde efendim, esasen burada bir
çok takrirler vardır. Bunlardan nazarı itibara 
alınacak takrirler mucibince bu celse arasında 
maddei kanuniye ikmal edilsin, öteki celsede 
müzakere ederiz. Şu halde bu şekli kabul ediyor 
musunuz? (Muvafık sadaları) takrirleri oku
yalım. 

Riyaseti Celileye 
Kumar hakkında derdesti müzakere edilen 

maddei kanuniye/de tahfifi ceza muvafık olma
yıp teşdidi cezası muvafıkı adalet olacağından 
altı mahtan iki seneye kadar hapis veyahut elli 
liradan iki yüz liraya kadar cezayı nakdî alın
mak suretiyle tadilini teklif eylerim. 

Malatya Mebusu 
Reşid 

REÎS — Bu teklifi nazarı itibara alanlar 
I lütfen el kaldırsın. Nazarı itibara alınmadı. 

- 1 2 3 -
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Riyasete 

Mahalle aralarında <ve köylerde para ve eş
ya üzerine oyun oynıyan on sekiz yaşına kadar 
olan gocukların mahalle veya köy muhtarlığı 
heyetince tecziye edilmeleri esasınca bir mad
denin tanzim ve ilâve edilmek üzere lâyihanın 
Adliye Encümenine iadesini teklif eylerim. 

Bolu Mebusu 
Tunalı Hilmi 

BEİS — Bu takriri nazarı itibara alanlar 
lütfen el kaldırsın. Nazarı itibara alınmadı. 

Riyaseti Celileye 
Kumar oynıyan ile oynatan memurinden ise 

tard edilmesi kaydının birinci maddeye ilâvesini 
teklif eylerim. Karesi 

İbrahim 

REİS — Kabul edenler lütfen el kaldırsın. 
Kabul edilmiştir. 

Karesi Mebusu Abdülgafur Efendi ile Basri 
Beyin bu hususa ait bir takrirleri var. 

Riyaseti Celileye 
Birinci maddenin nihayetine şu fıkranın ilâ

vesini teklif ederiz : Eşhası mezkûre memurin
den ise mahpusiyeti müddetince munfasıl ad ve 
tekerrürü cürüm halinde dahi müebbeden me
muriyetinden tard olunur. 

Karesi Karesi 
Abdülgafur H. Basri 

REİS — Bu da bittabi kabul edilmiş sayılır. 
Sonra Vehbi Efendinin bir takriri var. 

2. — TEKLİFLER 

1. — Konya Mebusu Vehbi Efendinin, Kadın 
raksettirenlerin teşdidi cezası hakkında kanun 
teklifi (2/347) 

Riyaseti Celileye 
Bâzı mahallerde kadın raksiyle birçok nü

fus telef olduğu gibi ahlâk noktasından mey
dana getirdiği fesat cümlece malûmdur. Binaen
aleyh maddei âtiyenin bu kanuna ilâvesiyle mü
zakeresini teklif oylerim. 

Madde — Kadın raksettirenler altı aydan 
bir seneye kadar hapsolunur ve on liradan yüz 
liraya kadar «ezayı nakdî alınır. 

Konya 
Vehbi 
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VEITBİ Ef. (Konya) — Efendim, yapılan 

maddei kanuniye kumara göre olarak yapılıyor. 
Ben Ceza Kanununa ilâve olarak bir madde tek
lif ediyorum. Ve bunun memleketlerde yaptığı 
tahribat kumardan fazladır. Çocukların ahlâkı
nı ifsadettiği gibi hanemanlar söndürüyor. Bi
naenaleyh, böyle bir madde elzemdir. Rica ede
rim, bunu kabul ediniz ve Ceza Kanununa ilâve 
ediniz. (Ceza Kanununda zaten var, «adaları) 

ADLİYE VEKİLİ REFİK ŞEVKET B. (Sa
ra han) — Vehbi Efendinin teklifleri kadın oy
natmaya aittir. Esasen bu, Ceza Kanununda 
vardır. Ve orada cezası zaten altı aydan bir se
neye kadardır. Vehbi Efendi Hazretleri bun
dan başka bir şey mi istiyorlar? 

VEHBİ Ef. (Konya) — Rızasiyle olursa 
JCanunu Cezada bir şey yoktur. (Vardır sada-
ları) Muğlâktır, rica ederim, anlaşılmaz efen
dim. 

ADLİYE VEKİLİ REFİK ŞEVKET B. (De
vamla) — Efendim, bu mesele geçen Devrei İç
timaimizde de mevzuubahsoldu. Refik Bey bi
raderimizin bir teklifi kanunisi idi. Adliye En
cümeninden geçti. O zaman bendeniz mazbata 
muharriri olmak dolayısiyle Heyeti Muhtere-
meye malûmat verdim. Kadın oynatmak hak
kındaki madde* kanuniyede meveudolan ceza
nın haddi âzamisi, bendenizin bildiğim, bir ay
dan bir seneye kadardır. Hattâ bendeniz de
miştim ki : Arkadaşlar, içinizde hanginiz var
dır ki, bir kimsenin kadın oynattığından dola
yı bir seneye hapsedildiğini işitmiştir? Mesele 
kanun değildir, tatbikattır. Mahallî memurla
rının nazarı dikkatini celbederim. Vazifelerini 
bilsinler, tatbikat yapalım. Bunu Heyeti Muh
tereme kabul etmişti. Şimdi bu noktai nazar
dan esasen bunu muhakeme etmek doğru değil
dir. Mevzuu müzakere olan mesele ile alâkası 
yoktur. Ayrı bir teklifi kanunidir. Nizamna
me mucibince Lâyiha Encümenine gitsin, müza
kere olunarak gelsin. Kumar ile raks arasında 
fark vardır. 

VEHBİ Ef. (Konya) — Rica ederim, bu me
seleye dair geçmiş bir meseleyi arz edeceğim. 
Lütfen dinleyiniz. 

REİS — Müsaade buyurunuz. 
MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahib) 

— Efendim, benim söyliyeçeklerimi Refik Şev
ket Bey beyan ettiler. Fazla söz söyliyecek de
ğilim. Bu madde Kanunu Cezamızda vardır. Ve 

~ 124 



î : 69 1.9. 
madde şöyle başlar : Bağ ve bahçe gibi açık 
mahallerde kadın oynatanlar ve oymyanlar bir • 
aydan bir seneye kadar ceza görürleft-Binaen- \ 
aleyh teklif edilen başkadır. Kanunu Cezadaki ! 
ceza,-yalnız bağ ve bahçe gibi ninı açık olan i 
yerlerde oynatanlar hakkındadır. Hoca Efen- i 
dinin teklifi ise : Hane gibi kapalı olan mahal
lerde oynatanlar içindir. Bu gibi, hane içinde 
vâki olan oynatma mesaili bir cürüm itibar 
olunamaz. Bu, bir cürmü kanuni teşkil etme
mektedir. Fakat bu yüzden birçok kıtal vuku-
bulmuştur. (Her yerde vardır sadaları) Onun 
için maddei kanuniyenin daha şâmil olması 
tahtı vücuptadır. Bu itibarla bendenizce başlı-
başına bir teklif olduğu için kumar meselesiyle 
alâkadar değildir. Lâyiha Encümenine gitsin, 
Adliye Encümenince tetkik edilsin. Bunu onun
la karıştırmıyalım. Hatırımda kaldığına göre, 
birisi, Kanunu Cezanın iki yüz kırk ikinci mad
desine aittir, birisi de 206 - 207 nci maddelere 
dairdir. 

REİS — Efendini, usulü müzakere hakkın
da bir şey arz edeceğim : Bu teklif Nizamname 
icabatmdan olarak bir teklifi kanunidir. Ay
rıca müzakere edilsin, muvafık görürseniz Lâ
yiha Encümenine gönderelim. Havalesini mü
nasip görenler lütfen el kaldırsın. Kabul edil
miştir, efendim. 

Şimdi, bu, kumara aidolan kanunun nazarı 
itibara aldığınız takrirler mucibince celse ara
sında tadilâtı icra edilmek ve ikinci celsede tek
rar okunup müzakere edilmek üzere Adliye 
Encümenine havalesini kabul buyuranlar lütfen 
el kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

2. — Usulü Mîihasebei Umumiye Kanununun, 
Emilmeni Müşavere hakkındaki 63 ncü madde
sinin tadiline dair kanun lâyihası ve Kavanini 
Maliye Encümeni mazbatası 

REÎS — Usulü Muhasebei Umumiye Kamı-
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nımun 63 ncü maddesinin tadiline dair bir lâyi-
hai kanuniye var. 

Kavanini Maliye Encümeni mazbatası 
Usulü Muhasebei Umumiye Kanunu muvak

katinin 63 ncü maddesinin fıkrai ulâsınm ta
dili hakkındaki 22 Mayıs 1337 tarihli lâyihai 
kanuniye encümenimizce bittetkik aynen kabul 
edilmiş olmakla Heyeti Umumiyeye arz ve tak
dim kılındı. 

3 Mayıs 1337 
Reis Kâtip 'Âza 

Erzurum Mardin Karahisarı Sahih 
Hüseyin Avni Necib Mustafa 

Âza Âza Âza 
Ertuğrul îçel Antalya 

îsmet Haydar Lûtfi Ali Vefa 

Lâyihai Kanuniye sureti 
Usulü Muhasebei Umumiye Kanunu muvak

katinin altmış üçüncü maddesinin fıkrai ulâsı 
berveçhiâti tadil edilmiştir : 

MADDE 1. — Encümeni müşaverei maliye 
Divanı Muhasebatın teşekkülünde iki âza ilti
hak etmek şartiyle bilûmum vekâletler muha
sebe müdürlerinden ve Maliye Vekâleti muha
sebei umumiye müdürü umumisinden mürek-
kebolup Maliye Vekilinin veya tevkil edeceği 
zatın riyaseti tahtında içtima eder. 

MADDE 2. 
muteberdir. 

İşbu kanun tarihi neşrinden 

MADDE 3. — îşbu kanunun icrasına Mali
ye Vekili memurdur. 

22 Mayıs 1337 

MALİYE VEKİLİ HASAN B. (Trabzon) 
— Bir hafta tehirini istirham ediyorum. 

REİS —• Bir hafta tehirini kabul edenler 
lütfen el kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

Bir çeyrek teneffüs edilmek üzere celseyi 
tatil ediyorum. 

»>•« 



Î K Î N C Î C E L S E 
Açılış saati : 4,45 sonra 

REİS — Reisisani Dr. Adnan Beyefendi 

KATIP : Kâtip namına Faik Bey (Edirne) 

REÎŞ — Celseyi açıyorum, 
f»:fci ;._ ,* 

3, — Hıyaneti vataniyeden mahkûm Konya'
nın Hayıroğlu karyesinden Ferhadoğlu Kör Ah-
med hakkındaki evrakı hükmiyenin gönderildi
ğine dair Adliye Vekâleti tezkeresi ve Adliye 
Encümeni mazbatası 

REÎS — Hiyaneti vataniyeye dair bir Ad
liye Encümeni mazbatası vardır, onu okuyalım. 

Adliye Encümeni mazbatası 
Hiyaneti vataniye cürmünden dolayı maznu-

nunaleyh Konya'nın Hayıroğlu karyesinden 
Ferhadoğlu Ahmed'in indelmuhakeme müebbe-
den küreğe vaz'ma dair Konya Bidayet Mahke
mesinden sâdır olan 12 Haziran 1337 tarih ve 
368 numaralı ilâm ve evrakı müteferriası tetkik 
ve mütalâa ve icabı müzakere olundu: Mahkûm 
Ahmed 'in Konya hâdisei isyaniyesinde müsella-
han usat meyanmda bulunarak bâzı kimseleri Şe-
rafettin Camii Şerifine hapis ve kapıda nöbet
çilik vazifesftıi ifa eylediği" ve silâh ve para ahzı 
ve talep ve Hükümetin basıldığı zaman yine usat 
meyanmda bulunduğu şuhudu müstemeanm şaha-
detiyle anlaşılmış ve mahkemece merkumun 
fer'arı zimethal olduğuna kanaat hâsıl olmuş ol
duğu halde Kanunu Cezanın kırk beşinci mad
desine tevfikan on seneden aşağı olmamak üzere 
muvakkaten kürek cezasiyle icrayı mücazatı lâ-
zmıgelirken müebbeden küreğe vaz'ma hükmo-
lunması muvafıkı kanım görülemediğinden hük
mü vâkım bu noktadan ref'iyle merkumun hare
ketinin tam adi eylemesi hususu esbabı müşeddi-
den addedilerek on beş sene müddetle muvakka
ten küreğe konulmasının Heyeti Umumiyeye arzı 
müttefikan karargir oldu. 

Reis Namına 
Mazbata Muharriri 

Caııik 
Ahmed Nafiz 

31 Ağustos 1337 

Kâtip 
Antalya 

Halil ibrahim 

Âza 
Konya 

Musa Kâzım 
Âza 

Sinob 
Hakkı Hami 

Âza 
Karahisarı S-ahib 
Mehmed Şükrü 

Âza 

REÎS — Efendim fıkrai hükmiyenin de okun
masını arzu ediyor musunuz? (Hayır, hayır ses
leri) 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Salıib) — 
Zaten mazbatada yazılı efendim. 

REÎS — Adliye Encümeni mazbatasını kabul 
edenler lütfen ellerini kaldırsınlar. Kabul edil
miştir. 

Kumarın men'i hakkındaki lâyiha! kanüniye-
yi Adliye Encümeni tadil etmiştir. Deminki cel
sede encümene havale olunmuştu. Muaddel mad
deyi okuyacağız. 

MADDE 1. — Kanunu Cezanın 240 ncı mad
desi berveçhi âti tadil edilmiştir : 

Alelûmum kumar oynıyan ve oymatan ve ku
marhane küşaddeden ve kumar oyrııyanlara bile
rek ikrazatta bıüuııaıı eşhas bir aydan altı aya 
kadar hapis ve on liradan yüz liraya kadar ceza
yı nakdiye dahi mahkûm edilirleı; ve kumar ma
hallinde kumar için mevzu nukut ve eşya 
zapt ve müsadere olunarak işbu eşya ve nu-
kudun rub'u eürmü meydana çıkarmakta hiz
meti sebk edenlere verilebilir. Salifülbeyan efa-
li cürmiyeden birini irtikâbedenler mumurin-
den iseler balâdaki cezalardan maada birinci 
defasında muvakkaten ve tekerrüründe müeb
beden memuriyetten tard olunurlar. 

CAVİD B. (Kars) — Memurin kelimesi 
(memurini mülkiye ve askeriye) tarzında ıslah 
edilse daha iyi olur. 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahib) — 
Mutlak kemale masruftur. Memurin denilse de 
olur. 
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CAVÎD B. (Kars) — Tasrih edilmelidir. 

Daha iyi olur. 
REÎS — Efendim! Cavid Beyin buyurdu

ğu gibi mülkiye ve askeriye kaydını ilâve ede
lim mi? (Muvafık, muvafık sesleri) 

NAFÎ2 B. (Canik) -— Memurini askeriye
nin bu husustaki mercii kanunileri divanı harb-
lerdir. Askerî Ceza Kanunnamesi mucibince 
tecziyeleri lâzımdır. Halbuki memurini mülki
yenin mülkiye Ceza Kanunu mucibince tec
ziyeleri temin edilmiştir. Memurini askeriye
nin ki, rütbe ve memuriyetten tarddır. Onlar
da esasen tard yoktur; yani zabitlikten ihracı 
divanı harbin kararma bağlıdır. Binaenaleyh 
burada o kayıt konamaz. (Zabitlik başka, me
murluk başkadır sesleri) 

REİS — Başka söz istiyen var mı? 
VEHBİ Ef. (Konya) — Doğrudur. Askerî 

tâbiri konulmalıdır. 
HACİ TEVFÎK Ef. (Kângırı) — Bu tarz

da madde lâf zan şâmil olmuyormuş; her ferdi 
Osmaniye şâmil olmak üzere her halde tas
rih edilsin... 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahib) 
Efendim, memurin denildiği zaman mutlaktır. 
Mutlak da kemâle masruftur ye hepsini cami 
olması lâzımdır. 

HACİ TEVFlK Ef. (Kângırı) — Şümulün
den şüphe ediyoruz. 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisari Sahib) 
— Bilûmum memurin denildikten sonra mut
lak, malûmuâliniz kemale masruftur. Ve hazi-
nei milletten maaş alan bilûmum memurine şü
mulü vardır ve memurin unvanını taşıyan her
kes buna dâhildir. Yalnız askerler için mevzu bir 
usulü muhakeme vardır. Bittabi askerlerin as
kerlikten ihracı hususu, tardı hususu orada mu
ayyendir. Yani zabit ne suretle ihracedilir? Ora
da vardır. Esasen Askerî Ceza Kanununun bir 
maddesindeki seferberlik zamanında tadil edil
mişti kumar oynıyanlar; fuhuş yapanlar, bilmem 
bunu, şunu yapanlar askerlikten tardedilir diye 
sarahat vardır. Zâbitan hakkında bu tarzda mad
dei kanuniye mevcuttur. Eğer bir askerî ceza 
kanunnamsei olsa idi şimdi okurdum. 

BİR MEBUS BEY — Fakat Adliyeye gitmez 
Şükrü Bey. 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Devamla) — Adliye
ye zaten gitmez... 

Sonra zâbitan için bir usulü muhakeme var
dır ve o usulü muhakeme dairesinde Askerî Di
vanı harblerde muhakeme olunmaktadır. Bu
nu tadil etmek demek; Askerî Ceza Kanununu 
kaldırmak ve tevhidi kaza yapmak demektir. 
Bendeniz bunun en birinci taraftarıyım. Bunu 
Meclis yapınca memlekete en büyük hizmeti ede
cektir. Fakat yapabilecek misiniz... Yapacaksanız 
şimdi yapalım... Şu halde bilûmum askerlerin, 
ifa ettikleri cürümlerden dolayı mahakimi niza
miye ve adliye demek lâzımdır. Böyle bir madde 
yapınız, mesele bitmiştir. 

Binaenaleyh onu bununla karıştırmamak lâ
zımdır. Ayrı bir madde yaparız, ayrı bir teklifi 
kanuni yaparız. Şimdi bunu diğeri ile karıştır
mamak lâzımdır. Zaten kumar oynıyan askerler 
hakkında Askerî Ceza Kanununda mevaddı ka
nuniye vardır ve ceza vardır. Askerî Ceza Kanu
nu olsa idi okurdum, hatırımda kaldığına göre... 

ALÎ SÜRURÎ Ef. (Karahisarı Şarki) — 
Efendim! §imdi" buyurursunuz ki, memurin tâbi
rinde memurini mülkiye ve askeriye dâhidir. 
Sanra da buyuruyorsunuz ki; zâbitan için ayrıca 
ahkâm mevcuttur. îşte bu iki fikriniz yekdiğe
rini nakızdır. Şimdi de bu madde yapıldı divanı 
harbler bu maddeye tevfikan mı ceza verecek, 
yoksa eskiden mevcudolduğunu söylediğiniz hale 
göre mi ceza verecek"? 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Devamla) — Bunu 
söylerken izahatı tenvir için verdim her halde 
bu böyledir ve böyle olacaktır demedim. Tenvir 
için söyledim. Tabiidir ki, Askerî Ceza Kanu
nunda mevzu ahkâma göre ceza verilecektir. Bu 
şüphesizdir. Fakat o ceza da bunun kadar ağır
dır. Askerî ceza Kanunu zaten bu kaydı koymuş

t u r . Bunun için aynca bir maddei kanuniye ko
yacak değiliz. Diyebiliriz ki : Bilûmum memurin 
ve asker hakkında câridir ve askerî divanı harb
lerde de işbu kanunun ahkâmı icra edilir. 

VEHBÎ B. (Karesi) — Efendim, Askerî Ce
za Kanunu belki Ceza Kanununda bulunmıyan 
mevaddı tasrih ve teşdid için vaz'edilmiştir. As
kerliğin inzibatını temin için Mülkiye Ceza Ka
nununa konmıyan nıevaeh Askerî Ceza Kanu
nunda vardır. Şimdi yaptığımız kanun Askerî 
Ceza Kanunundan muahhardır. Eğer biz burada 
memurini askeriyeyi meskûtun anh bırakacak 
olursak öbür kanunun hükmüne tesir etmesi 
muhtemeldir. Bu kanun ondan muahhardır. Bu
rada memurini mülkiye ve askeriye denildiği 
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takdirde divanı harbler bununla hükmetmeye 
mecburdur. Zaten divanı harbler Askerî Ceza 
Kanununda madde bulamadıkları zaman tabia-
tiyle Mülkiye Ceza Kanunu ile hükmederler. Bir
çok ahkâmı, ilân ettikleri hükümleri de bilmiyo
ruz. Ahkâmı umumiyemiz bizim Ceza Kanunu
muzdur. Binaenaleyh buraya memurini mülkiye 
ve askeriye diye tasrih lâzım ve lâbüttür. 

MEHMED ŞÜKRÜ B. ( Kara hisarı Sahib) — 
Askerî Ceza Kanununda bir madde vardır, ora
da derki : Burada cezası bulunmıyan hususlar 
için Mülkiye Kanununa müracaat edilir. Yani 
ahkâmı umumiyei - cezamız kanunu cezamızdır. 

BEHÇET B. (Kângırı) — Zararı tanı olan 
mesail üzerinde vâki olan cezalar için askerî ve 
mülki memurların tefriki hiçbir kaide dairesin
de değildir. Nasıl ki, zâbitanı askeriyeden bir 
kimse heyeti içtimaiyeden birisini vurur, öldü
rür veya bir suretle ızrar edecek olursa onun 
muhakemesi için divanı harbe gönderilmesi iea-
beder. Sorarım : Divanı harb^ dediğimiz mesele 
hepimiz biliriz, hepimiz askerlik ettik. Sırf me
saili askeriye üzerine, vazaifi askeriye üzerine, 
memnuatı askeriye üzerine, disiplin üzerine ta
limat üzerine sırf askerlik noktai nazarından ce-
raime hükmedebilmek içindir. Binaenaleyh bu 
fiili memnu üzerine, vâki olan cezada askerî me
murları istisna etmek, diğer mülkiye memurla
rının da o cezadan istisnasına yol açabilir. 

Birçok kimseler için bunu, bu cezayı vaz'et-
mek doğru olamaz. Askerî Ceza Kanunnamesin
de zâbitaıı ve ümerayı askeriyenin mücazatı 
mevzuubahsolması, onların bir harb esnasında, 
bir hattı harb arasında vâki olacak eeraim ve
yahut bir kışla dâhilinde vâki olacak eeraim 
üzerine müretteptir. Zaten kumar oynıyanlar 
üzerinde kavanini cezaiyemizde şimdiye kadar 
bir ceza mürettep değildi. Biz bu cezayı yeni 
vaz'ediyoruz. Şimdi bu fiil, heyeti içtiınaiyedeki 
kâffei sunufa şâmil olmak üzere memnu
dur, diyoruz ve ceza da vaz'ediyoruz. Bu 
halde askerî memurların bu fiilden dola
yı mülkiye memurini gibi ceza görmeleri ve 
müeazat terettübetmesi lâzımdır. Bu kaide üze
rine mürettep bir şeydir. Şu maddede bir şey 
daha vardır ki, onun hakkında da bir şey söyle
mek isterim. Burada memurine karşı verilecek 
ceza için heyeti lıâkimeye bir ihtiyar verilmiş
tir. (Tertibolunabilir) Diyor. Bu ne demektir? 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisan Sahib) 

. 1337 C : 2 
— Efendim, müsaadenizle bir noktayı tenvir et
mek isterim. 

Efendim, Askerî Ceza Kanunu iki kısımdır. 
Askerlerin vezaifi askeriyelerinden mütevellit 
cürümler vardır. Bir de ceraimi âdiyeleri var
dır. Meselâ dışarda bir zabit efradı ahaliden bi
rine bir tokat vurmuş, zaten mahakimi nizami-

• yede bunda hiç tereddüt yoktur. Benim demin 
: arz ettiğim cürüm, kışla dâhilinde oynıyan 
i kimseler içindir. Vezaifi askeriyelerinden müte-
• vellit cezanın mercii mahakimi aidesidir. Ku-
j marhanelerde, hususi evlerde oynanan kumarın 
; yine bu kanuna tâbi olması lâzımdır. (O halde 
i tasrihi lâzımdır, sesleri) Memurin denince mut-
j laktır. Malûmâliniz mutlak kemale masruftur. 
î Eğer tereddüdedilirse askerî kaydının konma-
\ sıııda beis yoktur. (Şimdi oldu, sesleri) 
| BEHÇET B. (Kângırı) — Askerî Ceza Ka-
i nunnanıesinde mevcut mesaile halel gelmemek 
i üzere, denilmelidir. Buna encümen muvafakat 
j eder. 
j REÎS — Efendim, memurin denince askerî 
j kelimesinin konulmasına encümen muvafakat 
i ediyor. O halde ilâvesini kabul edenler lütfen 
j el kaldırsın, kabul edilmiştir. 
İ HACI TEVFİK Ef. (Kângırı)— Reis Bey 
j orada bir şey unutulmug zannederim, kumarcı

ların bir de ikrazcıları vardır ki, onlara meya-
neciler, derler. (Var, var, sadaları) Bilerek ik
razda bulunanlar diyorum, efendim. 

ATIF B. (Bayezid) — Memurini askeriye 
için diyoruz. Buraya memurları ithal etmiş olu
yoruz, zâbitanı ithal etmiş olmuyoruz. Mensu-
bini askeriye demek daha doğrudur, efendim. 

| REÎS — Memurini mülkiye ve mensubini as
keriye denecek, efendim. Şimdi okuyacağız. 

| HACİ TEVFÎK Ef. (Kângırı) — Efendim, 
tâbir yanlış, mensubini askeriye demek, ciheti as
keriyeye nispeti olanlara derler. Zâbitan ve men-

( subini askeriye demeli. Kanunu cezanın iki yüz 
j kırk ikinci maddesi berveçhiâti tadil edilmiştir : 

i MADDE 1. — Alelûmum kumar oj^nıyan ve 
oynatan ve kumarhane küşadeden ve kumar oy-

I nıyanlara bilerek ikrazatta bulunan eşhas bir ay
dan altı aya kadar hapis ve on liradan yüz liraya 
kaçlar cezayi nakdîye dahi mahkûm edilirler. Ve; 

i kumar mahallinde kumar için mevzu nukut ve 
I eşya zabıt ve müsadere olunarak iş bu eşya ve 

nukudun rub'u cürnıü meydana çıkarmakta hiz* 
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meti sebk edenler memurini mülkiye veya zâbi-
tan ve mensubini askeriyeden iseler balâdaki ce
zalardan maada birinci defasında muvakkaten ve 
tekerrüründe müebbeten memuriyetten tardolu-
nurlar. 

MEHMED ŞÜKRu B. (Karahisarı Salıib) — 
Verilebilir denmeli. Müsadenizle arz edeyim : 
Verilebilir kelimesinin esbabı budur. Malûmu 
âliniz memleketimizdeki tezviratm fenalığını da 
inkâr edecek değiliz. Garezi şahsiden dolayı bir 
kimse birisi hakkında isnadatta bulunur; ihba-
ratta bulunur. Tasni eder, yahut hakikaten ihba-
ratiyle para alacağım, diye arkasına koşar. Ta-
kibettirmek için bazan öyle şeyler olur ki, ben
deniz tesadüf ettim. Yani tecrübeme istinaden 
söylüyorum. Kumarı tertibeder." Sırf bu mükâ
fatı almak için bir adamı kumar oyununa sevk 
eder. Sevk ettiği halde ihbar eder. Tutturur. Ek
seriya bunu zabıta yapar, efendim. Zabıta eürmü 
menetmek vazifesiyle mükellef iken cürnıü ihdas 
eder, kumar oynatmasını vücuda getirir. Yalnız 
cezayı nakdiyi almak için ihbar eder. Bunun tak
dirini hükkâma verdik, hükkâm esnayı muhake
mede muhbirin böyle bir fiili sebkat ettiği, aha
liyi teşvikle böyle bir oyun tertibederek kumar 
oynatmış ise hükkâm bunu takdir etsin. Bu ke
lime bunun için konmuştur. Haleb 'de bir vaka ol
muştur. Bendeniz Divanı Hahrbde bulunuyor
dum. Merkez Kumandanlığı kumarhanelerle alâ
kadar olduğu ve kumarhanelerin açılmasında 
kendisinin dahlü tesiri olduğu halde kumarha
neleri basmıştır ve külliyetli bir para, bilmem ü<; 
yüz yirmi yedi altınla iki yüz bu kadar Fransız 
lirası tutmuştur. 

Merkez Kumandanlığı diyordu ki; bu parayı 
ben zabıt ve müsadere ettim. Esnayı muhakeme
de, mahkeme tetkikatında Merkez Kumandanlığı 
Dairesinin bu hususta mühim bir dahlü tesiri ol
duğunu, âdeta bu kumarhaneleri vücuda getir
mekte âmil olduğunu anladım. Rica ederim, âmil 
olan Merkez Kumandanlığına kumardan bir rubu 
para vermek arzu eder misiniz? Şimdi bu hususta 
hükkâma bir takdir hakkı verdik, yani hâkim 
takdir edecek. Eğer (verilir) desek hâkimin tak
dirini nezetmiş oluruz. (Verilebilir) diyecek olur
sak, hükkâmın takdirine bırakmış oluruz, ister
seniz bunu (verilir) tarzında tadil edersiniz. Şu 
esbabı mucibeye binaen (verilebilir) denilmiştir. 

VEHBÎ B. (Karesi) — Efendim, (verilir) 
denilmeli. Şükrü Beyin buyurdukları şeyde Mer-

.1337 0 : 2 
j kez Kumandanlığı şeriki cürümdür. O gibilerin 
I cezasını çekmesi lâzımdır ve mahkemenin onu ta-
I kibedip ceza vermek borcudur. Böyle takdir hak-
I ki verip de zabıta memurlarını daha az alâkadar 

etmedense, mükâfatı sarih olarak göstermek ve 
I katı hareket etmek daha doğrudur. Binaenaleyh, 

(verilir) demelidir. Bu hususta mahkemeyi tak-
I dire değil, tahkik ve tetkika mecbur etmelidir. 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Salıib) — 
I Encümen de kabul ediyor.. 
I RElS — O halde efendim, encümen de ka

bul ediyor. Verilir diyeceğiz. Kabul edenler lût- * 
fen ellerini kaldırsınlar. Kabul edilmiştir. 

'Efendim maddeyi bir daha okuyacağız : 

MADDE 1. — Kanunu Cezanın 242 nci mad
desi berveçhiâti tadil edilmiştir. 

Alelûnıunı kumar oynıyan ve oynatan ve 
kumarhane küşadeden ve kumar oynayanlara 
bilerek ikrazatta bulunan eşhas bir aydan altı 
aya kadar hapis ve on liradan yüz liraya kadar 
cezayı nakdîye dahi mahkûm edilirler. Ve kumar 
mahallinde kumar için mevzu nukut ve eşya 
zabıt ve müsadere olunarak işbu eşya ve nuku-
dun rub'u, eürmü meydana çıkartmakta hizmeti 
sebk edenlere verilir. 

Salifülbeyan efali cürmiyeden birini irtikâb-
edenler memurini mülkiye veya zâbitan ve men
subini askeriyeden iseler balâdaki cezalardan 
maada birinci defasında muvakkaten ve teker
rüründe müebbeden memuriyetten tard olunur-

! lar. 
BEHÇET B. (Kângırı) — Erkân ve ümera 

bu kayıtta dâhil olmamış bulunuyor. 
HÜSEYİN HÜSNÜ Ef. (îsparta) — Rub'u 

verilir deniliyor. Mütebakisi ne olacak? 
RElS — Maddeyi reyi âlinize arz ediyorum. 

Kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın. Madde 
kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Kanunu Cezanın 243 ncü mad
desi berveçhi âti tadil olunmuştur. 

Piyango küşadedenler kezalik (bir aydan al
tı aya kadar) hapsolunur. Ve on liradan yüz 
liraya kadar cezayi nakdî alınır. Ve piyangoya 
konulmuş olan eşya ve nukut Hazine namına 
zaptolunur. 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahib) 
— Bir Cem'i lanat Kanunu vardır. O kanunda 
piyango hakkında ahkâmı mahsusa vardır. Bu
rada biz cezayı artırıyoruz. Böyle bir maddenin 
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cezayı teşdit itibariyle kabulüne taraftarım. 
Yalnız maddenin balâsına bir kelime koymak lâ
zımdır. Bâzı müessesatı hayriye için Hükümet 
piyango tertibedebilir. Meselâ : Hilâliahmer 
için, Donanma için ilâh.. Onun için bilâmüsaade 
kelimesini ilâve etmelidir. Esasen Cem'i tanat 
Kanununda müsaadesiz piyango keşidesi zaten 
memnudur. 

HAŞÎM B. (Çorum) — Bilâmüsaade denilin
ce güya Hükümetten istihsali mezuniyetle pi-

. yango keşide edilir zannedilir. 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahib) — 
Zaten böyledir : Cemi ianat Kanununda ahkâmı 
mahsusa vardır. Onu tadil etmedikçe o kanun 
feshedilmiş olmaz. Eğer bütün piyango keşide
sini kaldırmak istiyorsanız, kanunun 'o fıkrası
nı lâğvetmek lâzımdır. Oradaki ceza azdır. Bu 
maddenin tarzı tanzimi gösteriyor ki, cezayı 
artırıyor. 

HÂŞÎM B. (Çorum) — Bundan, piyango 
Hükümetin mezuniyeti tahtında olmak üzere 
yapılmış 'bir kanun mânası çıkıyor. Yani kendi 
kendine piyangıo tertib etmesinler. Hükümetten 
istihsali mezuniyet etsinler de ondan sonra pi
yango yapsınlar, demek olur. Menafii umumiye 
hakkında piyango vardır. (Bunlar müstesnadır, 
denilmektedir. 

REİS — Efendim, şimdi... 
VEHBÎ B. (Karesi) — Efendim; Şükrü Be-* 

yin buyurdukları Cemi îanat Nizamnamesidir. 
Hattâ onun içindir ki, ianat devam ediyor. Bu
rada bilmüsaade kaydını koymadan ianeyi men 
edecek olursak sanayii birçok şeyden mahrum 
bırakacağız. Halbuki zannediyorum, encümenin 
'bundan maksadı, kumarın envamdan olan pi
yangoyu men etmek istiyorlar ki; bunlar şura
da burada zeydin veya atarın veya bir heyetin 
meydana getirdiği piyangolardır. Onun için bil-
müsaade kaydını koyduktan sonra madde doğ
rulur. 

HÂŞÎM B. (Çorum) — Hayır efendim, öyle 
değildir. 

VEHBÎ Ef. (Konya) — Efendim, şimdi yap
mış olduğumuz Men'i kumar Kanunu ile men'i 
piyango 'beyninde, fark nedir? O da kumarın 
aynıdır! Piyango da şer'an memnudur. Şer'an 
memnu olan bir şeyi Hükümetin mezuniyetiyle 
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toplamak hürmeti katiye ile haramdır. Onda 
nema da olmaz, bereket te olmaz, nasıl kumarı 
men etmiş isek Hükümetin piyangoyu da men 
etmesi lâzımdır. Hükümet her şeye müsaade edi
yor. Onun için bu hali iktisabetmişizdir. Hükü
met biraz yola gelsin. Doğru yapsın ve bereket 
olsun, halk da istifade etsin, millet de istifade 
etsin. Hükümet müsaade etmekle haram olan 
şeyin helâl olması îâzımjgelir mi? Elbette lâzım-
gelmez. Binaenaleyh Jkumar için yapılan kanun
la bu kanunun hiçbir farkı yoktur. 

VEHBÎ B. (Karesi) — Efendim, bunun 
hürmeti katîyesi olduğunu Hoca Efendi Haz
retleri beyan ettiler. Fakat; düşünülecek nokta, 
bu bildiğiniz kumar nevinden olan piyango de
ğildir. Bu hangi bir memlekette mektep yaptı
racaksınız veya bir müessesei ziraiye meydana 
getirecekseniz, buna âmmenin iştirakidir. Ve 
buna iştirak edenlerin lalettayin mükâfata maz-
har olmasıdır. Bu piyango herkesi o hayıra iş
tirak ve tergib içindir. Diğeri gibi Zeydin veya 
Amrın bilâsâ cebini doldurmak kabilinden ola
cak olan kumar değil, belki memleketin hayrına 
yarıyacak, vatanın menfaatine, Heyeti Umumi-
yenin iştirakinden ibarettir. Onun için bendeniz 
bilâmüsaade kelimesiyle kabul taraftarıyım. 

HÂŞÎM B. (Çorum) — Müsaade buyurulur 
mu ? Tebliği ahkâma memur olan ulemadan Veh
bi Efendi Hazretleri; bu Meclisi Muhteremeye 
karşı, ahkâmı şeriyeye münafii kanun yapılı
yor, caiz değildir, buyurdular. Vehbi Beyefendi 
de tevil yollu caizdir, buyurdular. Fakat şjer'i şe
rife teması dolayısiyle bu baptaki teklifi kanu
niyi Seriye Encümenine havale edelim. Cevazı 
şer'i varsa o suretle kabul edelim, yoksa reddini 
talebedelim. 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahib) — 
Eytamın parası yetime gider. 

REÎS — îkinci maddeye (bilâmüsaade) ke
limesinin ilâvesini kabul edenler lütfen el kal
dırsın. Kabul edilmiştir, efendim. 

MADDE 2. — Kanunu Cezanın 243 ncü mad
desi berveçhiâti tadil olunmuştur : 

Bilâmüsaade piyango küşadedenler, ke-
zalik (bir aydan altı aya kadar) hapis 
olunur ve on liradan yüz liraya kadar cezai 
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nakdî alınır, piyangoya konulmuş olan eşya ve 
nukut Hazine namına zaptolunur. 

VEHBİ Ef. (Konya) — Reis Bey! Buna ha-
cet kalmadı. Hükümet maksadına nail oldu. 

BEİS — Hayır Hoca Efendi, bu teşdidi ee-
zadır. 

ikinci maddeyi kabul edenler el kaldırsın. 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — îşbu kanun tarihi neşrinden 
itibaren mer'idir. 
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REÎS — Üçüncü maddeyi kabul edenler lüt

fen el kaldırsın. Kabul edilmiştir, efendim. 

MADDE 4. — îşbu kanunun icrasına Adliye 
Vekili memurdur. 

İREÎS — Dördüncü maddeyi kabul edenler 
lütfen el kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini kabul edenler 
lütfen el kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

Efendim, Cumartesi günü içtima etmek üzere 
celseyi tatil ediyorum. 

(Celse tatili : Saat 5) 
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