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Ön Söz
Değerli Okur,
Söz uçar yazı kalır.
Başkalarıyla iletişimimizi çoğu zaman konuşarak gerçekleştirsek de kalıcı işlerin tümü sahih  

evrak ve belgeler yoluyla yapılır. Yaşadığımız zamandaki yazılı ve görsel dijital arşivler de içinde 
olmak üzere tarihsel süreç içinde kayıt altına alınmamış, belge hüviyeti kazanmamış olaylar ne 
yazık ki çoğu zaman silinmeye, unutulmaya ve yok sayılmaya mahkûm birer anı olmaktan öteye 
gitmez.

Devlet hafızasında durum daha bariz bir önem ve değer kazanır.
Devletin kanunları yanında, iç işleyişindeki mekanizmaların kendi arasındaki yazışmaları 

ve her derecedeki mahkeme kararları; bunlar dışında devletin yabancı devletlerle yaptığı yazışma 
ve anlaşmaların tümü devletin hafızasını oluşturur. Bu hafıza, devletin zihinsel sürekliliği yanında 
bir tür tutarlılık ve şeffaflık çizgisine de işaret eder.

Hafızasını kaybeden insan nelerle malul ise ve böyle bir durumda hayatını sürdürebilmesi 
nasıl muhal ise hafızasını kaybeden bir devletin de yaşama kabiliyetinden bahsetmek aynı derecede 
muhaldir.

Devlet hafızasının akamete uğraması, tebdil ya da tağyir çabası kadar kirlenmesi de vahimdir 
ve kabul edilemez. Böyle durumlarda devletin ve toplumun önünde çarpık, yanlış ve muğlak bir yol 
açılır ki bu yolun varacağı sağlıklı bir menzil, ulaşacağı salim bir liman yoktur.

Bu bağlamda devlet hafızasının sinir uçlarına kadar akışkanlığını sağlayan önemli bir etmen, 
kalemiye sınıfı olarak da anılan bürokrasidir. Kanunlar, nizamnâmeler, salnâmeler, tapu kayıtları, 
mahkeme sicilleri gibi bir dizi metin ve belge ise devletin ana hafızasını besleyen ve oluşturan 
unsurlardır.

Türkiye tevarüs ettikleriyle beraber dünyanın en önemli arşivlerinden birine sahip olan ve 
hafızasını her hâlükârda büyük ölçüde korumayı başaran ülkelerden biridir.

Bu temel gerçeklikten yola çıkarak arşivlerimizde, özellikle de TBMM arşivinde yapacağımız 
yolculuk, günümüzün millî ve beynelmilel siyasetiyle ilgili tartışmaları daha iyi teşrih etmeye ve 
sağlıklı yorumlara kapı aralayacak değerli bir birikim sunmaktadır.

Her türlü siyasî tartışmaların ana merkezi olan TBMM’nin tutanakları yanında, Meclis-i 
Mebusan ve Meclis-i Ayana ait arşiv belgeleri ile 1920’den sonra teşekkül eden ve genel anlamda 
yasamaya ait her türlü belge, andığımız arşivde titizlikle muhafaza edilmektedir.

Bu belgelerin dışında arşivimizde muhafaza edilen belgelerin bir kısmı ise yakın siyasi 
tarihimizin önemli bir dönemine ışık tutan İstiklal Mahkemeleri belgeleridir. Bir dönemin hukuk 
ve siyaset uygulaması olarak gündeme gelen ve hakkında çok tartışma yapılan İstiklal Mahkemeleri 
ile ilgili bilgi ve belgeler, özellikle yakın dönem tarihçilerinin ve genel olarak siyaset meraklılarının 
ilgi alanında olan bir döneme ışık tutuyor. Belge ve bilgiler olmasına rağmen bir dönemi, değişik  
spekülasyonların kaderine bırakmanın doğru bir tutum olduğunu savunmak güçtür.



Teknik anlamda İstiklal Mahkemeleri, ilk kez 18 Eylül 1920 tarihinde Heyet-i Vekile’nin 
verdiği bir teklif ile askerlikten firar edenlerle alakalı davalara bakmak amacıyla farklı bölgelerde 
kurulan mahkemelerdir. Daha sonra 26 Eylül 1920’de çıkarılan 28 numaralı Kanun ile yetkileri 
genişletilerek firar edenlerle alakalı davaların yanı sıra gasp, soygun, iç güvenlik ihlali, bozgunculuk, 
casusluk gibi farklı davalara bakma görevi de bu mahkemelere verilmiştir. Cumhuriyetin ilanına 
kadar olan süreçte görülen lüzum ve talep üzerine bu kapsamda farklı bölgelerde yeni İstiklal 
Mahkemeleri kurulmuş ve görevlerini ifa ettikten sonra kaldırılmışlardır.

Cumhuriyetin ilanından sonra 4 Mart 1925 tarihinde kurulan İstiklal Mahkemeleri ise 
özellikle muhalefet tarafından siyasi mücadele aracı olarak görülmüş ve Genel Kurul’da ciddi 
tartışmalara sebep olmuştur. Bu mahkemeler yaklaşık iki yıl görev yaptıktan sonra 7 Mart 1927 
tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisinin aldığı bir karar ile görevlerini tamamlamış; 4 Mayıs 
1949 tarihinde çıkarılan 5384 sayılı Kanun ile de tamamen lağvedilmişlerdir.

İstiklal Mahkemelerine ait belgeler, yakın siyasi tarihimizin aydınlanmasında büyük bir 
öneme sahiptir. Kütüphane ve Arşiv Hizmetleri Başkanlığı tarafından bu belgelerden bir kısmının 
tasnif, elektronik ortama aktarma ve dizin çıkarma çalışmaları tamamlanmış ve 95 yıl aradan sonra 
ilk kez 2015 yılında kitap olarak basılmıştır. Yapılan bu çalışmalar kapsamında bugüne kadar 
arşivimizde özenle muhafaza edilen on iki İstiklal Mahkemesinden beşinin (İstanbul, Elcezire, 
Eskişehir, Isparta, Şark İstiklal Mahkemesi) evrakı tasnif edilmiş, elektronik ortama aktarılmış 
ve bunlar İstiklal Mahkemeleri ile ilgili genel bilgileri içeren birinci cildi de dâhil olmak üzere 
toplam on cilt olarak basılmıştır. Bu on cilt kitap, hacmi itibarıyla büyük bir yekûn tuttuğu için söz 
konusu mahkemelere ait diğer belgeler Türkiye Büyük Millet Meclisinin web sayfası üzerinden 
araştırmacıların erişimine açılmıştır.

Elinizde bulunan İkinci Dönem Ankara İstiklal Mahkemesi’nde (1925-1927) yer alan 
belgeler, işleyişi ve dava konuları itibarıyla kurulan mahkemeler içinde en çok merak edilen 
belgelerdir. Bu mahkemeye ait evrak miktarı, bundan önce yayımladığımız mahkemelerin 
evrakından çok daha fazla olduğundan daha önceki ciltlerde mahkeme zabıtları da yayımlandığı 
hâlde bu çalışmada sadece mahkeme kararları ve günümüz alfabesine çevrilmiş şekline yer 
verilmiştir. İkinci Dönem Ankara İstiklal Mahkemesine (1925-1927) ait zabıtlar ve diğer belgeler 
ise Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin web sayfası üzerinden erişime açılacaktır.

100 yıla yakın bir aradan sonra bu tür önemli belgeleri ilmî ölçütler çerçevesinde yayıma 
hazırlayıp kitap olarak basmamızın ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin web sayfası üzerinden 
araştırmacıların hizmetine sunmamızın, ilim tarihimize ve yakın siyasi tarihimize yapılmış önemli 
bir hizmet olduğunu düşünüyorum.

Şüphe yok ki Türkiye Büyük Millet Meclisinin böyle bir çalışmayı yapmış olması aynı 
zamanda ülkemizin geldiği demokratik olgunluğun ve siyasal güven duygumuzun seviyesini 
göstermesi bakımından ayrıca değer taşımaktadır.

Bugünü geleceğe bağlamamızın yegâne yolu, geçmişe sağlıklı bakabilmektir. Bu bakışta 
objektiflik, adalet ve sağduyu merceklerinden birini ihmal edersek bulanık bakışa bağlı olarak 
umulan siyasal ve demokratik sıçramanın uzağına düşer, siyasal sonuç ve beklentilerimizi zedelemiş 
oluruz.

Bu itibarla yayımladığımız belgelerin, dahilî ve haricî siyasal atılımlarımız için elzem bir 
sıçrama taşı olduğuna inanıyorum. Bu çalışma, devletimizin anılan dönemle ilgili hafızasını 
havalandırmış, tazelemiş ve berraklaştırmıştır.

Dünyadaki her şey, öncelikle zihnimizde belirir, açığa çıkar, var olur. Bizler, zihnimizde 
beliren ve gerçekliğini kabul ettiğimiz hakikati yorumlar ve yürüyüşümüze yön veririz. Bu anlamda 
hafıza her şeydir.



VII

İkinci Dönem Ankara İstiklal Mahkemesi (1925-1927)

Bu özel ve değerli çalışma için çok sayıda arkadaşımız fedakârca emek sarfetmiştir. Hepsi 
çok değerli ve hepsi takdire değerdir. Bu sebeple, başta Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi 
Öğretim Üyesi ve Proje Koordinatörü Prof. Dr. Abdulhakim Koçin olmak üzere, proje ekibinden 
Ömer Kesikbaş, Kerim Akar, Hanefi Erkul, Eyüp Ertüren, Mustafa Çakmakçı, Özgür Yaydemir, 
Sebile Yıldız Aybak, Ayfer Çoşkun Tören’e; belgeleri elektronik ortama aktaran Zihni Engin 
Keleş, Nurten Uzun, Çetin Aydemir ve Ahmet Bilezikçi’ye; grafik tasarımını yapan Uğur Saçı’ya; 
Kütüphane ve Arşiv Hizmetleri Başkanına, ilgili Başkan Yardımcısına ve ayrıca katkısı bulunup da 
isimlerini anamadığım herkese çok teşekkür ederim.

Diliyorum ki bu eser, gerçeğin ve hakikatin anlaşılması yolunda bir ışık, bir işaret taşı işlevi 
görsün ve diliyorum ki ortaya konan bilgi ve belgeler bizi daha anlayışlı, daha olgun ve daha iyi bir 
siyasal ortamda buluştursun. Hakikat sevgisi kimseyi incitmez.

Prof. Dr. Mustafa ŞENTOP
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı





Giriş

İ stiklal Mahkemeleri, yakın siyasi tarihimizin henüz hakkında yeterince inceleme 
yapılmamış oldukça önemli, çok merak edilen ve sıkça tartışılan konularından 
biridir. Bu mahkemelerin bir kısmı Millî Mücadele’nin sürdüğü yıllarda, bir kısmı 
ise Cumhuriyet’in ilanından kısa bir süre sonra kurulmuş ve 1920‘den 1927’ye 

kadar ülkenin değişik bölgelerinde aralıklarla faaliyette bulunmuş mahkemelerdir.

Bu dönemlerde Ankara İstiklal Mahkemesi adıyla iki mahkeme kurulmuştur. Bunlardan 
birincisi, 18 Eylül 1920 tarihinde Heyet-i Vekile’nin verdiği teklif ve aynı gün alınan 45 numaralı 
Meclis kararı ile kurulan mahkemedir. Söz konusu bu kararla Ankara’nın yanı sıra Eskişehir, Konya, 
Isparta, Sivas, Kastamonu ve Kayseri’de de birer İstiklal Mahkemesi kurulması kararlaştırılmıştır.

11 Eylül 1920 tarihinde 21 numaralı Firariler Hakkında Kanun’a dayanılarak kurulan ve 
verecekleri kararlara temyiz hakkı bulunmayan bu mahkemelerin görevi firar eden askerleri 
yargılamaktı. Daha sonra 26 Eylül 1920 tarihinde çıkarılan 28 numaralı İstiklal Mahkemeleri 
Kanunu’nun Birinci Maddesine Müzeyyel Kanun ile bu mahkemelerin yetkileri genişletilmiş; 29 
Nisan 1920 tarihinde çıkarılan 2 numaralı Hıyanet-i Vataniye Kanunu kapsamında bulunan askerî 
ve siyasi casusluk suçlarına bakma yetkisi de verilmiştir. Bu dönemde kurulan Ankara İstiklal 
Mahkemesi ise yukarıda adları belirtilen mahkemelerden farklı olarak gıyaben Sadrazam Damat 
Ferit Paşa, Rıza Tevfik, Reşat Halis, Çerkez Ethem, Mustafa Sağir, Gizli Komünist Partisi ve Yeşil 
Ordu gibi siyasi ağırlıklı davalara da bakmıştır.

Bu dönemde kurulan Ankara İstiklal Mahkemesi 31 Temmuz 1922 tarihinde çıkarılan 249 
numaralı İstiklal Mehâkimi Kanunu’nun kabulüne kadar faaliyetine devam etmiştir. 1 Ağustos 
1922 tarihinde alınan Meclis kararı ile de mahkemenin faaliyetine son verilmiştir.

Ankara’da kurulan diğer İstiklal Mahkemesi ise 4 Mart 1925 tarihinde çıkarılan 578 numaralı 
Takrir-i Sükûn Kanunu’ndan sonra Başvekil İsmet Paşa’nın verdiği teklif üzerine 117 sayılı Meclis 
kararı ile kurulan mahkemedir.

Elinizdeki bu eserin konusu olan ve bir üst satırda sözü edilen bu mahkeme İkinci Dönem 
Ankara İstiklal Mahkemesidir. 4 Mart 1925 tarihinden 7 Mart 1927 tarihine kadar fiilen görev 
yapan bu mahkeme gerek Cumhuriyet’ten önce gerek sonra kurulan mahkemeler içinde kararları 
en çok tartışılan iki mahkemeden biridir. Bu mahkeme gibi kararları en çok tartışılan diğer 
mahkeme, bu eserden önce evrakı beş cilt olarak yine bu proje kapsamında Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Başkanlığı tarafından basılan Şark İstiklal Mahkemesidir. İkinci Dönem Ankara İstiklal 
Mahkemesi ve Şark İstiklal Mahkemesi, aynı tarihte alınan aynı sayılı (4 Mart 1925 tarih ve 117 
sayılı) Meclis kararı ile kurulmuşlardır.

İkinci Dönem Ankara İstiklal Mahkemesinin fiilen görevini tamamladığı tarihten bugüne 
kadar 92 yıl geçmiştir. Ne var ki diğer mahkemeler gibi bu mahkemeye ait evrakın da bu 
çalışmamızdan önce bilimsel ölçütlere uygun analitik bir tasnifi yapılmamış, dizin ve istatistikleri 
çıkarılmamıştır. Ayrıca, geçen süre zarfında sadece özel izinle çalışma yapan bir iki isim dışındaki 
alan uzmanları ve araştırmacılar söz konusu evrakın üzerinde inceleme imkânı bulamadıklarından, 
özel izinle inceleme yapanların verdikleri bilgileri kullanmak zorunda kalmışlardır. Böyle bir 
durum, alan uzmanlarının bu konuda doğru ve objektif bir çalışma yapmalarının önünde ciddi 
bir engel olmuştur.



X

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı

Türkiye Büyük Millet Meclisinin, arşivinde özenle muhafaza ettiği İstiklal Mahkemeleri 
evrakının Osmanlıca orijinal metinlerini bilimsel ölçütlerle tasnif edip dizin ve istatistiklerini 
çıkararak kitap hâlinde basması ve Genel Ağ ortamında sansürsüz bir biçimde erişime açması 
alan uzmanlarının önündeki engeli kaldırmıştır.

Hem kuruluş aşamasında hem de kurulduktan sonra yaptığı yargılamalar ve verdiği 
kararlarla en çok tartışılan, belgeleri üzerinde objektif incelemeler yapılmadığı için de en çok 
merak edilen İkinci Dönem Ankara İstiklal Mahkemesi, 12 Mart 1925 tarihli “Beyanname”de yer 
alan şu cümlelerle bakacağı davaların neler olduğunu açıklamıştır:

“Asırlardan beri memleketimizde ihdas ve tesis edilmiş olan esaret havasının millî cihat 
ile tasfiye ve ref ’i ve izalesinden sonra menfaat ve saltanatları tahrip edilenlerin tekrar harekete 
gelmeye cüret buldukları görülmektedir. Mahkememiz bu gizli emelleri takip edenler için adaletin 
icap ve selamet-i milliyenin istilzam ettirdiği tarzda hareket edecektir. Dini, şahsi ve siyasi 
menfaatlerine alet edenler, efkâr-ı ammeyi tesmim ile idare-i hazıraya karşı nefret ve isyan hissi 
telkin edenler, memleketin asayiş ve emniyetini, aziz halkımızın huzur ve istirahatını ihlal edenler, 
vazife-i askeriyeden firar veya firarı teşvik ve himaye suretiyle isyan ve irticaa müzaheret edenler 
cumhuriyet halkının takrir-i sükûn arzusunu temsil eden mahkememizi derhâl karşılarında 
bulacaklardır.”

Bu beyannameden sonra Ankara, İzmir, Sivas, Tokat, Erzurum, Rize, Giresun gibi 
değişik yerlerde gezici mahkeme olarak görev yapan İkinci Dönem Ankara İstiklal Mahkemesi, 
başlangıçta askerlikten firar edenleri yargılamışken daha sonra muhalif gazetecilerle ilgili 
davalar, İzmir Suikastı ve Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası ile ilgili davalar, Şapka Kanunu’na 
muhalefet davaları, Distolcular ile ilgili davalar gibi pek çok davaya bakmış ve bu davalarla ilgili 
yargılamalar yapmıştır. Söz konusu bu yargılamalardan kamuoyunda en çok dikkat çekenler 
aşağıda sıralanmıştır.

Gazeteciler Davasında Yargılananlardan Öne Çıkan İsimler
Muhalif gazetecilerle ilgili davalarda yargılanan gazete sahiplerine, yazı işleri müdürlerine, 

yazar ve muhabirlerine değişik suçlar isnat edilerek bu kişiler çeşitli cezalara çarptırılmışlardır.

Bu gazetecilerden Altınöz gazetesi Sahibi ve Başmuharriri Adana’da mukim Şükrü Oğuz, 
“Emniyet-i dahiliyeyi ihlal etmekten (Şark’ta zuhur eden isyan ve irtica dolayısıyla seferberlik 
mıntıkasında bulunan Adana’da silah altına celb ve davet olunan efrad-ı askeriyeyi firara teşvik 
ve asilerin te’dibi hususunda hükûmetin nokta-i nazarından inhiraf ile adem-i muvaffakiyeti intac 
edecek tarzda beyanat ve ifadatta bulunmaktan)”; Resimli Ay gazetesi muharriri Giridli Cevat 
Şakir, “Halkı askerlikten nadim mahiyete ve seferberlik aleyhine serlevhâ neşrinden” üçer sene 
kale-bentlikle cezalandırılmışlardır. Cevat Şakir’in bu cezası daha sonra 14 Temmuz 1926 tarihinde 
verilen zeyil kararıyla kalan mahkûmiyetini Konya’da sürgünde geçirmesine çevrilmiştir.

Aydınlık gazetesi muharriri Şevket Süreyya, “Komünistlikten (Memlekette nizam-ı içtimaiyi 
ihlal maksat ve gayesiyle propagandada bulunmaktan)” on sene; Yoldaş gazetesi muharriri Bursalı 
İbrahim Hilmi, “Komünizm lehinde neşriyatta bulunmak”tan; Aydınlık gazetesi sahibi Sadreddin 
Celal, “Komünistlikten (Memlekette nizam-ı içtimaiyi ihlal maksat ve gayesiyle propagandada 
bulunmaktan)” yedişer sene; Gazeteci, İstanbul’da mukim İskender Fahri, “Hıyanet-i vataniyede 
bulunmaktan / Distolculuktan (Distol ilacı satmak bahanesiyle Anadolu’yu dolaşarak Hükûmete 
karşı propagandada bulunmak, dini siyasete alet ittihaz ederek Tarikat-ı Salahiye namıyla gizli bir 
teşkilat kurmaktan)” beş sene kürek cezasına çarptırılmışlardır.

Doğruöz gazetesi sahibi, Konyalı Ata Çelebi Bey, “Hıyanet-i vataniyede bulunmaktan” 
Kütahya’da bir sene; Politia gazetesi sahibi İstanbul’da mukim Dimitri Haçopulos, “Hükûmet 
aleyhinde neşriyatta bulunmaktan”, Tanin Müdir-i Mes’ulü İstanbullu Muammer Bey ile Tanin 
gazetesi muharriri İstanbullu Nuri Bey, “Takrir-i Sükûn Kanunu hilafına Tanin gazetesinin 
‘Terakkiperver Fırkası basıldı’ serlevhâsıyla efkâr-ı umumiyeyi tahdiş etmekten” ikişer sene; 
Gazeteci, İstanbullu Yusuf Kenan ise “Casusluktan” on beş sene hapisle cezalandırılmıştır.
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Muharrir (şair) Selanikli Nazım Hikmet’in “Komünistlikten (Memlekette nizam-ı içtimaiyi 
ihlal maksat ve gayesiyle propagandada bulunmaktan)” gıyaben on sene küreğe mahkûmiyetine, 
derdesti hâlinde tekrir-i muhakeme edilmesine, hukuk-ı medeniyeden ıskat ve emvalinin haczine 
karar verilmiştir.

Tanin gazetesi İmtiyaz Sahibi İstanbullu Hüseyin Cahid Bey, “Takrir-i Sükûn Kanunu 
hilafına Tanin gazetesinin ‘Terakkiperver Fırkası basıldı’ serlevhâsıyla efkâr-ı umumiyeyi tahdiş 
etmekten” Çorum’da nefy-i ebedle cezalandırılmış; gazete muharriri Trablusgarplı Osman 
Fahreddin, “Casusluktan” Hudud-ı millî haricine ihraç; gazete muharriri Niğdeli Nikola, 
“Casusluk” suçundan idam edilmiştir.

Sebilürreşad gazetesi sahibi ve müdürü İstanbul’da mukim Eşref Edib hakkında ise “Şeyh 
Said isyanına taraf olmaktan” adem-i mesuliyet ile Şark İstiklal Mahkemesine sevk ve i’zam kararı 
verilmiştir.

Bu isimler dışında gazeteciler davasında yargılananlardan Toksöz gazetesi sahibi Ceyhanlı 
(Cebelibereket) Abdulkadir Kemali Bey, “Adana’da bir cemiyet-i hafiye teşkil ve Toksöz isminde 
çıkardığı gazetesinde halkı mukateleye tahrik ve teşvik eylemekten”; Yeni Kafkasya gazetesi sahibi 
İstanbul’da mukim Seyyid Tahir Efendi ve gazete muharriri İstanbul’da mukim Ömer Rıza Efendi, 
“Erzurum, Rize, Giresun hadise-i isyaniyesiyle alakadar olmak, şapka aleyhinde ve idare-i hazıra 
aleyhinde beyanatta bulunmak suretiyle halkın hissiyatını Hükümet aleyhine tahrik eylemekten”; 
Memleket gazetesi sermuharriri Merzifonlu İsmail Hami Bey, “Hıyanet-i vataniyede bulunmaktan” 
beraat ve tahliye edilmişlerdir.

Ayrıca, Aydınlık gazetesi muharriri Nizameddin Nazif, “Komünistlikten (Memlekette 
nizam-ı içtimaiyi ihlal maksat ve gayesiyle propagandada bulunmaktan)”; Sabah gazetesi 
muharriri Elaziz-Çemişgezekli Ömer Lütfi Fikri Bey ve gazeteci Gümüşhaneli Ahmed Şirani, 
“Hıyanet-i vataniyede bulunmaktan / Distolculuktan (Distol ilacı satmak bahanesiyle Anadolu’yu 
dolaşarak Hükümete karşı propagandada bulunmak, dini siyasete alet ittihaz ederek Tarikat-ı 
Salahiye namıyla gizli bir teşkilat kurmaktan)”; Bursa mebusu ve gazeteci Erzurumlu Necati, 
“Reis-i Cumhur Hazretlerine su-i kasd ile İcra Vekilleri Heyetini iskat suretiyle Hükümeti taklib 
etmekten” beraat etmişlerdir.

İzmir Suikastı ve Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası Davasında Yargılananlardan 
Öne Çıkan İsimler
Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası üyeleri de İzmir Suikastı davasında yargılanmışlardır. 

Bu davada yargılananların önemli bir kısmı mebus, vali ve orduda üst makamlarda görev 
yapanlardır. Bunların bir kısmı hakkında idam kararı verilerek idam edilmişlerdir. “Reis-i Cumhur 
Hazretlerine su-i kasd ile İcra Vekilleri Heyetini iskat suretiyle Hükûmeti taklib etmek” iddiasıyla 
idam edilenlerden dikkat çeken bazı isimler şunlardır:

Sabık Lazistan Mebusu Rizeli Ziya Hurşid, Saruhan Mebusu ve Dava Vekili Abidin, Kocaeli 
Mebusu Kastamonulu Şükri, Eskişehir Mebusu Adanalı Arif, Erzurum Mebusu Rüşdi, Sivas 
Mebusu Halis Turgud, İstanbul Mebusu İsmail Canbolat, Sabık Trabzon Mebusu Hafız Mehmed 
(Gıyaben); Sabık Ankara Valisi Gaziayıntablı Abdulkadir; mütekaid Jandarma Binbaşı Sarı Efe 
Edib; sabık mülazım İstanbullu Çopur Hilmi; İstanbullu iaşeci Kara Kemal (Gıyaben); Batumlu 
kunduracı Gürcü Yusuf; Rizeli Laz İsmail.

Aynı mahkemede yargılanan sabık mebuslardan Sivas Mebusu Kara Vasıf, Erzurum Mebusu 
Hüseyin Avni, Mersin Mebusu Selahaddin, İstanbul mebuslarından Rauf ve Adnan Beyler ile sabık 
İzmir Valisi Rahmi Bey’in dosyaları Ankara’ya sevk edilmiştir. İstanbul Mebusu Kazım Karabekir, 
Erzurum Mebusu Halet, Dersim Mebusu Feridun Fikri, Afyon Mebusu Kâmil, Gümüşhane 
Mebusu Zeki, Tokad Mebusu Bekir Sami, Mersin Mebusu Besim, sabık Mersin Mebusu Cemal 
Paşa, sabık Erzurum Mebusu Necati, sabık Canik Mebusu Ahmed Nafiz Bey, Ordu Mebusu 
Faik, İstanbul Mebusu ve eski Ferik Refet Paşa (Bele), Edirne Mebusu Cafer Tayyar Paşa, Ankara 
Mebusu Ali Fuad, Erzincan Mebusu Sabit, eski Bahriye Nazırı Mehmed Cavid, Erzurum Mebusu 
Rüşdi, Ergani Mebusu İhsan, sabık Ardahan Mebusu Hilmi Bey de İzmir Suikastı davasında 
yargılanmışlar ancak bunlar beraat kararı almışlardır.
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Şapka Kanununa Muhalefet Davasında Yargılananlardan Öne Çıkan İsimler
İkinci Dönem Ankara İstiklal Mahkemesinde yapılan yargılamalarda kamuoyunda en çok 

merak edilen ve en çok tartışılan kararların bir kısmı ise Şapka Kanunu’na muhalefet davasında 
verilen kararlardır. Bu davada genellikle müftü, dersiam, imam, hafız gibi halkın içinde itibar gören 
din adamları yargılanmışlardır. Bu davada, “Şapka meselesini vesile ve Hükûmete adem-i inkıyad 
lüzumunu mutazammin fetvalar neşri suretiyle dini siyasete alet ittihaz ederek Rize kasabasını 
basmak ve Hükûmet-i Cumhuriye idaresini ilga eylemek maksatlarıyla Potamya’da müsellahan 
kıyam ve isyan eylemek” iddiasıyla idam edilenlerden dikkat çeken bazı isimler şunlardır:

İmam ve Hafız Rizeli Şaban Hoca, Rizeli İmam Kofa Hasan, Rizeli rençber Sabit ve Mehmet, 
Rize Gürgen Karyesi Muhtarı Yakub.

Anılan mahkemede, Giresunlu Hafız Muharrem de “Şapka meselesi vesilesiyle hükûmete 
adem-i itaat ve dini siyasete alet ittihaz ederek Ordu ve Giresun vilayetlerini basmak ve Hükümet-i 
Cumhuriye idaresini ilga eylemek” iddiasıyla idam edilmiştir.

Şapka Kanunu’na muhalefet davasında yargılanıp “Erzurum, Rize, Giresun hadise-i 
isyaniyesiyle alakadar olmak, şapka aleyhinde ve idare-i hazıra aleyhinde beyanatta bulunmak 
suretiyle halkın hissiyatını Hükûmet aleyhine tahrik eylemek” iddiasıyla salben idam edilen diğer 
iki isim ise Dersiam İskilipli Atıf Hoca ve Babaeski eski müftüsü Giresun’da mukim Batumlu Ali 
Rıza Efendi’dir.

Distolcular Davasında Yargılananlardan Öne Çıkan İsimler
İkinci Dönem Ankara İstiklal Mahkemesinde görülen önemli davalardan biri de Distolcular 

davasıdır. Bu dava yargılamaların yapıldığı zaman diliminde bilinse de günümüzde kamuoyunda 
pek bilinmeyen bir davadır. Bu davada yargılananların bir kısmı “Hıyanet-i vataniyede bulunmak-
Distolculuk (Distol ilacı satmak bahanesiyle Anadolu’yu dolaşarak Hükûmete karşı propagandada 
bulunmak, dini siyasete alet ittihaz ederek Tarikat-ı Salahiye namıyla gizli bir teşkilat kurmak)” 
iddiasıyla salben idam edilmişlerdir. Bunlardan dikkat çeken isimler şöyledir:

Distol Şirketi Müdürü sabık Yüzbaşı Antalya’da mukim İstanbullu Nihad, İhtiyat Zabiti 
İstanbul’da mukim Gümüşhaneli Mehmed Nuri, Belediye Reis-i Sanisi İstanbullu Kemal, Levazım 
Reisi mütekaid Zabit Giridli Asım, sabık Mülazım-ı Evvel Sivaslı İsmet, Mülazım-ı Evvel mütekaid 
süvari Ordulu Kıdemli Yüzbaşı Osman Daver, zahire tüccarı Niğdeli Hristaki Zemba, Mülkiye 
memuru Adanalı Ertuğrul Şakir, Mülazım-ı Evvel İstanbullu Tevfik, İstihbarat memuru İstanbul’da 
mukim Halil, sabık Rüsumat muhafaza memuru Antakyalı Hacı Ali Nahil.

Aynı davada Yemenli ve Yemen mebus-ı sabıkı Mustafa Fehmi de aynı suç isnadıyla 
yargılanmış; yargılama sonucunda Türkiye tabiiyetinden ıskat ile sınır dışı edilmesine karar 
verilmiştir. Türk Tarih Encümeni Reisi şair ve müderris sabık Yüzbaşı İstanbullu Ahmed Refik ise 
davadan berat etmiştir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi arşivinde muhafaza edilen bu mahkemeye ait belgelerde verilen 
bilgilere göre İkinci Dönem Ankara İstiklal Mahkemesi görev yaptığı süre zarfında 138 kişiye 
vicahen, 81 kişiye de gıyaben olmak üzere toplam 217 kişiye idam kararı vermiştir. Bahsedilen 
bu 217 kişinin haricinde mahkeme 28 kişiye daha idam cezası vermiş ancak bu kararları çeşitli 
sebeplerden dolayı kürek ve hapis cezalarına çevirmiştir.

Yukarıda örnek olarak verilen yargılama konuları ve kararları gibi İkinci Dönem Ankara 
İstiklal Mahkemesinin işleyiş tarzları ve yargılama biçimi de yine kamuoyunda merak konusu 
olmuştur. Bu konularla ilgili bilgiler, kısmen Ankara İstiklal Mahkemesinin göreve başladığı sırada 
yayımladığı beyannamede verildiği gibi İstiklal Mahkemeleri Projesi kapsamında proje ekibimiz 
tarafından yayıma hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından basılıp elektronik 
ortamda erişime açılan “İstiklal Mahkemesi Cilt 1” adlı eserde de verilmiştir.

Mahkemenin verdiği kararları askerî ve sivil memurlar uygulamaktaydı. Mahkeme yetkilileri 
görevlerini yerine getirmedikleri takdirde kendileri de aynı mahkemelerde yargılanacaklardır. 
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Mahkemenin vereceği hükümlerde idam dışındaki bütün hükümler kesin olup idam kararını 
Meclis onaylamaktadır. Daha sonra acil durumlarda mahkemeye infaz yetkisi de yine Meclis 
onayına dâhil edilmiş ve yargılamaların başlamasından sonra Meclis altı ay kadar uzun bir süre 
tatile girdiğinden, Şark İstiklal Mahkemesi gibi Ankara İstiklal Mahkemesi de infaz yetkisini 
kullanmıştır.

Mahkemenin verdiği kararlara savcının dışında itiraz hakkı yoktur. Savcının itiraz süresi de 
kararın verildiği günden itibaren üç gündür ve bu itiraz Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 
karara bağlanır. Savcılar sanıklar hakkında kanuni tahkikat yapmak ve mahkemelerin verdiği 
kararların uygulanması aşamasında askeri ve sivil memurlara emir vermeye yetkilidirler. Savcının 
görevi mahkûm hakkında verilen hükmün tatbik ve icrası olduğundan, savcılar ayrıca mahkemenin 
emir ve kararlarını uygulamayanları veya ihmal edenleri de bu mahkemelerde yargılama yetkisine 
sahiptirler.

Özetleyecek olursak yukarıda da ifade edildiği üzere İkinci Dönem Ankara İstiklal 
Mahkemesi, hem kuruluş aşamasında hem de kurulduktan sonra yaptığı yargılamalar ve verdiği 
kararlarla en çok tartışılan, belgeleri üzerinde objektif incelemeler yapılmadığı için de en çok 
merak edilen İstiklal Mahkemesi olmuştur. Türkiye Büyük Millet Meclisi yüzyıla yakın bir 
zamandır arşivinde özenle muhafaza ettiği bu belgeleri araştırmacıların erişimine açarak tarihi 
sorumluluğunu yerine getirmiş; bu konuda yapılan tartışmaları nihayete erdirerek bilime önemli 
katkıda bulunmuş ve kamuoyunun merakını gidermiştir.

Prof. Dr. Abdulhakim KOÇİN
Proje Koordinatörü 

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi
Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi

Öğretim Üyesi
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GENEL BİLGİLER

TBMM Arşivinde yer alan T3 rumuzlu İkinci Dönem Ankara İstiklal Mahkemesi belgeleri 
197 kutu içerisinde 496 dosyadan oluşmaktadır. Mahkemeye ait kayıtların tutulduğu 3 adet karar 
defteri, 5 adet varide defteri, 4 adet esas defteri, 3 adet sadıra defteri, 1 adet zimmet defteri olmak 
üzere toplam 16 adet defter bulunmaktadır. Bu çalışmada,  karar özetlerinin yer aldığı karar 
defterleri Osmanlı alfabesinden günümüz alfabesine aktarılmıştır. Günümüz harflerine aktarılan 
549, 550 ve 551 esas numaralı karar defterleri 23/03/1925-06/03/1927 tarihleri arasında verilen 
972 adet kararı içermektedir. Bu kararlardan 108 adedinin mahkeme zabtı yoktur. Zabtı olmayan 
dosyalar şunlardır: 13, 14, 15 (Esas 6), 17, 18 (Esas 127), 19 (Esas 10), 20 (Esas 12), 21 (Esas 9) 
21 (Esas 119), 22, 23, 24, 25 (Esas 203), 26, 27 (Esas 42) 27, 28 (Esas 46) 28, 29 (Esas 36) 29, 30, 
31, 44, 45, 48, 58 (Esas 37), 70, 73 (Esas 103), 84 (Esas 48, 64), 84 (Esas 1), 90, 98, 99, 103 (Esas 
129) 103 (Esas 21), 105 (Esas 184), 112 (Esas 22) 112 (Esas 69), 113, 123 (Esas 188) 146, 147 
(Esas 177), 151 (Esas 139), 154,  123 (Esas 150), 3, 4, 5, 15 (Esas 84), 16 (Esas 133), 16 (Esas 47, 
108), 19 (Esas 125), 41, 58 (Esas 35), 65, 69, 71, 72 (Esas 100), 73 (Esas 172), 76, 83 (Esas 112), 
89, 91, 92, 93, 94, 101 (Esas 127), 101 (Esas 64), 102, 107,110, 116, 122, 126 (Esas 165), 127 
(Esas 186), 130, 134, 141 (Esas 102,133), 142, 144, 147 (Esas 111), 148, 158, 162, 165, 176’dır.  
Muhtelif sebeplerden dolayı başka mahkemelere gönderilen veya bu mahkeme içinde olup da 
başka dosyalardan çıkan zabıtlar ise şunlardır: 11, 20 (Esas 122) , 25 (Esas 3), 63, 68, 72 (Esas 192, 
194), 83 (Esas 44, 51), 86, 100, 105 (Esas 79), 121, 126 (Esas 153), 135 (Esas 116), 135 (Esas 76, 
77), 138, 141 (Esas 115), 151 (Esas 92), 157, 166 ve üçü de bir dava kararı numarası olan 164, 85, 
215’tir (Esas 40, 41).

1. Mahkemenin Kuruluşu

İkinci Dönem Ankara İstiklal Mahkemesi, Başvekaletten gelen 04/03/1925 tarihli tezkerede 
31 Temmuz 1922 tarihli İstiklal Mehakimi Kanunu’nun birinci maddesi; İcra Vekilleri Heyetince 
gösterilen lüzum ve Büyük Millet Meclisince ekseriyet-i mutlaka ile verilecek karar üzerine icab 
eden mahallerde İstiklal Mahkemeleri teşkil olunur. Yine aynı Kanun’un beşinci maddesi; İstiklal 
Mahkemelerinin idamdan gayrı hükümleri kat’i olup, infazına bi’l-umum kuva-yı müsellaha 
ve gayr-ı müsellaha-i devlet memurdur. İdam hükümleri, Büyük Millet Meclisince bi’l-umum 
mesaile tercihan tedkik ve tasdik olunduktan sonra infaz olunur. Şu kadar ki müstacel ve müstesna 
hal ve zamanda idam hükümlerinin dahi Meclisçe tasdik edilmeksizin infazına Meclis Kararıyla 
mezuniyet verilebilir.

Bu maddelerin verdiği salahiyete binaen milletin ve cumhuriyetin içinde bulunduğu 
tehlikenin aciliyeti bildirilmiş ve merkezi Ankara olmak üzere ikinci bir İstiklal Mahkemesinin 
teşkiline müsaade istenmiş ve aynı günden sonra İkinci Dönem Ankara İstiklal Mahkemesi 
04/03/1925 tarih ve 117 numaralı Meclis Kararı ile kurulmuştur.

2. Mahkemenin Kuruluş Kararı ve Tezkere

Harekât-ı askeriye mıntıkasında ve Ankara’da birer İstiklal Mahkemesi teşkili hakkında

(Resmî Ceride ile neşr ve ilânı: 4 . III. 1341 - Sayı: 87)

No. 117

Harekât-ı askeriye mıntıkasında ve Ankara’da birer İstiklal Mahkemesi teşkili hakkında 
Başvekaletten mevrud ve zîrde aynen münderic tezkere müfadı, Heyet-i Umumiye’nin 04.03.1925 
tarihinde münakid altmış dokuzuncu ictimaının ikinci celsesinde kabul edilmiştir:
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine

31 Temmuz 1338 tarihli İstiklal Mehakimi Kanunu’nun birinci maddesinin bahşettiği 
salâhiyete binaen Hükümet, harekât-ı askeriye mıntıkasında usulü dairesinde derhal bir İstiklal 
Mahkemesinin teşkil ve faaliyete ibtidar eylemesini taht-ı vücubda görmekte ve işbu mahkemece 
verilecek idam kararlarının dahi aynı Kanun’un beşinci maddesi mucibince ve vaziyetin müstaceliyet 
ve istisnaiyetine binaen Meclis-i Âlice tasdik edilmeksizin infazına müsaade talep eder. Bundan 
başka ahval-i fevkalâdeye binaen ilân olunan seferberliğin, milletin ve Cumhuriyetin emniyetini 
muhill muhtelif ve irticai propagandaların, teşebbüsat ve harekâtın kavanîn-i mahsusasına tebean 
men’i ve tecziyesi esbabının da serian istikmali maksadıyla ve aynı tarihli İstiklal Mehakimi 
Kanunu’nun birinci maddesi mucibince idam kararları Meclis-i Âlîce tasvip edilmek ve merkezi 
Ankara’da olmak ve daire-i kazası harekât-ı askeriye mıntıkası haricindeki vilâyata şâmil bulunmak 
üzere derhal ikinci bir İstiklal Mahkemesinin teşkiline müsaade buyurulmasını teklif ve rica 
ederim efendim.

Başvekil
İsmet

04.03.1925

3. Mahkeme Üyelerinin Seçimi

4 Mart 1925 tarihinde 117 numaralı Meclis Kararıyla kurulan İkinci Dönem Ankara 
İstiklal Mahkemesi için başkan ve üye seçimi 7 Mart 1925 tarihinde 146 Mebusun seçimiyle 
yapıldı. Aynı gün açıklanan neticeye göre; İkinci Dönem Ankara İstiklal Mahkemesi Başkanlığına 
Karahisarısahib (Afyonkarahisar) Mebusu Ali Bey, Müddei-i Umumiliğine İzmir Mebusu Mustafa 
Necati Bey, üye olarak ise Ayntab (Gaziantep) Mebusu Kılınç Ali Bey, Aydın Mebusu Reşid Galib 
Bey, Rize Mebusu Ali (Zırh) Bey seçildi. İzmir Mebusu Mustafa Necati Bey’in istifası üzerine 22 
Mart 1925 tarihli oturumda İkinci Dönem Ankara İstiklal Mahkemesi Müddei-i Umumiliğine 
Denizli Mebusu Necib Ali Bey seçildi.

4. Mahkeme Üyelerinin Biyografileri

Ali ÇETİNKAYA
Doğum yeri ve tarihi: Afyonkarahisar - 1878
Baba ve annesinin adı: Ahmet - Fatma
Tahsili ve bildiği yabancı diller: Harbiye Mektebi; Fransızca, 
İngilizce
Mesleği ve yaptığı görevler: Askerlik-Piyade Albay, Debre Jandarma 
Taburu Komutan Vekili, Manastır Rakalar Kaymakamı, Aydın 
Jandarma Bölük Komutanı, Redif Tabur Komutanı, Harbiye Nezareti 
İtfaiye 2. Tabur Komutanı, Van Cenubu Müfrezesi Komutanı, 
Manastır Bölgesi Müfreze Komutanı, Kiğı 35. Alay Komutanı, 
Rumeli Müfrezesi Komutanı, Takip Müfrezesi Komutanı, Üsküdar 
Mıntıka Müfettişi, Ayvalık 172. Alay Komutanı- Osmanlı Meclis-i 
Mebusan IV. Dönem Karahisarısahib Mebusu (İngilizler tarafından 
Malta adasına sürgüne gönderildi.); I. Dönem Karahisarısahib, 
II., III., IV., V., VI. ve VII. Dönem Afyonkarahisar Milletvekili; II. 
Dönem Millî Müdafaa Encümeni Reisi, Ankara İstiklal Mahkemesi 
Başkanı - 7., 8., 9., 10. ve 11. Hükümet Nafia, 12. Hükümet Muhabere 
ve Münâkalât Vekili, Kırmızı-Yeşil Şeritli İstiklal Madalyası sahibi
Medeni hâli ve ölüm tarihi: Evli, 1 Çocuk. 22.02.1949
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Necip Ali KÜÇÜKA 
(Ahmet Necip Ali KÜÇÜKA)
Doğum yeri ve tarihi: Denizli - 1892
Baba ve annesinin adı: Ali - Fatma Huriye
Tahsili ve bildiği yabancı diller: İstanbul Hukuk Mektebi, Fransızca
Mesleği ve yaptığı görevler: Hukukçu - Eşme Müddei-i Umumisi 
(Savcı), Sivas Kongresi Denizli Üyesi, Denizli Mahkemesi Üyesi, 
Sarayköy Müddei-i Umumisi; II., III., IV., V. ve VI. Dönem Denizli 
Milletvekili; II. Dönem Ankara İstiklal Mahkemesi Savcısı, III. 
Dönem Divan-ı Riyaset Kâtibi, III. ve IV. Dönem Divan-ı Riyaset 
İdare Memuru, Millî Müdafaa Vekâleti Siyasi Müsteşarı
Medeni hâli ve ölüm tarihi: Evli, 2 Çocuk. 27.09.1941

Ali ZIRH 
(Ali Rıza ZIRH)
Doğum yeri ve tarihi: İstanbul - 1888
Baba ve annesinin adı: Mehmet Salih - Kamile
Tahsili ve bildiği yabancı diller: Hukuk
Mesleği ve yaptığı görevler: Tüccar - Anafartalar Divan-ı Harp 
Kâtibi, 16. Kolordu ve 2. Ordu Müşaviri; II., III., IV., VI., VII. ve 
VIII. Dönem Rize, V. Dönem Çoruh Milletvekili; II. Dönem Ankara 
İstiklal Mahkemesi Üyesi, VII. ve  VIII. Dönem Meclis Hesaplarını 
İnceleme Encümeni Reisi; II., III., IV. ve V. Dönem Divan-ı Riyaset 
Kâtibi
Medeni hâli ve ölüm tarihi: Evli, 3 Çocuk. 08.05.1951

Dr. Reşit Galip Bey 
(Mustafa Reşit BAYMUR)
Doğum yeri ve tarihi: Rodos - 1893
Baba ve annesinin adı: Galip - Münevver
Tahsili ve bildiği yabancı diller: İstanbul Tıbbiye, Fransızca
Mesleği ve yaptığı görevler: Tababet-Tavşanlı Müdafaa-i Hukuk 
Teşkilatı Başkanı, Hilâl-i Ahmer Cemiyeti Baştabibi, Sıhhiye 
Vekâleti Umumi Hıfzısıhha Muavini, Mersin Merkez Tababeti 
ve Gümrük Kimyageri, İstihbarat Müdür Vekâleti, Türk-Yunan 
Mübadele Encümeni Türk Delegesi, Müderris Muavini, Serbest 
Hekim, Türk Tarihi Tedkik Cemiyeti Üyesi; II. Dönem (Ara Seçim), 
III. ve IV. Dönem Aydın Milletvekili, 7. Hükümet Maarif Vekili
Medeni hâli ve ölüm tarihi: Evli, 3 Çocuk. 05.03.1934
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Ali KILIÇ
Doğum yeri ve tarihi: İstanbul - 1890
Baba ve annesinin adı: Tevfik - Demsaz
Tahsili ve bildiği yabancı diller: İstanbul Gedikli Küçük Zabit 
Mektebi
Mesleği ve yaptığı görevler: Askerlik-I. Dünya Savaşında 1. 
Ordu 1. Alayı Subayı, Çanakkale Muharebeleri Gazisi, Kafkas 
İslam Ordusu Komutanı Yaveri, Maraş ve Antep Havalisi Kuva-
yı Milliye Komutanı; I. Dönem Ayıntab, II. Dönem Gaziayıntab, 
III., IV. ve V. Dönem Gaziantep Milletvekili; I. Dönem Fırka 
Kumandanı Yetkisiyle Yozgad Livası Sıkıyönetim Amiri, Ankara 
İstiklal Mahkemesi Üyesi, Milis Miralayı, II. Dönem Ankara İstiklal 
Mahkemesi Üyesi, Türkiye İş Bankası Kurucularından ve Yönetim 
Kurulu Üyesi, Banka Murahhas Azası, Kırmızı-Yeşil Şeritli İstiklal 
Madalyası sahibi
Medeni hâli ve ölüm tarihi: Evli, 4 Çocuk. 14.07.1971

5. Mahkemenin Beyannamesi

Ankara İstiklal Mahkemesinin Millete Beyannamesi
Mahkememiz, Büyük Millet Meclisinin arzu ve iradesiyle huzur ve istirahate muhtaç, refah 

ve saadete layık olan memleketimizde umumi sükûnun takarrür ve tesisi için kendisine tevdi 
edilen vazifeye başlamıştır.

Millî mücadelâtımızda zafer ve muvaffakiyeti temine hâdim amillerden biri olan İstiklal 
Mahkemeleri milletimiz tarafından hürmet ve muhabbetle karşılanarak nasıl hak ve adalet 
mefhumunu temsil eden müesseseler halinde ifa-yı vazife eylemiş iseler mahkememizin de yine 
aynı esaslar dairesinde milletin hayat ve hürriyetini yıkmak ve mefkûresini sarsmak kastında olan 
asiler ve mürtecilerle, siyaseti bu caniyâne maksada alet edenler için icraatı seri ve kat’i bir divân-ı 
hak ve adl olacağı muhakkaktır. 

Asırlardan beri memleketimizde ihdas ve tesis edilmiş olan esaret havasının millî cihad 
ile tasfiye ve ref ’i ve izalesinden sonra menfaat ve saltanatları tahrib edilenlerin tekrar harekete 
gelmeye cüret buldukları görülmektedir. Mahkememiz bu gizli emelleri takib edenler için adaletin 
icab ve selamet-i milliyenin istilzam ettirdiği tarzda hareket edecektir. Dini; şahsî ve siyasî 
menfaatlerine alet edenler, efkâr-ı ammeyi tesmim ile idare-i hazıraya karşı nefret ve isyan hissi 
telkin edenler, memleketin asayiş ve emniyetini, aziz halkımızın huzur ve istirahatını ihlal edenler, 
vazife-i askeriyeden firar veya firarı teşvik ve himaye suretiyle isyan ve irticaa müzaheret edenler 
Cumhuriyet halkının takrir-i sükûn arzusunu temsil eden mahkememizi derhal karşılarında 
bulacaklardır.

Mahkememiz bütün vatandaşlara ilan eder ki vazifesini kanun dairesinde ifa eylerken 
rehberi vicdan sesi, hedefi selamet-i vatan olacaktır.

(Dosyadaki kaydında beyanname tarihi 12/03/1925’tir)
   Ankara İstiklâl Mahkemesi Reisi
   Afyon Mebusu
   Ali

 Aza Aza Aza
 Gaziayntab Mebusu Aydın Mebusu Rize Mebusu
 Kılıç Ali Reşid Galib Ali
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6. Mahkemenin Çalışma Yöntemi

İkinci Dönem Ankara İstiklal Mahkemesinin aldığı yetki ve bulunduğu konumu itibariyle 
olay bölgelerine intikal etmesi kolaydı. İstiklal Mahkemeleriyle ilgili dava dosyaları; Büyük 
Millet Meclisi, Başvekâlet, Adliye ve Dâhiliye Vekaletleri, Valilikler, Askerlik Şubeleri, Merkez 
Kumandanlıkları gibi çeşitli kurumlar vasıtasıyla mahkemeye gönderilir; daha sonra mahkeme, bu 
dosyaları inceledikten ve noksanlarını tamamlandıktan sonra halka açık bir şekilde yargılamasını 
yapardı. Askerî ve sivil bütün makamlar, mahkemenin verdiği kararları yerine getirmekle 
mükellefti. Mahkemenin verdiği hükmün temyizi mümkün değildi. Yargılamalar seri bir şekilde 
yapılıp suçlu bulunanların cezaları en kısa süre içinde infaz edilirdi. Mahkeme gıyabi veya vicahi 
olmak üzere iki şekilde muhakeme yapar; vicahen yapılan yargılamalarda davalıya atfedilen iddia 
yüzüne okunur, varsa tanıklar dinlenir ve deliller değerlendirilirdi. Davalı ise suçlamalara cevap 
vererek kendini savunurdu. Gıyaben muhakemesi yapılan zanlıların, derdestleri halinde aynı usul 
üzere bu kez vicahi yargılaması yapılırdı. Mahkeme heyetinin aldığı karar açık olarak okunurdu. 

Mahkeme, tüm yargılamalarını Ankara’da yapmamış olup gerekli gördüğü şehirlere giderek 
yargılamalara devam etmiş ve gittiği yerlerdeki izlenimleri tespit edip Hükümeti bilgilendirmiştir. 
Mahkeme, görev icabı diğer şehirlere gitmeden önce gidilecek yerlerdeki yöneticileri bilgilendirerek 
yapacağı seyahatin zamanını bildirmiş ve zanlıların evrakıyla birlikte hazır olmalarını istemiştir. 
Mahkeme görevlileri mahkeme tarafından atanır, atanan görevlilerin maaşları da vazifelerine göre 
farklılıklar gösterirdi. Ayrıca mahkeme, ayda bir defa Heyet-i Umumiyeye hülasa-i hüküm ve 
mesai cetveli gönderirdi.

7. Mahkemenin Görev Alanı

İkinci Dönem Ankara İstiklâl Mahkemesinde; vatana ihanette bulunanlar, askerden firar 
edenler, firara sebebiyet verenler, firarinin derdest ve sevkinde ihmali olanlar, firarileri saklayıp 
yardım ve yataklıkta bulunanlar, devletin iç ve dış güvenliğini ihlal edenler, askerî ve siyasî 
casuslukta bulunanlar, hırsızlık yapanlar, rüşvet alıp veren ve aracılık edenler, nüfuzunu kullanarak 
halka zulüm ve işkence edenler, ahz ve gasb yapanlar; cinayet, yaralama, darp suçlarını işleyenler; 
dolandırıcılık yapanlar, Cumhuriyet ve hükümetin işleyişini tehdit ederek huzur ve sükûnu 
bozanlar, cebir ve şiddet kullanıp tehditte bulunanlar, eşkıyalık edenler, ırza tecavüzde bulunanlar 
gibi birçok suçu işledikleri iddiasıyla tutuklananlar hakkında yargılamalar yapıldı.

Mahkemede ayrıca birçok gazeteci, rejime muhalefet ettiği gerekçesiyle tutuklanarak 
yargılandı. İkinci Dönem Ankara İstiklal Mahkemesinin bakmış olduğu önemli davalardan biri 
de Millî Mücadele’nin önde gelen isimlerinin yargılandığı İzmir Suikastı davasıdır. Bu davada, 
Reis-i Cumhur Mustafa Kemal Paşa’ya suikast girişiminde bulundukları iddiasıyla Terakkiperver 
Cumhuriyet Fırkası’nın önde gelen yöneticileri ve bu tertiple alakası olduğu iddia edilen, 
aralarında birçok önemli şahsiyetlerin de bulunduğu kişilerle ilgili yargılamalar yapıldı. Şapka 
İktisası Hakkında Kanun’un çıkarılmasıyla memleket genelinde hükümete karşı oluşan tepki ve 
protestolar üzerine İkinci Dönem Ankara İstiklal Mahkemesi bu hareketleri Cumhuriyet’e karşı 
yapılan ayaklanma teşebbüsleri şeklinde algılayarak Ankara’da ve olayların vuku bulduğu Sivas, 
Tokat, Erzurum, Rize ile Giresun gibi bazı yerlerde gezici olarak yargılamalar yapmıştır.
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8. Mahkemenin Görevinin Sona Ermesi

Farklı tarihlerde altışar aylık uzatmalarla yaklaşık iki yıl görev yapan İkinci Dönem Ankara 
İstiklal Mahkemesi, görevinin bir daha uzatılmaması üzerine 7 Mart 1927 tarihinde kapandı. 
Mahkemenin dayanağını teşkil eden Takrir-i Sükûn Kanunu, 979 numaralı kanunla 4 Mart 1929 
tarihine kadar yürürlükte kalmış ancak bu süre zarfında kullanılmamıştır.

İstiklal Mehakimi Kanunu ise yirmi iki yıl daha yürürlükte kaldıktan sonra 5384 numaralı 
kanunla 4 Mayıs 1949 tarihinde yürürlükten kaldırılmıştır.

İkinci Dönem Ankara İstiklal Mahkemesi, görev yaptığı süre zarfında 137 kişiye vicahen, 80 
kişiye de gıyaben olmak üzere toplam 217 kişiye idam kararı vermiştir. Bahsedilen bu 217 kişinin 
haricinde mahkeme 28 kişiye daha idam cezası vermiş ancak bu kararları çeşitli sebeplerden dolayı 
kürek ve hapis cezalarına çevirmiştir.



2. Bölüm
İkinci Dönem Ankara İstiklal Mahkemesi 

549 Esas Numaralı Karar Defterinin 
Orijinal Metni ve Çevirisi
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İSTİKLAL MAHKEMELERİ BELGELERİNİN 
ÇEVİRİSİNDE UYULAN İMLA KURALLARI

1. Eski yazılı metinde verilen yer ve şahıs adları metinde geçtiği şekliyle yazılmıştır (Mağnisa, Tokad, 
Ayntab gibi).

2. Uzatma ve inceltmede kullanılan düzeltme işareti (^), yazılışları bir anlamları ve okunuşları ayrı olan 
kelimeleri ayırt etmek için kullanılmıştır (Kar-kâr, bala-bâlâ, dar-dâr gibi).  

3. Yer ve şahıs adlarında tamlamalar iki kelimeli isimler birleştirilerek gösterilmiştir (Ma’mûretü’l-’Azîz 
- Mamuretülaziz, Abdü’l-Hamîd-Abdülhamid, Cami-i Kebir-Camiikebir gibi).

4. Hemze (ء), çeviride anlam değişikliğine neden olmadıkça gösterilmemiştir (Ru’us, Re’fet, Rü’yet 
gibi).

5. Rumca adlar yazılırken Rum harflerinin ses değerlerini karşılayan Türk harfleri kullanılmıştır (Ho-
meros, Herodotos, Euripides, Pindaros, Solon, Sokrates, Karamanlis, Papandreu, Onasis gibi).

6. Tarihlerin yazılışında gün, ay ve yılı gösteren sayıları birbirinden ayırmak için eğik çizgi (/) kullanıl-
mıştır.

7. Osmanlı Türkçesinde numero (نمرو) şeklinde geçen kelime numara, içün > için, olmağla > olmakla, 
itmek > etmek, dimek > demek şeklinde kullanılmıştır.

8. Günümüz Türkçesinde yazımı hastane, postane vb. şekilde yaygınlaşmış olan kelimelerdeki hece 
düşmesi çeviride uygulanmamıştır (Hastahane, eczahane, postahane gibi).

9. Orjinal metindeki harf ve hece düşüklükleri köşeli parantez [ ] içinde gösterilmiştir.
10.  Orjinal metinde unutulmuş yada tahrip olunmuş kelimelerden tahmin edilenlerin okunuşları köşeli 

parantez içinde gösterilmiştir. Okunamayan ve ne olduğu tahmin edilen kelimelerde parantez içinde 
üç nokta ile gösterilmiştir. Okunması tereddütlü olan kelimeler soru işareti ile gösterilmiştir.

11. Harf-i tarif ile yapılan  yer ve şahıs adları dışındaki unvan ve sıfatlar  kısa çizgi (–) ile ayrılmıştır. Bu 
durumlarda harf-i tarif küçük, birleştiği ismin ilk harfi büyük yazılmıştır (es-Seyyid, eş-Şeyh, en-Na-
kib, el-Mekkî, gibi).

12. Türkçe yer isimlerinde vokalle gösterilen uzun ünlüler kısa yazılmıştır (İstânbûl yerine İstanbul gibi).
13. Özel isimler dışındaki tamlamalar kısa çizgi (–) ile gösterilmiştir (Gayr-ı kanuni, gayr-i müslim, 

kayd-ı defter gibi). 
14. Farsça ön ekler kısa çizgi (–) ile gösterilmiştir (Ez-cümle, ez-kaza, ber-murad, ber-hayat gibi). 
15. Ayn harfi sadece anlam kaybı veya değişikliğinin olabileceği kelimelerde gösterilmiştir (teb’îd, rub’, 

‘atâ gibi).
16. Kelime sonlarında gelen “-iyyet”, “-iyyat”, “-iyyun” ekleri tek y’li olarak yazılmıştır. (İslamiyet, beşe-

riyet, samimiyet, insaniyet, milliye gibi).
17. Arapça “ila”, “alâ” ve  “li” gibi harf-i cerler kendisinden sonra gelen kelimeden kısa çizgi (–) ile ayrıl-

mıştır (ila-ahiri, ila-nihaye, bi-hakkın, bi-nefsihi, ala-kavlin, an-asl gibi).  
18. Kelime sonlarına gelen edat ve ekler, geldikleri kelimeye bitişik yazılmıştır (zadegan, nigehban, bih-

ter, divançe, hissedar, gülzar, ruhsar, yeksan, gülistan, sanatkâr gibi). 
19. Hicri ve Rumi takvimde kullanılan ay adları bitişik yazılmıştır (Teşrinisani, Kanunıevvel, Rebiülev-

vel, Zilkade gibi).
20. Arapça çoğul eklerde düzeltme işareti (^) kullanılmıştır (merkumûn, memurîn gibi).
21. Terkiplerde kısa çizgi (–) ve kesme işareti (’) kullanılmıştır. (salifü’z-zikr, lede’t-tedkik, bi’l-ittifak, 

hazine-i evrak gibi).
22. Askeri terimlerin kısaltmaları açık olarak yazılmıştır (K-Kolordu, T-Tabur gibi).
23. Orijinalinde yanlışlıkla mükerrer yazılmış kelimeler günümüz harflerine çevrilirken tekrar yazılma-

mıştır.
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İKİNCİ DÖNEM ANKARA İSTİKLAL MAHKEMESİ KARAR DEFTERİ
Hülasa-i Karar

Sıra Numarası : 1
Esas Numarası : 5

İstiklal Mahkemesinin kararına tevfikan mevcuden Ankara’ya sevkleri taleb edilen Abdulkadir, Vehbi ve Fuad 
Efendilerin sevkinde taallül ve bu suretle maznunların temadi-i mevkufiyetine sebebiyet veren ve halen şahitleri 
göndermemekle beraber hürmetkârane ve ayan açık telgrafla mahkemeye karşı taallülde temerrüd eden Adana Valisi 
Hilmi Bey hakkındaki evrak İstiklal Mahkemesi Müddei-i Umumiliğinin 20/Mart/341 tarih ve “5” esas numaralı 
iddianamesiyle İstiklal Mehakimi Kanunu’nun dokuzuncu maddesine tevfikan muhakeme icrası talebiyle mahkemeye 
tevdi’ kılınmakla icra kılınan muhakeme neticesinde maznun Adana Valisi Hilmi Bey’in Ali Ruhi ve Şükri Oğuz 
Beylerin maznun mevkiinde bulundukları Hıyanet-i Vataniye davasında şahit sıfatıyla Adana’dan i’zamları mahkememiz 
kararıyla emir ve tebliğ olunan şahit Abdulkadir, Fuad ve Vehbi Efendileri İstiklal Mahkemesine mevdu’ mevaddın 
ehemmiyet ve müstaceliyetini nazar-ı itibara almayarak i’zamda taallül ettiği ve taallülü istinad ettirdiği nukât-ı nazarın 
kendisini mesuliyetten vareste kılamayacağı mealindeki tebligat dahi gayr-ı muvafık bir lisanla mukabele eylediği dava 
dosyası miyanındaki evrak ve inde’l-muhakeme tahassül eden kanaat-i vicdaniye ile rehîn-i karine-i sübut olmuş ve 
mumaileyhin muhakemeten serd ve ityan eylediği esbab bi’n-nisbe memleketin menafi-i âliye-i siyasiyesi ile herkesten 
ziyade alakadar olması iktiza eden muhasebe-i umumiye ve hususiye ile Belediye vesaire gibi bir çok menabi-i maliye 
emir altında bulunan bir vilayet valisi için mazeret teşkil etmekten uzak bulunmuş olmakla teehhüre uğramasına 
sebebiyet verdiği davanın vatanın siyaset ve menfeat-i âliyesiyle şiddetle alakadar mahiyette olduğunu nazar-ı itibara 
almaması ve tarz-ı cevabı esbab-ı müşeddide-i taziriyeden olmak üzere vazife-i memuriyetini ihmal ve terahiden 
dolayı hareketine tevafuk eden Kanun-ı Ceza-yı Umumi’nin [102]’nci maddesinin fıkra-i ûlasına tevfikan elli liranın 
beş misline iblağıyla iki yüz elli lira ceza-yı nakdi ile mahkumiyetine suret-i katiyede ittifakla karar verildi. 25/3/341

 Aza Aza Reis
 Aydın Mebusu Gaziayntab Mebusu Afyonkarahisar Mebusu
 Reşid Kılınç Ali Ali

Sıra Numarası : 2
Esas Numarası : 2

İcab-ı keyfiyet müzakere olundukta: Şark’ta zuhur eden isyan ve irtica’ dolayısıyla seferberlik mıntıkasına 
dahil bulunan Adana’da silah altına celb ve davet olunan efrad-ı askeriyeyi firara teşvik ve asilerin te’dibi hususunda 
Hükümetin nokta-i nazarından inhiraf ile adem-i muvaffakiyeti intac edebilecek tarzda beyanât ve ifadâtta bulundukları 
iddiasıyla maznunun aleyhima Askerî Kaymakamlarından Adana’da açıkta Ali Ruhi ve sabık Altınöz Gazetesi Sahip ve 
Başmuharriri ve Toksöz Gazetesi muharrirlerinden Şükri Oğuz Beyler haklarında icra kılınan tahkikat ve muhakeme-i 
aleniye neticesinde: Ali Ruhi Bey’in öteden beri şahsi menafiini umumi ve vatanî menafia tercih meyil ve isti’dadında 
bulunduğu Yemen’deki hayat-ı askeriyesini nâtık sicilinden müsteban olduğu gibi Adana’da eski Borsa Kıraathanesinde 
seferberlik emrini telakki etmekle harekete müheyya bulunan ihtiyat zabiti Şahin Kemal Efendi ve esnân dahilinde 
bulunan Simsar Abdulkadir ve Vehbi ve sair Efendiler muvacehesinde isyan-ı vaki‘i tervic eylediğini ima eder tarzda 
beyanâtıyla telkinâtta bulunarak muhatablarının hissiyât-ı vatanperverânelerini ihlal ve isyanın menfur âmillerini 
dinen kendilerine silah atılmak caiz olmayan şahsiyetler gibi göstermeğe çalıştığı maa’l-kasem istima’ kılınan şahit 
Simsar Abdulkadir Efendi’nin müttehim Ali Ruhi Bey’e atfen “Şubeye gittim yüz seksen nefer toplamışlar otuz sekizi 
firar etmiş, tabii haklıdırlar gidip de kime kurşun atacaklar kiminle harb edecekler, karşısındakiler de Müslüman’dır ve 
bundan sonra Vehbi Efendi’yi Şimendüfer Kumpanyası tecil ettirmez ise gider Haleb’de oturur” tarzında vâki ifâdatı ve 
şahit Vehbi Efendi’nin de kezâlik bunu müeyyed olan maa’l-kasem ifâdatı ve seferber

Mahkeme Adı : Ankara-2 İstiklal Mahkemesi
Mahkeme No : T-3
Tarih : 25/03/1341 – 06/01/1327

Rumuz : IV-3-B-1
Karar : 1-167
Esas No : 549
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kıtaat ile isyan mıntıkasına gitmesi hasebiyle muhakemeten ifadesinin ahzına imkan görülemeyen ihtiyat zabiti 
Şahin Kemal Efendi’nin akab-i vak’ada alınan ifade-i evveliyesinde yine Ali Ruhi Bey’e atfen “niçin Şark tarafına 
gideceksiniz, onlara kurşun mu atacaksınız” mealindeki beyanâtı ve maa’l-kasem istima’ kılınan şahit Fuad Efendi’nin 
şuhûd-ı sairenin beyanâtını teyid eden ifâdatı ve bunlara zamimeten ve muhatabları olan salifü’z-zikr şuhûd tarafından 
vâki suale mukabeleten ben Ali Ruhi Bey’in “Hükümetin kendisini Şark’a göndermek istemediği gibi gönderilse 
bile gitmeyeceği” hakkındaki beyanâtına şahitler tarafından ittifakla şehadet edilmesi delaletleriyle sabit olmuş 
ve mertebe-i tahakkuka vâsıl olmuş olan akval ve beyanâtın gerek sarahaten ve gerek delaleten sâmiinin hissiyât-ı 
diniyesini tahrik suretiyle hizmet-i askeriyeden nefret ve mücanebet hislerinin telkini ile erbab-ı kıyam ve isyanın 
serbesti-i hareketlerini temin ve bi’n-netice vatanın menafi-i mukaddesesini ihlale matuf olduğuna kanaat-ı tâmme-i 
vicdaniye hasıl olmuş ve Şükri Oğuz Bey’in de efkar-ı umumiyeyi sevk ve idare eden bir gazeteci sıfatıyla Ali Ruhi 
Bey’in teşvikât ve telkinât-ı vakıa ve bedhahanesini red ve tekzib edecek yerde tasdik ve teyid etmek suretiyle iştirak 
eylediği keza salifü’l-esami şahitlerin maa’l-kasem şehadât ve beyanâtıyla tahakkuk eylediği gibi hadiseye tekaddüm 
eden zaman zarfında müteaddid vesile ve münasebetlerle yaptığı neşriyatta takip ettiği ezhân-ı ammeyi teşviş ve 
halka idare-i hazıraya karşı nefret ve isyan hisleri telkine matuf ve bütün meslek ve hatt-ı hareket-i siyasiyesi dahi 
kasd-ı cürmisini tebeyyün etmekte ve mumaileyhin kendisini bilemeyecek kadar sarhoş olduğu hakkındaki ifadesi 
şerik-i cürmü olan Ali Ruhi Bey’le şuhûd tarafından tekzib olunmakta ve her iki maznunun sair müdafaaları dahi 
delâil-i mevcudeye nazaran merdud ve mecruh kalmakta bulunduğundan Ali Ruhi bir zaruret-i vataniye üzerine icra 
edilen seferberlik ve tecemmüü teshile memur ve mecbur bir mesleğin kaymakamlık gibi ümeralık mertebesinin ikinci 
kademesinde bir rütbeye sahip olduğu halde selamet-i vatana hâdim tedâbire makus yolda hareket etmesi ve hayat-ı 
sabıka-i askeriyesinde de askerlik mefhumuyla kabil-i telif olmayacak hareketlerde bulunmuş olması ve hareket-i 
vakıayı isyan sahasına yakın bir mıntıkada seferberliğin ilan edildiği hengamda ve isyanı teskine memur olacak efrad 
muvacehecesinde irtikab eylemesi esbab-ı müşeddideden addiyle [altmışıncı maddede zikir ve tadat olunan ahvâl 
haricinde olarak berri ve bahri asker-i Osmaniyeyi re’sen ve naklen makalât neşri veyahut bir ictima-ı umumide veya 
mecma-ı nas olan mahallerde nutuk iradı veya müctemi’ veya müteferrik ihtilatlar ile telkinât icrası suretlerinden 
biriyle itaat ve inzibattan huruca teşvik ve tahrik edenler muvakkaten kale-bend olunur] diye muharrer olan Kanun-ı 
Umumi-i Ceza’nın “60”ıncı maddesinin birinci zeyline tevfikan yedi sene ve Şükri Oğuz Efendi’nin de aynı zeyle 
tevfikan üç sene müddetle kale-bend edilmelerine ve Ali Ruhi Bey’in Kanun-ı Ceza-yı Askerî’nin yirmi ikinci maddesi 
mucibince suret-i katiyede rütbe ve memuriyetten tardına müttefikan karar verildi. 29/Mart/341

 Aza Aza Reis
 Rize Mebusu Gaziayntab Mebusu Afyonkarahisar Mebusu
 Ali Kılınç Ali Ali

Sıra Numarası : 3
Esas Numarası : 6

İcab-ı keyfiyet müzakere olundukta: Hıyanet-i Vataniye maddesinden maznun Boynuinceli Aşireti Reisi “Barut 
Kavuran” namıyla maruf Hacı İbrahim oğlu Hacı Hüseyin’in mabihi’l-maznuniyeti olan ef ’ale ictisarı hakkında hükme 
ve temin-i kanaate kâfi delâil tahassül etmediğinden musib görülen taleb vechle beraetine ve sebeb-i aherle mevkuf 
değilse tahliyesi zımnında makam-ı iddiaya müzekkere tastirine müttefikan karar verildi. 29/Mart/341

 Aza Aza Reis
 Aydın Mebusu Gaziayntab Mebusu Afyonkarahisar Mebusu
 Reşid Kılınç Ali Ali
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Sıra Numarası : 4
Esas Numarası : 4

İcabı lede’l-müzakere: Hıyanet-i Vataniyede bulunduğu iddiasıyla maznunen mahkememize sevk olunan 
Kastamonu’da Dokuma Şirketi Müdürü eczacı Cemal Bey hakkında icra kılınan tahkikat ve mahkeme-i aleniye 
neticesinde: Mumaileyhin 4/Mart/341 gecesi ezanı saat dört raddelerinde sarhoş olduğu ve rakı şişesi koynunda 
bulunduğu halde Halk Fırkası Merkezine giderek elindeki bastonu “benim silahım işte budur” diye masa üstüne 
koyduktan sonra hâzirûna hitaben: “İslamın şartı beş iken dörde indirildiği tarzında hissiyât-ı diniyeyi tahrik yollu 
beyanâtta bulunduğu ve müteakiben inkilabı ihzar ve temin edenleri kasd ile “yılanı yuvasında ezmelidir, yılan ayakta 
iken ezilir” tabirleriyle tahrikâta devam eylediği ve bir zaman sonra odadan dışarıya çıkarak taşıdığı rakı şişesinden 
bir miktar daha içip tekrar içeriye avdetle yine aynı mevzular üzerinde tefevvühât ve tahrikâtını idame ettiği mezkur 
merkezde müctemi’ bulunanlardan Kastamonu Cinayet Mahkemesince istinabeten ifadeleri alınan Akif Efendi ve 
Hüseyin Hüsni Bey ve Mahkememizce istima’ ve muvaceheleri icra kılınan Kastamonu muallimlerinden Hilmi ve 
askeri tekaüdlerinden Asaf Beylerin maa’l-kasem şehadetleriyle mertebe-i sübuta varmakta ve maznun-ı mumaileyhin 
harekâtını tahatturla ifadât ve beyanâtı tevilen ikrar ve itiraf etmekte ve Halk Fırkası mutemedi ile kendi arasında vâki bir 
perde alış verişini bahane ittihaz ile “Hanedanı sürdüğünü, yerine kaim olduğunu, bu devrin de Abdulhamid devrinden 
farkı kalmadı” kabilinde beyanâtta bulunmuş olduğu da kezâlik şuhûdun şehadâtı ve kendi ikrarı ile sabit olmaktadır. 
Harekât ve ifâdat-ı vakıasını tahatturu ve merkezde geçirdiği bir saat kadar müddet zarfındaki tefevvühatın hemen 
aynı mevzua matuf ve müteveccih bulunması melekât-ı akliyesini zayi’ edecek mertebede sarhoş olmadığını gösterdiği 
gibi maznun-ı mumaileyhin şekl-i hazır idareyi istihfaf ve istihkar ile halkı tahrik kasdını takip eylediğine dahi delalet 
ettiğinden ve bu itibarla makam-ı iddianın ve maznunun beraat talebi gayr-ı varid görülmüş bulunduğundan hareket-i 
vakıası dini siyasete alet ittihaz edenler hakkındaki [556] numaralı kanuna temas etmekte ise de tedkik ve tahkik 
olunan hayat-ı sabıkası kendisinin hıyanet-i vataniye kast ve gayesinde bulunmadığı kanaati tevlid etmekle hareketinin 
tevafuk ettiği Kanun-ı Ceza-yı Umumi’nin [66]’ncı maddesinin [66’ncı maddede beyan olunan: Ahvâl harincinde 
olarak kavanîn ve nizamât-ı devlete adem-i itaate halkı teşvik ile inzibat ve emniyet-i memlekete tehlike îras edecek 
surette makalât neşr edenler veya sunûf-ı muhtelife-i ahaliyi yekdiğeri aleyhine tecavüze tahrik ve tahris yolunda 
neşriyatta bulunanlar yahut bir ictima-ı umumide veya mecma-i nas olan mahallerde bu suretle irad-ı nutuk eyleyenler 
iki aydan iki seneye kadar habs olunur. Bunlardan beş liradan elli liraya kadar ceza-yı nakdi alınır] diye muharrer olan 
ikinci zeylinin ikinci fıkrası delaletiyle üçüncü fıkrasına tevfikan dini vasıta-i tahrik ittihaz etmesi esbab-ı müşeddide 
olarak altı ay hapsine ve kendisinden yirmi liranın beş misline iblağıyla yüz lira ceza-yı nakdi ahzına ittifakla ve suret-i 
katiyede karar verildi. 30/Mart/341

 Aza Aza Reis
 Rize Mebusu Aydın Mebusu Afyonkarahisar Mebusu
 Ali Reşid Ali
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Sıra Numarası : 5
Esas Numarası : 7 ve 8

Dini siyasete alet ittihaz ederek kavlen hıyanet-i vataniyede bulundukları iddiasıyla maznunen mahkememize 
sevk ve fevkan muhakemeleri icra edilmiş olan Adana’nın Misis nahiyesine merbut Zıbıkçı karyesinde muvakkaten 
imam bulunan Muhyiddin ve keza aynı suretle Müminli karyesinde imam bulunan Mehmed Efendiler haklarında 
icra kılınan tahkikat ve muhakeme-i aleniye neticesinde her iki maznunun Şark Hadise-i İsyaniyesi dolayasıyla Adana 
havalisinde ilan edilen seferberliğin ikinci günü mücavir bulundukları Adana’nın salifü’z-zikr Misis nahiyesine tabi 
Dağcı karyesi ahalisinden Molla Ahmed Efendi’nin zevcesinin vuku’-ı vefatı vesilesiyle hanesine giderek Kur’an-ı 
Kerim’den bir sure tilavetinden sonra sözlerini seferberlik ve isyan hadiselerine nakl ile [serzede-i zuhur olan isyanın 
esasen Eylül ve Teşrinievvel aylarından beri hudusuna intizar edilmekte olduğunu ve asilerin Halife ve Padişahı yerine 
getirmek emelinde bulundukları ve memleketin Halife ve Padişahsız olamayacağı, Hükümetin dinsizliğine nihayet 
verilerek medreselerin tekrar açılacağını ve Kazım Karabekir, Ali İhsan Paşaların birer fırka ile isyana iltihak etmiş 
olmalarından dolayı isyanın muvaffakiyet[li] bir neticeye varacağı] yolunda beyanât ve telkinât-ı mefsedetkâranede 
bulundukları Dağcı karyesinde mezkur hane sahibi Molla Ahmed Efendi ile yevm-i mezkurda aynı mecliste ve 
aynı saatte mumaileyh Ahmed Efendi nezdinde bulunmuş olan Adanalı Talat Efendi’nin mahkeme huzurunda ve 
maznunların muvacehesinde maa’l-kasem vaki’ şehadetleri ve keza Dağcı karyesinden Kör Hüseyin’in istinabeten ahz 
edilen ifade ve şehadetiyle müeyyed bulunmuş ve şehadât ve teyidât-ı vakıanın reddi zımnında maznunlar tarafından 
hiç bir delil serd edilememiş ve İmam Muhyiddin Efendi refiki İmam Mehmed Efendi’ye atf-ı cürm eylemek suretiyle 
saha-i itirafa geçmiş olduğu gibi telkinât-ı hıyanetkâranelerini takviye etmek üzere ve Kazım Karabekir ve Ali İhsan 
Paşaların isyana iltihakını işaa etmeleri de kasd-ı cürmlerini izhar ve teyid etmektedir. Fiilleri dini alet ittihaz ederek 
Hükümetin şahsiyet-i maneviyesine karşı halka nefret ve isyan hissi telkin ve dolayısıyla devleti ihlal ve halk arasında 
fesat ve nifak ilka maksadını takip eyledikleri sabit olmakla hareketlerine temas eden 25/Şubat/341 tarih ve 556 
numaralı müzeyyel kanunun birinci maddesi delaletiyle Hıyanet-i Vataniye Kanunu’nun [Bi’l-fiil hıyanet-i vataniyede 
bulunanlar salben idam olunur. Feran zî-medhal olanlarla müteşebbisleri Kanun-ı Ceza’nın “45 ve 46”ncı maddeleri 
mucibince tecziye edilirler] diye muharrer olan ikinci maddesinin birinci fıkrası mucibince ve makam-ı iddianın 
talebiyle idamları iktiza ediyorsa da tahakkuk eden ahvâl-i sabıkaları haklarında esbab-ı muhaffife-i takdiriye teşkil 
etmekle Kanun-ı Ceza’nın [Cürmde tahfif-i cezayı mucib esbab-ı takdiriye mevcut olduğu halde idam cezası müebbed 
veya on beş seneden ekal olmamak üzere muvakkat küreğe; müebbed kürek, muvakkat kürek veya beş seneden ekal 
olmamak üzere muvakkat kale-bendliğe ve muvakkat kürek ve müebbed kala-bendlik cezası muvakkat kale-bendliğe 
tahvil olunur. Cürm müebbed nefy veya muvakkat kale-bendliği veya hukuk-ı medeniyeden ıskat ve müebbeden rütbe 
ve memuriyetten mahrumiyet cezasını müstelzim olduğu takdirde mücazât-ı mezkure bir seneden ekal olmamak 
üzere hapis cezasına tahvil olunur. Cürm cünha kabilinden olduğu takdirde, mahkeme mücazât-ı te’dibiyenin hadd-i 
asgarisine kadar hükmedebilir] diye muharrer olan kırk birinci maddesine tevfikan İmam Mehmed ve Muhyiddin’in 
müebbeden küreğe konulmalarına suret-i katiyede ve ittifakla karar verilerek tefhim kılındı. 7/4/341

 Aza Aza Reis
 Aydın Mebusu Gaziayntab Mebusu Afyonkarahisar Mebusu
 Reşid Kılınç Ali Ali

Sıra Numarası : 6
Esas Numarası : 19

Tahdiş-i ezhanı mucib mealde mektup yazdığı iddia kılınan Alay 41 Tabur l Bölük 4 Mülazım-ı sani Nizameddin 
ve refiki Edhem Efendilerin mabihi’z-zanları olan fiile mücaseretleri sabit olamadığından beraetlerine suret-i katiyede 
ve ittifakla karar verilerek usulen tefhim kılındı. 11/4/1341

 Aza Aza Reis
 Aydın Mebusu Gaziayntab Mebusu Afyonkarahisar Mebusu
 Reşid Kılınç Ali Ali
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Sıra Numarası : 7
Esas Numarası : 13

Sarhoş olarak memurîn-i zabıtayı tahkir ve darb etmekle maznunun aleyh olup ba-kararname Heyet-i Vekileden 
İstiklal Mahkemesine tevdi’ edilen Bahriye mülazımlığından muhrec İstanbullu Haşim Bey zade Mehmed Ali Efendi 
hakkında icra kılınan muhakeme-i aleniye ve vicahiye neticesinde: Merkumun mabihi’l-ithamı olan ef ’ale mücasereti 
sabit olmakla, hareketi Kanun-ı Ceza’nın “115”inci maddesine muvafık görülmüş ve fiilin Takrir-i Sükun Kanunu’nun 
ilanından sonra irtikab edilmesi ve kendisinin sabıka-i mükerrere ashabından bulunması, esbab-ı müşeddide-i takdiriye 
add edilmiş olduğundan üç sene hapsine ve müddet-i mahbusiyetini Erzurum’da geçirmesine müttefikan ve suret-i 
katiyede karar verilerek tefhim kılındı. 12/4/341

 Aza Aza Reis
 Aydın Mebusu Gaziayntab Mebusu Afyonkarahisar Mebusu
 Reşid Kılınç Ali Ali

Sıra Numarası : 8
Esas Numarası : 14

Takrir-i Sükun Kanunu’na muhalefette bulundukları iddiasıyla maznunun aleyh Sirkeci hamallarından Mecid 
bin Abdullah, Halid bin Ali, Kasım bin Derviş, Mehmed Ali bin Derviş, Yusuf bin İsmail, Hüseyin bin İbrahim, 
Resul bin Nadir, Hasan bin Salih, Hacı Bayram bin Hasan, Mehmed bin Hasan, Fethullah bin Ziver, Hamo bin 
Musa haklarında icra kılınan muhakeme neticesinde: Maznun-ı merkumûnun hod-be-hod ihkak-ı hakka kıyam ve 
mukarrerât-ı Hükümete adem-i riayetle zabıtayı tahkir eyledikleri sabit olduğundan, tahkir ve hod be hod istifa-yı hak 
eylemeleri ve fiili Takrir-i Sükun Kanunu’nun ilanından sonra ika’ eylemeleri ciheti sebeb-i şiddet addiyle hareketlerine 
temas eylediği Kanun-ı Ceza’nın doksan dokuzuncu maddesinin birinci zeyli mucibince mebde-i tarih-i tevkifleri 
olan 4/Mart/341 tarihinden itibaren Resul, Fethullah, Hüseyin ve Mehmed’in birer sene ve diğer maznun Musa oğlu 
Hamo, Abdullah oğlu Mecid, Ali oğlu Halid, Derviş oğlu Mehmed Ali, İbrahim oğlu Hasan ve Hasan oğlu Hacı 
Bayram’ın da üçer ay müddetle hapislerine ve mevkuf kaldıkları müddetin icra-yı mahsubuna ve merkumûndan İsmail 
oğlu Yusuf ve Derviş oğlu Kasım’ın da ef ’al-i müddea bihe ictisarları hakkında temin-i vicdana kâfi delâil tahassül 
etmediğinden onların da beraetlerine ve Hamalbaşı Mehmed’in de hamalbaşılıktan azli için İstanbul Şehremanetine 
yazılmak üzere ve Dahiliye Vekaletine bildirilmek üzere makam-ı iddiaya müzekkere tastirine vicahen ve müttefikan 
suret-i katiyede karar verilerek tefhim kılındı. 14/4/34l

 Aza Aza Reis
 Aydın Mebusu Gaziayntab Mebusu Afyonkarahisar Mebusu
 Reşid Kılınç Ali Ali

Sıra Numarası : 9
Esas Numarası : 16

İcabı lede’t-tezekkür: Gerek evrak-ı tahkikiyeden ve gerek zabıt varakasından ve gerek istinabe ile alınan 
şahitlerin ifadelerinden ve maznun-ı merkumûnun atf-ı cürm suretiyle müevvelen ikrarlarından iddia olunan fiilin 
sübutu anlaşılmakla hareketlerine tevafuk eden Kanun-ı Ceza-yı Umumi’nin “114”üncü maddesi mucibince hadd-i 
asgari olan altı aya saraç Mahmud bin Şükri ve refiki seyyar sütçü Mustafa bin Sadullah’ın mahkumiyetine müttefikan 
karar verildi. 14/4/341

 Aza Aza Reis
 Aydın Mebusu Gaziayntab Mebusu Afyonkarahisar Mebusu
 Reşid Kılınç Ali Ali
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Sıra Numarası : 10
Esas Numarası : 22

İcabı lede’l-müzakere: Mart’ın on sekizinci gecesi Eminbey mahallesinin Tramvay caddesinde Cağalhanı 
civarında manavlık eden Diyarbekirli manav Şükri ve biraderi Sadık ve zevcesi Fatıma Nermin’in kendilerini polis 
merkezine davet eden zabıtaya karşı hakaret suretiyle tefevvühatta bulundukları ve Şükri’nin müşteki Sedad’ı hafif 
surette cerh etmesi ve polis merkezinde zabıtaya karşı tecavüzkâr lisanla bağırdıkları evrak-ı tahkikiye ve zabıt 
varakaları mealinden anlaşılmakta ve kendilerinin muhakeme-i aleniyeleri esnasında birbirlerine atf-ı cürm eylemeleri 
gibi delâil-i kanuniye ile mertebe-i sübuta vasıl bulunmuş olduğundan makam-ı iddianın talebi vechle Kanun-ı Ceza-
yı Umumi’nin “114”üncü maddesi mucibince tecziyeleri muvafık görülmekle madde-i mezkure mucibince Fatıma 
ve Sadık’ın altı ay müddetle ve Şükri’nin sabıka-i mükerrere ashabından bulunması ve arkadaşlarını teşvik esbab-ı 
müşeddide addiyle iki sene müddetle hapse konulmalarına müttefikan karar verildi. 19/4/1341

 Aza Aza Reis
 Aydın Mebusu Gaziayntab Mebusu Afyonkarahisar Mebusu
 Reşid Kılınç Ali Ali

Sıra Numarası : 11
Esas Numarası : 15

İcabı müzakere olundukta: Üç yüz kırk bir senesi Mart’ın on üçüncü Cuma gecesi Eyüb’de Otakçılar’da mukim 
sabıka-i mükerrere ashabından Eyüblü Mehmed oğlu Arab Halid’in taharri memurları Ömer Faruk Efendi tarafından 
derdest edileceği sırada karakola gitmekten imtina’ ile Hükümetin kuvve-i zabıtasını tahkir ile kendisini derdeste gelen 
polislere karşı tefevvühat-ı lisaniyede bulunduğu evrak-ı tahkikiye ve zabıt varakaları ile sabit olduğu gibi mahkemede 
vâki olan muhakemesi esnasında kendisinin eskiden beri dolandırıcı olduğunu beyan suretiyle hareket-i ahiresini kısmen 
sübut bulmuş olması ve İstanbul Mahkeme-i Asliyesi vasıtasıyla alınan şahitlerin ifadelerinde maznun-ı merkumun 
fiil-i müddea bihe mücasereti usulen sabit olduğundan ve kendisi de sabıka-i mükerrere ashabından bulunması esbab-ı 
müşeddide-i kanuniye add edilerek Kanun-ı Ceza’nın “114”üncü maddesi mucibince iki sene hapsine bi’l-ittifak karar 
verildi. 19/4/1341

 Aza Aza Reis
 Aydın Mebusu Gaziayntab Mebusu Afyonkarahisar Mebusu
 Reşid Kılınç Ali Ali

Sıra Numarası : 12
Esas Numarası : 1

Silah ve cephane tedarik ve sevkiyle emniyet-i dahiliyeyi ihlalden maznun Kadıköyü’nde Hasanpaşa mahallesinde 
Eczahane sokağında altı numaralı hanede mukim rüsumat muhafaza kapudanlarından Nail oğlu Mehmed Müeyyed 
kapudan ve Davudpaşa’da Kürkçübaşı mahallesinde Davudpaşa iskelesinde Çeşme sokağında yirmi bir numaralı hanede 
mukim sabık müteahhidlerden Asım Bey ve Kadıköyü’nde Moda’da Duvardibi’nde elli dokuz numaralı hanede mukim 
Receb Agah Efendi bin Şakir ve Küçükmustafapaşa’da Debbağyunus yolunda Çeşme sokağında yirmi bir numaralı 
hanede mukim Rizeli Hüseyin bin Sadullah ve İstanbul ile Trabzon arasında seyyar gemicilik yapan Trabzonlu Sülük 
Ali ve Rıdvan Kaptan ve işbu meselede alakadar oldukları anlaşılan Angel, Fazlı, İlmi, İsmail Hakkı, otelci Mustafa 
Efendi, Faik Kaptan, tüfenkçi Faik haklarında icra kılınan muhakeme neticesinde: Maznunlardan İlmi Bey’in Asım ve 
Tevfik Beylere bî-günah olduklarını bildiği halde Angel ve Fazlı’yı alet ve zamanın nazik vaziyetini vesile ittihaz ederek 
kendilerine fesat cemiyeti mümessilliği ve heyet-i fesadiyenin teslih ve techizi için 
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silah ve cephane tedarik ve ihzar cürmünü isnad suretiyle maznunen mevkufiyetlerine sebebiyet verdiği ve Angel ile 
Fazlı’nın da birer alet olarak bu hususla İlmi Bey ile müştereken hareket eyledikleri cereyan eden muhakeme ve tahkikat 
ile mertebe-i sübuta vasıl olduğundan hareketlerine tevafuk eden Kanun-ı Umumi-i Ceza’nın “213”üncü maddesinin 
ikinci fıkra-i muaddelesine tevfikan ve İlmi Bey’in bu hareketi temin-i mevki’ maksadına ilaveten memleketin 
nazik vaziyetinden istifade maksad-ı siyasisini dahi takip etmiş olması esbab-ı müşeddide olarak beş sene ve Angel 
ile Fazlı’nın üçer sene küreğe konulmalarına ve fişenk satılması keyfiyetini Hükümete ihbar etmekle beraber diğer 
cihetten de sebk eden ihbarını bir sır ittihaz etmek suretiyle Hükümetin malumatı haricinde fişenk satarak temin-i 
menfaat eylediği tahakkuk eden Müeyyed Kaptanın dahi “166”ncı maddenin zeyline tevfikan altı ay hapsine ve beş 
liranın beş misline ba’de’l-iblağ yirmi beş lira ceza-yı nakdinin kendisinden tahsiline ve Yanık Hüseyin ve Sülük Ali ve 
bakkal İbrahim ve Tüfenkçi Faik ve Faik Kaptan ve Rıdvan Kaptanın aynı madde zeyline tevfikan birer ay hapislerine 
ve bir liranın beş misline ba’de’l-iblağ beşer lira ceza-yı nakdinin kendilerinden ahzına ve birer ay müddetle ceza-yı 
nakdilerinin mukabili olan dörder günü ikmal ettiklerinden sebeb-i aherle mevkuf olmadıkları takdirde tahliyelerine ve 
mabihi’z-zanları olan ef ’ale mücaseretleri sabit olamayan Tevfik, Asım ve otelci Mustafa ve Receb Agah’ın beraetlerine 
ve vazifesinde ihmal ve terahisi görülen taharri memuru İsmail Hakkı Efendi’nin şimdiye kadar olan mevkufiyeti kâfi 
görülerek tahliyesine karar verildi. 20/Nisan/341

 Aza Aza Reis
 Aydın Mebusu Gaziayntab Mebusu Afyonkarahisar Mebusu
 Reşid Kılınç Ali Ali

Sıra Numarası : 13
Esas Numarası : 9

İcabı müzakere olundukta: Üç yüz kırk bir senesi Martının üçüncü Salı günü zevali saat dört raddelerinde, 
Koğacıdede mahallesinde Çarşamba caddesinde uhde-i tasarrufunda bulunan 137 numaralı fırında fırıncı ustası 
Yugoslavya tabiiyetinde bulunduğunu beyan eden Kalkandelen ahalisinden Lambo veled-i Niko’nun fırınını sahtekarlık 
ve cebr istimali suretiyle işgal eylemek iddiasıyla maznun İbrahim Sami, Mustafa, Osman, Ömer ve rüşvet almakla 
maznun Komiser Hüseyin ve Komiser Muavini Hayreddin Efendiler haklarında icra kılınan tahkikat ve muhakemede 
cebren işgal maznunlarının mabihi’l-maznuniyetlerine mücaseretleri hakkında cereyan eden tahkikat-ı evveliye ve zabıt 
varakaları müeddası ile ve aynı zamanda muhakeme-i aleniyelerinde kısmen itirafları ve İstanbul Cinayet Mahkemesi 
vasıtasıyla şehadetlerine müracaat edilen şahitlerin ifadelerinden mertebe-i sübuta vasıl bulunmuş olduğundan 
makam-ı iddianın talebi vechle Kanun-ı Ceza-yı Umumi’nin “252”nci maddesi mucibince maznun İbrahim Sami’nin 
on ve Laz Osman’ın beş sene prangaya ve Ömer’in iki sene ve Mustafa’nın bir sene hapislerine ve vazife-i memuriyetini 
su-i istimal eyledikleri anlaşılan Komiser Muavini Hayreddin ve Komiser Hüseyin Efendilerin Kanun-ı Ceza’nın 
“102”nci maddesi zeyli mucibince üçer ay hapislerine ve üçer ay müddetle memuriyetten tardlarına ve sabit olamayan 
rüşvetten beraetlerine suret-i katiyede müttefikan karar verildi. 19/4/341

 Aza Aza Reis
 Aydın Mebusu Gaziayntab Mebusu Afyonkarahisar Mebusu
 Reşid Kılınç Ali Ali
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Sıra Numarası : 14
Esas Numarası : 12

Hıyanet-i Vataniye maddesinden maznun Mersin Nüfus Başkatibi Şadi Efendi hakkında icra kılınan 
muhakeme neticesinde: Maznun-ı mumaileyh Şadi Efendi Mersin’de tertib ettikleri işret meclisinde Hükümet-i 
Cumhuriye aleyhinde ve harekât-ı isyaniyeyi tasvip yollu beyanâtı ile kavlen hıyanet-i vataniyede bulunduğu huzur-ı 
mahkemede maa’l-kasem istima’ kılınan şuhûdun rü’yetine müstenid ve ale’d-derecât şehadâtı ve zabıt varakası müfadı 
ve şehadâta karşı makul bir şekilde ta’n dermiyan edememesi delaletiyle ve esna-yı muhakemede bi’l-ibraz kıraat 
olunan müdafaanamesinde [Eğer bu şekilde idare-i kelam etmiş isem mutlaka bu harekât-ı şekavetkaraneyi tezyif 
ve tahkir maksadıyla söylemiş olabilirim] tarzında vaki’ beyanâtı ile de vakayı müevvelen ikrar ve itiraf eylediği sabit 
olduğundan hareketine temas eden Hıyanet-i Vataniye Kanunu’nun üçüncü maddesi mucibince beş sene küreğe 
konulmasına ittifakla ve suret-i katiyede karar verilerek tefhim kılındı. 20/4/1341

 Aza Aza Reis
 Aydın Mebusu Gaziayntab Mebusu Afyonkarahisar Mebusu
 Reşid Kılınç Ali Ali

Sıra Numarası : 15
Esas Numarası : 23

Zabıtaya ifa-yı vazife halinde muhalefet ve hakaretle maznun Kütahyalı Parmaksız İbrahim hakkında icra 
kılınan muhakeme neticesinde: Merkumun mabihi’l-ithamı olan ef ’ale ictisarı zabıt varakası ve Kütahya Müretteb 
Cinayet Mahkemesinden vürud eden cevabî istinabe talimatında esamisi muharrer şuhûdun ifâdat-ı muhallefesi ve 
kendisinin ikrar-ı müevveliyle sabit olduğundan hareketine temas eden Kanun-ı Ceza-yı Umumi’nin “114” maddesi 
mucibince altı ay hapsine müttefikan karar verildi. 21/Nisan/1341

 Aza Aza Reis
 Aydın Mebusu Gaziayntab Mebusu Afyonkarahisar Mebusu
 Reşid Kılınç Ali Ali

Sıra Numarası : 16
Esas Numarası : 10

Mersin’de münteşir Doğruöz Gazete sahibi Ata Çelebi Bey neşriyat-ı mütevaliyesiyle hıyanet-i vataniyede 
bulunduğundan dolayı İstiklal Mahkemesi Müddei-i Umumiliğinin 28/2/341 tarih ve 10 esas numaralı iddianamesiyle 
mahkemeye tevdi’ kılınmakla icra kılınan muhakeme-i vicahiye neticesinde: Maznun-ı Mumaileyhin öteden beri vaki’ 
neşriyatı memleketin menafiine olmaktan ziyade, mazarratına olduğu kendisi ve emsalinin neşriyatı bugün memlekette 
birçok masrafların ve birçok evlad-ı vatanın kanının dökülmesine sebep olan isyan tevlid ettiği gibi milletin hürmet 
etmesi lazım gelen makamâta karşı tecavüzkarâne harekâtta ve ahaliyi yekdiğeri aleyhine tecavüz ve tahrik ve emniyet-i 
dahiliyeyi ihlal eder mahiyette bulunduğundan mumaileyhin Kanun-ı Umumi-i Ceza’nın 66’ncı maddesinin ikinci 
zeyline tevfikan bir sene müddetle hapsine ve mevkuf kaldığı müddetin icra-yı mahsubuna ve hapis cezasını Kütahya 
Hapishanesinde geçirmesine ittifakla ve suret-i katiyede karar verildi. 27/Nisan/341

 Aza Aza Reis
 Rize Mebusu Gaziayntab Mebusu Afyonkarahisar Mebusu
 Ali Kılınç Ali Ali
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Sıra Numarası : 17
Esas Numarası : 32

Kuva-yı Hükümeti tenkis ve kuvve-i zabıtayı istihfaf ve hükümdarlığın mübeyyin yazı yazmakla maznun 
Andırun Kazası Müftüsü Mustafa Efendi ve Musa Bey ve Hacı ve mahdumu Maraş Meclis-i Umumi ve Encümen-i 
Vilayet Azasından Ziya Efendilerin icra-yı muhakemeleri talebini havi iddianame ile evrak-ı müteferriası mahkemeye 
tevdi’ kılınmakla icra kılınan muhakeme-i vicahiye neticesinde: Maznunların mabihi’z-zanları olan ef ’ale mücaseretleri 
sabit olmadığı gibi bi’l-akis kendilerinin maznunen sevklerine sebebiyet veren Kaza Kaymakamı Necmeddin Bey’in 
tarafgirane hissiyâta tabi olarak maznunlara isnad-ı cürm eylediği mahsus olduğundan maznunların beraetlerine ve 
vazife-i memuriyetini maznunlara zulm suretiyle su-i istimal eden kaymakam-ı kaza hakkında takibâtta bulunulmak 
üzere Müddei-i Umumiliğe müzekkere tastirine müttefikan karar verilerek tefhim kılındı. 28/Nisan/341

 Aza Aza Reis
 Aydın Mebusu Gaziayntab Mebusu Afyonkarahisar Mebusu
 Reşid Kılınç Ali Ali

Sıra Numarası : 18
Esas Numarası : 33

İstanbul’da münteşir Resimli Hafta mecmuasının 14/Nisan/341 tarih ve 35 numaralı nüshasının altıncı 
sahifesinde “hapishanede idama mahkum olanlar bile bile asılmaya nasıl gidiyorlar” serlevhasının neşri efkar-ı 
umumiyeyi tahdiş gayesine matufen ve suret-i mahiranede tertib edilmiş olduğundan, mezkur gazetenin sahib-i 
imtiyazı M. Zekeriya Bey’in, sahib-i makale Cevat Şakir Beylerin icra-yı muhakeme talebini havi 23/4/341 tarih ve 33 
esas numaralı iddianamesiyle evrak-ı müteferriası mahkemeye tevdi’ kılınmakla icra kılınan muhakeme neticesinde: Bu 
namdaki serlevha altında intişar eden hikayenin umumi mefhumu şu sırada halkı askerlikten nadim bir mahiyette ve 
seferberlik aleyhine kast-ı mahsus ile mahirane bir tarzda tertib edilmiş olması efkar-ı umumiyeyi tahdiş gayesine matuf 
görülmüş ve şu itibarla işbu neşriyatın ve matbuat ceraimi teşkil etmeyip orduyu isyan ve ihtilale tahrik mahiyetinde 
görülmüş olduğundan ber-mucib-i taleb Kanun-ı Ceza-yı Umumi’nin “60”ıncı maddesinin birinci fıkrası mucibince 
her ikisinin üçer sene kale-bend edilmelerine suret-i katiyede vicahen ve müttefikan karar verilerek tefhim kılındı. 28/
Nisan/341

 Aza Aza Reis
 Rize Mebusu Gaziayntab Mebusu Afyonkarahisar Mebusu
 Ali Kılınç Ali Ali

Sıra Numarası : 19
Esas Numarası : 27

İcabı lede’l-müzakere: Cereyan eden muhakeme-i aleniye neticesinde casuslukla maznun İzmir’de Abdurrezzak 
Kehhale’nin acentasında müstahdem polislikten matrud Hamdi ve merkumun fiilinde fer’an zî-medhal olmakla 
maznun Rus Konsoloshanesi Tercümanı Bekir ve refiki Mersinli İzzet Efendi haklarında icra kılınan muhakemede 
Hamdi Efendi ile Bekir Efendi’nin mabihi’z-zanlarına mücaseretleri sabit olduğundan Kanun-ı Ceza-yı Umumi’nin 
[51]’inci maddesi mucibince on beşer sene küreğe konulmalarına ve İzzeddin Efendi’nin medhal ve müşareketi sabit 
olamadığından beraetine suret-i katiyede bi’l-ittifak 28 Nisan 341 tarihinde karar verildi. 28/Nisan/341

 Aza Aza Reis
 Rize Mebusu Gaziayntab Mebusu Afyonkarahisar Mebusu
 Ali Kılınç Ali Ali
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Sıra Numarası : 20
Esas Numarası : 12

Kavlen hıyanet-i vataniyede bulunduğu iddiasıyla maznunun aleyhim Silifkeli Hacı Askeri Efendi hakkındaki 
evrak Müddei-i Umumilik Makam-ı Âlisinin 5/4/341 tarih ve 12 numaralı iddianamesiyle mahkemeye tevdi’ kılınmakla 
icra kılınan muhakeme-i vicahiye neticesinde mumaileyhin el-yevm Şark İstiklal Mahkemesinde muhakemesi 
derdest-i icra olan Kör Sadi ile cürmleri merbut bulunduğundan tevhiden muhakemeleri icra edilmek üzere Şark 
İstiklal Mahkemesine sevk ve i’zamına müttefikan karar verildi. 28/Nisan/341

 Aza Aza Reis
 Rize Mebusu Gaziayntab Mebusu Afyonkarahisar Mebusu
 Ali Kılınç Ali Ali

Sıra Numarası : 21
Esas Numarası : 18

Sakıt Halife namına hutbe okunacağı beyanıyla Hükümet-i Cumhuriye aleyhinde kavlen ifsadâtta bulunmak 
maddesinden maznunun aleyha olup Çorum Mahkeme-i Asliye Ceza Dairesinden aidiyet kararıyla mevkufen sevk 
edilen Çorum’un Hamidiye karyesinden Salih oğlu Hacı Bekir ile Gümüşhacıköy kazasına merbut Hamam nahiyesinin 
Arpadere karyesinden Osman oğlu İsmail’in mabihi’z-zanlarına ictisarları sabit olamadığından beraetlerine müttefikan 
karar verildi. 30/Nisan/341

 Aza Aza Reis
 Rize Mebusu Gaziayntab Mebusu Afyonkarahisar Mebusu
 Ali Kılınç Ali Ali

Sıra Numarası : 22
Esas Numarası : 11

Hıyanet-i vataniyede bulunmakla maznun Şehrikışla’nın Gemerek nahiyesinden İnkışla karyesinden 
Bekirsofuoğulları’ndan Sabri hakkındaki cereyan eden mahkeme-i aleniye neticesinde: Köy odasında askeri firara 
teşvik ettiği mertebe-i sübuta vardığından merkumun İstiklal Mehakimi Kanunu’nun üçüncü maddesinin [A] fıkrasına 
tevfikan Kayseri’de iki sene ikametine bi’l-ittifak suret-i katiyede karar verildi. 30/4/341

 Aza Aza Reis
 Rize Mebusu Gaziayntab Mebusu Afyonkarahisar Mebusu
 Ali Kılınç Ali Ali

Sıra Numarası : 23
Esas Numarası : 21

Hıyanet-i vataniye maddesinden maznun Gönen kazasının Hasanbey karyesinden Çerkez Molla oğlu Mustafa 
Çavuş hakkında icra kılınan muhakeme neticesinde: Maznun-ı merkumun mabihi’l-maznuniyeti olan ef ’ale ictisarı 
hakkında temin-i kanaate kâfi delâil-i kanuniye tahassül etmediğinden beraetine ve sebeb-i aherle mevkuf değilse 
tahliye-i sebiline müttefikan karar verildi. 2/5/1341

 Aza Aza Reis
 Rize Mebusu Gaziayntab Mebusu Afyonkarahisar Mebusu
 Ali Kılınç Ali Ali
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Sıra Numarası : 24
Esas Numarası : 3

92’nci sahifede zeyli vardır.
Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası namına aza kaydı için propaganda yaptıkları esnada kavlen hıyanet-i 

vataniyede bulunmakla maznunun aleyhim aslen Arnavud milletinden Üsküblü Salih Zeki nam-ı diğeriyle Salih 
Paşo Araçlı olup Bozhanede mukim Resul Hoca ve aslen Arnavud milletinden olup Paşamandıra karyesinde mukim 
komiserlikten matrud Kamil Efendi ile muhakemeten görülen lüzum üzerine maznunen dahil-i dava edilen Beykozlu 
Hüseyin ve Beykoz’da mukim Nuri Beyler hakkında icra kılınan muhakeme-i aleniye ve vicahiye neticesinde: 
Arnavudluk havalisinde Arnavudluk’un Anavatandan ayrılmak suretiyle ziyaına sebebiyet veren suziş ve isyanların 
medhali olup kıta-i mezkurenin iftirakından sonra İtalya’da bulunan bir şehbenderin delaleti ile tekrar memlekete 
fürce-yâb-ı duhûl olabilerek Beykoz’un Paşamandıra karyesine yerleşen ve Terakkiperver Cumhuriyet Fırkasının 
teşekkülünü müteakib mezkur fırkanın Paşamandıra muhabirliğine tayin edilmiş olan Kamil Efendi’nin ve sabıkan 
Üsküb Hürriyet ve İtilaf Şubesi aza-yı faalesinden olduğu beyan edilmekte olup on seneden beri Türkiye’de yaşadığı 
ve aşar iltizamını meslek ittihaz ve Türk köylüsünü tazyik ile iktisab-ı servet ve refah ederek kendisinin ve ailesinin 
maişetini Türk nan ve nimetiyle temin eylediği halde Türkiye’nin dinsiz bir memleket olması hasebiyle ailesini 
Üsküb’den İstanbul’a getirtmediğini ifade edecek kadar nankörlük ve şenaat-i hissiye ibraz eden ve refiki Kamil 
Efendi Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası azasından bulunan Salih Paşo Efendi’nin mensup oldukları Terakkiperver 
Cumhuriyet Fırkası namına aza kaydı için propaganda yaptıkları esnada dini ve mukaddesat-ı diniyeyi siyasete alet 
ittihaz ve idare-i hazıranın “camileri kapadığından, şeriatı ortadan kaldırdığından bahis ile tamamen hilaf-ı vaki’ ve 
hilaf-ı hakikat tetedbuât-ı ihanetkaranede bulundukları ve kendi fırkaları mevki-i iktidara geldiği takdirde din ve şeriat 
iade olunacağı gibi ekmeğin ucuzlayacağı ve gümrük rüsumunun kaldırılacağı yolunda ifadelerine devam eyledikleri 
ve uzun harb senelerinin bütün aksâm-ı cihanda ihdas eylediği buhran-ı iktisadinin memleketimizde hükümet-i 
hazıra tarafından ihdas olunduğunu beyan suretiyle Hükümetin şahsiyet-i maneviyesine iftira ve ezhan-ı ahaliyi tahdiş 
eyledikleri gerek muhakemeten istima’ kılınan ve gerek istinabeten ifadeleri alınan şuhûdun maa’l-kasem ve hemen 
müttefiku’l-mana şehadâtı ve kısmen kendilerinin tevil-i tarikle vaki’ ikrar ve itirafları ile mertebe-i tahakkuka vasıl 
olmuş ve maznun Nuri Bey’in Riyasetinde bulunduğu Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası Beykoz Şubesinde Mahkeme 
Heyeti kararıyla ve İstanbul Vilayeti vasıtasıyla icra edilen taharriyat neticesinde elde edilen vesaik muhteviyatına 
nazaran fırkanın hudud-ı mesaisini tayin zımnında tahrir ve tesbit edilen talimatnameler ve mesai programlarına (dini 
hars) için propaganda da bulunmak maddesinin dahi idhal kılındığı anlaşılmış ve mumaileyh mahkemede kendisini 
müdafaa eylediği esnada din ile dünyanın tamamen ayrılmasına ve kendi tabiriyle dinde bir “reform” yapılmasına taraftar 
olduğunu söylemekle beraber mıntıkasına dahil bulunan aksâmda yapılan propaganda şekli kavli ile fiili arasında aşikar 
bir mübayenet mevcut olduğu kanaatini hasıl ettiğinden Salih Paşo’nun cürmü 556 numaralı Kanundan mukaddem 
olmakla fiilen hıyanet-i vataniyeye teşvik ve tahrik mahiyetinde bulunduğundan Hıyanet-i Vataniye Kanunu’nun 
üçüncü maddesi mucibince on beş sene küreğe Kamil Efendi’nin 556 numaralı Kanun delaletiyle Hıyanet-i Vataniye 
Kanunu’nun ikinci maddesinin [A] fıkrasına tevfikan idamına ve ancak ailesinin kesirü’n-nüfus bulunması dolayısıyla 
Kanun-ı Umumi-i Ceza’nın kırk yedinci maddesi mucibince idamın müebbed kürek cezasına tahviline ve hareketi 
hıyanet-i vataniye tevafuk eden Nuri Bey’in dahi keza Hıyanet-i Vataniye Kanunu’nun üçüncü maddesinin “A” fıkrası 
mucibince beş sene kürek cezasına ve Resul Hoca’nın da müddet-i mevkufiyeti ceza-yı kâfi görülerek tahliyesine ve 
ancak daima muzır olan ahvâl-i sabıkası itibariyle ve muzlim bir şahsiyet olduğuna heyet-i hakimece kanaat-i vicdaniye 
hasıl olduğundan kendisi memleketi olan Araç’ta ikameti için muktazi muamelenin istikmali zımnında müddei-i 
umumiliğe müzekkere tastirine ve Hüseyin Bey’in de beraetine ve siyasi bir fırka namına icra edilen propagandaların 
dini ve mukaddesat-ı diniyeyi âmâl ve makâsıd-ı siyasiyeye alet mahiyetini aldığı sabit olması hasebiyle mezkur 
fırkanın vaz’-ı hazırı ve tarz-ı faaliyeti hakkında da hükümetin nazar-ı dikkatinin celbi zımnında müddei-i umumiliğe 
tebligatta bulunulmasına müttefikan karar verildi. 3/Mayıs/1341

 Aza Aza Reis
 Aydın Mebusu Gaziayntab Mebusu Afyonkarahisar Mebusu
 Reşid Kılınç Ali Ali
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Sıra Numarası : 25
Esas Numarası : 35

Kadınhanı’nda rüfeka-yı mechulesiyle serseriyane gezerek Kadınhanı zabıtasınca ahvâli dâi-i şübhe 
görüldüğünden dolayı derdest edilen Haymana’nın Cihanşah karyesinden Mehmed oğlu Mehmed hin-i isticvabında 
Mersin’de mahiyet ve mensubiyeti henüz anlaşılamayan teşkilât tarafından vaziyet-i askeriye ve umumiyeyi öğrenmek 
üzere gönderildiğini beyan etmiş olmakla mevkufen icra-yı muhakemesi talebini havi 27/4/341 tarih ve 35 esas 
numaralı iddianamesiyle mahkemeye tevdi’ kılınan merkum hakkında icra kılınan muhakeme-i aleniye ve vicahiye 
neticesinde: Merkumun mabihi’z-zannı olan casusluk fiiline ictisarı sabit olamadığından beraetine ve ancak Haymana 
kazası dahilinde beş sene Zaptiye Nezareti tahtında bulundurulmasına müttefikan karar verildi. 3/Mayıs/341

 Aza Aza Reis
 Aydın Mebusu Gaziayntab Mebusu Afyonkarahisar Mebusu
 Reşid Kılınç Ali Ali

Sıra Numarası : 26
Esas Numarası : 31

Haleb ile Ayntab arasında kaçakçılık ile iştigal eden Gaziayntab’ın Zincirli mahallesi ahalisinden Kuyruk 
Ökkeş oğlu Abdulbari nam-ı diğeri Abdullah’ın 9/Mart/341 tarihinde Hükümet-i Cumhuriye aleyhinde Haleb’den 
bazı mektup ve beyanname getirerek bazı kimselerle verdiği mektup ve beyannamelerde imzaları mevcut Haleb’de 
Portakalhanı’nda bir odada ikamet eden İbrahim Edhem ve İsmail Hakkı ile birlikte oturup kalktığı anlaşılan Ayntab’ın 
Karasakal mahallesinden olup Boyacı mahallesinde üvey pederinin hanesinde ikamet eden asker firarilerinden 
Külekçihacımemlioğulları’ndan Mehmed oğlu Kazım’ın Haleb’den hafiyen Ayntab’a gelerek akrabalarından 
Sükkânzade Hüseyin Efendi’nin hanesinde saklanarak derdest edilen maznunlar hakkında icra kılınan muhakeme 
neticesinde: Çiçekçi Kazım’ın asker firarisi olması ve memlekette seferberlik ilan edildiği halde davete adem-i icabeti 
ve hudud-ı millî haricine firar ederek Türkiye aleyhine kıyam ve isyanı hazırlayanlarla temas ederek bunların telkini 
altında bulunduğu sırada oraya gelen Abdulbari ile tesadüfen münasebet peyda ederek mektup verdiği kendi ikrarıyla 
sabit bulunduğundan ve Abdulbari’nin de bu mektubu Haleb’den Ayntab’a getirerek vermesi ve kendi iddiasına göre bu 
mektupların neden ibaret olduğunu bilmediğini beyan etmekte ise de istinabe suretiyle şehadetlerine müracaat edilen 
şahitlerin şehadetlerinden anlaşılmakta bulunmasına binaen bu meselede Abdulbari’nin de alakası olduğu kanaati 
hasıl olmaktadır. Çünkü getirdiği mektubun muhteviyatından malumatı bulunmamış olsaydı tekrar mektubu verdiği 
şahıslardan cevaplarını beklemez ve sormazdı. Bu ise Abdulbri’nin tetebbuâtı tahtında hareket ettiğine bir delildir 
ve Çiçekçi Kazım’ın asker firarisi olduğu halde evinde saklanarak himaye eden Sükkânzade Hüseyin Efendi’nin şu 
hareketi de cürm-i kanuni olduğundan dolayı İstiklal Mehakimi Kanunu’nun üçüncü maddesinin (A) fıkrası mucibince 
Kazım’ın asker firarisi bulunması ve böyle bir heyet-i âdiyenin amaline müzaheret etmesi esbab-ı müşeddide-i kanuniye 
addiyle müebbeden küreğe ve Abdulbari’nin de bu meselede medhaldar olduğu usulen sabit bulunduğundan aynı 
madde mucibince (15) sene küreğe vicahlarında, Kazım’ın asker firarisi olduğunu bildiği halde hanesinde saklayan 
Sükkânzade Hasan Efendi’nin on sene küreğe konulmasına gıyaben ve müttefikan karar verildi.

 

 Aza Aza Reis
 Aydın Mebusu Gaziayntab Mebusu Afyonkarahisar Mebusu
 Reşid Kılınç Ali Ali
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Sıra Numarası : 27
Esas Numarası : 42

İcabı müzakere olundu: Su-i kasd için Anadolu’ya geçen Ermeni komitecilerine rehberlik etmesinden ve 
evvelce Atina ve Pire’de kömür kok fabrikasında işçilik etmekte iken mezkur fabrikanın karşısındaki Todor nam 
şahsın kahvesine paydos zamanlarında giderek orada bazı Ermeni komitecileriyle temas ederek onlarla birlikte Türkiye 
Cumhuriyeti dahilinde bazı eşhas-ı hükümete su-i kasd etmek üzere, aralarında kararlaştırdıktan sonra içlerinden üç 
kişiyi tefrik ederek ve bu hususun müsmir netice verdiği takdirde kendisine muavenet-i nakdiyede bulunacağı vaadini 
aldıktan sonra arkadaşları İstepan İstepanyan ve Manuel Markaryan, Adana’ya giderek oradaki komite arkadaşlarından 
tedarik edecekleri bomba ve esliha ile Anadolu’ya geçerek kendisi yolları bilmediğinden ve Havran nam arkadaşının 
delaletiyle Ankara’ya gelerek evvela İsmet Paşa ve sair ordu kumandanlarını ve bi’l-ahire alacakları talimat mucibince 
diğer rüesâ-yı milliyeyi katl etmeğe memur edildiklerini ve eğer bu harekâtın icrası esnasında bir felakete maruz 
kalırlarsa intihar etmek suretiyle itirafâtta bulunmayacaklarına dair karar verdikleri ve Pire’deki Avadis Biregelyan bir 
komiteye riyaset ettiği halde bu hususu da sorulan suallere öyle bir komite vardır demesi ancak Adana’daki Avadis’i 
casus reisi olarak tanıdığını ve bu komitenin el-yevm müteaddid yerlerde azaları olduğu, hatta Cemal ve Talat Paşaların 
bunlar tarafından katl edildiğini söylemesi ve bu komiteye dair başka birşey bilmediğini iddia etmiş ise de, Anadolu’ya 
geçerek bazen şimendüfer altında ve bazen yaya olarak Eskişehir’e kadar gelmesi ve müteaddid yerlerde alınan 
ifadelerinde mübayenetler ve Selanik’ten beri kendisinin harekâtını takip ederek kendisinin İstanbul’a gelmesi üzerine 
İstanbul Polis Müdüriyetine ihbaratta bulunan şahit Musa bin Mustafa ile olan muvacehelerinde kendisinin komite 
hesabına su-i kasd teşkilâtına memur heyetle Anadolu’ya geldiği sabit bulunduğundan ve arkadaşlarının Adana tarikiyle 
hudud haricine çıktıkları anlaşılmasına mebni Manuk Manukyan’ın müstantiklikçe alınan ifadeleri ve şuhûdun kendisi 
hakkındaki şehadeti ve kendisinin de müteaddit yerlerde verdiği ifadelerin arasındaki mübayenet suretiyle hareketi 
mertebe-i sübuta vasıl bulunmuş olduğundan, müddei-i umumiliğin mütalaası varid görülmekle Hıyanet-i Vataniye 
Kanunu’nun birinci maddesi mucibince Manuk Manukyan’ın vicahen ve Samsunlu İstepan İstepanyan ve Erzurumlu 
Manuel Manukyan’ın salben idamlarına gıyaben ve müttefikan suret-i katiyede karar verildi. 5/Mayıs/341

 Aza Aza Reis
 Aydın Mebusu Gaziayntab Mebusu Afyonkarahisar Mebusu
 Reşid Kılınç Ali Ali

Sıra Numarası : 28
Esas Numarası : 46

Küçükayasofya’da Mustafapaşa sokağında 14 numaralı İmam Efendi’nin hanesinde arsada kulübede mukim 
Süleyman bin Abdullah hakkında icra kılınan muhakeme neticesinde: Merkuma atf ve isnad olunan cürmün Takrir-i 
Sükun Kanunu’nun neşr ve ilanından mukaddem vukua gelmiş olduğu anlaşılmasına mebni makam-ı iddia tarafından 
serd olunan mütalaa varid ve şayan-ı kabul görüldüğünden Süleyman’ın icra-yı muhakemesiyle sübut-ı fiili halinde 
Kanun-ı Ceza’nın “166”ncı maddesinin birinci ve ikinci zeyli makamına kaim olan mevadd-ı müzeyyele ahkamına 
tevfikan tayin-i mücazâtının mahalli mahkemesine ait olduğuna binaen evrakının İstanbul Beşinci Mahkeme-i Asliye 
Ceza Dairesine beray-ı irsal Müddei-i Umumilik Memuriyet-i Aliyesine tevdiine müttefikan karar verildi. 9/5/341

 Aza Aza Reis
 Aydın Mebusu Gaziayntab Mebusu Afyonkarahisar Mebusu
 Reşid Kılınç Ali Ali
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Sıra Numarası : 29
Esas Numarası : 36

Andırın Müftüsü ve rüfekasının tevkifine bila-mucib-i sebebiyet vermekten maznun Andırın Kazası Kaymakamı 
Necmeddin Efendi hakkında icra kılınan muhakeme-i aleniye neticesinde: Mumaileyh Andırın’a tayin olunduktan 
sonra, oradaki iki taraf halktan birisine istinad ile iltizam ettiği tarafın nüfuz ve tagallübü dolayısıyla diğer taraftan 
olan Müftü Efendi ve rüfekasının tevkifine sebebiyet verdiği ve bu suretle vazife-i memuresini hüsn-i ifa etmediği 
anlaşılmakla hareketine temas eden Kanun-ı Ceza’nın yüz ikinci maddesi mucibince on beş gün müddetle hapsine, 
müddet-i mezkure zarfında memuriyetten mahrumiyetine, suret-i katiyede karar verilerek tefhim kılındı. 11/5/1341

 Aza Aza Reis
 Aydın Mebusu Gaziayntab Mebusu Afyonkarahisar Mebusu
 Reşid Kılınç Ali Ali

Sıra Numarası : 30
Esas Numarası : 29

İstanbul’da münteşir “Tanin” gazetesinin 13/Nisan/341 tarih ve 900 numaralı nüshasında “Dün Gece Terakkiperver 
Fırka Basıldı” serlevhasıyla intişar eden sütunlar, efkar-ı umumiyeyi tahdiş gayesine matuf görüldüğü cihetle, mezkur 
gazetenin Takrir-i Sükun Kanunu hilafındaki hareketinden dolayı men’-i intişarıyla mahkememize tevdi‘ine dair sadır 
olan 15/Nisan/341 tarih ve 1782 numaralı Heyet-i Vekile kararı mucibince mezkur gazete müdir-i mesulüyle Heyet-i 
Tahririye Müdürü’nün mevkufen icra-yı muhakemelerini natık İstiklal Mahkemesi Müddei-i Umumiliği iddiası ve 
melfuf evrak heyet-i hakimece mütalaa ve icabı tezekkür olunarak mezkur gazetenin 13/Nisan/341 tarihli nüshasında 
“Dün Gece Terakkiperver Fırkası Basıldı” serlevhasıyla derc olunan haberde Terakkiperver Fırka Merkezinde görülen 
lüzum üzerine usul-i kanunisi dairesinde taharriyat icrasına ve evrak-ı mevcudenin irsaline dair İstiklal Mahkemesi 
kararının ve her müddei-i umuminin Usul-i Muhakemât-ı Cezaiye Kanunu mucibince haiz olduğu hakkın istimal 
edilmiş olmasından ibaret bir muamelenin mevzu-ı bahs fırka merkezine geceleyin basmak suretiyle girilerek mevcut 
evrakın müsadere edildiği tarzında ve esrarengiz bir şekilde ifadesiyle tasvir ve tamamen hilaf-ı vaki’ ve hilaf-ı hakikat 
bir mahiyette tavsif edilmiş olması, efkar-ı umumiyeyi tahdiş gayesine matuf add olunarak mezkur gazete Müdür-i 
Mesulü Muammer Bey’le Heyet-i Tahririye Müdürleri Baha ve Kadri Beylerin makam-ı iddianın mütalaası vechle 
mevkufen icra-yı muhakemelerine müttefikan karar verilmiş idi. 18/Nisan/341 tarihinde mumaileyhimin icra kılınan 
ilk muhakemelerinde zabıtnamelerde ber-tafsil münderic olduğu vechle bütün Tanin umur-ı tahririyesine nezaret eden 
Bahaeddin Bey’in “Benim mesleğim gazetenin mesleğine uymaz. Tanin’in mesleği demek sahib-i imtiyazın mesleği 
demektir. Bizler, ücretle çalışan sahib-i imtiyaz nasıl isterse öyle olur.” tarzındaki ifadesi ve yine gerek Bahaeddin Bey’in 
ve gerek refikleri Kadri ve Muammer Beylerin “Gazetenin mesleği ne ise alınan havadisleri ona göre uydurmak icap 
eder” yollu müttehid ifadeleri istima’ kılındıktan sonra, mahiyet-i havadisin tahdiş-i ezhanı bais görülmesine ve bu 
yoldaki neşriyâtın gazetenin mesleği mukteziyâtından olduğu ifade edilmesine ve yine mumaileyhimin müttehiden 
ifadelerine göre gazetenin mesleğine sahib-i imtiyaz Hüseyin Cahid Bey’in hakim olduğu anlaşılmasına ve bu ifadâtın 
sahib-i imtiyaza atf-ı cürm mahiyetine görülmesine binaen, makam-ı iddianın ol babdaki talebi mucibince mumaileyh 
Hüseyin Cahid Bey’in de dahil-i dava kılınması ve hakkında gayr-ı muvakkat tevkif müzekkeresi ısdarı müttefikan 
taht-ı karara alındı. 26/Nisan/341 tarihli celsede Hüseyin Cahid Bey’in isticvabı neticesinde ifade ve tarz-ı beyanâtının 
mezkur gazete muharrirlerinden Nuri Bey’e atf-ı cürm mahiyetinde olduğu görülerek, Nuri Bey’in de dahil-i dava 
edilmesine lüzum ve zaruret tahassul ettiğinden makam-ı iddianın musib görülen mütalaası vechle mumaileyhin de 
celbine ve mevkufen lüzum-ı muhakemesine ve hakkında gayr-ı muvakkat tevkif müzekkeresi ısdarına ittifakla karar 
verilmiş idi. İcra kılınan tahkikat ve zabıtnamelerde münderic bulunan aleni muhakemeleri neticesinde icabı tezekkür 
olunarak: Ahiren dini makâsıd-ı siyasiyeye alet etmek cürmüyle müebbed küreğe mahkum edilen Terakkiperver 
Fırkasının Paşamandıra muhabiri Kamil aynı cürmle on beş sene küreğe mahkum edilen fırka-i mezkure azasından 
Salih Paşo ve kezalik



40

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı



41

İkinci Dönem Ankara İstiklal Mahkemesi

aynı cürmle beş seneye mahkum edilen Beykoz Şubesi Reisi Nuri Efendilerin cereyan-ı muhakemeleri esnasında 
görülen lüzum üzerine Terakkiperver Cumhuriyet Fırkasının İstanbul Şubeleri merkezlerinde usul-i kanunisi dairesinde 
taharriyat icrasıyla evrak-ı mevcudenin mahkememize irsaline müteallik olan emrin Tanin gazetesi tarafından 
“Terakkiperver Fırka Basıldı” serlevhasıyla ve bi’l-iltizam müteaddid defalar (baskın) tabiri tekrar olunmak ve meseleye 
hilaf-ı kanun ve esrarengiz bir mahiyet verilmek suretiyle neşri tahrik-amiz bir şekilde görülmüş ve teheyyüc ve tahdiş-i 
ezhanı mucib add olunmuştur. Aynı saatte aynı taharri hadisesine şahit olan “Yenitürk” gazetesinin mezkur haberi 
hakikatte olduğu gibi yani taharriden ibaret suretinde derç etmesi ve ertesi gün intişar eden (İkdam)’ın meselenin 
alelade taharriyattan ibaret iken, Tanin tarafından bu tarzda neşr edilmiş olmasına işaret eylemesi ve bizzat Bahaeddin 
Bey’in gerek huzur-ı mahkemedeki ifadesi ve gerek Mahkeme Riyasetine irsal eylediği tezkiresiyle “hakikati ifade için 
o makamda baskın kelimesinin kullanılmaması lazım geldiği” bildirmesi ve heyet-i hakimenin kanaat-ı zatiyeleriyle 
beraber istişari surette reylerine müracaat kılınan erbab-ı hukukun mütalaâtının dahi bu merkezde ittihadı keyfiyette 
kasd-ı cürmün mevcudiyetini ibraz eylemiş ve heyet-i tahririye ile müdir-i mesulün müttefikan vaki’ ifadelerine nazaran 
bu cürmün husulünü gazetenin mesleğinde aramak lüzumu tezahür eylediğinden o yolda tedkikâta devam olunmuş 
ve fi’l-hakika Tanin gazetesinin öteden beri efkar-ı umumiyeyi taglite ve tahdişe matuf tahrik-cûyane bir meslek takip 
eylediğine ve bu haberin bu yolda yani hilaf-ı vaki’ ve hilaf-ı hakikat şekilde neşr edilmesinin de o meslek-i tahrik 
muktezasından ve netayicinden olduğuna kanaat hasıl olmuştur. Maznunlardan Hüseyin Cahid Bey’in aslı maffuz ve 
zabtında münderic müdafaâtı miyanında; 

a [elif ]: Mumaileyhin makam-ı iddiaya cevaben, hayat-ı sabıkası hakkında şahsını tebriye ve tezkiyeye matuf 
müdafaâtını serd ederken vekaletinden ve İtibar-ı Milli Bankası Heyet-i İdare azalığından bahseylediği halde Men’-i 
İhtikar Komisyonu Riyasetindeki vaziyeti tamamen meskut geçmesi heyet-i hakimece calib-i nazar görülmüştür.

b [be]: “Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası Basıldı” serlevhasıyla şayan-ı dikkat bir surette bila-lüzum tekrar 
olunan baskın tabirinin gazetenin mesleği muktezası olarak Tanin’in iki seneden beri vazife-i tahririyesinde bulunan 
Nuri Bey tarafından bir kasd-ı mahsus ile istimal edilmiş olduğu ve bu mesleğe suret-i katiyede Hüseyin Cahid Bey’in 
hakim bulunduğu hakkındaki safha kanaat-bahş cevap ve delil ile reddedilememiştir. Tanin neşriyatının tedkikinde bu 
meslek-i mahsus tahrikin mukaddema Türk ordusuna vardırılmak suretiyle teşmil edilmiş olduğu görülmüştür. 

c [cim]: Hüseyin Cahid Bey’in müdafaâtında en ziyade medar-ı istinad add ettiği kanunun makabline şümulü 
olamaması kaziyesi bedihiyâttan olup heyet-i hakime neşriyat-ı sabıkaya o neşriyattan dolayı maksad-ı tecrim ile değil 
mevzu-ı dava dahiline giren meslek-i tahrik hakkında kanaat-ı vicdaniye edinebilmek üzere müracaat eylemiştir.

d [dal]: Takrir-i Sükun Kanunu hakkındaki ilk haberi müteakib intişar eden makalesi için Cahid Bey bunda 
mucib-i töhmet bir şey olmaması, aradan bir ayı mütecaviz zaman geçtiği halde Hükümetin ses çıkarmamış olmasıyla 
sabittir demekte ise de makale-i mezkure mahkemeye gelinceye kadar mündericâtının mahiyetine müteallik hakk-ı 
takdir Hükümete ait olup İstiklal Mahkemesine geldikten sonra hakk-ı mezkurun tamamen mahkemeye aidiyeti 
şüphesiz bulunduğundan, mumaileyhin bu husustaki tarz-ı müdafaası da şayan-ı kabul görülememiş ve ancak 
2/Mayıs/341 tarihli celse isticvabında, bu makaleyi yazarken 38-39 derece-i hararetle humma ve hastalık halinde 
bulunduğunu dermiyan eylemiş olması husul-i kanaatte nazar-ı dikkate alınmıştır.

s [sin]: Hüseyin Cahid Bey’in müdafaâtı miyanında heyet-i hakime azasından Reşid Galib Bey’in Tanin’in 
neşriyatından hizmet memul edildiğini beyan eylemiş olduğuna dair kayıt ve ifadesi sahih değildir. “Reşid Galib Bey 
aynen” vahdet-i vataniyeyi ihlale matuf bir isyan mevcut iken acaba başmakale olarak İtalyancadan mütercem bir iki 
hafif hikayeden başka bir şey bulamamışlar mı? Sualini irad ve bu mevzularla memleketin vaziyeti arasındaki adem-i 
münasebete işaret eylemişti.
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t [tı]: Müdafaanamenin “Matbuat Müdüriyeti bendenize neşriyatınızdan irticaa karşı bir hizmet ümid ediyoruz. 
Menfaat-i memleket namına sizden bunu bekleriz” fıkralarını muhtevi olup, Matbuat Müdüriyetine atf-ı kabahat 
eyleyen kısmı heyet-i hakimece bî-mana telakki edilmiştir. 

Hükümet irticaı bastırmak için Cahid Bey’in kalemine mutlaka ihtiyaç olduğu kanaatinde bulunmamıştır. 
Matbuat Müdüriyeti de bu itibarla Cahid Bey’e irtica’ ve isyan aleyhinde makale yazması ricasında bulunmaya lüzum 
görmemiştir. Cahid Bey vatan tehlikesi mevzu’-ı bahs olduğu zamanlarda gazeteciliğin tevcih ettiği vazife-i asliye 
ve vecibe-i vataniyeden tegafül ve tecahül göstererek falan müdüriyet beni ikaz ve bana vazifemi ihtar eylemeli idi 
demekle kendisini iyi ve makbul surette müdafaa etmemiştir. Heyet-i hakime bu nokta-i nazarına Tanin’den maada 
bütün diğer gazetelerin Matbuat Müdüriyetinden ricaya intizar etmeksizin vazife-i vataniyelerini ifa eylemiş oldukları 
hakkındaki müşahede ve tedkikini de ilave eylemiştir.

a [ayn]: Tanin sahib-i imtiyazıyla bir müdir-i mesul ve üç muharririne ait davaya müteallik bir müdafaanamede 
Hüseyin Cahid Bey’in bütün Türk gençliğini mevzua karıştırmak istemesini heyet-i hakime takbih görmüştür. Türk 
gençliğinin seciye-i asliye ve meziyât-ı vatanperveranesine en yakından ve her halde Hüseyin Cahid Bey’den daha 
yakından ve tecrübelere müsteniden vakıf bulunan heyet-i hakime Türk gençliğinin herhangi bir sahada ve bi’l-hassa 
maznunlar mevkiinden tenzih ve tezkiyeye ihtiyacı olmadığı kanaatindedir. 

f [fe]: Meslek-i mahsus tahrik icabı olarak kasd-ı mahsus ile yazıldığı tebeyyün eden “Terakkiperver Cumhuriyet 
Fırkası basıldı” serlevhasının ve bu serlevha altında aynı fikr-i mahsus ile tekerrür eden ifâdatın ve baskın tabirlerinin 
Cahid Bey’in müdafaanamesinde müretteb sehivleriyle mukayese edilmesi ve havadis arasında geçen bir kelimeden 
ibaret add olunması şayan-ı kabul görülememiştir

k [kaf ]: Cahid Bey müdafaanamesinde orduyu tahrik mahiyetinde görülen makalesinden bahs ederken o 
zaman hakkında takibât-ı kanuniye yapılmamış olmasından istifade etmek isteyerek “bütün Adliye ve Hükümetin 
vaktinde vazife-i vataniye ve kanuniyelerini ifa etmemek mevkiinde bulunduklarını” dermiyan eylemektedir. Heyet-i 
hakime mezkur makaleyi ayrıca bir vesika-i cürm olarak değil Tanin’in meslek itibariyle tahrikcu olup olmadığını tayin 
maksadıyla tedkik etmiştir. Mamafih bütün Adliye ve Heyet-i Hükümetin orduyu siyasetle iştigale sevk ve tahrik 
mahiyetindeki o makale hakkında o zaman takibât icra etmemiş bulunması mukaveledeki kasd-ı cürmiyi izale etmez. 
Teahhür-ı vaki‘ ancak Hüseyin Cahid Bey’e mürur-ı zaman itibariyle bir siyanet-i kanuniye teminine hadim olur. 

k [kef ] : “Fethi Bey Kabinesi’nin mevki-i iktidara gelmesi bir elinde İstiklal Mahkemesi bayrağı, öbür elinde 
mevhum bir aksü’l-amel tehdidi ile Türkiye’yi bütün dünyaya karşı bir [volkan] üstünde yaşayan mahrum-ı istikrar 
bir [devlet] gibi gösteren zihniyetin sükutu demektir” fıkralarını muhtevi makale ile muhtemel görünen kıyam ve 
isyan ve aksü’l-amel harekâtına karşı müdebbir davranmak isteyen zihniyete hücum olduğuna kanaat hasıl olmuştur. 
Heyet-i hakime Hüseyin Cahid Bey’in müdafaanamesinin buna müteallik kısmında dediği gibi meselenin şu veya 
bu Heyet-i Vekile meselesi olmayıp memleketin selameti hususunda tedbir ve teyakkuz fikrine, zihniyetine hücum 
meselesi olduğuna kanidir. Hadisât-ı müteakibe ve mütezahire Cahid Bey’in bu hücumunun memleketin ne kadar 
zararına olduğunu maalesef pek aziz kanı bahasına isbat eylemiştir Binlerce şehide ve memleketimizin fakir menabi’-i 
maliyesinden milyonlarca liranın zıyaına mal olabileceği bedihi bulunan bir irtica’ ve aksü’l-amel hadisesi mevzu-ı 
muhakeme miyanında bi’l-vesile zikr olunurken Cahid Bey’in velev ki müdafaa maksadıyla olsun meseleyi şahıs 
meselesi haline getirmek isteyerek “eşhas arasındaki davalara İstiklal Mahkemelerinin karışamayacağını ve Heyet-i 
Vekile azasının ferden ikame-i dava edebilecekleri” kabilinden ifadât ile mugalataya tevessül etmesi ezher cihet merdud 
ve gayr-ı kabil görülmüştür.

l [lam]: Cahid Bey’in kendi rüfeka-yı tahririyesinin herhangi bir havadisi gazetenin mesleğine tevfik 
mecburiyetinde bulunduklarına ve bu mesleğin nazım ve hakimi sahib-i imtiyaz olduğuna dair vaki’ ifadeleri üzerine 
Tanin’in mesleği hakkında daha evvelde tekrar olunduğu vechle tedkikât icrasına
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mecburiyet hasıl olmuş ve bu tedkikât icra kılınmış idi. Cahid Bey müdafaanamesinde meslek meselesinin araştırılmasına 
itiraz ile “Engizisyon devrinden sonra medeni ve hür dünyada ve bi’l-hassaa hakimiyet-i halka müstenid bir demokrasi 
ve cumhuriyette mesleğe, fikre ceza yoktur” diyerek meslek hakkındaki tedkikât ile mahkemenin Engizisyon devrini 
açtığı ima-yı na-layığında bulunmuştur. Mahkeme ancak Cahid Bey’in kendi rüfekası tarafından vaki’ atf-ı cürm ve 
gösterilen lüzum üzerine tenvir-i vicdan ve kâffe-i muamelât-ı kanuniyeyi istikmal maksadıyla Tanin’in meslek-i 
neşriyatı hakkında tedkikâtta bulunmuş olduğundan gayr-ı varid, gayr-ı muhik ve İstiklal Mahkemelerine karşı 
husumet ve hürmetsizlik ifade eden bu tarz beyanâtı mumaileyh hakkında esbab-ı müşeddideden add olunmuştur.

m [mim]: Cahid müdafaanamesinde “Cumhuriyetçi değil miyim, laik değil miyim, din ile dünya işlerinin 
ayrılması taraftarı değil miyim, teceddüd aşığı değil miyim, demokrasi müdafii değil miyim?” tarzında kendisinden 
bâhis ve yekdiğerini takip eden suallerine heyet-i hakime bir insanın bu evsafta olması cürm işlemesine mani nam 
teşkil etmez. Mütalaasıyla mukabele eder.

n [nun]: Cahid Bey’in müdafaanamesinde “ceraim-i matbuat aleyhinde tarih-i neşrinden itibaren üç ay zarfında 
ikame olunmayan davaların istima’ edilemeyeceği” hakkındaki madde-i kanuniyeden bahis ile “cürmüm var ise bu cürm 
matbuat vasıtasıyla irtikab olunmuştur ve üç aydan fazla bir zaman geçtiğinden mahkum edilmemekliğim lazımdır.” 
diye uzun uzadıya bast-ı kelam eylemesi, mahkemece gayr-ı varid bir ihtimal üzerine bî-lüzum olarak tatvil-i kelamdan 
ibaret görülmüştür. Vazife ve salahiyetini müdrik olan heyet-i hakimenin makalât-ı sabıkaya müracaatla rüfeka-yı 
tahririyesi tarafından masdar-ı cürm olarak gösterilen Tanin sahibinin hüviyet-i siyasiyesi ve mevzu’-ı bahs davada 
kasd cürmünün vücud veya adem-i vücudu hakkında tedkikâtta bulunması elbette vicdanen ve usulen lazimeden idi.

v [vav]: Cahid Bey’in müdafaanamesinde bir taraftan memleketimizin rehberi adalet olduğunda hiç şüphe 
etmediğini söylerken, diğer taraftan İstiklal Mehakiminin kanun ile mukayyed olmadığı tarzında bir iddiayı bi’z-zat 
tertib ve tasni’ ederek bu müretteb iddia etrafında mütalaât serd etmesi ve kendisini mevzuât-ı kanuniyeden ve adalet 
mefhumundan baid bir hükme maruz imiş gibi göstermesi heyet-i hakimede mumaileyhin efkar-ı ammeyi tahrik için 
vesileler icad eylediği hakkında mütehassıl kanaati teyid ve takviye eylemiştir. Mahkemenin rü’yet eylediği bi’l-cümle 
deâvide Türkiye Büyük Millet Meclisi kavanîni ile hareketi pek tabii ve mecburi olduğu gibi ibtida-yı teşekkülünde de 
elli bin adedi memleket dahilinde neşr ve tevzi’ edilmiş olan beyannamelerle mahkemenin kanun ve adalet ve vicdan 
dairesinde ifa-yı vazife eyleyen bir divan olduğu ilan edilmişti.

Bütün efrad-ı milletçe malum olan bu hakikat muvacehesinde şayan-ı esef bir kalem manevrası ile İstiklal 
Mehakiminin kanun ile mukayyed olmadığı şeklinde bir bühtan tasni’ edilerek ona nazaran beyan-ı mütalaa olunması 
kanun ve vicdan dairesinde memleketin sükun ve selametinin hadimi olan İstiklal Mehakimine karşı vatanperverliğe 
tamamen münafi bir tecavüz teşkil ettiğinden bu da kendisi hakkında esbab-ı müşeddideden telakki olunmuştur.

Zat-ı davayı ber-vechi-bâlâ ariz ve amik tedkik eden heyet-i hakimemiz Hüseyin Cahid Bey’in Matbuat 
Kanunu’nun on yedinci maddesi mucibince ve nefy-i ebed cezasına mahkumiyetine ve cezasını Çorum’da ikmaline; 
maznunlardan Tanin Müdir-i Mesulü Muammer Bey’in müdür-i mesullerin gazetedeki salahiyetleri hakkında 
gazeteciler arasındaki usul ve teamül mucibince adem-i mesuliyet talebi varid görülmeyip kanun mevcut iken usul ve 
teamüle itibar edilemeyeceğinden Matbuat Kanunu’nun on dokuzuncu maddesinin üçüncü fıkrasına tevfikan iki sene 
hapsine; Tanin muharrirlerinden Nuri Bey’in mensup olduğu gazetenin mesleğine tevfik suretiyle tahrik-amiz şekilde 
yazılan havadisin muhbir ve muharriri olduğu Cahid, Baha, Kadri, Muammer Beylerin ifadeleri ve kendi ikrar ve 
itirafıyla sabit olduğundan kezalik Matbuat Kanunu’nun on dokuzuncu maddesinin üçüncü fıkrası mucibince iki sene 
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hapsine; cürmde iştiraki sabit olmayan ve gazetenin meslek-i siyasisinde dahl ve tesiri olmadığı anlaşılan Bahaeddin 
Bey’in beraetine ve Heyet-i Tahririye Müdürü Kadri Bey’in de müddet-i mevkufiyeti kâfi görülerek tahliye-i sebiline 
müttefikan ve suret-i katiyede karar verildi. 7/Mayıs/341

 Aza Aza Reis
 Aydın Mebusu Gaziayntab Mebusu Afyonkarahisar Mebusu
 Reşid Kılınç Ali Ali

Sıra Numarası : 31
Esas Numarası : 34

19/Mart/341 gecesi saat dokuz raddelerinde Topçular caddesinde Acem Rıza’nın kahvehanesinde Süleymaniye 
Ahz-ı Asker Şubesi yazıcılarından Hayrullah bin Ahmed’in üzerine hücum ederek darb ettikten sonra Hükümet 
aleyhinde tefevvühatta bulunup kendisinden Kürd olduğundan bahs ederek zabıtayı tahkir yollu beyanâtta bulunduğu 
iddiasıyla maznun Pötürgeli Yusuf oğlu Mustafa’nın fiil-i müddea bihe mücasereti evrak-ı tahkikiye ve zabıt varakası 
mündericâtı ve bi’n-niyabe ifadeleri ahz edilen şuhûdun şehadâtıyla sabit olduğundan Kanun-ı Umumi-i Ceza’nın yüz 
on dört maddesi mucibince bir sene müddetle hapsine müttefikan karar verildi. 10/Mayıs/341

 Aza Aza Reis
 Aydın Mebusu Gaziayntab Mebusu Afyonkarahisar Mebusu
 Reşid Kılınç Ali Ali

Sıra Numarası : 32
Esas Numarası : 39

Harekât-ı isyaniye lehinde propaganda da bulundukları iddiasıyla maznun: Mersin vilayetine tabi Elvanlı 
nahiyesinin Tece karyesinden Cemekli Kürd Eyüb ve Mersin vilayetinin Kal’a mahallesinden Kürd Ali Rıza ve 
Süleymaniye’nin Hurma nahiyesinden Seymenli karyesinden Kürd Mehmed ve Muş’un Kal’a mahallesinden Tahir 
oğlu Eşref haklarında cereyan eden muhakeme neticesinde: Merkumûnun fiil-i müddea bihe mücaseretleri sabit 
olamadığından beraetlerine ve kız kaçırmak meselesiyle alakadar olanlar hakkında tahkikat devam edilmek üzere 
mahalli müddei-i umumiliğine tezkere tastirine müttefikan 10/Mayıs/341 tarihinde karar verildi. 10/Mayıs/341

 Aza Aza Reis
 Rize Mebusu Gaziayntab Mebusu Afyonkarahisar Mebusu
 Ali Kılınç Ali Ali
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Sıra Numarası : 33
Esas Numarası : 25

24/Şubat/341 tarihinde Antalya’da Bektaşi ordusu teşkil etmek maksadıyla propaganda da bulunduğu iddiasıyla 
maznunun-ı aleyhima Erzurumlu Mustafa Çavuş ile Veli Dede haklarında cereyan eden muhakeme neticesinde: 
Mustafa Çavuş’a isnad olunan ordu teşkili cürmü mertebe-i bedahete îsal edecek delâil dest-res olunamamış ve 
yalnız kendisinin hile ve desise istimaliyle halktan para topladığı şuhûdun şehadâtı, zabıt varakası ve evrak-ı tahkikiye 
müeddasıyla sabit olmuş olduğundan, Kanun-ı Umumi-i Ceza’nın iki yüz otuz üçüncü maddesi mucibince iki sene 
müddetle hapsine ve diğer maznun Veli Dede’nin de fiil-i müddea bihe mücasereti sabit olamadığından beraetine ve 
sebeb-i aherle mevkuf değil ise, tahliyesine 10/Mayıs/341 tarihinde müttefikan karar verildi. 10/Mayıs/341

 Aza Aza Reis
 Aydın Mebusu Rize Mebusu Afyon Mebusu
 Reşid Ali Ali

Sıra Numarası : 34
Esas Numarası : 26
Öteden beri idare-i hazıra aleyhinde bulundukları ve hadisât-ı ahireden bi’l-istifade tahrikât ve teşfikât icrasıyla ifsadâta 
devam ve ahali arasında nifak ve şikak tevlidi gayesiyle dini alet eyledikleri beyanıyla Heyet-i Vekilece mahkememize 
tevdi’lerine karar verilmiş olan Menemen sakinlerinden Şamlı Süleyman Sırrı, Kudüslü Şeyh Selim, Erzurumlu 
Ziya, Ergirili Mustafa, Menemenli Çerkez Hurşid, Menemenli Sadık Efendilerle Mehmed Ağa’nın icra kılınan 
muhakeme-i aleniyeleri neticesinde: Bunlardan Yunan işgali ve istila-yı askerisi hengamında ve bu işgal ve istilanın 
devamı esnasında Menemen Belediye Riyaseti Yunan memurîn-i mülkiye ve askeriyesini memnun ve hoşnut edecek 
bir şekilde ifa eylemiş olan ve Venizelos’un Atina’da cerh edilmesi münasebetiyle Menemen’de yapılan ayin-i ruhaniye 
papazlarla beraber iştirak eden Kral Konstantin’i istikbal için İzmir’e kadar azimet ve işgal mıntıkasının muhtariyeti 
lehinde nutuk irad ve mazbata imza eyleyen Şamlı Süleyman Sırrı Efendi’nin kaza dahilinde daiye-i nüfuz ve tagallüb 
ile halk arasında suret-i daimede ilka-yı nifak âmâl ve makâsıd-ı şahsiyesini temin için harici, dahili her türlü siyasetten 
istifade ile me’luf olduğu ve ahiren dahi Yunan işgali zamanındaki rüfeka-yı mesaisi ile huzur ve sükunu ihlale ve 
halkı idare-i hazıradan tenfire matuf bir şebeke-i şuriş ve fesad teşkil ederek tahrikâtta bulunduğu, diğer maznun 
Erzurumlu Ziya Efendi’ye gelince: Bunun da kezalik Yunan işgal ve istilası zamanında Belediye katib ve müfettişi 
sıfatıyla Şamlı Süleyman Sırrı Efendi’nin harekâtına iştirak eylediği ve üç yüz yirmi sekiz senesinde Hürriyet ve İtilaf 
Fırkasına bütün Menemen kazası dahilinde bir tek fert olarak kayd edilip İstiklal Harbi’nin bidayetlerinde mülga 
Bâb-ı Ali’nin Esbak Dahiliye Nazırlarından Reşid Bey’e hitaben ve hatt-ı destiyle muharrer mektubunda (Dahiliye 
Nezaret-i Celilesi huzur-ı samisine maruz-ı çakerânemdir Mehamm-ı Umur-ı Devletleri arasında bu gibi tasdiatın 
cüretkarlıktan madud olduğu şüphesiz ise de Efendimizin meçhulü olmak bendegân-ı devletleri için nasıl bir musibet 
ise vatanına velev murane olsun ifa-yı hizmetten mehcur kalmakta insanlar için öyle bir bedbahtlık olduğundan, hak-i 
pây-ı devletlerine müracaatım zerrâtın güneşe olan incizabât-ı tabiiyesi kabilinden olmakla işbu ceraimden dolayı 
aff olunacağım la-reyb  ve bî-gümândır. Binaenaleyh Aydın vilayet-i celilesi valilik makamı yed-i kudret nikab-ı 
âsafanelerine tevdi’ buyurulduğu 328 tarihinde evvelce uğradığım avakıb-ı elimeye dair takdim ettiğim müdellel istid’a 
mündericâtı tahkikat-ı devletleriyle hakaik-i sabite misillü vasıl-ı mertebe-i sübut olarak adaletin tasabbuâtı hakk-ı 
çakeranemde tatbik buyurulacağı vaadini şeref-taalluk etmiş ve bendegan-ı samileri a’dadına dahil olmuştum. Hayıf ki 
şekl-i hükümetin suver-i malumede tebdilinden umur-ı
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idare-i devletin eyadi-i itisab-ı ittihadlarına geçmesi üzerine emel-i ahz-ı sâr bi’t-tabi’ vakt-i merhune muallak kaldı. 
Her gününde başka bir şekl-i muhavvifde vatanın, milletin ilga olunduğu varta-i felaketten hisseme isabet eden miktarı 
sekiz senedir kemal-i metanetle taşıyorum. Hatta biri Mahmud Şevket Paşa’nın keyfiyet-i katlinden diğeri de Harb-i 
Umumi’nin üçüncü senesi evailinde Musul’da tertib ettiğim isyan cürmünden iki defa idama mahkum edilmekliğim 
bile azmime halel veremedi. Bir mucize kabilinden olarak zindanlardan firarlara müyesser olması ile ferda-yı devr-i 
meş’umun şahidi oldum. Acaba vakt-i merhun hulûl ve duhûl etti mi? Son senenin hadisatını mu’lin Hürriyet ve İtilaf 
Fırkası Merkez-i Umumisine takdim ettiğim raporlar isbat eder ki vatan ve millet namına ölmek kadar kulunuza 
hiç bir saadet mutasavver değildir. Bu da kulunuz için bir gaye bir imandır. Gayeye vusul için her meşru’ fırsattan 
istifade eylemek mecburiyetindeyim. Maahaza milletin heyet-i umumiyesini teşmil edip (kuvve-i milliye) namını 
alet-i zulm ederek devlet ve milleti yeni baştan gayya-yı izmihlale sürüklemeğe kıyam eden Soma, Akhisar, Balıkesir 
cihetlerinde icra-yı şekavet ve hıyanet eden kuvve-i bagiyenin ber-mucib-i ferman-ı hümayun ve fetva-yı şerife tenkil 
ve te’dibi zımnında ulema ve mütehayyizan-ı memleket tarafından sadaret-i uzmâya telgrafla arz olunduğu üzere 
burada tarafımdan ihzar olunup emre amade kuvvetle hareketime müsaade buyurulmasını arz ve istirham eylerim) 
cümleleriyle mâye-i asliye ve zihniyet-i fesadiyesini ibraz etmiş olup tevkifine tekaddüm eden eyyam-ı ahirede dahi 
“Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası Reisi ve İstanbul Mebusu Kazım Karabekir Paşa Hazretlerine” serlevhasını 
muhtevi olarak yazıhanesinin taharrisinde bulunan ve kendisi tarafından yazıldığını ikrar ve itiraf edilen na-tamam 
mektup müsveddesinde de “istirdad-ı mesuddan şimdiye kadar geçen iki buçuk sene zarfında memleketimizin muhtaç 
olduğu ümran ve terakkiyat namına bir hatvenin bile atılamaması ve kâffe-i şuubât-ı idarede bariz ve bahir bir surette 
cebr ve tahakküm usullerinin ve bi’l-hassa şiddet politikasının tercihan kabul edilmesi hasebiyle Hükümet denilen 
şahs-ı manevinin nüfuz ve kudreti devr-i istibdadın şekl-i idaresi derekesine indirilmiştir. Binaenaleyh bu babdaki 
keşif ve tahminimiz tahakkuk ederek istibdad-ı idareye karşı hür ve terakkiperver fikirlerin isyanıyla [Terakkiperver 
Cumhuriyet] Fırkası afâk-ı siyasiyât-ı umumiyeyi istila eden istibdad bulutlarını parçalayıp…” cümlelerini yazarak 
itmamına vakit bulamadığı ve kıdemli bir hürriyet ve itilafçı hain bir Yunan hadimi ve Kuva-yı Milliye aleyhtarı ruhuyla 
bugünkü halk ve cumhuriyet idaresinde dahi bir âmil-i mefsedet ve hıyanet olmak üzere teşebbüsâtına devamdan geri 
kalmadığı ve kezalik Süleyman Sırrı Efendi gibi mahalli ve umumi huzur ve sükunu ihlale ve idare-i hazırayı taklib ve 
ıskata sai bulunduğu; diğer maznun Kolcu denilmekle maruf Mehmed Ağa’nın kezalik Yunan işgal-i askerisi esnasında 
Belediye Azası sıfatıyla diğer iki maznunun mesaisine iştirak eylediği ve zımnında teşkil edilmiş olan şebeke-i şuriş ve 
fesada dahil bulunduğu ve ahiren Menemen’de bir Cuma namazı eda olunurken farz ile sünnet rekatları arasında kıyam 
ve eda-yı salat ile meşgul halka hitab ile Yunan İdaresiyle İdare-i Cumhuriye’yi Yunan idaresi lehine mukayese yollu 
bir mev’iza iradına mücaseret eylediği: Gerek huzur-ı mahkemede bi’l-muvacehe ve gerek mahallinde bi’l-istinabe 
muhallefen istima’ kılınan şuhûdun ifâdatı ve mahkemenin tedkikâtı ile rehîn-i mertebe-i sübut olduğu bunlardan 
mücrimiyetleri tebeyyün eden Şamlı Süleyman Sırrı ve Erzurumlu Ziya Efendilerin Kanun-ı Ceza-yı Umumi’nin 
muaddel [55] elli beşinci maddesi mucibince on beşer sene kürek cezasına mahkumiyetlerine ve cevâmi-i şerifede vaaz 
ve hitabete salahiyet-i resmiyesi olmadığı halde halkın ibadetini ihlal ile ifsadatta bulunan Mehmed Ağa’nın Kanun-ı 
Ceza-yı Umumi’nin muaddel altmış dördüncü maddesine tevfikan iki sene müddetle nefy cezasına mahkumiyetine 
ve müddet-i cezaiyesini Niğde’de ikmaline ve diğer maznunların mabihi’l-iddia olan ef ’ale iştirak ve ictisarları delâil-i 
kanuniye ile sabit olamadığından beraetlerine ittifakla ve suret-i katiyede karar verildi. 12/Mayıs/341

 Aza Aza Reis
 Aydın Mebusu Gaziayntab Mebusu Afyonkarahisar Mebusu
 Reşid Kılınç Ali Ali
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Sıra Numarası : 35
Esas Numarası : 30

Bağçe Kazası Müstantikliğinden aidiyet kararıyla vürud ile asker firarilerinden olup kendilerini takip ve derdeste 
şitâbân olan jandarma müfrezesine karşı silah istimal ederek efrad-ı mezkureden birinin bir re’s esbini itlaf eyledikleri 
iddiasıyla maznunun aleyhim olan Osmaniye vilayetinin Bağçe kazasının Çamiçi karyesinden Kart Mehmed oğlu 
Köse Halil ve biraderi Avcı Mehmed ve Karacaviran karyesinden İsmail Ökkeş’in hizmetçisi Çökelek Mehmed ve 
akab-ı vukuatta maznun-ı merkumûnu ef ’ali mesrudelerinden tebriye ettirmek maksadıyla müsademeye dair tanzim 
edilecek zabıt varakasını mütecasirlerin meçhulü’l-hüviye olduklarından bâhis bulunduğunu taleb ederek Müfreze 
Kumandanını tahrif-i muameleye davet eylediği iddiasıyla kezalik maznun bulunan İsmail Ökkeş haklarında icra 
kılınan muhakeme neticesinde: Maznunlardan Avcı Ömer’in vazife-i vataniyesini ifaya davet olunduğu halde icabet 
etmeyerek uzun müddet hal-i firarda kaldığı ve kendisini şitab eden jandarma müfrezesine istimal-i silah eylediği gerek 
şuhûdun şehadâtı ve gerek zabıt varakası müeddası gibi delâil-i katiye ile mertebe-i sübuta vasıl olduğundan merkumun 
İstiklal Mehakimi Kanunu’nun üçüncü maddesinin (A) fıkrasına tevfikan idamına ve Köse Halil’in müsademede 
mevcut olduğu anlaşılmakta ise de istimal-i silah eylediği hakkında kanaat-bahş-i vicdan olacak derece i’ta-yı hükme 
medar olacak edille ve emareye dest-res olunamamış olduğundan merkumun kanun-ı mezkurun aynı maddesinin aynı 
fıkrasına tevfikan on beş sene kürek cezasına mahkumiyetine ve Mehmed’e elli değnek darbıyla ba’de’t-terhis on iki ay 
hidemât-ı şakkada istihdamına ve Ökkeş İsmail’in mabihi’z-zanna ictisarına dair edille ve emare-i kanuniyeye dest-res 
olunamadığından beraetine müttefikan ve suret-i katiyede karar verildi. 13/Mayıs/1341

 Aza Aza Reis
 Aydın Mebusu Gaziayntab Mebusu Afyonkarahisar Mebusu
 Reşid Kılınç Ali Ali

Sıra Numarası : 36
Esas Numarası : 49

İcabı bi’l-müzakere: Dini alet ederek Hükümet-i Cumhuriye aleyhinde halkı tahrik ettiği iddiasıyla maznunun 
aleyh Battal Gazi ile merkum hakkındaki ihbarnameyi tanzim edip şahit sıfatıyla malumatına müracaat olunan ve 
inde’l-muhakeme ihbarnamesi mealinin müretteb ve musanna’ olduğu anlaşılmakla maznun mevkufen dahil-i dava 
edilen Kırşehirli Meclis-i Umumi azasından Şevket haklarında cereyan eden muhakeme-i aleniye neticesinde: Battal 
Gazi’nin kendisine isnad edilen ef ’ale mücaseret eylediğine dair bir güna delâil-i kanuniyeye dest-res olunamadığından 
mabihi’l-maznuniyeti olduğu ef ’alden beraetine ve sebeb-i ahere mebni mevkuf değilse derhal tahliyesine Şevket’in ise 
ihbarı musanna’ ve eser-i gayz ve garaz olduğu ve işbu müretteb ihbarname mündericâtının sıhhatine heyet-i hakimeyi 
iknaa ve bi’n-netice iğfale mücaseret ettiği ve yalan yere eda-yı şehadet ve yemin eylediği tahakkuk ve tezahür etmesine 
ve merkumun da Battal Gazi hakkındaki isnadâtının iftira mahiyetinde bulunmasına ve mahiyet-i isnadın mücazât-ı 
terhibiyeyi müstelzim ef ’ale taalluk eylemesine binaen yalan yere yemin ve şehadette bulunması sebeb-i şiddet addiyle 
ber-mucibi taleb Kanun-ı Ceza-yı Umumi’nin (213) üncü maddesinin fıkra-i mahsusasına tevfikan ba’de’t-teşhir beş 
sene müddetle küreğe konulmasına suret-i katiyede vicahen ve müttefikan karar verilerek tefhim kılındı. 14/Mayıs/341

 Aza Aza Reis
 Aydın Mebusu Gaziayntab Mebusu Afyonkarahisar Mebusu
 Reşid Kılınç Ali Ali
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35 numaralı karara zeyldir.
Bağçe kazasının Çamiçi karyesi ahalisinden hizmet-i askeriyeden firar ve jandarma müfrezesine karşı silah 

istimaliyle dört saat müsademede bulunmak cürmüyle kurşuna dizilmek suretiyle idamına mahkememizce karar 
verilen Avcı Ömer’in ıslah-ı hal aden takımdan olduğuna kanaat-ı vicdaniye hasıl olduğundan, İstiklal Mehakimi 
Kanunu’nun üçüncü maddesinin (A) fıkrasının heyet-i hakimeye verdiği salahiyet ve Büyük Millet Meclisi nam-ı 
âlisine işbu idam cezasının müebbed küreğe tahviline müttefikan karar verilmiştir. 14/Mayıs/1341

 Aza Aza Reis
 Aydın Mebusu Gaziayntab Mebusu Afyonkarahisar Mebusu
 Reşid Kılınç Ali Ali

Sıra Numarası : 37
Esas Numarası : 28

Bir buçuk seneden beri Türk Ordusunda müstahdem zabitan ve efradı Irak’a sevk ederek Ordu-yı Millî'nin 
tenkis-i kuvasına çalışmak maddesinden maznunun aleyh Bağdadlı Attarzade Seyyid Hüseyin ve merkumun 
harekâtına iştirak ederek ordudan iftirak teşebbüsünde bulunmakla keza maznunun aleyh Binbaşı Musullu Selim 
Efendi haklarında icra kılınan muhakeme-i aleniye neticesinde: Bunlardan Seyyid Hüseyin’in mabihi’l-maznuniyeti 
olduğu ef ’ale mücaseret eylediği inde’t-taharri elde edilen bir takım evrak ve mekâtîb mündericâtı ve memuriyet-i 
mahsusa ile İstanbul’a gelen sabık Erkan-ı Harb Kaymakamlarından el-yevm Irak ordusu emrinde müstahdem Taha 
Efendi ile bu kabil faaliyetler nokta-i nazarından temas ve münasebette bulunmasının anlaşılması ve iane namıyla 
bir cemiyet-i mahsusa tarafından Irak’ta toplanmış olan parayı bir takım zabıtana tevzi’ ettiğinin tahakkuk etmesi ve 
müevvelen ikrar ve itirafları delaletleriyle anlaşılmış olduğundan memleketin muhtaç bulunduğu sükun ve istikrarı 
ihlale matuf olan bu fiil-i hareketinden dolayı maznunun aleyh merkumun mücrimiyetine ve Türk tebeasından olduğu 
halde hükümet-i mahalliyeye ihbar-ı keyfiyet etmeksizin, ecnebi bir devlet hizmetini kabul eylediği anlaşılmasına 
binaen Tabiiyet Kanunu’nun altıncı maddesine müzeyyel kanunun birinci fıkrasına tevfikan Türk tabiiyetinden ıskatına 
ve hudud-ı millî haricine def ’ ve ihracına, Binbaşı Selim Efendi’nin de Seyyid Hüseyin’le Irak’a gitmek üzere mev’ud 
dört yüz liraya mahsuben iki yüz lira alması ve muhaberât-ı müteaddidesinin tedkiki neticesinde: 

Müdafaa-i Milliye Ordu Dairesindeki vazifesi üzerinde bulunduğu halde Seyyid Hüseyin ile temasa girdiğinin 
tebeyyün etmesi hasebiyle silk-i celil-i askerisi ve vazife-i memuresiyle kabil-i telif olmayan bu kabil harekâtından 
dolayı Hıyanet-i Cürmiye Kanunu’nun yedinci maddesi mucibince altı ay hapsiyle mücazâtına ve Kanun-ı Ceza-yı 
Askeri’nin iki yüzüncü maddesi fıkra-i mahsusasına tevfikan silk-i askeriden tardıyla ve Tabiiyet Kanunu’nun altıncı 
maddesine tevfikan ecnebi bir devlet hizmet-i askeriyesine girmeyi kabul etmesinden dolayı, kezalik Selim Efendi’nin 
de Türk tabiiyetinden ıskatına ve altıncı maddeye müzeyyel mevadd-ı kanuniyenin dördüncü fıkrasına tevfikan 
merkumun da hudud-ı millî haricine ihracına vicahen ve müttefikan karar verildi. 14/Mayıs/341

 Aza Aza Reis
 Aydın Mebusu Gaziayntab Mebusu Afyonkarahisar Mebusu
 Reşid Kılınç Ali Ali
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Sıra Numarası : 38
Esas Numarası : 44

23/Nisan/341 îd-i millisi dolayasıyla Gelibolu’da Hükümet Dairesiyle Polis Dairesi arasında resmen keşide edilen 
ve timsal-i hükümet olan bayrağı kasatura ile ve hakaret maksadıyla yırttığı iddiasıyla maznunun aleyh olup mahalli 
mahkemesinin 21 Nisan 341 tarihli tevkif müzekkeresiyle taht-ı tevkife alınarak 29/Nisan/341’de kefaletle tahliyesi 
icra kılınan ve cürmünün nev’ ve mahiyeti itibariyle 30/Nisan/341 tarihli telgrafla merkumun evrak-ı muhakemesinin 
aidiyet kararıyla beray-ı muhakeme gönderilmesi müddei-i umumilik tarafından bildirilerek mahfuzen sevk olunan 
Gelibolu’da Muhami Ali Niyazi mahdumu Sanih’in icra kılınan muhakeme neticesinde maznun-ı merkum Sanih’in 
fiil-i müddea bihe mücasereti bidayeten tanzim kılınan zabıt ve evrak-ı tahkikiye mündericâtına munzam şuhûdun 
bi’n-niyabe ahz olunan ifadeleri ve huzur-ı mahkemede maznunun müevvelen vaki’ olan ikrarı delaletiyle sabit olmuş 
olduğundan İstiklal Mehakimi Kanunu’nun üçüncü maddesinin “C” fıkrası delaletiyle hareketine temas eden Kanun-ı 
Ceza’nın “65” inci madde-i kaimesine tevfikan altı mah müddetle hapsine mütûn-ı kanuniye kıraatıyla ekseriyetiyle 
karar verildi. 16/5/341

 Aza Aza Reis
 Aydın Mebusu Gaziayntab Mebusu Afyonkarahisar Mebusu
 Reşid Kılınç Ali Ali

Sıra Numarası : 39
Esas Numarası : 20

Mart’ın yirmi üçüncü günü Balya’da Arımağara marangozhanesine giderek orada çalışmakta olan ameleye 
İstanbul’dan geldiğini harb olması dolayısıyla vapurların işlemediği ve Kürdlerle harb olacağı ve Cumhuriyet 
Ordularından bazılarının iltihak edeceğini duyduğunu söylemesi üzerine harekâtı şayan-ı dikkat görülen maznun-ı 
merkum derdest edilerek elinde mevcut torbada Siret-i Nebevi ve buna mümasil kitaplar ile sarık ve saire mevcut 
olduğunu ve kendisinin muayyen mahall-i ikameti bulunmaması calib-i dikkat görüldüğü cihetle mahkememize sevk 
edilmek üzere müddei-i umumiliğe tevdi’ ve müddei-i umumiliğin “20” esas numaralı evrak-ı tahkikiye ile birlikte 
mahkememize sevk edilen ve cereyan eden muhakeme-i aleniye neticesinde: Maznun Kara Ali oğlu Hüseyin’in 
Balya’da marangozhaneye gittiği ve oradaki ameleyi Kürdlerin hilafet için harb ettiklerini ve Cumhuriyet ordularından 
bazılarının onlara iltihak ettiğini söyleyerek halkı adem-i itaate teşvik eylediği inzibat ve emniyet-i memlekete 
tehlike iras edecek surette beyanâtta bulunduğu evrak-ı tahkikiye ve zabıt varakası ve istinabe suretiyle ifadeleri 
alınan şahitlerin şehadâtıyla sabit bulunmuş olmakla hareketine temas eden Kanun-ı Ceza-yı Umumi’nin “64”ncü 
maddesinin muaddel zeyl-i sanisi mucibince altı ay hapsine ve kendisinden beş lira ceza-yı nakdi ahzına müttefikan 
karar verildi. 16/Mayıs/341

 Aza Aza Reis
 Aydın Mebusu Rize Mebusu Afyonkarahisar Mebusu
 Reşid Ali Ali
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Sıra Numarası : 40
Esas Numarası : 24

Dini siyasete alet etmek maddesinden maznunun aleyhima olduğundan Beyşehri’nin Manastır karyesinden 
Şakir Hoca ile Huğlu karyesinden Mustafa’nın mabihi’z-zanlarına ictisarlarına dair delâil ve emarât-ı kanuniyenin 
adem-i mevcudiyetlerinden beraetlerine vicahen ve müttefikan karar verildi. 17/Mayıs/341

 Aza Aza Reis
 Aydın Mebusu Gaziayntab Mebusu Afyonkarahisar Mebusu
 Reşid Kılınç Ali Ali

Sıra Numarası : 41
Esas Numarası : 51

Takrir-i Sükun Kanunu’na muhalif harekette bulunmakla maznun ve müddei-i umumiliğin 51 esas numaralı 
evrak-ı tahkikiyesiyle mahkemeye tevdi’ olunan Kürdoğulları’ndan Emin oğlu üç yüz on altı tevellüdlü Mehmed’in 
cereyan eden muhakeme-i aleniye neticesinde: Maznun Emin oğlu Mehmed hakkında mahallinden sorulan istinabe 
talimatındaki şahitlerin ifadeleri ve tahkikat-ı saireden maznun-ı merkumun fiil-i müddea bihe mücasereti sabit 
olamadığından beraetine ve sebeb-i aherle mevkuf değil ise tahliyesine müttefikan karar verildi. 20/Mayıs/341

 Aza Aza Reis
 Reşid Kılınç Ali Ali

Sıra Numarası : 42
Esas Numarası : -

26 karar ve 31 esas numaralı karara zeyldir. 
Asker firarisini firari olduğu halde hane ihfa ve yataklık etmek maddesinden gıyaben on seneye mahkum edilen 

Gaziayntablı Sükkânzade Hüseyin Efendi’nin vicahen icra kılınan muhakeme neticesinde: Fiil-i mezkura mücaseret 
eylediğine dair edille ve emarâta dest-res olunamadığından beraetine ve sebeb-i aherle mevkuf değilse tahliyesine 25/
Mayıs/341 tarihinde karar verildi. 25/Mayıs/341

 Aza Aza Reis
 Aydın Mebusu Gaziayntab Mebusu Afyonkarahisar Mebusu
 Reşid Kılınç Ali Ali

Sıra Numarası : 43
Esas Numarası : 53

Yabanabad Ahz-ı Asker Kalemi yazıcılarından olup şubesinden firar ve nam-ı ahere nüfus tezkiresini istimal ile 
İzmir’e azimet ve bi’l-ahire Midilli’ye geçerek Türkiye’den teb’id edilmiş olan rüesâ-yı muhalifîn ile temasta bulunduğu 
iddiasıyla maznunun aleyh İsmail Hakkı Bey mahdumu üç yüz on altı tevellüdlü Ali Niyazi hakkında icra kılınan 
muhakeme neticesinde merkumun asker firarisi olarak hudud-ı millî haricine çıkmış orada asker firarileri ile temas 
ederek tekrar avdet etmesi sabit olduğundan askerden firar ve sahte nüfus tezkeresi istimali bi’l-hassa seferberlik 
anında bir cürm-i kanuni-i askeri teşkil eylediğinden Askeri Ceza Kanunu’nun “129” uncu maddesi delaletiyle İstiklal 
Mehakimi Kanunu’nun üçüncü maddesinin (A) fıkrasına tevfikan beş sene küreğe mahkumiyetine müttefikan karar 
verildi. 25/Mayıs/341

 Aza Aza Reis
 Aydın Mebusu Gaziayntab Mebusu Afyonkarahisar Mebusu
 Reşid Kılınç Ali Ali
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Sıra Numarası : 44
Esas Numarası : 64

Komünistlik lehinde neşriyatta bulunduğu iddiasıyla maznunun aleyh Burusa’da münteşir Yoldaş Gazetesi 
Müdir-i Mesulü ve sahibi İbrahim Hilmi Efendi hakkında icra kılınan muhakeme neticesinde işbu davanın taalluku 
hasebiyle aynı gayeye matuf neşriyatta bulunan “48” esas numarasında mukayyed [Bir Mayıs nedir?] unvanlı makale 
neşr etmek suretiyle tahdiş-i ezhanı mucib harekâtta bulunmaktan maznunun aleyh Amele Teali Cemiyeti azasından 
Şevki Efendi ve rüfekasına ait dava ile tevhiden icra-yı muhakemesine karar verildi. 26/Mayıs/341

 Aza Aza Reis
 Aydın Mebusu Gaziayntab Mebusu Afyonkarahisar Mebusu
 Reşid Kılınç Ali Ali

Sıra Numarası : 45
Esas Numarası : 65

Hükümet-i mahalliyece kayıt ve tesbit edilen vesait-i nakliyesini seferberliğin ilanını müteakib taleb vukuunda 
ahara tevdi’ etmek suretiyle ketm ve ihfa etmek maddesinden dolayı maznunun aleyh Aksaray vilayetinin Kergi 
mahallesinden Duman oğlu Ali ve vesait-i mezkureyi kabul ve kaçırmak suretiyle ihfa etmekten keza maznunun aleyh 
Mustafa Çavuş haklarında icra kılınan tahkikatı havi evrak Aksaray vilayetinin 16/5/341 tarihli tahriratıyla bi’l-vürud 
müddei-i umumilik memuriyet-i aliyesinden 25/5/34l tarih ve “65” esas numaralı iddianamesiyle mahkemeye tevdi’ 
kılınmakla evrak-ı tahkikiye ve teferruat-ı sairesi ve müddei-i umumilik iddianamesi tedkik olundu. Evrak miyanında 
mevcut Beşinci Kolordu Kumandanlığının tezkeresinde meselenin İstiklal Mahkemesine aidiyeti muttali’ kılınmakta 
ise de İstiklal Mehakimi Kanunu’nun üçüncü maddesinin (H) fıkrası Askeri Ceza Kanunu’na müzeyyel 21/Eylül/330 
tarihli Kanun-ı Muvakkatin birinci maddesi muaddel 2/Mart/331 tarihli kanunda musarrah ceraimi rü’yet etmekle 
mükellef olup kanun-ı mezkur mündericâtı vesait-i nakliye komisyonlarıyla vesait-i mezkurenin celb ve cem’inde su-i 
istimalâtı görülen memurîn-i devlet hakkında olup efrad-ı ahali hakkında bir müracaat mevcut olmamasına nazaran 
şu suretle Kolordu Kumandanlığının tezkeresi mündericâtı gayr-ı varid görülmekle ber-mucib-i iddianame merkumân 
hakkındaki işbu davanın ait olduğu mehakimde rü’yet ve intacı için evrak-ı mezkurenin mahalline li-ecli’l-irsal 
müddei-i umumilik memuriyeti aliyesine tevdiine bi’l-ittifak karar verildi. 28/Mayıs/341

 Aza Aza Reis
 Aydın Mebusu Gaziayntab Mebusu Afyonkarahisar Mebusu
 Reşid Kılınç Ali Ali



62

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı



63

İkinci Dönem Ankara İstiklal Mahkemesi

Sıra Numarası : 46
Esas Numarası : 60

İstiklal Mahkemesince derecât-ı muhtelifede hapse mahkum edilen Eyüblü Arab Halil ile Trabzonlu Laz 
Osman’ı Bozok ve Kırşehri Hapishanelerine sevk ve teslime memur edildikleri halde mahkum-ı merkumândan 
rüşvet almak ve beraberce îş ve işret etmek suretiyle firar ettirdikleri iddiasıyla maznunun aleyhim Ankara süvari 
müfrezesi çavuşlarından Kastamonulu Raif oğlu Bahaeddin Çavuş, Bâlâlı Ali oğlu Muslih Onbaşı ve nefer Kasım oğlu 
Feyzi, Mustafa oğlu Emin ile mahpus oldukları odadan firar eden Eyüblü Arab Halid ve Laz Osman’ın cereyan eden 
muhakeme-i aleniye neticesinde: Maznun-ı merkumûndan Bahaeddin Çavuş’un mahkum Halid ile beraber Keskin’de 
şehre çıkarak dolaştıkları hatta birlikte bir umumhaneye giderek eğlendikten sonra aldıkları rakı ile muhafazalarına 
tahsis edilen odaya gelerek orada diğer neferlerle birlikte işret ettikleri yalnız bunlardan Muslih Onbaşı’nın işret istimal 
etmediği ve hatta işret esnasında dışarı çıktığı ve gece nöbetinde nöbetçi kalan nefere ale’l-usul teslim muamelesi 
Bahaeddin Çavuş tarafından yaptırılmadığı ve maznunların ellerindeki kelepçelerin Ankara’dan hareketten bir 
müddet sonra çözüldüğü maznun-ı merkumânın vaki’ olan ifadeleri ve mahkum Eyüblü Arab Halid’in itirafâtıyla 
anlaşılmakta bulunmasına ve zabıt varakası ve Keskin Jandarma Kumandanlığı raporunda da maznun-ı merkumun 
mahkumları mahall-i mahkumiyetlerine nakl ederken gösterdikleri hilaf-ı usul ve nizam kayıtsızlık ve teseyyüb fiili 
sabit olduğundan, kendilerinin asker olmaları nazar-ı dikkate alınarak hareketlerine tevafuk eden Kanun-ı Ceza-
yı Askeri’nin “95” inci maddesi delaletiyle Kanun-ı Ceza-yı Umumi’nin “117” nci maddesi mucibince Bahaeddin 
Çavuş’un üç sene ve Muslih Onbaşı’nın altı ay hapsine ve nefer Kasım oğlu Feyzi ve Mustafa oğlu Emin’in de birer 
sene hapisleriyle cümlesinin jandarma silkinden tardlarına ve iki sene hapse mahkum bulunan Eyüblü Arab Halid’le 
beş sene küreğe mahkum edilen Laz Osman’ın mahall-i hapisten firarları cürm-i kanuni teşkil ettiğinden Kanun-ı 
Ceza-yı Umumi’nin yedinci maddesi mucibince Eyüblü Halid’in mahkumiyetine bir sene ilavesiyle üç sene hapsine 
ve Laz Osman’ın mahkumiyetine iki sene ilavesiyle yedi sene küreğe mahkumiyetine, Arab Halid’in Kırşehri ve Laz 
Osman’ın Bozok ve diğerlerinin de Ankara Hapishanesinde müddet-i mahkumelerinin geçirilmesine ve haklarında 
iddia edilen rüşvet fiili usulen sabit olamadığından bu cihetten beraetlerine müttefikan karar verildi. 30/Mayıs/341

 Aza Aza Reis
 Aydın Mebusu Gaziayntab Mebusu Afyon Mebusu
 Reşid Kılınç Ali Ali

Sıra Numarası : 47
Esas Numarası : 59

Nisan ayının üçüncü Pazartesi günü saat iki raddelerinde İstanbul’da Eminbey mahallesinde, Tavşantaşı 
caddesinde Halil Paşa arsası önünde sabıka-i mükerrere ashabından olup taharri edilmekte iken derdestine teşebbüs 
eden Polis Merkezi taharri memurlarından 1141 numarada mukayyed Hasan Basri Efendi’yi yere yuvarlayıp elinden 
tabancasını almak ve mezkur tabanca ile polis memurunu kurtarmaya gelen Seza Hanım’a endaht ederek hafif surette 
mecruhiyetine sebebiyet vermek ve derdestine teşebbüs eden Bayezid noktasında memur 2304 numarada mukayyed 
Hasan Fehmi Efendi’ye hamil olduğu kamayı teşhir ederek Takrir-i Sükun Kanunu’na muhalif harekette bulunmakla 
maznun Burusa’nın Pazarköy karyesinden Şükri oğlu Mustafa’nın cereyan eden muhakeme-i aleniye neticesinde: 
Maznun-ı merkumun fiil-i müddea bihe mücasereti şuhûdun şehadâtı ve kendisinin ikrarıyla sabit olduğundan ef ’al-i 
sairesinin hakkında sebeb-i şiddet add olunmak üzere Kanun-ı Ceza-yı Umumi’nin “113” üncü madde-i muaddelesi 
mucibince iki sene müddetle hapsine müttefikan karar verilerek tefhim kılındı. 30/Mayıs/341

 Aza Aza Reis
 Aydın Mebusu Gaziayntab Mebusu Afyon Mebusu
 Reşid Kılınç Ali Ali
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Sıra Numarası : 48
Esas Numarası : 63

Üç yüz kırk bir senesi Nisan ayının yirmi beşinci Cuma günü on iki yaşında bulunan Artin isminde bir çocuğu 
sokak ortasında öpmek gibi fiilen sarkıntılık ve bu hali bi’l-müşahade takip eden bir kadına lisanen harfen-dazlık ve 
bila-sebeb komisyoncu Vanlı İbrahim Bey’i darb ve mumaileyhin Medeniyet Kıraathanesi’ne firar ve ilticası üzerine 
mezkur kıraathanedeki kesana sebt ile beraber rovelver teşhiriyle tahvif ve vuku’ bulan ihbar üzerine tahkik-i keyfiyet 
zımnında gelen polis memuru Ali Rıza Efendi’nin dahi kadr ve haysiyet-i memuresine nakise iras edecek surette 
tahkir ve darbe cüret eylemek suretiyle Takrir-i Sükun Kanunu’na muhalefet eyledikleri iddiasıyla maznunun aleyhim 
sabıkalı güruhundan, polislikten matrud Şükri oğlu Abdurrahman, Selanikli Mustafa bin İsmail Hakkı ve Midillili 
Danyal oğlu Osman’ın cereyan eden muhakeme-i aleniye neticesinde: Maznun-ı merkumûnun fiil-i müddea bihe 
mücaseretleri istintaken ifadeleri alınan şahitlerin şehadetlerinden ve zabıt varakası müeddasından ve kendilerinin 
sarhoş oldukları ve ne suretle hareket ettiklerini bilmediklerini beyan suretiyle müevvelen ikrarlarıyla sabit olduğundan 
bu hususta mücrimiyetlerine ve hareketlerine temas eden Kanun-ı Ceza-yı Umumi’nin “113” üncü maddesi mucibince 
Midillili Osman’ın sabıkalı olması esbab-ı müşeddideden addiyle iki sene hapsine ve yalnız kendisinin daha evvelce 
aynı meseleden mahkum olduğu anlaşıldığından mükerrerliği nazar-ı dikkate alınarak, kanun-ı mezkurun sekizinci 
maddesi delaletiyle iki sene hapsin iki misline iblağıyla dört seneye ve refiki Mustafa’nın sabıkalı ve gayr-ı kabil-i ıslah 
olması sebeb-i şiddet addiyle iki seneye ve Şükri oğlu Abdurrahman’ın da bir seneye hapse konulmalarına ve yedlerinde 
zuhur eden silahların zabt ve müsaderesine müttefikan karar verildi. 30/Mayıs/341

 Aza Aza Reis
 Aydın Mebusu Gaziayntab Mebusu Afyonkarahisar Mebusu
 Reşid Kılınç Ali Ali

Sıra Numarası : 49
Esas Numarası : 69

Genç ve havalisi hadise-i isyaniyesinin zuhurunun henüz resmen tebliğ ve neşr edilmediği bir zamanda Tosya’da 
görüştüğü bazı kimselere ve bi’z-zat Kaymakama isyan-ı mezkurun zuhur edeceğine dair ifadâtta bulunduğu gibi 
Takrir-i Sükun Kanunu’nun neşrinden sonra da yine görüştükleri eşhasa tedhiş edecek haberleri vermekle maznun, 
Tosyalı Küçük Osman oğlu Reşad Hoca ve Hoca Reşad’ın ef ’al ve harekâtında fer’an zî-medhal olmak iddiasıyla 
maznun Sağcı oğlu Ahmed’in cereyan eden muhakemeleri neticesinde: Maznun-ı merkumândan Hoca Reşad’ın 
hayat-ı maziyesinde de fırka mücadeleleriyle uğraştığı ve kendisinin daima sevk-i hırsla memlekette bu gibi mücadelâtta 
bulunmak arzusunu daima her fırsatta izhar ettiği gibi kendisini dini [tesiri] altında bulunarak bazı kimselere vaziyet-i 
hazıra hakkında daima adem-i memnuniyet beyan etmesi ve kendisine mahkemede Cumhuriyet hakkındaki fikri 
sorulduğu zaman, bu husustaki mütalaası kendi ruhuyla tezad teşkil ettiği ve ifadelerinin gayr-ı samimi olduğu kanaati 
hasıl olduğundan ve mahalli kaymakamlığının hakkında varid olan tahkikat-ı efkar ve mütalaası da bu kanaati takviye 
ettiğinden Müddei-i Umumilik Makam-ı Âlisi’nin Hoca Reşad hakkında beraat talebinin reddiyle, kendisinin Kanun-ı 
Ceza-yı Umumi’nin muaddel altmış dördüncü maddesi mucibince Yozgad’da iki sene müddetle nefy edilmesine ve 
diğer maznun Sağcı oğlu Ahmed’in fiil-i mezkur da medhaldar olduğuna dair bir güna delâil ve emareye dest-res 
olunamadığından beraetine müttefikan karar verildi. 31/Mayıs/341

 Aza Aza Reis
 Reşid Kılınç Ali Ali
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Sıra Numarası : 50
Esas Numarası : 52

20/Mart/341 tarihinde Ayntab-Maraş tarikiyle Elbistan’a derviş kıyafetinde gelerek, Hükümet-i Cumhuriye 
aleyhinde tefevvühatta bulunmakla maznun aslen Erzurumlu olup yüzbaşılıktan mütekaid Mustafa Sabri Efendi’nin 
cereyan eden muhakeme neticesinde: Maznun-ı merkumun fiil-i mezkureye mücasereti evrak-ı tahkikiye ve zabıt 
varakasıyla anlaşılmakta ise de bazı şuhûdun maznun hakkındaki ifadelerinde kendisinin meczup olduğunu beyan 
etmeleri ve muvacehemizdeki harekât ve etvarı da bunu teyid ettiği gibi kendisi hakkında isnad olunan sözlerin bir 
kıymet-i mantıkiyeye müstenid olmadığına Heyetçe kanaat hasıl olduğundan Müddei-i Umumilik Makam-ı Âlisinin 
maznun-ı merkum hakkındaki beraat talebinin reddiyle adem-i mesuliyetine ve sebeb-i aherle mevkuf olmadığı 
takdirde tahliyesine müttefikan karar verildi. 1/6/341

 Aza Aza Reis
 Aydın Mebusu Gaziayntab Mebusu Afyon Mebusu
 Reşid Kılınç Ali Ali

Sıra Numarası : 51
Esas Numarası : 38

Mart’ın on ikinci perşembe gecesi İzmir’de Hükümet civarında Park Kahvehanesi’nde Timurcu Mehmed 
Efendi’yi katl kasdıyla rovelver ile cerh eylemek maddesinden maznunun aleyh Vardar kasabası ahalisinden 14/
Mart/341 tarihli gayr-ı muvakkat tevkif müzekkeresiyle mevkuf muhacir Osman oğlu Hüseyin Avni ve gayr-ı mevkuf 
rüfekası hakkında icra kılınan tahkikat ve muhakemât neticesinde: Maznun-ı merkum Hüseyin Avni’nin saik-i aslisi 
meçhul olan bir sebepten dolayı Mart’ın on ikinci Perşembe gecesi İzmir’de Park Kahvehanesinde uzun müddetten beri 
takip eylediği Demirci Mehmed Efe’yi katl eylemek üzere hamil bulunduğu kırma kold taklidi İspanyol rovelveriyle 
altı el endaht eylemiş ise de çıkan mermilerin ancak birinin isabetiyle mumaileyhi cerihadar eylemiş ve maksad-ı 
asli olan madde-i katli tamamıyla husule getiremediği ve mumaileyhi katl etmek üzere kendisini Nazilli jandarma 
efradından Hasan Ali ile Durmuş nam şahısların teşvik ve hatta fiil-i katlden sonra kendisini takibât-ı kanuniyeden 
masun bulunduracaklarını ve bu hususun icrasını teminen para verdiklerini ve hatta hin-i ika’-ı cürmde istimal eylediği 
silahın Hasan Ali tarafından bi’l-muayene kendisine verildiğini ve yirmi günden daha ziyade Demirci Efe’yi beray-ı 
katl aradıkları ve hatta bir defa irae eyledikleri halde layıkıyla teşhis edememesi yüzünden fiili husule getiremediğini 
ve yevm-i mezkurda Park Kıraathanesi bahçesinde Demirci Efe’nin oturduğunu Hasan Ali’nin görerek ve kendisine 
tekrar irae eyleyerek vaadlerini tekrarla Hasan Ali’nin yanından mufarakat eyledikten sonra Efe’nin oturduğu masanın 
tahminen üç adım gerisinde bir masaya oturduktan biraz sonra kendisine verilen rovelverle altı el ateş eylemek suretiyle 
Efe’yi vurduğu ve hemen mahall-i vak’adan kaçarken yetişen memurîn-i zabıta vesaire tarafından derdest edildiği ve 
Efe’nin imha-yı vücudu Aydın Valisi Ziya ve Nazilli Jandarma Kumandanı Yüzbaşı Tahsin ve Pirebeyli karyesinden 
Mehmed Beyler tarafından arzu edildiği ve bundan dolayı jandarma Durmuş ile Hasan Ali’nin bu işi teshil zımnında 
icab eden muavenet-i fiiliyeyi göstermiş olduklarını İzmir İstintak Dairesinde sarahaten itiraf eylemiş ve huzur-ı 
mahkemede dahi ifadât-ı vakıasını inkar eylemiş ise de cereyani-i tedkikât ve muhakemâta munzam mecruh-ı 
mumaileyh Efe’nin ve akab-i vak’ada ifadeleri ahz ve zabt olunan şuhûdun ifadâtını muhtevi evrak-ı istintakıye ve 
müteferriâtı ve zabıt ve keşif varakaları vesaire mündericâtı ve diğer maznunlardan sabık jandarma Durmuş’un Efe’ye 
ikinci su-i kasd icrasından mahalli mahkemesince cinayetle lüzum-ı muhakemesine karar verilmiş ve jandarma Hasan 
Ali ile merkum Durmuş’un halen firarda bulunmaları delaletleriyle maznun-ı merkum Hüseyin Avni ve jandarma 
Durmuş ile Hasan Ali’nin cürm-i mezkurun
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ika‘ını tasavvur ve mutasammim eyledikleri vazıhan sabit olduğundan ve merkumûndan Hüseyin Avni’nin fiili 
teşebbüs-i tam halinde bulunduğundan Kanun-ı Ceza’nın “170 ve 46” ncı maddelerine ve firarı jandarma Durmuş 
ile Hasan Ali’nin kırk beşinci maddelerine tevafuk eden ef ’al-i cinaiyeden bulunmakla Hüseyin Avni’nin on beş 
sene müddetle küreğe vaz’ına vicahen ve fer’an zî-medhal bulunan Durmuş ile Hasan Ali’nin beşer sene küreğe 
konulmalarına gıyaben ve kezalik fer’an zî-medhal oldukları iddia edilen Ziya Bey ve Pirebeyli Mehmed Bey ile 
Yüzbaşı Tahsin Efendi’nin cürm-i mezkurun ika’ında ne aslen ve ne de fer’an zî-medhal olduklarına dair bir güna 
delâil ve emare görülemediğinden mumaileyhin de beraetlerine Tahsin Efendi’nin vicahında ve Ziya ve Mehmed 
Beylerin gıyabında bi’l-ittifak karar verildi. 30/Mayıs/341

 Aza Aza Reis
 Reşid Kılınç Ali Ali

Sıra Numarası : 52
Esas Numarası : 58

Nisan ayı ortalarında İstanbul’da Uzun Çarşı’da toplanan halkın muvacehesinde hükümet-i hazıra ve Reis-i 
Cumhur hazretlerine zemmde bulunarak ben Şeyh Said’in arkadaşıyım. Said’i yakaladınız. Ne yapacaksınız sizler de 
yakında göreceksiniz diye bağırması üzerine derdest edildiği sırada zabıtaya hakarette bulunmak ve şu suretle Takrir-i 
Sükun Kanunu’na muhalefet eylemek maddesinden maznunun aleyh Arabgirli Süleyman oğlu Mehmed Aziz’in icra 
kılınan muhakeme-i aleniye ve vicahiye neticesinde: Maznun-ı merkumun fiil-i müddea bihe mücaseret eylediği 
usulen sabit olduğundan ef ’al-i sairesi sebeb-i şiddet addiyle Kanun-ı Ceza’nın yüz on ikinci maddesi mucibince üç 
sene müddetle hapsine müttefikan karar verildi. 2/Haziran/341

 Aza Aza Reis
 Aydın Mebusu Gaziayntab Mebusu Afyonkarahisar Mebusu
 Reşid Kılınç Ali Ali

Sıra Numarası : 53
Esas Numarası : 66

Hıyanet-i Vataniyede bulunduğu iddiasıyla maznunun aleyhim Kavaklı Mal Müdürü Nazif Efendi hakkında 
cereyan eden muhakeme-i aleniye neticesinde: Mabihi’z-zannı olan ef ’ale mücaseretinin sabit olamamasından 
Müddei-i Umumilik Makamının talebi vechle beraetine suret-i katiyede müttefikan karar verildi. 4/Haziran/341

 Aza Aza Reis
 Reşid Kılınç Ali Ali

Sıra Numarası : 54
Esas Numarası : 61

26/Mayıs/341 gecesi saat ikide Bodrum’un Irmak mevkiinde kain Giridli İbrahim oğlu Derviş’in taht-ı 
isticarında bulunan kahve civarında sarhoş olarak gezmekte iken kendilerini derdest etmek isteyen jandarmalara 
karşı gelerek ihafe kasdıyla tehdit yollu harekâtta bulundukları ve Enver nam çocuğa sarkıntılık ettiklerinden dolayı 
maznunun aleyhim Bodrum rüsumat memurlarından Hüseyin Çavuş ve İsmail’in cereyan eden muhakeme-i vicahiye 
neticesinde:
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Fiil-i mezkura mücaseretleri evrak-ı tahkikiye müfadı ve şahitlerin şehadâtıyla sabit olduğundan sarkıntılık fiili esbâb-ı 
müşeddide addiyle Kanun-ı Ceza-yı Umumi’nin [113] üncü maddesi mucibince her ikisinin altışar ay hapislerine ve 
üzerlerinde bulunan silahların da zabt ve müsaderesine müttefikan karar verildi. 4/Haziran/341

 Aza Aza Reis
 Reşid Kılınç Ali Ali

Sıra Numarası : 55
Esas Numarası : 55

Siyasi bir maksatla şaki Molla Mehmed ve rüfekasını kaçırtmak ve hükümet-i hazıra aleyhinde beyanâtta 
bulunmak suretiyle hıyanet-i vataniye cürmünü irtikab eylediği iddiasıyla maznunun aleyh olan Trabzonlu 
Hacıalihafızzade Ömer Efendi hakkında icra kılınan muhakeme neticesinde: Mumaileyhin fiil-i müddea bihe 
mücasereti usulen sabit olamadığından beraetine ve sebeb-i aherle mevkuf değil ise tahliyesine müttefikan karar verildi. 
9/6/341

 Aza Aza Reis
 Aydın Mebusu Rize Mebusu Afyonkarahisar Mebusu
 Reşid Ali Ali

Sıra Numarası : 56
Esas Numarası : 54

Dini ve mukaddesat-ı diniyeyi alet ittihaz ederek ahali beynine nifak ve fesad ilka ettiği iddiasıyla maznunun 
aleyh Trabzon Meclis-i Umumi-i Vilayet azasından Ziya Bey hakkında icra kılınan muhakeme-i vicahiye ve aleniye 
neticesinde: Mumaileyhin mabihi’l-ithamı olan ef ’ale ictisarına dair delâil ve emarâta tesadüf edilemediğinden 
beraetine ve sebeb-i aherle mevkuf değilse tahliyesine müttefikan karar verildi. 9/6/341

 Aza Aza Reis
 Aydın Mebusu Rize Mebusu Afyonkarahisar Mebusu
 Reşid Ali Ali

Sıra Numarası : 57
Esas Numarası : 67

Emniyet ve inzibat-ı memlekete tehlike iras edecek bir surette hükümet-i hazıra aleyhinde beyanât ve işaât-ı 
kazibede bulunmak maddesinden maznunun aleyh Gerede kazasının Keseller [Enseliler] karyesinden Murad oğlu 
Hacı Emin Ağa hakkında icra kılınan muhakeme neticesinde: Maznun merkumun fiil-i müddea bihe mücasereti 
evrak-ı dava miyanında mevcut zabıt varakası müeddası ve bi’n-niyabe ifadeleri ahz edilen şuhûdun şehadâtı ile sabit 
olmuş ve kanaat-ı vicdaniyede bu merkezde tahassul eylemiş bulunduğundan hayat-ı maziyesi sebeb-i şiddet addiyle 
Kanun-ı Ceza-yı Umumi’nin “64” üncü madde-i muaddelesinin zeyl-i sanisi mucibince iki sene müddetle hapsine 
ittifakla ve suret-i katiyede karar verildi. 9/Haziran/341

 Aza Aza Reis
 Reşid Kılınç Ali Ali
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Sıra Numarası : 58
Esas Numarası : 37

Tevarih-i muhtelifede kıtalarından firarla esna-yı firariliklerinde Rahmi oğlu Hasan’ın hanesine bi’d-duhul 
merkumu cerh etmek fiillerinden dolayı maznunun aleyhima Tokad’ın Musluhiddin mahallesinden İsmail oğlu İsmail 
nam-ı diğeri Kör Hacı ve Hacıibrahim mahallesinden İnadoğulları’ndan İbrahim oğlu Halil İbrahim haklarındaki 
evrak-ı dava aidiyet kararıyla Tokad Mahkeme-i Asliye Müddei-i Umumiliğinden bi’l-vürud Müddei-i Umumilik 
Memuriyet-i Aliyesinin 30/4/41 tarih 37 esas numaralı iddianamesiyle mahkemeye tevdi’ olunmakla bi’l-muhakeme 
Hasan’ın cerihasının on altı gün zarfında iltiyam-pezir olduğu Tokad vilayetinin 9/6/341 tarihli cevab-i telgrafisinden 
anlaşılmış olmasına nazaran merkumânın kıtalarından firarları azim-i cürm itibar edilmiş ise de 31/5/341 tarihinden 
itibaren seferberliğin ilga edilmiş olmasına binaen firarilerin icra-yı muhakemeleri ait oldukları Divan-ı Harbce 
icrası tabii bulunduğundan merkumânın evraklarıyla birlikte Ankara Merkez Kumandanlığına sevk olunmak üzere 
Müddei-i Umumilik Memuriyet-i Aliyesine tevdiine müttefikan karar verildi. 11/6/341

 Aza Aza Reis
 Reşid Kılınç Ali Ali

Sıra Numarası : 59
Esas Numarası : 62

Artvin vilayetinin Borçka kazasının Maradit nahiyesine tabi Sabaür karyesinden olup asker firarilerinin 
kaçakçılığını temin ve jandarmaya teşhir-i silah eylemekle maznun Eminoğulları’ndan Mahmud oğlu İsmail’in cereyan 
eden muhakeme neticesinde: Sübut-ı cürme medar olacak ve hükme medar-ı isnad bulunacak edille ve emareye tesadüf 
edilemediğinden ber-mucib-i taleb beraetine ve bila-vesika taşıdığı sabit olan tabancanın müsaderesine ve sebeb-i 
aherle mevkuf değilse tahliyesine müttefikan karar verildi. 13/Haziran/341

 Aza Aza Reis
 Reşid Kılınç Ali Ali

Sıra Numarası : 60
Esas Numarası : 72

İstanbul’da münteşir Rumca Politya gazetesinin 21/Nisan/925 tarihli nüshasının son sütununda “kırmızı 
yumurtalar” sevlevhası altındaki yazılarında Hükümete zulüm isnad ile kuva-yı zabıtaya karşı ahalinin emniyet ve 
itimadını selb eder mahiyetteki fıkraların sonunda zabıtamızın yeraltı mahzenlerinde tatbik edilmekte olduğu gibi 
neşriyattan dolayı maznunen muhakemesi cereyan eden İstimat veled-i Dimitri Haçopulos mezkur fıkraları bir kasd-ı 
mahsusla yazdığı ve hayat-ı hususiyesi de mahkeme huzurunda ifade eylediği mahiyette olmayıp bi’l-akis on beş 
seneden beri ve bi’l-hassa mütareke senelerinde Patrik Melinos’un maiyetinde Patrikhane meclis-i muhtelitinde 
Başkatib olarak Türkiye kavanî[ni]nin kendisine bahş etmiş olduğu hukuktan bi’l-istifade Yunan âmâli lehine sarf-ı 
mesai etmek suretiyle hukuk-ı mezkureyi su-i istimal eylediği ve bu gibi fevkalade günlerde bile bir cihet-i tevil bularak 
Türk Hükümetine taarruzkar vaziyet aldığı delâil-i maddiye ve maneviye ile sabit olduğu gibi kendisinin kırmızı 
yumurtalar serlevhası altındaki makaleyi dahi Atina gazetelerinden bir kasd-ı fesad ile iktibas eylediğine kanaat-ı 
vicdaniye hasıl olduğundan Matbuat Kanunu’nun “17”nci maddesi delaletiyle hareketine tevafuk eden Kanun-ı Ceza-
yı Umumi’nin “64”üncü maddesinin zeyl-i sanisine tevfikan hayat-ı maziyesi sebeb-i şiddet addiyle iki sene müddetle 
hapsine müttefikan karar verildi. 13/Haziran/341

 Aza Aza Reis
 Aydın Mebusu Gaziayntab Mebusu Afyonkarahisar Mebusu
 Reşid Kılınç Ali Ali
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Sıra Numarası : 61
Esas Numarası : 75

İcabı lede’l-müzakere: Sarhoş olduğu halde ifa-yı vazife halinde zabıtaya hakaret ve kahveci Edhem Efendi’yi 
cerh eylediği iddiasıyla maznun olarak 28/Nisan/341 ve 4/Şevval/343 tarihinde tevkif edilerek el-yevm mevkuf bulanan 
İbrahim oğlu Salih’in cereyan eden muhakeme-i vicahiyesinde: Maznun-ı merkumun fiil-i müddea bihe mücaseretleri 
evrak-ı tahkikiye ve zabıt varakası ve şahitlerin şehadâtıyla sabit olduğundan sarhoşluğu esbab-ı müşeddide addiyle 
hareketine tevafuk eden Kanun-ı Ceza-yı Umumi’nin “179” uncu maddesine üç ay hapsine müttefikan karar verildi. 
15/Haziran/341

 Aza Aza Reis
 Rize Mebusu Aydın Mebusu Afyonkarahisar Mebusu
 Ali Reşid Ali

Sıra Numarası : 62
Esas Numarası : 76

Kavanîn ve nizamât-ı devlete halkı adem-i itaate teşvik ve inzibat ve emniyet-i memlekete tehlike iras edecek 
derecede Hükümet aleyhinde beyanâtta bulunmak İctimaiyât-ı Umumiye Kanunu’na ve Cem’-i İânât Nizamnamesi’ne 
muhalif olarak akd-i ictima’ ve iane cem’ etmek maddelerinden maznunun aleyhim Haçin Belediye Reisi İzzet Efendi 
ile rüfekası Ahmed oğlu Süleyman, Mehmed oğlu Hacı Mirza, Mahmud oğlu İsmail, Hacı Mustafa oğlu İbrahim, 
Battal oğlu Hacı Veli oğlu Hacı Yusuf, Mehmed oğlu Süleyman, Yusuf oğlu Ebubekir, Hacı Şemail oğlu Nuh, Ali 
oğlu Hakkı, Mehmed oğlu Ali, Süleyman oğlu Kazım ve Osman oğlu Fehmi haklarında icra kılınan muhakeme-i 
aleniye ve vicahiye neticesinde: Maznunun aleyhimden Süleyman bin Ahmed, Hacı Mirza bin Mehmed, Hacı Yusuf 
bin Veli, Nuh bin Hacı Şemail ve Kazım bin Süleyman’ın mabihi’z-zanları olan ef ’ale mücaseretlerine dair şahitlerin 
şehadâtı kanaat-bahş-i vicdan olacak derecede görülemediğinden beraetlerine ve sebeb-i aherle mevkuf değiller ise 
tahliyelerine ve kezalik tapu memuru Ali Efendi, Kani karyesinden İsmail bin Mehmed, İbrahim bin Hacı Mustafa, 
Süleyman bin Mehmed, Ebubekir bin Yusuf ’un Merkez kazanın Rumlu’dan başka bir yere kalkmamasını teminen 
Dahiliye Vekaleti ile Büyük Millet Meclisi Riyaset-i Celilesine keşide ve müctemiân imza eyledikleri telgrafnamede 
mütecavizâne ve taarruzkarâne bir tarz-ı ifade kullandıkları gibi bu telgrafın tertibi içinde tahrik-amiz propaganda 
vesaitine müracaat ettikleri sabit olmuş ve her ne kadar ahalinin arzu ve talebinin is’af edilmesi hususunda Hükümete 
müracaat etmek şekli cumhuriyet ile idare olunan memleketlerde ahaliye bahş edilmiş ve Teşkilât-ı Esasiye Kanunuyla 
teyid olunmuş hukuk-ı sariha mecellesinden bulunmuş ise de şekl-i idarenin bu müsaitkarlığını su-i istimal ederek 
Hükümetin şahsiyet-i maneviyesine layık olduğu ihtiramı ifade etmeyen ve memleketin siyaset-i aliye-i dahiliyesine 
az çok müdahale cüretini işrab eyleyen kelimât ve ibarât ile hitab suretiyle hukuk-ı mevzuanın haricine çıkılmış ve 
şu kadar ki müttehimûn-ı merkumun işbu telgrafnameyi bi’r-rıza ve fakat tertib ve imza etmeyip memleketlerinde 
öteden beri ezher cihet nüfuz-ı şahsisi bulunan Belediye Reisi İzzet Efendi’nin vaki’ olan ısrar ve ihtarı taht-ı tesirinde 
kalarak imza ettikleri ve kendileri öteden beri bu gibi işlerle mütevaggil olmayıp mahza hayat-ı maişetlerini temin 
fikir ve gayesiyle hususât-ı şahsiyeleriyle iştigal eder takımından oldukları inde’l-muhakeme tahassul eden kanaat-ı 
vicdaniye rehin-i mertebe-i sübut olmuş bulunduğundan haklarında ayrıca tertib-i ceza edilmeyerek mevkuf kaldıkları 
müddetin mücazat-ı kâfiye addiyle sebeb-i aherle mevkuf olmadıkları takdirde tahliyelerine ve Belediye Reisi İzzet 
Efendi’ye gelince: Salifü’z-zikr Rumlu karyesinin Merkez kaza olması hususunda kendisinin delaletiyle Meclis-i 
Umumi-i Vilayete aza intihab edilmiş olan Bayram zade Ahmed Efendi’den aldığı bir mektubu esas ittihaz ederek 
henüz muayyen bir şekil ve surette kaza teşkil edileceği malum olmadığı halde telgrafnameye vaz’-ı imza eden eşhası 
toplayarak “eğer Rumlu Merkez kaza olmazsa...ilah” gibi bazı bî-sûd mütalaâtla Makamât-ı Âliyeyi işgal ve iğfal edecek 
tarzda ve müracaat ettiği makamâtın şahsiyeti maneviyeleriyle kabil-i telif olmayacak derecede ibaratla telgrafname 
tanzim ve hayatta olmayan ve resmen muhtar bulunmayan 
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eşhasın imzalarını koymak gibi sahtekarlığa cüret ve arzusunu tatmin emeliyle vaz’-ı imza hususunda bir kısım eşhasa 
da sarf-ı nüfuz ve kuvve-i müessire istimali gibi ef ’ali irtikab eylediği inde’l-muhakeme tahassul eden delâil ve buna 
inzimam eden kanaat-ı vicdaniye ile mertebe-i sübuta vasıl olmuş ve gerçi cumhuriyet-i idare her şahsın, her ferdin, 
en büyük makamâta müracaatla hakkını aramasını tasvip ve tecviz ederse de bu suretle nüfuz-ı şahsisini istimal ederek 
herkes kendi harekâtına teşrik ve hayatta olmayan eşhasın ber-hayat imiş gibi imzalarını koyarak makamâtı sahte 
ve mâlâyutak müracatla işgal eylemek esasât-ı mevzuaya muhalif bulunmuş olduğundan hareket-i vakıası Kanun-ı 
Umumi-i Ceza’nın “99” uncu maddesinin birinci zeyline temas eden mumaileyhin bidayet-i tarih-i tevkifinden 
itibaren bir sene müddetle hapsine ve mevkuf kaldığı müddetin müddet-i mahkumesinden icra-yı mahsubuna ve 
maznunlardan Kayacıklı Hacı Kahya bin Battal’ın mabihi’z-zannı olan ef ’alin cihet-i siyasiyesi ile alakadar olmadığı 
inde’l-muhakeme anlaşılmakta ise de merkumun henüz on iki yaşını ikmal etmeyen bir sabi-i gayr-ı mümeyizenin 
bi’l-iğfal cevher-i namus ve bekaretini izale ve bi’l-ahire irtikab ettiği fiil-i mezmumun cemiyet ve insaniyet arasındaki 
derece-i şenaati setr-i ihfa ve kanunen terettüb eden cezadan masun kalabilmek emeliyle kendisine müracaat eden 
idare-i hususiye memuru Hakkı Efendi’nin müracaatını tasvip ile mağdurenin vaziyet-i maddiye ve maneviyesini ihlal 
failin ve mağdurenin mazarratını mucib derecede hilaf-ı hakikat ilmühaber tasni’ eylediği sabit olduğundan Kanun-ı 
Ceza’nın [155]’inci maddesi mucibince altı ay hapsine ve idare-i hususiye memuru Hakkı Efendi’ye ait davanın 
tefrikiyle hakkında ayrıca takibâtta bulunulmasına ve maznunlardan Fehmi bin Osman’ın da ifa-yı vazife halinde 
bulunan zabıtaya karşı namuslarına nakise verecek derecede hakarette bulunduğu evrak-ı dava miyanında mevcut zabıt 
varakası müeddası ve delâil-i saire ile sübut bulduğundan Kanun-ı Ceza-yı Umumi’nin [113]’üncü maddesi mucibince 
iki ay hapsine ve ikmal-i müddet ettikleri takdirde tahliyesine bi’l-ittifak karar verildi. / /341

 Aza Aza Reis
 Reşid Kılınç Ali Ali

Sıra Numarası : 63
Esas Numarası : 41

Şark İstiklal Mahkemesinin ol babdaki kararına atfen Dahiliye Vekaletinin 18/Haziran/341 tarihli tezkeresinde 
Sebilü’r-reşad Gazetesi sahip ve müdürü Eşref Edib Bey’in derdest-i rü’yet Şeyh Said davasına idhal edildiği bildirilmesine 
binaen, azam-ı cürm cürm olmak itibariyla mumaileyhin Şark İstiklal Mahkemesine sevki hakkında makam-ı iddianın 
mütalaası tedkik olundukta: Cemiyet-i fesadiye hakkında mahkememizde muhakemeleri cereyan eden maznunlardan 
birisi tarafından Eşref Edib Bey’in mesele-i fesatta medhaldar olduğu iddia kılınması üzerine mezkur muhakemeye 
dahil-i dava edildiği ve cereyan eden muhakeme-i aleniyesinde ve mahkemece icra edilen tahkikat neticesinde Eşref 
Edib Bey’n heyet-i fesadiye-i mezkureye intisab ve iştirakini tevsik edecek delâil-i kanuniye bulunamamasına binaen 
bu cihetten adem-i mesuliyetine ve evrakıyla birlikte ber-mucib-i taleb Şark İstiklal Mahkeme-i Âliyesine sevk ve 
i’zamına karar verildi. 15/Haziran/341

 Aza Aza Reis
 Aydın Mebusu Rize Mebusu Afyonkarahisar Mebusu
 Reşid Ali Ali
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Sıra Numarası : 64
Esas Numarası : 83

İfa-yı vazife halinde memurîn-i zabıtayı darb ve tahkir ve tevarih-i muhtelifede beş defa mahkumiyeti ve 
on yedi defa da maznuniyeti bulunduğu evrak-ı tahkikiyeden anlaşıldığı gibi sene-i haliye Mayısının yirmi birinci 
Perşembe günü nısfı’l-leylden sonra Sırmakeş Hanı’nda bir odada oturan zatü’z-zevc Zekiye Hanım’ın yanına girerek 
mezbure ile münasebât-ı gayr-ı meşruada bulunmak üzere cebr ve tehdit ve ustura teşhir etmesi üzerine mezburenin 
feryadıyla gelen zabıtayı da tahkir etmek maddesinden maznun katil namıyla maruf Rıdvan bin İsmail’in cereyan eden 
muhakeme-i aleniye neticesinde: Maznun-ı merkumun mabihi’z-zannı olan ef ’ale mücasereti evrak-ı tahkikiye zabıt 
varakası ve şahitlerin ifadeleriyle sabit olduğundan hareket-i vakıasına tevafuk eden Kanun-ı Ceza-yı Umumi’nin 
[114]’üncü maddesi mucibince bir buçuk sene hapsine ve kendisinin ashab-ı mükerrereden olması esbab-ı müşeddiden 
addiyle kanun-ı mezkurun sekizinci maddesi mucibince bir buçuk senenin iki misline iblağıyla üç sene müddetle hapse 
konulmasına ve müddet-i mahkumiyetini Yozgad’da geçirmesine müttefikan karar verildi. 25/Haziran/341

 Aza Aza Reis
 Aydın Mebusu Gaziayntab Mebusu Afyon Mebusu
 Reşid Kılınç Ali Ali 

Sıra Numarası : 65
Esas Numarası : 84

Bin üç yüz kırk bir senesi Mart mahının 25/26 gecesi Kırşehri’nin Âşıkpaşa mahallesinden Hotömeroğulları’ndan 
tüccarandan Hacı Mehmed Efendi ve zevcesi Elmas Hanım’ı eşya ve nukûduna tamaan suret-i vahşiyanede 
boğazlayarak katl, para ve hulliyatını ahz ve gasb eylemekle maznunun aleyhim olan Ahiviran mahallesinden 
Hüseyin Ağaoğulları’ndan kasap Mustafa Efendi mahdumu otuz bir yaşında Ahmed Çavuş ve mahalle-i mezkureden 
Hacıbekiroğulları’ndan Hasan Efendi’nin üvey mahdumu yirmi bir yaşında Mehmed ve Medrese mahallesinden 
Garabetoğulları’ndan İzzet oğlu yirmi yedi yaşında Ramazan ve Ahiviran mahallesinden Bayrakdaroğulları’ndan Hacı 
Bekir mahdumu altmış yaşında Hasan Efendi ve eşya-yı cürmiyeyi ketm ve ihfa eylemek suretiyle fiilde fer’an zî-
medhal bulunmakla maznun olan muhacir Tayfur mahdumu Ali’nin zevcesi Kına haklarında icra kılınan muhakemât-ı 
aleniye ve vicahiye neticesinde: Her ne kadar maznunlardan Ahmed Çavuş ve rüfekası vak’a-i feciayı katiyen irtikab 
etmediklerini beyanla inkar eylemekte iseler de tafsilatı zabıtnamesinde münderic olduğu üzere cürmün vukuu akabinde 
vakaya kesb-i ıttıla’ eden zabıtanın derhal mahall-i hadiseye şitab ederek tesbit ve cem ettikleri delâil-i muktaziyeyi 
havi zabıt varakaları ve tahkikat-ı istintakiyede esamisi muharrer olup muhallefen şehadetlerine müracaat edilen 
şuhûdun şehadâtı ve müttehimenin hanesinden zuhur eden eşya-yı cürmiye ve müttehimûnun huzur-ı mahkemedeki 
yekdiğerine mübayin ifadeleri ve cereyan-ı muhakeme ve evrakın ariz ve amik tedkikâttan tahassul eden kanaat-ı 
vicdaniye ile rehin-i mertebe-i sübut olmuş ve ber-vech-i mebsut hasıl olan delâile karşı müttehimûnun inkar-ı madde 
eylemeleri vahi ve merdud bulunmuş ve şu kadar ki maznunlardan Kına hadise-i fecianın hîn-i ikaında bi’z-zat iştiraki 
bulunmayıp ancak eşya-yı cürmiyeyi ketm ve ihfa suretiyle ve Ramazan’ın da merkumûnun ef ’al-i fecaatkaranelerine 
fer’an zî-medhal oldukları kezalik inde’l-muhakeme sabit olmuş bulunduğundan merkumûndan Ahmed Çavuş, 
Hasan Efendi ve Mehmed’in hareketlerine temas eden Kanun-ı Umumi-i Ceza’nın kırk beşinci maddesinin birinci 
fıkrası delaletiyle “170” inci maddesi mucibince salben idamlarına ve fer’an zî-medhal olan Ramazan ile Kına’nın da 
kanun-ı mezkurun kırk beşinci maddesinin son fıkrası delaletiyle “170” inci maddesine tevfikan onar sene küreğe vaz’ 
edilmelerine müttefikan ve suret-i katiyede karar verildi. 28/6/341

 Aza Aza Reis
 Aydın Mebusu Gaziayntab Mebusu Afyonkarahisar Mebusu
 Reşid Kılınç Ali Ali 
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Sıra Numarası : 66
Esas Numarası : 77

Muhtelif zamanlarda Kulb’un Sinek yaylasında bulundukları sırada Hükümet-i Cumhuriye aleyhinde beyanât 
ve Kürd isyanına nakden muavenet maksadıyla propaganda da bulunmak suretiyle hıyanet-i vataniyede bulundukları 
iddiasıyla maznunun aleyhim Kulb sandık emini Mustafa ve biraderi Reşid haklarında icra kılınan muhakeme 
neticesinde: Maznun-ı merkumûnun mabihi’z-zanları olan ahvâle ictisarları şuhûdun şehadâtı ve evrak-ı tahkikiye 
müfadıyla sabit olduğundan hareketlerine temas eden Kanun-ı Ceza’nın “64” üncü maddesinin fıkra-i ahiresine tevfikan 
üçer sene müddetle Edirne’ye nefylerine ve Kulb Jandarma Takım Kumandanı Tevfik Efendi’nin gayr-ı müstakil bir 
vazifede istihdam edilmek üzere başka bir mahalle nakli mütalaasının ba-müzekkere Dahiliye Vekalet-i Celilesine 
iblağına müttefikan karar verildi. 29/Haziran/341

 Aza Aza Reis
 Aydın Mebusu Gaziayntab Mebusu Afyonkarahisar Mebusu
 Reşid Kılınç Ali Ali 

Sıra Numarası : 67
Esas Numarası : 68

İcabı lede’l-müzakere: Firarileri himaye ve iaşeden maznunun aleyhim Karszülkadriye kazası Meclis-i İdare 
Âzasından Yusuf Ağa ve teyzezadesi Turan Efendi ve Hasan oğlu Mehmed haklarında cereyan eden muhakeme-i 
aleniye neticesinde ef ’al-i müddea bihe mücaseretleri sabit olamadığı gibi makul ve mantıki dahi görülemediğinden 
merkumûnun beraetlerine müttefikan karar verildi. 

 Aza Aza Reis
 Rize Mebusu Aydın Mebusu Afyonkarahisar Mebusu
 Ali Reşid Ali 

Sıra Numarası : 68
Esas Numarası : 90

Bor’un Ulukışla karyesi hatibi Osman Efendi’ye beray-ı ihafe silah endaht eylemek ve efkar-ı ammeyi teşviş yollu 
beyanâtta bulunmak suretiyle intizam-ı memleketi ve emniyet-i dahiliyeyi ihlal eylediği maznun ve Bor Mahkeme-i 
Asliyesinin 19/Mayıs/341 tarihli aidiyet kararıyla evrak-ı müteferriası ile maan ve mahfuzan i’zam kılınan kurra-i 
mezkureden Eyüb oğlu İsmail hakkında icra kılınan muhakeme neticesinde: Fiilinin sübut bulamamasına binaen 
beraetine ve sebeb-i aherle mevkuf değilse tahliyesine ittifakla karar verildi. 30/Haziran/341

 Aza Aza Reis
 Aydın Mebusu Gaziayntab Mebusu Afyonkarahisar Mebusu
 Reşid Kılınç Ali Ali 
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Sıra Numarası : 69
Esas Numarası : 71

İnzibat ve emniyet-i umumiyeye muhil olacak vechle Hükümet aleyhinde beyanâtta bulunduğu ve karye halkını 
da tehdid eylediği iddiasıyla maznunun aleyh Devecidağı kazasının Kuşsaray karyesinin Hacı Ali oğlu Süleyman ile 
maznun-ı merkumun fiilinde şahit olan kesanın bi’n-niyabe ifadelerinin ahzı zımnında tastir edilen talimata vakt-i 
muayyeninde cevap vermediği suretiyle vazife-i memuresinde ihmal ve terahi maddesinden dolayı maznun olan 
Devecidağı Mahkeme Reisi Vehbi Efendi hakkında icra kılınan tedkikât ve muhakemât neticesinde maznunlardan 
her ikisinin de tecrimlerine medar olacak delâil-i kanuniye dest-res olunamadığından beraetlerine müttefikan karar 
verildi. 30/Haziran/341

 Aza Aza Reis
 Aydın Mebusu Gaziayntab Mebusu Afyonkarahisar Mebusu
 Reşid Kılınç Ali Ali

Sıra Numarası : 70
Esas Numarası : 86

Sarhoş olduğu halde nara atmak suretiyle sükunet-i mahalliyeyi ihlal ve ifa-yı vazife halinde memurîn-i zabıtayı 
tahkir ve kanunlara, mahkemelere ve İstiklal Mahkemesinin şahsiyet-i maneviyesine sebb ve şetm eylediği iddiasıyla 
maznunun aleyh Yeniköy’de Mollaçelebi mahallesinde Tepe sokağında dokuz numaralı hanede mukim ve 20/
Haziran/341 tarihinde muvakkat tevkif müzekkeresiyle taht-ı tevkife alınmış olan Hilmi oğlu Muhyiddin hakkında 
icra kılınan muhakeme neticesinde: Merkumun sarhoşluğu anlaşılamadığından o cihetten beraetine ve ifa-yı vazifede 
zabıtaya muhalefet eylediği anlaşılmakta ise de polis kuvvet ve kudretini usulü dairesinde tatbik etmediği nümayan 
olduğundan Kanun-ı Ceza’nın yüz on üçüncü maddesi mucibince şimdiye kadar mevkufiyeti kâfi görülerek tahliyesine 
müttefikan karar verildi. 25/Haziran/341

 Aza Aza Reis
 Aydın Mebusu Gaziayntab Mebusu Afyonkarahisar Mebusu
 Reşid Kılınç Ali Ali 

Sıra Numarası : 62
Esas Numarası : 76

Numaralı karara zeyldir.
Haçin’in Kayacık karyesinden İbrahim oğlu Murad’ın hemşirezadesi ve Osman kerimesi Fatıma’nın vaad-i 

izdivaçla bikrini izale eylediği iddiasıyla maznunun aleyhim Haçin idare-i hususiye memuru Hakkı Efendi hakkında 
ve işbu meselenin neticesinin inbasına dair Haçin Müddei-i Umumiliğine keşide edilen telgrafnameye mevrud cevapta 
mezbure Fatıma, Hakkı Efendi’nin taht-ı nikahında bulunduğundan bahisle 5/Mart/341 tarihli istid’a ile mukaddema 
ikame etmiş olduğu davasından feragat eylediği cihetle akdin sübutuna dair i’lam taleb edilerek verilen mühlet zarfında 
mezbure, Hakkı Efendi’nin zevce-i menkuhası olduğuna dair Saimbeyli Mahkemesinden istihsal edilmiş olan 13/
Nisan/341 tarih ve 16 numaralı i’lamın ibrazı üzerine mahalli müstantikliğince hukuk-ı umumiye davasının teciline 
karar verildiği dosya miyanında mevcut ol babdaki muameleli evrakından müsteban olmakla Kanun-ı Ceza’nın iki 
yüzüncü maddesinin ikinci zeyli mucibince hukuk-ı umumiye davasının teciline ve sebeb-i aherle mevkuf olmadığı 
surette tahliyesine müttefikan karar verildi. 13/Temmuz/341

 Aza Aza Reis
 Aydın Mebusu Rize Mebusu Afyonkarahisar Mebusu
 Reşid Ali Ali 
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Sıra Numarası : 71
Esas Numarası : 99

Kütahyalı Sünbül Hoca’nın Hükümet-i hazıra aleyhinde beyanât ve tefevvühatta bulunduğuna dair bir güna 
delâil ve emarât-ı kanuniye görülemediği ve üç yüz otuz yedi senesine ait olarak üzerinde zuhur eden tefeülnameden 
Ahmed Çavuş isminde bir şahıstan bahs eylemesi de bir cürm-i kanuni teşkil edemeyeceğinden ber-mucib-i taleb 
adem-i mesuliyetine ve tahliyesi zımnında makam-ı iddiaya müzekkere tastirine karar verildi. 16/Temmuz/341

 Aza Aza Reis
 Aydın Mebusu Gaziayntab Mebusu Afyonkarahisar Mebusu
 Reşid Kılınç Ali Ali 

Sıra Numarası : 72
Esas Numarası : 100

Hükümet-i Cumhuriye aleyhinde tefevvühât ve Komünist Teşkilatı ile alakadar bulunduğu iddiasıyla maznunun 
aleyh İzmir’in Karşıyaka mevkiinde Hengam sokağında 35 numaralı hanede mukim marangoz esnafından Usturumcalı 
Raif Hilmi’nin ailesiyle miyanelerindeki münaferet dolayısıyla refikası tarafından ahz-ı intikam emeliyle Komünistlik 
Teşkilatında alakadar olup Rusya’ya firar edeceği hakkında vuku’ bulan ihbarından başka bir güna komünist âmâlinde 
bulunduğuna dair delâil ve emare mevcut olmadığı gibi hanesinin esna-yı taharrisinde bulunup dosya miyanında 
mevcut ve medar-ı itham olan adi resimli bir kağıt üzerine yazılmış elfazın da bir cürm-i kanuni teşkil edemeyeceği 
cihetle mumaileyhin adem-i mesuliyetine ve sebeb-i aherle mevkuf olmadığı takdirde tahliyesine müttefikan karar 
verildi. 16/Temmuz/341

 Aza Aza Reis
 Aydın Mebusu Gaziayntab Mebusu Afyonkarahisar Mebusu
 Reşid Kılınç Ali Ali

Sıra Numarası : 73
Esas Numarası : 103

Hilaf-ı hakikat havadis tasni’ ederek hıyanet-i vataniyede bulunmak ile maznun Bor kazasının Ulukışla 
karyesinden Mahmud oğlu Mehmed, İbrahim oğlu Mehmed ve Bekir Yusuf oğlu Hasan hakkında icra kılınan tedkikât 
neticesinde: Maznun-ı merkumûnun vaktiyle köylerinden geçen distol satmak bahanesiyle Anadolu’da seyahat eden 
Osman Daver’den duydukları havadisi naklen söyledikleri ve hareketlerinde bir kasd-ı mahsus olmadığı ve merkumûna 
isnad olunan hıyanet-i vataniye fiilinin faili olduklarına dair kanaat-ı vicdaniye temin eder delâil-i kanuniye bulunmadığı 
cihetle adem-i mesuliyetlerine ve sebeb-i aherle mevkuf değillerse derhal tahliyelerine müttefikan karar verildi. 19/
Temmuz/341

 Aza Aza Reis
 Rize Mebusu Aydın Mebusu Afyonkarahisar Mebusu
 Ali Reşid Ali 
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Sıra Numarası : 74
Esas Numarası : 97

İstanbul’da Tahtakale’de Rıza Paşa arsasında barakada sakin İzzet kızı Aliye’yi cerh eylediğinden dolayı 
derdestine giden zabıtaya karşı halkın galeyanını mucib olacak surette beyanâtta bulunduğu ve Hükümet-i 
Cumhuriye’nin zabıtasını tahkir ettiği iddiasıyla maznun İranlı Resul oğlu Arab Mehmed hakkında cereyan eden 
muhakeme-i aleniye neticesinde: Maznun-ı merkumun ef ’al-i müddea bihe mücasereti zabıt varakası ve evrak-ı 
tahkikiye müfadı ve şuhûdun ifadeleri ve kendisinin mahkemedeki ikrarıyla sabit olduğundan Hıyanet-i Vataniye 
Kanunu’nun üçüncü maddesi mucibince beş sene müddetle küreğe konulmasına ve mevkuf kaldığı müddetin icra-yı 
mahsubuna ve müddet-i mahkumiyetini de Sivas’ta geçirmesine müttefikan karar verildi. 20/Temmuz/341

 Aza Aza Reis
 Rize Mebusu Aydın Mebusu Afyonkarahisar Mebusu
 Ali Reşid Ali 

Sıra Numarası : 75
Esas Numarası : 94

İdare-i Hükümet aleyhinde inzibat ve asayiş-i memleketi muhill tefevvühâtta bulunduğu iddiasıyla maznunun 
aleyh olup İstiklal Mahkemesine tevdiine Heyet-i Vekilece karar verilen Dağıstanlı Davud Efendi hakkında cereyan 
eden muhakeme neticesinde: Maznun-ı merkumun müteaddid mahallerde Hükümet ve zabıta aleyhinde tefevvühâtta 
bulunduğu zabıt varakası ve evrak-ı istintakiyede ifadeleri mazbut şuhûdun şehadâtı ile sabit olduğundan hareketine 
tevafuk eden Kanun-ı Ceza’nın muaddel altmış dördüncü maddesinin zeyl-i sanisine tevfikan bir sene müddetle 
hapsine müttefikan karar verildi. 20/Temmuz/341

 Aza Aza Reis
 Reşid Kılınç Ali Ali 

Sıra Numarası : 76
Esas Numarası : 81

İfa-yı vazife halinde polis memurunu rovelver kurşunuyla cerh eylediği iddiasıyla maznunun aleyh Seyyid bin 
Osman ve Seyyid Osman’a yardım etmek suretiyle polisi dövdüğü anlaşılan validesi Azime ve merkum Seyyid’e keza 
muavenette bulunmakla maznun Hasan Hüseyin ve Nesibe haklarında cereyan eden muhakeme-i aleniye neticesinde: 
Seyyid’in ve Azime ile Hasan’ın ef ’al-i mezkure mücaseretleri evrak-ı istintakiyedeki şahitlerin ifadesi ve kendilerinin 
kısmen itiraflarıyla sabit olduğundan Seyyid’in Kanun-ı Ceza’nın yüz on beşinci maddesi mucibince üç sene hapsine 
ve ücret-i tedavinin kendisinden tahsiline ve Azime kadının da fer’an zî-medhal olduğundan kanun-ı mezkurun kırk 
beşinci maddesi delaletiyle madde-i mezkureye tevfikan bir sene hapsine ve biraderi Hasan’ın ehliyet-i cezaiyeyi haiz 
olmadığından ebeveynine teslimine ve ef ’al-i mezkure fer’an zî-medhal olduğu iddia edilen Nesibe’nin de hakkında 
kanaat-ı vicdaniyeyi temin eder delâil-i kanuniye olmadığından beraatine müttefikan karar verildi. 22/Temmuz/341

 Aza Aza Reis
 Reşid Kılınç Ali Ali
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Sıra Numarası : 77
Esas Numarası : 82

Emniyet-i memlekete iras-ı tehlike edecek mahiyette beyanâtta bulunduğu iddiasıyla maznunun aleyh Düzce’nin 
Çerkesaynalı karyesinden Hacı Ömer oğlu Topal Bekir hakkında cereyan eden muhakeme neticesinde: Kendisi 
hakkında isnad olunan fiile mücaseretine dair kanaat-ı vicdaniyeyi temin edecek delâil-i kanuniye bulunamadığından 
beraatine müttefikan karar verildi. 23/Temmuz/341

 Aza Aza Reis
 Reşid Kılınç Ali Ali 

Sıra Numarası : 78
Esas Numarası : 93

İcabı lede’t-tezekkür: Hoca kıyafetine girerek gezen ve bazı harekâtı şüpheli görülerek derdest edilen İçerenköylü 
Ali Pehlivan hakkında yapılan evrak-ı tahkikiye ile ve üzerinde bulunan eşya-yı cürmiye Müddei-i Umumilik Makam-ı 
Âlisinin 27/Haziran/341 tarih ve 93 esas numarasıyla mahkememize tevdi’ olunmakla cereyan eden muhakeme-i 
aleniyesinde: Mahkemede vaki’ olan ifadâtının hakikat-i hale tevafuk etmemesi ve kendisi ticaret maksadıyla Ankara 
havalisine geldiğini beyan ettiği halde üzerinde bulunan evrak arasında bir maksat tahtında seyahat eden şahıslara 
mahsus müteaddid haritalara tesadüf edilmesi ve kendisi gezdiği yerlerde harekâtı calib-i şübhe ve taht-ı tarassutta 
bulunan eşhasla temas etmesi ve memlekette bir zümre-i muhalefet vücuda getirmek üzere teşekkül eden ve bi’l-ahire 
Türk hayat-ı ictimaisinin yapmış olduğu inkılaba darbe vuran irtica’ hareketinin zahiri bulunduğundan dolayı seddine 
Heyet-i Vekilece karar verilen Terakkiperver Fırkası İçerenköy Şubesi aza-yı faalesinden bulunması ve fırkanın seddi 
üzerine Kırşehir havalisine maşiyen geldiği ve yollarda sedd edilen fırkanın ve Şark’taki isyanın müşevvik ve mürettibleri 
Nakşibendi Şeyhleri olduğu halde seyahati esnasında bu tarikata mensup şeyhlerle temasa gelmesi kendisinin hıyanet 
kasdıyla hareket ettiğine dair kanaat-ı vicdaniye hasıl edildiğinden makam-ı iddianın hakkında vaki’ beraat talebinin 
reddiyle Hıyanet-i Vataniye Kanunu’nun üçüncü maddesi mucibince yedi sene hapsine müttefikan karar verildi. 22/
Temmuz/341

 Aza Aza Reis
 Reşid Kılınç Ali Ali 

Sıra Numarası : 79
Esas Numarası : 98

İcabı lede’l-müzakere: Esbab-ı gayr-ı makbule serdiyle vazifelerinden istifa ve ifa-yı vazifeden istinkaf ve kasden 
muhaberat-ı telgrafiyeyi ihlal eylemek ve Takrir-i Sükun Kanunu’na muhalefette bulunmak iddialarıyla maznunun 
aleyhim olup Heyet-i Vekile kararıyla mahkememize tevdi’ olunan Adana vilayeti telgraf memurlarından Mahmud 
Mahir, Nazım, Asaf, Hilmi, Şinasi, Seyfeddin, Nihat, Tevfik, Vehbi ve Samsun vilayeti telgraf memurlarından Ali 
Rıza, Nazmi, Fikri, Muzaffer, Mehmed, Faruk, Celal, Galib, Ömer, Nuri, Kemal, Rıza, Tevfik, Hüseyin, Ali Avni, 
Hüseyin Hüsni, Emin, Necati, Kaşif, Akif, Rıfat, Telgraf Müdürü Halim ve Fen Müfettişi Sadi ve Trabzon telgraf 
memurlarından Yusuf, Abdi, Cevdet, Ragıb, Sadi, Habib Efendilerle Şube Müdürü Rüşdi Efendi’nin cereyan eden 
muhakemelerinde Samsun Telgraf Müdürü Hilmi ve muhabere memurlarından Ali Rıza, müstedayat memuru 
Mehmed, muhabere memuru Faruk ve yine muhabere memuru Rıza Tevfik Efendilerin bir kasd-ı mahsus tahtında 
hareket ederek vazifelerinde ihmal ve terahi gösterdiklerine kanaat-ı vicdaniye hasıl olduğundan ve kendilerinin bu 
hareketleri Şark’taki harekât-ı isyaniyenin tenkili için ilan edilmiş bulunan seferberlik devresine müsadif olan en 
mühim bir zamanda vukuu cihetiyle hareketlerine tevafuk
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eden Kanun-ı Ceza-yı Umumi’nin “102” nci maddesinin zeyl-i sanisi mucibince Samsun Telgraf Müdürü Hilmi 
Efendi’nin üç seneye ve Ser Nöbet Ali Rıza Efendi’nin iki seneye ve müstedayat memuru Mehmed ve muhabere 
memuru Faruk ve Rıza Tevfik Efendilerin de birer sene hapse konulmalarına ve diğer telgraf memurlarının kaffesinin 
de adem-i mesuliyetlerine müttefikan karar verildi. 23/Temmuz/341

 Aza Aza Reis
 Aydın Mebusu Gaziayntab Mebusu Afyonkarahisar Mebusu
 Reşid Kılınç Ali Ali

Sıra Numarası : 80
Esas Numarası : 80

27-28/Nisan/341 gecesi Akhisar’ın Süleymanlı Karakolu Kumandanı İbrahim ve Kazım Efendilere ifa-yı 
vazife halinde hakaret ve darb ve beray-ı ihafe teşhir-i silahla endaht ve alaimi kabil-i setr-i ihfa olmayacak derecede 
sarhoş oldukları iddiasıyla maznunun aleyhim kahveci Hüseyin Çavuş oğlu Kara Mehmed ve Şaban oğlu Hüseyin, 
Salih oğlu Kamil, Halil Çavuş oğlu Hasan Hüseyin, Zekeriya oğlu Musa ve Cafer oğlu Kazım haklarında cereyan 
eden muhakeme-i aleniyede: Maznunlardan Hüseyin Çavuş oğlu Mehmed ve Şaban oğlu Hüseyin’in ef ’al-i müddea 
bihe mücaseretleri evrak-ı tahkikiye ve şahitlerin istinabe suretiyle alınan ifadelerinden anlaşılmakta bulunduğundan 
kendilerinin Kanun-ı Ceza-yı Umumi’nin yüz on beşinci maddesi mucibince üçer sene hapislerine Kazım, Hasan 
Hüseyin, Kamil, Musa ve mezkur cürmde fer’an zî-medhal olduklarına dair kanaat-ı vicdaniye hasıl olduğundan 
merkumûnun da Kanun-ı Ceza’nın kırk beşinci maddesi delaletiyle yüz on beşinci madde mucibince müddet-i 
mahkumiyetleri kâfi görülerek tahliyelerine müttefikan karar verildi. 29/Temmuz/341

 Aza Aza Reis
 Rize Mebusu Gaziayntab Mebusu Afyonkarahisar Mebusu
 Ali Kılınç Ali Ali

Sıra Numarası : 81
Esas Numarası : 88

İcabı bi’l-müzakere: Şeyh Said İsyanının tenkili sıralarında mezkur isyanın meşruiyetinden bahis ve ahaliyi 
isyana iltihaka teşvik etmek maksadıyla Erzurum’da muhtelif günlerde muhtelif mahallere beyannameler yapıştırdığı 
ve umumi yerlerde Şeyh Said İsyanının ecnebi milletler tarafından himaye edildiğini ve isyanın bastırıldığı hakkında 
Hükümetçe neşr edilen beyannamelerin kizbden ibaret olduğunu beyan ederek halkı Türkiye Cumhuriyeti’nin 
meşruiyetine kavlen ve tahriren muhalefete sevk suretiyle hıyanet-i vataniyede bulunmakla maznun Erzurum’un 
Aliağa mahallesinden merhum Faruk Bey zade Asım Bey ve yine Erzurum’un Caferiye mahallesi ahalisinden 
Kömürcümustafaoğulları’ndan Mahmud oğlu on yedi yaşlarında Ahmed’in cereyan eden muhakeme-i aleniyelerinde: 
Ef ’al-i mezkureye mücaseretleri mahallerince yapılan evrak-ı tahkikiyeden ve mahkemede yekdiğerlerine karşı atf-ı 
cürm suretiyle vaki’ olan itiraflarından umumi mahallere ta’lik edilen beyannamelerdeki yazılarla dosyası arasında 
bulunan mektuplardaki yazıların muvacehemizde istiktab suretiyle alınan hatt-ı destine tamamen tetabuk etmesi ve 
Asım’ın yine üç sene evvel beyanname neşrinden dolayı taht-ı tevkife alınması ve hayat-ı maziyesinde müteaddid 
defalar askerlikten firar ettiği ve memleketin muhataralı zamanlarında Hükümetin kuvve-i zabıtasına karşı gelmek 
suretiyle emniyet-i mahalliyi ihlal ettiği dosyasında mahfuz zabıt varakalarından anlaşılmış olmakla hareketlerine 
tevafuk eden Hıyanet-i Vataniye Kanunu’nun birinci maddesi delaletiyle kanun-ı mezkurun ikinci maddesi mucibince 
idamlarına yalnız
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Ahmed’in hîn-i ika-ı cürmde on sekiz yaşını ikmal etmemiş olmasından dolayı Kanun-ı Ceza-yı Umumi’nin muaddel 
“kırkıncı” maddesi mucibince on sene hapsine müttefikan karar verildi. 29/Temmuz/341

 Aza Aza Reis
 Rize Mebusu Gaziayntab Mebusu Afyonkarahisar Mebusu
 Ali Kılınç Ali Ali 

Sıra Numarası : 82
Esas Numarası : 101

İcabı bi’l-müzakere: Hükümet-i Cumhuriye ve Meclis-i Millî azaları aleyhinde tefevvühât-ı lisaniyede ve 
umumi mahallerde emniyet-i dahiliyeyi ihlal eder mahiyette beyanâtta bulunmakla maznun İstanbul’da Çemberlitaş’ta 
Nuruosmaniye caddesinde Bekçi Mustafa Ağa’nın hanında mukim ve Kaşıkçı Hanı’nda ticaretle meşgul İran 
tebaasından Ağa oğlu Mahmud’un cereyan eden muhakemesinde: Maznun-ı merkumun fiil-i müddea bihe mücasereti 
evrak-ı tahkikiye ve zabıt varakası mündericâtı ve müevvelen ikrarıyla sabit olduğundan hareketine tevafuk eden 
Kanun-ı Ceza-yı Umumi’nin muaddel “64” üncü maddesi zeyl-i sanisi mucibince iki sene müddetle hapsine müttefikan 
karar verildi. 25/Temmuz/341

 Aza Aza Reis
 Rize Mebusu Aydın Mebusu Afyonkarahisar Mebusu
 Ali Reşid Ali 

Sıra Numarası : 83
Esas Numarası : 112

İcabı bi’t-tezekkür: İfa-yı vazife halinde memurîn-i zabıtaya hakaret ve hükümet-i hazıra aleyhinde tefevvühât-ı 
lisaniyede bulunmakla maznunun aleyhim Kasımpaşalı Asım bin Şükri hakkındaki evrak-ı dava Müddei-i Umumilik 
Memuriyet-i Aliyesinin 8/8/341 tarih ve 112 numaralı iddianamesiyle mahkememize tevdi’ kılınmakla ba’de’l-mütalaa 
icabı tezekkür olundu. Merkumun aynı cürmden dolayı İstanbul Birinci Ceza Mahkemesinde muhakemesi icra kılınıp 
“113”üncü madde-i kanuniye mucibince yirmi dört gün müddetle hapsine ve zabıtaya karşı muamele-i cebr ve şiddet 
icra eylediği sabit olamadığından bu cihetten beraetine karar verildiği İstanbul vilayetinin 4/Ağustos/341 tarih ve 
5874 numaralı tahrirâtından müsteban olmuş ve verilen hüküm ba’de’l-infaz kaziye-i mahkeme halini almış ve bir 
şahsın aynı cürmden dolayı ayrı ayrı mahkemelerde muhakemesinin icrası kavanîn-i mevzuaya muhalif görülmüş 
olduğundan ber-mucib-i taleb merkumun celbine ve hakkında muamele-i icraiyeye mahal olmadığına ve keyfiyetin 
İstanbul vilayetine iş’arına müttefikan karar verildi. 9/Ağustos/341

 Aza Aza Reis
 Rize Mebusu Aydın Mebusu Afyonkarahisar Mebusu
 Ali Reşid Ali 
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Sıra Numarası : 84
Esas Numarası : 48, 64

Memlekette nizam-ı ictimaiyi ihlal maksat ve gayesiyle propaganda da bulunmakla maznunun aleyhim Yoldaş 
Gazetesi sahibi İbrahim Hilmi ve Amele Teali Cemiyeti azasından Şevki, Abdi Receb, elektrikçi Nuri, Aydınlık 
Gazetesi sahibi Sadreddin Celal, muharrirlerinden Şevket Süreyya ve muharrirînden Nizameddin Nazif, eczacı 
Vasıf, Sanayi-i Nefiseden Samih, talebeden Mümtaz, Hikmet Hüseyin, Nuri Haydar, Fahreddin, Mustafa Ahmed, 
Şükri Şakir, Mesud Said, Rasim, Mehmed Sabit, Burhaneddin, Süleyman Neşati, Haydar İsmail, Mansur Gabrenski, 
Selahaddin, İsmail Hakkı ile hal-i firarda bulunan Doktor Şefik Hüsni, Tıb Fakültesinden Hasan Ali, Nazım Hikmet 
ve Cevdet Efendilerin hanelerinde yapılan taharriyâtta elde edilen komünistlikle müteallik evrak ve muharrerât ve 
üçüncü enternasyonale ait muhaberata dest-res olunmuş ve dosyasında 30, 32, 35, 38, 39, 42, 54, 59, 63, 65, 69, 78 
sıra numaralarında mukayyed evrak-ı istihbariyeden ve kendilerinin İstanbul’da açılıp bi’l-ahire sedd edilen üçüncü 
enternasyonale merbut şubenin yerine hafiyen leyli mekteplerde isimlerine göre hücreler teşkil ektikleri ve mezkur 
hücreler vasıtasıyla memleketine müfid unsurlar olabilmek için hayat-ı tahsiliyeye atılmış olan talebeyi iğfal ve teşvik 
ve tahrik suretiyle teşkilatları arasına idhal ettikleri ve İstabul’da Aydınlık, Burusa’da Yoldaş namıyla komünizm 
efkarını teammüm ve idare-i hazırayı taklide matuf olarak neşriyâtta bulundukları ve istihdaf ettiği gayeye vusul için 
ihtilali vasıta edinmiş olan bu teşkilata müntesib maznunların muayyen ictima’ mahallerinde hafi müzakerât icra 
ettikleri ve bu ictimalarda Anadolu içerilerine dağılarak faaliyette bulunmak için programlar tertib edildiği evrak-ı 
tahkikiye ve zabıtnamelerde ber-tafsil münderic, ifadât ve şehadât ve vesâik-i mevcude delalet-i katiyesiyle tebeyyün 
etmiş ve bütün faaliyetlerin Anadolu’da bir Bolşevizm idaresi teessüsünü mümkün kılacak buhranengiz vaziyetler 
ihdasına matuf olduğuna kanaat-ı vicdaniye hasıl olmuş bulunduğundan maznunların bu cihetten mucrimiyetlerine 
ve hareketlerine temas eden muaddel Kanun-ı Ceza-yı Umumi’nin elli beşinci maddesinde [Türkiye Cumhuriyeti’nin 
Teşkilat-ı Esasiye Kanunu’nu tamamen veya kısmen tağyir ve tebdil ve ilgaya] diye muharrer olan fıkrasıyla [maddeten 
fesadın icrasına başlanmış olursa yedi seneden ekall olmamak üzere küreğe konulur] diye muharrer olan fıkrası 
mucibince Yoldaş Gazetesi sahibi İbrahim Hilmi, Amele Teali Cemiyeti’nden Şevki, elektrikçi Nuri, Sadreddin Celal, 
Sanayi-i Nefise’den Samih, talebeden Nuri, Haydar Efendilerin yedişer, Abdi Receb, Şevket Süreyya, eczacı Vasıf, 
Doktor Mülazım Mümtaz, talebeden Hüseyin Hikmet, Süleyman Neşati onar sene küreğe vicahen ve hal-i firarda 
bulunan Doktor Şefik Hüsni, Nazım Hikmet, muharrir Cevdet ve Tıb talebesinden Hasan Ali Efendilerin de on 
beşer sene küreğe konulmalarına gıyablarında ve derdestlerinde tekrir-i muhakemelerine ve hukuk-ı medeniyeden 
ıskat ve emvalinin hacziyle Hükümet tarafından idaresine ve Fahreddin, Mustafa Ahmed, Şükri Şakir, Mehmed Sabit, 
Burhaneddin, Haydar İsmail, Mansur Gabrenski, İsmail Hakkı, Selahaddin, Nizameddin Nazif, Mesud Said ve Ali 
Rasim Efendilerin mabihi’z-zanları ef ’ale mücaseretlerine kanaat-ı vicdaniyeyi temin edecek bir güna delâil-i kanuniye 
bulunamadığından beraetlerine müttefikan karar verildi. 12/Ağustos/341

 Aza Aza Reis
 Aydın Mebusu Rize Mebusu Afyonkarahisar Mebusu
 Reşid Ali Ali 

Sıra Numarası : 85
Esas Numarası : 41

İcabı tezekkür edildikte: Aylardan beri ariz ve amik icra edilen tedkikât ve tahkikât ve muhakemât; memleketi 
felaketlere sevk edecek hadisat-ı irticaiye ihzarına çalışan bir heyet-i fesadiyenin vücudunu isbat ve uzuvlarından bir 
kısm-ı mühimmini ele geçirmeğe hadim olmuştur. Mahkememizce elde edilen vesaika ve bugüne kadar maznunen 
taht-ı tevkifte bulundurulan eşhastan bir kısmının tevilen ve bir kısmının tamamen vaki’ itiraflarına
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müsteniden hasıl olan kanaate göre mezkur heyet-i fesadiyenin hedef ve mahiyeti ile umumi vaziyeti ber-vechi ati 
taayyün ve tenevvür etmiştir. Şöyle ki: Millî Mücadele’nin devam ettiği hengamda Vahideddin ve erkan-ı hıyaneti 
milletin hissiyât-ı vatanperveranesinin tamamen aleyhlerinde olduğunu idrak ederek hissiyât-ı diniyeden istifade 
edebilmek ve dini bir kere daha âmâl-i meşume-i siyasiyelerine alet eylemek kasdıyla Tarikat-ı Salahiye namı altında 
bir cemiyet-i hafiye tesis ve teşkil eylemişlerdir. Müessislerinin ekseriyet-i azimesini şaibe-i ihanetle alude ve müttehim 
ve vatana avdetleri kânun-ı mahsusla memnu’ matrudlar teşkil eden tarikat-ı mezkure zahirde âlemşümul bir siyaset-i 
İslamiye takip eder gibi görünmekte ise de isimleri malum ve meşhur olan bazı ecnebi istihbarat ve propaganda erkanının 
teşkilata tekaddüm eden ihzarı müzakerâta iştirak etmiş ve müessisîn-i asliyenin sonuna kadar bunlarla sıkı temas ve 
münasebeti muhafaza eylemiş olmaları tarikatın beyne’l-islam hayra matuf bir teşkilat olabilmesi ihtimalini külliyen 
ber-taraf etmektedir. Bu ihtimalin zevalinden sonra zabıtnamelerde aynen ve ber-tafsil münderic ifadât ve şehadâtın 
takibi ve vesaik-i mevcudenin delalet-i katiyesiyle Tarikat-ı Salahiye’nin ancak Türkiye’ye münhasır hafi ve siyasi bir 
faaliyet sarf eylediği ve bu faaliyetin Anadolu’da müesses milli mukavemeti kırarak memleketin kamilen ecnebi esareti 
altına girmesi bahasına olsa Vahideddin’in tac ve tahtının muhafazası maksadını hedef ittihaz ettiği General Halilof ’un 
delâil-i mevcudeyi teyid ve tevsik eden ifadât ve beyanâtı ile vasıl-ı mertebe-i sübut olmuştur. Daima bir cemiyet-i hafiye 
şeklini muhafaza eden Tarikat-ı Salahiye’nin yine meş’um mütareke senelerinde Vahideddin’in sevk ve idaresiyle Şerif 
Yahya Adnan tarafından tesis olunan ve İngiltere Devleti’nin himayesini talib bulunan İ’la-yı Vatan fırka-i siyasiyesi 
ile müşareket-i fiiliye mertebesine kadar varan münasebet-i daimesi de ehemmiyetle şayan-ı nazar görülmüştür. 
Güya unsur-ı islamın nef ’ ve hayrına hadim olmak iddiasında bulunan bir tarikat-ı hafiyeye gayr-ı müslimlerin dahi 
nizamnamede musarrah merasim-i mahsusa ile kabul ve idhal edilmiş olmaları müddea bih olan menafi-i islamiye 
gayesinin hedef-i asli olmadığını ayrıca ve suret-i sarihada isbata kâfi telakki olunmuştur. Rum milletinden ve Ortodoks 
mezhebinden olan Misailidis Efendi’nin kendi ikrar ve itirafı ve şuhûd-ı müteaddidenin ifadât ve şehadâtı ile teeyyüd 
eden keyfiyet-i tahlif ve inabesi bu hususta pek kati ve zahir bir delil-i bahirdir. Tarikat-i Salahiye’nin cinayât-ı adiye 
ve su-i kasdlar irtikabına dahi müstaid bir cemiyet-i katile olduğu kendilerince Ankara ile hal-i temasta bulunduğu 
zann edilen ve (San Remo)’da Vahideddin nezdinde mukim bulunan Tabip Reşad Paşa’nın hükm-i idamı mesabesinde 
olup dosyada asılları mahfuz iki tehditname ve Paşa’nın vefatından evvel İstanbul’a gönderdiği hususi mektuplar 
mündericâtı ve mahallinde tedkikât icra eden Salih Fuad Bey’in ifâdatı ile tezahür etmektedir. Milli zaferi takip eden 
senede (San Remo’da) firari Vahideddin’in Riyaseti altındaki ictima’ mukarreratı neticesinde Tarikat-ı Salahiye’nin 
daha hararetli faaliyete geçtiği ve Cumhuriyetin tahribi Teşkilat-ı Esasiye’nin imhası suretiyle Hanedan’ın ve hatıra-i 
ihanetleri Yüzellilik listede tesbit edilmiş kesanın memlekete girebilmelerini ve mükadderât-ı millete yeniden vaz’-ı 
yed edebilmelerini temine hasr-ı mesai olunduğu tezahür etmiştir. Bu maksad-ı hainanenin temini için memalik-i 
ecnebiyede (San Remo)’dan maada başlıca Köstence, Atina, Selanik, İskeçe, İskenderiye, Haleb ve ahiren Bağdad’da 
merkez tesis olunduğu memleketimiz dahilinde ise esasen daha evvelden saha-i teşkilat olan İstanbul’dan başka İzmir 
ve Antalya havalisiyle Şark vilayetlerinin faaliyet mıntıkaları olmak üzere tercih edildiği anlaşılmıştır. Şark İsyanının 
istihzarına iştirak eden Tarikat-ı Salahiye’nin İstanbul zaviyelerinde Anadolu’da tahrikât icrası için tertibât alındığı 
ve ecnebi müessesâtı vasıtasıyla elde edilen memuriyetlerden istifade veya Distol ilacı vesile ittihaz olunarak vasi 
mıntıkalar dahilinde köyden köye seyahat suretiyle halkı idare-i hazıradan tenfir ile efkar-ı umumiyeyi padişahın 
avdetine alıştırmak propagandalarına girildiği tebeyyün etmiştir. Elde edilebilen vesaik miyanında distolcu Nuri’nin 
seferberlikten ve isyan sahasına icra kılınan sevkiyat-ı askeriyeden bahs eden ve bir casus kurması raporundan başka 
bir mahiyeti olmayan mektubu ile sabık Yüzbaşı Nihad’ın “bizim gaye
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ve maksadımızı mesail-i hariciye halledecektir. Merkezi ictima’ ve konferans ne hal kesb ediyor. Antalya’da ecnebi 
konsolos olarak İtalya’nın vardır. Bunlara yavaş yavaş yanaşıyorum. Bundan böyle malumat ve müşahedâtımı iş’ar 
edeceğim” cümlelerini muhtevi raporu bu kanaati takviye edecek edille-i kaviyedendir. Dahilde Şark İsyanının 
memleketin her tarafına sirayetini temin maksadıyla bu yolda bir gayret-i hainane sarf eden heyet-i fesadiyenin 
haricdeki mesaisi daha büyük bir mahiyet-i hıyanetkarane iktisab etmiştir. Tarikat-ı Salahiye divan-ı süadâsı Şark 
İsyanına ecnebi ordularının iştirak-i muzaharetkaranesini yani memleketin bir ucundan düçar-ı istila olmasını istihdaf 
eylediği gaye ve maksadlarına hadim add ederek Kürd meşayihiyle temas eylemek üzere murahhaslar i’zam ettiği gibi 
bazı memurîn-i ecnebiyeye takdim ve teklif edilmek üzere bir harb planı dahi ihzar eylemistir. Elde edilen dosyasında 
(507) numara tahtında mahfuz bulunan bu vesika suretine göre heyet-i fesadiye nokta-i nazarını suret-i mahsusada 
resm edilen harita zirinde şu tarzda tesbit etmektedir. “Haleb-Karargah Urfa bir numaralı sevk noktası olup hedefi 
İzoli’dir. İzoli geçidi elli kişilik bir müfreze tarafından tutularak mahallinde kesb-i kuvvet eyler. Re’sülayn-iki numaralı 
sevk noktası olup hedefi Diyarbekir’dir. Büyük kuvvet buradan Siverek üstünden Diyarbekir’e sevk olunur. Birinci 
cephe-(Kemah-İzoli Siverek) hattı ve Fırat nehrinin şark cihetidir. Burada teşkilat ikmal edildikten sonra hedef 
Kayseri olmalıdır. İkinci cephe-(Yozgad, Kayseri) hattı ve Kızılırmak’ın şarkındaki arazidir. Burada tahaşşüd ettikten 
sonra hedef Ankara olmalıdır.” Bu hareket-i fesadiye-i hafiyenin mebdeinden yani üç yüz otuz altı senesinden itibaren 
kaffe-i safahatı elde edilen yüzlerce vesaik üzerinde adım adım takip eden ve icra kılınan muhakemât zabıtlarıyla 
makam-ı iddianın mütalaâtını ve maznunların müdafaâtını tedkik eyleyen mahkememiz namına icra-yı kaza eylediği 
Büyük Millet Meclisince ısdar buyurulmuş olan af-ı umumiye müteallik ahkam-ı kanuniyeyi de maznunlar lehine 
nazar-ı dikkate alarak tahassul eden kanaat-i vicdaniye dairesinde af-ı umumiden evvelki devrede heyet-i fesadiyeye 
intisab etmiş olanlarla devre-i mezkureden evvel veya sonra intisab veya faaliyet-i hıyanetkaranelerine dair edille-i 
kanuniye bulunmayanlardan Emir Mesud, Kaymakam Enver, Sabık Ticaret Nezareti Müsteşarı Mehmed Ali, Distol 
Vekil Muavini İhsan, kahveci İbrahim, Ahmed Refik, Çerkes Ahmed, Tahsin, Bekir Fahri, Çerkes Hikmet, Hasan 
Kamaleddin, Şeyhüddin, Şemseddin, Hoca Ahmed Şirani, Abdullatif, Ali Galib, Abdullah, Hoca Fani, Çerkes Kamil, 
Mevlüd Lütfi, Misailidis, Mehmed Ali, Çerkes Nazmi Paşa, General Halilof, Mustafa Fevzi, Seyyid Haşim, mütekaid 
Binbaşı Ahmed bin Ali, Gürcü Arslan, Samsunlu Ahmed, Harbiye ketebesinden Selahaddin, Su yolcusu Saim, İsa Ruhi 
Paşa, Feyzullah, Hafız Nefi, Feridun Bey ve Efendilerin beraetlerine Lütfi Fikri Bey’in tarikat-ı fesadiye ve Tarikat-ı 
Salahiye ile alakadar ve münasebeti tebeyyün etmemiş olup hanesinin taharrisinde elde edilen evrak ve muharrerât 
hakkında gerçi hakkında ayrıca takibât icrasını istilzam etmekte ise de evrak ve vesaik-i mezkurede bi’l-hassa şahsiyetleri 
mevzu’-ı bahs edilen Reis-i Cumhur Hazretleri mahkememize gönderdikleri tezkire-i mahsusa ile bu babdaki hukuk-ı 
şahsiyelerinden tamamen feragat ettiklerini buyurmakta olduklarından mumaileyhin de beraetine ve Tarikat-ı Salahiye 
müessislerinden olup el-yevm Bağdad ve Musul havalisinde Türkiye vatanı aleyhinde faaliyette bulunduğu anlaşılan 
Revandizli Emin Paşa’nın oğlu bulunan Muzaffer Emin Bey’e ait evrak ve vesaikin bi’t-tefrik kendisiyle birlikte Şark 
İstiklal Mahkemesine sevk ve i’zamına ve meflucen esir-i firaş bulunan Rasih Efendi hakkındaki evrakın bi’t-tefrik 
husul-i ikametine kadar muhakemesinin ta’likine ve muhakemenin esna-yı rü’yetinde vefat eden Dava Vekili Beykozlu 
Bahaeddin Bey ile Çerkes Hüseyin hakkındaki hukuk-ı umumiye davasının sukutuna ve Reşad Paşa’nın katli suretiyle 
Tarikat-ı Salahiye namına irtikab edilen cinayetten dolayı Vahideddin ile şüreka-yı cürmü hakkındaki davanın beray-ı 
tamik tefrikine ve ayrıca takibât icrasına ve af-ı umumiyi takib eden devrede faaliyet-i hıyanetkaraneye devam ettikleri 
sabit olanlardan Yemen Mebus-ı sabıkı Mustafa Bey’in Tabiiyet Kanu’nun altıncı maddesine 11/Cemaziyelahir/335 
ve 3/Nisan/333 tarihinde tezyil olunan (evvelen teba-i Osmaniye’den memalik-i Osmaniye’de bulundukları halde 
hükumât-ı mahalliyeye ve memalik-i ecnebiyede bulundukları halde Saltanat-ı Seniye sefaret veya şehbenderhanelerine 
tahriren ihbar-ı keyfiyet etmeksizin bir devlet-i ecnebiyenin askerlikten gayrı bir hizmetine bi’r-rıza giren veyahut 
ba’de’l-ihbar kabul ettiği hizmetin tayin olunacak müddet zarfında terki için verilen emre imtisal eylemeyen eşhas dahi 
Devlet-i Aliye isterse
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tabiiyetten ıskat edebilir) diye muharrer olan birinci maddenin fıkra-i evveli mucibince tabiiyetten ıskat ve hudud-ı millî 
haricine ihracına İskender Fahri, Çerkeşli Ahmed, Kiraz Hamdi’nin kain biraderi Emin, Rüşdi Molla, Taşçı Sadeddin, 
Safvet Hoca, İstinyeli Rıza ile Said Ali’nin Hıyanet-i Vataniye Kanunu’nun birinci maddesi delaletiyle (vaaz ve hitabet 
suretiyle alenen veya ezmine-i muhtelifede eşhas-ı muhtelifeyi sırran ve kavlen hıyanet-i vataniye cürmüne tahrik ve 
teşvik edenlerle işbu tahrik ve teşviki suver ve vesait-i muhtelife ile tahriren ve tersimen irtikab eyleyenler muvakkat 
küreğe konulurlar) diye muharrer olan üçüncü maddesi mucibince beşer ve Telgrafçı Raşid, Mülazım Rüşdi, Yüzbaşı 
İsmail Hakkı, Süleyman Radi, Gürcü Süleyman, Yozgadlı Nuri ve Vehbi zade Fuad’ın onar sene ve esbak Merkez 
Kumandanı Safvet, Rasim Avni, veznedar İhsan, esbak Harbiye Müsteşarı Behzad ile Emirganlı Kemal’in Cinci Ahmed 
Hamdi’nin on beşer sene küreğe mahkumiyetlerine ve hal-i firarda bulunan Tarikat-ı Salahiye müessislerinden Lütfi 
Kaptan’ın dahi gıyaben ber-vechi muharrer mezkur madde mucibince on beş sene küreğe konulmasına ve kendisinin 
hukuk-ı medeniyeden ıskatla emval-i mevcudesinin haczine ve sabık Yüzbaşı Nihad, Distolcu Nuri, Yeniköy Belediye 
Müdür-i sabıkı Kemal, Arab Asım, sabık yaver Darendeli İsmet, Distolcu Osman Daver, Zemba oğlu Hıristaki, 
Ertuğrul Şakir, Tevfik Hamdi, Romanyalı Halil ile Hacı Ali Namık’ın mezkur Hıyanet-i Vataniye Kanunu’nun birinci 
maddesi delaletiyle (bi’l-fiil hıyanet-i vataniyede bulunanlar salben idam olunur) diye muharrer olan ikinci maddesi 
mucibince salben idamlarına l5 Ağustos 341 tarihinde müttefikan karar verildi. 15/Ağustos/341

 Aza Aza Reis
 Aydın Mebusu Gaziayntab Mebusu Afyonkarahisar Mebusu
 Reşid Kılınç Ali Ali 

Sıra Numarası : 86
Esas Numarası : 109

Adana ve diğer menatıkta isti’fa ve hilaf-ı usul makamâta müracaatta bulunan bazı telgrafçıların İstiklal 
Mahkemelerince tevkif olunmaları üzerine bunların aileleri ve çocuklarına muavenet edilebilmesi için maaşlarından 
onar liranın bankaya terk ve tevdii suretleriyle ve telgrafçılar imzasıyla Adana vesair merakize telgraf keşide etmiş olan 
Gaziayntab telgraf muhabere memuru Bezmi Efendi’nin hareket-i vakıası sükun ve huzur-ı memleketi ve nizam-ı 
ictimaiyi ihlal mahiyetinde görülmekle icra kılınan muhakemesi neticesinde: Mumaileyhin vazife-i memuriyetini su-i 
istimal etmek suretiyle ef ’al-i müddea bihe ictisarları itirafâtıyla sabit olduğundan Kanun-ı Umumi-yi Ceza’nın yüz 
ikinci maddesinin zeyl-i evveli mucibine bidayet-i tarih-i tevkifinden itibaren bir sene müddetle hapsine müttefikan 
karar verildi. 18/Ağustos/341

 Aza Aza Reis
 Aydın Mebusu Gaziayntab Mebusu Afyonkarahisar Mebusu
 Reşid Kılınç Ali Ali 

Sıra Numarası : 87
Esas Numarası : 95

İcabı lede’l-müzakere: Ahiren ilan olunan seferberlik üzerine taht-ı silaha celb ve davet olunan nahiyeleri 
halkının seferberlik emrine adem-i itaatleri dolayısıyla İslam İslama muharebe ediyormuş biz, askere gidemeyiz 
tarzındaki beyanâtlarını Hükümet-i Mahalliyeye iblağ ve taleb edilen eşhasa müteferrik ihtilatlar ile telkinât icrası 
suretiyle davet-i kanuniyeye adem-i icabet ve itaatten huruca teşvik eyledikleri iddiasıyla maznunun aleyhim Artvin’in 
Borçka kazasının Efrat köyünden İmam Süleyman oğlu Gül Ahmed, Muhtar oğlu Osman
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ve Heyet-i İhtiyariye Azasından Osman oğlu Mehmed, Numan Davud, Hüseyin oğlu Ahmed, Süleyman oğlu Ahmed, 
Ahmed oğlu Talib haklarında icra kılınan muhakeme neticesinde: Merkumûnun ef ’al-i müddea bihaya ictisarları 
evrak-ı tahkikiye müfadı ve kendilerinin tevilen ikrar ve itirafları ile anlaşılmış olmakla bunlardan Muhtar oğlu 
Osman ve Osman oğlu Mehmed’in her ne kadar hareket-i vakıaları Kanun-ı Ceza-yı Askeri’nin “146” ncı maddesine 
temas etmekte ise de memleketlerinin Anavatana yeni ilhak olunmuş bulunması itibariyle Seferberlik Kanunlarından 
mütegafil bulunmaları esbab-ı muhaffife-i takdiriyeden madud bulunduğundan İstiklal Mehakimi Kanunu’nun 
birinci maddesinin (A) fıkrası mucibince birer sene müddetle hapislerine ve mevkuf bulundukları müddetin icra-yı 
mahsubuna ve diğerlerinin de müddet-i mevkufiyetleri caza-yı kâfi add olunarak tahliyelerine müttefikan karar verildi. 
18/Ağustos/341

 Aza Aza Reis
 Rize Mebusu Aydın Mebusu Afyonkarahisar Mebusu
 Ali Reşid Ali 

Sıra Numarası : 88
Esas Numarası : 70

İcabı lede’l-müzakere: İfa-yı vazife halinde memurîn-i zabıtaya silah endaht eylediği iddiasıyla maznunun aleyh 
Giresun’un Hacıhasan mahallesinden Kara Mustafa oğlu Koç İbrahim ve merkumu cerh eylediği iddiasıyla maznun 
olup bi’l-ahire dahil-i dava edilen polis Mustafa Efendi haklarında icra kılınan muhakeme neticesinde: Merkumândan 
İbrahim’in ifa-yı vazife halinde zabıtaya silah endaht eylediği ol babdaki tanzim olunan evrak-ı tahkikiye müfadı ve 
şahidlerin ale’d-derecât vaki’ şehadâtı ile sabit olduğundan hareketine temas eden Kanun-ı Ceza’nın “113” üncü madde-i 
muaddelesi mucibince altı mah müddetle hapsine ve mevkuf kaldığı müddetin icra-yı mahsubuna ve merkumu cerh 
eylediği iddia olunan polis Mustafa Efendi’nin de ef ’al-i mezkureye ictisarı anlaşılamadığından onun da beraetine ve 
merkum Koç İbrahim’in hîn-i ika-ı cürmde istimal eylediği [47921] numaralı büyük kıtada brovnig tabancasının da 
müsaderesine müttefikan karar verildi. 18/Ağustos/341

 Aza Aza Reis
 Aydın Mebusu Gaziayntab Mebusu Afyonkarahisar Mebusu
 Reşid Kılınç Ali Ali 

Sıra Numarası : 89
Esas Numarası : 89

İcabı lede’l-müzakere: Jandarma devriyelerinin vürudu hasebiyle esbab-ı mania hayluletinden tasavvurâtını fiile 
çıkaramadığı ve kendisini derdest etmek isteyen zabıtaya karşı mükerreren ve katl kasdıyla silah endaht eyledikleri 
evrak-ı tahkikiye müfadı ve mahallince maa’t-tahlif istima’ kılınan şuhûdun şehadâtı ve kendisinin tevilen ikrar ve 
itirafâtıyla sabit olduğundan merkumândan Vahid’in hareketine temas eden Kanun-ı Umumi-i Ceza’nın 45 ve 46’ncı 
maddeleri delaletiyle 170’inci maddesi mucibince on beş sene müddetle küreğe konulmasına ve katl-i nüfus ef ’alinden 
müteaddid defalar mahkum ve validesinin katlinden dolayı kezalik idam cezasından tahfifen yedi buçuk sene küreğe 
mahbus iken Muğla Hapishanesinden Kuva-yı Milliyeye hizmet maksadıyla tahliye olunduğu mahallinden vaki’ 
istizana cevaben bildirilmiş ve şu suretle mücazat-ı terhibiye ef ’alinden mükerrer bulunduğu anlaşılmış olmakla 
kanun-ı mezkurun sekizinci maddesine tevfikan bir misli zammıyla otuz sene müddetle küreğe vaz’ına ve müddet-i 
mahkumiyetinin Erzurum Hapishanesinde infazına ekseriyetiyle ve merkumun ef ’al ve harekâtında fer’an zî-medhal 
olduğu keza evrak-ı tahkikiye müfadı ve şahidlerin beyanâtı ve itirafât-ı sarihasıyla anlaşılan Salih’in de hareketine 
tevafuk eden 
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kanun-ı mezkurun 170’inci maddesi delâletiyle 45 ve 46’ncı maddeleri mucibince yedi sene küreğe konulmasına ve 
müddet-i mahkumiyetinin Sivas Hapishanesinde infazına müttefikan karar verildi. 22/Ağustos/34l

 Aza Aza 
 Aydın Mebusu Hal ve mazisi itibarıyla Afyonkarahisar Mebusu
 Reşid cemiyet-i beşeriyeye muzırr Ali
  bir insan olduğundan idamı
  taraftarıyım.
  Gaziayntab Mebusu
  Kılınç Ali

Sıra Numarası : 90
Esas Numarası : 57

İcabı lede’l-müzakere: Takrir-i Sükun Kanunu’na muhalif hareket ve Halfetili Ömer Efendi’yi katl ettikleri 
iddiasıyla maznunun aleyhim Halfeti Belediye Reis-i sabıkı Emin Bey zade Ali, Ataş Bey zade Mahmud, Abdullah 
zade Nedim, Bekir Bey zade Hamid, firari Mustafa Bey zade Şerif, Ataş Bey zade Ali, Hacı Bekir Ağa zade Abdullah, 
Reşid Bey oğlu Said, Abdulkadir oğlu Beşir, Abdulkadir oğlu Şerif, Müslüm Bey zade Vakıf, Hacı Ahmed zade Talib, 
Ahmed Onbaşı oğlu Mustafa, İbrahim oğlu Abdulkadir, Kara Ahmed oğlu Hasan, Hafız oğlu Ahmed, Hafız oğlu 
Hasan, Latif zade Mustafa haklarında icra kılınan muhakeme neticesinde: Merkumûndan Ataş Bey zade Ali ve hal-i 
firarda bulunan Mustafa Bey zade Şerif Beylerin Ömer Efendi’nin keyfiyet-i katlinde fail-i müşterek-i asli oldukları ol 
babdaki evrak-ı tahkikiye ve istintakiye ve suret-i cereyan-ı muhakeme ile sabit olduğundan hareketlerine temas eden 
Kanun-ı Ceza’nın 45’inci maddesi delaletiyle yüz yetmiş beşinci madde mucibince Ali’nin on ve firari Şerif ’in de gıyaben 
on sene müddetle küreğe konulmalarına ve firari-i merkum Şerif ’in emvalinin haczine ve Abdullah zade Nedim’in de 
Rıfat’ı cerh eylediği zabıt varakası müfadı ve haklarında yapılan evrak-ı tahkikiyeden anlaşılmakla hareketine temas 
eden Kanun-ı Ceza’nın yüz yetmiş sekizinci maddesi mucibince iki sene müddetle hapsine ve merkumûndan Reşid 
Bey oğlu Said, Vakıf, Abdulkadir oğlu Beşir’in de muhalif-i kanun ve nizam tecemmüatta bulunan halk arasında silahla 
görüldükleri, kezalik evrak-ı tahkikiye mündericâtı ve cereyan-ı muhakeme ile sabit olduğundan, hareketlerine tevafuk 
eden Tecemmüât Kanunu’nun beşinci maddesine tevfikan üçer sene müddetle hapislerine ve diğerlerinin ef ’al-i 
müddea bihe ictisarları hakkında delâil-i kanuniye ve vicdaniye tahassul edemediğinden beraetlerine müttefikan karar 
verildi. 22/Ağustos/341

 Aza Aza Reis
 Aydın Mebusu Gaziayntab Mebusu Afyonkarahisar Mebusu
 Reşid Kılınç Ali Ali 

Sıra Numarası : 91
Esas Numarası : 92

İcabı lede’l-müzakere: Üç yüz kırk bir senesi Nisan’ın 13/14’üncü gecesi Antalya’nın Kızılkaya nahiyesinin 
Karaaliler karyesini basarak cami-i şerifte teravih namazını eda eden efrad-ı ahaliye işkence ve eziyet icrası suretiyle 
üzerlerinde mevcut nukûd ve eşyayı ahz ve gasb ve ötede beride müsellahan icra-yı şekavet eyledikleri iddiasıyla 
maznunun aleyhim Isparta’nın Lagus karyesinden Bedirhan Mehmed oğlu Mustafa ve Kürd Raşid, Hüseyin oğlu Deli 
Hasan ve Yakaköylü Çavuş oğlu Ramazan ve gaib inde’l-muhakeme Milli Tahir ve yataklık fiilinden maznun Osman 
ile kezalik gayr-ı mevkuf İsmail hakkında cereyan eden muhakeme neticesinde: 
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Maznunlardan Bedirhan oğlu Mustafa’nın mahkemedeki itirafâtı ve hakkındaki evrak-ı tahkikiyeden anlaşıldığı 
üzere kendisinin sabıkalı olmaması cihetle kendisinin Kanun-ı Ceza-yı Umumi’nin muaddel iki yüz on dokuzuncu 
maddesi zeylinin fıkra-i ûlası mucibince beş seneye ve Emirkeleş karyesinden Ziya oğlu Kürd Raşid ve Şarkikaraağaç’ın 
Çarıksaray karyesinden Hüseyin oğlu Deli Hasan ile işbu şekavet ef ’alinden başka Yaka karyesinden Hatib oğlu Hakkı 
mutallakası Sultane’ye cebren fiil-i şeni’ maddesinden ayrıca maznun olan Yakaköylü Hüseyin Çavuş oğlu Ramazan’ın 
şekavet-i müstemirre ashabından olup mağdurlara eziyet ve işkence ettikleri evrak-ı tahkikiye ve zabıt varakası ve 
şahidlerin ifadesi ve cereyan eden muhakemedeki sarahat ve itiraflarıyla sabit olmuş olduğundan kendilerinin madde-i 
mezkurenin fıkra-i ahiresine tevfikan idamlarına vicahen ve firari Milli Tahir’in gıyaben idamıyla hukuk-ı medeniyeden 
ıskat ve emvalinin haczine ve yataklık icrasıyla fer’an zî-medhal olan maznunun aleyhim gayr-ı mevkuf Osman oğlu 
İsmail ile mevkuf Kazlı karyesinden Derviş Mehmed oğlu Osman’ın ef ’ali müddea bihe ictisarlarına dair kanaat-i 
vicdaniye hasıl olamadığından beraetlerine müttefikan karar verildi. 22/Ağustos/341

 Aza Aza Reis
 Aydın Mebusu Gaziayntab Mebusu Afyonkarahisar Mebusu
 Reşid Kılınç Ali Ali 

Sıra Numarası : 92
Esas Numarası : 110

İcabı lede’l-müzakere: Mülga Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası lehinde beyanâtta bulundukları ve kasd-ı 
hakaretle Reis-i Cumhur Hazretleri’nin resimlerine silah endaht eyledikleri iddiasıyla maznunun aleyh İstanbul’da 
Çeşme meydanında Lüfer sokağında on iki numaralı hanede mukim Arif oğlu Sadık ve biraderi Mustafa haklarında 
icra kılınan muhakeme neticesinde: Maznunun aleyhimin ef ’al-i müddea bihaya ictisarları hakkında temin-i vicdana 
kâfi delâil olmadığından beraetlerine ve sebeb-i aherle mevkuf değillerse tahliyelerine müttefikan karar verildi. 23/
Ağustos/341

 Aza Aza Reis
 Aydın Mebusu Gaziayntab Mebusu Afyonkarahisar Mebusu
 Reşid Kılınç Ali Ali 

Sıra Numarası : 93
Esas Numarası : 113

İcabı lede’l-müzakere: İfa-yı vazife halinde memurîn-i zabıtaya hakaret ve Reis-i Cumhur Hazretlerine 
tefevvuhatta bulundukları iddiasıyla maznunun aleyhim Beykoz balıkçılarından Poyrazlı İhsan bin Receb ve Murad 
bin Sadık, Galib bin Hacı Arif, İhsan bin Mehmed haklarındaki evrak makam-ı iddianın 18/Ağustos/341 tarihli 
iddianamesiyle tevdi’ edilmekle tedkik ve mütalaa olundu. 

Merkumûna isnad olunan tefevvühat-ı lisaniye ve Hıyanet-i Vataniye maddesi üç yüz kırk senesi Temmuzunda 
ika’ edilmiş olup işbu cürmlerinden haklarında Üsküdar Mahkeme-i Asliyesinde icra kılınan muhakeme neticesinde: 
Beraatlarına karar verilmiş ve işbu karar aleyhine Mahalli Müddei-i Umumiliğince temyiz-i dava edilerek hükm-i vaki’ 
nakz edilmiş ise de nakzın beraat kararlarına müessir olamayacağı cihetle nev-ummâ kesb-i katiyet eden hükme karşı 
tekrar aynı cürmden naşi icra-yı muhakemeleri kavanîn-i mevzuaya muhalif ve mugayir-i kanun olduğundan tekrir-i 
muhakemeye mahal olmadığına ve ahiren ika’ eylemiş oldukları balıkçı Vehbi Reis adiyen darb fiilinden dolayı İstanbul 
Altıncı İstintak Dairesince müttehaz karara tevfikan beray-ı muhakeme ait olduğu mahkeme-i nizamiyeye sevklerine 
ve burada mevkuf kaldıkları 5/Ağustos/341 tarihinden 23/Ağustos/341 tarihine
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kadar olan müddetin müddet-i mahkumiyetlerinden icra-yı mahsubunun İstanbul Müddei-i Umumiliğine iş’arına ve 
evrak-ı davanın iadesine müttefikan karar verildi. 23/Ağustos/341

 Aza Aza Reis
 Aydın Mebusu Gaziayntab Mebusu Afyonkarahisar Mebusu
 Reşid Kılınç Ali Ali 

Sıra Numarası : 94
Esas Numarası : 122

Silah kaçakçılığı vesaireden maznunun aleyh Yedikule’de Kazlıçeşme’de sakin debbağ Erzincanlı Kürd Hasan 
hakkındaki evrak makam-ı iddianın 122 numaralı iddianamesiyle tevdi’ edilmekle tedkik ve mütalaa olundu.

Bi’l-müzakere: Merkum Hasan hakkında mukaddema Fatih Sulh Ceza Mahkemesince aynı cürmden dolayı 
icra kılınan muhakemesi neticesinde: Beraatine karar verildiği İstanbul vilayetinin 22/Ağustos/341 tarih ve 6189/2806 
numaralı tahriratından anlaşılmış olmakla aynı meseleden beraat eden bir maznun hakkında yeniden tahkikat 
ve muhakemât icrasına imkan-ı kanuni olmadığından merkumun celbine ve ayrıca icra-yı muhakemesine mahal 
olmadığına ve keyfiyetin de İstanbul vilayetine iş’arına müttefikan karar verildi. 25/Ağustos/34l

 Aza Aza Reis
 Aydın Mebusu Gaziayntab Mebusu Afyonkarahisar Mebusu
 Reşid Kılınç Ali Ali 

Sıra Numarası : 95
Esas Numarası : 87

Hükümet-i hazıra aleyhinde tefevvühat ve harekât-ı isyaniye lehinde propaganda yapmak suretiyle kavlen 
hıyanet-i vataniyede bulundukları iddiasıyla maznunun aleyhim Erzurum’un Aşkale mahallesinin Pertin karyesinden 
Mahmud oğlu Ali ve karye-i mezkureden Mikdad oğlu Musa ve Yusuf oğlu Sabit ve Mehmed oğlu Halis ve Mehmed 
oğlu Şevki ve Mustafa oğlu Taceddin, Mikdad oğlu Numan haklarında cereyan eden muhakeme-i aleniye neticesinde: 
Maznun-ı merkumûnun ef ’al-i müddea bihe mücaseretlerinin adem-i sübutu dolayısıyla cümlesinin beraetlerine 
müttefikan karar verildi. 25/Ağustos/341

 Aza Aza Reis
 Aydın Mebusu Gaziayntab Mebusu Afyonkarahisar Mebusu
 Reşid Kılınç Ali Ali 

Sıra Numarası : 96
Esas Numarası : 119

Kavlen hıyanet-i vataniye maddesinden maznun ve 26/Temmuz/341 tarihinde gayr-ı muvakkat tevkif 
müzekkeresiyle taht-ı tevkife alınan İstanbul’da Firuzağa mahallesinde Ali Rıza oğlu Erzurumlu Bahri hakkında icra 
kılınan muhakeme neticesinde: Merkumun mabihi’z-zannı olan ef ’ale ictisarı ve hıyanet-i vataniye cürmünün faili 
olduğu hakkında kati delâil olmadığından, 
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müddet-i mevkufiyeti kâfi görülerek tahliyesine müttefikan karar verildi. 25/Ağustos/341

 Aza Aza Reis
 Aydın Mebusu Gaziayntab Mebusu Afyonkarahisar Mebusu
 Reşid Kılınç Ali Ali 

Sıra Numarası : 97
Esas Numarası : 74

Muhtelif tarihlerde kıtalarından firarla Maraşlı Ali’nin Budaklı karyesindeki yağhanesini leylen ve müsellahan 
basarak merkum Ali ile mahdumu [kayd ve bend] ve cebr ve şiddet icrasıyla eşyalarını ve mezkur karyeden Mustafa’nın 
leylen bir re’s keçisini ahz ve gasb eyledikleri iddiasıyla maznunun aleyhim ve 16/Nisan/341 tarihinde taht-ı tevkife 
alınarak mevkuf bulunan Ahmed oğlu Abdullah ve Karık Hasan oğlu Ahmed ve Hacı oğlu Hasan ve 27/Nisan/341 
tarihinde taht-ı tevkife alınan Mustafa oğlu Kasım ve Karkık Ahmed oğlu İbrahim ve ahiren i’zam olunan Ahmed oğlu 
Ali haklarında icra kılınan muhakeme neticesinde merkumûnun firari oldukları bir halde Maraşlı Ali ve Mustafa’nın 
eşya ve hayvanâtını ahz ve gasb eyledikleri, ol babdaki evrak-ı tahkikiye müfadı ve kendilerinin ikrar ve itirafları 
delaletiyle anlaşılmış olmakla hareketlerine temas eden Kanun-ı Ceza-yı Askeri’nin yüz kırk sekizinci maddesi 
mucibince ve İstiklal Mehakimi Kanunu’nun üçüncü maddesinin (A) fıkrasına tevfikan bunlardan Abdullah’ın 
beş, Ahmed’in iki, Hasan’ın keza iki, Ahmed oğlu Ali’nin de iki sene Kasım’ın bir sene müddetle hapislerine ve 
merkumândan Ali oğlu Halil ile Ahmed oğlu İbrahim’in hareketlerine temas eden Kanun-ı Ceza-yı Umumi’nin kırk 
beşinci maddesi delaletiyle iki yüz on sekizinci maddesi mucibince müddet-i mevkufiyetleri kâfi görülerek tahliyelerine 
müttefikan karar verildi. 26/Ağustos/341

 Aza Aza Reis
 Aydın Mebusu Gaziayntab Mebusu Afyonkarahisar Mebusu
 Reşid Kılınç Ali Ali 

Sıra Numarası : 98
Esas Numarası : 73

Muhtelif tarihlerde kıtalarından firarla Maraş’tan memleketlerine giden yolcuların önlerine çıkarak cebr ve 
şiddet icrasıyla eşyalarını ahz ve gasb ve yolculardan birisinin parmağını cerh ve Yanık İbiş’in hanesini basarak keza 
eşyasını sirkat eyledikleri iddiasıyla maznunun aleyhim 2/Mayıs/341 ve 8/Şevval/343 tarihinde tevkif müzekkeresiyle 
mevkuf bulunan Yusuf oğlu Abdullah ve Hapishaneden bu kere firar eden Kelek Ahmed ve hal-i firarda bulunan 
Aliş oğlu Mustafa haklarında icra kılınan muhakeme neticesinde: Merkumun ef ’al-i müddea bihe ictisarları esna-yı 
muhakamede kıraat olunan evrak-ı tahkikiye müfadı ve mahallinde maa’l-kasem istima’ kılınan şuhûdun şehadâtı 
ve zabıt varakaları delaletleriyle ve merkumûndan Abdullah’ın müevvelen vaki’ ikrar ve itirafıyla sabit olduğundan 
harekelerine temas eden Askeri Ceza Kanunu’nun yüz kırk dokuzuncu maddesi delaletiyle İstiklal Mehakimi 
Kanunu’nun üçüncü maddesinin (A) fıkrasına tevfikan Yusuf oğlu Abdullah’ın vicahında, Kelek Ahmed, Aliş oğlu 
Mustafa’nın gıyabında onar sene müddetle küreğe konulmalarına ve Ahmed ile Mustafa’nın hukuk-ı medeniyeden 
ıskatlarına ve emvallerinin haczine müttefikan karar verildi. 26/Ağustos/341

 Aza Aza Reis
 Aydın Mebusu Gaziayntab Mebusu Afyonkarahisar Mebusu
 Reşid Kılınç Ali Ali
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Sıra Numarası : 99
Esas Numarası : 123

Üç yüz kırk bir senesi Nisan mahının on dokuzuncu günü Kırşehri’nin Erevik karyeli davar çobanı Kürd Mehmed 
oğlu Bekir’in ra’y etmekte olduğu koyun sürüsünden mezkur karyeden Tahiroğulları’ndan Ömer oğlu Ali’ye ait bir re’s 
keçiyi cebren ahz ve gasb eylemekle maznun Çaydeğirmen’den Elcekoğulları’ndan Mehmed oğlu Ali ve Kırşehri’nin 
Kayaşçı mahallesinden Osmanağaoğulları’ndan İsmail oğlu Deli Abdurrahman haklarında cereyan eden muhakeme-i 
aleniye neticesinde: Maznun-ı merkumânın fiil-i mezkura mücasereti evrak-ı mevcude mündericâtı ve vaki’ ikrar ve 
itirafâtıyla mertebe-i sübuta vasıl olmuş olduğundan maznun-ı merkumân hakkındaki Müdde-i Umumilik Makamı 
talebinin reddiyle hareketlerine tevafuk eden Kanun-ı Ceza-yı Umumi’nin iki yüz yirmi ikinci maddesi mucibince her 
ikisinin de üçer sene hapislerine bi’l-ittifak karar verildi. 27/Ağustos/341

 Aza Aza Reis
 Aydın Mebusu Gaziayntab Mebusu Afyonkarahisar Mebusu
 Reşid Kılınç Ali Ali 

Sıra Numarası : 100
Esas Numarası : 125

İfa-yı vazife halinde bulunan zabıtaya namuslarına nakise verecek surette hakaret ve idare-i hükümet aleyhinde 
tefevvühatta bulunduğu iddiasıyla maznunun aleyh İstanbullu Karagümrük Keçecitekye sokağında mukim polislikten 
matrud Vahid bin Hüseyin hakkında cereyan eden muhakeme-i aleniye neticesinde: Maznun-ı merkumun fiil-i müddea 
bihe mücasereti evrak-ı mevcude mündericâtı ve müevvelen vuku’ bulan ikrar ve itirafıyla sabit olduğundan maznun-ı 
merkum hakkındaki makam-ı iddianın talebinin reddiyle hareketine tevafuk eden Kanun-ı Ceza-yı Umumi’nin yüz 
on dördüncü maddesi mucibince iki sene müddetle mahkumiyetine bi’l-ittifak karar verildi. 27/Ağustos/341

 Aza Aza Reis
 Aydın Mebusu Gaziayntab Mebusu Afyonkarahisar Mebusu
 Reşid Kılınç Ali Ali 

Sıra Numarası : 101
Esas Numarası : 127

Memurîn-i zabıtaya katl kasdıyla silah endahtı maddesinden maznunun aleyh Çal kazasının Kırca oğlu Ali 
Çavuş ile biraderi Osman haklarında cereyan eden muhakeme neticesinde: Merkumânın mabihi’z-zanları olan işbu 
cürmlerinden dolayı Denizli Cinayet Mahkemesinde icra kılınan muhakeme neticesinde Osman’ın beraetine ve 
Ali Çavuş’un da yedi ay hapsine karar verildiği Denizli Cinayet Müddei-i Umumiliğinin dosya miyanında mevcut 
26/8/341 tarihli telgrafından anlaşılmış olmakla maznunun aleyhima haklarında mahalli cinayet mahkemesinden 
aynı meseleden sadır olup kısmen kaziye-i mahkeme halini iktisab etmiş olan bir hüküm üzerine ayrıca diğer bir 
mahkemede muhakeme icrasına imkan-ı kanuni görülemediğinden tekrir-i muhakemeye mahal olmadığına ve 
keyfiyetin de Denizli Cinayet Müddei-i Umumiliğine iş’arına müttefikan karar verildi. 29/Ağustos/341

 Aza Aza Reis
 Aydın Mebusu Gaziayntab Mebusu Afyonkarahisar Mebusu
 Reşid Kılınç Ali Ali 
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Sıra Numarası : 102
Esas Numarası : 118

Gerede’nin Macarlar karyesinden Muhtar Mustafa oğlu Molla Hasan mahdumu Ahmed’in zevcesi Fatma’yı 
intikam maksadıyla üç yüz kırk bir senesi Haziranının on üç on dördüncü Pazar gecesi bir suret-i feciada katl eyledikleri 
iddiasıyla maznunun aleyhim Hacı Emin’in yeğeni Yusuf bin Ahmed, kayınbiraderinin mahdumu Muharrem bin 
Mehmed, hizmetkarı Yabanabad’ın Çanak karyesinden çobanı Ahmed bin İbrahim ve Hacı Emin’in mahdumu Kamil 
ve Sarımehmedoğulları’ndan Geredeli Molla Osman bin Mehmed ve merkum Hacı Emin’in biraderi Halil Çavuş bin 
Ahmed ve dayıoğlu Hacı İbrahim hakkında cereyan eden muhakeme-i aleniye neticesinde: Maznun-ı merkumûndan 
Hacı Emin mahdumu Kamil pederinin İstiklal Mahkemesince mahkum edilmiş bulunmasından dolayı hasıl eylediği 
iğbirar üzerine Yusuf bin Ahmed, Muharrem bin Mehmed, çoban Ahmed bin İbrahim’i yanına çağırarak merkum 
Molla Hasan’ı veya hanesindeki efrad-ı ailesinden herhangi birisini katl eylemeleri için yüz elli lira i’ta eylediği ve bu 
tasvir ve tasmim üzerine leyle-i mezkurede Molla Hasan’n hanesine merdiven dayamak suretiyle hanesine girerek üst 
katta dokuz aylık çocuğuyla uyumakta bulunan Molla Hasan’ın gelini Fatma’nın odasına girerek her üçü müştereken 
hamil bulundukları bıçaklarla bir suret-i feciada cerh ve katl eyledikleri mahalli adliyesince icra kılınan tahkikat-ı 
istintakiye ve zabıt varakası ve maktulenin kable’l-vefat katillerinden Yusuf ve Ahmed ve tanıyamadığı eşhas-ı saire 
olduğu hakkındaki ifadesi ve Yusuf ’un üzerinde bulunan kan lekeleri ve Ahmed’in zevcesi Şerife’nin zevcinin vakadan 
bir gün evvel beray-ı muhafaza kendisine yüz lira tevdi’ ettiğini beyan etmesi ve mahall-i vakada tanzim kılınan zabıt 
varakaları ve tabib raporuyla ve evrak-ı istintakiyedeki şahidlerin ifadeleri gibi delâil-i kanuniye ile sabit olmasına 
binaen merkumûndan Ahmed, Muharrem’in Kanun-ı Ceza’nın kırk beşinci maddesindeki [Eşhas-ı müteaddide bir 
cinayet veya cünhayı ……müştereken ika’ eylerse fail-i müstakil gibi mücazât olunurlar.] diye muharrer olan fıkrası 
delaletiyle kanun-ı mezkurun yüz yetmişinci maddesindeki [Teammüden bir şahsı katl eden ……idam olunur.] diye 
muharrer olan fıkrası mucibince her üçünün salben idamına ve Kamil’in cinayet-i mezkureyi nukûd i’tası suretiyle 
teammüden ika’ ettirdiğinden dolayı kendisinin kanun-ı mezkurun yüz yetmişinci maddesi delaletiyle kırk beşinci 
maddesindeki fer’an zî-medhal olanlar fıkrasına tevfikan on beş sene küreğe konulmasına ve merkum Kamil’i cinayet-i 
mezkureyi ika’a tahrik eylemekten maznunun aleyhim Hacı İbrahim, Molla Osman, Halil Çavuş’un fer’an zî-medhal 
olduklarına dair kanaat-i vicdaniyeyi temin eder delâil-i kanuniye bulunmamasına binaen kendilerinin beraetlerine 30/
Ağustos/341 tarihinde müttefikan karar verildi. 30/Ağustos/34l

 Aza Aza Reis
 Aydın Mebusu Gaziayntab Mebusu Afyonkarahisar Mebusu
 Reşid Kılınç Ali Ali 

Sıra Numarası : 103
Esas Numarası : 129

Kürd harekât-ı isyaniyesi dolayısıyla mezkur isyanın cenub vilayetlerine sirayeti tahrik cürmüyle maznun Kozan 
vilayeti dahilinde mukim Çeçenlere mensup Kel Murad, Reşid, Kavs, Toplu İbrahim ile Mebus-ı sabık Arslan Bey 
hakkında Mahalli İstintak Dairesince tanzim olunan evrak Müddei-i Umumilik Makam-ı Âlisinin l Eylül 341 tarih 
ve 129 esas numarasıyla merkumûn hakkındaki muhakemenin Şark İstiklal Mahkemesince rü’yet edilmek üzere 
evrakın mahkeme-i mezkureye sevki hakkındaki talebi tedkik ve ba’de’l-mütalaa merkumûnun ef ’al ve harekâtları 
Kürd İsyanıyla alakadar olduğu ve meselenin derkar olan ehemmiyetine binaen ve bu hususta tahkikat-ı seria ifasını 
Şark İstiklal Mahkemesinin vazife ve salahiyeti dairesinde bulunduğu cihetle makam-ı iddianın talebi vechle mesele-i 
mezkure hakkındaki evrak-ı tahkikiyenin Şark İstiklal Mahkemesine irsaline müttefikan karar verildi. 5/Eylül/341

 Aza Aza Reis
 Rize Mebusu Aydın Mebusu Afyonkarahisar Mebusu
 Ali Reşid Ali
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Sıra Numarası : 104
Esas Numarası : 124

Maznun Sarı İhsan’ın memurîn-i zabıtaya ifa-yı vazife halinde hakaret ve Reis-i Cumhur Hazretleriyle şekl-i 
idare-i hükümet aleyhinde tefevvühatta bulunduğu evrak-ı tahkikiye müfadıyla sabit olduğundan ef ’al-i sairesi sebeb-i 
şiddet addiyle hareketine temas eden Kanun-ı Umumi-i Ceza’nın muaddel yüz on ikinci maddesi mucibince iki sene 
müddetle hapsine ve mevkuf kaldığı müddetin icra-yı mahsubuna müttefikan karar verildi. 27/Ağustos/341

 Aza Aza Reis
 Aydın Mebusu Gaziayntab Mebusu Afyonkarahisar Mebusu
 Reşid Kılınç Ali Ali 

Sıra Numarası : 105
Esas Numarası : 79

Hudud-ı millî haricindeki eşhasın emir ve hesabına hareketle hudud-ı millî dahilinde icra-yı şekavet eden 
ve Nisan ayında Pazarcık kazası ahalisinden Kadir Ağa, Kürd Mamo ve mahdumlarını dağa kaldırarak fidye-i 
necat taleb, nukûd ve eşyalarını gasb ve İslahiye ile Maraş arasındaki posta münakalatını kat’ ve tevkif ve hudud 
jandarmalarıyla orman muhafaza memurlarını esir etmek ve kendilerini takibe gelen kuva-yı müsellaha ve zabıtaya 
karşı müsellahan icra-yı muhalefet ve istimal-i silah suretiyle mukavemet ederek muhtelif zaman ve mekanlarda icra-
yı şekavet eden Çandaroğlu İbrahim Çetesi’ne mensubiyetiyle ve şekavet-i müstemirre ile maznunun aleyhima ve 
Maraş Müstantikliğinin 15/Şevval/343 ve 9/Mayıs/341 tarihli gayr-ı muvakkat tevkif müzekkeresiyle mevkuf Hassa 
kazasının Ekbez karyesinden Mehmed oğlu Ahmed ve Elbistan’ın Karahasanuşağı karyesinden İbrahim oğlu İbrahim 
nam-ı diğeri Tıraş Mustafa oğlu Mehmed ve kezalik 25/Şevval/343 ve 19/Mayıs/341 tarihli gayr-ı muvakkat tevkif 
müzekkeresiyle mevkuf Karahasanuşağı karyesinden Haso oğlu Hasan nam-ı diğeri İbiş ve hal-i firarda iken 23 
Haziran tarihinde derdest edilen Elbistan’ın Çotak karyesinden Hacı bin Mehmed ve aynı karyeden Molla bin Cıvık 
ve gayr-ı mevkuf el-yevm hal-i firarda bulunan Çandaroğlu İbrahim kardeşi Hacı, Mando, Ekbez karyesinden Katil 
Koca oğlu Hüseyin ve Kemdedeoğulları’ndan Ali oğlu Ahmed, İslahiye’nin Hortlan karyesinden Haydar biraderi Güllü 
Çavuş ve Şerikanlı Hamo, İslahiyeli berber Çene Mustafa Hüseyin, diğer Mustafa, diğer Hüseyin, Pazarcık’ın Kanbur 
Ahmed, Dede, Mamo, Maruk, Elbistan’ın Tavur [Tanur] karyesinden Kazankıran İbiş nam-ı diğeri Haso ve Gavur 
oğlu İbrahim Çavuş ve Atmalı Aşiretinden Hacı bin Mehmed, Kullar karyesinden Emin Ağa köyünden Ali oğlu Ali, 
Dervişçimi karyesinden Molla, Pazarcık’ın Sinemilli Aşiretinden Uydin, Cuma Ayntab’ın Ekizkuyu mahallesinden Ali 
oğlu Deli Hasan, amcazadesi Mustafa, Şemlek’ten Hüseyin, Arabuşağı’ndan Mehmed, biraderi Dudu, Bozo Ahmed, 
Hakkı, Ali, Atalı Aşiretinden Demirci Ökkeş, Haşim, Çullu Mehmed, diğer Mehmed, Mamosülüm, Tilkili [Tibikanlı] 
karyesinden Haso, Haydar, Musto, Cunbuldere? karyesinden Hanozeyno, Haydar, Topçu Behisnili karyesinden Feriş, 
İslahiye’nin Selmanağa köylüsü Arabuşağı’ndan Süleyman ve işbu şekavet cemiyetinin emir ve kumandasını deruhde 
etmekten ve Çandaroğlu İbrahim ve eşkıya-yı mezkureye bilerek yemek verdikleri ve teshilat ibraz ettikleri iddiasıyla 
maznunun aleyhim 25/Şevval/343 ve 19/Mayıs/341 tarihli gayr-ı muvakkat tevkif müzekkeresiyle mevkuf İslahiye’nin 
Dedeerfenli Türkmen Aşireti’nden Yorkara? karyesinde mukim Kasım oğlu Derviş ve gayr-ı mevkuf Pazarcık’ın 
Suranlı Aşiretinden İbrahim Ağa ve biraderi Ali Bey haklarında ve Maraş Mustantikliğince maznun-ı markumûna atf 
ve isnad olunan cürmün nev’ ve mahiyetine nazaran icra-yı tahkikat ve muhakemâtın İstiklal Mehakimi Kanunu’nun 
üçüncü maddesinin (C) fıkrası mucibince, İstiklal Mahkemesine aidiyeti hakkında müttehaz 10/Zilkade/343 ve 2/
Haziran/341 tarihli aidiyet kararıyla ol babdaki evrak-ı istintakiye ve teferruatı Müddei-i Umumilik Makam-ı Âlisinin 
25/Haziran/341 tarih ve 79 esas numarasıyla
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mahkememize tevdi’ olunmakla cereyan eden muhakeme-i aleniye neticesinde: Hazır bi’l-muhakeme Tıraş Mustafa 
oğlu Mehmed, Haso oğlu Hasan, Mehmed oğlu Ahmed’in muhakemeleri esnasında Çandar İbrahim ile birlikte irtikab 
eyledikleri ceraim-i müteaddideyi itiraf ettikleri gibi kendilerini Maraş’ın Ortaklık mevkiinde bi’l-müsademe derdest 
edilmeleri ve gaib ani’l-muhakeme maznunlarla birlikte yedi sekiz seneden beri Maraş, İslahiye, Kilis havalisinde 
icra-yı şekavetle birçok hanümanların sönmesine sebebiyet verdikleri devletin en mühim zamanlarında hududa yakın 
köylere hücum ederek memleketin sükun ve asayişini ihlal ile birçok köylülere gaddarane surette işkence ettikleri 
mahalli müstantikliğince yapılan evrak-ı tahkikiye ve zabıt varakaları ve vaki’ olan itirafları gibi delâil-i kanuniye ile 
mertebe-i sübuta vasıl olmuş bulunduğundan hareketlerine tevafuk eden Kanun-ı Ceza’nın “219” uncu maddesi zeyline 
ilave edilen zeylin [Müsellah oldukları halde dağlara, kırlara çıkarak rast geldikleri kimseleri tutup soymak fazihasını 
irtikab eden eşhas ki kutta’-ı tarik tesmiye olunur. Bu makule hal ve sıfatlarına derece-i şekavetlerine göre beş seneden 
ekall olmamak üzere muvakkaten ve bu cinayette sabıkalı ve şekavet-i müstemirre ashabından olanlar müebbeden 
küreğe konulurlar. Bu cinayette mükerrer olanlar veyahud tuttukları eşhasa işkence ve gaddarane surette eziyet edenler 
ve bu yolda adam öldürmüş bulunanlar idam olunur.] diye muharrer olan fıkrası mucibince Tıraş Mustafa oğlu 
Mehmed, Haso oğlu Hasan, Mehmed oğlu Ahmed’in vicahen idamlarına ve Çandar İbrahim Çetesi’nden olup hal-i 
firarda bulunan Hacı, Mando, Ekbez karyesinden Katil Koca Hüseyin oğlu Ali ve Gençdedeoğulları’ndan Ali oğlu 
Ahmed İslahiye’nin Hortlan karyesinden Haydar, biraderi Güllü Çavuş ve Şevkanlı Hamo, İslahiyeli berber Mustafa, 
Hasan, diğer Mustafa, diğer Hasan, Pazarcık’ın Kanbur Ahmedli Dede, Mamo Maruk, Elbistan’ın Gavur karyesinden 
Kazankıran İbiş nam-ı diğeri Haso, Gavur oğlu İbrahim Çavuş, Atmalı Aşiretinden Hacı bin Mehmed, Kullar 
karyesinden Emin Ağa, Ali oğlu Alo, Dervişçimi karyesinden Molla, Pazarcık’ın Şahıslı karyesinden Uydin Cuma 
Ayntab’ın Ekizkuyu mahallesinden Ali oğlu Deli Hasan, amcazadesi Mustafa, Şemlik’ten Hüseyin, Arabuşağı’ndan 
Mehmed, biraderi Dudu, Bozo Ahmed, Hakkı, Ali, Atmalı Aşiretinden Demirci Ökkeş, Haşim, Çullu Mehmed, diğer 
Mehmed, Mamosülüm, Tilkili [Tibikanlı] karyesinden Haso, Haydar, Musto, Cunbuldere karyesinden Hanozeyno, 
Haydar, Topçu Behisnili Feriş, İslahiye’nin Süleymanağa köylüsü Arabuşağı’ndan Süleyman’ın gıyaben idamlarına 
kendilerinin hukuk-ı medeniyeden ıskat ve emval-i mevcudelerinin haczine eşya ve esliha-i cürmiyelerinin müsaderesine 
ve eşkıya-yı mezkureye yataklık etmekten maznun Türkmen Aşiretinden Kasım oğlu Derviş ve gayr-ı mevkuf Hortlan 
Aşiretinden İbrahim Ağa ve biraderi Ali Bey ile işbu şekavet erbabıyla alakadar olmakla maznun Elbistanlı Çıvık 
oğlu Molla ve Mehmed oğlu Hacı’nın ef ’al-i müddea bihe mücaseretleri anlaşılamadığından beraetlerine, Çandaroğlu 
İbrahim ile aynı çeteden olup müsademe ve esbab-ı saire ile vefat edenler hakkındaki hukuk-ı umumiye davasının 
sukutuna müttefikan karar verildi. 8/Eylül/341

 Aza Aza Reis
 Rize Mebusu Aydın Mebusu Afyonkarahisar Mebusu
 Ali Reşid Ali 
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Sıra Numarası : 106
Esas Numarası : 17

Avrupa’da neşr olunan Mücahade gazetesiyle Hükümet ve idare-i hazıra aleyhinde neşriyatta bulunmak suretiyle 
hıyanet-i vataniyede bulunduğu iddiasıyla maznunun aleyhim an-asl Merzifonlu olup İstanbul’da mukim İsmail Hami 
Bey bin Mahmud Kamil hakkında icra kılınan muhakemât neticesinde mumaileyhin mabihi’z-zannı olan ef ’ale ictisarı 
hakkında temin-i vicdaniyeye kâfi delâil-i muknia tahassul etmediğinden beraetine ve sebeb-i aherle mevkuf değilse 
tahliyesine müttefikan karar verildi. 9/Eylül/341

 Aza Aza Reis
 Rize Mebusu Aydın Mebusu Afyon Mebusu
 Ali Reşid Ali

Sıra Numarası : 107
Esas Numarası : 131

İstanbul’da Hasköy’de mukim müderris Abdunnafi Efendi hakkında icra kılınan muhakeme neticesinde: 
Mumaileyhin Başvekalet-i Celileye keşide eylediği telgrafname mealine ve cereyan-ı muhakemeye nazaran mezkur 
telgrafın Heyet-i Celile-i Vekileyi tenvir zımnında ve hususi mahiyette yazılmış olduğu ve bir kasd-ı cürmiye makrun 
olmadığı anlaşıldığından beraetine ve sebeb-i aherle mevkuf değilse tahliyesine müttefikan karar verildi. 14/Eylül/341

 Aza Aza Reis
 Rize Mebusu Aydın Mebusu Afyonkarahisar Mebusu
 Ali Reşid Ali

Sıra Numarası : 108
Esas Numarası : 106

Hükümet-i hazıra aleyhinde tefevvühatta bulunduğu iddiasıyla maznunun aleyh Burusa’nın Belenviran 
karyesinden Hacı Hüseyin Hoca hakkında icra kılınan muhakeme neticesinde: Mumaileyhin mabihi’z-zannı olan 
ef ’ale ictisarı hakkında temin-i vicdana kâfi delâil tahassul edemediğinden beraetine ve sebeb-i aherle mevkuf değilse 
tahliyesine müttefikan karar verildi. 15/Eylül/341

 Aza Aza Reis
 Rize Mebusu Aydın Mebusu Afyonkarahisar Mebusu
 Ali Reşid Ali

Sıra Numarası : 109
Esas Numarası : 114

Rüşvet almak suretiyle vazifesini su-i istimal eylediği iddiasıyla maznun Adana Ahz-ı Asker kalemi 
mülhaklığından açıkta Binbaşı Kazım Efendi hakkındaki evrak Müddei-i Umumilik Makam-ı Âlisinin 11/
Ağustos/341 tarih ve 114 esas numaralı iddianamesiyle mahkememize tevdi’ olunmakla cereyan eden muhakeme-i 
aleniye neticesinde: Binbaşı Kazım Efendi’ye rüşvet verdiğini iddia eden Adana’nın Hatibzadelerden Eyüb oğlu Şükri 
Efendi'yle vazifesini su-i istimal ettiği anlaşılan Adana Ahz-ı Asker Kalemi Sertabibi mütekaid Binbaşı Doktor 
Süleyman Sudi ve rüşvet fiiline tavassutta bulunduğu beyan edilen Salim Efendi’nin dahil-i dava edilerek yapılan 
tedkikât ve tahkikat neticesinde rüşvet verdiğini iddia eden Eyüb oğlu Şükri’nin cürm-i mezkuru irtikab ikrar ve 
itirafıyla sabit olmasına yalnız mezkur paranın amcazadesi Salim Efendi tarafından Binbaşı Kazım Bey’e 
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verilmek üzere alındığı ve Salim Efendi’nin ise Eyüb oğlu Şükri’den bir para almadığı ve Binbaşı Kazım Bey’e hiçbir 
şey vermediğini müdafaâten dermiyan etmiş ise de Adana’da kendisinin günlerce beklemesi ve Salim’in işini bi’z-zat 
takib ederek intacından sonra Tarsus’a avdet eylemesi ile sabit bulunması ve Binbaşı Doktor Süleyman Sudi Efendi’nin 
de vazife ve salahiyeti tahtında olmayarak bir cürmün ihbarından sonra muhbir mevkiinde bulunduğu halde mezkur 
cürmün tahkikat heyeti miyanında bulunması ve netice-i tahkikatı mektum tutması icab ederken Binbaşı Kazım Bey’e 
bildirmesi suretiyle vazife ve memuriyetini su-i istimal ettiği gerek Eyüb Şükri’nin ifadesinden ve kendisinin itirafıyla 
sabit olmuş bulunduğundan bunlardan Eyüb oğlu Şükri’nin hareketi Kanun-ı Ceza-yı Umumi’nin altmış dokuzuncu 
maddesindeki [Raşiden verilen veya taahhüd etmiş olduğu meblağ ceza-yı nakdî olarak ahz ve bu rüşveti ihlal-i hak 
için verdiği sabit olur ise muvakkaten kale-bend edilir] diye muharrer fıkrası mucibince üç sene kale-bend olunmasına, 
vermiş olduğu iki yüz yirmi beş liranın kendisinden ceza-yı nakdî olarak ahzına ve imtinaında beher yüz yirmi beş kuruş 
için bir gün olmak üzere ayrıca hapsine ve Salim Efendi’nin işbu meblağı rüşvet vereceğim bahanesiyle Şükri Efendi’yi 
dolandırdığı anlaşıldığı cihetle hareketine tevafuk eden Kanun-ı Ceza-yı Umumi’nin [Dolandırıcılık yolunda türlü 
hile ve desais i’maliyle bir adamın akçe ya emlak veya tahvilat ve senedâtını vesair eşyasını bir takrib ile elinden alan 
şahıs üç aydan üç seneye kadar habs olunur ve kendisinden bir mecidiye altınından elli mecidiye altınına kadar ceza-yı 
nakdi dahi alınır ve memurîn-i devletten ise bu cezalardan başka memuriyetten tard cezasına dahi müstahak olur] diye 
muharrer olan (233)’üncü madde mucibince üç sene hapsine ve takdir edilen yirmi mecidiye altınının kanun-ı ahir 
mucibince beş misline iblağıyla yüz lira ceza-yı nakdinin kendisinden tahsiline, imtinaı halinde beher yüz yirmi beş 
kuruş için bir gün olmak üzere başkaca hapsine ve Doktor Binbaşı Süleyman Sudi Efendi’nin vazife-i memuriyetini 
su-i istimal ettiği cihetle hareketine tevafuk eden Kanun-ı Ceza’nın yüz ikinci maddesinin birinci zeyli mucibince 
altı ay hapsine ve Kazım Efendi’nin mabihi’z-zannı olan ef ’ale ictisarı anlaşılamadığından beraetine müttefikan karar 
verildi. 13/Eylül/341

 Aza Aza Reis
 Aydın Mebusu Rize Mebusu Afyonkarahisar Mebusu
 Reşid Ali Ali

Sıra Numarası : 110
Esas Numarası : 43

Sinoblu Rasim Bey’in mahdumu Rıfat’ı pusu kurarak katl eyledikleri iddiasıyla maznunun aleyhim Sinob’un 
Şamlıoğlu karyesinden Kör Apsem, Kuru Süleyman oğlu Cemal, Osman oğlu Kemal ve merkumânın ef ’al ve harekâtını 
teshil eylemek suretiyle fer’an zî-medhal Süleyman Efendi mahdumu Nafiz ve rüfekası ve zatü’z-zevc Asiye kadını 
dağa kaldırarak cebren fiili şeni’ eylediklerinden dolayı da maznunun aleyhim Karabekir oğlu Kerim, Kuru Süleyman’ın 
oğlu Şuayb, Kara İlyas oğlu Abaza Kemal ve İstanbul’da Londra Birahanesinde Rasim Bey’i darb etmek suretiyle 
cerh ve katl eylediklerinden dolayı maznunun aleyhim Halid ve arabacı Cafer Sadullah, Şişli’de Avcılar Gazinosu 
sahibi Nuri’yi katl ettiğinden dolayı İstanbul Hapishanesinde mevkuf Arif ve Sinob’daki cinayet ve şekavetlere icra-
yı nüfuz suretiyle sebebiyet vermekle maznun Doktor Şerefeddin ve Süleyman Efendilerle Sinob’daki ahz ve gasb 
ve İstanbul’daki katl fiilleriyle fer’an zî-medhal oldukları iddiasıyla maznunun aleyhim rüfeka-yı sairesi haklarında 
cereyan eden muhakeme neticesinde: Maznunlardan Çolak Hüseyin oğlu Kör Apsem, Kuru Süleyman oğlu Cemal 
ve Osman oğlu Kemal’in, Rıfat’ın katli hususunda müştereken harekette bulundukları evrak-ı istintakiye ve tabip 
raporuyla sabit olmuş bulunduğundan hareketlerine tevafuk eden Kanun-ı Ceza-yı Umumi’nin “45” inci maddesinde 
[Eşhas-ı müteaddide bir cinayet ve cünhayi müttehiden ika’ eder veyahud ef ’al-i müteaddideden mürekkeb olan bir 
cinayet veya cünhada bir takım eşhastan her biri cürmün husulü maksadıyla ef ’al-i mezbureden birini veya birkaçını 
icra eylerse eşhas-ı mezkureye hemfiil denilir ve cümlesi fail-i müstakil gibi mücazat olunur] diye muharrer fıkrası 
delaletiyle kanun-ı mezkurun “174” üncü maddesindeki [Bir kimse min-gayr-ı taammüdin bir şahsı kasden katl eder 
ise on beş sene küreğe konulur.]
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diye muharrer olan fıkrası mucibince her üçünün de on beşer seneye ve cürmün ika’ında fer’an zî-medhal bulunan 
Şükri Efendi zade Süleyman Efendi mahdumu Nafiz Efendi’nin de yine “45” inci maddenin [Eğer fiil-i asli idam veya 
müebbed kürek cezalarını müstelzim ise fer’an zî-medhal olanlar hakkında on seneden aşağı olmamak üzere muvakkat 
kürek ve müebbeden kale-bendlik cezasını müstelzim ise kezalik on seneden aşağı olmamak üzere muvakkat kale-
bendlik ve müebbeden nefy cezasını müstelzim ise üç sene müddetle kale-bendlik cezası hükmolunur. Ahvâl-i sairede 
asıl cinayet veya cünha için muayyen olan cezanın südüsünden sülüsüne kadar tenzil olunur] diye muharrer olan fıkra-i 
saniyesi delaliteyle madde-i mezkure mucibince beş sene hapsine ve Kadir Efendi mahdumu Şakir’i darb ve cerh ve nukûd 
ve eşyasını ahz ve gasb ve Koçhisar karyesinden Receb oğlu Mustafa’nın hanesini basıp zevcesi Asiye’yi dağa kaldırarak 
müştereken fiil-i şeni’ icra ettikleri sabit olan Karabekir oğlu Kerim ve Kuru Süleyman oğlu Şuayb ve Kara İlyas oğlu 
Abaza Kemal’in hareketlerine tevafuk eden Kanun-ı Ceza’nın “199” uncu maddesindeki [Mevadd-ı anifede muharrer 
ef ’al ve harekât birden ziyade eşhas tarafından müştereken ika’ olunur veya usulden biri veya veli ve vasi veya mürebbi 
ve muallimleri ve hizmetkarları veya taht-ı terbiye ve nezaret ve muhafazalarına vaz’ olunan veya buna duçar olanların 
üzerlerine hükümleri cari olan kimseler tarafından vuku’ bulursa kanunen muayyen olan ceza bir nısıf derecesinde 
tezyid olunur.] diye muharrer olan fıkrası delaletiyle kanun-ı mezkurun “198” inci maddesindeki [Mukavemete gayr-ı 
muktedir bir halde bulunan şahsa fiil-i şeni’ icra eden muvakkat küreğe konulur.] diye muharrer olan fıkrası mucibince 
altışar sene küreğe konulmalarına ve Sinob eşrafından Rasim Bey’i İstanbul’da Londra Birahanesinin kapısı önünde 
münazaa esnasında müştereken darb eyleyerek vefatına sebebiyet verdikleri İstanbul İstintak Dairesince yapılan evrak-ı 
tahkikiye ve tabip raporuyla ve zabıt varakaları mündericâtı ve şuhûdun şehadâtı ile anlaşılan jandarma Halid, arabacı 
Cafer, Sadullah ve Avcılar Gazinosu sahibi Nuri Efendi’yi katl ettiğinden dolayı İstanbul Hapishanesinde mevkuf 
bulunan Arif ’in hareketlerine tevafuk eden Kanun-ı Ceza-yı Umumi’nin [Bir münazaa esnasında vuku’ bulan katlde 
ve ta’til-i uzuvda ve cerhten müteessiren vefatta ve darb ve cerh ef ’alinin icrasında eşhas-ı müteaddid de iştirak edip 
de failin kim olduğu taayyün eylememiş ise eşhas-ı merkumeden her birisi hakkında fiil için kanunen muayyen olan 
ceza sülüsten nısfına kadar tenzil olunarak hükmedilir. Ve idam ve müebbed kürek cezalarını istilzam eden ef ’alde 
on seneden ekall olmamak üzere kürek cezası tayin olunur] diye muharrer olan “180” inci maddesi mucibince yedişer 
buçuk sene küreğe konulmalarına ve Sinob’da icra-yı nüfuz ile birçok mukatelelere sebebiyet veren Hamamizade 
Süleyman Efendi Doktor Şerefeddin Efendilerin hareketlerine tevafuk eden Kanun-ı Ceza’nın muaddel “64” üncü 
madde-i kaimesindeki [Muvakkat nefy cezasıyla mücazat olunur] fıkrası mucibince her ikisinin üçer sene müddetle 
Burdur vilayetine nefylerine ve cümlesinin yine kanun-ı mezkurun “39” uncu maddesindeki [Hükm-i kat‘i lühukundan 
evvel vuku’ bulan mevkufiyet müddet-i mahkume-i cezaiyeden tenzil olunur.] fıkrası mucibince mevkuf kaldıkları 
müddetin mahkumiyetlerinden icra-yı mahsubuna ve maznun-ı merkumûndan yataklık ve hıyanet-i vataniye fiili 
isnad edilenlerin ve fiil-i mezkura mücaseretlerine dair kanaat-bahş olabilecek delâil-i kanuniye görülemediğinden, 
cümlesinin beraetlerine ve Rasim Bey’in katili olmak üzere mahkememize sevk edilip beraat eden Laz Ali nam-ı diğeri 
Alay hakkında Sinob mahkemesinde evvelce yapmış olduğu ahz ve gasb fiilinden dolayı muhakemesi cereyan etmekte 
olduğu mahallinden gönderilen evraktan anlaşılmakla bu hususu da muhakemesinin mahallinde icrası için hakkındaki 
evrak-ı deavinin tefrikiyle kendisiyle birlikte Sinob’a gönderilmesine müttefikan karar verildi. 16/Eylül/341

 Aza Aza Reis
 Rize Mebusu Aydın Mebusu Afyonkarahisar Mebusu
 Ali Reşid Ali
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Sıra Numarası : 111
Esas Numarası : 133

Senelerden beri Kastamonu, Çankırı ve havalisinde icra-yı şekavetle birçok eşhası katl, nukûd, eşya ve 
hayvanât vesairelerini ahz ve gasb etmek suretiyle hanumanlar söndürüp ve ez-cümle geçen sene Haziran mahı 
zarfında takiplerine şitab eden Çerkeş kazası jandarma efradından yedi neferi bir suret-i feciada şehid eden ve ahiren 
takiplerine çıkan müfrezeler tarafından meyyiten istisal olunduklarından dolayı haklarındaki hukuk-ı umumiye 
davasının sukutuna karar verilen şekavet-i müstemirre ashabından Çerkeş’in Ovacık karyesinden Eğri Ahmed ve Hacı 
İsmail ve esna-yı müsademede mecruhan tegayyüb ederek hayat ve mematı meçhul kalan Eğri Ahmed’in kardeşi 
Maraz İsmail’in rüfeka-yı melanetlerinden olup el-yevm mevkuf bulunan Acıöz karyesinden Sarı Mehmed ve Süller 
karyesinden Kamil oğlu Ramazan ve Şaylar karyesinden Halil oğlu Mehmed Ali ve nefs-i Ovacık’tan İsmail oğlu 
Zeybek Ahmed ve Cimdallı Hakkı ve Koca Şükri ve Bektaş oğlu Hasan ve Alınca karyeli Aziz ve Akbaş karyesinden 
Deli Ahmed ve üç sene mukaddem vefat eylediği mahallinden bildirilen Pelidcik karyeli Yaşar ve maznun-ı aleyhim 
merkumûna yataklık etmek suretiyle meselede fer’an zî-medhal olan Kırpık Mustafa ve Ovacık’tan Raşid kerimesi 
Şerife’yi cebren kaçırarak bikrini izale ve bu hususta kendilerine muavenet eylediklerinden dolayı Eğri Ahmed ve 
Maraz İsmail ve Zeybek Ahmed’e rüşvet i’ta etmek maddelerinden dolayı maznunun aleyh olup hal-i firarda bulunan 
karye-i mezkureden Hanım oğlu Emin ve halen mevkuf bulunan merkum Emin’in halası Sare ve şaki-i merkumân 
Eğri Ahmed ve rüfekasının firarlarını temin ve teshil etmek maddesinden dolayı maznunun aleyhim Boyalı nahiyesi 
Müdür-i sabıkı Gülferan karyesinden Tevfik ve biraderi Hayrullah Efendiler haklarında tevhiden icra kılınan tahkikat 
ve muhakemât neticesinde merkumûn Maraz İsmail, Sarı Mehmed, Ramazan, Mehmed Ali, Zeybek Ahmed, 
Hamidelli Hakkı, Koca Şükri, Bektaş oğlu Hasan ve Alıncalı Aziz, Deli Ahmed’in tevarih-i muhtelifede müddeilerden 
Döndü Mehmed, Anbarözü karyesinden İbrahim, Raklanı pazarından avdet etmekte olan yolcular ve Hanım oğlu 
Mehmed, Ovacık’tan Ahmed oğlu Mehmed ve Müezzin oğlu Süleyman ve Kahya oğlu Ali ve İmam oğlu Ahmed ve 
Topçu oğlu Mehmed ve esamileri mechul daha birçok eşhasın cebren ve müsellahan gerek esna-yı rahta ve gerekse 
hanelerinde tehdid ve enva’-ı işkence icrasıyla nukûd, hayvanât ve eşya-yı sairelerini ahz ve gasb ve Küçük Osman 
oğlu Hüseyin ve İnce Satı ve Ovacık’tan Sarı Ahmed, Hakkı Çavuş ve Şahbaz ve Çerkeş kazası jandarmalarından 
Mehmed ve altı nefer rüfekası ve Raşid oğlu Mustafa ve Şaban oğlu Mustafa ve Ali zevcesi Zeyneb ve Ramazan 
zevcesi Fatıma’yı bir suret-i feciada teammüden katl eyledikleri ve Hanım oğlu Emin’in de şaki-i merkumûn Maraz 
İsmail ve Zeybek Ahmed’e rüşvet i’ta etmek suretiyle merkumûnun muavenetleriyle Raşid kerimesi Şerife’yi kaçırarak 
bikrini izale eylediği on altı takım evrak-ı tahkikiyede esamileri ve ifadâtı mazbut şuhûdun şehâdeti ve müteaddid zabıt 
varakaları ve kendilerinin müevvelen ikrarları ve öteden beri kendilerinin cinayât-ı mezkurede sabıkalı ve şekavet-i 
müstemirre ashabından bulundukları delâil ve emarât-ı saire ile anlaşılmış olduğundan hareketlerine tevafuk eden 
Kanun-ı Ceza’nın “219” uncu maddesine ilave edilen zeylin [Tuttukları eşhasa işkence ve gaddarane surette eziyet 
edenler ve bu yolda adam öldürmüş bulunanlar idam olunur] diye muharrer olan fıkrası mucibince Sarı Mehmed, 
Ramazan, Mehmed Ali, Zeybek Ahmed, Hamidelli Hakkı, Koca Şükri ve Alıncalı Aziz, Deli Ahmed ve hal-i firarda 
Bektaş oğlu Hasan’ın vicahen ve hal-i firarda bulunup hayat ve mematı meçhul bulunan Maraz İsmail’in de gıyaben 
idamlarına yalnız bunlardan Bektaş oğlu Hasan’ın hîn-i ika’-ı cürmde on sekiz yaşını ikmal etmemiş bulunduğundan 
kanun-ı mezkurun kırkıncı maddesinin muaddel son fıkrası mucibince hakkındaki idam cezasının on beş sene hapse 
tahviline ve hal-i firarda bulunan Hanım oğlu Emin’in de hareketine tevafuk eden muaddel Kanun-ı Ceza’nın “199” 
uncu maddesindeki [Birden ziyade eşhas tarafından müştereken i’ka olunur……] fıkrası delaletiyle kanun-ı mezkurun 
muaddel “198” inci maddesinin [Bir kimseyi cebr ve şiddet icrasıyla……] bir şahsa fiil-i şeni’ icra eder ise muvakkaten 
küreğe konulur fıkrası mucibince yedi sene müddetle küreğe vaz’ına ve Eğri Ahmed ve rüfekasının icraatını teshil 
ve kendilerine yataklık etmek suretiyle fer’an zî-medhal bulunan Boyalı nahiyesi Müdür-i sabıkı Tevfik ve biraderi 
Hayrullah Efendilerin de hareketlerine temas eden kanun-ı mezkurun kırk beşinci maddesinde [Bir cinayet veya 
cünhanın ika’ında fer’an zî-medhal olanlar …… eğer fiil-i asli idam veya müebbed kürek cezalarını müstelzim ise 
fer’an zî-medhal olanlar hakkında on seneden aşağı
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olmamak üzere muvakkat küreğe konulur] diye muharrer olan fıkrası mucibince on beşer sene müddetle küreğe 
konulmalarına ve vefat ettiği anlaşılan Bilecikli Yaşar hakkında da hukuk-ı umumiye davasının sukutuna ve Kırpık 
Mustafa ile Sare Kadın’ın da mabihi’z-zanları olan ef ’ale mücaseretlerine dair delâil-i kanuniye görülemediğinden 
onların da beraetlerine ve sebeb-i aherle mevkuf değillerse tahliyelerine ve haklarında gıyaben karar verilenlerin de 
emval-i mevcudelerinin Hükümet tarafından hacziyle hukuk-ı medeniyeden ıskatlarına ve eşya-yı cürmiyelerinin de 
müsaderesine müttefikan karar verildi. 19/Eylül/341

 Aza Aza Reis
 Rize Mebusu Aydın Mebusu Afyonkarahisar Mebusu
 Ali Reşid Ali

Sıra Numarası : 112
Esas Numarası : 117

Ankara’nın Macun Çiftliği’nden seksen yaşında Ahmed oğlu Halil’i darb ve cerh eylediğinden dolayı maznun 
Seyfi oğlu Hasan’ın İstiklal Mahkemesine tevdii İcra Vekilleri Heyeti’nin 2/Ağustos/341 tarihli ictimaındaki kararla 
tasvib ve bu babdaki evrak-ı tahkikiye Müddei-i Umumilik Makam-ı Âlisine 12/Ağustos/341 tarih ve 117 numaralı 
esas iddianamesiyle mahkememize sevk edilmekle cereyan eden muhakeme-i aleniye neticesinde: Maznun Seyfi oğlu 
Hasan’ın seksen yaşında Ahmed oğlu Halil’i elindeki sopa ile sağ koluna vurarak kolunu kesr ile amelden sükutuna 
sebebiyet verdiği 16/Eylül/341 tarihinde Ankara Merkez Hükümet Tababeti tarafından mecruh Halil’in yapılan 
muayene-i tıbbıyesi neticesinde verilen 16/Eylül/341 tarihli rapor-ı kat’isinde azd-ı saidine bir zaviye-i kaime teşkil 
edecek surette iltisak-ı tam ile iltisak ve kolunun istimalindeki vaziyeti sektedar eylediği Halil’i darb ettiğini de itiraf 
eylemiş olmasına binaen hareketine tevafuk eden Kanun-ı Ceza-yı Umumi’nin “117”nci maddesinde [Bir uzvun ya 
amelden sükutunu veya diğer maluliyet-i daimeyi intac eyleyecek surette darb veya cerh kasden cüret eyleyen kimse 
masarif-i cerrahiyesi istifa olunmasıyla beraber muvakkaten küreğe konulur] diye muharrer olan maddesi mucibince 
maznun Seyfi oğlu Hasan’ın üç sene müddetle küreğe konulmasına ve masarif-i cerrahiye hakkında da müddei 
tarafından bir taleb vaki’ olmadığından bu hususu da ait olduğu mahkemeye müracaatına muhtariyetine müttefikan 
karar verildi. 18/Eylül/341

 Aza Aza Reis
 Aydın Mebusu Gaziayntab Mebusu Afyonkarahisar Mebusu
 Reşid Kılınç Ali Ali

Sıra Numarası : 113
Esas Numarası : 111

İcabı lede’l-müzakere: Mahkememizce Rus Konsoloshanesine casusluk ettiğinden dolayı 28/Nisan/341 
tarihinde “19” numaralı kararla on beş sene küreğe mahkum edilen ve müddet-i mahkumiyetini Burdur’da geçirmek 
üzere sevk olunurken İzmir limanında kendisini denize atmak suretiyle firar ve İzmir Rus Konsoloshanesine müracaat 
eylediği ve Rus Konsolosu’nun o sıralarda İstanbul’da bulunması dolayısıyla müracaatı müsmir bir netice vermediğini 
görerek avdetine intizar etmek maksadıyla üç, beş gün İzmir’de muhtefi yaşadıktan sonra Rus Konsoloshanesinin 
temin eylediği meblağ ile tebdil-i kıyafet etmek üzere Menemen’de elbise tedarik etmek teşebbüsünde bulunduğu 
sırada kendisini taharri eden zabıta tarafından derdest edilen Bekir Uluğ Bey’le firarına sebebiyet vermek maddesinden 
maznun İstanbul Hapishane-i Umumisi jandarma 
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efradından (65) numaralı Mehmed ve (156) numaralı Ahmed’in haklarında cereyan eden muhakemede mahkum 
Bekir’in İstanbul ve İzmir’de Rus Konsoloshanesine müracaatta bulunduğu İzmir Rus Konsoloshane dosyasında 
mahfuz mektubu jandarma Ahmed’le gönderdiği ve Rus Konsoloshanesinin Hukuk-ı Düvel ahkamına mugayir olarak 
Bekir’in firarına yardımda bulunduğu ve firardan sonra Bekir’in Rus Konsoloshanesine girip çıktığı hakkındaki evrak-ı 
tahkikiyede şahidlerin ifadeleri ve kendisini sevke memur jandarma Ahmed’in Bekir’in kendisini Rus Konsoloshanesine 
bir mektupla gönderdiği mahkemede vaki’ olan ifâdatıyla anlaşılmakta bulunmasına binaen maznun Bekir’in hareketine 
temas eden Kanun-ı Ceza-yı Umumi’nin yedinci maddesindeki [Muvakkat kürek cezasına mahkum olanlar……] diye 
muharrer olan fıkrası mucibince müddet-i mahkumiyeti olan on beş seneye yedi sene zammıyla yirmi iki sene küreğe 
konulmasına ve müddet-i mahkumiyetini Yozgad’da geçirmesine ve 156 numaralı jandarma Ahmed’in de Bekir’den 
aldığı akçe mukabilinde firarını teshil ve temin eylediği cihetle hareketine temas eden Kanun-ı Ceza-yı Askeri’nin “95” 
inci maddesi delaletiyle Kanun-ı Ceza-yı Umumi’nin “120”nci maddesindeki [Bir kimse akçe alarak bir mahbusu……
mahbusun cürmü bunların madununda bir cürm ise mürteşi hakkında] diye muharrer olan fıkrası delaletiyle kanun-ı 
mezkurun “68” inci maddesindeki [Kale-bend edilir] diye muharrer olan fıkrası mucibince yedi sene kale-bendliğe ve 
aldığı paranın miktarı tesbit edilememiş olmasına binaen ceza-yı nakdi tayinine mahal olmadığına ve “65” numaralı 
jandarma Mehmed’in işbu firar hadisesinde kayıtsızlığı anlaşılmış olduğundan hareketine temas eden Kanun-ı 
Ceza’nın “117” inci maddesindeki [Hilaf-ı usul ve nizam kayıtsızlık……bir haftadan iki seneye kadar haps olunur] diye 
muharrer olan fıkrası mucibince müddet-i mevkufiyeti ceza-yı kâfi görülerek sebeb-i aherle mevkuf değilse tahliyesine 
ve İzmir Rus Konsoloshanesinin takip etmiş olduğu ef ’al hakkında Hükümetin bu hususta nazar-ı dikkatinin celbine 
müttefikan karar verildi. 20/Eylül/341

 Aza Aza Reis
 Aydın Mebusu Gaziayntab Mebusu Afyonkarahisar Mebusu
 Reşid Kılınç Ali Ali

Sıra Numarası : 114
Esas Numarası : 107

Türklüğün halas ve istiklalini temin eden Sakarya Zafer-i Millîsini kendi ırkdaşları için felaket-i azime 
telakki eyleyerek kendi ticaretgahına koyduğu levhada Türkleri iğfal için “Sakarya” ismini yazdığını bâhis İstanbul’da 
Çerkes Nazmi Paşa’nın kerimesi Sezapoç Hanım’a yazdığı mektupta yine Türk unsuru aleyhine tahkirât ve tezyifâtta 
bulunduğu iddiasıyla maznunun aleyh Ayvalık’ta Sakarya Komisyoncusu Kafkasyalı Lami Jankat hakkında cereyan eden 
muhakeme-i aleniyede Lami Jankat’ın öteden beri Türkün nan ve nimetiyle perverde olduğu halde daima ırkan Çerkes 
bulunması dolayısıyla Türk Milletine karşı daima kindar yaşadığı ve Türk İstiklalini temin eden hadiseleri nazar-ı 
istihkarla karşıladığı ve evvelce Yunan ordusunda bulunan biraderiyle beraber kendi ırkdaşlarına yazdığı mektuplarda 
Türk ırkına karşı lisan-ı tezyif kullandığı gerek hakkında mahallince yapılan evrak-ı tahkikiyeden ve gerek dosyasında 
mahfuz kendi destiyle yazmış olduğu mektuptan ve kendisi de müevvelen ikrar eylemiş bulunmasından hareketine 
temas eden Tabiiyet Kanunu’nun madde-i mahsusası mucibince hudud-ı millî haricine çıkarılmasına müttefikan karar 
verildi. 19/Eylül/341

 Aza Aza Reis
 Aydın Mebusu Gaziayntab Mebusu Afyonkarahisar Mebusu
 Reşid Kılınç Ali Ali
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Sıra Numarası : 115
Esas Numarası : 45

Üç yüz kırk bir senesi Mart’ının on altıncı gecesi Elbistan kazasının Tilkilerhanı civarında ve diğer bir günde 
Kelem mevkiinde gelip geçen yolcuların emvalini ahz ve gasb eylemekle maznun son seferberlik emrine itaat etmeyerek 
askerlikten firar eden Karaoğlan oğlu Cabbar Ahmed ve Sarıgüzel karyesinden [Hı]zır Hacı, Sağır Veli bin Hüseyin, Ali 
Maksud oğlu İsmail, Göksun’un Kargabükü’nden Çerkes Emir Bey, Elbistanlı Asker oğlu Cuma, Afşar oğlu Mehmed 
haklarında cereyan eden muhakemede kendilerinin asker firarisi bulunmaları dolayısıyla idame-i hayat edebilmeleri 
için dağlarda gezerek tesadüf eyledikleri yolcuları soydukları haklarında yapılan evrak-ı tahkikiye ve zabıt varakaları 
ve ikrarlarıyla anlaşılmış bulunduğundan askerlikten firar azam-ı cürm itibarıyla hareketlerine tevafuk eden Kanun-ı 
Ceza-yı Askeri’nin 14/Ramazan/332 ve 24/Temmuz/330 tarihli kanun-ı muvakkatin “2” nci maddesindeki [Firarları 
tahakkuk ettiği günün ferdasından itibaren yedinci günü nihayetine kadar avdet etmezse idam olunur] diye muharrer 
olan fıkrası mucibince tayin-i cezaları icab eder ise de İstiklal Mehakimi Kanunu’nun üçüncü maddesinin (A) fıkrasına 
[Hizmet-i askeriyede olup da firar edenlere……münhasır olmak üzere tensip edeceği diğer güna mukarrerâtı ittihaz 
eylemek] diye muharrer olan fıkrası mucibince Karaoğlu Cebbar Ahmed, Sağır Veli bin Hasan, Ümmet oğlu [Hı]zır 
Hacı’nın yedişer sene hapislerine, Maksud oğlu İsmail, Göksun’un Kargabükü karyesinden Çerkes Emir Bey’in ikişer 
seneye, Asker oğlu Cuma’nın üç seneye, Afşar oğlu Mehmed’in bir seneye hapislerine ve katil Mustafa’nın Elife’ye fiil-i 
şeni’ icra ve camiye odun nakli meselesinden Köçenek oğlu Hasan’ı katl eylediği anlaşılmakla katl fiili azam-ı cürm 
itibariyle kendisini Kanun-ı Ceza-yı Umumi’nin (174) üncü maddesindeki [Bir kimse min-gayri taammüdin bir şahsı 
kasden katl ederse] diye muharrer olan fıkrası mucibince on beş sene müddetle küreğe konulmasına ve merkumûna 
yataklık ettiği iddiasıyla maznun Karacaoğlu Ahmed, Osman ve Abdulvahab’ın da fiil-i müddea bihe mücaseretleri 
hakkında delâil-i kanuniye görülemediğinden beraetlerine müttefikan karar verildi. 20/Eylül/341

 Aza Aza Reis
 Aydın Mebusu Gaziayntab Mebusu Afyonkarahisar Mebusu
 Reşid Kılınç Ali Ali

Sıra Numarası : 116
Esas Numarası :132

Harb-i Umumi senelerinde İzmir’den Yunanistan’a firar ederek orada suret-i resmiyede tenassur ve Yunan 
tabiiyetini iktisab eyleyerek mücadele-i milliye senelerinde Yunan âmâline hizmet eylediği ve Atina’da yüz ellilik listede 
esamisi mevcut eşhastan Çerkes Edhem ve Reşid’le temas ederek Türkiye Cumhuriyeti aleyhine yapılan hıyanet ve 
melanet şebekelerine iştirak eylediği ve bi’l-ahire Yunan pasaportuyla üç dört ay evvel İzmir’e muhtefi bir surette 
çıkararak memleketin ahvâl-i askeriye ve esrar-ı dahiliyesi hakkında malumat toplamak üzere bazı şahıslara müracaat 
eylediği ve Sisam’da Türkiye’ye karşı teşkil edilen çeteye dahil bulunmakla maznun İzmir’in Selatinoğlu mahallesinden 
evvelce İsmail Hakkı tesmiye edilen Kostantinos Elefteriyos hakkında vicahen cereyan eden muhakemede maznun-ı 
merkumun ef ’al-i müddea bihe mücasereti hakkında yapılan zabıt varakaları ve İzmir’e geldiğinde kendisini teşhis 
Sisam’ın siyasi mültecilerinden Yani Pandeli oğlu ile Nikita’nın kendisinin Türkiye Cumhuriyeti aleyhine Reşid ve 
Edhemler tarafından Sisam’da teşkil edilen çete efradına dahil olduğu hakkındaki evrak-ı tahkikiyede mazbut ifadeleri 
ve İzmir’e gelir gelmez tekrar
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Yunanistan’a avdet etmek için pasaport yaptırması ve bu hususu da Yunan Konsolosluğuna vaki’ olan müracaatı ve 
kendisiyle muvacehe ettirilen şahidlerin ifadeleri gibi delâil-i kanuniye ile sabit olmuş bulunduğundan hareketine 
temas eden Hıyanet-i Vataniye Kanunu’nun birinci maddesi delaletiyle ikinci maddesi mucibince salben idamına 
müttefikan karar verildi. 21/Eylül/341

 Aza Aza Reis
 Aydın Mebusu Gaziayntab Mebusu Afyonkarahisar Mebusu
 Reşid Kılınç Ali Ali

Sıra Numarası : 116 mükerrer
Esas Numarası : 56

Emniyet ve asayiş-i umumiyeyi ihlal ve memurîn-i hükümet aleyhinde su-i kasd icrası maksadıyla hafi bir 
çete teşkil eyledikleri iddiasıyla maznunun aleyhim olup Bor İstintak Dairesince taht-ı tevkife alınmış olan Kesriye 
muhacirlerinden Hasan oğlu Ali, Sadeddin oğlu Müslim, Demir oğlu Mehmed, Mersin oğlu Demir, Ali oğlu Ahmed, 
Adil oğlu Ali, İslam oğlu Şakir, Hasan oğlu Muhtar, Mustafa oğlu Abdulmümin, Ali oğlu Receb, Tahir oğlu Sinan, 
Ziver oğlu Emin, Adil oğlu Ramazan ile gayr-ı mevkuf İbrahim oğlu Seyyid Ali ve rüfekası haklarında icra kılınan 
muhakeme neticesinde: Merkumûnun mabihi’z-zanları olan ef ’ale ictisarları hakkında temin-i vicdana kâfi delâil-i 
kanuniye tahassul edemediğinden cümlesinin beraetlerine ve sebeb-i aherle mevkuf olmadıkları surette hemen 
tahliyelerine ve gayr-ı mevkuf olan maznunların haklarındaki takibâta nihayet verilmesi zımnında Niğde vilayetine 
telgraf tastirine müttefikan karar verildi. 22/Eylül/341

 Aza Aza Reis
 Aydın Mebusu Gaziayntab Mebusu Afyonkarahisar Mebusu
 Reşid Kılınç Ali Ali

Sıra Numarası : 117
Esas Numarası : 144

Üç yüz kırk bir senesi Eylülünün üçüncü Perşembe gecesi İstihkam Park Kumandanı Yüzbaşı Yusuf Ziya Efendi 
ailesiyle beraber Park Sinemasından hanesine avdet ederken ailesine ve kendisine tecavüz ve taarruz ve mumaileyhin 
kainbiraderi Muharrem Efendi’yi on beş günde iltiyam bulacak derecede cerh eyledikleri iddiasıyla maznunun aleyhim 
Eskişehir’in Dede mahallesinden Sipahizade Halil İbrahim Efendi mahdumu Ahmed Hamdi ve Mustafakemalpaşa 
mahallesinden Hacı Halid oğlu Abdullah, Güllük mahallesinde mukim Hasan oğlu Berber Besim ve kasab akub 
oğlu Nuri haklarında icra kılınan muhakeme neticesinde: Merkumûndan Ahmed Hamdi’nin Yusuf Ziya Efendi’ye 
ve ailesine kabil-i setr ve ihfa olamayacak derecede sarhoş olduğu halde taarruz ve tecavüz eylediği ve işbu hareket-i 
na-layıkasından dolayı kendisini men’ ve def ’ etmek isteyen Yusuf Ziya Efendi’nin kainbiraderi Muharrem Efendi ile 
Abdullah’ı cerh eylediği ol babdaki evrak-ı tahkikiye ve istintakiye müfadı ve tabip raporları mündericâtıyla ve esna-
yı muhakemede ifadeleri kıraat olunan şuhûdun şehadâtı ve kendilerinin müevvelen itirafları ile sabit olduğundan 
ef ’al-i sairesi sebeb-i şiddet addiyle azam-ı cürmü itibarıyla hareketine temas eden Kanun-ı Ceza’nın muaddel 
179’uncu maddesinin birinci fıkrası mucibince bir sene müddetle hapsine ve ancak hîn-i ika’-ı cürmde on sekiz yaşını 
ikmal etmediği evrak miyanında mevcut Nüfus Memurluğunun tezkiresiyle anlaşılmakla kanun-ı mezkurun kırkıncı 
maddesinin muaddel son fıkrasına tevfikan rub’u ba’de’t-tenzil dokuz mah müddetle hapsine ve elli lira ceza-yı nakdinin 
kendisinden tahsiline, imtinaı halinde beher yüz yirmi beş kuruş için bir gün hesabıyla başkaca
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hapsine ve müddet-i mahkumiyetini Erzurum’un Hasankale kazası hapishanesinde ikmaline ve mecruhların ücret-i 
tedavisinin de kendisinden tahsiline ve diğerlerinin hareketleri carih ve mütecaviz mevkiinde bulunan Ahmed 
Hamdi’nin ef ’ali men’ ve telif-i beyn mahiyetinde görüldüğünden beraetlerine ve eşya-yı cürmiyenin müsaderesine 
vicahen ve müttefikan karar verildi. 28/Eylül/341

 Aza Aza Reis
 Aydın Mebusu Gaziayntab Mebusu Afyonkarahisar Mebusu
 Reşid Kılınç Ali Ali

Sıra Numarası : 118
Esas Numarası : 145

İzmir’in istihlası bayramına müsadif 9-10/Eylül/34l gecesi refikası Behire Hanım'la hanelerine avdet eden 
İzmir’de mukim Mersinli’de Tayyare Zabiti İzzeddin Bey’i teammüden cerh ve katl eylediği iddiasıyla maznunun aleyh 
Mersinli’de mukim Giridli Kako Mustafa ve mumaileyhin ailesi Behire Hanım’a harf-endazlıkta bulunduklarından 
dolayı muznun-ı aleyhim İzmir telgraf memurlarından Necdet ve refiki Hasan Efendilerin haklarında icra kılınan 
muhakeme neticesinde merkumûndan Necdet ve Hüseyin’in ailesiyle birlikte sinemadan avdet eden İzzeddin Bey’in 
refikası Behire Hanım’a hitaben [Bir av bulsak da binsek] tabiriyle harf-endazlıkta bulundukları cihetle mezburenin 
zevci tarafından Necdet ve Hüseyin Efendilere ihtarâtta bulunulmuş ve bu suretle tehaddüs eden münazaayı müteakib 
maznunlardan Kako Mustafa bir köşeye ihtifa ile hanesine dönmekte olan merhum İzzeddin Bey’i hamil olduğu 
rovelverle teammüden cerh ve katl eylediği ol babdaki evrak-ı tahkikiye müfadı, tabip raporları mündericâtı ve 
şahidlerin ale’d-derecât vaki’ şehadâtı ve kendilerinin tevilen ikrar ve itiraflarıyla sabit olduğundan bunlardan Kako 
Mustafa’nın hareketine temas eden Kanun-ı Ceza’nın [Teammüden bir şahsı katl eden kimse idam olunur] diye 
muharrer olan Kanun-ı Ceza-yı Umumi’nin (170) inci maddesi mucibince idamına ve diğerlerinin hareketlerine 
muvafık olan kanun-ı mezkurun [Ünasa ve zükurdan genç kimselere harf-endazlık edenler bir haftadan bir aya kadar 
ve elleriyle sarkıntılık eyleyenler bir aydan üç aya kadar haps olunur] diye muharrer olan (202)’nci maddesinin birinci 
fıkrasına tevfikan bidayet-i tarih-i tevkiflerinden itibaren üçer ay müddetle hapislerine müttefikan karar verildi. 1/
Teşrinievvel/341

 Aza Aza Reis
 Aydın Mebusu Gaziayntab Mebusu Afyonkarahisar Mebusu
 Reşid Kılınç Ali Ali

Sıra Numarası : 119
Esas Numarası : 146

İzmir’de Askerî Levazım ketebesinden Mehmed Ali Efendi’nin kerimesi Nezahat Hanım’la refikaları Perihan 
ve Hacer Hanımları bir sandalla gezdirmek isteyen ve Mehmed Ali Efendi’nin emir neferi Osman tarafından men’ 
edilen Alaşehirli Mehmed oğlu Niyazi işbu meseleden dolayı merkum asker Osman’a muğber olup 7/8 Eylül 34l 
gecesi Karşıyaka’da Mektep sokağında Osman’a tesadüfle hamil olduğu bıçağı teşhirle merkumu cerh eylediği evrak-ı 
tahkikiye ve zabıt varakaları müfadı, tabip raporları mündericâtı ve istintaken ifadeleri mazbut şuhûdun şehadâtıyla 
sabit olduğundan hareketine temas eden Kanun-ı Ceza’nın “178” inci maddesi mucibince iki sene müddetle hapsine 
ve müddet-i mahkumiyetini Bitlis’te



138

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı



139

İkinci Dönem Ankara İstiklal Mahkemesi

ikmaline ve masarif-i cerrahiyenin kendisinden tahsiline ve nefer Osman’ın bi’l-mukabele Niyazi’yi cerh eylediği 
hakkında temin-i vicdana kâfi delâil-i kanuniye tahassul etmediğinden gayr-ı varid görülen makam-ı iddianın talebinin 
reddiyle adem-i mesuliyetine müttefikan karar verildi. 3/Teşrinievvel/341

[1926 senesi karar defterinin 62’nci sayfasında zeyli vardır.]

 Aza Aza Reis
 Aydın Mebusu Gaziayntab Mebusu Afyonkarahisar Mebusu
 Reşid Kılınç Ali Ali

Sıra Numarası : 120
Esas Numarası : 147

Seydiköy kazasının Sancaklı karyesini 9-10/Nisan/34l gecesi müsellahan basarak teravih namazını eda etmekte 
bulunan köy halkının nukûdunu ahz ve gasb ve muahharen mezkur karyeden Ahmedcik'in cebren hanesine bi’d-
duhul merkum Ahmed evde bulunmadığından dolayı zevcesi Arzu Kadına işkence ve cebr ve şiddet icrasıyla kezalik 
nukûdunu ahz ve gasb eyledikleri iddiasıyla maznunun aleyhim Sökeliköy bekçisi Yahya ve hüviyetleri gayr-ı muayyen 
rüfekası haklarında icra kılınan muhakeme neticesinde: Merkumûnun Sancaklı karyesini basarak ef ’al-i mezkureye 
ictisar eyledikleri ancak merkumûndan Yahya’nın Ahmedcik'in zevcesi Arzu’ya işkence edilirken yoğurt yemekle 
meşgul bulunduğu ve şu suretle işkence icrasına ictisar ve iştiraki anlaşılamadığı ol babdaki evrak-ı tahkikiye müfadı ve 
zabıt varakaları mündericâtı ve şahidlerin şehadâtı ile sabit olduğundan hareketine temas eden Kanun-ı Ceza’nın [Gece 
birkaç kişi tarik-i âmda hırsızlık ettikleri halde müebbeden veyahud beş seneden ekall olmamak üzere muvakkaten 
küreğe konulur] diye muharrer olan “219” uncu maddesi zeyli mucibince merkum Yahya’nın bi’z-zat işkenceye iştirak 
etmemiş bulunması ve şekavet-i müstemirre ashabından olmaması esbab-ı muhaffifeden addiyle on beş sene müddetle 
küreğe konulmasına ve hüviyetleri gayr-ı muayyen rüfekasının kim oldukları anlaşıldığında ayrıca onlar hakkında 
da takibât icrasına ve İstiklal Mahkemelerinin hukuk-ı şahsiyeye mütedair mevaddı rü’yet ve hükmetmesi vazifesi 
haricinde olduğundan mağdur ve müştekilerin hukuk-ı şahsiyelerinden dolayı ait olduğu mahkemeye müracaatta 
muhtariyetlerine müttefikan karar verildi. 4/Teşrinievvel/341

 Aza Aza Reis
 Aydın Mebusu Gaziayntab Mebusu Afyonkarahisar Mebusu
 Reşid Kılınç Ali Ali

Sıra Numarası : 121
Esas Numarası : 148

Şaki-i meşhur Çandaroğlu İbrahim ve rüfekasına kılavuzluk ve takip müfrezelerini tecessüs eylemek cürmünden 
maznunun aleyh olup Kilis Müstantikliğinin 9/Haziran/341 tarihli gayr-ı muvakkat tevkif müzekkeresiyle taht-ı 
tevkife alınmış olan Kilis’in Viçli karyesinden Osman oğlu Mehmed hakkında icra kılınan muhakeme neticesinde: 
Maznun-ı merkum Mehmed zahire almak bahanesiyle karyesinden çıkarak doğruca eşkıya nezdine gittiği ve o esnada 
vaki’ müsademede müfreze tarafından derdestini müteakib firara yeltenmesi ve kendisini takiben ilerleyen şakiler de 
müfreze ile müsademeye tutuşmalarından bi’l-istifade hamil olduğu çifte tüfengi orada terk ile yine firar eylemesi ve 
bu babda mahalli istintak dairesince muhallefen istima’ kılınan şahidlerin şehadâtı ve zabıt varakaları mündericâtı 
delaletiyle merkumun mabihi’z-zannı olan ef ’ale ictisarı sabit olduğundan hareketine temas eden Kanun-ı Ceza-yı 
Umumi’nin kırk beşinci maddesinin ikinci fıkrası delaletiyle muaddel “iki yüz on dokuzuncu” [219] maddesinin zeyline 
tevfikan bidayet-i tarih-i tevkifinden muteber olmak
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üzere on sene müddetle küreğe konulmasına ve müddet-i mahkumiyetini de Edirne’de geçirmesine müttefikan karar 
verildi. 9/Teşrinievvel/341

 Aza Aza Reis
 Rize Mebusu Aydın Mebusu Afyonkarahisar Mebusu
 Ali Reşid Ali

Sıra Numarası : 122
Esas Numarası : 149

İfa-yı vazife halinde polis memuruna teşhir-i silah ve hakaret ve Hükümet-i Cumhure aleyhinde tefevvühatta 
bulunduğu iddiasıyla maznunun aleyh ve 10/Eylül/341 tarihinde taht-ı tevkife alınmış olan Ayntab Aza Mülazım-ı 
sabıkı Ali Efendi bin Saib hakkında icra kılınan muhakeme neticesinde: Maznun-ı merkumun kabil-i setr-i ihfa 
olamayacak derecede sarhoş olduğu halde hüviyetini tahkik etmek isteyen polis memuruna itale-i lisan eylediği ve 
bastonu ile bir iki defa darb ettiği ve esna-yı mudarebede yaşasın Hükümet-i Arabiye gibi elfaz sarf ve karakola celbinde 
yine polis memuru Rıza Efendi’yi tahkir eylediği zabıt varakaları ve tabip raporu mündericâtı ve esna-yı muhakemede 
muhallefen istima’ kılınan şuhûdun ale’d-derecât beyanâtı ve kendisinin tevilen vaki’ itirafâtı ile sabit bulunduğundan 
sarhoşluğu sebeb-i şiddet addiyle hareketine temas eden [Memurînden birini veya asker-i nizamiyeden veya jandarma 
ve polis sınıfından bir neferi memuriyetlerini icrada iken yahud icra ettikleri hükm-i memuriyetten dolayı darba veya 
muamele-i cebr ve şiddete cüret eden olur ise altı aydan iki seneye kadar habs olunur] diye muharrer olan 114’üncü 
maddesi mucibince iki sene müddetle hapsine ve Sivas Hapishanesinde müddet-i mahkumiyetini geçirmesine 
müttefikan karar verildi. 9/Teşrinievvel/341

 Aza Aza Reis
 Rize Mebusu Aydın Mebusu Afyonkarahisar Mebusu
 Ali Reşid Ali

Sıra Numarası : 123
Esas Numarası : 150

Tarafeynin iddia ve müdafaâtı ve evrak-ı dava yegan yegan mütalaa ve tedkik olunduktan sonra Pazarcık kazasına 
mülhak Kirni karyesinden Hasan oğlu Deli Hasan ve Pazarcık’ın Hanoba karyesinden Hüseyin oğlu Kürd Alo ve 
Çullu [Çöçelli] karyesinden Abdullah oğlu bekçi Şaban ve Pazarcık’ın Çöçelli karyesinden Mehmed oğlu Musto ve 
Pazarcık’ın Çöçelli karyesinden Mehmed oğlu Hüseyin ve Hanoba karyesinden Yusuf oğlu Süleyman ve Malatya’nın 
Argana kazasının Topraklık karyesinden Seyyid oğlu Kör Ali üç yüz kırk bir senesi Eylül’ünün on dördüncü Pazartesi 
sabahı Maraş’tan Ayntab’a giden şose üzerinde iki otomobilin önüne çıkarak muamale-i cebr ve şiddet icrasıyla yolcuların 
nukûdunu ahz ve gasb ettikleri ve ba’dehu merkumûndan yalnız Süleyman ayrılıp köyüne giderek diğerleri Maraş’ın 
Şadiye mahallesinden Karcıoğlu demekle maruf Mehmed oğlu Mehmed ve aynı mahalleden Kalaycıoğulları’ndan 
Ali oğlu Hacı Bey şöhretli Durdu Mehmed ve Maraş’ın Şadiye mahallesinden Harputluoğulları’ndan Ahmed oğlu 
Osman nam-ı diğeri Antalyalı Osman ve Maraş’ın Sarayaltı mahallesinden bakkal Halil oğlu Mehmed ve Pazarcık’ın 
Kirni karyesinden Kemo ile Maraşlı kasabasının haricinde Kesir mevkiinde birleşerek müttehiden ve müctemian 
mah-ı mezkurun 14/15’inci salı gecesi Maraş eşrafından ve Meclis-i İdare-i Vilayet azasından Çukadarzade Hacı 
Mehmed Efendi’nin [Kandilyağı] nam mevkideki sayfiyesini basarak kendisi ile zevcesi Zekiye Hanım’ı yataklarında 
katl ve aynı gecede Güzlek mevkiinde bulunan Maraşlı Soğancı oğlu Hacı ve Medine zade Hacı Bekir’in hanelerini 
basarak kendilerine ve efrad-ı ailesine işkence ve cerh ettikleri ve merkumûna yataklıkta bulundukları iddiasıyla kezalik 
maznun Hasan oğlu Ali,
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Kılıç Mehmed, Bekçi Mehmed oğlu Ali, Bekçi Ali oğlu Kasım, Ali oğlu Ökkeş, Köse Ahmed, Kemo’nun biraderi 
Hüseyin, Hüseyin oğlu Abdullah ve maznun-ı merkumûnu ef ’al-i cinaiyeyi ikaa i’ta-yı nukûd ve icra-yı nüfuz suretiyle 
tahrik eylemekten maznun Pazarcık’ın Doğanlı karyesinden Kürd Kara Hüseyin ve Maraşlı Pastırmacı Hacı Mehmed 
ve Büyük Millet Meclisi azasından bulunduğundan dolayı gayr-ı mevkuf Maraş Mebusu Tahsin Bey ve keza gayr-ı 
mevkuf Maraşlı Kürkçü Ahmed haklarında sebk eden talebe binaen icra kılınan muhakeme-i vicahiye neticesinde: 
Mebus Tahsin Bey’in öteden beri husumet beslemiş olduğu Çukadarzade Mehmed Efendi’nin vücudunu ortadan 
kaldırmak maksadıyla Çukadarzade ailesine müteallik cinayeti kendisinin çeltik ortağı ve şeriki bulunan Pastırmacı 
Hacı Mehmed ve Kürkçü Ahmed ve Karcı Mehmed ve Kara Hasan ile tesbit ve tertib eyledikleri teselsül eden hadisât 
ile taayyün etmektedir. Şöyle: Maraş mebusu Tahsin Bey’in Çukadarzade Mehmed Efendi’yi mahkum ettirmek ve 
her ne suretle olursa olsun mutazarrır eylemek maksadıyla cinayet-i mezkureden bir sene mukaddem Çukadarzade 
Hacı Mehmed Efendi’nin Pazarcık’taki pirinç tarlasının suyunu kat’ ettirdiği ve bu sebeple mahkemeye düşerek henüz 
bir neticeye vasıl olmadan yine Tahsin Bey ile Çukadarzade arasında ikinci bir çeltik davasının da açılmış bulunduğu 
ve her ikisi arasında teakub ve tevali eden bu ihtilafların sulhan halli için Vilayet Müftüsü Refet Bey tarafından 
müracaat vaki’ olduğu Refet Bey’in Maraş Mebusu Tahsin Bey hakkında sorulan mütalaasına cevaben kendisinin 29/
Eylül/341 tarihinde vermiş olduğu dosyasında 63 numara ile mahfuz tezkireden anlaşıldığı gibi yine Çukadarzade 
Mehmed Efendi’yi mahkum ettirmek maksadıyla şeriki Pastırmacı Hacı imzasıyla Mehmed Efendi’nin halkı Kürd 
isyanına iltihaka teşvik ve su-i istimallerde bulunduğundan bahisle İstiklal Mahkemesine telgrafla ihbar ve müracaatta 
bulunduğu ve mezkur telgrafın da Maraş Mebusu Tahsin Bey tarafından yazıldığı Pastırmacı Hacı’nın mahkemede 
vaki’ olan itirafıyla sabit olmuştur.

Tarih-i mezkureye nazaran Tahsin Bey’le Çukadarzade arasında husumet-i mütekaddime mevcudiyeti hakkında 
tahassul eden kanaatin sıhhati Çukadarzade aleyhinde derhal İstiklal Mahkemesince takibât yaptırmak maksadıyla 
Tahsin Bey’in salifü’z-zikr telgrafı makamâta hitaben Pastırmacı Hacı imzasıyla yazdırdıktan sonra Ankara’ya gelerek 
bi’z-zat mahkememiz müddei-i umumiliğine ve azasına müracaat etmesi ve kendisine hakkın tezahürü için tahkikat 
yapılmak üzere Mahalli Cinayet Müddei-i Umumiliğine tebligat yapıldığı şifahen bildirilmesi üzerine derhal ve 
tekrar Maraş’a avdet ederek Çukadarzade’nin hakkındaki ihbarı hakikat göstermek maksadıyla Cinayet Müddei-i 
Umumiliğine i’mal-i nüfuz eylemek istemiş ise de kendisinin bu hususta muamele-i kanuniye yapılacağı mütalaası ile 
cevab-ı red verildiği yine bu hususta dosyasında mahfuz tahriratta mütalaa alınan Maraş Cinayet Müddei-i Umumisi 
Rasim ve Mahkeme-i Asliye Reisi İbrahim Hakkı Beylerin tezkire-i cevabiyeleri mündericâtından anlaşılmaktadır. 
Maraş Mebusu Tahsin Bey’in Çukadarzade Mehmed Efendi’nin kanuni yollardan gidilmek suretiyle ber-taraf 
edilemeyeceğini takdir ettikten sonra doğrudan doğruya vücudunu ortadan kaldırmak maksadıyla son cinayeti tertib 
eylediği Kürkçü Ahmed’in cinayetten bir gün evvel Tahsin Bey’le aralarında cereyan eden muhaverede [Çukadar’ın 
başka surette işine bakarız] demesi ve Pastırmacı Hacı’nın da evvelce Çukadar’ın yanında hizmetçi iken çıkarılan 
Karcı Mehmed’le temasa gelmesi ve bunun üzerine Pastırmacı Hacı ve Kara Hasan’ın Çukadarzade Mehmed Efendi 
ile hiçbir suretle münasebetleri bulunmayan Pazarcıklı Kürd çetesiyle mev’id-i mülakat tayiniyle görüşmeleri ve onlar 
vasıtasıyla ika’ olunacak fiilin zaman ve suret-i icrasını tesbit ettikten sonra tekrar evlerine avdet ederken kendilerinin 
evrak-ı tahkikiyede ifadeleri mazbut Kadir oğlu İbrahim ve Cerazoğulları’ndan Osman oğlu Hacı’nın görmeleri ve 
cinayetin ika’ edildiği gecenin sabahı Pastırmacı’nın vakitsiz ve sebepsiz olarak bağa gitmesi ve Kızılbaş olan Kara 
Hasan’ın hilaf-ı adet ve mutad sabah namazını kılmak üzere camiye gitmesi Pazarcıklı Deli Hüseyin Çetesi’nin efradının 
Kürd bulunması bunlarla teması temin etmek üzere Kara Hasan’ın bir gün evvel Pastırmacı’nın evine gelerek Tahsin 
Bey’le görüştükten sonra Pastırmacı ile Deli Hasan Çetesi’nin nezdine gittikleri istintakan yapılan muhakemedeki 
ifadelerinden ve tahkikattan anlaşılmaktadır. Pazarcık’tan Kandilyağı’na gelerek Hacı Mehmed Efendi’yi katl eyleyen 
maznunların Hacı Mehmed Efendi’yi tanımadıkları gibi sayfiyesinin nerede olduğunu bilmemeleri ve bir güna 
husumetleri bulunmaması tahkikat-ı cariye ve muhakemeden ve kendi ifadelerinden ve otomobil vakası ile Güzlek 
mevkiinde Maraşlı fakirü’l-hal Soğancı Hacı ve komşusu Medineli Hacı Bekir’in hanesinde yapılan vukuatın da izlerini 
kaybetmek ve münhasıran tahkikatı yanlış mecraya imale eylemek için tertib edilmiş bir plan olduğu muhakemeten 
sabit olmaktadır. Maznun-ı merkumûnun maksatları
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kendi hesaplarına ahz ve gasb veya sirkat olsaydı Zekiye Hanım’ı öldürdükleri zaman üzerinde bulunan altmış altın 
liralık gerdanlık ve müteaddid mücevherat vesair hulliyatını ve maktul Mehmed Efendi üzerinde bulunan haylice 
nukûd ve sairesini almaları icab ederdi. Halbuki dosyasında mahfuz ve keşif varakasında zikir ve tasrih edildiği cihetle 
maktullerin üzerindeki nukûd vesaireye ilişilmemiştir. Şu delâile göre katlin başkaları tarafından tertib ve icra-yı tesir 
ve ıtma’ suretiyle maznun-ı merkumûna yaptırılmış olduğu kanaati tahassul eylemektedir. Zekiye Hanım’ın katli 
neticesinde elleri kana boyanmış bulunan maznunların sayfiyeden bir çeyrek mesafede Güzlek Bağı’nda mukim yevmi 
nafakalarını sa’y-i zatileriyle temin eden fukara-yı ahaliden Soğancı oğlu Hacı ve komşusu Medineli Hacı Bekir’in 
hanelerine suret-i zahirde para almak ve hakikatte ise izlerini hükümetin nazar-ı takibinden kaçırmak maksadıyla 
baskın yaptıkları ve baskın esnasında [Evvelce yapmış oldukları katl neticesinde] kanlı elleriyle Soğancı Hacı’nın 
zevcesinin başından namaz bezini almak için çektikleri eşya-yı cürmiye arasında bulunan namaz bezinden Soğancı 
Hacı ve mecruh Medine zade Hacı Bekir’in bi’l-ahire kendisine irae edilen maznunlardan katil Karcı Mehmed, 
Durdu Mehmed, Kör Alo, Pazarcıklı Deli Hüseyin ve Kürd Alo ve Antalyalı Osman’ı teşhis eylemeleri bu her iki 
vaka faillerinin aynı eşhas olduğu kanaatini takviye eylemiştir. Maznun-ı merkumûn kuvve-i zabıtayı tenkis ve her 
güna müsademe ihtimalini ber-taraf etmek için gündüzün otomobil vakıasını ihdas ve geceleyin de Hacı Bekir’in 
ve Soğancı Hacı’nın hanelerinin basılması su-i kasd için yapılan tertibâtı cümlesinden olduğu cereyan eden tahkikat 
ve muhakemenin mahkememize verilmiş olduğu kanaattendir. Otomobil vakası faillerinin üzerlerinde zuhur eden 
nukûd-ı mağsube ve diğer eşya-yı cürmiye de yatakları tarafından teslim ile itiraf edilmesi bu kanaati teyid eden 
bir delildir. Çukadarzade Mehmed Efendi ile zevcesinin katli hadisesi mahkememiz huzurunda dahi vazıhan ikrar 
ve itiraf eyleyen Durdu Mehmed’in ifadesinden maznun-ı merkumûnun haklarında isnad olunan cürmlerin failleri 
oldukları tebeyyün etmektedir. Katillerden Karcı Mehmed’in hanesinde yıkanmakta bulunan kanlı elbiselerle altı aded 
silah Durdu Mehmed’in [Mahkemede silahları vakadan sonra Karcı Mehmed aldı] diye vaki’ olan ifadesini teyid ve 
takviye eylemiştir. Maznunlardan bazılarının mahkeme huzurunda fiil-i katle iştirak eylemeyip tarassud vazifesini 
yaptıklarını itiraf eyledikleri gibi maznun-ı merkumûnun mahkememiz huzurunda alınan müteaddid ifadelerinin 
mübayin bulunması esbab-ı cinaiyeye dair sorulan suallere cevap vermekten istinkaf ile muhafaza-i sükut eylemeleri ve 
zabıt varakaları ve tabip raporları ve mahalli vilayetin idaresiyle mesul bulunan zevatın mütalaaları, evrak-ı tahkikiye 
ve dosyada 112 numarada mahfuz Maraş Mebusu Tahsin Bey’in hatt-ı destiyle yazılan ve mahkememize gönderilen 
telgrafın aslı ve muhakemeten bir kısmının tamamen ve bir kısmının da müevvelen vaki’ ikrar ve itiraflarıyla maznun-ı 
merkumûnun ef ’al-i müddea bihâya mücaseretleri anlaşılmış bulunduğundan bunlardan Antalyalı Osman, Maraş’ın 
Sarayaltı mahallesinden bakkal Halil oğlu Mehmed, Malatya’nın Argana kazasının Topraklık karyesinden Kör Alo 
ve Çöçelli karyesinden Abdullah oğlu bekçi Şaban ve Pazarcık kazasının Hanoba karyesinden Hüseyin oğlu Kürd 
Alo ve Kirni karyesinden Hasan oğlu Deli Hasan, Maraş’ın Şaziye mahallesinden Karcı Mehmed, Pazarcık’ın Çöçelli 
karyesinden Mehmed Ali oğlu Musto, karyeden Mehmed Ali oğlu Hüseyin, Maraş’ın Şaziye mahallesinden Ali oğlu 
Hacı Bey şöhretli Durdu Mehmed, hal-i firarda bulunan Çullu [Çöçelli] Mehmed ve Adikli Osman’ın hareketlerine 
tevafuk eden Kanun-ı Ceza-yı Umumi’nin “45” inci maddesinin [Eşhas-ı müteaddide bir cinayet …… fail-i 
müstakil gibi mücazat olunur] diye muharrer olan birinci fıkrası delaletiyle kanun-ı mezkurun “170” inci maddesinde 
[Taammüden bir şahsı katl eden …… idam olunur] diye muharrer fıkrası mucibince idamlarına ve cinayet-i mezkureyi 
nüfuz ika’ı suretiyle ve vakayı ihzar ve teshil eylemekle fer’an zî-medhal bulundukları keza cereyan-ı muhakemeden 
anlaşılan Pastırmacı Hacı Mehmed, Pazarcık’ın Doğanlı karyesinde Kürd Kara Hasan, Pazarcık’ın Kirni karyesinden 
Kemo’nun Kanun-ı Ceza’nın “45” inci maddesinin [Aher kimseye hediye ve banknot veya …… nukûd veya nukûd 
ika’ı…… ilah] fıkrası delaletiyle kanun-ı mezkurun “170” inci maddesi mucibince on beşer sene müddetle küreğe 
konulmalarına ve müddet-i mahkumiyetlerini Kırklareli Hapishanesinde ikmaline ve ef ’al-i cinaiyenin mürettib ve 
müşevviki ve fiil-i mezkurun husulü için maznun-ı merkumûna nukûd i’ta ve icra-yı nüfuz eylemekle fer’an zî-medhal 
olduğu gerek tahkikat ve gerek muhakemeten anlaşılan Türkiye Büyük Millet Meclisi azasından
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bulunması dolayısıyla gayr-ı mevkuf bulunan Maraş Mebusu Tahsin Bey’in tevkif ve taht-ı muhakemeye alınması 
için Teşkilat-ı Esasiye Kanunu’nun on yedinci maddesi mucibince, masuniyet-i teşriiyesinin ref ’i hususunda Büyük 
Millet Meclisi Riyasetine keyfiyetin arz ve iblağı zımnında Müddei-i Umumiliğe müzekkere tastirine ve gayr-ı 
mevkuf Kürkçü Ahmed’in de tevkifi ile muhakemesinin icrasına ve ef ’al-i müddea bihaya mücaseretlerine dair temin-i 
vicdana kâfi delâil-i kanuniye tahassul edemeyen Hanoba karyesinden Yusuf oğlu Süleyman, Hüseyin oğlu Ali, Kılıç 
Mehmed, bekçi Mehmed oğlu Ali, bekçi Ali oğlu Kasım, Ali oğlu Ökkeş, Köse Ahmed, Kemo’nun biraderi Hüseyin ve 
Hüseyin oğlu Abdullah’ın beraetlerine ve maznun-ı merkumûnun üzerinde ve hanelerinde zuhur eden esliha ve eşya-yı 
cürmiyenin zabt ve müsaderesine ve müsadere edilip dosyasında mahfuz ilmuhaberde tesbit olunan muhtelifu’l-cins 
nukûdun da sahipleri tarafından mahkemeye müracaat vukuunda kendilerine turûk-ı kanuniye dahilinde iade edilmek 
üzere Maraş Cinayet Mahkemesi Müddei-i Umumiliğine tevdiine ve gıyaben idama mahkum olup hal-i firarda 
bulunan Adikli Osman ile Çullu [Çöçelli] Mehmed’in hukuk-ı medeniyeden ıskat ve emvallerinin haczi ile Hükümet 
tarafından idaresine ve derdestlerine Usul-ı Muhakemat-ı Cezaiye Kanunu’nun madde-i mahsusası mucibince tekrir-i 
muhakemelerine müttefikan karar verildi. 11/Teşrinievvel/341

 Aza Aza Reis
 Aydın Mebusu Gaziayntab Mebusu Afyonkarahisar Mebusu
 Reşid Kılınç Ali Ali

Sıra Numarası : 124
Esas Numarası : 151

Tevarih-i muhtelifede Gaziayntab’ın Cibekir karyesini basarak Mustafa oğlu Mustafa’yı katl ve Ahmed’in oğlu 
Osman Kahya zevcesi Zeyneb’i cerh ve işkence icra ve Mamo’nun zevcesi Aişe Fatıma’nın eşya ve nukûdlarını gasb ve 
Sam Jandarma Karakolunu basarak jandarma Mehmed’i şehid ve takiplerine giden Sam Jandarma Takım Kumandanı 
Mülazım Aziz Efendi ve maiyeti jandarmalarla bi’l-müsademe mülazım Aziz Efendi’yi şehid ve merkez piyade 
jandarmalarından Ahmed’in oğlu Ökkeş ve Hasan oğlu Ahmed’i cerh ettikleri iddiasıyla maznunun aleyhim olup 18/
Şevval/343 ve 12/Mayıs/341 tarihinde taht-ı tevkife alınan Gökler [Gökçe] karyesinden Fazlıoğulları’ndan Veli oğlu 
Arif ve 26/Şevval/343 ve 20/Mayıs/341 tarihinde tevkif edilen Topal oğlu Şeyho ve 28/Zilkade/43 ve 20/Haziran/341 
tarihinde tevkif edilen Ceyde karyesinden Küçük Memik oğlu Bozo Mehmed ve 5/Zilhicce/343 ve 27/Haziran/34l 
tarihinde taht-ı tevkife alınan Göçke karyesinden Köseler’in oğullarından Mehmed Ali oğlu Boşo Mehmed ve 
rüfekası haklarında icra kılınan muhakeme neticesinde: Merkumûndan Topal oğlu Şeyho, Bozo Mehmed, Veli oğlu 
Arif ve Mehmed oğlu Boşo Mehmed’in salifü’l-beyan ef ’al-i cinaiyeye ictisarları evrak-ı tahkikiye ve istintakiye ve 
zabıt varakaları ve inde’l-muhakeme vaki’ ikrarlarıyla sabit olduğundan hareketlerine tevafuk eden Kanun-ı Ceza’nın 
[Her kim memalik-i mahrusa ahalisini yekdiğeri aleyhinde silahlandırarak mukateleye tahrik ve iğraya veyahud 
bazı mahallerde gasb ve garet ve tahrib-i memleket ve katl-i nüfus ef ’alini ika’a mütecasir olup da kaziye-i fesad ve 
tamamıyla fiile çıkar veyahud madde-i fesadın icrasına başlanmış olursa ol kimse kezalik idam olunur] diye muharrer 
olan “56” ncı maddesi mucibince idamlarına ancak bunlardan Topal oğlu Şeyho ve Mehmed oğlu Boşo’nun hîn-i ika’-ı 
cürmde on sekiz yaşını ikmal etmediklerinden Kanun-ı Ceza’nın [Hîn-i ika’-ı cürmde on beş yaşını itmam etmiş olup 
da on sekiz yaşını ikmal etmemiş olanlar idam veya müebbed kürek cezalarını müstelzim olan ahvâlde yedi seneden 
on beş seneye kadar habs olunur] diye muharrer olan kırkıncı maddesinin fıkrası mucibince mahkum oldukları idam 
cezasının on beşer sene küreğe tahviline ve Osman oğlu Kara Ali ve Mehmed oğlu Arab, Dede oğlu Bozo, İbrahim 
Çavuş oğlu Derviş, Aşçı Mustafa oğlu Hüseyin, Mehmed oğlu Ahmed, Mehmed oğlu Mehmed Hoca’nın maznun-ı 
merkumûna yiyecek ve cephane vermek ve firarlarını teshil eylemek suretiyle fer’an zî-medhal oldukları ol babdaki 
evrak-ı tahkikiye ile anlaşıldığından hareketlerine tevafuk eden kanun-ı mezkurun [Emniyet-i hükümete ve asayiş-i 
umumiye ve emniyet-i eşhas ve emvale karşı haydudluk veya istimal-i cebr ve şiddet eyleyen erbab-ı ceraimin ef ’al ve 
harekâtına vakıf olarak onlara bi’l-ihtiyar yiyecek ve yatacak ve saklanacak veyahud toplanacak mahal verenler fer’an 
zî-medhal add olunurlar] diye muharrer olan son fıkrası
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delaletiyle kezalik “56” ncı maddenin fıkra-i mahsusası mucibince bunlardan Osman oğlu Kara Ali’nin on beş seneye, 
Mehmed oğlu Arab, Dede oğlu Bozo, İbrahim Çavuş oğlu Derviş, Aşçı Mustafa oğlu Hasan, Mehmed oğlu Ahmed, 
Mehmed oğlu Mehmed Hoca’nın onar sene müddetle küreğe konulmalarına ve Ahmed oğlu Veli, Kel Ahmed oğlu 
Durmuş, Alloş oğlu Ali, Hadice kadının da ef ’al-i müddea bihe mücaseretleri usulen sabit olmadığından beraetlerine, 
vefat ettiği anlaşılan Veli oğlu Mehmed’in hakkındaki hukuk-ı umumiye davasının sukutuna ve meselede fer’an zî-
medhal olup ehliyet-i cezaiyeyi haiz bulunmayan Ali oğlu Turan’ın da adem-i mesuliyetine ve kürek cezasına mahkum 
olanların müddet-i mahkumiyetlerini Bolu Hapishanesinde geçirmelerine ve mevkuf kaldıkları müddetin de icra-yı 
mahsubuna ve eşya-yı cürmiyelerinin zabt ve müsaderesiyle mahalli hükümetine teslimine müttefikan karar verildi. 
11-12/Teşrinievvel/341

 Aza Aza Reis
 Rize Mebusu Aydın Mebusu Afyonkarahisar Mebusu
 Ali Reşid Ali

Sıra Numarası : 125
Esas Numarası : 152

Üç yüz kırk bir senesi Temmuz ayı zarfında Karaisalı kazasına bir çeyrek saat mesafede bulunan Aktaşlı Ali 
Efendi’nin hanesi ittisalindeki mağazası damında leylen zevcesiyle yatarken her ikisini katl ve 305 tevellüdlü jandarma 
Şaban’ın terhisen memleketine avdet ederken yolda eşya ve nukûdunu ahz ve gasb maksadıyla katl ve Karaisalı’ya on 
dakika mesafede Kiltepe nam mevkide Köse Mahmud’un nukûduna tamaan katl ve orman memuru Ömer Efendi 
zevcesi Rahime’yi nukûd ve mücevheratını keza tamaan tegayyüb eylemekle maznunun aleyhim Arab Mustafa oğlu 
Hasan, Hacı Veli oğlu Ahmed, İbrahim Çavuş oğlu Yusuf, Hacı Osman nam-ı diğeri Hacı Dayı, Kalaycı Mehmed, 
Arab Mustafa biraderi Şakir, Abdulcebbar oğlu Hasan, Safiye Kadın, gardiyan Ahmed, Kaleağasızade Zeki hakkında 
vicahen ve Hacı Osman oğlu Feyzi’nin gıyabında icra kılınan muhakeme neticesinde: Maznun-ı merkumûndan 
Arab Mustafa oğlu Hasan, Hacı Veli oğlu Ahmed, İbrahim Çavuş oğlu Yusuf ’un salifü’l-beyan ef ’ale mücaseretleri 
tahkikat-ı ibtidaiye ve istintakiye ve zabıt varakaları mündericâtı ve şuhûdun ale’d-derecât ifadâtı ile sabit olduğundan 
hareketlerine temas eden Kanun-ı Ceza-yı Umumi’nin “45” inci maddesi delaletiyle [Teammüden bir şahsı katl eden 
veya âbâ ve ecdad ve ümmühât ve ceddâtından birini velev min-gayri teammüdin kasden katl eyleyen kimse idam 
olunur] diye muharrer olan “170” inci maddesine tevfikan idamlarına ve maznun-ı merkumun ef ’al-i cürmiyelerini 
teshil, teşvik ve tahrik etmek suretiyle fer’an zî-medhal olan Hacı Osman, kalaycı Mehmed, Mustafa oğlu Hurşid, 
Arab Mustafa oğlu Şakir’in vicahen ve Hacı Osman oğlu Feyzi’nin gıyaben “45” inci maddenin son fıkrası delaletiyle 
“170” inci maddesi mucibince on beşer sene ve Abdulcebbar oğlu Hasan ve Safiye Kadın’ın da keza madde-i mezkureye 
tevfikan onar sene müddetle küreğe konulmalarına ve Rahime Hanım’ın katlinde fail-i asli olduğu taayyün edemeyip 
müştereken katl ettikleri anlaşılan ve gardiyan Ahmed, biraderi İbrahim’in hareketine tevafuk eden “l80” inci [Bir 
münazaa esnasında vuku’ bulan katlde ve ta’til-i uzuvda ve cerhten müteessiren vefatta ve darb ve cerh ef ’alinin 
icrasında eşhas-ı müteaddide iştirak edip de failin kim olduğu taayyün etmemiş ise eşhas-ı merkumeden her birisi 
hakkında fiil için kanunen muayyen olan ceza sülüsten nısfa kadar tenzil olunarak hükmedilir ve idam ve müebbed 
kürek cezalarını istilzam eden ef ’alde on seneden ekall olmamak üzere kürek cezası tayin olunur] diye muharrer olan 
“180” inci maddesi mucibince, on beşer sene müddetle küreğe vaz’ına ve Kaleağasızade Zeki’nin ef ’al-i müddea bihaya 
mücasereti anlaşılamadığından beraetine, Safiye Hanım müstesna olarak ve mahkumûnun müddet-i mahkumiyetlerini 
Trabzon Hapishanesinde ikmaline müttefikan karar verildi. 13/Teşrinievvel/341

 Aza Aza Reis
 Aydın Mebusu Gaziayntab Mebusu Afyonkarahisar Mebusu
 Reşid Kılınç Ali Ali
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Sıra Numarası : 126
Esas Numarası : 153

Maktul Çandaroğlu İbrahim Çetesi mensubininden iken ahiren maktul Deli Hasan’ın idaresi altında teşekkül 
edip tevarih-i muhtelifede İslahiye’nin Oba karyesinde mukim Ketiler Aşiretinden köpek Süleyman’ın çadırlarını 
basarak kendisini cerh ve yüz elli kadar davarını ahz ve gasb ve Akyol üzerinde İslahiye’ye gelmekte olan Ayntab 
postasına taarruz ve kendilerini derdeste gelen jandarmalarla müsademe eylemekle maznunun aleyhim Benli Mustafa 
ve rüfekası haklarında icra kılınan muhakeme neticesinde: Merkumûndan Hüseyin oğlu Kadir, Benli Mustafa, Reşid 
oğlu Mehmed’in ve hal-i firarda bulunan Pazarcık karyesinden Avrili Bekircik, Cuma, Kara Ataş ve Güzeldağ’dan 
Çolak Mehmed’in salifü’l-beyan ef ’al-i cürmiyeye mücaseretleri evrak-ı tahkikiye ve istintakiye ve zabıt varakaları ve 
esna-yı muhakemede yekdiğerine atf-ı cürm suretiyle vaki’ olan ikrar ve itirafları ve evrak-ı tahkikiyede ifadeleri mazbut 
şuhûd ve mağdurların kendilerini teşhis etmeleri gibi delâil-i kanuniye ile sabit olmuş bulunduğundan hareketlerine 
tevafuk eden Kanun-ı Ceza’nın muaddel [Gece birkaç kişi tarik-i âmda hırsızlık ettikleri halde müebbeden veyahud 
beş seneden ekall olmamak üzere muvakkaten küreğe konulurlar] diye muharrer olan “219” uncu maddesinin fıkrası 
mucibince Kadir, Benli Mustafa, Reşid oğlu Mehmed’in vicahen, diğerlerinin de gıyaben on beşer sene küreğe ve 
maznun-ı merkumûna yiyecek vermek suretiyle ve ef ’al-i cürmiyelerini teshil maksadıyla muavenette bulunmasından 
fer’an zî-medhal olduğu anlaşılan Ahmedkahyaoğulları’ndan Şeyh Hüseyin’in kanun-ı mezkurun “45” inci maddesi 
[Eşhas-ı müteaddide bir cinayet veya cünhanın müttehiden ika’ eder veyahut ef ’al-i müteaddideden mürekkeb olan bir 
cinayet veya cünhada bir takım eşhastan her biri cürmün husulü maksadı ile ef ’al-i mezbureden birini veya birkaçını 
icra eylerse eşhas-ı mezkureye hem-fiil denilir ve cümlesi fail-i müstakil gibi mücazât olunur. Bir cinayet veya cühhanın 
ika’ında fer’an zî-medhal olanlar kanunun sarahati olmayan yerlerde ber-vech-i ati mücazata duçâr olurlar. Eğer fiil-i 
asli idam veya müebbed kürek cezalarını müstelzim ise fer’an zî-medhal olanlar hakkında on seneden aşağı olmamak 
üzere muvakkat kürek ve müebbeden kale-bendlik cezasını müstelzim ise üç sene müddetle kale-bendlik ve müebbeden 
nefy cezasını müstelzim ise üç sene müddetle kale-bendlik cezası hükm olunur] diye muharrer olan fıkrası mucibince 
kanun-ı mezkurun muaddel “219” uncu maddesi zeyli mantukunca beş sene müddetle küreğe konulmasına ve Çerkes 
Zekeriya, Ali oğlu Ahmed, Kolcu İbrahim oğlu Hasan, Ali oğlu Asaf, Ali oğlu Ataş, Ali oğlu İsmail, Mehmed oğlu Ali, 
Kahya oğlu Şeyh Mehmed, Horoz oğlu Mehmed, Seydi Musto, Mehmed oğlu Mamo’nun kendilerine isnad olunan 
ef ’al-i cürmiyeye mücaseretleri hakkında temin-i vicdana kâfi delâil-i kanuniye tahassul eylemediğinden beraetlerine 
ve bi’l-müsademe meyyiten istisal edilen Deli Hasan ve Balcı Ali haklarındaki hukuk-ı umumiye davasının sukutuna 
ve mahkum olanların müddet-i mahkumiyetlerini Edirne Hapishanesinde ikmaline ve mevkuf kaldıkları müddetin 
icra-yı mahsubuna ve üzerlerinde ve hanelerinde zuhur eden eşya-yı cürmiyenin de zabt ve müsaderesiyle mahalli 
hükümetine teslimine müttefikan karar verildi. 14/Teşrinievvel/341 

 Aza Aza Reis
 Rize Mebusu Aydın Mebusu Afyonkarahisar Mebusu
 Ali Reşid Ali

Sıra Numarası : 127
Esas Numarası : 154

Kozan’ın Çürüklü karyesinden şaki Deli Himmet ve kardeşi Settar Abdullah Çetesi’ne yataklık eyledikleri 
iddiasıyla maznunun aleyhim Kars kazasının Avluk karyesinden Dede oğlu Yahya, Hoca Mehmed oğlu Ömer, Dede 
oğlu İbrahim ve Yahya oğlu Mehmed haklarında icra kılınan muhakeme neticesinde: Merkumûnun mabihi’z-zanları 
olan ef ’al-i cürmiyeye ictisarları hakkında te’min-i vicdana kâfi delâil-i kanuniye tahassül edemediğinden beraetlerine 
müttefikan karar verildi. 14/Teşrinievvel/341

 Aza Aza Reis
 Rize Mebusu Aydın Mebusu Afyonkarahisar Mebusu
 Ali Reşid Ali
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Sıra Numarası : 128
Esas Numarası : 155

Pazarcık’ın Ayntab, İslahiye, Osmaniye hududu dahilinde müstemirren icra-yı şekavet eden şaki-i meşhur 
Çandaroğlu İbrahim Çetesi avenesinden olup esna-yı müsademede firar ederek bi’l-ahire derdest edilen ve 11/Eylül/341 
tarihinde taht-ı tevkife alınan Pazarcık’ın Taşdemir karyesinden Arabkanberoğulları’ndan İbiş oğlu Hüseyin hakkında 
icra kılınan muhakemede: Merkumun bir müddet Çandar Çetesi’yle icra-yı şekavet eylediği kendisinin müevvelen 
vaki’ ikrar ve itirafı ve zabıt varakaları mündericâtı ve evrak-ı tahikikiyede ifadeleri mazbut şuhûdun kendisini teşhis 
suretiyle vaki’ olan beyanâtlarıyla sabit olduğundan hareketine tevafuk eden Kanun-ı Ceza-yı Umumi’nin Kanun-ı 
Ceza’nın 219’uncu maddesinin zeyli mucibince [Gece birkaç kişi tarik-i âmda hırsızlık ettikleri halde müebbeden 
veyahut beş seneden ekall olmamak üzere muvakkaten küreğe konulur] diye muharrer fıkrası mucibince on sene 
müddetle küreğe konulmasına ve müddet-i mahkumiyetini Samsun Hapishanesinde ikmaline ve mevkuf kaldığı 
müddetin icra-yı mahsubuna müttefikan karar verildi. 14/Teşrinievvel/341

 Aza Aza Reis
 Rize Mebusu Aydın Mebusu Afyonkarahisar Mebusu
 Ali Reşid Ali

Sıra Numarası : 129
Esas Numarası : 156

Mukaddema kıtasından firar ettiğinden dolayı mahkememizce on iki ay hidemât-ı şakkaya mahkum edilip 
ikmal-i müddet etmek üzere Silifke Amele Taburu emrine sevk olunarak mezkur taburdan firar eden Ceyhanlı Kasap 
Haso nam-ı diğeri Zibo oğlu Mahmud ve jandarma efradından olup keza kıtasından firar eden Adana’nın Cisricedid 
mahallesinden Mehmed oğlu jandarma Abdullah ve Adanalı Şahin oğlu Abdurrahman haklarında icra kılınan 
muhakeme neticesinde: Maznun-ı merkumûnun civar köylerde müsellahan gezerek hayvan sirkat ettikleri haklarında 
tanzim kılınan evrak-ı tahkikiye ve zabıt varakaları ve evrak-ı istintakiyede ifadeleri mazbut şuhûdun ale’d-derecât 
şehadâtıyla sabit olmuş bulunduğundan bunlardan Mahmud’un firarilikten azam-ı cürm addiyle hareketine tevafuk 
eden Kanun-ı Ceza-yı Askeri’nin “146”ncı maddesi delaletiyle İstiklal Mehakimi Kanunu’nun üçüncü maddesinin 
(A) fıkrası mucibince on sene müddetle küreğe konulmasına ve diğer maznun Abdurrahman ve Abdullah’ın hayvan 
sirkatinden dolayı hareketlerine temas eden Kanun-ı Ceza-yı Umumi’nin [Her kim at ve sair yük ve araba ve binek 
hayvanını ve kezalik davar ıtlak olunan büyük, küçük hayvanâtı sirkat eylerse bir seneden üç seneye kadar habs olunur] 
diye muharrer olan “224” üncü maddesine tevfikan birer sene müddetle hapislerine ve müddet-i mahkumiyetlerini 
Trabzon Hapishanesinde ikmaline ve mevkuf kaldıkları müddetin mahkumiyetlerinden icra-yı mahsubuna nüttefikan 
karar verildi. 14/Teşrinievvel/926

 Aza Aza Reis
 Rize Mebusu Aydın Mebusu Afyonkarahisar Mebusu
 Ali Reşid Ali

Sıra Numarası : 130
Esas Numarası : 158

Ereğli’de yerlilerle Trabzonlu ve Rizeli bazı eşhas miyanelerinde vukua gelen mudarebe ve mücaraha faillerinin 
mahkememize tevdiine dair Heyet-i Vekilece müttehaz karar üzerine Müddei-i Umumilik Makamının 20/
Teşrinievvel/341 tarih ve 158 numaralı iddianamesiyle vürud etmekle ba’de’l-mütalaa icabı müzakere olundu.

Mabihi’z-zanları olan mücaraha ve mudarebe ef ’aline ictisar eden maznunlardan kasap Kadir’in Kanun-ı 
Ceza’nın [Darb ve cerh eğer
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madde-i sabıkada mezkur olan dereceden hafif olur ise cârih ve dârib olan kimse bir haftadan bir seneye kadar habs 
edilir ve bir liradan on liraya kadar ceza-yı nakdiye mahkum olur veya bu cezaların yalnız birisi hükm olunur ve eğer 
bunu evvelce tasavvur ve tasmim ederek yapmış olduğu tebeyyün eder ise hapis müddeti bir aydan iki seneye kadar 
temdid olunur. Katl kasdıyla olmayarak mücerred ihafe için birine silah çeken kimse dahi bir haftadan altı aya kadar 
habs olunur] diye muharrer olan “179” uncu maddesine tevfikan yirmi beş gün helvacı İsmail’in [Asakir-i nizamiyenin 
ve Hükümet tarafından ale’l-ıtlak zabıta ve idareye memur bulunanların memuriyetlerini icrada iken yahud icra 
ettikleri hükm-i memuriyetten dolayı kadr ve namuslarına nakısa verecek suretle haklarında muamele-i hakarete ve 
itale-i lisana ve ihafeye cüret edenler olur ise bir haftadan üç aya kadar hapis veyahud bir mecidiye altınından üç 
mecidiye altınına kadar ceza-yı nakdi ahz olunur ve bu misillü hakaretler asakir-i nizamiye ve jandarma zabıtanı ve 
polis komiser ve muavinleri haklarında vuku’ bulur ise on beş günden altı aya kadar habs olunur. Ve bu misillü hakaret 
ve ihafenin icrasında teşhir-i silah eden olur ise her halde altı aydan iki seneye kadar habs olunur] diye muharrer 
olan “113” üncü maddesi mucibince bir hafta Niyazi, Alman namıyla maruf Hüseyin, Ruşen oğlu İsmail, İlyas, Talib, 
Murad, İbrahim, bahriye efradından Haydar’ın “l80” inci maddeye tevfikan onar gün ve Şaban çocuğun mezkur 
maddeye tevfikan on beş yaşını ikmal etmemesi hasebiyle tenzilen beş gün hapislerine ve Selahaddin Bey’in “179” 
uncu maddeye tevfikan beş lira, Esad ve Selahaddin çocukların tenzilen ikişer buçuk lira ceza-yı nakdi ile tecziyelerine 
ve Yusuf çocuğun velisine teslimine ve Kibar Efendi, Mustafa, Gazanda oğlu Yusuf, Helvacıoğulları’ndan İsmail 
oğlu İbrahim’in beraetlerine bi’l-muhakeme Ereğli Mahkeme-i Asliyesince karar verilmiş olduğu mahall-i mezkur 
Müddei-i Umumiliğinin iş’arına atfen vilayet-i mezkurenin evrak miyanında mevcut iş’ar-ı cevabisinden anlaşılmış ve 
aynı cürmden maznun bulunan eşhasın muhtelif mehakimde icra-yı muhakemeleri ol babdaki sarahat-i kanuniyeyi 
muhil halattan görülmüş olmasına binaen ber-mucib-i taleb merkumûnun tekrir-i muhakeme ve haklarında tayin-i 
muameleye lüzum-ı kanuni olmadığına ve Ereğli Kaymakamlığının iş’arı üzerine İstanbul’dan mahfuzen sevk ve 17/
Eylül/341 tarihinde Tevkifhane-i Askeriye sevk edilen bahriye efradından Mustafa oğlu Haydar’ın on gün hapse 
mahkum olduğu bildirilmesine nazaran mevkufiyetinin müddet-i mahkumesinden mahsubuna ve keyfiyetin Ereğli 
Müddei-i Umumiliğine Zonguldak Vilayetine iş’arına müttefikan karar verildi. 20/Teşrinievvel/341

 Aza Aza Reis
 Rize Mebusu Aydın Mebusu Afyonkarahisar Mebusu
 Ali Reşid Ali

Sıra Numarası : 131
Esas Numarası : 142

Müslümanların camilere şapka ile girmesine mumanaat edilmesini teşvik ve halkın hissiyât-ı diniyesini tahrik 
eylemekle hıyanet-i vataniyede bulunduğu iddiasıyla maznunun aleyh olup 17/Eylül/341 tarihinde tevkif edilen 
Burusa’nın Karaağaç mahallesinde mukim Musa oğlu arzuhalci Remzi hakkında icra edilen muhakeme-i vicahiye 
neticesinde: Merkumun mabihi’l-ittihamı olan fiil-i mezkura ictisarı hakkında kanaat-bahş-i vicdan olacak derecede 
edille ve şehadâta tesadüf edilemediğinden beraetine ve sebeb-i aherle mevkuf değilse tahliyesine 24/Teşrinievvel/341 
tarihinde müttefikan karar verildi. 24/Teşrinievvel/341

 Aza Aza Reis
 Rize Mebusu Gaziayntab Mebusu Afyonkarahisar Mebusu
 Ali Kılınç Ali Ali
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Sıra Numarası : 132
Esas Numarası : 137

Heyet-i Vekile kararıyla sarıkların çıkarılması hakkındaki emre adem-i itaat ve halk arasına fesad ilka eder 
tarzda sözler sarfıyla devriyeye mukabelede bulunduğu iddiasıyla maznun ve 22/Safer/344 ve 12/Eylül/341 tarihinden 
beri mevkuf bulunan Kasaba’nın Menteşbaba mahallesinden zabtiye Ömer oğlu Mehmed hakkında icra kılınan 
muhakeme-i vicahiye neticesinde: Maznun-ı merkumûn Heyet-i Vekilece ittihaz edilen 13/Eylül/341 tarih ve 
1/4165 numaralı karara muhalefeti zabıta-i mahalliyece calib-i nazar görülerek devriye memurları tarafından sarığın 
çıkarılması kendisine ihtar edildikde kahve gibi mecma’-ı nas olan bir mahalde “Ben sarığı çıkarmam bu emri veren 
Hükümet Türk ve Müslüman Hükümeti değildir” gibi bir takım hezeyanla halkı kavanîn ve nizamât-ı hükümet 
aleyhine tahrik ve teşvik ile başındaki sarığı çıkarmamakta ve bu suretle evamir-i hükümete adem-i itaatte temerrüd 
eylediği evrak miyanında mevcut mahalli müstantikliği tarafından tanzim edilen evrak-ı tahkikiyede esamisi muharrer 
şuhûdun şehadâtı ve zabıt varakası müeddası ve kendisinin huzur-ı muhakemede aynı vechle sarahaten vaki’ olan ikrar 
ve itirafıyla mertebe-i sübuta vasıl olmuş ve merkumun doğrudan doğruya kavanîn ve nizamât-ı devlete adem-i itaate 
halkı teşvik ile asayiş ve emniyet-i memlekete tehlike iras edecek mahiyette bulunan bu gibi harekât-ı hod-serânesi 
âtiyen de temadi edeceği muhakkak görülmüş olduğundan cünha ile failiyetine ve hareketine temas eden Kanun-ı 
Ceza’nın 64’üncü madde-i muaddelesinin zeyl-i sanisine tevfikan jandarmalara karşı vuku’ bulan harekât-ı serkeşanesi 
esbab-ı müşeddideden addiyle iki sene müddetle hapsine ve müddet-i mevkufiyetini Bozok Hapishanesinde imrar 
eylemesine müttefikan 24/Teşrinievvel/341 tarihinde karar verildi. 24/Teşrinievvel/341

 Aza Aza Reis
 Rize Mebusu Gaziayntab Mebusu Afyonkarahisar Mebusu
 Ali Kılınç Ali Ali

Sıra Numarası : 133
Esas Numarası : 141

Hükümet-i hazıra aleyhinde beyanâtta bulunarak halkın arasına nifak ilka etmek suretiyle hıyanet-i vataniyede 
bulunduğu iddiasıyla maznunun aleyh olup cereyan eden muhakeme neticesinde: Kumkaleli Deli Hafız Mehmed 
Efendi’nin mabihi’l-ithamı olan hıyanet-i vataniye fiiline mücaserette bulunduğu anlaşılamayıp ancak evamir-i 
hükümete adem-i itaatte bulunduğu sabit olduğundan hareketine tevafuk eden Kanun-ı Ceza-yı Umumi’nin doksan 
dokuzuncu maddesinin üçüncü zeyline tevfikan bir mah müddetle hapsine ve tarih-i tevkifine nazaran ikmal-i müddet 
eylediği anlaşılmış olduğundan icra-yı tahliyesine vicahen ve müttefikan karar verildi. 24/Teşrinievvel/341

 Aza Aza Reis
 Rize Mebusu Aydın Mebusu Afyonkarahisar Mebusu
 Ali Reşid Ali
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Sıra Numarası : 134
Esas Numarası : 121

Maznun-ı merkum Mehmed’in ifa-yı vazife halinde zabıtaya hakaret ve idare-i hükümet aleyhinde tefevvühatta 
bulunduğu evrak-ı tahkikiye müfadı ve kendisinin tevilen ikrarı ile sabit olduğundan ef ’al-i sairesi sebeb-i şiddet 
addiyle hareketine temas eden Kanun-ı Ceza’nın muaddel [112]’ nci maddesi mucibince iki sene müddetle hapsine ve 
mevkuf kaldığı müddetin müddet-i mahkumiyetinden icra-yı mahsubuna müttefikan karar verildi. 27/Ağustos/341

 Aza Aza Reis
 Aydın Mebusu Gaziayntab Mebusu Afyonkarahisar Mebusu
 Reşid Kılınç Ali Ali

Sıra Numarası : 135
Esas Numarası : 116

İfa-yı vazife halinde memurîn-i zabıtaya hakaret ve cerh ve hükümet-i hazıra aleyhinde tefevvühat-ı lisaniyede 
bulunmakla maznunun aleyhim Trabzonlu Kenan oğlu Laz Osman’ın cürm-i mezkurdan Üsküdar Ceza Dairesince 
muhakemesi icra kılınıp Kanun-ı Ceza’nın “179” uncu maddesi mucibince bir mah müddetle hapsine ve tarih-i 
tevkifine nazaran ikmal-i müddet etmiş olmasına mebni l Ağustos 341 tarihinde tahliyesine karar verilmiş olduğu 
İstanbul vilayetinin 9/Ağustos/341 tarih ve 5885/2635 numaralı tahriratından müsteban olmuş ve verilen hüküm 
ba’de’l-infaz kaziye-i mahkeme halini almış ve bir şahsın aynı cürmden dolayı ayrı ayrı mahkemelerde muhakemesinin 
icrası kavanîn-i mevzuaya muhalif görülmüş olduğundan ber-mucib-i taleb merkumun celbine ve hakkında muamele 
icrasına mahal olmadığına ve keyfiyetin İstanbul vilayetine iş’arına müttefikan karar verildi. 12/8/341

 Aza Aza Reis
 Rize Mebusu Aydın Mebusu Afyonkarahisar Mebusu
 Ali Reşid Ali

Sıra Numarası : 136
Esas Numarası : 134

Bin üç yüz kırk senesi Haziranı’nın yirmi dördüncü günü Zir kazasının Sincan karyesinden Şahinoğulları’ndan 
İbrahim oğlu Ahmed Efendi ile Ankara’nın Susuz karyesinden Hamdi’yi cerh ve katl eylediği iddiasıyla maznunun 
aleyh olup Zir Kazası Mustantikliğince 25 Haziran 341 tarihli gayr-ı muvakkat tevkif müzekkeresiyle taht-ı tevkife 
alınarak cinayetle lüzum-ı muhakemesine karar verilerek Heyet-i Vekile kararıyla İstiklal Mahkemesine sevk olunan 
kura-i mezkureden Hatib Ahmed bin Hacı Mustafa ile esna-yı muhakemede maznunun lehine şehâdetini tebdil 
ve tağyir etmek suretiyle şehâdet-i kâzibede bulunduğundan dolayı mahkemece maznunen dahil-i dava edilerek 3/
Temmuz/341 tarihli gayr-ı muvakkat tevkif müzekkeresiyle tevkife alınan mezkur karyeden Ali oğlu Sadık haklarında 
cereyan eden muhakeme neticesinde: Maznun-ı merkumândan Hatib Ahmed’in bir kelb meselesinden mütevellid 
münazaa üzerine evine giderek çifte tüfengini aldıktan sonra mahall-i vakaya gelerek orada oturmakta olan Ahmed 
Efendi’nin üzerine tüfengiyle endaht ve cerh ile bir müddet sonra vefatına sebebiyet verdiği ve maktul Ahmed 
Efendi’yi kurtarmaya gelen ve evvelce bir kız meselesinden dolayı münfail bulunduğu Susuz karyesinden Hamdi’ye de 
silah tevcih ve endahtla merkumu da katl eylediği esna-yı vakada bulunan şahidlerin gerek istintakan ve gerek cinayet 
mahkemesinde vermiş oldukları ifadeleri ile zabıt varakaları ve tabip raporu müeddaları ve kendisinin mahkemede 
müevvelen vaki’ olan itirafıyla sabit bulmuş olduğundan hareketine tevafuk eden Kanun-ı Ceza-yı Umumi’nin “174” 
üncü maddesinin 
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ikinci [Veyahud birden ziyade eşhas aleyhinde vukua gelmiş olduğu halde faili müebbeden küreğe konulur] diye 
muharrer olan fıkrası mucibince merkumun müebbeden küreğe konulmasına ve maznun-ı merkum Hatib Ahmed 
lehinde gerek cinayet mahkemesinde ve gerek mahkememiz huzurunda şehâdetini tebdil ve tağyir ederek şehâdet-i 
kâzibede bulunan Ali oğlu Sadık’ın dahi hareketine temas eden kanun-ı mezkurun iki yüz yedinci maddesindeki 
[Cinayata müteallik mevadd ile müttehim olan kimsenin gerek lehinde ve gerek aleyhinde yalan şehâdetlik eden şahıs 
ba’de’t-teşhir muvakkaten küreğe konulur] diye muharrer olan fıkrası mucibince onun da üç sene küreğe konulmasına 
ve her ikisinin de müddet-i mahkumiyetlerini Ankara Hapishanesinde ikmallerine ve mevkuf kaldıkları müddetin 
mahkumiyetlerinden icra-yı mahsubuna ve üzerlerinde bulunan eşya-yı cürmiyelerinin zabt ve müsaderesine vicahen 
ve müttefikan karar verilerek tefhim kılındı. 10/Rebiülevvel/344 ve 27/Teşrinievvel/341

 Aza Aza Reis
 Rize Mebusu Aydın Mebusu Afyonkarahisar Mebusu
 Ali Reşid Ali

Sıra Numarası : 137
Esas Numarası : 96

Ankara’dan Yozgad’a cephane nakl etmekte olan devecilerden Nevşehir kazasının Eğrikapı karyesinden Rıfat 
oğlu Şevket ve Hacı Mehmed oğlu Salim Çavuş’u sene-i haliye Nisan ayının Çarşamba gününde neharen esna-yı rahta 
cerh ve katl ile nukûd ve hayvanlarını ahz ve gasb ve yevm-i mezkurda Salmanlı nahiyesinin Karacaahmedli karyesi 
ağılları civarında hayme-nişin Mecidiye’nin Acı karyesinden Hüseyin ağa oğlu Mehmed’in leylen ve müsellehan bir 
re’s hayvanını ahz ve gasb ve eyyam-ı muhtelifede Alahacılı karyesinden Ömer oğlu Mehmed Kahya’yı geceleyin 
hanesinde katl kasdıyla cerh eyledikleri ve Tosunburunu karyesinden Halil oğlu Cemal’in zevce-i menküha-i gayr-ı 
medhulün bihası Fatma’yı cebren firar ettirdikleri iddiasıyla maznunun aleyhim ve 21/Ramazan/343 ve 16/Nisan/341 
tarihinde gayr-ı muvakkat tevkif müzekkeresiyle taht-ı tevkife alınarak el-yevm mevkuf bulunan Mecidiye kazasının 
Tefleksağir karyesinden Mülükanlı Hüseyin Ağa oğlu Hafız, Dozu Osman oğlu Mustafa ve Kel İbo oğlu Hasan ve 
Seyyid oğlu Mustafa ve rüfekası haklarında cereyan eden muhakeme-i vicahiye neticesinde: Maznunlardan Mülükanlı 
Hüseyin oğlu Hafız ve Dozu Osman oğlu Mustafa’nın yolda giden ve orduya cephane nakl eden devecileri cerh ve katl ve 
Karacaahmedli karyesi ağılları civarında hayme-nişin Mecidiye’nin Acı karyesinden Okcabatlı Aşiretinden Mehmed’in 
leylen çadırını basıp bir re’s maa takım hayvanını ahz eyledikleri haklarında tanzim kılınan evrak-ı tahkikiyede 
ifadeleri ale’d-derecât mazbut şuhûdun şehadâtından ve zabıt varakası ve tabip raporları ve kendilerinin itiraflarıyla 
anlaşılmış olduğundan hareketlerine tevafuk eden Kanun-ı Ceza-yı Umumi’nin muaddel [219]’uncu maddesindeki 
[Tuttukları eşhasa işkence ve bu yolda adam öldürmüş bulunanlar idam olunur] diye muharrer fıkrası mucibince her 
ikisinin idamlarına ve maznun-ı merkumûn cinayet-i mezkureden sonra mağsub hayvanlara binerek diğer cürmlerine 
iştirak eylemekle maznun Seyyid oğlu Mustafa ve Kel İbo oğlu Hüseyin’in sübut-ı cürmlerine mebni hareketlerine 
tevafuk eden Kanun-ı Ceza’nın “l80” inci maddesinin [Mücerred katl kasdıyla silah çekipte ……muvakkaten küreğe 
konulur] diye muharrer olan zeyli mucibince beşer sene küreğe konulmalarına ve müddet-i mahkumiyetlerini Kırşehir 
Hapishanesinde ikmallerine ve vefat ettiği anlaşılan Mülukanlı Hüseyin hakkındaki Hukuk-ı Umumiye davasının 
sukutuna ve kız kaçırmak ve zabıt varakasını tağyir etmekle maznun bulunan İbiş oğlu Osman, Veli oğlu Tahir, Kel 
Veli, tahsildar Osman, Mal Müdürü Bekir, tahsil memuru Ahmed ve Hüseyin oğlu Mustafa’nın haklarında isnad 
olunan ef ’al-i cürmiyeye mücaseretleri anlaşılamadığından onların da beraetlerine ve sebeb-i aherle mevkuf değiller ise 
tahliyelerine müttefikan karar verildi. 31/Teşrinievvel/341

 Aza Aza Reis
 Aydın Mebusu Gaziayntab Mebusu Afyonkarahisar Mebusu
 Reşid Kılınç Ali Ali
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Sıra Numarası : 138
Esas Numarası : 73

Muhtelif tarihlerde kıtalarından firarla Maraş’tan gelen yolcuların önlerine çıkarak cebr ve şiddet icrasıyla 
eşyalarını ahz ve gasb ve yolculardan birisinin parmağını cerh ve Yanık İbiş’in hanesini basarak keza eşyasını sirkat 
eyledikleri iddiasıyla maznun ve gıyaben 26/Ağustos/341 tarihinde onar sene küreğe mahkum edilen Ahmed ve Aliş 
oğlu Mustafa’nın ahiren bi’d-derdest haklarında icra kılınan muhakeme-i vicahiye neticesinde: Tafsilatı zabıtnamenin 
kısm-ı mahsusunda münderic ve muharrer olduğu üzere sübut-ı cürmlerine binaen karar-ı gıyabi mucibince 
merkumânın Kanun-ı Ceza-yı Umumi-i Askeri’nin yüz kırk dokuzuncu maddesi delaletiyle İstiklal Mehakimi 
Kanunu’nun üçüncü maddesinin (A) fıkrası mucibince onar sene küreğe konulmalarına ber-mucib-i taleb vicahen ve 
müttefikan 3/Teşrinisani/341 tarihinde karar verildi. 3/Teşrinisani/341

 Aza Aza Reis
 Rize Mebusu Gaziayntab Mebusu Afyonkarahisar Mebusu
 Ali Kılınç Ali Ali

Sıra Numarası : 139
Esas Numarası : 160

Şapka giyilmesinin küfrü müstelzim olduğundan vesaireden bahisle halkın hissiyât-ı diniyesini tahrik eylediği 
iddiasıyla maznunun aleyh olup l/Teşrinievvel/341 tarihinde taht-ı tevkife alınmış olan Burusa’nın Babızemin 
mahallesinden Dikici Yunus ustanın cereyan eden muhakeme-i aleniyesi neticesinde: Maznun-ı merkumun hakkında 
iddia olunan ef ’ale mücaseretine dair kanaat-i vicdaniye temin eder delâil-i kanuniye bulunamadığından beraetine ve 
sebeb-i aherle mevkuf değilse tahliyesine müttefikan karar verildi. 3/Teşrinisani/341

 Aza Aza Reis
 Rize Mebusu Gaziayntab Mebusu Afyonkarahisar Mebusu
 Ali Kılınç Ali Ali

Sıra Numarası : 140
Esas Numarası : 161

Hükümet-i Cumhuriye aleyhinde bulunduğu ve efrad-ı askeriyeyi firara teşvik eylediği iddiasıyla maznunun 
aleyh Ardahan vilayetinin Alaylı [Alapala] karyesinden Receb oğlu Arslan hakkında cereyan eden muhakeme-i 
vicahiye neticesinde: Maznun-ı merkumun hakkında isnad olunan ef ’ale mücaseretine dair kanaat-i vicdaniyeyi temin 
edecek surette delâil-i kanuniye bulunamadığından beraetine ve sebeb-i aherle mevkuf değilse tahliyesine müttefikan 
karar verildi. 3/Teşrinisani/341

 Aza Aza Reis
 Rize Mebusu Gaziayntab Mebusu Afyonkarahisar Mebusu
 Ali Kılınç Ali Ali
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Sıra Numarası : 141
Esas Numarası : 102, 133

Çerkeş kazasının Ovacık nahiyesinin Kargalı karyesinden, Raşid kerimesi Şerife’yi kaçırarak cebren bikrini 
izale etmek maddesinden dolayı maznunun aleyh ve mevkuf bulunan karye-i mezkureden Hanım oğlu Emin 
hakkında icra kılınan muhakeme neticesinde: Merkumun fiil-i mezkura mücasereti anlaşılmakta ise de mezbure ile 
ahiren nikahlarının akd edildiği ve halen taht-ı nikahında bulunmakta olduğu ol babdaki evrak-ı davanın tedkikinden 
anlaşılmış olduğundan Kanun-ı Ceza’nın iki yüzüncü maddesinin fıkra-i mahsusasına tevfikan beş sene zarfında bila-
sebeb makbulü talak vukuunda takibât-ı kanuniyeye devam olunmak üzere halen merkum Emin hakkında davanın 
sukutuna ve sebeb-i ahere mebni mevkuf değil ise hemen ihla-yı sebiline müttefikan karar verilerek tefhim kılındı. 
3/11/341

 Aza Aza Reis
 Rize Mebusu Gaziayntab Mebusu Afyonkarahisar Mebusu
 Ali Kılınç Ali Ali

Sıra Numarası : 142
Esas Numarası : 170

Yozgad dahilindeki veba-i bakari mücadelesine memur edilerek tebligat-ı mükerrereye rağmen jandarma 
muhafızıyla vazife-i memuriyetine i’zam kılınan ve mahall-i mezkure muvasalatından bir hafta sonra da bila-
sebeb-i makbul bi’l-istifa terk-i vazife ederek mezkur hastalığın Şark’tan sirayetle Vasati Anadolu’ya kadar tevsi’ ve 
intişarına sebebiyet vermek maddesinden dolayı maznunen Heyet-i Vekile-i Celile kararıyla İstiklal Mahkemesine 
sevk olunarak 3l Teşrinievvel 341 tarihinde taht-ı tevkife alınan Ankara baytarlarından Hüsni Efendi hakkında icra 
kılınan muhakeme neticesinde: Mumaileyhin ber-vech-i muharrer zikr edildiği vechle Şark’tan Orta Anadolu’ya kadar 
daire-i sirayeti tevsi’ etmiş olan veba-ı bakarinin mücadelesine germi verildiği bir sırada Yozgad vilayeti dahilindeki 
hastalığın mücadele heyeti miyanına idhalen ve harcırahına mahsuben avans olarak kendisine iki yüz elli lira i’tasıyla 
mahall-i memuriyetine tebligat-ı mükerrereye rağmen i’zam kılındığı halde mezkur hastalığın kesb-i şiddet eylemekte 
olduğu bir sırada bir hafta zarfında bila-sebeb-i makbul bi’l-istifa terk-i vazife ederek Ankara’ya geldiği ve mezkur 
hastalığın Garbi Anadolu’yu dahi taht-ı tehdidde bulundurması üzerine mevcut bi’l-umum baytarlar seferber hale 
vaz’ edilerek mevâki’-i maraziye sevk ve bu miyanda Müdafaa-i Milliye Vekalet-i Celilesince de askeri baytarlarından 
birçoklarının hastalık mahalline i’zam edilmek suretiyle ifa-yı vazife eyledikleri bir sırada mumaileyhin terk-i vazife 
eylemek suretiyle marazın tevsi’ ve intişarına sebebiyet verdiği ol babdaki evrak-ı muhaberenin tedkikinden ve esna-yı 
muhakemede vaki’ ikrarından anlaşılmış olduğundan hareketine temas eden Zabıta-i Sıhhiye-i Hayvaniye Kanun-ı 
Muvakkatinin kırkıncı maddesine tevfikan ibtida-yı tarih-i tevkifinden itibaren altı mah müddetle hapsine ve müddet-i 
mahkumiyetinin Yozgad Hapishanesinde ikmal ettirilmesine vicahen ve müttefikan karar verildi. 4/Teşrinisani/341

 Aza Aza Reis
 Rize Mebusu Aydın Mebusu Afyonkarahisar Mebusu
 Ali Reşid Ali
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Sıra Numarası : 143
Esas Numarası : 167

28-29/Mart/341 gecesi Ödemiş’in Deppoy nam-ı diğeri Dadbey karyesini basarak cami-i şerifte eda-yı salat 
eylemekte bulunan halka eza ve işkence etmek suretiyle nukûd ve eşya-yı beytiyelerini ahz ve gasb ve öteden beri 
müsellahan icra-yı şekavet eylemekle maruf şaki Koca Hüseyin’e yataklık eylemek maddesinden dolayı maznunun aleyh 
olup 2/Zilkade/343 ve 25/Mayıs/341 tarihinde taht-ı tevkife alınarak halen mevkuf bulunan Çobanlar karyesinden 
Süleyman oğlu Mehmed ve Kel Hüseyin oğlu diğer Mehmed haklarında icra kılınan muhakeme neticesinde: 
Merkumânın ber-vech-i muharrer Dadbey karyesini baskına cüretle itham edilmiş olan şaki-i merkum Koca Hüseyin 
ile birlikte mezkur baskında karye-i mezkure ahalisinden cebren ahz olunan eşya-yı malumenin keyfiyet-i ahz ve 
sirkatine fiilen iştirak ve bazen de yataklık ettikleri gerek tahkikat-ı istintakiye ve gerekse muhakemeten kendilerinin 
sarahaten ikrar ve itiraf-ı cürm eylemeleri ve merkumânın müştekilere ait eşya-yı mağsubenin hanelerinde usulü 
dairesinde icra kılınan taharriyatta zuhuru ve ol babda tanzim kılınan zabıt varakaları ve evrak-ı istintakiye müeddaları 
ve maa’l-yemin ifadeleri ahz olunan şuhûdun şehadâtı ile sabit bulunmuş ve hareket-i vakıaları Kanun-ı Ceza’nın 
62’nci maddesine tevafuk eder ahvâlden bulunmuş olduğundan madde-i mezkure zeyli hükmüne tevfikan ve tarih-i 
tevkiflerinden itibaren on beşer sene küreğe konulmalarına ve müddet-i mahkumiyetlerini Kayseri Hapishanesinde 
ikmal etmek üzere i’zamlarına makam-ı iddianın talebi vechle vicahen ve müttefikan karar verildi. 4/Teşrinisani/341 
ve 18/Rebiülevvel/44

 Aza Aza Reis
 Rize Mebusu Aydın Mebusu Afyon Mebusu
 Ali Reşid Ali

Sıra Numarası : 144
Esas Numarası : 78

Üç yüz kırk bir senesi Martı’nın otuzuncu gecesi Heyet-i İhtiyariyeye intihabdan mütevellid iğbirar neticesi 
olarak Mustafakemalpaşa kazasının Tepecik karyesinden Muhtar oğlu Hüseyin Onbaşı’yı cerh ve katl eyledikleri 
iddiasıyla maznunun aleyhim olup 15/Ramazan/343 ve 3l/Mart/341 tarihinde taht-ı tevkife alınmış olan Osman oğlu 
Eyüb ve Hurşid oğlu Şaban ve meselede fer’an zî-medhal olduğu cihetle maznunun aleyhim ve 21/Ramazan/343 ve 
6/Nisan/341 tarihinden beri mevkuf bulunan mezkur karyeden Mehmed oğlu Adem ve sabık Muhtar Emin oğlu 
bakkal Bilal ve Molla Osman oğlu Mehmed Ağa, Mehmed oğlu Şaban, Mustafa oğlu Ömer ve 28/Ramazan/343 ve 
13/Nisan/341 tarihinden beri kezalik mevkuf Mahmud oğlu Osman haklarında icra kılınan muhakeme neticesinde: 
Karyede mutavattın yerli ve muhacir ahali beyninde yayla meselesinden mütevellid eski bir iğbirar mevcut olması 
dolayısıyla iki partiye ayrılan köy halkının yerli partisini iltizam etmekte bulunan maktul Hüseyin Onbaşı’nın muhtar 
intihab edilmesi ve sene-i sabıka muhtarı kendi partilerine mensup Bilal’in muhtarlığa intihab olunamaması hasebiyle 
Muhtar Hüseyin Onbaşı’yı cebr ve tehdid ve darb etmek suretiyle nüfuzunu kesr ve bi’n-netice muhtarlıktan ıskat 
maksadıyla maznun-ı merkumun sözleştikleri ve merkum Hüseyin Onbaşı’yı darb etmeyi tasmim ve tasavvurla 
kararlaştırdıkları ve korucu Davud’un koruculuktan çıkarılması bahanesiyle tasavvur ettikleri darb fiilini ika’ etmek 
üzere merkumûndan Hurşid oğlu Şaban, Osman oğlu Eyüb vaka akşamı iftardan sonra köy camii civarında dişbudak 
ağacı altına maznunlardan Adem tarafından celb olunarak [Teravih namazından sonra mektepte heyetle ictimada 
korucu meselesini açacağız gürültü çıksın, yanınızda birer demir bulunsun] diye tenbihatta bulunduğu kendisinin 
itirafı ve mezkur dişbudak ağacı altında merkumûnun görüşüp, konuştuklarının şahidler tarafından görülmüş olması ve 
ne üzerine mübahase ettikleri karyeden Osman oğlu Mehmed tarafından Adem Ağa’ya soruldukda [Hüseyin Ağa’nın 
eline mühür geçti anamızı bilmem ne edecek namazdan sonra biz korucuyu isteriz diyeceğiz, onlar da istemeyiz 
diyecekler, niza’ çıkacak] diye söylemesi ve vakadan bir gece evvel karyede İbsalalı Ahmed’in kahvesinde Hurşid oğlu 
Şaban ve Osman oğlu Eyüb’le beraber oturmakta olan Himmet oğlu Ömer’in
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korucu Davud’un çıkarılmış olduğunu söylemesi üzerine [Bak yarın akşam ne olacak korucunun nişan ve silahını 
kendileri getirir ve teslim ederler] diye söylediklerinin Kara Mustafa oğlu Veli tarafından beyan edilmesi ve hadiseden 
bir hafta mukaddem Hüseyin Onbaşı’nın duvarı delinerek bir tüfenk girecek vaziyete getirilmesi gibi delâil ve şahidlerin 
istintakan mazbut ifadâtı ve zabıt varakaları münderecâtı maznun-ı merkumûnun Muhtar Hüseyin Ağa’yı istifaya 
mecbur etmek için tasmim ve tasavvur ettikleri darb fiilini ika’ etmek üzere, köy camiinin ittisalindeki mektep odasında 
ictima’la Heyet-i İhtiyariyeyi de davet ve koruculuktan çıkarılan Davud’u teşvikle hakkını istemek bahanesiyle mesele 
ihdas eyledikleri ve müteakiben Hurşid oğlu Şaban ve hazır bi’l-muhakeme maznunlardan bazılarının dürüşt ifadeleri 
ve sert tavırları karşısında mezkur odada fazla kalmayı muvafık-ı ihtiyat bulmayarak Heyet-i İhtiyariye azalarıyla 
birlikte dışarı çıktığı esnada kapı yanında mukaddeman ahz-ı mevki etmiş bulunan Hurşid oğlu Şaban ve Osman oğlu 
Eyüb tarafından evvelce maznunlardan Adem’in tavsiyesi mucibince tedarik etmiş ve kuşaklarının arasına saklamış 
oldukları araba demirleriyle Şaban başına ve Eyüb de omuzuna şiddetle vurmak suretiyle cerh eyledikleri sabit olmuş 
ve muahharen Şaban tarafından ika’ olunan başındaki cerhadan müteessiren vefat ettiği dosya miyanında mevcut tabip 
raporları müfadıyla anlaşılmış olmakla fail-i müstakil olan Şaban’ın hareketi Kanun-ı Ceza’nın “45” inci maddesinin 
birinci fıkrası delaletiyle “170” inci maddesine temas etmekte ise de maktul Hüseyin Onbaşı’yı adiyen ve katl kasdına 
makrun olmaksızın cerh etmiş olduğu ve istemeyerek vefatına sebebiyet verdiği kezalik evrak-ı istintakiye ve safahat-ı 
muhakeme ile anlaşılmış ve kanaat-i vicdaniye de bu merkezde tahassul etmiş olmakla bu cihetin esbab-ı muhaffife 
addiyle müebbeden küreğe konulmasına ve Osman oğlu Eyüb’ün de hareketine tevafuk eden kanun-ı mezkurun 
“174” üncü [Katl kasdına mukarin olmaksızın bi’l-ihtiyar ika’ edilen darb veya telef-i nefsi muktazi olmayan âlât ile 
vuku’ bulan cerhden müteessiren madrub ve mecruh vefat ederse faili beş seneden ekall olmamak üzere muvakkaten 
küreğe konulur] diye muharrer olmasına nazaran merkumun on beş sene müddetle küreğe vaz’ına nüfuz ika’ı suretiyle 
meselede fer’an zî-medhal olan Adem, Bilal, Mehmed, Ömer Şaban ve Osman’ın da “174” üncü madde delaletiyle “45” 
inci maddesinin fıkra-i mahsusası mucibince üçer sene müddetle küreğe konulmalarına müttefikan karar verildi. 4/
Teşrinisani/341

 Aza Aza Reis
 Rize Mebusu Aydın Mebusu Afyonkarahisar Mebusu
 Ali Reşid Ali

Sıra Numarası : 145
Esas Numarası : 138

İfa-yı vazife halinde jandarma devriyesine müsellahan tecavüz ve hakaret eylemekle maznunun aleyhim ve 
12/Eylül/341 tarihinde taht-ı tevkife alınmış olan Simav’ın Cuma mahallesinden Eşref oğlu Mehmed, Bayır oğlu 
Hüseyin ve biraderi İsmail ve Debbağhane mahallesinden Voyvoda oğlu Ahmed haklarında icra kılınan muhakeme 
neticesinde: Maznun-ı merkumûnun mabihi’z-zanları olan ef ’al-i cürmiyeye ictisarları hakkında temin-i vicdana kâfi 
delâil tahassul etmediğinden cümlesinin beraetlerine ve sebeb-i aherle mevkuf değiller ise tahliyelerine müttefikan 
karar verildi. 8/Teşrinisani/341

 Aza Aza Reis
 Aydın Mebusu Gaziayntab Mebusu Afyonkarahisar Mebusu
 Reşid Kılınç Ali Ali
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Sıra Numarası : 146
Esas Numarası : 168

Komitecilik amâl ve hissiyâtını perverde ve ecnebi bir devlet âmâline hafiyen hizmet eylemek ve istiklal mücadelesi 
senelerinde İstanbul’da Hükümetin mezuniyeti olmaksızın tebdil-i tabiiyet eylediği ve eczahanesinde kullandığı 
edviyeler üzerine Yunan bayrağının renginde Rumca etiketler koyduğu iddiasıyla maznun İstanbul’da Ortaköy’de 
Merkez Eczahanesi sahibi İstefan İspason hakkında cereyan eden muhakeme-i aleniyede maznun-ı merkumun 
ef ’al-i müddea bihaya mücasereti gerek evrak-ı tahkikiye ifadesi ale’d-derecât mazbut şahidlerin ifadeleri ve gerek 
kendisinin mütareke senelerinde eczahanesine Yunan bayrağını keşide eylemesi ve teftişe gelen Heyet-i Sıhhıye’ye ben 
Sırb tabiiyetindenim diyerek Sırb pasaportunu göstermesi ve kendisinin müevvelen vaki’ olan itirafâtından kendisinin 
Türkiye Cumhuriyeti topraklarında ecnebi âmâl ve hissiyâtını taşıdığı kanaati heyetimizce hasıl olmakla hareketine 
tevafuk eden Tabiiyet Kanunu’nun altıncı maddesine tezyil olunan fıkarât mucibince kendisinin Türk tabiiyetinden 
ıskatına ve hudud-ı millî haricine ihracına müttefikan karar verildi. 8/Teşrinisani/341

 Aza Aza Reis
 Rize Mebusu Gaziayntab Mebusu Afyonkarahisar Mebusu
 Ali Kılınç Ali Ali

Sıra Numarası : 147
Esas Numarası : 177

Bergama’nın Altınova nahiyesinin Çakmak mevkiindeki sebze bahçesini leylen ve müsellahan basmak ve para 
çalmak suretiyle huzur ve sükun-ı ammeyi ihlal eylediklerinden İstiklal Mahkemesine tevdiileri Heyet-i Vekilece 
karar-gir olan ve mukaddemen mahfuzen i’zamları mahalline yazılan karye-i mezkureden İsmail oğlu Toplu [Topal] 
Necati, Mustafa oğlu Refik, Arab Sadık oğlu Hakkı, demirci Nazım oğlu Rıfat haklarındaki evrak makam-ı iddianın 8 
Teşrinisani 341 tarihli iddianamesi ile tevdi’ edilmekle tedkik ve mütalaa olundu bi’l-müzakere: Maznun-ı merkumûnun 
Bergama mahkemesinde mevkufen icra kılınan muhakemeleri neticesinde Necati’nin sarhoş olduğu halde mezkur 
bahçeye bi’d-duhul beray-ı ihafe teşhir-i silah eylediğini diğer maznun Hakkı, Rıfat ve Refik’in dahi hakk-ı duhulleri 
olmayan bahçeye girdikleri sabit bulunduğundan bunlardan Necati’nin azam-ı cürmü itibariyle Kanun-ı Ceza’nın “179” 
uncu maddesine tevfikan bir mah diğerlerinin ef ’al-i saireleri sebeb-i şiddet addiyle birer hafta müddetle hapislerine 
ve ikmal-i müddet etmiş oldukları cihetle tahliyelerine ve sirkat fiiline ictisarları sabit olamadığından bu cihetten 
beraetlerine ve maznunlardan Necati tarafından ahz olunduğu iddia olunan mavzerin keyfiyet-i ahzında kasd-ı cürmü 
görülemediğinden adem-i mesuliyetine karar verildiği ve karar-ı vaki’ kesb-i katiyet ederek infaz dahi olunduğu 
Bergama Cinayet Müddei-i Umumiliğine irsal olunan karar suret-i musaddakasından anlaşılmış olmakla musib 
görülen makam-ı iddianın talebi vechle aynı fiilden dolayı muhtelif mehakimde icra-yı muhakemeye mesağ-ı kanuni 
bulunmamasına binaen merkumûn haklarında yeniden icra-yı muhakeme ve tayin-i muameleye mahal olmadığına ve 
keyfiyetin mahalli Müddei-i Umumiliğine iş’arına müttefikan karar verildi. 8/Teşrinisani/341

 Aza Aza Reis
 Aydın Mebusu Gaziayntab Mebusu Afyonkarahisar Mebusu
 Reşid Kılınç Ali Ali
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Sıra Numarası : 148
Esas Numarası : 173

İcabı bi’l-müzakere: Hasköy’de Hacı Hasan oğlu Veli’nin hanesini leylen ve müsellehan basarak nukûd ve eşyasını 
ahz ve gasb eylemekle maznunun aleyhim olup 13/Ağustos/341 tarihinde gayr-ı muvakkat tevkif müzekkeresiyle 
mevkuf Çıplak karyesinden Yavlazoğulları’ndan Hasan Hüseyin 27/Ağustos/341 tarihinde gayr-ı muvakkat tevkif 
müzekkeresiyle tevkif edilen Yavlazoğulları’ndan Emir Hüseyin ve Karaveliler mahallesinden Hacı Osman oğlu Mustafa 
ve maznun-ı merkumûndan Emir Hüseyin’i hanesinde sakladığından dolayı maznun Bayındır’ın Cami mahallesinde 
Mehmed oğlu Tevfik haklarında cereyan eden muhakeme-i aleniye neticesinde maznun-ı-merkumûnun ef ’al-i 
müddea bihaya mücaseretleri gerek evrak-ı tahkikiye ve istintakiye de ifadeleri ale’d-derecât mazbut şuhûdun şehadâtı 
ve zabıt varakası ve kendilerinin müevvelen vaki’ olan ikrar ve itiraflarıyla anlaşılmış olmakla hareketlerine tevafuk 
eden Kanun-ı Ceza-yı Umumi’nin (Hırsızlık muamele-i şedide …… mütecasir olanlar kezalik muvakkaten küreğe 
konulur) diye muharrer olan “221” inci madde mucibince maznunlardan Yavlazoğulları’ndan Emir Hüseyin ve kardeşi 
Hasan Hüseyin ve Hacı Osman oğlu Mustafa’nın tarih-i tevkiflerinden itibaren on beşer sene küreğe konulmasına ve 
fer’an zî-medhal olduğu muhakemeten tahakkuk eden Bayındır’ın Cami mahallesinden eskici Mehmed oğlu Tevfik’in 
de Kanun-ı Ceza’nın “45” inci maddesinde [Ahvâl-i sairede ...... cezanın südüsünden sülüsüne kadar tenzil olunur] 
diye muharrer olan fıkrası mucibince beş sene müddetle küreğe konulmasına ve maznun-ı merkumun derdestlerinde 
üzerinde bulunan eşya-yı cürmiyenin de zabt ve müsaderesine müttefikan karar verildi. 12/Teşrinisani/341

 Aza Aza Reis
 Rize Mebusu Aydın Mebusu Afyonkarahisar Mebusu
 Ali Reşid Ali

Sıra Numarası : 149
Esas Numarası : 130

Üç yüz kırk bir senesi şehr-i Ağustos mahı zarfında kıtalarından firar ve Bayramiç kazasının Tepecik mahallesinden 
fahişe Hamza kerimesi nam kadını cebren yanlarına alarak müsellehan esna-yı rahta eşhas-ı müteaddidenin 
değirmenlerini basmak ve önlerine geçip hayvanât, nukûd ve eşya-yı sairelerini ahz ve gasb etmek maddesinden dolayı 
maznunun aleyhim olup 29/Muharrem/344 ve 20/Ağustos/341 tarihinde gayr-ı muvakkat tevkif müzekkeresiyle 
taht-ı tevkife alınarak el-yevm mevkuf bulunan Bayramiç kazasının arâm-saz İnşaat Taburu efradından ve Ankara’nın 
Erzurum mahallesinden Odabaşıoğulları’ndan Ali oğlu 316 tevellüdlü Ahmed ve 2/Safer/344 ve 23/Ağustos/341 
tarihinde taht-ı tevkife alınan Mustafakemalpaşa kazasının Gündoğdu karyesinden 318 tevellüdlü Haraboğulları’ndan 
ve Kırkıncı Alayın İkinci Tabur efradından Mustafa oğlu Ahmed Onbaşı ve Biga kazasının Terzialan karyesinden 
Süleymanhocaoğulları’ndan 318 tevellüdlü Mehmed oğlu Yusuf haklarında icra kılınan muhakeme neticesinde: 
Merkumûnun şehr-i mezkurun üçüncü günü müttefikan kıtalarından müsellehan firarla fahişe-i mezbure Behice’yi 
de hanesinden çıkararak müştereken esna-yı rahta Biga değirmenlerini basarak Mehmed Bey namında ve ahiren 
isminin Ahmed Hilmi Efendi olduğu netice-i tahkikattan anlaşılan şahısla rüfekasının nukûd, hayvanât ve eşya-yı 
sairesini ve ahiren de Balya’nın Doğanca karyesinde bir çerçinin eşya-yı ticariyelerini ve Doğanlar karyesi civarında 
tekrar bir değirmeni basarak bir şahsın hayvanını ve Çakallar karyesi civarında şose üzerinde gelmekte olan iki arabayı 
durdurarak gerek arabacıların ve gerekse içerisinde bulunan yolcu erkek ve kadınların nukûd ve eşya-yı sairelerini 
ve keza yol üzerinde bir kadının nukûdunu ahz ve gasb ettikten sonra ferdası Susığırlık nahiyesine gitmektelerken 
merkumûnun keyfiyet-i şakavetlerini haber alarak takiplerine şitab eden Balya jandarmalarından Mülazım Zeki 
Efendi’nin müfrezesi tarafından derdest edilerek Karesi Mahkemesine
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teslim olundukları kendilerinin gerek istintaken ve gerekse muhakemeten ve tav’an ikrarları ve istintaknamede 
muharrer bi’l-cümle yekdiğerine muvafık şuhûdun şehadâtı ve zabıt varakaları mündericâtı ve eşya-yı mağsubeden 
bulunan nukûd ve eşya-yı sairenin kısmen ve hayvanâtın kamilen yedlerinden istirdad olunması gibi bir delâil-i kaviye 
ile sabit bulunmuş ve hareket-i vakıaları da Kanun-ı Ceza-yı Umumi’nin “219” uncu maddesinin zeyline tevafuk etmiş 
olduğundan, zeyl-i mezkur hükmüne tevfikan ve tarih-i tevkiflerinden itibaren her üçünün de onar sene müddetle 
küreğe konulmalarına ve eşya-yı mağsubeden olup mahkeme kasasında bulunan nukûd ve eşya-yı sairenin ashabına 
iadesine müttefikan karar verildi. 25/Rebiülahir/344 ve 11/Teşrinisani/341

 Aza Aza Reis
 Rize Mebusu Aydın Mebusu Afyonkarahisar Mebusu
 Ali Reşid Ali

Sıra Numarası : 150
Esas Numarası : 164

28/Ağustos/341 gecesi Adapazarı’nda Hendek’e gelmekte olan şoför İbrahim Efendi idaresindeki otomobilin 
müsellehan önüne çıkarak otomobilde bulunan yolculardan ekmekçi Ali Rıza ve rüfekasının nukûd ve eşyalarını 
ahz ve gasb eyledikleri iddiasıyla maznun ve 14/Eylül/341 ve 25/Safer/344 tarihinden beri gayr-ı muvakkat tevkif 
müzekkeresiyle mevkuf Hendek’in Uzuncaorman karyesinden Tahir oğlu Aziz ve Kopluh oğlu Mehmed nam-ı diğeri 
Altındiş Mehmed’in hakkındaki evrak-ı tahkikiyeye Müddei-i Umumilik Makam-ı Âlisinden mahkememize tevdi’ 
edilmekle cereyan eden muhakeme-i aleniyelerinde: Maznunların 28 Ağustos 341 gecesi Adapazarı’ndan Hendek’e 
gelmekte olan otomobilleri saat gece bir buçuk raddelerinde Yağbasan köprüsünü geçerken maznun-ı merkumânın 
ihdas eyledikleri maniaya tesadüf anında müsellehan otomobili tevkif ederek derunundaki eşhasın eşya ve nukûdlarını 
ahz eyledikleri muhallefen istima’ kılınan şuhûdun istintaknamenin 16, 26, 27’nci sahifelerinde ifadesi mazbut Mehmed 
Onbaşı ve Necmi Efendi’nin şehadâtı ve müştekilerin kendilerini teşhis eylemeleri ve maznun-ı merkumûnun 
müevvelen vaki’ olan ikrar ve itirafları ve mahall-i sirkatte bulunan izlerin maznun-ı merkumûnun haneleri istikametine 
doğru gitmekte bulunması ve Aziz’in üzerinde bulunan tabancanın müştekiler tarafından tanınması ve maznunlardan 
Mehmed’in mukaddema şekavet maddesinden mahkumiyetle beraber her ikisinin mazanna-i sû erbabından 
bulunmaları gibi delâil-i kanuniye ile anlaşılmış olmakla hareketlerine tevafuk eden Kanun-ı Ceza-yı Umumi’nin 
“221” inci maddesinde [……mütecasir olanlar kezalik muvakkaten küreğe konulurlar] diye muharrer olan fıkrası 
mucibince kendilerinin teşhir-i silah ile şekavet erbabından bulanmaları hakkında esbab-ı müşeddide addiyle on beşer 
sene küreğe konulmalarına ve üzerlerinde bulunan eşya-yı mesrukanın sahiplerine iadesine ve esliha-i memnuasının 
zabt ve müsaderesine müttefikan karar verildi. 14/Teşrinisani/341

 Aza Aza Reis
 Aydın Mebusu Gaziayntab Mebusu Afyonkarahisar Mebusu
 Reşid Kılınç Ali Ali
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Sıra Numarası : 151
Esas Numarası : 139

Çerkeş’in Bürgüviran karyesinden Baytar oğlu Nuri’nin bir re’s esterini ahz ve sirkat etmek maddesinden 
dolayı maznunun aleyhim ve mevkuf bulunan karye-i mezkureden Hacı Bey oğlu Ruşen ve Muslu Bey oğlu Abdullah 
ve mezkur karyeden Ömer Bey oğlu Ahmed’i darb ve kama teşhiriyle bir kısrak ve esterini ahz ve gasb etmekten 
maznun-ı merkumûndan Ruşen ve Boyalısüfla karyesinden Dağcı Mustafa ve Köse Hasan oğlu Hüseyin ve Zaim 
karyesinden Abdi oğlu Salim ve Zağferanbolu’nun Üçbaş karyesinden Ali ve rüfekasının davarlarını ahz ve gasb 
ederek kendilerinden şikayet etmiş olan Topçu oğlu Beşir ve Gani Beylerle Salih’e husumetleri dolayısıyla merkumânın 
hanesi samanlığına ihtifa eyledikleri iddiasıyla kezalik maznun Dağcı Mustafa ve Saz karyesinden Sarı Mehmed ve 
Hatib oğlu Receb ve Ovacıklı Cimdallı Hakkı ve Beğdili karyesinden Ahmed oğlu Mehmed ve Hatib oğlu Ahmed’in 
hanesini basarak darb ve tehdid ikaıyla para talep etmekten maznun Dağcı Mustafa ve Beşir oğlu Ramazan’ın hanesi 
havlusından hayvanâtını sirkat eylemekten maznun Sarı Mehmed ve yataklıkta bulunan Hatib oğlu Receb ve Doğancı 
oğlu Beşir’i darb ve parasıyla hanesinde at boncuğunu ahz etmekten maznun Dağcı Mustafa ve Gani Beylerden Ali 
oğlu Salih’i darb ve elli lirasını ahz ve gasb etmekten maznun ve Zeybek Ahmed ve meselede fer’an zî-medhal Deli 
İsmail Zaim karyesinden Beşir ve rüfekasının eşcar-müsmiresini ahz etmekten keza maznun Salim ve Dağcı Mustafa 
ve Kara Ali oğlu Sadık kerimesi Emine’yi cebren kaçırmaktan maznun keza merkumûndan Ruşen haklarında icra 
kılınan muhakeme neticesinde: Merkumûndan Sarı Mehmed Cimdallı Hakkı ve Zeybek Ahmed ve rüfeka-yı saireleri 
ceraim-i sairelerinden naşi bi’l-muhakeme idamlarına karar verilmiş ve hükm-i idam infaz edilmiş bulunduğundan, 
onlar hakkındaki hukuk-ı umumiye davasının sukutuna ve diğer maznun Abdi oğlu Salim ve Dağcı Mustafa ve firari 
Receb ve Hacı Bey oğlu Ruşen ve Deli İsmail ve Hasan oğlu Hasan ve cünha maznunu Muslu Bey oğlu Abdullah’ın 
bâlâda ta’dad olunan fiilde mücaseretleri hakkında temin-i vicdana kâfi delâil-i kanuniyeye dest-res olunamadığından 
cümlesinin beraetlerine ve sebeb-i ahere mebni mevkuf değiller ise ihla-yı sebillerine ve merkumûndan Dağcı 
Mustafa’nın bir katl maddesinden dolayı Mahkeme-i Temyizden musaddak i’lamla beş seneye mahkum bulunduğu 
bi’t-tedkik anlaşıldığından merkumun tahliyesine lüzum olmadığına müttefikan karar verildi. 12/Teşrinisani/341

 Aza Aza Reis
 Rize Mebusu Gaziayntab Mebusu Afyonkarahisar Mebusu
 Ali Kılınç Ali Ali

123 numaralı kararda yazılmış olduğundan bu karar iptal edildiği şerh verilmiştir.

Tarafeynin iddia ve müdafaâtının ve evrak-ı davanın yegan yegan mütalaa ve tedkikinden sonra icab-ı keyfiyet 
müzakere olundukda: Pazarcık kazasına mülhak Kirni karyesinden Hasan oğlu Deli Hasan, Pazarcık kazasının 
Hanoba karyesinden Hüseyin oğlu Kürd Alo ve Çullu karyesinden Abdullah oğlu bekçi Şaban ve Pazarcık’ın Çöcelli 
karyesinden Mehmed Ali oğlu Musto ve Pazarcık’ın Çöcelli karyesinden Mehmed Ali oğlu Hüseyin ve Hanoba 
karyesinden Yusuf oğlu Süleyman ve Malatya’nın Ergana kazasının Topraklık karyesinden Seydo oğlu Kör Alo’nun 
üç yüz kırk bir senesi Eylülünün on dördüncü Pazartesi sabahı Maraş’tan Ayntab’a giden şose üzerinde iki otomobilin 
önüne çıkarak muamele-i cebr ve şiddet icrasıyla yolcuların nukûdunu ahz ve gasb ettikleri ve ba’dehu merkumûndan 
yalnız Süleyman ayrılıp köyüne giderek diğerleri Maraş’ın Şadiye mahallesinden Karcı oğlu demekle meşhur Mehmed 
oğlu Mehmed ve aynı mahallesinden Kalaycıoğulları’ndan Ali oğlu Hacı Bey şöhretli Durdu Mehmed ve Maraş’ın 
Şadiye mahallesinden Harputluoğulları’ndan Ahmed oğlu Osman nam-ı diğeri Antalyalı Osman ve Maraş’ın Sarayaltı 
mahallesinden Bakkal Halil oğlu Mehmed ve Pazarcık’ın Kirni karyesinden Kemo ile Maraş kasabası haricinde (Kesir) 
mevkiinde birleşerek müctemian ve müttehiden mah-ı mezkurun 14/15’inci Salı gecesi Maraş eşrafından ve Meclis 
İdare-i



178

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı



179

İkinci Dönem Ankara İstiklal Mahkemesi

Vilayet azasından Çukadarzade Hacı Mehmed Efendi’nin (Kandilyağı) nam mevkideki sayfiyesini basarak kendisiyle 
zevcesi Zekiye Hanım’ı yataklarında katl ve aynı gece de Güzlük mevkiinde bulunan Maraşlı Soğancı oğlu Hacı ve 
Medine zade Hacı Bekir’in hanelerini basarak kendilerine ve efrad-ı ailesine işkence ve cerh ika’ ettikleri ve merkumûna 
yataklıkta bulundukları iddiasıyla kezalik maznun Hüseyin oğlu Ali, Kılınç Mehmed, bekçi oğlu Ali, bekçi Ali oğlu 
Kasım, Ali oğlu Ökkeş, Köse Ahmed, Kemo’nun biraderi Hüseyin, Hüseyin oğlu Abdullah ve maznun-ı merkumûnu 
ef ’al-i cinaiyeyi ika’a i’ta-yı nukûd ve icra-yı nüfuz suretiyle tahrik eylemekten maznun Pazarcık’ın Doğanlı karyesinden 
Kürd Kara Hasan ve Maraşlı pastırmacı Hacı Mehmed ve Büyük Millet Meclisi Azasından bulunduğundan dolayı 
gayr-ı mevkuf 

Sıra Numarası : 152
Esas Numarası : 176

Halkın hissiyât-ı diniyesini tahrik ve Türkiye Cumhuriyeti aleyhinde bulunarak İmam Yahya Hükümeti lehinde 
propagandada bulunmakla maznun ve aslen Yemen’in Sana kasabasından olup İstanbul’da Sırmakeşhanı karşısındaki 
kahvehanede kahvecilik ile müştagil Kaid Ali hakkında cereyan eden muhakemede merkumun ötede beride Arab 
Hükümeti lehinde propagandada bulunduğu ve ahali-i mahalliyeye Hükümet-i Cumhuriye aleyhine teşvik eylediği 
gerek evrak-ı tahkikiye müfadından ve huzur-ı mahkemede vaki’ ikrarından, zabıt varakalarından anlaşılmakla Tabiiyet 
Kanunu’nun altıncı maddesinin tezyil edilen fıkarâtı mucibince kendisinin tabiiyetten ıskat ve hudud-ı millî haricine 
teb’idine müttefikan karar verildi. 15/Teşrinisani/341

 Aza Aza Reis
 Rize Mebusu Gaziayntab Mebusu Afyonkarahisar Mebusu
 Ali Kılınç Ali Ali

Sıra Numarası : 153
Esas Numarası : 174

Üç yüz kırk bir senesi Eylülünün sekizinci Salı gecesi Ağayeri mevkiinde sakine asker Mehmed’in zevcesi Zatiye 
Kadın’ı hanesine girerek mezbureye fiil-i şeni’-i zinada bulunmasını teklif ve kabul etmeyen mezbureyi yirmi dokuz 
yerinden cerh etmekle maznunun aleyh olup 8 Eylül 341 tarihinde firari bulunduğu sırada hakkında gayr-ı muvakkat 
tevkif müzekkeresi i’ta olunarak 15 Eylül 341 tarihinde derdestle taht-ı tevkife alınan karye-i mezkure ahalisinden 
Kanber oğlu Mümin hakkında cereyan eden muhakemede maznun-ı merkumun hakkında isnad kılınan ef ’ale ictisarı 
kendisinin akab-ı vakada firarla Bulgar hududuna geçeceği sırada derdest edilmesi ve merkumun mufassal ve müdellel 
ifade-i mazbutası ve mahall-i cürmde tutulan keşif ve zabıt varakaları mündericâtı ve muayene raporları ve şuhûdun 
ve evrak-ı tahkikiyede maa’l-kasem ve ale’d-derecât alınan şehadâtı ile sabit olmakla hareketine tevafuk eden Kanun-ı 
Ceza’nın 46’ncı maddesinde [Yed-i ihtiyarında olmayan esbab-ı mania……ahvâlde sairede o cinayet için kanunen 
muayyen cezanın nısfından iki sülüsüne kadar tenzil olunur] diye muharrer olan fıkrası delaletiyle kanun-ı mezkurun 
“174” üncü maddesindeki [Bir kimse min-gayrı taammüdin bir şahsı kasten katl ederse on beş sene müddetle küreğe 
konulur] diye muharrer olan fıkrası mucibince yedi buçuk sene müddetle küreğe konulmasına müttefikan karar 
verildi.15/Teşrinisani/341

 Aza Aza Reis
 Rize Mebusu Gaziayntab Mebusu Afyonkarahisar Mebusu
 Ali Kılınç Ali Ali
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Sıra Numarası : 154
Esas Numarası : 183

Halfeti’nin Karavaiz karyesini basarak ahalinin nukûdunu ahz ve gasb ve karye halkından Hasan Kahya oğlu 
Şeyho ve biraderi Hacı Şeyho’yu dağa kaldırarak fidye-i necat mukabilinde tahliye ve Lalan karyesinden İbo’nun oğlu 
Musa’yı katl kasdıyla cerh ve katl eyledikleri iddiasıyla maznunun aleyhim olup 3/Zilhicce/343 ve 25/Haziran/341 
tarihli gayr-ı muvakkat tevkif müzekkeresi ile taht-ı tevkife alınan Halfeti’nin Cingife karyesinden Kelo Ahmed oğlu 
Mehmed ve 4/Muharrem/344 ve 25/Temmuz/341 tarihli iki kıta gayr-ı muvakkat tevkif müzekkereleriyle taht-ı 
tevkife alınan Pazarcık’ın Tilkiler Aşiretinden Gürnük karyesinde mukim Hüseyin oğlu Heco ve Halfeti’nin Hacımallı 
karyesinden Hızır oğlu Numan haklarında icra kılınan muhakemede maznunların haklarında isnad olunan ef ’ale 
mücaseretleri gerek evrak-ı tahkikiye ve istintakiyeden ve zabıt varakaları ve keşif varakalarından ve maznunlardan 
Mehmed’in maktul Çandar İbrahim Çetesi’yle birlikte şekavette bulundukları müevvelen vaki’ olan ikrarından ve 
Çandar Çetesi’nin jandarma ile olan müsademesinde kendisinin de iştirak ederek yaralanması merkumûnun maktul 
şaki Çandar İbrahim Çetesi’nden olup hal-i firarda iken derdest edilmesi gibi delâil ile muhakemeten sabit olmuş 
olmakla hareketlerine tevafuk eden Kanun-ı Ceza’nın muaddel 162’nci [Umuma ait emlaki zabt ve yağma ve garet 
etmek ve misillü cinayet ashabı aleyhinde hareket eden kuvve-i müselleha ve zabıtaya karşı durmak……böyle 
şekavet cemiyetlerinde bir söz ve kumanda sahibi olmağa......ve mevki-i cinayetin gayrı mahallerde silahsız olarak 
bila-mukavemet tutulan eşhas……işlemiş oldukları ceraimden dolayı mücazât olunur ve mevki-i cinayette tutulanlar 
muvakkaten küreğe konulur] diye muharrer olan maddesi mucibince her üçünün on beşer sene küreğe konulmalarına 
müttefikan karar verildi.16/Teşrinisani/341

 Aza Aza Reis
 Rize Mebusu Gaziayntab Mebusu Afyonkarahisar Mebusu
 Ali Kılınç Ali Ali

Sıra Numarası : 155
Esas Numarası : 171

Hükümet-i hazıra aleyhinde beyanâtta bulunmak suretiyle halkın hissiyâtını tahrik eylemek suretiyle kavlen 
hıyanet-i vataniyede bulunmakla maznun olup İstanbul Mahkeme-i Asliyesinin 28/Teşrinievvel/341 tarihli aidiyet 
kararıyla mahkememize tevdi’ olunan İstanbul’da Cerrahpaşa’da Cambaziye mahallesinde İpçiodaları sokağında iki 
numaralı hanede sakin ketebe-i askeriyeden mütekaid Hafız Mehmed Nuri Efendi’nin cereyan eden muhakeme-i 
vicahiyesinde: Merkumun mabihi’z-zannı olan ef ’ale ictisarı evrak-ı tahkikiye ve zabıt varakası ve istinabe suretiyle 
ifadeleri ahz olunan şuhûdun şehadâtı ile sabit olmakla hareketine tevafuk eden Hıyanet-i Vataniye Kanunu’nun birinci 
maddesindeki [İsyanı mutazammın kavlen……hain-i vatan add olunur] diye muharrer olan fıkrası delaletiyle kanun-ı 
mezkurun üçüncü maddesindeki [Ve ezmine-i muhtelifede eşhas-ı muhtelifeye sırran ve kavlen……muvakkat küreğe 
konulur] diye muharrer olan fıkrası mucibince kendisinin öteden beri bu gibi ahvâl ve harekâtta bulunması hakkında 
sebeb-i şiddet addiyle beş sene müddetle küreğe konulmasına müttefikan karar verildi. 15/Teşrinisani/341

 Aza Aza Reis
 Rize Mebusu Gaziayntab Mebusu Afyonkarahisar Mebusu
 Ali Kılınç Ali Ali
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Sıra Numarası : 156
Esas Numarası : 145

Kilis’te bazı hanelere taarruz ve ahiren Kilis Gazetesi sahib ve müdürünün hanesine beray-ı ihafe silah atmak 
ve ahali-i mahalliyeyi bazı cürmlerin ikaına ve yekdiğeri aleyhine teşvik eylediğinden dolayı İcra Vekilleri Heyetinin 
26/Ağustos/341 tarih ve 239 numaralı kararıyla mahkememize tevdi’ edilen ve 20/Eylül/341 tarihinden beri mevkuf 
bulunan Kilis’in Ketenciler mahallesinden Mücahid nam-ı diğeri Ahmed Akif Efendi’nin icra kılınan muhakemesinde: 
Hakkında isnad olunan ef ’ale mücasereti ol babda tanzim olunan evrak-ı tahkikiyede muhallefen istima’ olunan 
şuhûdun şehadâtından ve zabıt varakaları müfadından ve mahkemede müevvelen vaki’ olan ikrarından anlaşılmakla 
hareketine tevafuk eden Kanun-ı Ceza’nın muaddel 64’üncü maddesinin [Zikr olunan teşvikâtın bir güna eseri zuhur 
etmezse muvakkaten nefy cezasıyla mücazat olunur] diye muharrer olan maddesi mucibince üç sene müddetle nefyine 
ve müddet-i tagribini Rize’de geçirmesine ve üzerinde bulunan eşya-yı cürmiyenin zabt ve müsaderesine müttefikan 
karar verildi. 16/Teşrinisani/341

 Aza Aza Reis
 Rize Mebusu Gaziayntab Mebusu Afyonkarahisar Mebusu
 Ali Kılınç Ali Ali

Sıra Numarası : 157
Esas Numarası : 192

İcabı lede’l-müzakere: İstiklal Mahkemesinin kararına tevfikan mahfuzen Ankara’ya sevki taleb edilen 
Darende’nin Yenice karyesinden Mehmed Ağa’nın sevkinde taallül gösterdiğinden başka serbest olarak Ankara’ya 
azimetine müsaade etmesi ve Dahiliye Vekalet-i Celilesine yazdığı telgrafta mahfuzen gönderdiğini bildirmek suretiyle 
vazife-i memuriyetini su-i istimal eden Sivas Vali Vekili Zeki Bey’in hakkındaki evrak İstiklal Mehakimi Kanunu’nun 
dokuzuncu maddesine tevfikan muhakeme icrası 15/Teşrinisani/341 tarih ve 192 numaralı iddianamesiyle mahkemeye 
tevdi’ olunmakla cereyan eden muhakeme-i vicahiyesinde: Maznun Sivas Vali Vekili Zeki Bey’in eşkıyaya yataklık 
etmekle maznun Darendeli Mehmed Ağa’nın Ankara’ya mahfuzen i’zamı mahkemece kendisine bildirildiği halde 
keyfiyetin ehemmiyet ve müstaceliyetini nazar-ı itibara almayarak i’zamında taallül ettiğini ve taallülünü isnad 
ettirdiği nukât-ı nazarın kendisini mesuliyetten vareste kılamayacağı gibi serbest olarak gönderdiği maznunu Dahiliye 
Vekalet-i Celilesine bildirdiği telgrafta mahfuzen gönderdiğini beyan etmek suretiyle irtikab-ı kizb ederek dahi 
vazife-i memuriyetini su-i istimal eylediği dava dosyası miyanında mevcut evrak ve kendisinin muhakemeten vaki’ 
ikrar ve inde’l-muhakeme tahassul eden kanaat-ı vicdaniye ile sabit olmuş olmakla hareketine tevafuk eden Kanun-ı 
Ceza-yı Umumi’nin “102” nci maddesi [Her ne suretle olur ise olsun......on beş gün hapis ve muvakkaten rütbe ve 
memuriyetten tard olunur] diye muharrer olan fıkrası mucibince tarih-i tevkifinden itibaren on beş gün müddetle 
hapsine ve iki sene müddetle memuriyetten mahrumiyetine müttefikan karar verildi. 19/Teşrinisani/1926 [1925]

 Aza Aza Reis
 Aydın Mebusu Gaziayntab Mebusu Afyonkarahisar Mebusu
 Reşid Kılınç Ali Ali
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Sıra Numarası : 158
Esas Numarası : 136

Komünistlik lehinde propaganda yapmak suretiyle hıyanet-i vataniyede bulundukları iddiasıyla maznunun 
aleyhim 12/Eylül/341 tarihinde taht-ı tevkife alınan İzmir’de mukim Giridli İbrahim Bunakaroki mahdumu Mehmed 
Ali ve İbrahim Rasih Eçraki mahdumu Hazım hakkındaki evrak-ı tahkikiye ve Müddei-i Umumilik Makam-ı Âlisinin 
19/Eylül/341 tarih ve 136 esas numarasıyla mahkememize tevdi’ edilmekle icra kılınan muhakemeleri neticesinde 
maznunların haklarında isnad olunan ef ’ale mücaseretleri zabıt varakası ve dosya miyanında mahfuz Mehmed Ali’ye 
hitaben yazılan Reşid Akif imzalı mektup ve komünistlik propagandasından dolayı gıyaben on beş sene mahkum, 
Doktor Nazım Hikmet’in komünistlik teşkilâtı için İzmir’e geldiği zaman Mehmed Ali ile görüşmesi ve Mehmed Ali 
İzmir’de tesis edilecek hücrenin teşkiline memur etmesi ve maznunların memleketin siyaset-i dahiliye ve hariciyesini 
ihlal eder mahiyette propaganda da bulunarak halkı iğfale çalıştıkları evrak-ı tahkikiyede ifadeleri alınan şahitlerin 
şehadâtından ve mahkemede vaki’ olan ikrarlarından anlaşılmakla hareketlerine tevafuk eden Kanun-ı Ceza-yı 
Umumi’nin muaddel “60” ıncı maddesinin muaddel birinci zeylinin [Müctemi veya müteferrik ihtilatlar ile ...... telkinât 
icrası ...... itaat ve inzibattan huruca teşvik ve tahrik edenler muvakkaten kale-bend edilir] diye muharrer olan fıkrası 
mucibince tarih-i tevkiflerinden itibaren Mehmed Ali’nin on sene ve Hazım’ın da üç sene kale-bende konulmalarına ve 
yalnız Hazım’ın ika’ı cürmde on sekiz yaşını ikmal etmediği cihetle Kanun-ı Ceza’nın “40” ıncı maddesinin [Muvakkat 
kale-bendlik..... mücazat-ı asliye müddetinin nısfından üç rub’una kadar ba’de’t-tenzil hapis cezası tayin olunur] diye 
muharrer olan fıkrası mucibince hakkındaki üç sene kale-bendlik cezasının bir buçuk sene hapis cezasına tahviline ve 
müddet-i mahkumiyetlerini Diyarbekir’de ikmallerine müttefikan karar verildi. 19/Teşrinisani/341

 Aza Aza Reis
 Aydın Mebusu Gaziayntab Mebusu Afyonkarahisar Mebusu
 Reşid Kılınç Ali Ali

Sıra Numarası : 159
Esas Numarası : 187

Gaziayntab gençlerinin haysiyet-i şahsiye ve ictimaiyelerini tezlile matuf ef ’al-i reddiye-i irtikab eyledikleri 
ve üç yüz kırk bir senesi Eylülünün yirmi dokuzuncu Salı gecesi davet ettikleri bir işret meclisinde iyice sarhoş 
edildikten sonra meclisten kalkıp hanesine gitmekte olan Gaziayntab’ın Akyol mahallesinden Mehmed oğlu berber 
İmama yetişerek darb ve cebren donunu çıkararak fiil-i şeni’-i livata icra eyledikleri iddiasıyla maznunun aleyhim 
olup 12/Rebiülevvel/344 ve 1/Teşrinisani/341 tarihinde taht-ı tevkife alınan Gaziayntab’ın Kocaoğlan mahallesinden 
Çakıldaklı Halil oğlu Ahmed ve Nakkaş mahallesinden Kara Mustafa oğlu Kazım haklarındaki evrak Müddei-i 
Umumilik Makam-ı Âlisinin 16/Teşrinisani/341 tarih ve 187 esas numarasıyla mahkememize tevdi’ edilmekle 
icra kılınan muhakeme-i vicahiyesinde: Maznun-ı merkumûnun ef ’ali müddea bihaya mücaseretleri kendilerinin 
müevvelen ikrarları ve haklarında mahallinde tanzim edilen evrak-ı istintakiyede ifadesi alınan şahitlerin şehadâtından 
zabıt varakası ve tabip raporu ve müştekinin hasr-ı iddiası ile teyid etmiş olmakla hareketlerine tevafuk eden Kanun-ı 
Ceza-yı Umumi’nin “198” inci maddesinin [Bir kimseye cebr ve şiddet ve tehdit icrasıyla ......veya mukavemete gayr-ı 
muktedir bir halde bulunan şahsa fiil-i şeni’ icra eder ise muvakkaten küreğe konulur] diye muharrer olan fıkrası 
mucibince her ikisinin tarih-i tevkiflerinden itibaren beşer sene küreğe konulmalarına müttefikan karar verildi. 19/
Teşrinisani/341

 Aza Aza Reis
 Aydın Mebusu Gaziayntab Mebusu Afyonkarahisar Mebusu
 Reşid Kılınç Ali Ali
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Sıra Numarası : 160
Esas Numarası : 311

1926 senesinin zeyli 63’üncü sahifesindedir.
Şapka meselesini vesile ve Hükümete adem-i itaatle dini siyasete alet ittihaz ederek Ordu ve Giresun 

vilayetlerini basmak ve Hükümet-i Cumhuriye İdaresini ilga eylemek maksadıyla şehr-i halin yedinci günü Piraziz 
nahiyesinin Şeyhli karyesinde Derviş Hüseyin’in hanesinde bir kısmı müsellah olarak ictima’ ve isyan eylemek 
cürmlerinden maznunun aleyhim Hafız Muharrem, Hoca Abdullah ve rüfekası haklarında icra kılınan muhakeme-i 
aleniye ve vicahiye neticesinde: Merkumûna isnad olunan ef ’ale mücaseretleri huzur-ı mahkemede sarahaten ikrar 
ve itiraflarından ve evrak-ı tahkikiye müfadıyla şahitlerin şehadâtından müsteban olmakla derece-i iştiraklerine göre 
bunlardan Hafız Muharrem, Hoca Abdullah’ın hareketlerine tevafuk eden Hıyanet-i Vataniye Kanunu’nun birinci 
maddesine müzeyyel madde delaletiyle ikinci maddesinin birinci fıkrası mucibince salben idamlarına ve fer’an zî-
medhal oldukları anlaşılan Derviş Hüseyin’in, Tahir? oğlu Ali’nin vicahen ve Dadak Ali’nin gıyaben Hıyanet-i 
Vataniye Kanunu’nun 3’üncü maddesi mucibince on beşer seneye ve Odabaşıoğulları’ndan Mustafa, Rasim ve Osman, 
Kahraman oğlu Hasan, Hanım oğlu Tevfik Çavuş, Fındık oğlu Murad’ın vicahen beşer sene küreğe konulmalarına 
ve bu cürmden tevkif edilip de ef ’ali muddea bihaya mücaseretleri anlaşılamayan diğerlerinin beraetlerine ve sebeb-i 
aherle mevkuf değillerse hemen ihla-yı sebillerine ve bu cürmden tevkif edilip İstanbul’daki diğer bir cürmle alakası 
olduğu anlaşılan İskilibli Hoca Atıf Efendi hakkındaki davanın tefrikiyle kendisinin arkadaşlarıyla muhakemesinin 
rü’yet edilmesi zımnında İstanbul’a i’zamına müttefikan karar verildi. 18/Kanunıevvel/341

 Aza Aza Reis
 Aydın Mebusu Gaziayntab Mebusu Afyonkarahisar Mebusu
 Reşid Kılınç Ali Ali

Sıra Numarası : 161
Esas Numarası : 212

Şapka meselesini vesile ve Hükümete adem-i inkiyad lüzumunu mutazammın fetvalar neşri suretiyle dini 
siyasete alet ittihaz ederek Rize kasabasını basmak ve Hükümet-i Cumhuriye İdaresini ilga eylemek maksatlarıyla 
Potamya’da müsellehan kıyam ve isyan cürmlerinden maznunun aleyhim Gürgen Muhtarı Peçelioğulları’ndan Yakub 
ve Peçelioğulları’ndan Ahmed oğlu Mehmed ve rüfekası haklarında icra kılınan muhakeme-i aleniye ve vicahiye 
neticesinde: Merkumûna isnad olunan ef ’ale mücaseretleri huzur-ı mahkemede sarahaten ve müevvelen ikrar ve 
itiraflarından ve evrak-ı tahkikiye müfadıyla şahitlerin şehadâtından müsteban olmakla derece-i iştiraklerine göre 
bunlardan Gürgen Muhtarı Peçelioğulları’ndan Yakub, Gürgen karyesinden Peçelioğulları’ndan Ahmed oğlu Mehmed, 
Küçükcami karyesinden Alihocaoğulları’ndan Tarakçı Sabit bin Memiş, Gürgen karyesinden Peçelioğulları’ndan Latif 
oğlu Arslan, Gürgen karyesi imamı Kolivaoğulları’ndan Hoca Şaban, Adacami karyesinden Kanburoğulları’ndan 
Mehmed oğlu Mahmud Büyükköy karyesinden Külünkoğulları’ndan Yusuf oğlu Hasan, Gürgen bekçisi Koliva oğlu 
Kadir’in hareketlerine tevafuk eden Hıyanet-i Vataniye Kanunu’nun birinci maddesine müzeyyel madde delaletiyle 
ikinci maddesinin birinci fıkrası mucibince salben idamlarına ve Gürgen karyesinden Peçelioğulları’ndan Hüseyin 
oğlu Mehmed Çavuş ve Adacami karyesinden Kanburoğulları’ndan Mehmed oğlu Mustafa, Küçükcami karyesinden 
Karaoğulları’ndan Ömer oğlu Mehmed, Küçükcami karyesinden Alihocaoğulları’ndan Osman oğlu Memiş, 
Alihocaoğulları’ndan nam-ı diğeri Terzioğulları’ndan Mustafa oğlu Hafız Ali, Ulucami karyesinden Mehani oğlu 
Mustafa bin Aziz, Kanboz karyesinden Hacıçolakoğulları’ndan Hüseyin oğlu Haydar, Kiremidli karyesi muhtarı 
Kuloğulları’ndan Şaban bin Hüseyin, Dumankaya karyesi muhtarı Yananoğulları’ndan Ali bin Hamid, Tepebaşı 
karyesinden Muhtar Reşid oğlu Mehmed, Gürgen karyesi hatibi Ofsal oğlu Mevlüd bin Mehmed, Gürgen karyesinden 
Yakub Çavuş oğlu Mehmed, Camidağı karyesinden Topal oğlu Ali Ağa, Pazarköy karyesinden Hoca Muharrem 
Efendi’nin de kanun-ı mezkurun birinci maddesi delaletiyle ikinci maddesinin fıkra-i saniyesine tevfikan on beşer 
sene müddetle küreğe konulmalarına ve Küçükcami karyesinden Alihocaoğulları’ndan Mehmed oğlu Ahmed ve aynı 
karyeden Kara Hüseyin oğlu Osman ve yine o köyden Alihocaoğulları’ndan Ali oğlu Kazım nam-ı diğeri Ali Rıza ve 
Alihocaoğulları’ndan Ahmed oğlu
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Hamza, Kanboz karyesinden Kandemiroğulları’ndan Mustafa bin Temel, Gürgen karyesinden Kalbiş oğlu Mehmed 
bin İsmail, Viroz karyesinden Eştib oğlu Mevlüd bin Hamza, Gürgen karyesinden Koliva oğlu Kadir’in oğlu Bektaş, 
Kanboz karyesinden Kandemiroğulları’ndan Celal bin Memiş, Mehmed bin Temel, Mahmud bin Memiş ve aynı 
karyeden Karaosmanoğulları’ndan Hasan oğlu Receb Ali ve Çorabcılar mahallesinden Kocaoğulları’ndan Kazım 
bin Said, Südlüce karyesi muhtarı Kansız oğlu Ahmed, Kanboz karyesinden Kabrikoğulları’ndan [Kabriloğulları] 
Mustafa oğlu İdris, İslahiye karyesinden Kabrikoğulları’ndan [Kabriloğulları] İdris oğlu Mehmed, Ulucami Muhtarı 
İbrahim oğlu Ömer, İslahiye karyesinden Hacı Mahmud oğlu Ömer ve Hacı Mahmud oğlu Hüseyin, Cafer oğlu 
Mehmed, Dava Vekili Hafız Hulusi bin Salih ve Mahkeme-i Asliye Başkatibi Osman Efendilerin de hareketlerine 
mümasil kanun-ı mezkurun birinci maddesi delaletiyle ikinci maddesinin fıkra-i saniyesi mucibince onar sene küreğe 
konulmalarına ve Küçükcami karyesinden Eştib oğlu Reşid oğlu Abdullah, Kalbiş oğlu Mehmed mahdumu Şekur, 
Kiremidli karyesinden Kuloğulları’ndan Mahmud bin Hüseyin, Adacami karyesinden Kanbozoğulları’ndan Ali 
oğlu Ahmed, Viroz karyesinden Eştiboğulları’ndan Tahsin bin Hamza, Tepebaşı karyesinden Alibaş oğlu Harun bin 
Memiş, Gürgen karyesinden Bıyık oğlu Şaban bin Memiş, Gürgen karyesinden Peçelioğulları’ndan Hasan bin Cafer, 
Pazarköy karyesinden Hoca Muharrem Efendi mahdumu Mehmed, Sığrık karyesinden Velioğulları’ndan Osman bin 
Ali, Kanboz karyesinden Hacıalioğulları’ndan Hüseyin Bayrakdar’ın Rıza, Camidağı karyesinden Karaoğulları’ndan 
Mehmed oğlu Yunus, Setoz karyesinden Mollamehmedoğulları’ndan Şaban bin Mustafa, Ulucami karyesi Heyet-i 
İhtiyariyesinden Kara Osman oğlu İlyas, Kanboz’dan Öksüzömeroğulları’ndan Mustafa, Büyükköy karyesinden 
Hacı Ahmed oğlu Ali, Rize’nin Emineddin mahallesinden İmam Hafız Kemal Efendi ve Camidağı karyesinden 
Hüseyinoğulları’ndan Fındık Mehmed, Umma karyesinden Tavukçu oğlu Hüseyin bin Şakir’in hareketlerine tevafuk 
eden kanun-ı mezkurun birinci maddesine müzeyyel madde delaletiyle üçüncü maddesi mucibince beşer sene küreğe 
konulmalarına ve bu cihetten tevkif edilip de ef ’al-i müddea bihaya mücaseretleri anlaşılamayan diğerlerinin de 
beraetlerine ve sebeb-i aherle mevkuf değiller ise hemen ihla-yı sebillerine müttefikan karar verildi. 14/12/341

 Aza Aza Reis
 Aydın Mebusu Gaziayntab Mebusu Afyonkarahisar Mebusu
 Reşid Kılınç Ali Ali

Sıra Numarası : 162
Esas Numarası : 213

Dini siyasete alet ittihaz suretiyle halkı kıtale teşvike ve taklib-i hükümete fiilen ve tahriren teşebbüs eylemek, 
şapka iksasına dair olan Heyet-i Vekile mukarrerâtına muhalefet eylemekle maznunun aleyhim olup taht-ı tevkife 
alınan Nalbandzade Ali, Tülekzade Hasan, Hastazade Mehmed, Paşaefendizade Bekir, Muhasebecizade Tevfik, 
Sarıhatibzade Abdurrahim, Ahipaşazade Abbas, Şemsizade Şeyh Ömer, Şeyh Hüseyin, Emirpaşazade Hamid, 
Hurdacızade Ali, Baytarzade Hakkı, Sürmelioğulları’ndan Bahaeddin, Esma Kadın, İbrahim oğlu Mehmed Pehlivan, 
Terkizzade Ahmed, imam hatib mektebi talebesinden Abdulhalim, sabık Erkan-ı Harb Rıza Bey, Osman Bey, 
Evliya Efendi, Sabuncuzade Ahmed, Eleşkirdli Aziz, Emir Paşa, Şükri oğlu İsmail, Lütfi, Hüsni, Kaymakam Rıza 
Bey, Abdullah oğlu Mehmed Necati nam-ı diğeri Çil Mehmed haklarındaki evrak Müddei-i Umumilik Makam-ı 
Âlisinin 26/Teşrinievvel/341 tarihli iddianamesiyle mahkememize tevdi’ edilmekle icra edilen muhakeme neticesinde: 
Maznunlardan Çil Mehmed, Şükri oğlu İsmail, Gani, Evliya, sabık Erkan-ı Harb Ziya, Dava Vekili Ahmed, Kürd 
Aziz, Hamid, Baytarzade Hakkı, Belediye Reisi Abbas, Şeyh Ömer, Abdurrahim, Nalbandzade Ali, Emir Paşa’nın 
haklarında isnad olunan ef ’ale mücaseretleri evrak-ı tahkikiyede ifadeleri ale’d-derecât mazbut şahitlerin şehadâtından, 
zabıt varakası müfadıyla kendilerinin müevvelen ikrarlarından ve bunlardan Çil Mehmed’in beyannameyi yazarak 
duvara ilsak eylediği 
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gerek beyanname yazısının kendi el yazısı ile tetabuk etmesi ve evinde taharriyatta elde edilen diğer vesaik ile sabit 
olmakla bunlardan Çil Mehmed’in hareketine tevafuk eden Kanun-ı Ceza-yı Umumi’nin elli beşinci maddesi 
mucibince idamına ve Şakir oğlu İsmail, Gani, Evliya’nın madde-i mezkurenin fıkra-i mahsusası mucibince on beşer 
sene küreğe ve müddet-i mahkumiyetlerini Edirne’de ikmallerine ve sabık Erkan-ı Harb Ziya, Dava Vekili Ahmed, 
Kürd Aziz, Hamid, Baytarzade Hakkı’nın yine madde-i mezkurenin fıkra-i mahsusası mucibince onar sene küreğe 
konulmalarına ve müddet-i mahkumiyetlerini Kırklareli Hapishanesinde ikmallerine ve Belediye Reisi Abbas, Şeyh 
Ömer, Abdurrahim Efendilerin de madde-i mezkurenin fıkra-i mahsusası mucibince yedişer buçuk sene küreğe 
konulmalarına ve müddet-i mahkumiyetlerini Kütahya Hapishanesinde ikmallerine Kanun-ı Ceza’nın 64’üncü 
maddesinin son fıkrasına tevfikan Nalbandzade Ali üç sene müddetle Sinob’a ve Emir Paşa’nın yine üç sene müddetle 
Isparta’ya nefylerine ve Kaymakam Rıza Bey’in bu meselede alakası görülemediğinden davasının tefrikine ve elde 
edilen vesaike nazaran siyasetle meşgul olduğu anlaşıldığından o cihetten muhakemesi icra edilmek üzere evrakıyla 
birlikte Ankara’ya i’zamlarına ve diğer muhakemesi icra edilen maznunlar hakkında kanaat-ı vicdaniyeyi temin eder 
delâil-i kanuniye görülemediğinden beraetlerine müttefikan karar verildi. 28/Teşrinisani/341

 Aza Aza Reis
 Aydın Mebusu Gaziayntab Mebusu Afyonkarahisar Mebusu
 Reşid Kılınç Ali Ali

Sıra Numarası : 163
Esas Numarası : 214

Erbaa’da orta mektepte yapılan bir müsamereye kadın ve erkeklerin birlikte gitmelerini vesile ittihaz ederek 
ticarethane ve kahvehane gibi umumi mahallerde teceddüd ve inkilab-ı ictimai aleyhine halkı teşvik ve teceddüd 
uğrunda atılan hatvelere tehlike iras edecek mahiyette tahrikât-ı lisaniyede bulunduğu iddiasıyla maznun olup 16/
Teşrinisani/341 ve 28/Rebiyülevvel/344 tarihinde taht-ı tevkife alınan Hatibzade Hacı Fethullah Efendi’nin icra 
edilen muhakeme-i vicahiyesinde: Maznun-ı merkum hakkında isnad olunan ef ’ale mücasereti evrak-ı istintakiyedeki 
şahitlerin ale’d-derecât vaki’ olan şehâdeti ve zabıt varakası müfadı ve kendisinin mahkemede müevvelen vaki’ olan 
ikrar ve itirafı ile sabit olmuş bulunduğundan makam-ı iddianın beraat talebininin reddiyle hareketine tevafuk eden 
Kanun-ı Ceza-yı Umumi’nin muaddel “64” üncü maddesinin son fıkrası mucibince üç sene müddetle nefyine ve 
müddet-i tagribini Mersin vilayetinde ikmaline ve mevkuf kaldığı müddetin de Kanun-ı Ceza’nın “39” uncu maddesi 
mucibince icra-yı mahsubuna müttefikan karar verildi. 30/Teşrinisani/341

 Aza Aza Reis
 Aydın Mebusu Gaziayntab Mebusu Afyonkarahisar Mebusu
 Reşid Kılınç Ali Ali
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Sıra Numarası : 164, 85, 215
Esas Numarası : 40, 41
Zabıt Numarası : 1459

Cemiyet-i Salahiyenin icraat ve müntesibleri hakkında mahkemeyi tenvir edeceği beyanıyla Müddei-i 
Umumilik Makam-ı Âlisine müracaat-ı tahririyede bulunarak beray-ı istima’ ba-telgraf celb olunan sabık Kavala 
Müftüsü Abdullah Hilmi Efendi’nin memleketinde öteden beri husumet beslediği bazı zevat haklarında tesvilât ve 
hilaf-ı hakikat beyanâtta bulunmak suretiyle İstiklal Mahkemesine sevk ettirmeğe çalıştığı usulen sabit olduğundan 
Ceza Kanunu’nun 155’inci maddesinin zeyl-i sanisine tevfikan bidayet-i tarih-i tevkifi olan 29/Haziran/341 tarihinden 
bi’l-itibar üç sene müddetle hapsine bi’l-ittifak karar verildi. 21/Temmuz/341

 Aza Aza Reis
 Aydın Mebusu Gaziayntab Mebusu Afyon Mebusu
 Reşid Kılınç Ali Ali

Sıra Numarası : 165
Esas Numarası : 215

İzmir’de Doktor Cevdet Bey’i katl etmekle maznun Burhan Can Efendi hakkındaki Müddei-i Umumilik 
Makam-ı Âlisinin 7/12/341 tarihli iddianamesinin tedkikinden anlaşıldığı üzere Burhan Can’ın cinayet-i mezkureden 
dolayı muhakemesinin rü’yetine Mahalli Cinayet Mahkemesince başlanmış ve intac edilmek üzere olduğu ve cürmün 
ceraim-i adiyeden bulunması ve mahkememizin daire-i kazaiyesinde seyahate devam edeceğinden dava-yı mezkurun 
serian intacı kabil olamayacağı cihetle Müddei-i Umumilik Makam-ı Âlisinin dava-yı mezkur hakkındaki mütalaası 
muvafık görülerek mahkemesinin evvelce başlandığı mahkemece rü’yetine müttefikan karar verildi.7/12/341

 Aza Aza Reis
 Aydın Mebusu Gaziayntab Mebusu Afyonkarahisar Mebusu
 Reşid Kılınç Ali Ali



194

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı



195

İkinci Dönem Ankara İstiklal Mahkemesi

Sıra Numarası : 166/24
Esas Numarası : 3 

Ve 3/Mayıs/341 tarihli karara zeyldir.
Kavlen hıyanet-i vataniyede bulunduklarından dolayı taht-ı tevkife alınarak derecât-ı muhtelifede cezalara 

mahkum edilen Üsküblü Salih Paşo’nun rüfekasının arkadaşlarından bulunan Resul Hoca 3/Mayıs/341 tarihli kararda 
hayat-ı maziyesi ahvâl-i sabıkası itibariyle muzlim bir şahsiyet olduğuna heyet-i hakimece kanaat-ı vicdaniye hasıl 
olduğundan dolayı, müddet-i mevkufiyeti ceza-yı kâfi görülerek memleketi olan Araç’ta ikametine karar verilmiş ve 
kendisi de Araç’a sevk edilmiş ise de yeni Ceza Kanunu’nun neşri üzerine bu gibi ikamete memur edilenlerin müddet-i 
ikametlerinin bilinmesine lüzum hasıl olmuş bulunduğundan vaki’ olan müracaat üzerine Resul Hoca’nın mütareke 
senelerinde Yunan âmâline hizmet ettiği, işgal esnasında müftülük gibi hizmetler ifa eylemesi kendisinin memleket 
için daima şüpheli bir vaziyette bulunmasına binaen yeni kanunun kırk ikinci maddesinin (Hüküm i’lamında cezanın 
icrası sureti tasrih olunmamış ise bunun suret-i icrasını tayin ve tahdit için mahkemeye müracaat olunabilir) diye 
muharrer fıkrası ve Tatbikat Kanunu’nun on yedinci maddesinin (Ve zabıta nezareti cezaları yeni kanunda muharrer ve 
şurût dairesinde infaz olunur) diye muharrer altıncı bendi delaletleriyle kanun-ı mezkurun yirmi sekizinci maddesinin 
(Kanunda yazılı ahvâlin maadasında bu nezaret bir seneden eksik ve üç seneden fazla olamaz) diye muharrer fıkrası 
mucibince üç sene müddetle Araç’ta ikametine ve Emniyet-i Umumiye İdaresinin nezaret-i mahsusası altında 
bulundurulmasına müttefikan karar verildi. 21/Teşrinisani/926

 Aza Aza Reis
 Aydın Mebusu Rize Mebusu Afyonkarahisar Mebusu
 Reşid Ali Ali

Sıra Numarası : 167/25
Esas Numarası : 203

15/1/926 tarihli karara zeyldir.
İstanbul’da Langa’da bir gazino müste’cirini ölümle tehdid ve bazı kimselere tecavüz ve teşhir-i silahta bulunmak 

ve külhanbeylik devrini yaşatmak emeliyle halkı daima iz’aç ve memleketin huzur ve sükununu ihlal ve zabıtaya hakaret 
maddelerinden dolayı maznunun aleyhima olup Müddei-i Umumilik Makamının 28/Kanunıevvel/341 tarih ve 203 
numaralı iddianamesiyle mahkememize tevdi’ olunan Turşucu namı ile maruf Cemal bin Ahmed ve firari refiki Arif bin 
Sabri haklarında icra kılınan muhakeme neticesinde merkumândan turşucu Cemal’in mahkumiyetine ve Arif bin Sabri 
hakkındaki muhakemenin de derdestinde rü’yet edilmek üzere tefrik-i davasına 19 Kanunısani 926 tarihinde karar 
verilmişti. Merkum Arif bin Sabri’nin 27/Kanunıevvel/926 tarihinde derdest edilerek İstanbul vilayetinin 28/12/926 
tarihli tezkireleriyle mahfuzen i’zam kılınmakla icra-yı muhakeme neticesinde: Maznun-ı merkum Arif ’in salifü’z-zikr 
mahkumiyetine karar verilen turşucu Cemal nam merkumla birlikte Langa’da yorgancı Hilmi Efendi’nin gazinosunu 
sarhoş oldukları halde basarak turşucu dükkanı açtığından dolayı iğbirar beslediği mumaileyh Hilmi Efendi’ye istediği 
rakının bulunmadığı ve çay, kahveden başka bir şey olmadığı cevabına hiddetlenerek bıçak teşhir ve ölümle tehdit 
ederek ve gazinodaki iskemleleri öteye beriye atmak suretiyle bir çok zarar ika’ ettikleri ve merkum Arif ’in bundan 
başka orada mevcut müşterilerden maa-aile oturmakta bulunan Ayasofya Merkezi sabık Serkomiser İsmail Hakkı 
Efendi’ye teşhir-i silah ve refikasına harf-endazlıkta bulunduğu ol babdaki evrak-ı tahkikiyede şuhûdun zabt edilmiş 
olan beyanât 
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ve şehadâtına munzam zabıt varakaları mündericâtı ve kendisinin gerek tahkikat-ı ibtidaiye ve gerekse muhakemeten 
kısmen vaki’ itirafâtı ile sabit bulunmuş olduğundan hareketine temas eden yeni Ceza Kanunu’nun [Bir kimse bir şeyi 
işlemek veya işlemesine müsaade etmek yahut o şeyi işlemeye mecbur etmek için diğer bir şahsa cebr ve şiddet gösterir 
veya onu tehdit ederse bir seneye kadar hapis ve otuz liradan elli liraya kadar ağır ceza-yı nakdîye mahkum olur] diye 
muharrer olan 188’inci maddesinin fıkra-i ulâsına tevfikan bidayet-i tarih-i tevkifi olan 27/Kanunıevvel/926 tarihinden 
itibaren bir sene müddetle hapsine ve otuz lira ceza-yı nakdînin tahsiline ve ceza-yı mezkuru veremediği takdirde 
Kanun-ı Mezkurun 19’uncu maddesi mucibince hakkında muamele ifasına vicahen ve müttefikan 6/Kanunısani/927 
tarihinde karar verildi.6/Kanunısani/927

 Aza Aza Reis
 Rize Mebusu Aydın Mebusu Afyonkarahisar Mebusu
 Ali Reşid Ali

341 senesine ait işbu karar defteri 93 sahifeden ve 167 yüz altmış yedi aded karardan ibaret bulunduğu tasdik 
olunur. 5/Mart/927
 Ali
 (Mühür)
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