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1927 senesi kararı 176’ncı sahifeden başlar.

Sıra Numarası : 1
Esas Numarası : 85/341

[75’inci sahifede zeyl-i kararı]
Üç yüz kırk bir senesi Mayısının dördüncü günü Fatsa’nın Biçerdağı’yla [Bicedağı] Akçakese karyesi arasında 

Müflistepe nam mevkide Fatsa’nın Kovancılı, Kadıncık ve Çokdeğirmen ve Gebekse ve Kömerük karyelerinden bir 
çok eşhasın müsellehan yollarını kat’ ile kendilerini ormana götürerek ve yekdiğerlerine bağlamak suretiyle enva-yı 
eza ve işkence ile nukûd ve emval ve eşyalarını ahz ve gasb ve mağdurun-ı merkumûn miyanında bulunan Kovancılı 
karyesinden Osman kızı Havva ve Laz oğlu Ali Çavuş gelini Narin nam kadınlara istimal-i cebr ve şiddet ve tehdit 
ile fiil-i şeni’ icra eyledikleri iddiasıyla maznunun aleyhim an-asl Ünye’nin Kabataş karyesinden rençberlikle müştagil 
üç yüz yirmi bir tevellüdlü Safakasoğulları’ndan Mustafa oğlu Aziz ve Ünye’nin Çukur karyesinden olup On Beşinci 
Fırkanın Otuz Sekizinci Alayının Birinci Taburunun Dördüncü Bölüğünden firari üç yüz on sekiz tevellüdlü 
Kapıcıoğulları’ndan Feyzi oğlu İbrahim ve Ünye’nin Kiraz karyesinden Süleymanoğulları’ndan Ali oğlu Süleyman 
ve Dizdar karyesinden Halilbaşoğulları’ndan Ahmed Çavuş oğlu olup heyet-i hakime kararıyla tashih-i sinnine karar 
verilen yirmi bir yaşlarında Mehmed ve Ünye’nin Nureddin karyesinden Sarıhüseyinoğulları’ndan Mehmed oğlu 
Hüseyin ve maznun-ı merkumun icra-yı şekavetleri esnasında istimal eyledikleri silahlardan bazılarını i’ta ve cürm-i 
mezkurun ikaını teshil eyleyeceği iddiasıyla maznunun aleyh Ünye’nin Kiraz karyesinden Süleyman oğlu Abaza Topal 
Tevfik ve Kadıncık karyesinden asker Rüştü zevcesi olup Kumlu karyesinden Behiye’yi icra-yı fuhuş maksadıyla 
kaçırarak iki sene nezdinde bulundurduktan sonra mezbureyi ve büyük validesi Ayşe nam kadını ef ’al-i cinaiyelerine 
vukuflarından dolayı bir suretle katl ve ifna eylemek iddiasıyla keza maznunun aleyh Mustafa oğlu Aziz ve Fatsa’nın 
Fizmeiulya karyesinden Küçükhüseyinoğulları’ndan Hüseyin oğlu Mehmed’i parasına tamaen katl eylemekle kezalik 
maznunun aleyh Çerkes Aziz ve biraderi Mehmed maktul-ı merkumun cesedini ihfa ve asar-ı cürmün izalesine 
çalışmak suretiyle fiil-i katl-i mezkurda fer’an zî-medhal olduğu iddiasıyla maznunun aleyhim eniştesi Topal Tevfik ile 
mechulü’l-hüviye ve vadi-i firarda Şah İsmail nam eşhasın icra kılınan mahkemeleri neticesinde maznunun aleyhim 
Çerkes Aziz, Sarı Hüseyin, Demirci Mehmed, Eşref oğlu Süleyman, Feyzi oğlu İbrahim’in Mayıs’ın dördüncü günü 
Bicerdağı’nın Müflistepe nam mevkiide yolcuların yollarını müsellehan kat’ nukûd ve eşya-yı malumelerini ahz ve 
gasb ve bunlardan Sarı Hüseyin’in Kovancılı karyesinden Havva’yı ölümle tehdit ve istimal-i cebr ve şiddetle iki defa 
fiil-i şeni’ icra eyledikleri maznunun aleyhim merkumûndan İbrahim’in gerek tahkikat-ı ibtidaiye ve istintakiyede ve 
gerek huzur-ı mahkemede sarahaten ve vazıhan ikrar etmesi vakadan sonra Sarı Hüseyin’in bi’l-müsademe mecruhan 
ve diğerlerinin vadi-i firarda iken vesait ve suver-i münasib ile derdest edilmeleri ve mahallen icra kılınan tahkikat-ı 
ibtidaiye ve istintakiyede mağdurların maznun-ı merkumûndan her birini ale’d-derecat teşhis ve tayin eylemeleri ve 
bi’l-hassa kendisine fiil-i şeni’ icra edilen Havva’nın inde’l-muvacehe Sarı Hüseyin tarafından kendisine fiil-i şeniin 
müteaddid defalar icra edilmiş olduğunu beyan eylemesi ve mezburenin beyanât-ı vakıasını diğer mağdurların teyid ve 
tasdik eylemeleri ve bu babda tutulan zabıt varakaları tabip raporu ve evrak-ı tahkikiye meal ve mündericatı ve kezalik 
Çerkes Aziz nezdinde iken maznun-ı merkum ile biraderi Mehmed tarafından katl ve imha olunduğu iddia edilen 
Behiye’nin cesedi maktulünün Koruklu karyesi civarında bir orman kenarında ve büyük validesi Ayşe’nin kezalik 
maktulen Cevizdere nam mahalde zahire ihraç olunması ve mezburetânın Çerkes Aziz ve biraderi Mehmed tarafından 
katl ve imha edildiği şuhud-ı müteaddidenin be-tahsis vaki’ olan beyanâtına munzam Ünye ve Fatsa Müddei-i 
Umumilikleriyle, Ordu vilayetinin tamikan ve tevsian icra eylediği tahkikat ve tedkikât-ı kanuniye üzerine tanzim 
kılınan zabıt varakaları ve raporları meal mündericatıyla ve kezalik Fizmeiulya karyesinden Küçük Hüseyin oğlu 
Mehmed’in merkum Aziz tarafından katl ve imha olduğu maktul-ı merkumun Tekke Gölünde cesedinin bulunması 
ve cesed-i mezkuru gören çocukların ailelerine Çerkes Aziz ve biraderinde bulunan refiki Şah İsmail nam şahısların 
keyfiyetten kimseyi malumatdar eylememeleri hakkında ölümle tehdiden vaki’ olan tenbihât-ı ekideleri ve maktul-ı 
merkum Mehmed’in cesedini Meydan karyesinden olup gece mısır tarlasında bekçilik etmekte bulunan Tenbel oğlu 
Ali’yi cebren ve müsellehan götürerek mezkur Tekke Gölü civarında kazdırdıkları bir mezara gömdürdükleri ve 
inde’t-tedkikât mezkur kabirden i’zamın zahire ihraç edilmesi ve keyfiyetten malumatdar bulunan şuhûdun huzur-ı 
mahkemede muhallefen vaki’ olan 

Mahkeme Adı : Ankara-2 İstiklal Mahkemesi
Mahkeme No : T-3
Tarih : 31/12/1341 – 04/01/1927

Rumuz : IV-3-B-3
Karar : 1-155
Esas No : 551
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İkinci Dönem Ankara İstiklal Mahkemesi (1925-1927)

beyanâtlarıyla anlaşılmış olduğundan maznun-ı merkumûndan Sarı Mehmed oğlu Hüseyin ve Çerkes Aziz, Eşref 
oğlu Süleyman, Dizdar karyesinden Mehmed’in ef ’al-i saire ve harekât-ı sabıkaları haklarında sebeb-i şiddet addiyle 
azam-ı cürmleri itibarıyla hareketlerine tevafuk eden Ceza Kanunu’nun [219]’uncu maddesinin zeyl-i muaddelinin son 
fıkrasına tevfikan idamlarına ve asker firarisi İbrahim’in tarz-ı ika-ı şekavetteki hal ve mevkiinin esbab-ı muhaffifeden 
addiyle zeyl-i mezkurun fıkra-i ulasına tevfikan beş sene küreğe konulmasına ve Çerkes Aziz’in biraderi Mehmed’in, 
Hüseyin oğlu Mehmed’in taammüden katlinde fail-i müşterek olduğu ve şu kadar ki on altı yaşını ikmal eylememiş 
bulunması hasebiyle Kanun-ı Ceza’nın [170 ve 46]’ncı maddeleri delaletiyle kanun-ı mezkurun [40]’ıncı maddesinin 
fıkra-i muaddelesine tevfikan on sene hapsine ve firari Şah İsmail’in, Hüseyin oğlu Mehmed’in katlinde fail-i fer’i 
bulunmasına binaen kanun-ı mezkurun [17]’nci maddesi delaletiyle [45]’inci maddesinin ikinci fıkrasına tevfikan 
gıyaben on sene küreğe vaz’ına ve emvalinin haczine ve Topal Tevfik’in fiil-i şekavet ve katlde fer’an zî-medhal 
bulunduğuna dair kanaat-bahş ve vicdan olacak delâil ve ihbarat-ı kanuniyeye dest-res olunamadığından onun dahi 
beraetine karar verildi. 31/12/1925
 Aza Aza Reis
 Aydın Mebusu Gaziayntab Mebusu Afyonkarahisar Mebusu
 Reşid  Kılınç Ali Ali

Sıra Numarası : 2
Esas Numarası : 169/341

Üç yüz kırk bir senesi Temmuzunun yirmi beşinci Cumartesi gecesi İzmir’den Şafak Gazinosunda oturmakta 
olan Aydın Kumpanyasında Marangoz Mahmud Nedim Efendi oğlu Ali Haydar Efendi’yi evvelce aralarında vaki’ olan 
husumete binaen cerh ve katl ve esna-yı firarında derdestine giden polis Ömer Vehbi Efendi’yi de cerh ve telef-i nefsine 
sebebiyet verdiği iddiasıyla maznunun aleyh olup 17/Eylül/341 tarihli tevkif müzekkeresiyle mevkuf İştibli Receb oğlu 
Ali icra edilen muhakemesinde: Maznun-ı merkumun isnad olunan ef ’ale mücasereti hakkında tanzim edilen evrak-ı 
tahkikiye ve zabıt varakasının ve istinabe ile ifadeleri alınan şahitlerin şehadetleri ve kendisinin mahkemede müevvelen 
vaki’ olan ikrarından anlaşılmakla hareketine tevafuk eden Kanun-ı Ceza-yı Umumi’nin [Taammüden bir şahsı katl 
eden veya âbâ ve ecdat ve ümmehât ve ceddâtından birini velev min-gayrı taammüdin kasten katl eyleyen kimse idam 
olunur] diye muharrer 170’inci maddesinin fıkrasına tevfikan vicahen ve müttefikan 2/1/1926 tarihinde karar verildi. 
2/1/1926
 Aza Aza Reis
 Aydın Mebusu Gaziayntab Mebusu Afyonkarahisar Mebusu
 Reşid  Kılınç Ali Ali
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İkinci Dönem Ankara İstiklal Mahkemesi (1925-1927)

Sıra Numarası : 3
Esas Numarası : 159/341

Burusa’da Arâm-saz On Birinci Fırkaya mensup obüs bataryası efradından Yenişehirli İsmail oğlu 318 tevellüdlü 
Ahmed’i cerh ve katl eylediği iddiasıyla maznunun aleyh olup 4/Rebiülevvel/344 ve 23/Eylül/341 tarihinde gayr-ı 
muvakkat tevkif müzekkeresiyle taht-ı tevkife alınan Burusa’nın Davudkadı mahallesinden korucu Hüsam’ın icra 
kılınan muhakemesinde: Maznun-ı merkum hakkında isnad olunan ef ’ale mücasereti gerek evrak-ı tahkikiyede ifadesi 
tesbit edilen ve gerek istinabe ile ifadeleri alınan şahitlerin şehadâtından ve tabip raporu ve keşif ve zabıt varakaları 
müfadından ve kendisinin mahkemede vaki’ olan ikrar ve itirafından anlaşılmakla hareketine tevafuk eden Kanun-ı 
Ceza-yı Umumi’nin yüz yetmiş dördüncü maddesinin [Bir kimse min-gayrı taammüdin bir şahsı kasten katl eder ise 
on beş sene müddetle küreğe konulur] diye muharrer olan fıkrası mucibince on beş sene müddetle küreğe konulmasına 
vicahen ve müttefikan 3/1/1926 tarihinde karar verildi. 3/1/1926
 Aza Aza Reis
 Aydın Mebusu Gaziayntab Mebusu Afyonkarahisar Mebusu
 Reşid  Kılınç Ali Ali

Sıra Numarası : 4
Esas Numarası : 196/341

Dini siyasete alet ittihaz ederek ahali arasında fesat ve nifak ilka ve icraat-ı hükümeti ihlal eylemek suretiyle 
cami kapısına ilan yapıştırdığı iddiasıyla maznunun aleyh ve mevkuf bulunan Çerkeş kazası Cami-i Kebir imamı 
Hamidiye mahallesinden Sofuoğulları’ndan Ali oğlu Hafız Ahmed Efendi hakkında icra kılınan muhakeme 
neticesinde: Mumaileyhin fiil-i mezkura mücasereti anlaşılamadığı gibi mezkur ilandaki yazının da mumaileyhin 
olmadığı anlaşıldığından beraetine ve sebeb-i ahere mebni mevkuf değil ise ihla-i sebiline müttefikan karar verilerek 
tefhim kılındı. 3/1/1926
 Aza Aza Reis
 Aydın Mebusu Rize Mebusu Afyonkarahisar Mebusu
 Reşid  Ali Ali

Sıra Numarası : 5
Esas Numarası : 209/341

Aslen Tunus’un Sûkulasr mahallesinden olup üç yüz otuz altı senesinde Fransız Ordusunda zabit iken Türkiye 
hududu dahiline iltica eden Tunuslu Ömer oğlu İbrahim’in icra kılınan muhakemesinde: Kendisinin ötede beride 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti aleyhinde beyanâtta bulunmak ve Türkiye hudud-ı millisi dahilinde din kalmadığından 
Türkiye’den gideceğinden bahisle halkı ifsad eylemek suretiyle propagandada bulunduğu hakkında tanzim edilen 
evrak-ı tahkikiyede ifadeleri tesbit edilen şahitlerin şehadâtından ve zabıt varakası mündericatı ve huzur-ı mahkemede 
müevvelen itirafıyla anlaşılmakla hareketine tevafuk eden Tabiiyet Kanunu’nun [Devlet-i Âliye tabiiyetine girmiş olan 
ecnebinin evladı sulbi bile olsa pederinin sıfat ve tabiiyetine tabi olmayıp ecnebi add olunur] diye muharrer sekizinci 
maddesinin fıkrası mucibince ve kanun-ı mezkurun altıncı maddesine müzeyyel fıkarât delaletiyle kendisinin hudud-
ı-milli haricine ihracına vicahen ve müttefikan 3/1/1926 tarihinde karar verildi. 3/1/1926
 Aza Aza Reis
 Rize Mebusu Gaziayntab Mebusu Afyonkarahisar Mebusu
 Ali  Kılınç Ali Ali
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Sıra Numarası : 6
Esas Numarası : 191/341

Teşrinievvelin on beşinci günü Gazi Paşa Hazretlerini istikbal için cem’ edilmiş olan zevatın kaffesi şapka 
giydikleri halde maznuniyeti iddia kılınan Kazım bin Ali’nin fesle istasyonda bulunmasını gören Jandarma Bölük 
Kumandanı Yüzbaşı Hüseyin Bey merkumun başından fesini alıp yırtması üzerine merkum Kazım tarafından kumandan 
mir-i mumaileyh üzerine taarruzla göğsünden kaktırmak ve başından yüzbaşılığa ait resmî serpuşunu almasından 
kendisinin hüviyeti tahkik edilmek üzere karakola gönderilip ferdası günü hüviyeti tesbit edilmek üzere karakoldan 
bir kefalet-i şahsiye senedi alınarak bırakılan ve ferdası günü Jandarma Dairesine celb olunduğunda kendisine şefaat 
için gelen şahit tüfenkçi İzzet Ağa ve hancı Süvari Hasan Ağa muvacehelerinde ve esna-yı vazifede Yüzbaşı Bey’e karşı 
dürüştane bir vaziyet takınarak ve şiddetli bir lisan ile fesini çıkarmaya hak-ı salahiyeti olmadığını ve fesiyle istasyona 
gelinmeyeceğine dair kendisine bir tebligat yapılmadığı ve başındaki fes ancak din ile alakası bulunan Müslümanların 
çıkarabileceğini söylemesine karşı Yüzbaşı Bey de münadi marifetiyle tebligatın Alaşehir ahalisine ifa kılınmış olduğunu 
söylemesi üzerine merkum cebinde bulunan sustalı çakısını çıkarmak üzere oda kapısına doğru yürümesini müteakib 
Takım Kumandanı Sezai Bey tarafından merkumun su-i kasdi hissedilerek Sezai Bey tarafından arkası takip olunarak 
o sırada cebinden çıkarıp açtığı susta çakısını Sezai Bey’in sol kalçasına saldırıp ağır surette yaralamış ve ikinci defa 
da üzerine atılmış ise de esbab-ı mania hayluletiyle katle teşebbüsü akim kaldığı ve çok müşkilat ile elinden mezkur 
çakı şahitlerin ve toplanan jandarmaların muavenetleriyle alınabildiği ve bu uğraşma sırada bir çok eşhasın ellerinden 
yaralandığı gerek evrak-ı tahkikiyede şahitlerin şehadâtından zabıt ve keşif varakaları ve tabip raporu müfadından ve 
kendisinin huzur-ı mahkemede vaki’ olan müevvel ikrarından anlaşılmakla hareketine tevafuk eden Kanun-ı Ceza-yı 
Umumi’nin “174” üncü maddesinin ikinci fıkrası mucibince ve “46” ncı maddenin [Yed-i ihtiyarında olmayan esbab-ı 
mania hayluletiyle …… fiil-i mezkur idam olunur ve müddet kürek...... yedi seneden eksik olmamak üzere muvakkat 
kürek cezası hüküm olunur] diye muharrer fıkrası delaletiyle on beş sene müddetle küreğe konulmasına ve müddet-i 
mahkumiyetini Diyarbekir Hapishanesinde ikmaline müttefikan 3/1/1926 tarihinde karar verildi. 3/1/1926
 Aza Aza Reis
 Aydın Mebusu Gaziayntab Mebusu Afyonkarahisar Mebusu
 Reşid  Kılınç Ali Ali

Sıra Numarası : 7
Esas Numarası : 182/341

Adana külhanbeylerinden olup Cumhuriyet’in kavanîn-i esasiye ve umumiyesiyle taht-ı zaman ve tekellüfte 
bulunan vatandaşlarının hukuk-ı şahsiye ve ictimaiyelerini redaet-i ahlakiyeleriyle hiçe sayarak menafi’-i şahsiyelerini 
tatmine çalıştıkları ve muhtelif zaman ve mekanlarda hakaret, cerh, haneye taarruz, hırsızlık, kumarbazlık, sarhoşluk, 
sarkıntılık, cebren fiil-i şeni’ icra ve zabıtayı işgal eylemek suretiyle Adana vilayeti muhitinin huzur ve sükunetini her 
an ihlal eylemekle maznunun aleyhim olup 15/Teşrinievvel/341 tarihinde taht-ı tevkife alınan Esad oğlu Süleyman, 
Hüseyin oğlu Atıf, Kamil oğlu Süleyman, Hacı Abdullah oğlu Mehmed Şükri ve rüfekası haklarında icra kılınan 
muhakemede: Maznunların isnad olunan ef ’ale mücaseretleri Adana muhitinin huzur ve sükununu ihlalde mühim 
birer amil oldukları haklarında tanzim edilen evrak-ı tahkikiye ve sicill-i adli ve zabıta-i mahalliyenin tanzim etmiş 
olduğu raporlar müfadından anlaşılmakla hareketlerine tevafuk eden serseri ve mazanne-i su’ eşhas hakkındaki 26/
Nisan/325 tarihli Kanunun “10” uncu maddesinin [Zabıtaca dai-i şübhe ahvâl ve harekâtı görülen eşhas mazanne-i su’ 
add olunur] diye muharrer fıkrası delaletiyle “11” inci maddesinin [Mazanne-i su’ olduğu tahakkuk eylediği takdirde 
…… iki sene nefy cezasıyla mücazât olunacaktır] diye muharrer fıkrası mucibince: Esad oğlu Süleyman, Süleyman 
oğlu Küçük Mehmed’in (Samsun), Hüseyin oğlu Atıf, Kör Hasan oğlu Cemil, Kör Yusuf oğlu Mehmed Asım’ın 
(Sinob), Hacı Abdullah oğlu Mehmed Şükri (Ordu) Hasan oğlu Kör Şaban (İnebolu), 
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Sakkor oğlu Yusuf (Rize), Mehmed oğlu arzuhalci Sukuti Halid (Ordu), Haytazade Mehmed Hicari, Ahmed Şükri 
oğlu Şükri (Giresun), Haytazade Abdürrezzak oğlu Kuddusi (Trabzon) vilayetlerine iki sene müddetle tagriblerine ve 
tarih-i tevkiflerinden itibaren mevkuf kaldıkları müddetin de Kanun-ı Ceza’nın “39” uncu maddesinin [Eğer mahkum-ı 
aleyh hakkında nefy cezası hüküm olunmuş ise bir günlük mevkufiyet beş günlük nefye muadil add olunur] diye 
muharrer fıkrası mucibince müddet-i mahkume-i cezalarından tenziline ve Kamil oğlu Süleyman Cerzuk ve İbrahim 
oğlu Hasan hakkında kanaat-ı vicdaniyeyi temin eden delâil-i kanuniye görülemediğinden beraetlerine vicahen ve 
müttefikan 4/1/1926 tarihinde karar verildi. 4/1/1926
 Aza Aza Reis
 Aydın Mebusu Gaziayntab Mebusu Afyonkarahisar Mebusu
 Reşid  Kılınç Ali Ali

Sıra Numarası : 8
Esas Numarası : 190/341

Halkın hissiyât-ı diniyesini tahrik eylemek suretiyle kavanîn-i devlete adem-i itaata teşvik eylemekle maznunun 
aleyhim Sultaniye kazasının Kayacık nahiyesinin Hasanoba karyesinden Bekir oğlu Durmuş Ali ile karye-i mezkureden 
Bozkırlı Ahmed’in icra kılınan muhakemelerinde: Maznunların haklarında isnad olunan ef ’ale mücaseretleri gerek 
evrak-ı tahkikiye ve istinabe talimatı suretiyle ifadeleri alınan şahitlerin şehadâtından ve zabıt varakası müfadından 
ve kendilerinin huzur-ı mahkemede vaki’ olan ikrar ve itiraflarından anlaşılmakla hareketlerine tevafuk eden Kanun-ı 
Ceza-yı Umumi’nin muaddel “64” üncü maddesinin [Fakat zikr olunan teşvikâtın bir güna eser-i fiilisi zuhur etmez 
ise muvakkat nefy cezasıyla mücazat olunur] diye muharrer fıkrası mucibince her ikisinin de tarih-i tevkifleri olan 
4/Teşrininsani/341 tarihinden itibaren üçer sene müddetle [Edirne] vilayetine tagriblerine ve mevkuf kaldıkları 
müddetin de kanun-ı mezkurun “39” uncu maddesinin [Eğer mahkum-ı aleyh hakkında nefy cezası hüküm olunmuş 
ise bir günlük mevkufiyet beş günlük nefye muadil add olunur] diye muharrer fıkrası mucibince müddet-i mahkume-i 
cezaiyelerinden icra-yı mahsubuna vicahen ve müttefikan 5/1/926 tarihinde karar verildi. 5/1/1926
 Aza Aza Reis
 Aydın Mebusu Gaziayntab Mebusu Afyonkarahisar Mebusu
 Reşid  Kılınç Ali Ali

Sıra Numarası : 9
Esas Numarası : 207/341

Hükümetin kisve-i ilmiye hakkındaki mukarreratı aleyhinde beyanâtta bulunarak halkı iğfal ve ıdlal, teceddüd ve 
inkılaba karşı daima muarız bulunarak ve memleket aleyhine çalışan şahıslarla birleşerek daima bir fikr-i melanetkarane 
takip eylediği ve ötede beride dinin kaldırılacağını söylemek suretiyle halkı isyana teşvik eylemekle maznunun aleyh 
olup 11/Teşrinisani/341 tarihinde taht-ı tevkife alınan Adana İşgal 
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Müftüsü Münir Efendi hakkında icra kılınan muhakemede: Maznunun ef ’al-i müddea bihaya mücasereti evrak-ı 
tahkikiyede ifadeleri tesbit edilen şahitlerin şehadâtından, zabıt varakası müfadından ve kendisinin huzur-ı mahkemede 
vaki’ olan ikrar ve itirafından ve hayat-ı maziyesinin de memleket için nasıl bir şahsiyet olduğuna da en bariz bir delil 
olması dolayısıyla hareketine tevafuk eden 5/Nisan/339 tarihli kanuna müzeyyel Hiyanet-i Vataniye Kanunu’nun 
birinci maddesi delaletiyle üçüncü maddesi mucibince on beş sene müddetle küreğe konulmasına ekseriyetle 5/1/1926 
tarihinde karar verildi. 5/1/1926
 Aza Aza Reis
 Aydın Mebusu Merkumun vaziyet-i sabıkasının Afyonkarahisar Mebusu
 Reşid bütün safahatına vakıf ve cephelerdeki  Ali
  bi’l-fiil ihanetin şahidiyim. 
  Bu adam memleket için daima muzırr 
  olduğuna ve ıslah-ı hal eder 
  takımdan olmadığına kani bulunduğundan
  idamı taraftarıyım
  Gaziayntab Mebusu
  Kılınç Ali

Sıra Numarası : 10
Esas Numarası : 197/341

Sivas külhanbeylerinden redaet-i ahlakiyeleriyle iştihar ve muhtelif zamanlarda zabıtaya hakaret, sirkat, 
yankesicilik, sarhoşluk, ahz ve gasb ve fiil-i şeni’ gibi seyyiât-ı ahlakiyeleriyle huzur ve asayiş-i memleketi ihlal 
eylediklerinden dolayı Heyet-i Vekile kararı ile İstiklal Mahkemesine tevdi’ olunan ve 26/Teşrinisani/341 tarihli 
gayr-ı muvakkat tevkif müzekkereleriyle taht-ı tevkife alınan Hacı Abdi zade Fahri ve rüfekası haklarında icra 
kılınan muhakeme-i vicahiye neticesinde: Maznunların isnad olunan ef ’ale mücaseretleri ve Sivas muhitinin huzur 
ve sükununu ihlalde mühim bir amil oldukları, haklarında tanzim edilen evrak-ı tahkikiye ve sicil-i adli ve zabıta-i 
mahalliyenin tanzim etmiş olduğu raporlar müfadından anlaşılmakla, hareketlerine tevafuk eden serseri ve mazanne-i 
su’ eşhas hakkındaki 26/Nisan/325 tarihli Kanunun “10” uncu maddesinin [Zabıtaca dai-i şübhe ahvâl ve harekâtı 
görülen eşhas mazanne-i su’ add olunurlar] diye muharrer fıkrası delaletiyle “11” inci maddesinin [Ve mazanne-i su’ 
olduğu tahakkuk eylediği takdirde ...... iki sene nefy cezası ile mücazât olunacaktır] diye muharrer fıkrası mucibince: 
Hacı Abdi oğlu Fahri, Rıza oğlu Seyyid Ahmed’in (Mağnisa’ya), Çil Ömer, Çapraz Kadir’in (İzmir), Ali oğlu Keçeli 
İbrahim, Edhem oğlu Ziya’nın (Aydın), Ali oğlu Ömer, Ferhad oğlu Bedir’in (Nazilli), Yusuf oğlu Hasan Hüseyin, 
Emir Ahmed oğlu Abdurrahman’ın (Isparta), Tehallı oğlu Raif, Çörekçi Seyyid oğlu Esad, Emrullah oğlu Süleyman’ın 
(Denizli) vilayetlerine iki sene müddetle tagriblerine ve tarih-i tevkiflerinden itibaren mevkuf kaldıkları müddetin de 
Kanun-ı Ceza’nın “39” uncu maddesinin [Eğer mahkum-ı aleyh hakkında nefy cezası hüküm olunmuş ise bir günlük 
mevkufiyet beş günlük nefye muadil add olunur] diye muharrer fıkrası mucibince müddet-i mahkume-i cezaiyelerinden 
tenziline müttefikan 5/1/1926 tarihinde karar verildi. 5/1/1926
 Aza Aza Reis
 Aydın Mebusu Gaziayntab Mebusu Afyonkarahisar Mebusu
 Reşid  Kılınç Ali Ali
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Sıra Numarası : 11
Esas Numarası : 56/341

“43” üncü sayfada 15 Şubat 926 tarihli zeyl-i karar vardır.
Çete teşkili meselesinden dolayı mevkuf bulunan muhacir Ali nam şahıstan esna-yı tevkifinde beray-ı 

muhafaza aldıkları mebaliği iade etmemek suretiyle vazife-i memurelerini su-i istimalden dolayı mevkufen icra edilen 
Arabsun Jandarma Takım Kumandanı iken Adana Vilayeti Merkez Bölük Kumandanlığına nakl ve tayin olunan 
Yüzbaşı Hüseyin Avni ve Bor Kazası Jandarma Takım Kumandanı Cemal Efendilerin icra edilen muhakemelerinde: 
Haklarında müşteki muhacir Ali’nin isnad ettiği ef ’ale mücaseretlerine dair kanaat-ı vicdaniye temin eder delâil-i 
kanuniye görülemediğinden beraetlerine ve muhacir Ali’nin mumaileyhima hakkında vaki’ olan isnadâtı iftira 
mahiyetinde görülmüş olduğundan kendisinin tevkifiyle bu noktadan taht-ı muhakemeye alınmasına 5/1/1926 
tarihinde müttefikan karar verildi. 5/1/1926
 Aza Aza Reis
 Aydın Mebusu Gaziayntab Mebusu Afyonkarahisar Mebusu
 Reşid  Kılınç Ali Ali

Sıra Numarası : 12
Esas Numarası : 206/341

Merkez bölüğü piyade efradından iken firar ederek şaki Şakir’e iltihak eden ve şerir-i merkum ile bir buçuk 
ay kadar dolaşarak icra-yı şekavet eylemekle maznun ve 19/Teşrinievvel/341 tarihinde taht-ı tevkife alınan Ayancık 
kazasının Ayancık karyesinden Mehmed oğlu Mehmed hakkında icra edilen muhakemede: Maznunun şekavet 
erbabından olup idama mahkum şaki Şakir’in derdesti için yapılan teşebbüsâtı şaki-i merkuma ihbar ve onunla birlikte 
icra-yı şekavet eylediği evrak-ı tahkikiyede ifadeleri tesbit edilen şahitlerin şehadâtından ve zabıt varakası müfadından 
ve kendisinin huzur-ı mahkemede müevvelen vaki’ olan ikrarından anlaşılmakla, hareketine tevafuk eden Kanun-ı 
Ceza-yı Umumi’nin “219” uncu maddesine ilave edilen zeyl mucibince ve kanun-ı mezkurun “46” ncı maddesinin 
[Eğer fiil-i asli idam …… fer’an zî-medhal olanlar on seneden aşağı olmamak üzere muvakkat kürek ...... cezası hüküm 
olunur] diye muharrer fıkrası delaletiyle on beş sene küreğe konulmasına müttefikan 6/1/1926 tarihinde karar verildi. 
6/1/1926
 Aza Aza Reis
 Aydın Mebusu Gaziayntab Mebusu Afyonkarahisar Mebusu
 Reşid  Kılınç Ali Ali

Sıra Numarası : 13
Esas Numarası : 202/341

Şirket-i Hayriyenin Tarabya gişe memuru Ahmed Efendi’yi tehdit ve Ayşe ve Fevziye Hanımlara sarkıntılık ve 
Cahid Efendi’yi darb ettikleri iddiasıyla maznunun aleyh 12/Kanunıevvel/341 tarihinde taht-ı tevkife alınan İstanbul’da 
Kocamustafapaşa’da mukim İbrahim oğlu İsmail Kemal’in icra edilen muhakemesinde: Maznunun fiil-i müddea 
bihaya mücasereti evrak-ı tahkikiyede ifadeleri tespit edilen şahitlerin şehadâtından ve zabıt varakası müfadından ve 
kendisinin huzur-ı mahkemede müevvelen vaki’ olan ikrar ve itirafından anlaşılmakla hareketine tevafuk eden Kanun-ı 
Ceza-yı
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Umumi’nin muaddel “179” uncu maddesinin [Cerh ve darb hafif olursa fail bir haftadan bir seneye habs olunur] diye 
muharrer fıkrası mucibince yirmi beş gün hapsine tarih-i tevkifine nazaran müddet-i mahkumiyetini ikmal eylemiş 
bulunduğundan tahliyesine 6/1/1926 tarihinde müttefikan karar verildi. 6/1/1926
 Aza Aza Reis
 Aydın Mebusu Gaziayntab Mebusu Afyonkarahisar Mebusu
 Reşid  Kılınç Ali Ali

Sıra Numarası : 14
Esas Numarası : 180/341

Cumhuriyet idaresinin dini kaldırdığını ve erkan-ı inkılabın dinsiz olduğunu ve Halifesiz bir memlekette oturmak 
gayr-ı caiz bulunduğu vesair beyanâtıyla dini siyasete alet ittihaz ve halkın hissiyâtını hükümet-i hazıra aleyhine tahrik 
eylemek suretiyle kavlen hıyanet-i vataniyede bulunduğundan üç yüz otuz beş senesinde karye-i mezkur ahalisinden iki 
yüz bir şahıs namına sahte senet tanzimi suretiyle Ziraat Bankasından altı bin küsur lira istikraz ve müstakrizlere tevzi’ 
etmeyerek yed-i ketmlerine geçirmelerinden dolayı hıyanetiyle lüzum-ı muhakemelerine karar verilen ve 26/Eylül/341 
tarihli tevkif müzekkereleriyle mevkuf bulunan Şeyh Şerafeddin ve rüfekası haklarında icra kılınan muhakemede: 
Maznun Şeyh Şerafeddin’in dini siyasete alet ittihaz etmek suretiyle hıyanet-i vataniyede bulunduğuna dair kanaat-ı 
vicdaniyeyi temin edecek delâil-i kanuniye görülemediğinden bu cihetten beraetine ve ihtilas meselesinden dolayı 
mevkuf bulunan Ziraat Bank memur-ı sabıkı Ahmed Hamdi, karye-i mezkure heyet-i ihtiyariyesinden imam 
Mehmed oğlu Mehmed, Muhtar Ahmed Han oğlu Hasan, Aza Ali oğlu Topal Zübeyr, Mehmed oğlu Musa hilaf-i 
hakikat şehadâttan dolayı cünha ile lüzum-ı muhakemesine karar verilen ve gayr-ı mevkuf muallim Hacı Abdullah 
oğlu Ahmed Efendilerle birlikte Burusa Adliyesince takibât yapılmakta olduğundan bu cihetten davasının mahalli 
mahkemesine tevdiine ihtilas davasına ait evraklarıyla birlikte Burusa’ya i’zamlarına müttefikan / /1/1926 tarihinde 
karar verildi. 6/1/1926
 Aza Aza Reis
 Aydın Mebusu Gaziayntab Mebusu Afyonkarahisar Mebusu
 Reşid  Kılınç Ali Ali
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Sıra Numarası : 15
Esas Numarası : 23

Cumhuriyet İdaresi aleyhinde bulunmak ve Kadıköy’ünde bazı eşhasa tecavüz ve zabıtaya hakarette bulunmak 
iddiasıyla maznunun aleyh sabıka-i mükerrere ashabından Tatar namı ile maruf Ahmed hakkında icra kılınan tedkikât 
neticesinde: Maznun-ı merkum Ahmed’in aynı cürmden dolayı Üsküdar Mahkeme-i Asliye Ceza Dairesince cereyan 
eden muhakemesi neticesinde iras-ı hasar ve polis Nazif Efendiye itale-i lisanda bulunduğundan dolayı on beş gün 
hapsine ve hususât-ı saireden beraetine dair 15/12/341 tarihinde karar verilip ve karar-ı vakiin de iktisab-ı katiyet 
eylemiş bulunmasına binaen ber-mucib-i taleb merkum hakkında tekrir-i muhakeme ve tayin-i muameleye mahal 
olmadığına müttefikan /1/1926 tarihinde karar verildi. 10/1/1926
 Aza Aza Reis
 Aydın Mebusu Gaziayntab Mebusu Afyonkarahisar Mebusu
 Reşid  Kılınç Ali Ali

Sıra Numarası : 16
Esas Numarası : 47-108 tevhid, senesi 341

Mukaddema milis zabıtanından olup Mayıs/341 evasıtında Atina’ya giderek bir ay kadar ikametten sonra 
Haziran/341 evasıtında İstanbul’a avdet eden İsmail Hakkı Efendi Atina’da bulunduğu müddet esnasında Çerkes 
Edhem’in biraderi Reşid ve Tevfik ve hempalarıyla temasında güya elde ettiği malumata istinaden hariçteki bu 
hainlerin dahilde dahi mühim faaliyette bulundukları ve esamisini zikr ettiği zevatın isim yerine muayyen numaraları 
haiz olarak salifü’z-zikr hainlerle hal-i muhaberede oldukları ve cümlesinin rical-i milliyeye su-i kasdlar icrası ve 
Teşkilat-ı Esasiye’nin ilgası hususatında müttefik kalıp mensup bulundukları teşekkül-i hafiyenin malik olduğu 
mühim mebaliğin bu maksada sarfının takarrür eylediği ve Bağdad’da, İstanbul’da ve Ankara’da merâkiz-i fiile teşkili 
takarrür ederek Çerkes Ethem’in işbu karar üzerine Bağdad’a azimet eylemiş olduğu hakkında gerek Atina Sefaretine 
ve gerek Pire Şehbenderliğine ve gerek İstanbul Polis Müdüriyetine kendi müracaatıyla vaki’ mufassal ifadât ve ihbarâtı 
üzerine maznunen ve İcra Vekilleri Heyet-i Celilesinin ol babdaki kararı üzerine mahkememize tevdi’ olunan ve 27/
Temmuz/341 tarihinde taht-ı tevkife alınarak 1 ila 12 Ağustos 341 tarihinde mabihi’l-isnad olan ceraim ile bir güna 
alaka-i maddiye ve maneviyeleri görülemediğinden dolayı tahliyeleri icra kılınan Yozgad Mebus-ı sabıkı Tatlızade 
Bahri, sabık İstanbul Mebusu Şükri, Erzurum Mebus-ı sabıkı Salih, Eskişehir Mebus-ı sabıkı Hüsrev Sami, Biga 
Mebus-ı sabıkı Hamdi, Emniyet-i Umumiye Müdüriyeti Kısm-ı Siyasi Müdir-i sabıkı Mehmedçe, sabık İttihad 
Terakki Katib-i Mesulu Midhat, Çanakkaleli Mehmed, tüccardan İstepan, Fuad, Sapancalı Hakkı, Mudanya’da çiftlik 
sahiplerinden Şükri Bey ile yine aynı tarihte taht-ı tevkife alınarak mevkuf bulunan Eskişehir Mebus-ı sabıkı Eyüb 
Sabri, Burusa Belediye Reis-i sabıkı Hasan Sami ve Karabey kazasından zürradan Rüstem, Burusa Heyet-i Mahsusa 
azasından Miralay Osman ve muhbir Milis Kumandan-ı sabıklarından İsmail Hakkı Beylerin ve Şark’da zuhur etmiş 
bulunan Kürd isyanını fırsat bilerek Kırşehir ve havalisinde de bir kıyam hazırlamak ve Cumhuriyet idarenin ilgası ve 
Erkan-ı Devletin imhası gayesini teminen şekavet ve katl-i nüfus ile maznun ve mahkum bir çok erbab- ı cinayeti hilaf-ı 
vaki’ ve hilaf-ı hakikat olarak Kuva-yı Milliye’de hizmetleri mesbuk olanlar misillü i’ta eylediği vesikalarla takibât-ı 
kanuniyeden vareste kılmak ve hapishaneden tahliye ettirmek ve âmâl-i meş’umesini mevki-i fiile koyabilmek için 
ahden şahsına bağladığı eşirra-yı merkumeden emri altında çete teşkil eylemekle maznunun aleyh olup 13/Mayıs/341 
tarihinde taht-ı tevkife alınan sabık Kırşehir Mebusu Keskinli Rıza ve maznunun aleyhimden Miralay Osman Bey’in 
zevce-i mutallakası Yemenli Fatıma Hanım’ı mumaileyh Osman Bey’in tertibâtı dairesinde ve sevk-i idaresi altında 
taammüden katl eylemekle maznunun aleyhim olup 14/Eylül/341 tarihinde taht-ı tevkife alınan ve davaları tevhiden 
rü’yet edilen Unkapanı’nda kahvecilikle müştagil Sürmeneli 
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Kör Rıfat Reis ve merkumun metresi olup 21/Eylül/341 tarihinde tevkif edilen Burusalı Hasan kerimesi Fatıma Zehra 
ve merkum Rıfat Reis’in şeriklerinden firari Hasan Kaptan bin Osman haklarında icra kılınan muhakemât neticesinde:

Maznunun aleyhimden Milis Kumandanı İsmail Hakkı’nın Mayıs/341’de ahz eylediği pasaportla güya li-ecli’t-
ticare Pire ve Atina’ya azimetle mukaddema İstanbul’da tanıdığı Yunan Devleti tebaasından Beyoğlu’nda Tatavla’da 
Apostolidis Hanında mukim madam Esterine’nin hemşiresi nezdinde ihtiyar-ı ikamet eylediği ve bu esnada mücadale-i 
milliyede devlet ve milleti aleyhinde malum olan harekât-ı ihanetkaranelerinden dolayı Türk vatandaşlığından ıskat 
ve vatana avdetleri men’ kılınmış olan Çerkes Ethem’in biraderi Reşid ve Tevfik ile temas ederek eşhas-ı merkume ve 
hempalarının Türkiye’de şuriş ve ihtilal ikaı suretiyle idare-i hazırayı ilga için teşkil ettikleri hafi cemiyetin azalığına 
kendisinin de ithal edilmiş olduğuna ve dahil-i memlekette bulunup esamisi zikir edilen zevat ile Atina teşkilatı 
arasında vasıta-i muhabere olmak vazifesinin kendisine tevdi’ edildiğine dair gerek Şehbenderliğe gerek İstanbul Polis 
Müdüriyetine malumat i’ta eylemiş ve tertibât-ı fesadkarane hakkında ihbarâtta bulunmuş ise de makamât-ı resmiyeye 
vaki’ olan şu müracaatının bir taraftan devleti baziçe ederek güya hizmetine mukabil nakdi mükafat elde etmek ve diğer 
taraftan bir takım erbab-ı namusu bu suretle lekeleyerek memlekete nifak sokmak ve bi’n-netice Atina’da kendisinin 
temasta bulunduğu Çerkes Edhem ve biraderleriyle hempalarının âmâl ve makâsıt-ı hainanelerini hiz-i husule getirmek 
gayesine matuf pek iblisane bir plan takip eylediği ve hin-i derdestinde üzerinde zuhur eden ve metresinin akrabaları 
tarafından yazılan mektupların meal ve mündericatı ve hanesinde icra edilen mu-şikâfâne ve mütemadi taharriyât 
neticesinde zuhur edip Çerkez Reşid’in delaletiyle Yunan Erkan-ı Harbiye-i Umumiye Dairesi ve Hariciye Nezareti 
ile hal-i temasta bulunmuş olduğunu isbat eden vesâik-i resmiye ve muhtelif zamanlarda vermiş olduğu malumâtın 
külliyen yekdiğerine mübayin olması, ahvâl-i hususiye ve şahsiyesiyle hayat-ı maziyesinin kendisinin mahiyet-i 
ahlakiyesi hakkında itimad telkin edebilecek şekilde olmaması, merkumun ihbarât-ı vakıasının tamamen meşkuk ve 
müşevveş makâsıd tahtında icad edilen müfteriyâttan ibaret olduğu kanaatini tevlid ve tahkim eylemiş;

Ve diğer maznun Heyet-i Mahsusa azasından Miralay Osman Bey’in ise 15/Haziran/341 tarihinde Atina’dan 
İstanbul’a avdet ve 13/Temmuz/341 tarihinde Burusa’ya azimet eden merkum İsmail Hakkı ile evvela suret-i umumiye 
ve aleniyede ba’dehu sureti hususiyede hafi olarak görüştüğü ve işbu mülakatın ancak Türkiye Rical-i Hükümeti 
aleyhinde yapılacak su-i kasd ve icraatı hakkında olduğunu merkum İsmail Hakkı’nın an-muhakemetin mumaileyh 
muvacehesinde tekrar eylemesi, Osman Bey’in inkarına rağmen istima’ kılınan şuhûdun, Osman Bey ile merkum İsmail 
Hakkı’nın yalnızca kalarak görüştüklerini teyid eylemelerini ve idare-i hazıra aleyhinde bazı teşkilata bi’l-fiil teşebbüs 
eylemiş bulunan Keskinli Rıza ile İstanbul’da Meserret Oteli’nde mukarrerât-ı müşterekeye müntehi müzakerâta girmiş 
olması ve kezalik Keskinli Rıza’nın hatt-ı hareketini aynen takip ile mücadele-i milliyede hizmetleri sebk etmemiş olan 
erbab-ı şekavet ve ciyanetten mahkumlara tevzi edilmek üzere açık kart şeklinde imzalı vesâik tertib eylemiş olması, 
mumaileyhin memlekette şuriş ve fesad ihdasını istihdaf eden bir yola girdiğini ibraz eylediği gibi zevcesinin Yemen’de 
vuku’-ı vefatı üzerine taht-ı nikahına alarak Bolu ve Havalisi Kumandanlığı esnasında tatlik eylediği Yemenli Fatıma 
Hanım’ın iki çocuğuna ait nafakayı i’ta etmemesi dolayısıyla bir sene mukaddem aleyhine ikame eylediği davada 
ayda otuz lira nafaka te’diyesine mahkum edilmiş olmasından muğber olarak mezburenin izale-i vücudunu teminen 
tertibât-ı lazimeye tevessül eylemesi ve bu cümleden olarak vaktiyle maiyetinde bulunan ve düşmanla teşrik-i mesai 
eylemekten Divan-ı Harbce maznun ve mevkuf iken Kuva-yı Milliyede hizmeti olduğundan bi’l-bahis vermiş olduğu 
vesika ile takibât-ı kanuniyeden azade bıraktırdığı ve hatta 317-318 tevellüdlü olup hizmet-i fiiliye-i askeriyelerini ifa 
etmeleri icab eden birçok eşhasa mücadele-i milliyede
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hizmette bulunduklarına dair para mukabilinde vermek üzere bir çok vesika i’tasıyla devletin kuva-yı askeriye ve 
muntazamasını zaafa uğratarak menafi’-i maddiyesini de temin eylemekte olması dolayısıyla herbâr emrine amade 
bulundurduğu eşirra-yı meşhureden İstanbul’da Unkapanı’nda kahvecilikle müştagil Kör Rıfat Reis nam şahıs 25/
Mayıs/341 tarihinde İstanbul’a gelerek tarih-i avdeti olan 5/Haziran/341 tarihine kadar misafir kaldığı Hendek 
Oteli’ne celb ile mezbure Yemenli Fatıma Hanım’ın itlafı hakkında mukaddema Burusa’daki müteaddid mülakatlarda 
kararlaştırdıkları tertibâta ilaveten hadise-i katlin tarz ve suret-i ika’ına mütedair son talimatı dahi müştereken taht-ı 
karara aldığı, kendisinin inkarına mukabil Kör Rıfat’ın samimi bulunduğu Osman Bey’e vesika almak ve görüşmek 
üzere Burusa’ya gittiği zaman tertib ve tesbit ettiklerini ve bi’l-ahire Osman Bey’in İstanbul’da Hendek Oteli’nde 
bulunduğu esnada son mükaleme ve müzakere ve tertibâtta bulunduklarını sarahaten ikrar eylemiş bulunması;

Ve maznun Kör Rıfat’ın da eskiden beri tanıdığı ve kendisine bir çok ahvâlde muaveneti sebk eden ve bi’l-
hassa düşmanla teşrik-i mesai maddesinden Divan-ı Harbce mevkuf iken vermiş olduğu vesika ile kendisini takibât-ı 
kanuniyeden vareste kılan Osman Bey ile görüşmek ve bazı rüfekasına Kuva-yı Milliye’deki hizmetlerinden bi’l-
bahis vesika almak üzere Burusa’ya gittiğinde ve mumaileyh Osman Bey’in İstanbul’da Hendek Oteli’nde zevce-i 
mutallakasının izale-i vücudu hakkındaki teklifât ve tertibât-ı mahsusasını ve yakalanacak olursa bile bu defa da 
pençe-i kanundan kurtulacağı vaadine kapılarak evvela tanımadığını beyan ve inde’l-vaciha Şehzadebaşı’nda peyda-yı 
münasebet eylediğini ve metres tuttuğunu ikrar eylediğini Burusalı Fatıma namında ki alufteyi Osman Bey’den adresini 
aldığı zevce-i mütallakası Yemenli Fatıma Hanım’ın hanesine kiracı sıfatıyla yerleştirerek maktule-i mağdurenin ahvâl 
ve hayat-ı hususiyesini tarassud ettirerek suret-i ikaı katli teshil edecek malumât-ı lazimeyi bi’l-istihsal Yemenli Fatıma 
Hanım’ı 7/Haziran/341 Pazar günü İcra Dairesinde nafakaya müteallik işini takib gideceğini ve zaman-ı avdetini 
öğrendikten sonra rüfekasından Sürmeneli Hasan Kaptan ile birlikte Fatih Parkı civarında Unkapanı’na inecek 
caddedeki yangın yerinde mezburenin yolunu beklediklerini ve geç vakit avdet eden mezburenin üzerine saldırarak bir 
laz bıçağıyla kalbine üç defa saplamak suretiyle cerh ve katl eylediklerini ve hadise-i katlin suret-i zaman ve mekan-ı 
ikaı ve alet-i katli nereye atmış bulunduğu hakkında vukuât ve hadisâta tamamen mutabık tafsilât i’tası suretiyle vaki’ 
itirafât-ı sarihası ve Kör Rıfat’ın hadise-i katlden dolayı taht-ı tevkife alındığından haberdar olan Hasan Kaptan’ın 
memâlik-i ecnebiyeye firar eylemiş bulunması;

Ve diğer maznune Burusalı alufte güruhundan Fatıma’nın da Rıfat Kaptan’ın metresi olduğunu ve kendisi 
Cibali fabrikasına girmek teşebbüsünde bulunduğundan dolayı mezkur fabrikaya yakın bir mahalde bulunan Yemenli 
Fatıma Hanım’ın hanesini, hane kirası Kör Rıfat Kaptan tarafından te’diye edilmek suretiyle kiracı sıfatıyla girdiğini ve 
bu müddet esnasında da Rıfat’la münasebâtının temadi eylediğini ve hadise-i katlden sonra Rıfat’la birlikte Hacıkadın 
civarında bir hanede oturmakta olduğunu ve Kör Rıfat’ın hane sahibesi hakkında muhtelif zamanlarda kendisinden 
malumât almış ve hatta beraberce gezmeyi kabul ettirmesi hakkında ısrarda bulunmuş olduğunu ifade etmiş ve gerçi 
mezburenin takip edilmekte ve katli etrafında bir tertib-i mahsus hazırlanmakta olduğunu bilemediğini söylemiş 
ise de ilk isticvabında Rıfat Kaptan’ı tanımadığını beyan eylediği halde bi’l-ahire metresi olduğunu ve münasebât-ı 
sairesini ve maktule hakkında teati-i malumâtını itiraf eylemesi, Fatıma Hanım’ın katlinden dolayı İstanbul zabıta ve 
adliyesince yapılan tahkikât ve tedkikât-ı kanuniye esnasında ahz olunan bu cihetleri külliyen meskut bırakması ve 
hadise-i katlden sonra izlerini gaib ettirmek maksadıyla aher bir haneye Kör Rıfat’la tanıştıklarının tebeyyün etmesi 
ve Yemenli Fatıma Hanım’ın 
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hadise-i katlin vukuu günü sokağa çıkacağı ve nerelere gideceği ve hangi tarikle avdet edeceği ancak ve yalnız kendisince 
malum bulunduğu halde Kör Rıfat ve Hasan Kaptanların bundan malumâtdâr olarak ve mezburenin yolunu o suretle 
bekleyerek katli ika’ eyledikleri ve bi’n-netice mezburenin de katl de fer’an zî-medhal bulunduğu ifadât-ı istintakiye ve 
huzur-ı mahkemedeki beyanâtıyla anlaşılması;

Ve maznun-ı diğer Keskinli Rıza’nın da Şark’ta zuhur eden Kürd isyanı hengamında Kırşehir ve havalisinde 
dahi bir kıyam vukua getirmek ve Reis-i Cumhur Hazretleriyle Rical-i Hükümeti dağa kaldırmak ve teşkilât-ı 
hazıra-i hükümeti ilga eylemek gayesiyle bir çok erbab-ı cinayeti hapishaneden tahliye ettirmek suretiyle çeteler 
teşkiline giriştiği ve Ankara’ya müsellah kuvvetlerle taarruz etmek maksadıyla teşkilata devam eylediği evrak-ı dava 
miyanında mevcut vesâikin elde edilmesi bu hususta istima’ kılınan şuhûdun şehadâtı delaletleriyle vasıl-ı mertebe-i 
sübut olduğundan bunlardan İsmail Hakkı’nın hareketine tevafuk eden Hıyanet-i Vataniye Kanunu’nun [İsyana 
iştirak etmeyen eşhas hakkında li-garazin isnadâtta bulunanlar isnad ettikleri cürmün cezasıyla mücazât olunurlar] 
diye muharrer onuncu ve mezkur manunun muaddel birinci maddeleri delaletiyle ikinci maddesinin [Bi’l-fiil hıyanet-i 
vataniyede bulunanlar salben idam olunur......] diye muharrer fıkra-i ulasına ve Miralay Osman Bey’in azam-ı cürmü 
bulunan zevce-i mutallakası Yemenli Fatıma Hanım’ın taammüden katlinde hemfiil olduğundan silk-i askeriden 
tardıyla Kanun-ı Ceza’nın “45” inci maddesinin [Eşhas-ı müteaddide bir cinayet veya cünhayı müttehiden ika’ eder 
veyahut ef ’al-i müteaddideden mürekkeb olan bir cinayet veya cünhada bir takım eşhastan her biri cürmün husulü 
maksadıyla ef ’al-i mezbureden birini veya bir kaçını icra eyler ise eşhas-ı mezkureye hemfiil denilir ve cümlesi fail-i 
müstakil gibi mücazat olunur] diye muharrer olan fıkra-i evvelisi delaletiyle kanun-ı mezkurun [Taammüden bir şahsı 
katl eden…… kimse idam olunur] diye muharrer olan “170” inci maddesine ve Kör Rıfat ile firari Hasan Kaptan’ın 
kezalik mezkur kanunun “170” inci maddesine tevfikan ve Hasan Kaptan’ın gıyabında olmak üzere idamlarına ve 
Hasan Kaptan’ın hukuk-ı medeniyeden ıskatıyla emvalinin haczine ve Keskinli Rıza’nın da hareketine tevafuk eden 
Kanun-ı Ceza-yı Umumi’nin [Türkiye Cumhuriyeti’nin Teşkilat-ı Esasiye Kanunu’nu tamamen veya kısmen tebdil 
veya ilgaya ve kanun-ı mezkura tevfikan teşekkül eden …… cebren teşebbüs edenler idam olunur] diye muharrer “55” 
inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları delaletiyle [bâlâda muharrer “55” inci ve “56” ıncı maddelerde beyan olunan 
fesadlardan birini bir takım eşhas müctemian icra eder yahut icrasına tasaddi eylerlerse ol cemiyete dahil bulunanlardan 
asıl reis ve muharrik-i mefsedet olanlar her nerede tutulur ise idam olunur] diye muharrer olan muaddel “57” nci 
maddesinin fıkra-i ulasına tevfikan kezalik idamına ve mezbure Yemenli Fatıma Hanım’ın keyfiyet-i katlinde fer’an 
zî-medhal olduğu tahakkuk eden alufte Fatıma Zehra’nın da Kanun-ı Ceza’nın 170’inci maddesi delaletiyle 45’inci 
maddesinin fıkra-i mahsusasına tevfikan on sene küreğe vaz’ına 10/1/926 ve mevkuf bulunan Eyüb Sabri, Hasan Sami, 
Karacabeyli Rüstem Beylerle mukaddema tahliye edilmiş bulunan sabık mebuslardan Bahri, Salih, Şükri, Hüsrev Sami, 
Hamdi, çiftlik sahibi Şükri, Mehmedçe, Midhat, tüccardan İstepan, Fuad, Sapancalı Hakkı ve Çanakkaleli Mehmed 
Beylerin mabihi’l-isnad olunan ef ’ale mücaseretlerine dair hiç bir delil ve emare-i kanuniye bulunmayıp masumiyetleri 
tebeyyün ettiğinden mumaileyhimin de beraetlerine 10/Kanunısani/926 tarihinde müttefikan karar verildi. 10/1/1926
 Aza Aza Reis
 Aydın Mebusu Gaziayntab Mebusu Afyonkarahisar Mebusu
 Reşid  Kılınç Ali Ali
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Sıra Numarası : 17
Esas Numarası : [184]

Aziziye’nin Demircili karyesinden İsa oğlu Osman ve validesi Fatıma’nın 31-1/Haziran/341 Pazartesi gecesi 
müsellehan ve müctemian hanesini basarak suret-i cebriyede emval ve nukûdunu sirkat ve kendilerini katle teşebbüs 
ve Kaldırım karyesinden Bayram oğlu Ömer Ağa’nın hanesinden eşyalarını sirkat ve kendilerini derdest etmek üzere 
takip eden jandarma müfrezesine silah istimal ederek müfreze efradından Aziziye Bölüğü süvari jandarma efradından 
Süleyman oğlu Hasan’ı katl eden şaki Ali Çavuş ve Gökmen İzzet ve rüfekası ile şaki-i merkumâna yataklık eyledikleri 
iddiasıyla maznunun aleyhim olup 7/Haziran/341 tarihinde taht-ı tevkife alınan Aziziye’nin Demircili karyesinden 
Hasan oğlu Kıldolak Mehmed, Sivrihisar’ın Ayvalı karyesinden Tosun oğlu Hüseyin, biraderi değirmenci Ali Usta ve 
Çeltik karyesinden olup mevkufiyeti esnasında firar eden Fener Ali ve gayr-ı mevkuf Çeltik karyesinden Nebi oğlu 
Çakmak Ali, Hacı Ömer Bey ve mahdumu Halil, Kaldırım karyesinden Ali oğlu Hacı Mehmed, Hacı Kadir oğlu 
Mehmed Ali ve Hacı Kadir oğlu Kadir, çobanı Hasan Hüseyin, Veysel bin Hüseyin, Hacı Hüseyin oğlu İbrahim, Hacı 
Mehmed oğlu Hüseyin Çavuş, Küçükhasan karyesinden Hacı Ömer Bey, çobanı Ömer oğlu Osman, Abdil oğlu Kadir, 
Hasan oğlu Alicik, Sivrihisar’ın Günyüzü nahiyesinden İbrahim oğlu Mehmed Emin, Halil oğlu Kadir, Mercanlı 
karyesinden Mehmed oğlu Hasan Hüseyin, Adakasım karyesinden Seyyid Gazi oğlu İsmail, Molla zevcesi Aişe Dudu 
ve Piribeyli karyesinden Tatar oğlu Bayram haklarında tevhiden icra kılınan muhakemede: Maznunlardan Kıldolak 
Mehmed, Tosun oğlu Hasan, Fener Ali, Şaki Ali Çavuş ve Gökmen İzzet’in müştereken, Demircili karyesinden 
İsa oğlu Osman ve validesi Fatıma’nın hanesinden leylen ve müsellehan ika’-ı sirkat ve kendilerini katle teşebbüs 
ettikleri ve değirmenci Ali Usta’nın da maznun-ı merkumûnu işbu cürmün ikaına teşvik ve esbabını teshil eylediği ve 
bunlardan Fener Ali, Gökmen İzzet ve Ali Çavuş’un kendilerini takibe gelen jandarmalarla müsadere ederek efraddan 
Süleyman oğlu Hasan’ı katl eyledikleri evrak-ı istintakiyede ifadeleri mazbut şuhûdun şehadâtından, zabıt, keşif 
varakaları müfadından ve diğer maznunların huzur-ı mahkemede vaki’ ikrarlarıyla anlaşılmış ve fakat merkumûndan 
Şaki Ali Çavuş, Gökmen İzzet’in bi’l-müsademe meyyiten istisal eyledikleri evrak-ı dava miyanında mevcut tezkere 
ve telgrafnamelerden anlaşılmış olmakla her ikisi hakkındaki hukuk-ı umumiye davasının sukutuna ve vadi-i firarda 
bulunan Fener Ali’nin azam-ı cürmü itibarıyla hareketine tevafuk eden Kanun-ı Ceza’nın “45” inci ve “219” uncu 
maddesi zeyl-i muaddelinin [Müsellah oldukları halde dağlara ve kırlara çıkarak ilah …… ve bu yolda adam öldürmüş 
bulunanlar idam olunur] diye muharrer son fıkrası mucibince gıyaben idamına ve hukuk-ı medeniyeden ıskatıyla 
emvalinin haczine ve Kıldolak Mehmed ve Tosunoğlları’ndan Abdullah oğlu Hasan’ın leylen ve müsellehan ika’-ı 
sirkattan hareketlerine tevafuk eden Kanun-ı Ceza’nın “221” inci maddesinin [Hırsızlık muamele-i şedide icrasıyla 
ilah…… vuku’ bulmuş ise mütecasir olanlar muvakkatan küreğe konulurlar] diye muharrer fıkrası mucibince onar sene 
küreğe konulmalarına ve işbu fiilde fer’an medhaldar olduğu sabit olan Tosunoğulları’ndan Abdullah oğlu Ali Usta’nın 
Kanun-ı Ceza’nın “221” inci maddesi delaletiyle “45” inci maddenin fıkra-i mahsusasına tevfikan yedi sene küreğe 
konulmasına ve kezalik fer’an zî-medhal olmakla maznunun aleyhim ve gayr-ı mevkuf Akşehir’in Çeltik karyesinden 
Nebi oğlu Çakmak Ali, Hacı Ömer Bey ve mahdumu Halil, Kaldırım karyesinden Ali oğlu Hacı Mehmed, Hacı Kadir 
oğlu Mehmed Ali ve Hacı Kadir oğlu Kadir, çoban Hasan Hüseyin, Veysel bin Hüseyin, Hacı Hüseyin oğlu İbrahim, 
Hacı Mehmed oğlu Hüseyin Çavuş, Küçükhasan karyesinden Hacı Ömer Bey, çobanı Ömer oğlu Osman, Abdil oğlu 
Kadir, Hasan oğlu Alicik, Sivrihisar’ın Günyüzü karyesinden Molla İbrahim oğlu Emin, Halil oğlu Kadir, Mercanlı 
karyesinden Mehmed oğlu Hasan Hüseyin, Adakasım karyesinden Seyyid Gazi oğlu İsmail, Molla zevcesi Aişe Dudu 
ve Piribeyli karyesinden Tatar oğlu Bayram nam eşhasın 
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cürm-ı müddea biha ictisarları hakkında kanaat-ı vicdaniyeyi temin eder delâil-i kanuniye görülemediğinden 
beraetlerine müttefikan /1/1926 tarihinde karar verildi. 10/1/1926
 Aza Aza Reis
 Rize Mebusu Gaziayntab Mebusu Afyonkarahisar Mebusu
 Ali  Kılınç Ali Ali

Sıra Numarası : 18
Esas Numarası : 128/341

Esna-yı seferberlikte vazife-i memuriyetlerini su-i istimal eylediklerinden dolayı maznunun aleyhima olup 
li-ecli’l-muhakeme Ankara İstiklal Mahkemesine sevk olunarak 2/Eylül/341 tarihinde gayr-ı muvakkat tevkif 
müzekkeresiyle taht-ı tevkife alınmış ve 19/Teşrinisani/341 tarihinde gayr-ı mevkuf olarak muhakemesi icrasına karar 
verilerek tahliye edilmiş olan Mersin Ahz-ı Asker Şubesi Riyasetinden açıkta Binbaşı Arif ve mezkur 2/Eylül/341 
tarihinde taht-ı tevkife alınarak el-yevm mevkuf bulunan mezkur şube hesap memur muavini Fahreddin Nazım Efendiler 
haklarında icra kılınan muhakeme neticesinde: Maznunun aleyhimâdan hesap memur muavini Fahreddin Nazım 
Efendi’nin yoklamada hiç bir vukuata müstenid olmaksızın fazla efrad ve hayvanât göstermek ve gelen ilmühaberlerde 
müstahak-ı iaşe gösterilen efradı gününden evvel yoklamaya idhal eylemek ve bazı efradı terhisten sonra yoklamadan 
düşmek ve Silifke Şubesinden amedi işaretiyle muhayyel ilmühaberleri üzerine bir takım efradı dahil-i jurnal etmek, 
ilmühaber olmaksızın külliyetli efrad ve hayvanâtı rakamlar üzerinde oynayarak yoklamaya zam veya tenzil etmek ve 
bi’l-hassa üç yüz kırk bir senesinde yoklamanın istinad etmesi icab eden inzibat zabitinin yevmiye mevcut pusulalarını 
inkar ve ihfa eylemek ve tabelalarda beher nefer için fazla miktarda mevadd-ı iaşe göstermek suretiyle tabla masrafını 
tezyid ve su-i istimal esbabını ihzar eylemek ve tabla muhteviyatını tamamen efrad ve hayvanâta yedirmemek ve 
tabela muhteviyatının sarf edilip edilmediğinin tedkikine esas olabilecek kiler pusulalarıyla et senedâtını vekil-i harçla 
bayilerin hesabını rü’yet ettikten sonra imha ettiğinden bahisle ibraz etmemek ve tedkikata esas olacak mezabıt-ı 
adiye ve senedât-ı yevmiye kaydı gibi kuyudâtı tutmamak veya imha eylemek ve mübayaatı şahs-ı vahidle yaparak 
birçok kalemleri piyasa fiyatından yüksek fiyatlarla mübayaa etmek veya edildiğini göstermek ve mechul bazı eşhastan 
mübayaa yapılmışçasına evrak-ı tahkikiye tanzimiyle emvalden parasını almak, hakiki makbuzlardan bazılarında 
mübayaa fiyatını miktar-ı hakikisinden yüksek göstermekle beraber mübayaa olunan miktarı dahi tezyid suretiyle bir 
kısım parayı derceb etmek ve iaşe ettikleri efradı kafi derecede gıdalandırmamak gibi azim bir su-i istimalâta koyularak 
şubenin üç yüz kırk ve kırk bir seneleri hesabâtında beş bin beş yüz yetmiş üç lira on dokuz kuruş açık zuhur etmesinde 
amil bulunduğu anlaşılmış ve diğer maznun Binbaşı Arif Efendi’ye gelince: Mumaileyhin de katib Fahri Efendi’nin 
fail ve müsebbibi olduğu su-i istimal ve ihtilasata iştirak ve alakasına kanaat-ı vicdaniye hasıl olmamakla beraber bu 
babdaki vazifesini usul ve teamül-i askeriye itbaen icra etmediği heyet-i tahkikiye-i askeriyenin mahallinde ariz ve 
amik icra eylediği tahkikatı müş’ir fezlekesi ve Müdafaa-i Milliye Vekaletinin Tedkik ve Teftiş Dairesinin netice-i 
tedkikâtından
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hasıl olan rü’yet-i hesabât cetvel ve raporları mündericatı ve evrak-ı saire müeddasından anlaşılmış olmakla katib Fahri 
Efendi’nin işbu su-i istimal neticesi olarak ihtilasından dolayı hareketine temas eden Askeri Ceza Kanunu’nun “160” 
ıncı maddesi mucibine silk-i askeriden tardıyla on sene müddetle küreğe vaz’ına ve Binbaşı Arif Efendi’nin de kanun-ı 
mezkurun “102” inci maddesinin ikinci fıkrasına tevfikan taht-ı tevkifte bulunduğu altmış sekiz günün ceza-yı kafi 
addiyle tahliyesine Tedkik ve Teftiş Dairesinin netice-i hesabâtını mübeyyin 22 Haziran 341 tarihli cetvelde muharrer 
olduğu vechle tahakkuk eden ve edecek olan mebaliğin ale’l-usul heyet-i mesuleden tazminine müttefikan 9/1/926 
tarihinde karar verilerek tefhim kılındı. 9/1/1926
 Aza Aza Reis
 Rize Mebusu Gaziayntab Mebusu Afyonkarahisar Mebusu
 Ali  Kılınç Ali Ali

Sıra Numarası : 19
Esas Numarası : 10

İstanbul Feriköyü’nde Ahmed Selim’in hanesine taarruz ve emval-i menkulesine iras-ı hasar ve merkumu 
tehdit ve zabıta memurlarına muhalefet ve tefevvühatta bulunmak maddelerinden dolayı maznunun aleyhim olup 
İstiklal Mahkemesine tevdiileri Heyet-i Vekile-i Celile kararı iktizasından bulunmakla evrak-ı davaları Müddei-i 
Umumilik Makamının 11/1/1926 tarihli iddianamesiyle tevdi’ ve irsal olunan Feriköyü’nde Camiişerif sokağında üç 
numaralı haneden Ali oğlu Feyzullah ve mahalle-i mezkurenin Deveci sokağında altmış sekiz numaralı hanede İlyas 
oğlu Rasim ve Şişli’de Mecidiyeköyü’nde üç numaralı hanede Hüsni oğlu Nazmi ve Ayasofya’da Yeşildirek’te mukim 
Mustafa oğlu Yaşar ve Feriköyü’nde Baruthane civarında üç numaralı hanede Selim oğlu Ahmed haklarındaki evrak-ı 
tahkikiye mütalaa ve tedkik olunarak icabı müzakere olundu: Merkumûnun isnad olunan cürmlerden dolayı İstanbul 
Müstantikliğince haklarında tahkikat-ı istintakiye icrasıyla 6/Kanunıevvel/341 tarihinde men’-i muhakemelerine karar 
verildiği ve karar-ı vakiin iktisab-ı katiyet eylediği, dosya miyanında mevcut evrak-ı tahkikiyenin tedkikinden nümayan 
olduğundan ber-mucib-i taleb haklarında tekrir-i muhakeme ve tayin-i muameleye mahal olmadığına ve İstanbul Polis 
Müdüriyetinin zabıtaya hakaret ef ’ali hakkındaki müstantiklikçe bir güna tedkikâtın adem-i ifası dolayısıyla verilen 
men’-i muhakeme kararının muvafık-ı kanun olamadığına mütedair tezkeresi delâil-i cedide mahiyetinde add ve 
telakki olduğu surette muktaziyât-ı kanuniyesinin ifası zımnında ol babdaki evrak-ı tahkikiyenin İstanbul Mahkeme-i 
Asliye Müddei-i Umumiliğine tevdi’ ve irsaline müttefikan /1/1926 tarihinde karar verildi. 11/1/1926
 Aza Aza Reis
 Rize Mebusu Gaziayntab Mebusu Afyonkarahisar Mebusu
 Ali  Kılınç Ali Ali
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Sıra Numarası : 20
Esas Numarası : 162/341

[Zeyli 60’ıncı sayfaya kayıt edilmiştir.]
30-31/Ağustos/341 gecesi Düzce ile Hendek arasında Posta arabasının yolunu Sarıbayır nam mevkide 

müsellehan kat’-ı tarik ile postayı soymak ve yolculardan Bolu’nun Debbağlı mahallesinden diş tabibi Ahmed Haşim, 
bolu katib-i adli Necati, posta sürücüsü Emin oğlu Hüseyin ve rüfekasının nukûd ve eşyalarını ahz ve gasb eyledikleri 
iddiasıyla maznunun aleyhim olup icra vekilleri Heyet-i Celilesinin ol babdaki kararı üzerine mahkememize tevdi’ 
olunmuş ve 17/Eylül/341 tarihinde gayr-ı muvakkat tevkif müzekkereleriyle taht-ı tevkife alınmış bulunan Akçaşehir 
nahiyesinin Beşir karyesinden ve asker firarilerinden Hüseyinbayraktaroğulları’ndan Mahmud oğlu Osman, Düzce’nin 
Gürcühüseyinağa karyesinden Topçuoğulları’ndan Süleyman oğlu Şükri, biraderi Mustafa, Düzce’nin Hacıaliler 
karyesinden Fehmi Bey Çiftliği’nde mukim Ordu’nun Perşembe nahiyesinden Mahmudoğulları’ndan Ruşen oğlu 
Ahmed ve Düzce’nin Gölormanı karyesinden İbrahim oğlu Şuayb ve Düzce’nin Hamamüstü Gürcü karyesinden 
Receboğulları’ndan Abdullah nam eşhas ile maznunun aleyhim merkumûndan Mahmud oğlu Osman’ın itirafâtına 
nazaran mezkur posta soygunundan bir kaç gün sonra Akçaşehir’in Kisekilise [Gebekilise] Hüseyinağa karyesinden 
Ali oğlu Mehmed Sabri, Hurşid oğlu değirmenci Ahmed oğlu Mehmed ve sairenin mısır sayvanlarını basarak leylen 
ve müsellehan nukûd ve esliha ve eşyalarını ahz ve gasb eyleyen el-yevm Bolu Müretteb Cinayet Mahkemesinde 
muhakemeleri cereyan eden ve 6/Teşrinievvel/341 tarihinde Düzce Müstantikliğince taht-ı tevkife alınan Lahna’nın 
Gürcü köyünden Tahir oğlu Behlül ve Haşim oğlu Tevfik ve Hüseyin oğlu Murad ve Demirakça [Demiraçma] 
karyesinden Bekir oğlu Ahmed ve aynı fiilden maznunen 15/Eylül/341 tarihinde kezalik taht-ı tevkife alınmış 
bulunan Akçaşehir’in Sarıerentilik karyesinden Ali oğlu İsmail Vecihi, korucusu Mehmed oğlu Abdullah ve Ömer 
oğlu Hakkı ve üç yüz kırk bir senesi kanunısanisinin dördüncü gecesi Karasu nahiyesinin Melek [Melen] karyesinden 
Mestanzade Cemal Bey’in dükkanının leylen kilidini kırmak ve anahtar uydurmak suretiyle eşya-yı malumesini sirkat 
eylemekle kezalik maznun Haşim oğlu Tevfik ve Tahir oğlu Behlül ve firari Sabit oğlu Osman ve mezkur posta 
soygununda malumatdar olduğu tedkikat neticesinde taayyün eden maznunun aleyhimden Behlül’ün büyük biraderi 
Tahir oğlu Ahmed’in tevkifiyle dahil-i dava edilerek cümlesinin 28/Kanunıevvel/341 tarihli kararla tevhiden icra 
kılınan muhakemeleri neticesinde: Maznunun aleyhim merkumûndan Mahmud oğlu Osman, Tahir oğlu Behlül, 
Haşim oğlu Tevfik ve Hüseyin oğlu Murad ile Demirakça karyesinden Bekir oğlu Ahmed’in 30-31/Ağustos/341 
gecesi Düzce, Hendek postasının yolunu kat’ ile müsellehan postayı ve yolcuların nukûd ve eşyasını ahz ve gasb ve 
7/Eylül/341 tarihinde de Akçaşehir’in Gebekilise Hüseyinağa karyesinden Ali oğlu Mehmed Sabri ve rüfekasının 
mısır sayvanlarını kezalik müsellehan basarak nukûd ve eşyalarını ve eslihalarını ahz ve gasb eyledikleri ve kezalik 
merkumûndan Tahir oğlu Behlül, Haşim oğlu Tevfik’in firari Sabit oğlu Osman maan Melek [Melen] karyesinde 
Mestanzade Cemal Bey’in dükkanından leylen kilit kırmak suretiyle eşyasını sirkat eyledikleri zabıt ve keşif varakaları 
ve suret-i cereyan-ı tahkikat ve muhakemâta inzimam eden maznunların bir kısmının huzur-ı mahkemede suret-i 
vazıha ve sarihada vaki’ olan ikrar ve itirafâtı delaletiyle sabit olmuş olduğundan, bunlardan asker firarisi Mahmud 
oğlu Osman ile Tahir oğlu Behlül’ün taaddüd-i fiili ile ika’-sirkatte ve ahz ve gasbdaki hal ve vaziyetlerinin sebeb-i 
şiddet addiyle Kanun-ı Ceza’nın “219” uncu maddesinin zeyli muaddelesine tevfikan on beşer sene ve Haşim oğlu 
Tevfik, Hüseyin oğlu Murad, Demirakça karyesinden Bekir oğlu Ahmed’in kezalik aynı maddeye tevfikan onar sene 
ve firari Sabit oğlu Osman’ın da Mestanzade Cemal Bey’in dükkanından kilit kırmak suretiyle sirkattan mezkur “218” 
inci maddeye tevfikan ve gıyaben beş sene küreğe konulmalarına ve ef ’al-i müddea bihaya mücaseretleri hakkında 
kanaat-bahş-ı vicdan olacak delâil ve emarât-ı kanuniye hasıl olamayan Düzceli Topçuoğulları’ndan Süleyman oğlu 
Şükri, biraderi Mustafa, Ruşen oğlu kayıkçı Laz Ahmed, Gölormanı’ndan İbrahim oğlu Şuayb, Receboğulları’ndan 
Abdullah, Akçaşehirli 
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Ali oğlu İsmail Vecihi, korucu Mehmed oğlu Abdullah ve Ömer oğlu Hakkı ve Behlül’ün büyük biraderi 
Ahmed’in beraetlerine ve sebeb-i ahere binaen mevkufiyetleri olmadığı surette tahliye-i sebillerine ve eşya-yı cürmiyeden 
olup emanet defterinin “76” sıra numarasına mukayyed esliha ve eşyanın müsaderesine 12/1/1926 tarihinde müttefikan 
karar verildi. 12/1/1926
 Aza Aza Reis
 Aydın Mebusu Gaziayntab Mebusu Afyonkarahisar Mebusu
 Reşid Kılınç Ali Ali

Sıra Numarası : 21
Esas Numarası : 9/926

Üç yüz otuz yedi senesi Teşrinisanisinin yedinci günü Akdağmadeni’nin Parmaksızın karyesini basarak 
karye halkından para tahsiline kıyam ettikleri bir sırada jandarmalarla bi’l-müsademe jandarma zannıyla Maden’in 
Ozan karyesinden Derviş oğlu Mehmed’i cerh ve katl etmekten dolayı maznunun aleyhima olup Bozok Cinayet 
Mahkemesince icra kılınan muhakemelerinde gıyaben idamlarına karar verilen ve ahiren derdestine binaen Heyet-i 
Vekile kararıyla İstiklal Mahkemesine sevk olunan 19/Temmuz/341 tarihli gayr-ı muvakkat tevkif müzekkeresiyle 
mevkuf bulunan Akdağmadeni’nin Babo karyesinden ve şaki-i meşhureden Osman oğlu Kel Mikdad ve halen firarda 
bulunan karye-i mezkureden Sadık oğlu Mustafa ve üç yüz otuz dokuz senesi zarfında Salmanlı nahiyesinin Nefsikebir 
karyesini basarak eşkiya-yı müste’mineden Kara Battal ve refiki Mustafa ve muhacir Beşir ve Kara Battal’ın validesi 
Huriye’yi katl ve pederi Bekir’i darb ve cerh, eşya ve nukûdunu ahz ve gasb ve sene-i mezkure zarfında Babo karyesinden 
Hacı Mustafa oğlu Hacı ve amcası Ahmed’i kurşunla cerh ve katl ve Hacı’nın biraderleri Şevki ve zevcesi Gülsüm’ü cerh 
etmekten maznun ber-vech-i muharrer Mikdad ve üç yüz otuz altı senesi zarfında Yozgad’ın Taşköprü mahallesinden 
sabık süvari jandarmalarından Hasan oğlu Ahmed’in esna-yı rahta muamele-i cebr ve şiddet icrasıyla nukûdunu ahz 
ve gasbdan maznun-ı merkum şaki Mikdad’ın rüfekasından olup 7/Kanunısani/340 tarihinde taht-ı tevkife alınan 
Akdağmadeni’nin Sarayözü karyesinden Kekeçoğulları’ndan Kürd Deli Amo nam-ı diğeri Ömer ve üç yüz otuz 
altı senesi zarfında Yozgad hadise-i isyanında müsellehan Akdağmaden kasabasını basarak Ahıshavi mahallesinden 
Karaalizade Ali Çavuş’un hanesinden bir re’s esbini ve eşyasını ve Hacıtatlızade Faik Bey’in hanesini ihrak ve yirmi 
bin liralık nukûd ve mücevheratını ahz ve gasb ve Yozgad Mebus-ı sabıkı Rıza ve Kaymakam-ı esbak Abdulkerim 
Beylerin önüne çıkarak işkence icrasıyla beraber nukûd ve eşyalarını ahz ve gasb ve Karamağara karyesini basarak 
Amasyalı Ahmed Efendi’den esb ve eşyasını suret-i cebriyede ahz ve gasb ve Maden jandarmalarından Bahşayiş karyeli 
Ali oğlu Musa’yı cerh ve katl ve tevarih-i muhtelifede Söğüdlüoba karyesinden Hacı Boşnak oğlu Hacı Mehmed ve 
Ayvalı karyesinden Zekeriya ve Belağcahankavağı karyesinden Hüseyin Kahya ve Hopuç karyesinden İsmail oğlu 
Yusuf ’un karyelerini basarak eşya, nukûd ve hayvanâtlarını ahz ve gasb ve Ömer Kahya’nın kulağını cerh ve kat’ etmek 
maddelerinden dolayı maznunun aleyhim olup 7/Kanunısani/340 tarihinde taht-ı tevkife alınarak el-yevm mevkuf 
bulunan kaza-yı mezkurun Hisarbey karyesinden Ömer oğlu Götüeğri Muharrem ve salifü’l-isim Mikdad ve Amo 
nam-ı diğeri Ömer ve 24/Teşrinisani/341 tarihinde taht-ı tevkife alınan Alibar karyesinden Hasan oğlu Kürd Deli 
Bekir ve 12/Mayıs/341 tarihinde tevkif edilen 
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Bozok vilayetinin Sorgun nahiyesinin Muğallı karyesinde mukim vilayet-i şarkiye muhacirlerinden Kürd Abbas oğlu 
Hamo ve hal-i firarda bulunan Keserdere karyesinden Mesto ve üç yüz otuz sekiz senesi zarfında Sorgun nahiyesinin 
Boğazcumafakıhlı karyesinden Emrullah oğlu Mustafa ve rüfekasının hanelerini basarak nukûd ve eşyalarını ahz ve 
gasb etmekten maznun keza Mikdad ve hüviyeti mechul rüfekaları ve Yozgad’ın Ağçın karyesinden İsmail Ağa zade 
Ali Efendi’nin hayvanını ahz ve gasb etmekten maznun-ı merkum Mikdad ve rüfeka-yı mechulesi ve Hacı Mustafa 
oğlu ve mal-ı mesruku bilerek satın almaktan maznun Yozgad’ın Nohutlu mahallesinden Ahmed Efendi ve Hisarbey 
karyesinden Kör Mehmed’in hanesine bi’d-duhul eşyasını ahz ve gasb ve Kırşehir Postası önüne çıkarak postayı 
soymak ve üç yüz kırk senesi zarfında Ankara’ya gitmekte olan Rum kafileleri önüne çıkarak nukûd ve eşyalarını ahz 
ve gasb etmekten maznun-ı merkumûndan Götüeğri Muharrem ve Mikdad ve üç yüz otuz altı senesinde Hoşnudi 
mahallesinden Hacı Hüsni zade Neşet’i katl ve Karamağara nahiyesini basarak Müdür Tevfik Efendi’yi katl etmek 
maddesinden maznun Amo nam-ı diğeri Ömer ve üç yüz otuz dokuz senesinde Maden’in Halmacı [Halhacı] karyesini 
müsellehan basarak karye halkının nukûd ve eşyalarını ahz ve gasb etmek maddesinden maznun ve mevkuf merkum 
Mikdad ve Arpa karyesinden olup hal-i firarda bulunan Çerkes Mesud, Hamid, İsmail, Ali, Bekir ve Çöteli karyesini 
basarak Ali oğlu İsmail’in hayvanâtını ve üç yüz otuz sekiz senesinde Maden’in Çiçekli karyesini basarak ahaliden 
cebren zahire ahz ve gasb etmekten maznun-ı merkum Mikdad ve mechulü’l-hüviye rüfekası ve üç yüz otuz dokuz 
senesi Teşrinievveli zarfında Babo Dağı’nda jandarmalarla müsademe esnasında Himmet oğlu Mehmed Çavuş’un 
maktuliyetine sebebiyet vermek maddesinden dolayı maznunun aleyh Mikdad ve gayr-ı mevkuf Abdurrahmanlar 
Karakol Kumandanı Şevket ve sene-i mezkure zarfında Maden’den Ankara’ya gelmekte olan iki Rum’un eşyalarını 
ahz ve gasbdan maznun-ı merkum Mikdad ve maznun-ı merkum Mikdad rüfekasına yataklık etmek maddesinden 
dolayı maznunun aleyhim olup mevkuf bulunan Akdağmadeni’nden Zeynelabidin karyesinden Hasan oğlu İsmail, 
Sorgun’un Halilbaba’dan [Halilfakılı] Mehmed oğlu Derviş ve Sarısofu? civarından Abud oğlu Ali, Yozgad’ın Sarıfatma 
karyesinden Ali oğlu Hacı Çavuş ve Arpalık karyesinden Karaoğlanoğulları’ndan Hasan oğlu Ali ve Karapınar 
karyesinden Delihacıoğulları’ndan Ömer Kahya ve Himmet oğlu Hacı Çavuş ve Parmaksız’dan Ali oğlu Hacı Muhsin 
ve Molla Hüseyin oğlu Necib ve Karamağaralı Molla Ömer ve Dabulga karyesinden Hacı Karo ve Karalık karyesinden 
Hüseyin oğlu Hacı Molla ve Olucaklı Hanefi ve Söğüdlü’den Hacı Molla ve Örmelik’ten [Ermelik] Osman oğlu Deli 
Mesto ve Kesikköprü imamı Yusuf oğlu Hacı Molla ve Olucak’tan Ali oğlu Ebubekir ve İsmail oğlu Halil ve Kartal’dan 
Hacı Ömer oğlu Hacı Hasan ve Zaimgeçitli Abbas ve Karalık’tan Hacı Bekir oğlu Boşnak Hasan ve zevcesi Homi 
nam-ı diğeri Zeliha ve Hacı Bekir oğlu Hasan ve Dabulga karyesinden Mustafa oğlu Göde Bekir ve gayr-ı mevkuf 
Çokrak karyesinden Molla Satılmış ve Sorgun’un Karaabalı karyesinden Ali oğlu İsmail kahya ve Ortaoba karyesinden 
Saraç oğlu diğer İsmail Kahya ve Arpalık karyesinden Hasan oğlu Ali ve Mehmed ve Şakir ve Mustafa ve Nuri ve 
Süleyman ve arabacı Mehmed oğlu Şerif ve Hüseyin Çavuş ve Hüsameddin oğlu Efdalüddin haklarında tevhiden icra 
kılınan muhakeme neticesinde: Maznunun aleyhim merkumûndan hazır bi’l-muhakeme Mikdad ve Abbas oğlu Hamo 
ve Amo nam-ı diğeri Ömer ve Ömer oğlu Götüeğri Muharrem şekavet-i müstemirre ashabından olup meyyiten istisal 
edilmelerine mebni Mahalli Cinayet Mahkemesince haklarındaki hukuk-ı umumiye davasının sukutuna karar verilen 
Murtaza, Kel Halil, İzzet ve Ahmed ve el-yevm hal-i firarda bulunan Sadık oğlu Mustafa ile maan ve müctemian 
senelerden beri Bozok vilayeti ve havalisinde icra-yı şekavetle bâlâ-yı kararda muharrer bir çok kurayı basarak eşhas-ı 
müteaddideyi Heyet’i Vekile kararında mezkur kendilerini derdeste şitab eden Jandarma Yüzbaşısı Galib Beyle maiyeti 
efradını katl ve nukûd ve eşya-yı sairelerini ahz ve gasb eyledikleri ve Cumhuriyetin ilanından sonra da vadi-i şekavete 
müstemirren puyan olarak merkum Mikdad’ın Keserdere karyesinde Gök Mesto ve ismi mechul Babo karyesinden 
Hacı Mustafa oğlu ve Arpalık karyesinden Çerkes Mesud, Hamid, İsmail, Ali, Bekir ile maan ve müsellehan bir çok 
kurayı basarak eşhas-ı müteaddidenin nukûd 
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ve eşya ve hayvanâtlarını ahz ve gasb eyledikleri Bozok Cinayet Mahkemesinden aidiyet kararıyla tevdi’ olunan on 
beş takım evrak-ı cinaiyede muharrer bir çok şuhûdun muhallefen zabt olunan ifadâtı ve müteaddid keşif ve zabıt 
varakaları ve tabip raporları mündericatı ve kendilerinin gerek istintaken ve gerek muhakemeten ikrar-ı müevvelleri ve 
evrak-ı mezkurenin bazılarında gıyaben idam ve müebbed kürek cezalarına mahkum olmaları gibi delâil-i kanuniye 
ve emarât-ı saire ile anlaşılmış olduğundan, merkumûndan hazır bi’l-muhakeme Mikdad, Hamo, Bekir oğlu Amo 
nam-ı diğeri Ömer ve Muharrem’in ef ’al-i sairelerinin sebeb-i şiddet addiyle hareketleri Kanun-ı Ceza’nın “219” uncu 
maddesine tevafuk etmekle bunlardan Mikdad’ın madde-i mezkurun zeyl-i muaddelinin fıkra-i ahiresi mucibince 
idamına ve Hamo ve Amo ve Muharrem’in de madde-i mezkurun fıkra-i ûlası mucibince tarih-i tevkiflerinden 
itibaren on beşer sene küreğe konulmalarına ve firari Sadık oğlu Mustafa’nın da keza madde-i mezkurun zeyl-i 
muaddelinin fıkra-i ahiresi mucibince keza idamına ve diğer maznun Keseroba karyesinden Gök Mesto ve ismi 
mechul Babo karyesinden Hacı Mustafa oğlu ve Arpalık karyesinden Çerkes Mesud, Ahmed, İsmail ve Ali ve Bekir’in 
de hareketlerine temas eden kanun-ı mezkurun “221” inci maddesine tevfikan merkumûnun da kezalik gıyaben beşer 
sene küreğe konulmalarına ve bi’l-cümle emval ve emlaklerinin hacziyle hukuk-ı medeniyeden ıskatlarına ve diğer 
maznun Alibar karyesinden Hasan oğlu Kürd Deli Bekir’in 30/Teşrinisani/341 tarihinde hastahanede vefat etmesine 
binaen onun hakkındaki hukuk-ı umumiye davasının sukutuna ve merkumûn Mikdad ve rufekasına yataklıktan dolayı 
maznunen taht-ı tevkife alınan İsmail, Derviş, Ali, Hacı Çavuş, Ali, Ömer Kahya, Hacı Çavuş, Hacı Muhsin, Necib, 
Molla, Hacı Karo, Hacı Molla, Hanefi, Hacı Molla, Deli Mesto, Hacı Molla, Ebubekir, Halil, Hacı Hüseyin, Abbas, 
Boşnak Hasan, zevcesi Zeliha, Hacı Bekir, Göde Bekir ile gayr-ı mevkuf bulunan Molla Satılmış, İsmail Kahya, diğer 
İsmail Kahya, Arpalık’tan Ali, Mehmed, Şakir, Mustafa, Nuri, Süleyman, arabacı Şerif, Hüseyin Çavuş, Efdalüddin 
ile Himmet oğlu Mehmed Çavuş’un keyfiyet-i katlinden maznun Abdurrahmanlar Karakol Kumandanı Şevket ve 
mal-i mesruku bilerek satın almaktan maznun Yozgad’ın Nohudlu mahallesinden Ahmed Efendilerin de fiil-i müddea 
bihaya mücaseretleri hakkında delâil ve emarât-ı kanuniyeye dest-res olunamadığından cümlesinin beraetlerine ve 
mevkuf bulunanların sebeb-i ahere mebni mevkuf değiller ise hemen ihla-yı sebillerine, Mikdad, Hamo, Ömer, 
Muharrem ve bir kısım yataklık maznunlarının vicahında ve diğerlerinin gıyabında müttefikan 13/1/1926 tarihinde 
karar verilerek tefhim kılındı. 13/1/1926
 Aza Aza Reis
 Aydın Mebusu Gaziayntab Mebusu Afyonkarahisar Mebusu
 Reşid Kılınç Ali Ali
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Sıra Numarası : 22
Esas Numarası : 8

42’nci sayfada zeyl-i karar vardır.
Türkiye halkının umumi serpuşu şapka olduğu ve buna münafi’ itiyadın devamını Hükümetin men’ edeceği 

hakkında Büyük Millet Meclis-i Âlisince kabul edilen ve Anadolu Ajansı ile Maraş’a tebliğ edilmiş olan 25/
Teşrinisani/341 tarih 45 numaralı kanunun 26/11/341 tarihinde saat 10 raddelerinde çarşıda Maraş Belediye Reisi 
Lütfi Bey tarafından ilan edilmesi üzerine ertesi 27/11/341 Cuma günü Maraş’ın Ulucamii’nde Cuma namazını 
müteakib Molla İbrahim namındaki Cami imamının vaazını müteakib cami minberinde bulunan ayet-i kerime 
işlemeli kırmızı ve yeşil bayrakları müstashiben cemm-i gafir halinde silah ata ata müsellehan Hükümete hücum ve 
kuvve-i zabıtayı ihataya kıyam ve makam-ı vilayet etrafında ve Hükümet avlusunda hep bir ağızdan tekbirlerle şapka 
giymeyiz şapka giyen Hükümeti tanımayız, gavur vali istemeyiz diye fiilen ve müsellehan isyan ve fırsat kollayan iki 
yüz küsur mevkufu bulunan hapishanenin kapılarını ve demir parmaklıklarını ve üst kata çıkılmak için mevzu’ asma ve 
çivili merdiveni tahrib eylemekle maznunun aleyhim olup 28/11/341 tarihinde taht-ı tevkife alınan Ulucami müezzini 
Hafız Mehmed, İnşallah Maşallah Ali, Pekmezci Hacı Hüseyin bin Mustafa, Cami hademesi muhacir Abdullah, 
Battal oğlu Hacı Memiş, Hacı İshakzade Durdu Fakih, veznedarlıktan matrut Ahmed Remzi, Bayrakdar Süleyman 
oğlu Mahmud, Pişkinzade Osman Fakıh, Ekmekçi mahallesinden Memiş oğlu Ali, Ekmekçi mahallesinden müteveffa 
Memiş oğlu Mehmed, imam Hüseyin oğlu Hacı Ali, Çolak Ali, Yemeli oğlu Memili, Karaoğlan oğlu Bekir, Veli 
oğlu Muharrem, Kara Ali’nin oğlu Sıddık, Şeyh mahallesinden İsmail oğlu Sıddık, Kamil oğlu Ali, Mahmud oğlu 
Durdu, berber Mustafa oğlu Veysel, muhacir Resul oğlu Mehmed, kazzaz Durdu, Osmaniyeli Halil oğlu Ahmed, Halil 
Çavuş, Taşo, Toplak oğlu Mustafa Çavuş, Tahmas Ökkeş, Yılankırkan Mehmed oğlu Ahmed ve hal-i firarda bulunan 
Maraş’ın Kuytul Muhtarı Hafız Mehmed, Molla İbrahim, Maraşlı Bayrakdar Hamdi, Maraşlı nalband Ahmed ile 
merkum maznunların ef ’al ve harekâtında bir âmil-i manevi mevkiinde olduklarından ve isyan hadisesinden evvel 
şapka iksası hakkında Heyet-i Vekilece verilen kararı tamamen tatbik eylememelerinden dolayı keza maznunun 
aleyhim olup 9/Kanunıevvel/341 tarihinde taht-ı tevkife alınan Kadızade Ziya, Hüseyin zade Nuri, Şişmanzade Arif, 
Ahmed Hamdi, Arifi Bey zade Abdulkadir, Şişmanzade Nuri, Çiftçizade Hasan, Kadızade Tevfik, Mebus-ı sabık 
Hasib, Kocabaşzade Ömer, Ebubekir zade Mustafa, Kocabaşzade Ahmed, Neşet Bey zade Hacı Nuri Bey, Hüsni zade 
Hasan Efendi, Alikocabaşzade Mehmed, Dede zade Mehmed, Arifi zade Arif Efendi, Turgud, İşbahzade Hüseyin, 
Kısakürekzade Ahmed, Guruşçuzade Ali, Seyyidbahtizade Hacı Mehmed, Katibzade Mehmed, Katımzade Derviş 
Ağa, Kocabaşzade Hacı İbrahim Ağa, Doktor Veliddin, Nazif zade Ahmed, Musa Efendi zade Mehmed Efendilerin 
icra kılınan muhakemeleri neticesinde: Maznunlardan Ulucami müezzini Hafız Mehmed’in isyan sabahı camide efkar-ı 
umumiyeyi ifsad maksadıyla tanzim edilen tahrik-âmiz hezeyannameyi tertib ve kıraat ettiği ve öğle namazında İnşallah 
Maşallah Ali’nin ötede beride şapka giymeyeceğinden bahisle isyan günü Cuma namazında toplanan halkı Pekmezci 
Hacı Hüseyin ile birlikte Hükümet aleyhine kıyama tahrik eyledikleri ve hal-i firarda bulunan Molla İbrahim’in de bu 
hususun temini için minberde vaazda bulunduğu, Kuytul Muhtarı, Bayrakdar Hamdi ve nalband Ahmed ile birlikte 
cümlesi fiilen ve müsellehan isyana iştirak ettikleri ve Süleyman oğlu Mahmud, Müezzin Battal Mehmed, Tortufakıh, 
Ziraat Bankası veznedarlığından matrud Ahmed Remzi, Karaoğlan oğlu Bekir, Ulucami hademesi Abdullah ile Bitlisli 
Resul oğlu Mehmed, Van muhacirlerinden İsmail oğlu Sıddık’ın da isyanda suver-i saire ile propaganda ve müsellehan 
Hükümete ve hapishaneye hücum eyledikleri ve maznunlardan Mebus-ı sabık Hasib Bey’in de isyanın zuhurundan 
evvel 
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kendisine şapka hakkında müracaatta bulunan Hafız Mehmed ve sair kimselere ben şapka giymeyeceğim beni 
Hükümet zaten muhalif tanıyor. Siz başınızın çaresine bakınız ve mukavemet için kuvvet tedarik edilmiştir, gibi 
sözlerle isyanın zuhuruna sebebiyet vermek suretiyle fer’an zî-medhal olduğu ve maznunlardan sabık tahsildar Maraşlı 
oğlu Halil’in de Sabit Efendi hakkında hıyanet-i vataniyede bulunduğuna dair yalan yere tahriren ihbaratta bulunduğu 
ve kendisinin huzur-ı mahkemede yazısının kendisine ait olduğunu itiraf eylemesi ve Sabit Efendi’nin iddia ettiği 
vechle camide halkı isyana teşvik eylemediği ve mezkur mektubu aralarında mevcut davadan müteessir olarak 
yazdığını itiraf eylemesi ve maznunların mezkur ef ’ale mücaseretleri gerek evrak-ı tahkikiyede ifadeleri tesbit edilen 
şahitlerin şehadâtından ve zabıt varakasından ve kendilerinin huzur-ı mahkemede müevvelen vaki’ olan ikrarlarından 
anlaşılmakla bunlardan Ulucami müezzini Hafız Mehmed, İnşallah Maşallah Ali, Pekmezci Hacı Hüseyin’in vicahen 
ve hal-i firarda bulunan Kuytul Muhtarı Hafız Mehmed, Molla İbrahim, Bayrakdar Hamdi, nalband Ahmed’in 
gıyaben hareketlerine tevafuk eden Kanun-ı Ceza-yı Umumi’nin muaddel “55” inci maddesinde [Her kim Hükümet 
aleyhine müsellehan isyana......] diye muharrer fıkrası delaletiyle muaddel “57” inci maddesinin [Beyan olunan ...... 
ve icraya tasaddi eylerlerse ...... ol cemiyete dahil bulunanlardan ...... ve muhrik-i mefsedet olanlar her nerede tutulur 
ise idam olunur] diye muharrer fıkrası mucibince salben idamlarına ve hal-i firarda bulunan Kuytul Muhtarı, Molla 
İbrahim, Bayrakdar Hamdi, nalband Ahmed’in de hukuk-ı medeniyeden ıskatla mallarının haczine ve Süleyman oğlu 
Mahmud, müezzin Battal Mehmed, Durdu Fakıh, Ziraat Bankası veznedarlığından matrud Ahmed Remzi, Karaoğlan 
oğlu Bekir, Ulucami hademesi Abdullah, Bitlisli Resul oğlu Mehmed, Van muhacirlerinden İsmail oğlu Sıddık’ın 
hareketine tevafuk eden Kanun-ı Ceza-yı Umumi’nin muaddel “55” inci maddesi delaletiyle “57” inci maddesinin 
[Mevki-i hıyanette tutulanlar ….. müebbeden veya muvakkatan küreğe vaz’ olunurlar] diye muharrer fıkrası mucibince 
onar sene küreğe konulmalarına bunlardan Süleyman oğlu Mahmud ceride-i nüfustaki kaydına nazaran henüz on 
beş yasında gözükmekte ise de kendisinin hal ve tavrından 22 yaşında olduğuna heyet-i hakimeye kanaat geldiğinden 
Usul-ı Muhakemât-ı Cezaiye Kanunu’na müzeyyel 23/Nisan/341 tarih ve 660 numaralı kanunun yedinci maddesi 
mucibince sinninin yirmi iki yaşında olduğuna ve sicill-i nüfusunun bu suretle tashihi zımnında Mahalli Nüfus 
Müdüriyetine müzekkere tastirine ve Sabit Efendi hakkında iftira ettiği muhakemeten tahakkuk eden Maraşlı oğlu 
Halil’in hareketine tevafuk eden Kanun-ı Ceza-yı Umumi’nin “213” üncü maddesinin [Bir kimseye li-garazın cürm 
isnad eder...... tasni’ eder ise...... delâil-i maddiyenin derece-i kuvvetine göre bir haftadan üç seneye kadar habs olunur] 
diye muharrer fıkrası mucibince üç sene hapsine ve keza işbu isyan ve harekâtta fer’an zî-medhal olduğu tahakkuk eden 
Mebus-ı sabık Hasib Bey’in de hareketine tevafuk eden Kanun-ı Ceza-yı Umumi’nin “57” inci maddesi delaletiyle “45” 
inci maddesinin [Eğer fiil-i asli idam veya müebbed...... fer’an zî-medhal olanlar hakkında on seneden aşağı olmamak 
üzere muvakkat küreğe konulurlar] diye muharrer fıkrası mucibince on sene müddetle küreğe konulmasına ve isyan 
hadisesiyle alakadar olduklarına dair kanaat-bahş-ı vicdan olacak delâil-i kanuniye görülemediği cihetle Kadızade 
Ziya, Buru Hüseyin zade Nuri, Şişmanzade Arif, Kuşçuzade Ahmed Hamdi, Arifi Bey zade Abdulkadir, Şişmanzade 
Nuri, Çiftçizade Hasan, Kadızade Tevfik, Kocabaşzade Ömer, Ebubekir zade Mustafa, Kocabaşzade Ahmed, Hacı 
Nuri Bey, Hüsni zade Hasan, Alikocazade Mehmed, Dede zade Mehmed, Arifi zade Arif, diş tabibi Hasan Turgud, 
İşbahzade Hüseyin, Kısakürekzade Ahmed, Kuruşçuzade Ali, Hacı Mehmed, Katibzade Mehmed, Katımzade Derviş, 
Hacı İbrahim, Doktor Veliddin, Nazif zade Ahmed, Musa Efendi zade Mehmed Efendilerle, Pişkinzade Osman 
Fakıh, Ekmekçi mahallesinden Memiş oğlu Ali, Sofu Memiş oğlu Memiş, imam Hüseyin oğlu Hacı Ali, 
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Çolak Ali, Ali oğlu Memili, Veli oğlu Muharrem, Kara Ali oğlu Sıddık, Kamil oğlu Ali, Mehmed oğlu Durdu, 
Osmaniyeli Halil oğlu Ahmed, Halil Çavuş, Şaziye mahallesinden Taşo, Mustafa Çavuş, Topal Mehmed oğlu İbiş, 
Karaküçükzade Mustafa Efendi, meşhur Tahmaz Ökkeş, Yılankırkan Mehmed oğlu Ahmed’in beraetlerine ve sebeb-i 
aherle mevkuf değillerse tahliye-i sebillerine müttefikan /1/1926 tarihinde karar verildi. 18/1/1926
 Aza Aza Reis
 Aydın Mebusu Gaziayntab Mebusu Afyonkarahisar Mebusu
 Reşid Kılınç Ali Ali

Sıra Numarası : 23
Esas Numarası : 205/341

Çengel köyünde Hamam sokağında yüz elli beş numaralı dükkanda ticaret eden Bakkal İstefan veledi Yorgi’yi 
ölümle tehdit ve kendisinden para taleb etmek maddesinden dolayı maznunun aleyhima olup Heyet-i Vekile-i 
Celile kararıyla mahkememize tevdi’ edilerek 20/Rebiülahir/344 ve 8/Teşrinisani/341 tarihli gayr-ı muvakkat tevkif 
müzekkereleriyle taht-ı tevkife alınan Rize’nin Mapavri karyesinden Ömer oğlu Yakub nam-ı diğeri Tahsin ve 
Erzurumlu Peyalioğulları’ndan Ali oğlu Mahmud haklarında icra kılınan muhakeme neticesinde: Merkumânın bin üç 
yüz kırk bir senesi Teşrinisanisinin üçüncü Salı gecesi merkum İstefan’ın ticaretgahına vararak dükkanı haricine davet 
ve kendisini silahla tehdit ve iki yüz lira para vermesini taleb ve matlub paranın bir kısmı tedarik edilerek merkum 
İstefan tarafından i’ta edileceği bir sırada tarassudâtta bulunan polis memurları tarafından cürm-i meşhud halinde 
silahlarıyla derdest olundukları ve sevkleri esnasında merkumândan Tahsin’in orada bulunan Kosti oğlu Yorgi nam 
şahsa İstefan’ın davadan vazgeçmesini bir takım tehdit-amiz beyannatta bulunmak suretiyle teklif eyledikleri İstanbul 
Müstantikliğince maa’l-kasem istima’ kılınan şuhûdun şehadâtı ve esna-yı vakada tanzim kılınan zabıt varakaları ve 
evrak-ı tahkikiye-i ibtidaiye meal ve mündericatları ve kendilerinin huzur-ı mahkemede müevvelen ikrarları gibi delâil 
ve emarât-ı saire ile ve vasıl-ı mertebe-i sübut olduğundan hareketlerine tevafuk eden Kanun-ı Ceza’nın “191” inci 
maddesinin [Birinci fıkrada muharrer metalib ...... üç seneye kadar habs olunur] diye muharrer olan fıkra-i mahsusasına 
tevfikan tarih-i tevkiflerinden itibaren birer sene müddetle hapislerine 19/1/1926 tarihinde müttefikan karar verilerek 
tefhim kılındı. 19/1/1926
 Aza Aza Reis
 Rize Mebusu Gaziayntab Mebusu Afyonkarahisar Mebusu
 Ali Kılınç Ali Ali
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Sıra Numarası : 24
Esas Numarası : 198/341

Bin üç yüz kırk senesi Martının otuz birinci Pazar gecesi Niğde vilayetine merbut Bor kazasının Anduğu 
karyesinden Osman oğlu Mehmed zevcesi Şerife’ye cebren fiil-i şeni’ icrasına tasaddide bulunarak darb, ana, kız, oğlu 
İbrahim’e teşhir-i silah ve üç yüz kırk bir senesi Martının yirmi altıncı Perşembe gecesi Ortaköy karyesinden Hasan 
oğlu asker Ali zevcesi Ayşe’nin hanesine bi’d-duhul keza mezbureye cebren fiil-i şeni’ icra etmek maddesinden dolayı 
maznun olup Heyet-i Vekile kararıyla mahkemeye tevdi’ edilen ve 9/Haziran/341 tarihinde gayr-ı muvakkat tevkif 
müzekkeresiyle taht-ı tevkife alınan karye-i mezkureden Hacı Derviş Ağa hafidi Mehmed oğlu Tevfik hakkında icra 
kılınan muhakeme neticesinde: Merkumun ber-vech-i muharrer ef ’ale mücasereti hasr-ı iddiaya munzam Mahalli 
Müstantikliğince maa’l-kasem ifadeleri zabt olunan şuhûdun şehadâtı ve müteaddid keşif ve zabıt varakalarıyla tabib 
raporu mündericatı ve merkumun istintaken ve muhakemeten vaki’ ifadât-ı müevvelesi ile sabit olduğu ve maznun-ı 
merkumun mukaddema karye-i mezkureden ve jandarma efradından Mehmed zevcesi Dudu’ya dahi cebren fiil-i şeni’ 
icrasından dolayı mahall-i mahkemesince icra kılınan muhakemesinde ef ’al-i müddea biha mücasereti usulen sabit 
olmuş ve şu kadar ki: On üç yaşını ikmal eylememiş bulunmasına binaen bâ-taahhüdname velisine teslim edilmesine 
karar sadır olduğu evrak miyanında mevcut ol babdaki kararname sureti müeddasından ve evrak-ı sairenin tedkikinden 
anlaşılmış ve merkumun her ne kadar bin üç yüz yirmi beş tevellüdüyle mukayyed olduğu nüfus kaydından anlaşılan 
ahvâl-i zahire nasiye-i hali kayd-ı mezkurun mektum olmasına binaen 19 yaşını ikmal eylemiş olduğundan Usul-ı 
Muhakemât-ı Cezaiye Kanunu’na müzeyyel 23/Nisan/341 tarih ve 660 numaralı kanunun yedinci maddesi mucibince 
tarih-i tevellüdünün bin üç yüz yirmi ikiye tashihine ber-mucib-i taleb karar verilerek ef ’al-i sairesinin ve taaddüd-i 
fiili sebeb-i şiddet addiyle asker Hasan oğlu Ali’nin zevcesi Ayşe’nin leylen hanesine bi’d-duhul mezbureye cebren 
fiil-i şeni’ icra etmek keyfiyetinden hareketine temas eden Kanun-ı Ceza’nın “198” inci maddesinin [Her kim on beş 
yaşını ikmal eder bir kimseye cebr ve şiddet icrasıyla ...... muvakkatan küreğe konulur] diye muharrer fıkra-i ulâsına 
tevfikan ve tarih-i tevkifinden itibaren on sene müddetle küreğe vaz’ına vicahen ve müttefikan 19/1/1926 tarihinde 
karar verilerek tefhim kılındı. 19/1/1926
 Aza Aza Reis
 Rize Mebusu Gaziayntab Mebusu Afyonkarahisar Mebusu
 Ali Kılınç Ali Ali

Sıra Numarası : 25
Esas Numarası : 203/341

İstanbul’da bazı gazino müste’cirlerini ölümle tehdit 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 zabıtayı 
istihfaf etmekle maznunun aleyhima 5/Teşrinisani/341 tarihinde taht-ı tevkife alınarak el-yevm mevkuf bulunan 
Şehzadebaşı’nda Millet Tiyatrosu’nda kontrolör sabıka-i mükerrere ashabından Turşucu namıyla maruf Cemal bin 
Ahmed ve firari refiki Arif bin Sabri hakkında icra kılınan muhakeme neticesinde: Bunlardan Arif bin Sabri hakkında 
derdestinde muhakemesi icra edilmek üzere tefrik-i davasına ve diğeri Turşucu Cemal’in Millet Tiyatrosu’nda büfeci 
İhsan Efendi ile zevcesi Saadet Hanım’ı büfe derununda rakı içmesine, müsaade etmemelerinden ve kendisine mensup 
ahlaksız bir kadının içtiği suyun parasını taleb ettiğinden ve kendisinden mübayaa eylediği meze esmanını taleb 
etmelerinden zaman zaman 
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merkum İhsan ve Saadet Hanım’a para taleb ettikleri takdirde fenalık ika’ edeceğini bi’l-beyan ustura teşhiriyle tehdit 
eylediği ve tehdidât-ı vakıadan havfen mumaileyh ve mezburenin hiddeti hululünden evvel bir çok zararları göze alarak 
taht-ı isticarında bulunan büfeyi terk etmelerine sebep olduğu ve Cumhuriyetin tes’idi günü muhakemesi tefrik edilen 
rüfekasından Arif nam şahısla birlikte Langa’da yorgancı Hilmi Efendi’nin gazinosunu sarhoş oldukları halde basarak 
turşucu dükkanı açtığından dolayı iğbirar beslediği mumaileyh Hilmi Efendi’ye istediği rakının bulunamadığı çay ve 
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 orada mevcut müşterilerden diğer bir kadına dahi bıçak 
teşhiriyle ihafe eyledikleri bu babdaki evrak-ı tahkikiyede ifadeleri mazbut bir çok şuhûdun beyanâtı ve zabıt varakaları 
mündericatı ve kendisinin huzur-ı mahkemede müevvelen ikrarıyla sabit olduğundan taaddüd-i fiili hakkında sebeb-i 
şiddet addiyle hareketine temas eden Kanun-ı Ceza’nın “191” inci maddesinin [Birinci fıkrada muharrer metalib ...... 
üç aydan üç seneye kadar habs olunur] diye muharrer fıkra-i mahsusasına tevfikan ve tarih-i tevkifinden itibaren 
üç sene müddetle hapsine ve müddet-i mahbusiyetini Bozok Vilayeti Hapishanesinde infazına 19/1/1926 tarihinde 
müttefikan karar verildi. 19/1/1926
 Aza Aza Reis
 Aydın Mebusu Gaziayntab Mebusu Afyonkarahisar Mebusu
 Reşid Kılınç Ali Ali

Sıra Numarası : 26
Esas Numarası : 189/341

Kürd harekât-ı isyaniyesinden bahs ederek emniyet-i dahiliyeyi muhtel beyanâtta bulunmak iddiasıyla maznunun 
aleyhim olup 16/Teşrinisani/341 tarihinde taht-ı tevkife alınan İstanbul’da Küçükpazar’da sebze iskelesinde Petrukeli? 
Derviş bin Mehmed Ali ve mezkur iskelede hamalbaşı Mehmed Çavuş’un icra edilen muhakemeleri neticesinde: 
Maznun-ı merkumânın ef ’al-i müddea bihaya mücaseretlerine dair kanaat-bahş-ı vicdan olabilecek bir güna delâil ve 
emarât-ı kanuniyeye dest-res olunamadığından beraetlerine müttefikan karar verildi. 30/01/1926
 Aza Aza Reis
 Rize Mebusu Aydın Mebusu Afyonkarahisar Mebusu
 Ali Reşid Ali
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Sıra Numarası : 27
Esas Numarası : 210/341

Üç yüz kırk bir senesi Ağustosunun on üçüncü günü kaçak olarak getirdikleri tütün ve şekerleri derdest ve 
müsadere eylediğinden dolayı hasıl eyledikleri iğbirar üzerine ve hiss-i intikamla Andıklı rüsumat muhafaza memuru 
Yusuf Cemal Efendi’yi darb ve işkence icrası suretiyle kendisinden yüz elli dokuz lirayı muhtevi iki kıta deyn senedi ahz 
ve nukûd ve eşya-yı sairesini gasb eyledikleri iddiasıyla maznunun aleyhim olup 30/Eylül/341 tarihinden beri mevkuf 
bulunan Kaş kazasının Ağullu karyesinden Ömer oğlu Rıza ve Bayındır karyesinden Gavur Hasan oğlu Mehmed Ali ve 
Belenli karyesinden olup kasabanın İlyanos [Ayanos] karyesinde mukim Osman oğlu Ali Rıza haklarında vicahen icra 
kılınan muhakeme neticesinde: Merkumûndan Ömer oğlu Rıza ve maru’z-zikr rüfekasının tarih-i mezkurda Bayındır 
Limanına kaçak suretiyle çıkarttıkları yirmi kilo tütün ve on üç kilo şekeri dahile kaçırmaktalar iken rüsumat muhafaza 
memuru mumaileyh Yusuf Cemal Efendi tarafından mezkur eşyaların derdest olunarak merkeze sevk ve müsadere 
olunarak ceza-yı nakdisi olan mebaliğin de kendilerinden tahsilinden muğber olan merkumûnun hiss-i intikamla 
şehr-i mezkurun yirmi beşinci günü mumaileyhin yalnız olarak ikamet etmekte olduğu Bayındır karyesindeki hanesini 
müsellehan basarak tüfenk dipçiği ve sopalarla darb ve bi’l-ahire mezkur karyeye bir çaryek mesafede kain hali bir 
dereye götürerek enva-ı eza ve işkence icrasından sonra üç yüz otuz beş lira evrak-ı nakdiye ve iki madeni altın ve 
kezalik cebren yüz elli dokuz lira borcu olduğuna dair iki kıta deyn senedi tanzim ve kendisine imza ettirerek ahz ve 
hanesinde de ailesine ait bazı eşyalarını gasb eyledikleri hasr-ı iddiaya inzimam eden evrak-ı tahkikiye ve istintakiyede 
ifadâtı mazbut şuhûdun şehadâtı muvacehe zabıtnamesi ve tabip raporu ve maznun-ı merkumûnun istintaken ve 
muhakemeten yekdiğerine mübayin ve müevvel tarz-ı ifadâtları ve delâil-i saire sabit olduğundan ef ’al-i sairelerinin 
haklarında sebeb-i şiddet addiyle hareket-i vakıalarına temas eden Ceza Kanunu’nun [Eşhas-ı müteaddide bir cinayet 
ve cünhayı müttehiden ika’ eder veyahut ef ’al-i müteaddideden mürekkeb olan bir cinayet veya cünhada birtakım 
eşhastan her biri cürmün husulü maksadıyla ef ’al-i mezbureden birini veya bir kaçını icra eylerse eşhas-ı mezkure 
hemfiil denilir ve cümlesi fail-i müstakil gibi mücazât olunur] diye muharrer olan kırk beşinci maddesinin fıkra-ı ûlâsı 
delaletiyle kanun-ı mezkurun [Her kim cebr ve zor ile bir adamın elinden deyn-i tahvil veyahut makbuz senedi alır 
veyahut böyle bir tahvile mühür bastırır ve imza ettirirse muvakkatan küreğe konulur] diye muharrer olan iki yüz yirmi 
dokuzuncu maddesine tevfikan bidayet ve tarih-i tevkiflerinden itibaren bunlardan Ömer oğlu Rıza’nın yedi buçuk ve 
Hasan oğlu Mehmed Ali ile Osman oğlu Ali Rıza’nın beşer sene küreğe konulmalarına 30/1/926 tarihinde müttefikan 
karar verildi. 30/1/1926
 Aza Aza Reis
 Rize Mebusu Aydın Mebusu Afyonkarahisar Mebusu
 Ali Reşid Ali

Sıra Numarası : 28
Esas Numarası : 5

Asker firarisi ve sabıka-i mükerrere ashabından olup derdesti zımnında takip edilmekte bulunan Toybuk 
Mehmed nam şahsı himaye ve firarını teshil ve şaki Ali Çocuk Hoca’ya yataklık eyledikleri iddiasıyla maznunun 
aleyhima olup Heyet-i Vekile-i Celile kararıyla İstiklal Mahkemesine sevk ve 27/Teşrinievvel/341 tarihinde taht-ı 
tevkife alınan Andırın kazasından Yaycızade İbrahim ve mahdumu Süleyman haklarında icra kılınan muhakeme 
neticesinde: Merkumânın öteden beri kaza-yı mezkur dahilinde ve cahil halk üzerinde icra-yı nüfuz ve emniyet-i 
dahiliye-i devleti ihlale ve ahaliyi yekdiğeri aleyhine tahrike matuf harekâta mücaseret etmeleri ve halk üzerindeki 
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nüfuzlarından bi’l-istifade memurîn-i hükümet üzerinde de tahakküm eylemeleri dolayısıyla icraat-ı hükümeti de 
işkal etmekte oldukları evrak-ı tahkikiyede ifadeleri mazbut şuhûdun şehadâtı ve netice-i tahkikatı mübeyyin Mahalli 
Kaymakamlığının fezlekesi ve evrak-ı saire mündericatı ve huzur-ı mahkemede müevvelen itirafları ile anlaşılmış ve 
hareket-i vakıaları da Kanun-ı Ceza’nın muaddel altmış dördüncü maddesinin [Zikr olunan teşvikâtın bir güna eser-i 
fiilisi zuhur etmezse muvakkat nefy cezasıyla mücazat olunur ilah …...] diye muharrer olan son fıkrası hükmüne 
tevfikan üçer sene nefylerine ve müddet-i mahkumiyetlerinin Antalya’da ikmaline ve merkumânın tevkif edildikleri 27/
Teşninievvel/41 tarihinden sevk edilecekleri tarihe kadar imtidad edecek müddetin Kanun-ı Ceza’nın otuz dokuzuncu 
maddesinde [Eğer mahkum-ı aleyh hakkında nefy cezası hükm olunmuş ise bir günlük mevkufiyet beş günlük nefye 
muadil add olunur.…..ilah] diye muharrer fıkra hükmüne tevfikan müddet-i mahkumiyetlerinden icra-yı mahsubuna 
ve suret-i cereyan-ı muhakemeye ve tedkik edilen evrak mündericatına nazaran hal-i hazırda mezkur kaza müftüsü 
bulunan Mustafa Efendi’nin vezaif-i muayyenesinin haricinde tezvirât ve halkı yekdiğeri aleyhine tahrikât ika’-ı vifak 
ve ahengi ihlale mütecasir olduğu mükerreren rü’yet ettirilen davalardan anlaşılmış olduğundan mumaileyhin de 
mezkur müftülükten azliyle ba’dema hizmet-i devlette istihdam edilmemesi hususunun Başvekalet-i Celileye arz ve 
iblağına müttefikan karar verilerek tefhim kılındı. 31/1/1926
 Aza Aza Reis
 Rize Mebusu Aydın Mebusu Afyonkarahisar Mebusu
 Ali Reşid Ali

Sıra Numarası : 29
Esas Numarası : 157/341

Şark isyanıyla alakadar görülerek Şark İstiklâl Mahkemesine sevk ve mahkeme-i mezkurece isyanla alakadar 
görülemeyip fakat Adana’da bir cemiyet-i hafiye teşkil ve Toksöz isminde çıkardığı gazetesinde halkı mukateleye 
tahrik ve teşvik eylemekle maznunun aleyh olup aidiyet kararıyla mahkememize sevk edilen Abdulkadir Kemali bin 
Bekir Sıdkı’nın icra edilen muhakemesinde: Maznun-ı mumaileyhin nazar-ı kanunda cürm teşkil edebilecek ef ’ale 
mücasereti hakkında kanaat-bahş-ı vicdan olabilecek bir güna delâil-i kanuniye görülemediğinden beraetine ve sebeb-i 
aherle mevkuf değilse ihla-yı sebiline müttefikan karar verildi. 2/2/1926
 Aza Aza Reis
 Rize Mebusu Aydın Mebusu Afyonkarahisar Mebusu
 Ali Reşid Ali
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Sıra Numarası : 30
Esas Numarası : 2

Tokad ve havalisinde icra-yı şekavet eden Kel Arslan ve Kel Bekir’le Şaki İzzet’e yataklık eyledikleri iddiasıyla 
maznunun aleyhim olup mahkememize tevdiilerine Heyet-i Vekilece karar verilen ve 9/Eylül/341 tarihinde taht-ı 
tevkife alınan Tokad’ın Beldağı karyesinden Ahmed oğlu Osman, Mehmed oğlu Musa, Osman oğlu Mehmed, Ahmed 
oğlu Rıdvan, Seyyid oğlu Derviş, Hasan oğlu Eşref, Ahmed oğlu Yusuf, Davud oğlu Dursun, Ahmed oğlu Harun, Ali 
oğlu Hüseyin, Ahmed oğlu Molla Mehmed, Hüseyin oğlu Osman ve Zile’den Kuş Efendi’nin Halim, biraderi Hasan 
ve kahveci Deli Hacı, Kel Bekir’in yeğeni Hasan ve Aziz ve kayınpederi Topal Bekir, kayınbiraderi Mehmed, Topal 
Ömer’in Abdullah, Muslu’nun Deli Ali, Abdurrauf oğlu Yahya, Server oğlu Hacı Hüseyin, Hombul oğlu Salih, Güldan 
oğlu Bekir ve Erbaa’dan Ahmed oğlu Osman ile maznunlardan Süd oğlu Hacı Hüseyin’in Jandarma Nezarethanesinden 
firarına sebebiyet vermek iddiasıyla maznunun aleyhim olup 18/Teşrinievvel/341 tarihinde tevkif müzekkeresiyle 
mevkuf bulunan Seydişehirli Mustafa oğlu Mevlüd ve mahkemeye esna-yı sevkinde firar eden Abdullah oğlu Ahmed 
ve merkumândan jandarma Ahmed’in esna-yı sevkinde firarına sebebiyet vermek iddiasıyla maznunun aleyhima olup 
gayr-ı mevkuf bulunan asi Yozgad jandarmalarından Keskinli Hacı Halil oğlu Hasan ve Şakir oğlu İrfan hakkındaki 
evrak-ı dava tedkik edildi.

Eşkiyaya yataklık maddesinden maznun olup bâlâda esamisi muharrer kesandan Osman, Musa, Mehmed, 
Rıdvan, Derviş, Eşref, Yusuf, Dursun, Harun, Hüseyin, Osman, Halim, Hasan, Deli Hacı, Hasan, Aziz, Topal Bekir, 
Mehmed, Abdullah, Deli Ali, Yahya, Hacı Hüseyin, Salih, Bekir ve Osman’ın ef ’al-i müddea biha mücaseretlerini 
müeyyid delâil ve ihbarata tesadüf olunamadığı gibi ve fiil ve hareketlerini müstelzim mücazât görülemediğinden 
cümlesinin adem-i mesuliyetlerine vefat etmiş bulunan Molla Mehmed hakkındaki hukuk-ı umumiyenin sukutuna 
ve Server oğlu Hacı Hüseyin’in firarına sebebiyet vermekle maznunun aleyhima jandarma Osmancıklı Abdullah 
oğlu Ahmed ve Seydişehirli Mustafa oğlu Mevlüd ve jandarma Ahmed’in de firarına sebebiyet vermekle maznun 
ve gayr-ı mevkuf Hacı Halil oğlu Hasan ve Şakir oğlu İrfan’ın maznun-ı merkumûndan haklarında ısdar edilmiş 
tevkif müzekkeresi ve lahik olmuş bir hüküm dahi mevcut olmadığı ve binaen aleyh sıfat-ı maznuniyetleri tahakkuk 
eylememiş olmasına ve vâzı’-ı kanunun hapis kararına sebebiyet cürmüyle tavsif eylediği bir fiil mürtekibi olmadıkları 
cihetle bunların dahi adem-i mesuliyetlerine ve mevkuf bulunanların ihla-yı sebillerine bi’l-ittifâk karar verildi. 
3/1/1926
 Aza Aza Reis
 Rize Mebusu Gaziayntab Mebusu Afyonkarahisar Mebusu
 Ali Kılınç Ali Ali

3/Kanunısani/926 tarihli karara zeyldir. 41’inci sahife ikinci zeyl vardır.
Tokad ve havalisinde icra-yı şekavet eyleyen Kel Bekir nam şakiye yataklık ve firarını teshil etmek maddesinden 

dolayı maznunun aleyhim olup Zile Müstantikliğince haklarında lüzum-ı muhakeme kararı ittihaz olunarak, 
mukaddema Heyet-i Vekile kararıyla aynı meseleden dolayı mahkememize tevdi’ olunan eşhasla tevhiden icra-yı 
muhakemeleri zımnında aidiyet kararıyla evrakları irsal kılınan ve 10/Teşrinievvel/341 tarihinde tevkif ve esbab-ı 
kanuniyeden dolayı 9/Teşrinisani/341’de tahliye ve 3/Kanunıevvel/341 tarihinde tekrar tevkif olunarak halen mevkuf 
bulunan Zile kasabasından Hombul oğlu İsmail ve mahdumu Mehmed ve 3/Kanunıevvel/341 tarihinde tevkif edilen 
Bekir oğlu Kel Ömer ve 17/Teşrinisani/341’de tevkif edilen Karanfilzade Abdurrahman Efendi ve 24/Teşrinisani/341’de 
tevkif edilen Bahri Bey damadı Hacı Ömer ve 25/Teşrinisani/341 tarihinde tevkif edilen Bahri Bey’in biraderi Kerim 
Bey ve mahdumu Kamil ve 26/Teşrinisani/341’de tevkif edilen 
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Musluoğulları’ndan Hüseyin oğlu Deli Mehmed ve Çelenkli oğlu Mustafa nam-ı diğeri Mıstık ve Belediye Azasından 
İbrahim Bey ve 12/Kanunıevvel/41’de tevkif edilen Belediye Reisi Bahri Bey ve gayr-ı mevkuf Kuş Efendi’nin Halim 
ve biraderi Hasan ve kahveci Deli Hacı ve Kel Bekir’in yeğeni Hasan ve Aziz ve Muslu’nun Deli Ali ve Abdurrauf oğlu 
Yahya haklarında icra kılınan muhakeme neticesinde: Merkumûndan Hombul oğlu İsmail ve mahdumu Mehmed ve 
Abdurrahman Efendi ve Kel Ömer ve Hacı Ömer ve Kerim oğlu Kamil’in uzun zamandan beri müstemirren ve vadi-i 
şekavette puyan olan şaki-i merkumun derdestle Hükümete teslim veyahut efnası için teşkil edilmiş olan Heyetin 
faaliyetini akamete uğratmaya muvaffak oldukları ve kendisi ile daima temasta bulunarak bütün ihtiyacât-ı zaruriyesini 
temin eyledikleri ve kuva-yı takibiyeye şakinin ihtifasını bildikleri halde daima adem-i malumat dermiyanla derdestine 
mani olarak suver-i muhtelife ile de firarını temin ve teshil eyledikleri tahkikat-ı istintakiyede muhallefen ifadeleri zabt 
olunan şuhûdun şehadâtı ve tahkikat-ı ibtidaiyeyi havi fezlekeli olarak ve müteaddid zabıt varakaları mündericatı ve 
esna-yı muhakemede müevvel ikrarları ile sabit bulunduğundan hareketlerine temas eden Kanun-ı Ceza’nın 219’uncu 
madde metninde [Müsellah oldukları halde dağlara ve kırlara çıkarak rast geldikleri kimseleri tutup soymak fazihasını 
irtikab eden eşhas ki kutta’-ı tarik...... ilah] diye muharrer olan madde-i mezkurun zeyli delaletiyle kanun-ı mezkurun 
45’inci maddesi metninde [Emniyet-i hükümete ve asayiş-i umumiye ve emniyet-i eşhas ve emvale karşı haydutluk 
veya istimal-i cebr ve şiddet eyleyen erbab-ı ceraimin ef ’al ve harekâtına vakıf olarak onlara bi’l-ihtiyar yiyecek veya 
yatacak ve saklanacak veyahut toplanacak mahal verenler fer’an zî-medhal add olunurlar ...... ilah] diye muharrer olan 
madde-i mezkurun fıkra-i mahsusasına tevfikan ve tarih-i tevkiflerinden itibaren İsmail ve mahdumu Mehmed ve 
Abdurrahman Efendi ve Kel Ömer ve Kamil’in üçer sene Hacı Ömer’in de kendi hakkında mahalli müstantikliğinin 
bu husustaki takibât-ı adliyesini yanlış mecraya sevkini teminen ve güya masumiyetine delil olmak üzere şakinin kendi 
hanelerinde soygun icra eylediğini bi’t-tertib tasniâtta bulunması esbab-ı müşeddideden addiyle merkumun da beş 
sene müddetle küreğe konulmalarına ve gayr-ı mevkuf bulunan Kuş Efendi’nin Halim ve biraderi Hasan ve kahveci 
Deli Hacı ve Hasan ve Muslu’nun Deli Ali ve Abdurrauf Yahya’nın mukaddema aynı meseleden Heyet-i Vekile-i 
Celile kararıyla mahkememize tevdi’ olunarak 3/Kanunısani/926 tarihinde adem-i mesuliyetlerine karar verildiği 
anlaşılmış olduğundan onlar haklarında yeniden tayin-i muameleye ve karar ittihazına mahal olmadığına ve Zile 
Müstantikliğince men’-i muhakemelerine karar verilmiş iken cereyan-ı muhakemeye nazaran yataklıkta bulundukları 
tebeyyün eylemesi ve delâil-i cedide mahiyetinde görülen ve maznunen icra-yı muhakemeleri karar-gir olarak mahfuzen 
beray-ı muhakeme i’zamları mahalline bildirilen terzi Ömer ve Hasan Ustaların vürudlarında muhakemelerine devam 
olunmak üzere şimdilik tefrik-i davalarına ve mahkum-ı merkumûndan İsmail ve mahdumu Mehmed’in Eskişehir 
ve Abdurrahman Efendi ile Kel Ömer’in Kütahya ve Hacı Ömer’le Kamil’in de İzmit Hapishanelerinde infaz-ı 
mücazâtlarına ve sevkleri hususunun Dahiliye Vekaletine bâ-tezkere iş’arına ve fiil-i vakıa mücaseretleri anlaşılamayan 
maznun-ı merkumûndan Belediye Reisi Bahri biraderi Kerim ve Deli Mehmed ve Mıstık ve Belediye Azasından 
İbrahim Efendilerin de beraetlerine ve sebeb-i ahere mebni mevkuf değiller ise ihla-yı sebillerine müttefikan 2/
Şubat/926 tarihinde karar verilerek tefhim kılındı. 2/2/1926
 Aza Aza Reis
 Aydın Mebusu Rize Mebusu Afyonkarahisar Mebusu
 Reşid Ali Ali
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Sıra Numarası : 31
Esas Numarası : 16, 166/341, 181/341 Tevhid

Erzurum, Rize, Giresun hadise-i isyaniyesiyle alakadar ve işbu hadiselerin suret-i tertib ve ihzarında amil 
ve öteden beri Hükümet tarafından yapılan hamalât-ı teceddüdkaraneye karşı bir vaz’-ı muhalefet ahzıyla idare-i 
hazıra aleyhinde daima propagandada bulunmakla maznunun aleyhim olan ve 3/12/341 tarihinde taht-ı tevkife 
alınan Erzurum’un Dere mahallesinden Hoca Osman ve biraderi Hoca Mehmed ve Bakırcı mahallesinden 
Sami[h] ve Camiikebir’den Muhsin ve Sabuncuzade Mustafa, Erzurum Sulh Hakim-i sabıkı Zühdi, Muradpaşa 
mahallesinden Hacı Bey, Habibmolla mahallesinden Kara Sabri Bey ve kitapçı esnafından mütekaid Yüzbaşı İsmail 
Efendi, Hasankale Telgraf Müdürü Halid, Erzincan Murakıbı Ali ile [Frenk Mukallidliği ve Şapka] nam risaleyi 
tahrir ve muhtelif mahallere irsal ile halkı isyana teşvik ettiğinden dolayı İstanbul’da 7/12/341 tarihinde tevkif edilen 
Fatih dersiâmlarından Hoca Atıf ve rüfekasından Babaeski Müftü-i sabıkı Ali Rıza, Fatih’te Şeyh Süleyman, Fatih 
türbedarı Hasan Tahsin, Bakırköy’den Seydişehirli Hasan Fehmi, Suudûlmevlevi, Bayezid Dersiâmlarından Hoca 
Tahir, Hoca Fettah ve 19/Eylül/341’de tevkif edilen İstanbul’da Taladbey Hanında Yemenli Yusuf ve 16/Eylül/341 
tarihinde tevkif edilen ve marü’l-beyan evrak ile muhakeme ve evrak-ı tahkikiyesi tevhid edilen Uşaklı saatçi Mustafa 
oğlu Süleyman Sami ve 31/Teşrinievvel/341 tarihinde tevkif edilen Uşak’tan Köseoğulları’ndan saatçi Hacı Ali oğlu 
Ahmed, Ayntabizade Rasih oğlu Salih, Kamil Paşa zade Muhlis ve rüfeka-yı sairesi haklarında icra kılınan muhakeme 
neticesinde: Bunlardan Hoca Atıf Efendi’nin Türkiye Cumhuriyeti’nin teceddüd ve tekamüle doğru attığı hatvelere 
mani olmak ve halkı isyan ve irticaa teşci’ etmek kasdıyla İstanbul’da üç yüz kırk senesi nihayetlerinde [Frenk Mukallidliği 
ve Şapka] nam eseri neşr ve muhtelif vasıtalarla memleketin muhtelif mahallerine irsal ettiği esnada İstanbul Polis 
Müdüriyeti tarafından Birinci Şube ifadesiyle 24/8/341 tarihiyle Dahiliye Vekalet-i Celilesine ihbar edildiği vekalet-i 
müşarünileyhanın 26/9/341 tarih ve 4717 numaralı emriyle mezkur risalenin müsaderesiyle men’-i tevzii İstanbul’a 
bildirildiği ve kitapların bir miktarı derdest ve müsadere olunduğu halde ve emrin suduru tarihinden bir müddet 
sonra eser-i mezkurun isyanın zuhur ettiği mıntıkalarda yapılan taharriyatta elde edilmesi ve muhakemeleri icra edilen 
maznunlara vaki’ olan suallerden eserin isyandan bir, iki ay evvel mezkur muhitlere gelerek elden ele gezdirilmek 
suretiyle gizliden gizliye okutturulduğu ve şapka iksası hakkındaki kanunun kabul edilmesi üzerine muhtelif mahallerde 
şapka aleyhinde propagandada bulunan eşhasın tevkifi esnasında yapılan taharriyatta mezkur esere tesadüf edildiği ve 
icra edilen tahkikatta eser-i mezkurun efkar-ı masume-i halkı iğfal ve irticaa teşvik maksadıyla Anadolu’nun içerilerine 
ve bi’l-hassa vilayât-ı şarkiyeye bila-bedel gönderildiği ve eserin neşr ve tevzii Hükümetçe men’ edildiği halde neşr 
ve tamimine güna gün vasıtalarla çalışmak suretiyle mevâki-i muhtelifedeki isyanın zuhurunda amil ve muharrik-i 
yegane olduğu ve Atıf Efendi hayat-ı maziyesi itibarıyla da 31/Mart hadise-i irticaiyesinde ve Mahmud Şevket Paşa 
merhumun hadise-i şehadetinde alakadar olduğundan suver-i muhtelife ile tecziye ve Sinob’a nefy olunduğu ve bundan 
başka mücadele-i milliyenin en buhranlı zamanında Anadolu içerilerine doğru uzamış olan işgal ordusuna mukavemet 
edilmemesi zımnında riyasetinde bulunduğu Teali-i İslam Cemiyeti namına tanzim ettirdiği beyannameleri sonradan 
alındığını inkar tertibâtına rağmen Yunan tayyareleriyle istiklal ve hakk-ı hayatı için mücadele eden Anadolu köylerine 
attırdığı ve teceddüd ve cumhuriyetin fırsat kollayan daimi bir düşmanı vaz’ını almış olan mumaileyhin son hadise-i 
isyaniyede maddeten ve manen alakadar bulunduğunun delâil-i mesrude ile teeyyüd ve tahakkuk ettiği ve diğer maznun 
Babaeski Müftü-i sabıkı Ali Rıza Efendi’nin Giresun isyanının fail ve mürettiblerinden olduğundan dolayı idamına 
karar verilen ve hükmü infaz edilen Hafız Muharrem’in üzerinde derdest edilen ve tertibât-ı isyaniye ve fesatkarane 
hakkında teati-i malumattan ibaret olan Ali Rıza imzalı mektuplar hakkında huzur-ı mahkemede sorulan suallere 
cevaben [Efendim ben Giresun’a gelirken vaziyet ve şapka hususunda mahallin efkar ve ahvâl-i sairesini “hasta iyidir 
veya fenadır” parolasıyla bize malumat verdirmeleri üzerine ben de kendilerine bu suretle bildirmekte idim] diye vaki’ 
olan itifaratından hadise-i isyaniyenin muharrik ve müşevviklerinden olduğu ve Hafız Muharrem’le muhabere ile 
temasta ve İstanbul’da hin-i tevkifinde elde edilen ve Muharrem’den kendisine gönderilen ve aynı parola ile muhabere 
edildiğini mübeyyin mektupların 
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bulunduğu ve mücadele-i milliye senelerinde Babaeski’de müftülüğü zamanında birçok masum halkı Yunanlılara 
teslim ve Yunan âmâline çalışmış olması hususunun tebeyyün eylemesinde ve ihanet-i harbiye ve hıyanet-i vataniyeden 
dolayı mahkum ve bi’l-ahire aftan istifade ederek tahliye kılındığı ve daima memleketin buhranlı zamanlarında bu 
gibi ef ’al-i hıyanetkaranede bulunması ve kendisinin son Giresun hadise-i isyaniyesinde üzerlerinde zuhur eden 
mektuplar mündericatı dolayısıyla Muharrem’le beraber müşterek bir surette hareket ettiklerine kanaat-ı vicdaniye 
hasıl olduğu gibi şuhûdun şehadâtı ve huzur-ı mahkemede merkumûnun müevvelen vaki’ olan ikrar ve itiraflarından 
ve Mahallî Hükümetinin bu hususa mütedair muhtelif raporlarından anlaşılmakla hareketlerine tevafuk eden Kanun-ı 
Ceza-yı Umumi’nin 45’inci maddesinin [Her biri cürmün husulü maksadıyla ef ’al-i mezbureden bir veya bir kaçını 
icra eylerse eşhas-ı mezkureye hemfiil denilir ve cümlesi fail-i müstakil gibi mucazat olunur] diye muharrer fıkrası 
delaletiyle kanun-ı mezkurun muaddel “55” inci maddesinin [Türkiye Cumhuriyeti’nin Teşkilat-ı Esasiye Kanunu’nu 
tamamen veya kısmen tağyir ...... veya ifa-yı vazifeden men’e cebren teşebbüs edenler idam olunur] diye muharrer 
fıkrası mucibince İskilibli Hoca Atıf ve Babaeski Müftü-i sabıkı Ali Rıza Efendilerin salben idamlarına ve maslub 
Hafız Muharrem’in itaat-ı mutlaka ile merbut bulunduğu şeyhi olup efkar-ı irticakaranesinin fiiliyat sahasında 
intikalinde en büyük amil olan Fatih’te Sofular ve Talibanlılar şeyhi denilen Süleyman’ın ve Muharrem’le Babaeski 
Müftü-i sabıkı Ali Rıza’nın muhaberelerine tavassut ettiği anlaşılan Fatih türbedarı Hasan Tahsin ve Erzurum hadise-i 
isyaniyesinin amil ve mürettiblerinden bulunup Erzurum’da idam edilen Şeyh Hafız Osman’ı harekât-ı irticaiyeye 
tahrik mahiyetinde mektup yazmakla maznun Erzincan murakıbı Ali ve hadise-i isyaniye günü Hükümetin şifre 
miftahını elde etmek yolundaki hareket ve faaliyeti ve akrabalarına isyana takaddüm eden günlerde yazmış olduğu 
Bayburd havalisini tahrik mahiyetinde irticakarane mektuplarla Erzurum hadise-i isyaniyesinde fer’an zî-medhal 
olduğuna kanaat gelen Erzurum’un Hasankale kazası Telgraf Müdürü Halid ve Erzurum hadise-i isyaniyesine 
takaddüm eden günlerde ötede beride şapka aleyhinde propagandada bulunmakla keza maznun Erzurum’un Dere 
mahallesinden Hoca Osman ve biraderi Mehmed, Erzurum’un Muradpaşa mahallesinden Hacı Bey ve Habibmolla 
mahallesinden Kara Sabri Bey, Erzurum’da Yüzbaşılıktan mütekaid İsmail ve Uşak’ta şapkayı vesile ittihaz ederek 
teşkilat-ı idare-i hazıra aleyhinde bulunmakla müttehim Uşaklı Köseoğulları’ndan Ahmed ve Ayntabizade Salih, 
saatçi Süleyman, Kamil Paşa zade Muhlis Efendilerin haklarında isnad olunan ef ’ale mücaseretleri gerek haklarında 
tanzim edilen zabıt varakaları müfadı ve Mahallî Hükümetinin bu hususta vermiş olduğu raporlar ve isyan sahalarında 
tezahür eden hissiyât dolayısıyla [Frenk Mukallidliği ve Şapka] nam kitabın kıraatından mülhem olarak âmâl ve 
efkar-ı irticakaraneyi teyid eder mahiyette tezahürat ve teşvikâtta bulundukları evrak-ı tahkikiyede ifadeleri alınan 
şuhûdun şehadâtından ve huzur-ı mahkemede müevvelen vaki’ olan ikrar ve itiraflarından anlaşılmakla hareketlerine 
tevafuk eden Kanun-ı Ceza-yı Umumi’nin “45” inci maddesinin [Eğer fiil-i asli idam...... fer’an zî-medhal olanlar 
hakkında on seneden aşağı olmamak üzere muvakkatan küreğe konulur diye muharrer fıkrası delaletiyile kanun-ı 
mezkurun muaddel “55” inci maddesinin birinci fıkrası mucibince Erzurumlu Şeyh Süleyman’ın on, Fatih türbedarı 
Hasan Tahsin’in beş, Erzincan murakıbı Ali ve Erzurum’un Dere mahallesinden Hoca Osman ve Hacı Bey ve Hoca 
Mehmed ve Erzurumlu Kara Sabri ile Yüzbaşılıktan mütekaid İsmail’in yedişer sene ve Uşaklı Köseoğulları’ndan 
Ahmed, Ayntabizade Salih, Hasankale Telgraf Müdürü Halid’in onar, saatçi Süleyman, Kamil Paşa zade Muhlis’in on 
beşer sene küreğe konulmalarına ve keza isyana tekaddüm eden günlerde Adapazarı, Burusa mıntıkaları dahilindeki 
köylerde dolaşarak şapka aleyhinde beyanâtta bulunarak Hükümet-i hazıranın idaresine halkı isyana teşvik etmekle 
maznun İstanbul’da sabık komiser muavinlerinden Yusuf Kenan Efendi’nin hakkında isnad olunan ef ’ale mücasereti 
evrak-ı tahkikiyedeki ifadeleri bulunan şahitlerin şehadâtı ve keza ikrar ve itirafından anlaşılmakla hareketine tevafuk 
eden Kanun-ı Ceza-yı Umumi’nin 55 inci maddesinin [Ef ’al-i mezkûreyi ika’a fiilen tahrik ...... ve madde-i fesadın 
icrasına başlanmış olursa yedi seneden ekal olmamak üzere küreğe konulur] diye muharrer fıkrası nucibince kendisinin 
on sene müddetle küreğe konulmasına ve İdare-i Hükümeti deruhde 
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eden zevata harekât-ı teceddüdkaraneye devam ettikleri takdirde hayatlarına kast edileceği ve memleketin hayat-ı 
mazisi dolayısıyla bu gibi teceddüdâta tahammülü olmadığını sair tefevvühatı havi imzasız mektuplar göndermekle 
keza maznunun aleyh Suudûlmevlevi’nin ef ’al-i müddea biha mücasereti elde edilen mektuplardaki yazılarla 
mahkemede istiktab suretiyle yazdırılan yazıların aynı olması ve mektupların Suudûlmevlevi tarafından yazıldığı bu 
hususta teşekkül eden ehl-i hibrenin raporu müfadından anlaşıldığı ve bu hususa dair mahallî vilayetin göndermiş 
olduğu raporlarda müddeiyât-ı anifeyi teyid ettiği cihetle hareketine tevafuk eden Kanun-ı Ceza-yı Umumi’nin 
“191” inci maddesinin [Bir kimseye mühürlü veya mühürsüz veya imzalı …... teklifini icra eylemezse …… vukua 
getireceği ...... beyan ettiği mazarrat faili hakkında idam ...... fakat fiile çıkmamış olur...... muvakkaten küreğe konulur] 
diye muharrer fıkrası mucibince on sene müddetle küreğe konulmasına keza ötede beride idare-i hazıra aleyhinde 
beyanâtta bulunmak suretiyle halkın hissiyâtını Hükümet aleyhine tahrik eylemekle maznunun aleyhim İstanbul 
Bayezid dersiâmlarından Hoca Tahir, Hoca Fettah, Seydişehri Hasan Fehmi, Erzurumlu Samih, dava vekili Muhsin, 
Sabuncuzade Mustafa, Sulh Hakim-i sabıkı Zühdî Beylerin ef ’al-i müddea biha mücaseretleri haklarında tanzim edilen 
evrak-ı tahkikiyede ifadeleri tesbit edilen şahitlerin şehadâtından keza Mahallî Hükümetin vermiş olduğu raporlardan 
anlaşılmakla Kanun-ı Ceza-yı Umumi’nin muaddel “64” üncü maddesinin [Zikr olunan teşvikâtın bir güna eser-i 
fiilisi zuhur etmez ise muvakkat nefy cezasıyla mücazât olunur] diye muharrer fıkrası mucibince kendilerinin üçer 
sene müddetle tagriblerine ve bunlardan Hoca Fettah ve Hoca Tahir Efendilerin Adana, Seydişehirli Hasan Fehmi 
Efendi’nin Isparta, Erzurumlu Samih, Muhsin ve Sulh Hakim-i sabıkı Zühdî, Sabuncuzade Mustafa Efendilerin 
İstanbul vilayetlerinde müddet-i mahkume-i cezaiyelerini ikmallerine ve Kanun-ı Ceza-yı Umumi’nin “39” uncu 
maddesinin [Eğer mahkum-ı aleyh hakkında nefy cezası hükm olunmuş ise bir günlük mevkufiyet beş günlük nefye 
muadil add olunur] diye muharrer fıkrası mucibince tarih-i tevkiflerinden itibaren mevkuf kaldıkları müddetin de 
müddet-i mahkumelerinden icra-yı mahsup ve tenziline ve mevâki-i muhtelifede vücuda gelen harekât-ı isyaniyede 
alakadar oldukları iddiasıyla maznunun aleyhim Uşaklı saatçi Mustafa Asım, gazete muharrirlerinden Ömer Rıza, 
Nurıosmaniye Camii imamı Hafız Osman, Rize’den Gevelizade Yahya, Yüzbaşılıktan mütekaid Hıdır, mahdumu 
Muhyiddin, Maarif Vekaleti mümeyyizlerinden İhsan, Dağıstanlı Seyyid Tahir, Aziz bin Mahmud, yağlıkçı Mustafa 
ve biraderi Hüseyin, kitapçı Aziz, Cihan Kütübhanesi sahibi Mihran, Şeyh Ali Haydar, berber Mustafa, saatçi Hafız 
Nafiz, Gostivarlı Hasan, Uşak’tan saatçi Mülazım mütekaidi Halid, Sürmeneli Hafız Ali, Tahirülmevlevi, Erzurumlu 
Cafer Beylerin haklarında isnad olunan ef ’ale mücaseretlerine dair kanaat-ı vicdaniye temin edecek delâil-i kanuniye 
bulunamadığından beraetlerine ve sebeb-i aherle mevkuf değillerse ihla-yı sebillerine müttefikan karar verildi. 3/2/926
 Aza Aza Reis
 Rize Mebusu Aydın Mebusu Afyonkarahisar Mebusu
 Ali Reşid Ali
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Sıra Numarası : 32
Esas Numarası : 15

Hükümet-i Cumhuriye idaresi aleyhinde tefevvühatta bulunduğu gibi şapka aleyhinde Hükümet-i Arabiye 
lehinde propagandada bulunmakla maznunun aleyh Erbaa’da mukim mütekaid Mülazım-ı evvel Bağdadlı Arab 
Halil hakkında icra edilen muhakeme-i vicahiye neticesinde: Maznun Bağdadlı Arab Halil’in ötede beride Hükümet 
aleyhinde beyanâtta ve mensup olduğu milletinin ve Arab Hükümetinin lehinde propagandada bulunduğu gerek 
evrak-ı tahkikiyede ifadeleri alınan şuhûdun şehadâtından ve zabıt varakası müfadından anlaşılmakla, hareketine 
tevafuk eden Tabiiyet Kanunu’nun altıncı maddesine müzeyyel fıkarat mucibince kendisinin Türkiye tabiiyetinden 
ıskatına ve hudud-ı millî haricine ihracına müttefikan karar verildi. 4/2/926
 Aza Aza Reis
 Rize Mebusu Aydın Mebusu Afyonkarahisar Mebusu
 Ali Reşid Ali

Sıra Numarası : 33
Esas Numarası : 17

Ötede beride Hükümet ve şapka aleyhinde beyanâtta bulundukları iddiasıyla maznunun aleyhim olup 20/12/341 
tarihinde taht-ı tevkife alınarak 20/1/926 tarihinde gayr-ı mevkuf olarak icra-yı muhakemelerine karar verilen Eskişehir 
Mahkeme-i Temyiz ketebesinden Hacıibrahimoğulları’ndan Mehmed Ali, Müştak, Kemal Efendilerin muhakemeleri 
neticesinde: Maznun-ı mumaileyhimûnun mabihi’z-zanları olan ef ’al-i müddea biha mücaseretleri hakkında kanaat-
bahş-ı vicdan olacak bir güna delâil ve emarât-ı kanuniyeye dest-res olunamadığından beraetlerine yalnız aynı dairede 
üç biraderin müstahdem bulunması mahzurdan salim olamayacağından maaş-ı hazıralarına halel gelmemek üzere 
ayrı ayrı devair-i adliyelerde istihdamları hususunun da Adliye Vekalet-i Celilesine iblağına müttefikan karar verildi. 
4/2/1926
 Aza Aza Reis
 Rize Mebusu Aydın Mebusu Afyonkarahisar Mebusu
 Ali Reşid Ali

Sıra Numarası : 34
Esas Numarası : 24 ve 25

Emniyet-i maliye-i devlet ve servet-i umumiye-i millete iras-ı halel edecek vechle ihtiyariyeleri haricinde hilaf-ı 
nizam borsa da spekülasyon icrası suretiyle kambiyonun terfiine sebebiyet vermek iddiasıyla maznunun aleyhim olup 
Heyet-i Celile-i Vekile kararıyla mahkememize tevdi’ ve 2/Kanunıevvel/341 tarihlerinde taht-ı tevkife alınan ve 4/
Şubat/926 tarihinde davalarının tevhidine karar verilen İstanbul’da borsacı Rafail Bahni ve Rafail Höre’nin icra edilen 
muhakemeleri neticesinde: Maznunların mabihi’z-zanları olan ef ’ale mücaseretleri hakkında kanaat-bahş-ı vicdan 
olabilecek bir güna delâil-i kanuniye görülemediğinden müttefikan beraetlerine ve sebeb-i aherle mevkuf değiller ise 
ihla-yı sebillerine karar verildi. 4/2/1926
 Aza Aza Reis
 Rize Mebusu Aydın Mebusu Afyonkarahisar Mebusu
 Ali Reşid Ali
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Sıra Numarası : 35
Esas Numarası : 13

Sivas’ta taklib-i hükümet maddesinden dolayı taht-ı tevkife alınan eşhas ile münasebetdar olduğu iddiasıyla 
tevkif edilen Elli Altıncı Alay Kumandanı Kaymakam Ali Rıza Bey hakkında Sivas’ta yapılan tahkikat ve muhakeme 
neticesinde: Kendisinin mezkur cürmde maddi ve manevi alakası görülemediğinden beraetine ve yalnız elde edilen 
bir mektuba nazaran kendisinin siyasetle iştigal ettiği anlaşılmakla bu cihetten gayr-ı mevkuf olarak muhakemesinin 
devamına karar verilmiş ve bu kere icra edilen muhakemesinde: Kendisinin yazmış olduğu mektup tarihinin eski 
olması ve mahkeme huzurunda vermiş olduğu ifadede siyasetle iştigal etmediğine kanaat-bahş-ı vicdan olacak surette 
izahat vermesine binaen bu cürmünden de beraetine müttefikan karar verildi. 4/2/1926
 Aza Aza Reis
 Rize Mebusu Aydın Mebusu Afyonkarahisar Mebusu
 Ali Reşid Ali

Sıra Numarası : 36
Esas Numarası : 18

Halkı şapka hakkındaki kavanîn-i hükümete teşvik eylemek iddiasıyla maznunun aleyhima olup  
1/Kanunıevvel/341 tarihinde taht-ı tevkife alınan Karadeniz Ereğlisi’nde mukim Dava Vekili Mehmed Nasır ve 
Halveti sabık Şeyhlerinden Hacı Mehmed Efendilerin icra-yı muhakemelerinde: Dava Vekili Nasır Efendi’nin  
18-19/Kanunısani/926 tarihinde tevkifhanede ecel-i mev’uduyla vuku’-ı vefatına binaen hakkındaki hukuk-ı umumiye 
davasının sukutuna ve Hacı Mehmed Efendi’nin de mabihi’z-zannı olan ef ’ale mücaseretine dair kanaat-bahş-ı vicdan 
olacak delâil-i kanuniye görülemediğinden beraetine müttefikan karar verildi. 6/2/1926
 Aza Aza Reis
 Aydın Mebusu Gaziayntab Mebusu Afyonkarahisar Mebusu
 Reşid Kılınç Ali Ali

Sıra Numarası : 37
Esas Numarası : 26

Kız kaçırmaya teşebbüs ve sarkıntılık eylemek iddiasıyla maznunun aleyhima olup İstiklal Mahkemesine 
tevdiilerine Heyet-i Celile-i Vekilece karar verilen ve 9/Kanunıevvel/341 tarihinde taht-ı tevkife alınan Tokad’ın 
Hacımehmedbey mahallesinden Şevki Efendi mahdumu 326 tevellüdlü Salih ve Hocaahmed mahallesinden Mehmed 
Halis Efendi mahdumu 324 tevellüdlü Mehmed Muhlis haklarında icra kılınan muhakeme neticesinde: Merkumânın 
ef ’al-i müddea bihaya mücaseretlerine dair kanaat-bahş-ı vicdan olacak derecede delâil-i kanuniye görülemediğinden 
beraetlerine ve sebeb-i aherle mevkuf değiller ise ihla-yı sebillerine müttefikan karar verildi. 6/2/1926
 Aza Aza Reis
 Aydın Mebusu Gaziayntab Mebusu Afyonkarahisar Mebusu
 Reşid Kılınç Ali Ali
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Sıra Numarası : 38
Esas Numarası : 4

İfa-yı vazife esnasında jandarma İsmail oğlu Mehmed’e tefevvühatta bulunduğu gibi kendisini darb ve kama 
ile tehdit eylemek iddiasıyla maznunun aleyh olup Heyet-i Vekile kararıyla mahkememize tevdi’ edilen ve 21/
Teşrinievvel/341 tarihinde taht-ı tevkife alınan İskilib kazasının Debbağhane mahallesinden Hüseyin oğlu Deli 
Hasan’ın icra edilen muhakemesi neticesinde: Hakkında isnad olunan ef ’ale mücasereti evrak-ı tahkikiyede ifadeleri 
mazbut şuhûdun şehadâtı, zabıt varakası ve kendisinin huzur-ı mahkemede müevvelen ikrar ve itirafından anlaşılmakla 
hareketine tevafuk eden Kanun-ı Ceza-yı Umumi’nin “yüz on üçüncü” maddesinin [......bu misillu hakaret veyahut 
ihafenin icrasında teşhir-i silah eden olur ise altı aydan iki seneye kadar habs olunur] diye muharrer fıkra-i ahiresine 
tevfikan iki sene ve mezkur maddenin [Bu maddede beyan olunan memur hakkında zem ve kadh vukuunda kanunen 
ef ’al-i mezkureye müterettib ceza südüsten sülüse kadar tezyid olunur] diye muharrer fıkrası mucibince cezasının 
sülüsünün ilavesi ile iki buçuk sene müddetle hapsine müttefikan karar verildi. 6/2/926
 Aza Aza Reis
 Aydın Mebusu Gaziayntab Mebusu Afyonkarahisar Mebusu
 Reşid Kılınç Ali Ali

Sıra Numarası : 39
Esas Numarası : 19

Köylerde dolaşarak [Dul kadınlar tezevvüc etmezlerse on güne kadar Hükümet hudut haricine çıkaracak ve 
ilah] gibi beyanâtta bulunmakla maznunun aleyh olup İstiklal Mahkemesine tevdii Heyet-i Vekilece karar-gir olan ve 
1/Kanunıevvel/341 tarihinde taht-ı tevkife alınan Bozok Mahkemesi mübaşirlerinden Mehmed Çavuş’un icra edilen 
muhakeme-i vicahiyesinde: Hakkında isnad olunan ef ’ale mücasereti evrak-ı tahkikiye ve zabıt varakası ve istinabe 
suretiyle ahz edilen şuhûdun ifadâtından ve huzur-ı mahkemede müevvelen ikrar ve itirafından anlaşılmakla hareketine 
tevafuk eden Kanun-ı Ceza-yı Umumi’nin 64’üncü maddesinin [……inzibat ve emniyet-i memlekete tehlike iras 
edecek surette…… mecma’-ı nas olan mahallerde irad-ı nutuk eyleyenler iki aydan iki seneye kadar habs olunur] diye 
muharrer ikinci zeyli mucibince kendisinin iki sene müddetle hapsine müttefikan karar verildi. 6/2/1926
 Aza Aza Reis
 Aydın Mebusu Gaziayntab Mebusu Afyonkarahisar Mebusu
 Reşid Kılınç Ali Ali

Sıra Numarası : 40
Esas Numarası : 20

Şark isyanının meşruiyetini ve Hükümet-i Cumhuriyenin adem-i meşruiyetini mutazammın elfaz ve kelimât 
istimal ederek propagandada bulunmak suretiyle hıyanet-i vataniyede bulunmak maksadından dolayı maznunun 
aleyh ve mevkuf bulunan Ceyhan’ın Tatlıkuyu karyesinden Hüseyin oğlu Mehmed ve merkum Mehmed hakkında 
hilaf-ı hakikat ihbaratta bulunmak maddesinden dolayı maznunun aleyh olup 26/Kanunısani/926 tarihinde taht-ı 
tevkife alınan karye-i mezkureden çökelekçi Yusuf Ziya haklarında icra kılınan muhakemât neticesinde: Maznunun 
aleyhimâdan Hüseyin oğlu Mehmed’in fiil-i müddea biha mücasereti hakkında bir güna ihbarat-ı kanuniyeye dest-
res olunamayıp merkum Mehmed’in diğer maznun çökelekçi Yusuf Ziya Efendi ile öteden beri bir kadın kaçırmak 
meselesinden dolayı aralarında devam eden bir münaferet neticesi olarak muhbir-i merkum Yusuf Ziya tarafından 
aleyhine li-garazin tertib ve tasni’ edildiği Ceyhan Mahkeme-i Asliyesinde icra kılınan muhakemâtı havi zabıtnamede 
muhallefen istima’ olunan şuhûdun şehadâtı ve tahkikat-ı ibtidaiye mündericatı 
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ve merkum Yusuf Ziya’nın anifü’z-zikr meseleden dolayı merkum Mehmed’in peşine düşerek karyede bile ikametine 
mani olduğunun haricen ve tevatüren söylenmekte olduğunun dahi keza şahitler tarafından beyan ve ifade edilmesi 
ve evrak-ı saire müeddası ve delâil-i saire ile anlaşılmış olduğundan hıyanet-i vataniye filine mücasereti anlaşılamayan 
merkum Hüseyin oğlu Mehmed’in beraetine ve sebeb-i ahere mebni mevkuf değilse ihla-yı sebiline ve diğer maznun 
Yusuf Ziya’nın da hareketi Hıyanet-i Vataniye Kanunu’nun onuncu maddesi metninde [İsyana iştirak etmeyen eşhas 
hakkında li-garazin isnadâtta bulunanlar isnad ettikleri cürmün cezasıyla mücazât olunurlar] diye muharrer madde-i 
mezkure hükmüne tevfikan ve tarih-i tevkifinden bi’l-itibar on sene müddetle küreğe vaz’ına müttefikan karar verilerek 
tefhim kılındı. 6/2/1926
 Aza Aza Reis
 Aydın Mebusu Gaziayntab Mebusu Afyonkarahisar Mebusu
 Reşid Kılınç Ali Ali

Sıra Numarası : 41
Esas Numarası : [33]

8/Kanunıevvel/341 tarihinde Fethiye kazasının Kesikkapu mahallesinden Abdullah ve Faik Çavuşların 
kahvehanesinde alenen işret ve saika-yı sekrle şapkasını yere atmak suretiyle tefevvühatta bulunmak maddesinden 
maznunun aleyh olup ve Mahalli Müstantikliğinin 15/Kanunıevvel/341 tarihli gayr-ı muvakkat tevkif müzekkeresiyle 
mevkuf bulunan Fethiye’nin Ovacık karyesinden Ömer Çavuş bin Ahmed ve merkumla alenen müskirat istimalinden 
maznun ve gayr-ı mevkuf rüfekası haklarında Mahalli Müstantikliğince icra kılınan tahkikatta tefevvühat-ı vakıanın 
harekât-ı irticaiyeden madud bulunmasına binaen rü’yet ve intac-ı muhakemenin İstiklal Mahkemelerinin vazife ve 
salahiyet-i kanuniyeleri dahilinde bulunduğuna dair ittihaz olunan karar ve evrak-ı müteferriası bi’l-vürud Müddei-i 
Umumilik Makamının 7/Şubat/926 tarih ve […] numaralı iddianamesiyle mahkemeye tevdi’ olunmakla evrak-ı 
mezkure ve teferruât-ı sairesi mütalaa ve tedkik olunmakla icabı müzakere olundu.

İstiklal Mahkemelerinin rü’yetiyle vazifedâr olduğu enva’-ı ceraim ol babdaki kanunun üçüncü maddesinde 
musarrah ve maznunun aleyhimden Ömer Çavuş’un azam-ı cürmü bulunan tefevvühat-ı lisaniye maddesinin ise 
Kanun-ı Ceza’nın yedinci faslında münderic ve İstiklal Mahkemesinin vazife-i kazaiyesinden hariç bulunan ceraimden 
madud bulunmasına ve bu gibi ceraimin memleketin huzur ve sükununu ihlal mahiyetinde bulunduğu surette Takrir-i 
Sükun Kanunu’na tevfikan mürtekiblerinin ancak Heyet-i Vekile kararıyla mahkememize tevdi’ olunabilecekleri 
kanun-ı mezkur ahkam-ı sarihası cümlesinden olmasına binaen müstantikliğin nukât-ı mezkureden bi’z-zuhul haric 
ez-vazife kararı ittihazında isabet-i kanuniye bulunmadığından ve cürm-i mezkur failleri hakkında tahkikat ve takibât-ı 
kanuniyenin Mahalli Müstantikliğinin cümle-i vezaifinden bulunduğu cihetle evrakın merci-i kanunisine li-ecli’l-iade 
Müddei-i Umumilik Memuriyet-i Âliyesine tevdiine müttefikan karar verildi. 8/2/926
 Aza Aza Reis
 Aydın Mebusu Gaziayntab Mebusu Afyonkarahisar Mebusu
 Reşid Kılınç Ali Ali
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Sıra Numarası : 42
Esas Numarası : 14

Kayseri vilayetinde Hükümetin şapka hakkında ittihaz eylediği mukarreratın icrasını men’ kasdıyla halkı 
müsellehan Hükümet aleyhine isyana teşvik eylediklerinden maznunun aleyhim olup 15/Teşrinisani/341 tarihinde 
taht-ı tevkife alınan an-asl Mekke ahalisinden olup Kayseri’nin Melikgazi Medresesinde mukim Arab Hacı Ahmed 
Hamdi ve Kayseri Eytam Müdir-i sabıkı Hacı Abdullah bin Mehmed ve Kayseri’nin Mükremin mahallesinden 
sebzeci esnafından Kuşçu oğlu Hacı Ali mahdumu Mustafa ve başlarına yapılan propaganda neticesi olarak sardıkları 
sarıkların çıkarılması için kendilerine ihtarâtta bulunan kuvve-i zabıtaya karşı fiilen mümanaat ederek halkı kendi 
arzularına iştirak ettirmeye tevessül eylediklerinden keza maznunun aleyhim Kayseri’nin Mükremin mahallesinden 
Arpacı Hafız oğlu Lütfi ve mahdumu Osman, Kayseri ve havalisinde yapılan propagandalarla alakadar olduklarından 
4/12/341 tarihinde Sivas mülhakatında tevkif edilen Kamalı Hoca namı ile maruf Hoca Mehmed Efendi ile Mekkeli 
Yahya Hamza ve 16/Teşrinisani/341 tarihinde keza taht-ı tevkife alınan Bozatlı Kabasakal mahallesinden Hoca Hacı 
Şeyh ve Nebioğulları’ndan Akif oğlu Vehbi ve Kayseri’nin Gülük mahallesinden Medineli Borluzade Hamza oğlu 
Mehmed ve Kayseri’de tevkif edilen Ahmed Hamdi’nin üzerinde yapılan taharriyâtta zuhur eden mektupları calib-i 
şübhe görüldüğünden Elaziz’de 25/11/341 tarihinde taht-ı tevkife alınan müteveffa Şeyh Osman Bedreddin oğlu 
Muhyiddin 12/Kanunıevvel/341 tarihinde Vezirköprü’de taht-ı tevkife alınan Müftüzade Nuri, muallim Dursun 
ve Hafız İbrahim haklarında icra kılınan muhakeme-i vicahiye neticesinde: Maznunlardan Arab Hacı Hamdi’nin 
Sivas’tan Kayseri’ye gelerek çarşıda haffaf Hacı Ali’nin dükkanına giderek orada bulunanlara [Sivas’ta bir vaka olmuş 
Kamalı Hoca namında birisi camiin minaresine çıkarak sarığınızı sarınız şapka giyenler kafir olur demiş. Bunun 
üzerine zabıta müdahale etmiş halk müsellah imiş Hocayı teslim etmemişler, bir Mebusun hanesine taarruz etmişler. 
Mebus kaçmış, Hükümete dehalet etmiş ahali de müttehiden sarık sarıyorlarmış] diye beyanâtta bulunduğu evrak-ı 
tahkikiyenin 24’üncü sayfasında mazbutü’l-ifade kesanın şehadetleri ve beşinci sayfadaki itiraflarıyla anlaşıldığı 
gibi Kayseri Eytam Müdir-i sabıkı Hacı Abdullah’ın da Kayseri Eytam Müdürü iken şapka giymemek için 4/
Teşrinievvel/341 tarihinde memuriyetten istifa eylediği, evrakı miyanında mevcut Cinayet Müddei-i Umumiliğinin 
tezkere-i cevabiyesinden anlaşıldığı ve kendisinin aynı zamanda Mekkeli Ahmed Hamdi ile birlikte aynı mealinde 
müteaddid yerlerde beyanâtta bulunduğu ve her ikisinin saf ve nezih halkı iğfale tasaddi ettikleri Ahmed Hamdi’nin 
tarikât-ı Nakşibendi’ye sulûk ederek tarikât-ı mezkurede kendisi gibi bir fikr-i melanetkarane taşıyan eşhasla ittifak 
ve propagandalarına germi vermiş oldukları ve Kayseri efkar-i umumiyesini tahriş ve tahrik suretiyle halkı ilticaa 
doğru sürükledikleri ve bu beyanât ve propagandaların tesir ve neticesi olarak kasaba halkından olup hiç bir sıfat ve 
salahiyet-i ilmiyeleri olmayan elli kadar eşhasın ani olarak başlarına sarık sardıkları gerek evrak-ı tahkikiyede ifadeleri 
alınan şahitlerin şehadâtı ve gerek kendilerinin mahkemede vaki’ olan müevvelen ikrar ve itiraflarından anlaşıldığı 
gibi, Ahmed Hamdi’nin üzerinde bulunan mektuplar delaletiyle kendisinin Hükümet ve idare-i hazıra aleyhinde 
şüpheli hareketlerde bulunduğuna heyet-i hakimece kanaat geldiğinden hareketlerine tevafuk eden Kanun-ı Ceza-yı 
Umumi’nin muaddel elli beşinci maddesinin [Madde-i fesadın icrasına başlanmış olur ise yedi seneden ekall olmamak 
üzere küreğe konulur] diye muharrer fıkrası mucibince, Ahmed Hamdi ve Abdullah’ın on beşer sene müddetle küreğe 
konulmalarına ve Sivas’ta taht-ı tevkife alınan Kamalı Hoca nam-ı diğeri Hoca Mehmed Efendi’nin Sivas havalisini 
dolaşarak ve şapka aleyhinde beyanâtta bulunarak halkı Hükümet aleyhine tahrike teşvik eylediği gerek Mahalli 
Hükümetin hakkında vermiş olduğu raporlardan ve hakkında tanzim olunan evrak-ı tahkikiyeden anlaşıldığından 
hareketine tevafuk eden Kanun-ı Ceza’nın muaddel elli besinci maddesinin son fıkrası mucibince kendisinin on 
sene müddetle küreğe konulmasına ve maznunlardan Kayseri’nin Mükremin mahallesinden Arpacı Hafız oğlu Lütfi 
ve mahdumu Osman’ın sıfat ve salahiyeti olmadığı halde başlarına sarık sardıkları görülmesi üzerine kendilerine 
sarıkların çıkarılması hususunda polis tarafından vaki’ olan ihtara karşı [Siz necisiniz, elinizde ne var] diye yüzlerce 
halkın tecemmu’ etmesine sebebiyet verdikleri ve yine toplanan halka karşı [Burada ahali yoktur Hükümet de yoktur] 
diye yüksek sesle beyanâtta bulunarak halkın heyacanını tevlid ve isyana tahrike çalıştıkları gibi kendilerine ihtaratta 
bulunan polisin yakasından tutarak darba cüret ettikleri haklarında tanzim edilmiş 
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zabıt varakası müfadından ve evrak-ı tahkikiye ve mahalli mahkemede ifadesi alınan şahitlerin şehadâtından ve 
kendilerinin müevvelen vaki’ olan ikrar ve itiraflarından anlaşılmakla, hareketlerine tevafuk Kanun-ı Ceza’nın 114’üncü 
maddesinin [polis sıfatında bir neferi memuriyetlerini icrada iken …... darba ..…. cüret eden olursa altı aydan iki 
seneye kadar habs olunur] diye muharrer fıkrası mucibince sıfat ve salahiyetleri olmadığı halde kast-ı mahsus ile sarık 
sarmaları haklarında esbab-ı müşeddide addiyle kendilerinin iki sene müddetle hapislerine ve maznunlardan Kuşçu 
oğlu Hacı Ali mahdumu Mustafa’nın mukarrerat-ı Hükümete adem-i itaatla kezalik sıfat ve salahiyeti olmadığı halde 
başına sarık sardığı ve ötede beride şapka giyilmemesi için sarf-ı nüfuz eylediği, hakkında tanzim edilen zabıt varakası 
müfadından ve evrak-ı tahkikiyedeki şahitlerin şehadâtından ve kendisinin müevvelen vaki’ olan ikrar ve itirafından 
anlaşılmış olmakla hareketine tevafuk eden Kanun-ı Ceza’nın doksan dokuzuncu maddesinin birinci zeylinde [Bu 
vechle nüfuz …… memurînden değil ise bir seneden ziyade olmamak üzere …… habs cezasıyla mücazât olunur] diye 
muharrer fıkrası mucibince kendisinin bir sene müddetle hapsine ve maznunlardan Hacı Şeyh Efendi’nin ötede beride 
şapka aleyhinde [Şapka giyiyorlar bununla namaz kılıyorlar bu caiz değildir. Ben bütün kitapları karıştırdım yerini 
bulamadım] diye beyanâtta bulunduğu hakkında tanzim edilen evrak-ı tahkikiyenin onuncu sayfasında ifadesi alınan 
Demirci oğlu Mustafa Ağa’nın ve sair şuhûdun şehadâtından anlaşılmakla hareketine tevafuk eden Kanun-ı Ceza’nın 
“64” üncü madde-i kaimesine ilave edilen zeylin [Kavanîn ve nizamat-ı devlete adem-i itaata halkı teşvik ...... mecma’-ı 
nas olan mahallerde, bu suretle irad-ı nutuk eyleyenler iki aydan iki seneye kadar habs olunur] diye muharrer fıkrası 
mucibince iki ay müddetle hapsine ve l6/Teşrinisani/341 tarihinde tevkife alındığına nazaran müddet-i mahkume-i 
cezaiyesini ikmal eylemiş bulunduğundan kendisinin tahliyesine ve maznunlardan Kayserili Akif oğlu Vehbi, 
Vezirköprü’den Müftüzade Hafız Nuri, muallim Dursun, Hafız İbrahim, Elaziz’den müteveffa Şeyh Osman Bedreddin 
oğlu Muhyiddin, Medineli Borluzade Hamza oğlu Mehmed, Sivas’tan Mekkeli Yahya Hamza’nın haklarında isnad 
olunan ef ’ale mücaseretlerine dair kanaat-i vicdaniyeyi temin edecek delâil-i kanuniye görülemediğinden beraetlerine 
ve sebeb-i aherle mevkuf değiller ise ihla-yı sebillerine müttefikan karar verilerek tefhim olundu. 10/2/926
 Aza Aza Reis
 Aydın Mebusu Rize Mebusu Afyonkarahisar Mebusu
 Reşid Ali Ali

Sıra Numarası : 43
Esas Numarası : 195/341

Bin üç yüz kırk senesi zarfında Ceyhan’ın Çiftlikat karyesinde mukim Kayserili Hasekizade Hacı Ahmed 
Efendi’yi tarlalarına mülasık olan arazisini zabt maksadıyla taammüden katl etmek maddesinden dolayı maznunun 
aleyh olup 1/Temmuz/341 tarihinde gayr-ı muvakkat tevkif müzekkeresiyle taht-ı tevkife alınan karye-i mezkureden 
Molla Osman oğlu Kanbur nam-ı diğeri Ali Ramazan ve mumaileyh Hacı Ahmed Efendi’yi Kanbur Ali ile beraber 
mev’ud üç yüz lira ve bir aded mavzere mukabil katl ve bi’l-ahire adem-i i’tasından muğber olan Tunma Zülfikar’ı cürmü 
ifşa ve izhar etmesinden dolayı katl etmekten maznun salifü’z-zikr maznun Kanbur Ali ve mezkur karyeden olup tarih-i 
mezkurda tevkif edilen Mehmed oğlu Hamid ve maktul Hacı Ahmed Efendi ile olan tarla hudut münazaalarına hatime 
vermek emeliyle mumaileyhi ve gerekse tertib ve teşvikinin işaasından korkarak merkum Zülfikar’ı katl için nakit, silah 
i’ta ve kendilerini teşvik eylemekten kezalik maznunun aleyh olup tarih-i mezkurda taht-ı tevkife alınarak el-yevm 
mevkuf bulunan karye-i mezkureden Osman oğlu Abdulbari ve madeni parasına tamaan Karakoyunlu Aşireti’nden 
çoban Rumkaleli Hasan’ı ihnak suretiyle katl etmekten kezalik maznunun aleyhim merkumûndan Kanbur Ali, Hamid 
ve müteveffa İsmail Efendi zevcesi Fatıma’ya cebren fiil-i şeni’ icra etmek maddesinden dolayı maznunun aleyh 
merkumûndan Kanbur Ali ve Yusuf oğlu Fatıma’yı leylen suret-i cebriyede kaçırarak fiil-i şeni’ icrasından maznun-ı 
merkumûndan Kanbur Ali ve mezkur karyeden Yusuf oğlu Abdulkerim ve biraderi Kazım haklarında 
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Adana Cinayet Mahkemesinde icra kılınan muhakemâtta merkum haklarındaki takibât-ı kanuniyenin Ankara İstiklal 
Mahkemesince icrası Heyet-i Vekile-i Celile kararı iktizasından bulunduğundan bahisle ittihaz-ı kararla merkumûn 
ve evrak-ı tahkikiyeleri Müddei-i Umumilik Makamının 12/1/926 tarih ve 195 numaralı iddianamesiyle bi’l-vürud 
mütemadiyen icra kılınan muhakeme neticesinde: Maznunun aleyhim merkumûndan Abdulbari tarlasına mülasık olan 
arazisini zabt etmek emeliyle yeğeni maznunlardan Kanbur Ali ve hizmetkarı Zülfikar’ı silah i’ta ve nukûd vaad ederek 
teşvik ve tahrik ile mumaileyh Hacı Ahmed Efendi’yi 28-29/Mayıs/340 tarihinde Kasaba çarşısının şimalinde bulunan 
nalband Bekir’in dükkanı önünde kurşunla taammüden Kanbur Ali ve Zülfikar’a katl ve Abdulbari’nin Zülfikar’a 
işbu katl için vaad eylediği mebaliğ ve mavzeri i’ta etmediğinden dolayı cürmü ifşa ve izhar-ı husumet[ten] mütevelid 
[hiss-i] iğbirarla merkum Zülfikar’ı da yine merkumûndan Kanbur Ali ile Mehmed oğlu Hamid’e katl ve bir semt-i 
mechule defn ettirdiği ve merkumûndan Kanbur Ali ile Hamid’in sene-i mezkure zarfında Karakoyunlu Aşireti’nden 
Şeyh Ali’nin çobanı Rumkaleli Hasan’ı parasına tamaan ihnakan kezalik katl ve itlaf eyledikleri merkum Kanbur Ali’nin 
başkaca İsmail Efendi zevcesi Fatıma’nın Abdulbari’nin ahırında cebren ırzına geçtiği evrak-ı tahkikiye-i ibtidaiye ve 
istintakiyede ifadâtı mazbut şuhûdun Mahalli Cinayet Mahkemesinde muhakemeten de maa’l-kasem yekdiğerine 
muvafık ifadâtı müteaddid zabıt ve keşif varakalarıyla tabip raporları mündericatı ve Abdulbari’ye ait silahın Kanbur Ali 
yedinde bulunması ve cinayât-ı vakıanın Abdulbari’nin eser-i teşvikiyle vuku’ bulduğunun mütevatiren malum olması 
ve cürmü ifşa eden Zülfikar’ın izale-i vücudunun evvelce Abdulbari tarafından şuhud-ı müstemiadan Hacı Abdullah’a 
teklif olunması ve Abdulbari’nin hapishanede mevkuf bulunduğu sırada cinayât-ı vakıadan haberdar bulunan bazı 
şuhudu nezdine celb ettirerek lehinde şehadâtta bulunmaları için bir takım tehdidâtta bulunduğunun şuhud-ı 
merkume tarafından beyan ve ifade olunması ve an-muhakemeten de yekdiğerine mubayin ve ifadât-ı mazbutalarının 
külliyen hilafı ifadâtta bulunmaları gibi delâil ve emarât-ı saire-i kanuniye ile sabit olduğundan merkumûndan Kanbur 
Ali’nin azam-ı cürmü itibarıyla harekât-ı vakıası [Taammüden bir şahsı katl eyleyen kimse idam olunur] diye muharrer 
olan Kanun-ı Ceza’nın “170” inci maddesine tevafuk eylediğinden madde-i mezkure hükmüne tevfikan idamına 
ve katl keyfiyetlerinde fer’an zî-medhal olan Abdulbari ile Mehmed oğlu Hamid’in de mezkur “170” inci madde 
delaletiyle kanun-ı mezkurun [Eğer fiil-i asli idam veya müebbet kürek cezalarını müstelzim ise fer’an zî-medhal 
olanlar hakkında on seneden aşağı olmamak üzere muvakkat küreğe ilah] diye muharrer olar “45” inci maddenin temas 
eylediği fıkra-i mahsusası hükmüne tevfikan ve tarih-i tevkiflerinden bi’l-itibar merkumândan Abdulbari’nin on beş ve 
Hamid’in de on sene müddetle küreğe konulmalarına ve diğer maznun Kazım ile Abdulkerim’e gelince merkumânın 
da Kanbur Ali ile birlikte Yusuf kerimesi Fatıma’yı kaçırdıkları anlaşılmakta ise de mezburenin rızasıyla merkumûn 
taraflarından Reşid namında bir şahsa kaçırıldığı ve bir müddet de taht-ı nikahında bulunarak dört ay sonra da terk 
eylediği mezburenin muhakemeten vaki’ ifadesinden anlaşılmakta olduğundan adem-i mesuliyetlerine ve merkumân 
Kazım ve Kerim’in sebeb-i aherden dolayı mevkuf değiller ise hemen ihla-yı sebillerine ber-mucib-i taleb müttefikan 
10/2/926 tarihinde karar verilerek tefhim kılındı. 10/2/926
 Aza Aza Reis
 Aydın Mebusu Rize Mebusu Afyonkarahisar Mebusu
 Reşid Ali Ali
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Sıra Numarası : 44
Esas Numarası : 32

[Dul kadınlar bakire kızlar teehhül etmedikleri takdirde memâlik-i ecnebiyeye sevk edilecek …...] diye 
köylerde hilaf-ı hakikat propaganda icra eylemekle maznunun aleyh olup Heyet-i Vekile kararıyla mahkememize 
tevdi’ ve 16/1/926 tarihinde taht-ı tevkife alınan Erbaa’nın Değirmenlidere karyesinden imam Mustafa’nın icra edilen 
muhakeme-i vicahiye neticesinde: Hakkında isnad olunan ef ’ale mücaseretine dair kanaat-ı vicdaniyeyi temin eder bir 
güna delâil-i kanuniye görülemediğinden beraetine ve sebeb-i aherle mevkuf değilse ihla-yı sebiline müttefikan karar 
verildi. 13/2/926
 Aza Aza Reis
 Aydın Mebusu Gaziayntab Mebusu Afyonkarahisar Mebusu
 Reşid Kılınç Ali Ali

Sıra Numarası : 45
Esas Numarası : 23

Hilaf-ı hakikat şayia çıkararak ezhan-ı umumiyeyi tahdiş ve tahrik eylemek iddiasıyla maznunun aleyhim 
olup 14/Kanunıevvel/341 tarihinde taht-ı tevkife alınan ve Heyet-i Vekile kararıyla mahkememize tevdi’ edilen 
Gaziayntablı tüccardan Şıhcan mahallesinden Mustafa oğlu Şerif, Çöloğulları’ndan Ahmed oğlu Arif, Ramazan oğlu 
Berber Hasan haklarında icra kılınan muhakeme neticesinde: Haklarında isnad olunan ef ’ale mücaseretlerine dair 
kanaat-ı vicdaniyeyi temin eder bir güna delâil-i kanuniye görülemediğinden beraetlerine ve sebeb-i aherle mevkuf 
değiller ise ihla-yı sebillerine müttefikan karar verildi. 13/2/926
 Aza Aza Reis
 Aydın Mebusu Gaziayntab Mebusu Afyonkarahisar Mebusu
 Reşid Kılınç Ali Ali

Sıra Numarası : 46
Esas Numarası : 22

[Din, iman ortadan kalktı ve saire gibi] telkinât-ı fesatkaranede bulunmak iddiasıyla maznunun aleyh olup 2/
Kanunısani/926 tarihinde taht-ı tevkife alınan İzmir’de mukim aslen Bitlisli Molla Hüseyin oğlu Vaiz Seyyid Mehmed 
hakkında icra edilen muhakemesi neticesinde: Ef ’al-i müddea bihaya mücaseretine dair kanaat-bahş-ı vicdan olabilecek 
bir güna delâil-i kanuniye görülemediğinden beraetine ve sebeb-i aherle mevkuf değil ise ihla-yı sebiline müttefikan 
karar verildi. 13/2/926
 Aza Aza Reis
 Aydın Mebusu Gaziayntab Mebusu Afyonkarahisar Mebusu
 Reşid Kılınç Ali Ali
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Sıra Numarası : 47
Esas Numarası : 201/341

Bir sirkat maddesinden dolayı Ankara Hapishanesinde mahkumen mahpus iken İstiklal Mahkemesi 
mevkufiyetinden Mustafakemalpaşa kazalı Adem, Şaban ve Bilal’in adreslerini öğrenerek kendi namına memleketlerinden 
para getirtmek suretiyle dolandırıcılıkta bulunmak maddesinden dolayı maznunun aleyh olup 10/Teşrinisani/341 
tarihinde taht-ı tevkife alınarak el-yevm mevkuf bulunan ve Heyet-i Vekile-i Celile kararıyla Mahkememize tevdi’ 
olunan Yozgad telgraf muhabere memur-ı sabıkı Necmeddin Efendi hakkında icra kılınan muhakeme neticesinde: 
Merkumun sirkat maddesinden dolayı mahkumen hapishanede mahpus bulunduğu bir sırada Adem ve rüfekasının 
adreslerini öğrenerek ikmal-i müddetle tahliye edildikten sonra merkumûnun memleketlerine mektup yazıp ve Nafia 
Vekaleti Turuk ve Maabir Kalemi ketebesinden Nuri Efendi’yi de vasıta göstererek üç defada seksen lira celb ettirmek 
suretiyle dolandırıcılıkta bulunduğu, evrak-ı tahkikiyede münderic Nuri Efendi ve rüfekasının ifadâtı ve kendisinin 
Ankara Mahkeme-i Asliye Ceza Dairesindeki inkarına karşı huzur-ı mahkemede meseleyi tamamen ikrar eylemesi 
ve evrak miyanında mevcut zabıt varakası mündericatı ve kendisinin sabıka-yı mükerrere ashabından bulunması gibi 
delâil ve emarât-ı saire ile sabit bulunduğundan harekât-ı vakıası [Dolandırıcılık yolunda türlü hile ve desais istimaliyle 
bir adamın akçe veya emlak veya tahvilât ve senedâtını ve sair eşyasını bir takrib ile elinden alan şahıs üç aydan üç 
seneye kadar habs olunur ilah] diye muharrer olan Kanun-ı Ceza’nın 233’üncü maddesine tevafuk etmekle madde-i 
mezkure hükmüne tevfikan ve tarih-i tevkifinden itibaren merkumun üç sene müddetle hapsine müttefikan karar 
verilerek tefhim kılındı. 13/2/926
 Aza Aza Reis
 Aydın Mebusu Gaziayntab Mebusu Afyonkarahisar Mebusu
 Reşid Kılınç Ali Ali

Sıra Numarası : 48
Esas Numarası : 163/341

Zeyli 64’üncü sahifededir.
24-25/8/341 tarihinde Üsküdar vilayetine tabi Ömerli kazasının Mahmudşevketpaşa nahiyesi Polonez 

karyesini leylen ve müsellehan basarak karye-i mezkure muhtarı Bolik’in mahdumu Rişar’ı bağlamak ve yanaşmaları 
Goniski ve Yanaki’yi hamil oldukları silahlarla tehdit eylemek ve merkum Muhtar Bolik’in hanesinde ika-yı sirkate 
teşebbüs etmek fiilinden dolayı maznunun aleyh olup 9/Teşrinisani/341 tarihinde tevkife alınarak el-yevm mevkuf 
bulunan Rize vilayetinin Karadere nahiyesinin Beştepe karyesinden Arif oğlu Osman ve 15/Teşrinisani/341 tarihinde 
tevkif edilen karye-i mezkureden Arslan oğlu Kemal ve Ali Dursun oğlu Maksud ve 28/Teşrinisani/341 tarihinde 
tevkif edilen Ali oğlu Harun ve firarda bulunan yine mezkur karyeden Kasım oğlu Faik nam-ı diğeri Vahid ve Kosif 
oğlu Ali ve nahiye-i mezkurun Ormanlı karyesinden Mehmed Ali oğlu İsmail haklarında icra kılınan muhakeme 
neticesinde: Merkumûndan Osman, Maksud, Harun ve firari Faik, Ali, İsmail’in ef ’al-i mezkureye mücaseretleri 
Mahalli Mahkemesince maa’l-kasem ifadeleri mazbut şuhûdun şehadâtı ve evrak-ı ibtidaiye mündericatı ile sabit 
bulunduğundan hareketlerine tevafuk eden [Eşhas-ı müteaddide bir cinayet veya cünhayı müttehiden ika’ eder veyahut 
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 …... ilah] diye muharrer olan 
Kanun-ı Ceza’nın “45”inci [Ve hırsızlık muamele-i şedide icrasıyla vuku’ bulup fakat böyle muamele-i şiddetten eser-i 
cerh zuhur etmemiş ve başka bir hali munzam olmamış ise veyahut muamele-i şiddet vuku’ bulmayıp fakat olay gece 
olduğu, saniyen iki ve daha ziyade eşhas …... ilah] diye muharrer olan “221” inci maddelerine tevfikan ve tarih-i 
tevkiflerinden itibaren beşer sene müddetle küreğe konulmalarına ve fakat sirkat fiilini esbab-ı mania hayluletiyle 
mevki-i fiile isal edemedikleri cihetle kanun-ı mezkurun [Bir kimseye cinayet ikaını tasmim edip de vesait-i mahsusa 
ile icrasına bede’ ederek yed-i ihtiyarında olmayan esbab-ı mania hayluletiyle ol cinayetin husumete muktazi ef ’ali 
ikmal edememiş ise …... ilah ol cinayet için kanunen muayyen olan cezanın nısfından iki sülüse kadar tenzil edilir] diye 
muharrer olan “46” ncı maddesinin fıkra-i 
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mahsusasına tevfikan mukadder cezaların nısfı bi’t-tenzil ikişer buçuk sene müddetlerle küreğe konulmalarına, Osman, 
Harun, Maksud’un vicahlarında ve Faik, Ali, İsmail’in gıyablarında ve fiil-i vakıa medhal ve müşareketi usulen sabit 
olmayan Arslan oğlu Kemal’in de kezalik vicahen beraetine ve sebeb-i ahere mebni mevkuf değil ise ihla-yı sebiline 
müttefikan karar verilerek tefhim kılındı. 13/2/926
 Aza Aza Reis
 Aydın Mebusu Gaziayntab Mebusu Afyonkarahisar Mebusu
 Reşid Kılınç Ali Ali

Sıra Numarası : 30
Esas Numarası : 2

Numaralı ve 2/Şubat/926 tarihli karara zeyldir.
Tokad ve havalisinde icra-yı şekavet eden Kel Bekir’e yataklıktan dolayı maznunun aleyh iken Mahalli 

Müstantikliğince icra kılınan tahkikat neticesinde men’-i muhakemelerine karar verilen ve işbu meseleden dolayı 
maznunun aleyhim olup Heyet-i Vekile kararıyla mahkememize tevdi’ olunan eşhasın icra kılınan muhakemeleri 
neticesinde: Delail-i cedide zuhuruyla tekrar maznunen celbleri karar-gir olarak 8/Şubat/926 tarihinde taht-ı tevkife 
alınan Zile kazasından terzi Ömer ve Hasan Ustalar haklarında icra kılınan muhakeme neticesinde: Merkumânın 
şaki-i merkum Kel Bekir’e elbise imal eyledikleri ve merkumun muhtefi bulunduğu mahalli bildikleri halde mahalli 
hükümete ihbar-ı keyfiyet etmedikleri evrak-ı tahkikiyede mazbut ifadâtı ve muhakemeten de ifade-i vakıayı te’yiden 
ikrarda bulunmaları ve ol babdaki şuhûdun kıraat olunan ifadâtı ile sabit olduğundan hareketlerine tevafuk eden 
Kanun-ı Ceza’nın [219] uncu maddesinin zeyli delaletiyle kanun-ı mezkurun [Emniyet-i Hükümete ve asayiş-i 
umumiye ve emniyet-i eşhas ve emvale karşı haydutluk 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 yahut toplanacak mahal verenler fer’an zî-
medhal add olunurlar] diye muharrer olan kırk beşinci maddesi hükmüne tevfikan ve tarih-i tevkiflerinden bi’l-itibar 
her ikisinin de üçer sene müddetle küreğe konulmalarına müttefikan 15/Şubat/926 tarihinde karar verildi. 15/2/926
 Aza Aza Reis
 Aydın Mebusu Gaziayntab Mebusu Afyonkarahisar Mebusu
 Reşid Kılınç Ali Ali
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Sıra Numarası : 11
Esas Numarası : 56/341

Numaralı ve 5/1/926 tarihli karara zeyldir.
Bir meseleden dolayı esna-yı tevkifinde üzerinde mevcut iki bin küsür rublesini beray-ı muhafaza Arabsun 

Jandarma Kumandanı Yüzbaşı Hüseyin Avni ve Bor Jandarma Takım Kumandanı Mülazım Cemal Efendilere teslim 
eylediğinden bahisle iftirada bulunmak maddesinden dolayı maznunun aleyh olup 16/Kanunısani/926 tarihinde taht-ı 
tevkife alınarak el-yevm mevkuf bulunan Kesriye muhacirlerinden Hüseyin oğlu hakkında icra kılınan muhakeme 
neticesinde: Merkumun çete teşkili maddesinden dolayı mahkememizce verilen tevkif emri üzerine esna-yı tevkifinde 
üzerindeki mebaliği beray-ı muhafaza Hüseyin Avni ve Cemal Efendilere i’ta ve ahiren de iade etmediklerinden bahisle 
vaki’ şikayeti üzerine mumaileyhima haklarında mevkufen icra kılınan muhakemede böyle bir mebaliğin kendilerine 
i’ta edilmediği anlaşılmış olduğundan beraetlerine karar verildiği ve merkumun bu kadar bir paraya malik olmadığı 
gibi yedinde bu cins paradan az miktarının bile görülmemiş olduğu salifü’z-zikr çete teşkili meselesinden maznunen 
muhakemeleri icra kılınan eşhas-ı müteaddidenin bi’l-cümle ifadâtından anlaşılmış ve şu suretle merkumun zabıtan-ı 
mumaileyhimaya li-garazin isnadâtta ve iftirada bulunduğu sabit olduğundan, harekât-ı vakıası [Her kim Kuvve-i 
Adliyeye veyahut keyfiyeti cihet-i adliyeye tevdie mecbur olan bir memura ihbarname veya şikayetname i’ta ederek bir 
cürm olduğunu bildiği bir kimseye li-garazin bir cürm isnad eder veyahut o kimse aleyhinde böyle bir cürmün …… 
ilah bir haftadan üç seneye kadar habs olunur] diye muharrer olan Kanun-ı Ceza’nın “213” üncü maddesine tevafuk 
etmekle madde-i mezkure hükmüne tevfikan ve tarih-i tevkifinden itibaren iki sene müddetle hapsine müttefikan 
karar verilerek tefhim kılındı. 15/Şubat /926
 Aza Aza Reis
 Aydın Mebusu Gaziayntab Mebusu Afyonkarahisar Mebusu
 Reşid Kılınç Ali Ali

Sıra Numarası : 22
Esas Numarası : 8

Numaralı ve 18/1/926 tarihli karara zeyldir.
27/11/341 tarihinde Maraş’ın Ulucamii’nde toplanarak müsellehan Hükümete hücum ve isyan etmek iddiasıyla 

maznunun aleyh olup hal-i firarda bulunduğundan dolayı 18/1/926 tarihinde icra kılınan muhakeme neticesinde 
gıyaben idamına karar verilen ve bu kere derdestle mahkememize i’zam kılınan Maraş’ın Kuytul karyesi muhtarı 
Mehmed Çavuş’un Usul-i Muhakemât-ı Cezaiye Kanunu’nun “382” inci maddesi mucibince vicahen icra kılınan 
muhakeme neticesinde: Merkumun hadise-i isyan günü Maraş’ta olmadığı ve müste’cir bulunduğu bir değirmende 
iş ve gücü ile meşgul bulunduğu bu kere kendisinin tevkifi esnasında Mahalli Vilayet Müddei-i Umumiliğinin icra 
eylemiş olduğu tahkikattan anlaşıldığı gibi merkumun ef ’al-i müddea bihaya ictisarı hakkında başkaca da bir güna 
kanaat-bahş olabilecek delâil-i kanuniye mevcut olmadığından beraetine ve sebeb-i ahere mebni mevkuf değilse ihla-yı 
sebiline müttefikan karar verilerek tefhim kılındı. 15/Şubat/926
 Aza Aza Reis
 Aydın Mebusu Gaziayntab Mebusu Afyonkarahisar Mebusu
 Reşid Kılınç Ali Ali
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Sıra Numarası : 49
Esas Numarası : 12

Bin üç yüz kırk bir senesi Teşrinisanisinin altıncı günü Adana’nın Karataş nahiyesine merbut İncirli karyesinden 
Urlu Mehmed Ağa’nın mahdumları Yusuf ve Hilmi’yi mavzer kurşunuyla cerh ve katl etmek maddesinden dolayı 
maznunun aleyhim olup Heyet-i Vekile-i Celile kararıyla İstiklal Mahkemesine tevdi’ olunan ve gayr-ı muvakkat 
tevkif müzekkeresiyle 20/Rebiülahir/344 ve 7/Teşrinisani/341 tarihinde taht-ı tevkife alınan karye-i mezkureden 
Kürd Reşo nam-ı diğeri Reşid ve Koca Hasan ve Adana’nın Paşanebi mahallesinden Saraç Ali Usta ve merkumûndan 
Kürd Reşo’nun oğlu Mehmed ve 14/Teşrinisani/341 tarihinde taht-ı tevkife alınan Kürd Bekir ve mahdumu Cabbar 
haklarında icra kılınan muhakeme neticesinde: Maznun-ı merkumûndan Kürd Reşo ile mahdumu Mehmed’in müddei 
Urlu Mehmed Ağa ile öteden beri aralarında mevcut bir arazi meselesinden mütevellid iğbirar neticesi olarak tarih-i 
mezkurda münazaaun-fih olan araziyi sürmek üzere gelen mahdumları Halil ve Yusuf ’un önüne geçerek bunlardan 
Reşo “yaptığınız yetmez mi” diye beyanâtta bulunduktan sonra mahdumu Mehmed’e hitaben iş işten geçti haydi bakalım 
diye oğlunu teşci’ ve beraberce mezkur araziye elli hatve mesafede bulunan hanesine girerek az sonra ellerinde mavzer 
olduğu halde çıkarak merkumândan Mehmed’in maktullerden Yusuf ’un üzerine müteaddid silah endaht ederek son 
merminin maktulün alnına isabetle beynini parçalamak suretiyle cerh ve katl ve diğer maznun-ı merkum Mehmed’in 
pederi Reşo’nun da bir hendek içerisinde gizlenmiş olan Halim’in üzerine ateş ederek merkumu boğazından cerh ve 
taammüden katl eyledikleri ve diğer maznun Koca Hüseyin’in de işbu hadise-i cinaiyede elindeki mavzerle ateş etmek 
suretiyle merkumânın harekât-ı vakıalarını teşci’ ve teshil eylemek ve diğer maznun Saraç Ali Usta’nın da maktullerin 
pederi Urlu Mehmed Ağa ile keza Adana Hukuk Mahkemesinde cereyan etmekte olan bir tarla meselesinden hasıl 
eyledikleri münaferet dolayısıyla tedarik eylediği mavzer ve fişenkleri vermek suretiyle maznun-ı merkumân Reşo ve 
oğlu Mehmed’i tahrik ve birgün kasabada aşçı Mehmed Ağa’nın lokantasında yemek yemekte olduğu bir sırada Urlu 
Mehmed vurulmadıkça bizim tarla meselesi neticelenmez, her kim bunları öldürür ise altı yüz dönümlük tarla hissesini 
ona vereceğim gibi bir takım beyanâtta bulunduktan iki gün sonra da bir mendil derununda yirmi otuz aded kadar 
fişengi Kürd Reşo’ya gönderdiği ve şu suretle fiil-i katlde fer’an zî-medhal bulundukları istintaken maa’l-kasem ifadâtı 
zabt olunan şuhûdun Adana Cinayet Mahkemesinde de ifade-i sabıkalarını tevhiden vaki’ şehadetlerini muhtevi 
olup kıraat olunan zabıtname ve müteaddid keşif ve zabıt varakalarıyla tabip raporları mündericatı ve evrak-ı saire 
müeddası ve maznun-ı merkumûndan Mehmed’in katli bi’z-zat ika’ eylediği yolunda tav’an ve diğerlerinin müevvelen 
vaki’ ikrarları gibi delâil ve ihbarat-ı saire-i kanuniye ile sabit olduğundan, bunların Reşo ile Mehmed’in hareketi 
Kanun-ı Ceza’nın [Taammüden bir şahsı katl eden kimse idam olunur] diye muharrer olan “170” inci maddesine 
tevafuk etmekle madde-i mezkure hükmüne tevfikan her ikisinin de idamına ve Koca Hasan ile Ali Usta’nın da 
madde-i mezkure delaletiyle kanun-ı mezkurun [Eğer fiil-i asli idam ve müebbet kürek cezalarını müstelzim ise 
fer’an zî-medhal olanların on seneden aşağı olmamak üzere küreğe konulur] diye muharrer olan “45” inci maddesinin 
fıkra-i mahsusası hükmüne tevfikan ve tarih-i tevkiflerinden itibaren on beşer sene müddetle küreğe konulmalarına 
ve mahkumlardan Ali Usta’nın Kürd Reşo’ya irsal eylemekte olduğu cephane ve tüfenklerin hanesinde hıfz edildiği 
iddia olunan maznun Kürd Hacı Bekir ile mahdumu Cabbar’ın fiil-i müddea bihaya mücaseretleri anlaşılamamış 
olduğundan merkumânın ancak bu cihetten beraetlerine ve teşhir-i silah madde ait olup mukaddema Adana Cinayet 
Mahkemesince işbu dava ile tevhidine karar verilmiş olan merkum Hacı Bekir ve rüfekasına ait olan dava dosyasının 
bi’t-tefrik mahkeme-i aidesince mukteza-yı kanunisi ifâ olunmak üzere Mahalli Cinayet Müddei-i Umumiliğine li-
ecli’l-irsal Müddei-i Umumililik Memuriyet-i Âliyesine takdimine müttefikan 20/Şubat/926 tarihinde karar verildi. 
20/2/926
 Aza Aza Reis
 Aydın Mebusu Gaziayntab Mebusu Afyonkarahisar Mebusu
 Reşid Kılınç Ali Ali
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Sıra Numarası : 50
Esas Numarası : 36

İka’ ettikleri mezalim ve tagallüb ile bulundukları mahaller halkını hicrete icbar edecek derecede sükun ve 
istirahatlarını ihlal eylemek maddesinden dolayı maznunun aleyhima olup gayr-ı muvakkat tevkif müzekkeresiyle 8/
Kanunıevvel/341 tarihinde taht-ı tevkife alınarak el-yevm mevkuf bulunan Aşkale’nin Danzut karyesinden Çom oğlu 
Mustafa ve Tercanlı çadırcı Ali Bey haklarında icra kılınan muhakeme neticesinde: Maznun-ı merkumânın havali-i 
mezkurede emniyet-i mahalliyeyi ihlal mahiyetinde halkı yekdiğeri aleyhine tahrike ve kendilerine itaat etmeyen 
ahali-i mahalliyeyi nüfuzlarından bi’l-istifade zulüm ika’ ederek kendilerini hicrete icbar ve evamir ve kavanîn-i devlete 
halkı adem-i itaata teşvik ve propaganda yapmaktan geri durmadıkları mahallince tanzim kılınan fezlekeli iki kıta 
evrak-ı tahkikiyede mazbut şuhûdun şehadâtı ve evrak-ı saire müeddasıyla sabit olduğundan hareketlerine temas 
eden Kanun-ı Ceza’nın [Ahali ve sekeneyi işbu fiilde beyan olunan cinayetleri işlemeye doğrudan doğruya teşvik 
eder ise ol cinayetlerin fiilen mürettibi gibi mücazât olunur. Fakat zikr olunan teşvikâtın bir güna eser-i fiilisi zuhur 
etmezse muvakkat nefy cezası ile mücazât olunur] diye muharrer olan “64” üncü maddesi mucibince Mağnisa vilayetine 
üçer sene müddetle nefylerine ve kendilerinin 8/Kanunıevvel/341 tarihinde tevkif edilmiş olmalarına nazaran tarih-i 
tevkiflerinden mahall-i menfalarına sevk ve i’zamları tarihine kadar güzeran edecek olan müddetin kanun-ı mezkurun 
[Eğer mahkum-ı aleyh hakkında nefy cezası hükm olunmuş ise bir günlük mahkumiyet beş günlük nefye muadil add 
olunur ...... ilah] diye muharrer olan “39” uncu maddesi hükmüne tevfikan bi’l-hesab mahkumiyetlerinden icra-yı 
mahsubuna müttefikan 22/2/926 tarihinde karar verilerek tefhim kılındı. 22/2/926
 Aza Aza Reis
 Aydın Mebusu Gaziayntab Mebusu Afyonkarahisar Mebusu
 Reşid Kılınç Ali Ali

Sıra Numarası : 51
Esas Numarası : 208/341

Bin üç yüz kırk bir senesi Mayısının on dokuzuncu günü Maraş’ın Göllü karyesinden asker Mehmed oğlu 
Osman zevcesi Fatıma’ya cebren fiil-i şeni’ icra etmek maddesinden dolayı maznunun aleyh olup 1/Kanunısani/926 
tarihinde taht-ı tevkife alınarak el-yevm mevkuf bulunan karye-i mezkureden Küçük Mehmed oğlu Hacı hakkında 
icra kılınan muhakeme neticesinde: Merkum Hacı’nın mezbure Fatıma’nın zevci Osman’ın Altıncı Alayın Beşinci 
Bölüğünde ifa-yı vazifesini ifa etmekte olduğu bir sırada ücretle çalışmaya gittiği mezburenin bağında bağırmamasını 
teminen ağzına toprak doldurmak suretiyle kendisine cebren fiil-i şeni’ icra eylediği mezburenin hasr-ı iddiasına 
munzam maa’l-kasem istintaknamede ifadeleri mazbut şuhûdun ifadâtı ve zabıt varakası muhteviyatı ve maznun-ı 
merkumun bade’l-vaka firar etmesi ve muhakemeten müevvel ikrarı gibi delâil ile sabit bulunduğundan hareketine 
tevafuk eden Kanun-ı Ceza’nın [Bir vasıta ile veya mukavamete gayr-ı muktedir bir halde bulunan bir şahsa fiil-i şeni’ 
icra ederse muvakkatan küreğe konulur] diye muharrer olan yüz doksan sekizinci maddesi hükmüne tevfikan ve tarih-i 
tevkifinden bi’l-itibar on sene müddetle küreğe konulmasına vicahen ve müttefikan 24/Şubat/926 tarihinde karar 
verilerek tefhim kılındı. 24/2/926
 Aza Aza Reis
 Aydın Mebusu Gaziayntab Mebusu Afyonkarahisar Mebusu
 Reşid Kılınç Ali Ali
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Sıra Numarası : 52
Esas Numarası : 31

Hükümet-i hazıranın şahsiyet-i maneviyesine tefevvühat-ı lisaniyede bulunmak maddesinden dolayı 
maznunun aleyh olup Heyet-i Vekilece müttehaz karar üzerine Ankara Efrad Divan-ı Harbi’nin aidiyet kararıyla 
İstiklal Mahkemesine tevdi’ edilen ve 3/Teşrinievvel/341 tarihinde taht-ı tevkife alınan İstanbul Hasköy Ahz-ı 
Asker Şubesinden olup Hopa İnşaat Taburunda müstahdem Yako veled-i Salmon hakkında icra kılınan muhakeme 
neticesinde: Merkumun makam-ı vilayetçe kıtalarının Erzurum’a hareket edeceğinden dolayı hazır olmalarına 
mütedair bulunan emrin mündericatında müteessir olarak bazı beyanâtta bulunduğu evrak-ı tahkikiyede mazbut 
şuhud-ı müstemianın ifadelerinin kıraatından ve evrak-ı saire müeddasından anlaşılmış olduğundan hareketine temas 
eden Kanun-ı Ceza’nın [Mehakim ve mecalis memurlarına ve sair memurîn-i devlet-i aliye memurlarını icrada iken 
muamele-i hakaret ve itale-i lisan …... ilah] cüret edenler bir haftadan altı aya kadar habs olunur] diye muharrer olan 
112’nci maddesi hükmüne tevfikan ve tarih-i tevkifinden bi’l-itibar dört ay müddetle hapsine ve tarih-i tevkifine 
nazaran ikmal-i müddet eylemiş bulunduğundan sebeb-i ahere mebni mevkuf değilse ihla-yı sebiline bakiye-i müddet-i 
askeriyesini Sivas’ta ikmal etmek üzere mahall-i mezkure sevk ve i’zamının Ankara Merkez Kumandanlığına tebliğine 
müttefikan 24/Şubat/926 tarihinde karar verilerek tefhim kılındı. 24/2/926
 Aza Aza Reis
 Aydın Mebusu Gaziayntab Mebusu Afyonkarahisar Mebusu
 Reşid Kılınç Ali Ali

Sıra Numarası : 53
Esas Numarası : 105, 166

Birkaç celseden beri devam eden davanızı tekrar mütalaa ettik. Müddei-i Umumi Bey’in iddianamesini ve 
mukabeleten serd ettiğiniz müdafaalarınızı gözden geçirdik ve ehemmiyetle ve nazar-ı dikkate aldık. Makam-ı iddianın 
her biriniz hakkında dermiyan ettiği iddialar cereyan etmiş olan hadisatın ve davanın mahiyeti itibarıyla da haiz-i 
ehemmiyet görülmüştür. Kanuna istinad ederek hakkınızda dermiyan ettiği fikirler, mütalaaları hakikatin mantığı ile 
cerh edemediniz ve aleyhinizde serd ettiği delâili ahkam-ı kanuniyenin istilzam eylediği şekilde reddedemediniz. Bir 
kere Nikola Efendi, kendisinin Türk muhibbi olduğunu söyleyerek söze başlamıştır. Ve Türk muhibliği (tezi) üzerinde 
idare-i kelam etmiştir. Heyet-i hakimenin Nikola hakkındaki mütalaası şudur: Nikola doğduğu Niğde’den on iki 
yaşında ayrılarak İstanbul’a gitmiştir. Validesinin Rum ve babasının Rusya’dan gelme Rum olduğunu hatırlayarak 
İstanbul’da Rus Konsoloshanesine müracaatla Rusya’ya gitmiş ve Rusya’da ma’hud Sensinod’un delalet ve vesayetiyle 
papaz mekteplerinde okuduktan sonra tekrar Türkiye’ye avdet ederek Çarlık Rusyası gazetelerinin muhabirliğini 
deruhde eylemiş ve o zamanki Rus menafii lehine çalıştığı gibi, daha Rusya’ya gitmeden evvel Rus tabiiyetine girdiğini 
de muhakemesi esnasında ifadesinde tekrar söylemiştir. 

Nikola Efendi’nin Rus tabiiyetini Osmanlı Hükümetinin zayıf zamanında Çarlık Rusyası Sefaretinin Bab-ı âli 
üzerinde icra eylediği tazyikat ile Tabiiyet Kanunu’na muhalif elde ettiği kuvve-i siyasiye sayesinde bir şekl-i istisnaide 
temin ettiği yapılan tahkikattan ve resmi kuyuttan anlaşılmıştır. Türk muhibbi olduğunu iddia eden Nikola Efendi’nin 
Rus tabiiyetine girmesi o zaman için en kuvvetli bir silah idi ve Rus tabiiyetine girmekle hakikaten Nikola Efendi 
Türkiye vatanında istihdaf ettiği mesaiye daha faaliyetle devam etmiştir. Nikola Efendi, müdafaası esnasında Rusya’dan 
avdet ettiği vakit deruhde etmiş olduğu Reç, Novye ve Remya ve saire gibi Rus gazeteleri muhbirliklerini ifa ettiğini 
ve bu gazetelerin daima Türkiye lehinde yazı yazdıklarını iddia etmektedir. Nikola Efendi’nin bu iddiası varid değildir.

Çünkü mezkur gazetelerin Balkanlar’da küçük hükümetleri Çarlık Rusyası’nın etrafında toplamak ve İstanbul’u 
Ruslara temin etmekten ibaret maruf siyasete merbut ve hararetli taraftar oldukları pek malum hakayıktandır. Ve 
bi’l-hassa hatırdadır ki mezkur Rus gazetelerinin tahrikâtıyladır ki Midye’ye asker ihracı tasavvuru meydan almıştır. 
Mezkur Balkan Hükümetlerinde Türk muhibbi olduğunu iddia eden Nikola Efendi’nin daima Rus âmâline hizmet 
eylediği 
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aşikardır. İstanbul gibi bir merkezde muhbirlik yapan Nikola Efendi’nin bu tahrikâtta büyük faaliyeti görülmüştür. 
Sonra Nikola Efendi, Harb-i Umumi esnasında İstanbul’dan teb’id edildiği halde yine Türkiye’ye musallat olmaktan 
vazgeçmeyerek Balkanlarda Türk hudutlarına kadar Rus gazeteleri muhabiri sıfatıyla ve vazife-i mahsusa ile gelerek 
daima Türkiye aleyhinde çalışmıştır. Kendisinin Türkiye lehine çalıştığını isbat edebilmek için İngiltere’nin Bulgaristan 
ve Yunanistanla hafi surette görüşerek İstanbul’un mukadderâtını tayin ettiklerini ve İstanbul’un Yunanlılara, Edirne’nin 
Bulgarlara terk edilerek Ruslar’a verilmemesini ve bu esas üzerinde Yunan ve Bulgar Ordularının Türkiye aleyhinde 
teşrik-i harekâtını kararlaştırdıklarını ve güya Türkler’e yardım etmek kasdıyla Rus Hariciye Nazırı Sazanof ’a işbu 
müzakereyi bildirdiğini müdafaâtı miyanında söylemektedir.

Bu ihbar, Türkiye’nin lehinde değil belki o zaman Rusların gaib edeceği menfaatin vikayesi için Ruslar lehine 
vaki’ olmuştur. Ve bu açık itiraf da kendisinin Türkiye lehine değil, Rusya lehine çalıştığını göstermektedir. Kendisinin 
Sazanof ’a kadar gidip görüşmesi o zaman ki umumi hayat-ı siyasiyede bile ne mühim rol oynadığına delildir. Bu 
ihbardan maksat İstanbul’u alıyorlar, gözünüzü açın demektir. Bi’l-ahire Türk Vatanına felaket çöktüğü mütareke 
senelerinde bir müddet Yunanistan’da kaldıktan sonra Türkiye’ye avdet ederek faaliyete başlıyor. Safahat-ı muhakemeye 
nazaran bu faaliyet yine Türkiye aleyhine matuf bir faaliyettir. Nikola mütareke senelerinde Devokomersiyal Doryan 
mecmuasını çıkarıyor. Heyet-i hakime neşr edilen bu mecmuanın kaç nüsha basıldığını ve ne kadar satıldığını tedkik 
etmiş ve görmüştür ki bürosunda istihdam ettiği eşhasa verdiği paralarla mezkur gazeteden kazandığı para arasında 
zerre kadar nisbet ve teadül yoktur. Nikola’nın bu gazeteyi neşirden maksadı, onu kendi faaliyet-i hakikiyesine siper 
ittihaz etmek içindir. Bu cihet, yazıhanesinde yapılan taharriyât neticesinde dosyaları miyanında devletin menafi’-i 
aliyesini alakadar eden en mahrem hususatın keşf edilmiş olması ile sabittir. Bunun üzerine sorulan suallere Nikola 
Efendi, mantıki ve makul bir cevap verememiştir. Bi’l-hassa el-yevm yedimizde bulunan ve dosyası arasında zuhur eden 
Türkiye Bahriyesinin Teşkilatına ait mahrem vesâik, Nikola’nın mahkemede iddia ettiği mesleği ile hiç bir münasebeti 
yoktur. Ve bu hususta sorulan suale, mezkur vesâiki bir diğer şahsın kendisine olan borcu mukabilinde yazıhaneye 
bıraktığını söylemiştir. Nikola Efendi’nin Türkiye’de mevcut müessesat ve şuabata herhangi vasıtalarla girerek mahrem 
hususatı araştırmak gayesini takip ettiği eldeki vesâikin heyet-i hakimemize verdiği kanaattir. Bu herhangi bir 
vatandaşın ve Türk muhibbi bir Rum’un yapacağı bir hareket değildir ve bu hareket ve tahsis Türkiye lehine değil, belki 
Türkiye aleyhine çalışan devletler lehinedir. Binaen aleyh daha fazla tafsilat vermeye lüzum görmüyorum. Kanunda 
Nikola Efendi’nin bu hareketlerini tavsif edecek yalnız bir tabir ve sıfat vardır: Casus ve hakikaten Nikola Efendi, 
memlekete felaket getiren ve daha felaketler ihzar etmeye çalışan bir casustur.

Yusuf Kenan’a gelince: Hayat-ı şahsiyesi itibarıyla karanlık bir şahsiyet olduğunu muhakemesi esnasında kendisi 
isbat etmiştir. Mütareke senelerinde İstanbul’da Bayram sokağında 14 numaralı umumhaneyi merkez ittihaz ederek 
orada öteden beriden topladığı havadisleri tertib ile güya kendi iddiasına göre memleket lehine Fransız ve İngilizlere 
tevdi’ ettiği ve bu hususta Lisaneddin’i de vasıta olarak kullandığını muhakemede ifade etmiştir. Memleket hizmet 
beklediği bir sırada İstanbul’da zevki arasında yapmış olduğu bu hareketi bir vatandaşın yapabileceği hareketlerden 
değildir. 

Binaen aleyh Yusuf Kenan’ı, Nikola’nın saha-i faaliyetinin en mühim bir uzvu olarak kabul etmek zaruretindeyiz. 
Bi’l-hassa Yusuf Kenan Efendi aynı zamanda Bahriye’ye ait Nikola Efendi’nin esbab-ı ittihamiyesinden birini teşkil 
eden Bahriye havadisleri için bir girizgah hazırlamış ve güya Nikola Efendi’nin Bahriye havadisleri hakkındaki 
mütalaasından şüphelenerek kat’-ı münasebetle yazıhanesinden ayrıldığını ve tramvayda Nikola Efendi’yi elinde 
donanma emirnamesi okuduğunu görerek şüphelendiğini ve bu şüphesi üzerine Bahriye İstihbarat Müfettiş-i 
Umumisine müracaat ettiğini söylemiştir. Bu, kendisinin kavl-i mücerredinde kalmaktadır.

Çünkü, Yusuf Kenan Efendi’nin bu hadise üzerine yazıhanesinden çekildiğini söylediği Nikola Efendi’nin 
emriyle müteakiben Ankara’ya dahi gelerek 
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Nikola Efendi’nin namına çalıştığı elde edilen mektuplardan anlaşılmıştır. Güya memuriyet almak fikriyle Ankara’ya 
geldiğini söylemekte ve Nikola’nın kendisine adem-i itimadı olduğunu beyan etmekte ise de bu mektupla da yekdiğerine 
karşı kullandıkları lisanla bu ifadeler kuvvetlerini gaib etmektedir. 

Bunun için Kenan Efendi Nikola’nın hareketlerinde alakadar bir şahıs olduğuna dair mahkeme yedinde mevcut 
vesâik, kanaat-ı vicdaniye usulüne maa’z-ziyade kifayet etmektedir. Ve bunun için Nikola’nın maznuniyetini mucib 
olan ef ’al ile kendisi de müşterek ve alakadar görülmüştür.

Lisaneddin Efendi’ye gelince: Tahsili ve anlayış itibarıyla memlekete faydalı bir uzuv olması icab ederken bi’l-
akis mechul bir sergüzeşte atılmış ve karanlık bir hayata karışmıştır. Bi’l-hassa refiki Kenan Efendi’nin mahkemede 
söylediği gibi, İngiliz, Fransız zabitlerinin devam ettiği on dört numaralı eve müdavemetle orada İngiliz ve Fransızlara 
ihbarâtta bulunduğu anlaşılmıştır. Bi’l-hassa mücadele-i milliyenin en mühim devrelerinde Mustafa Kemal Paşa 
Hazretlerinin İstanbul’da bazı zevata mahrem olarak gönderdiği şifreleri bir suretle çalarak İngilizlere verdiği ve 
İstanbul’un istihlası üzerine Lisaneddin dahi refiki Kenanla birlikte casusluk cürmüyle Divan-ı Harb’e sevk edilmiş 
olduğu malumumuzdur. Lisaneddin Efendi aynı zamanda daima Türkiye aleyhinde makaleler yazan Şikago Tribün 
gazetesi muhabiri ile Tokatlıyan’da görüştüğü ve muhabire Türkiye aleyhinde mevzular telkin eylediği aynı Tokatlıyan 
müdavimlerinden maznun Osman Fahreddin’in ifadelerinden anlaşılmıştır. Zaten hiçbir vazifede bulunmamayı meslek 
tutan bir adamı Şikago Tribün gazetesi muhabirinin küçük bir fedakarlıkla elde edebildiği anlaşılmaktadır.

Ba-husus Lisaneddin 335 senesinden beri arkadaşı bulunduğu Kenan’ın tavassutuyla Nikola ile de görüşmüş ve 
Nikola’nın mahrem vezaifini deruhde etmiştir. Bu kendisinin Yusuf Kenan’a yazdığı bir mektuptaki tabirât ve ifadâtın 
bize verdiği bir kanaattir. Binaen aleyh Nikola’nın hemfiil ve hemfikir bir arkadaşıdır.

Osman Fahreddin’e gelince: Osman Fahreddin Trablusludur. Ve hakikaten Trabluslular daima Türkiye’den 
ayrılmamak için bütün mevcudiyetleriyle çalışmışlardır. Fakat Fahreddin Efendi, bunu kendisi için bir medar-ı ihticac 
olarak ileri süremez. Memleketin istiklali için İtalya’da çalıştığını iddia eden Fahreddin Efendi, güya faşistlerin idare-i 
hükümete geçmesi ile İtalya’da kalamayarak Türkiye’ye gelip memleketinin istiklaline çalıştığını söylemektedir. Fakat 
yapılan tahkikattan anlaşıldığına göre İstanbul’da mütemadiyen aleyhlerine çalıştığını söylediği muhtelif makamat-ı 
ecnebiye ile temasa gelmiştir. Bu ise kendisinin vaki’ olan iddiasını esasından çürütmektedir. Ve aynı zamanda Fahreddin 
Efendi kendisine gazete muhbiri sıfatı vererek bir çok eşhas ve matbuatı da aldatmış, dolandırmıştır. Bu bizce yakinen 
malumdur. Aynı zamanda Osman Fahreddin, Lisaneddin’in arkadaşıdır ve kendisi Nikola’yı tanımadığını iddia etmekte 
ise de hapishanede üzeri taharri edildiği zaman Nikola’nın üzerinde bulunan kendi mektubuyla kendi üzerinde zuhur 
eden Nikola’nın mektuplarından birbirlerini gayet iyi tanıdıkları anlaşılmaktadır. Binaen aleyh nazarımızda Türkiye 
aleyhinde sarf-ı faaliyet eden bir şahsiyet kalmıştır. İşte izah ettiğim esbaba binaen sizin hareketlerinize temas eden 
Kanun-ı Ceza’nın maddelerine göre cezalarınızı tayin ettik. Nikola’nın Kanun-ı Ceza’nın 49’uncu maddesi mucibince 
idamına, Yusuf Kenan ve Lisaneddin’in tarih-i tevkifleri olan 20/Temmuz/341 tarihinden itibaren (51) inci madde 
mucibince on beşer seneye mahkumiyetlerine ve Fahreddin’in de Tabiiyet Kanunu’nun (6) ncı maddesine müzeyyel 
fıkarat mucibince hudud-ı millî haricine ihracına müttefikan karar verildi. 24/2/926
 Aza Aza Reis
 Aydın Mebusu Gaziayntab Mebusu Afyonkarahisar Mebusu
 Reşid Kılınç Ali Ali
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Sıra Numarası : 54
Esas Numarası : 178/341

Pazarcık kazasının Bağdin karyesinden katırcı muhacir Murad ve Hamid ile Ceylanzade Hakkı ve rüfeka-
yı sairesinin esna-yı rahta önlerine çıkarak cebr ve şiddet icrasıyla nukûd ve eşya-yı sairelerini ahz ve gasb etmek 
maddesinden dolayı maznunun aleyh ve mevkuf bulunan Ayntab’ın Dulisa karyesinden Kıço Mehmed oğlu Memik 
ve Ömer oğlu Şeyho ve Tekkenişin karyesinden Şeyhli ve merkumûna yataklıktan maznun ve mevkuf Muhtar Şeyhli 
Ağa oğlu Mustafa ve Süleyman Ağa oğlu Mehmed haklarında icra kılınan muhakeme neticesinde: Merkumûnun 
ef ’al-i mezkureye mücaseretleri hakkında delâil ve ihbarat-ı kanuniyeye dest-res olunamadığından beraetlerine ve 
sebeb-i ahere mebni mevkuf değiller ise ihla-yı sebillerine ve fiil-i vakıa mücasaret edenler merkumûn olmadığı 
halde aralarındaki iğbirar dolayısıyla 30/Haziran/341 tarihli zabıt varakası zirinde ismi muharrer Pazarcık’ın Ufacıklı 
karyesinden Ali Efendi zade Hasan Efendi’nin teşvik ve tahriki ile kaza-yı mezkur Takip Müfrezesi Kumandanı 
Jandarma Osman Onbaşı tarafından derdest ve taht-ı tevkife alınmak suretiyle maznuniyetlerine sebebiyet verildiği 
anlaşılmış olduğundan, merkumân Hasan Efendi ile Osman Onbaşı’nın maznunen taht-ı muhakemeye alınmalarına 
ve haklarında gayr-ı muvakkat tevkif müzekkeresi tastirine Lağdinsagir [Bağdinisagir] karyesinde mukim Gürün’ün 
Cedid mahallesinden Şükri oğlu Hamid ve Mustafa oğlu Murad’ın şahit ve merkumân Osman Onbaşı ile Hasan 
Efendi’nin mahfuzan i’zamlarının Maraş vilayetine bâ-telgraf iblağına müttefikan karar verilerek tefhim kılındı. 
27/2/926
 Aza Aza Reis
 Aydın Mebusu Gaziayntab Mebusu Afyonkarahisar Mebusu
 Reşid Kılınç Ali Ali

Sıra Numarası : 55
Esas Numarası : 40

Hükümet-i hazıra aleyhinde tefevvühatta bulunmak maddesinden maznunun aleyh olup 30/Kanunısani/926 
tarihinde taht-ı tevkife alınan Seyyidgazi’nin Feyzabad karyesinden arabacı Ali Çavuş’un icra kılınan muhakeme-i 
vicahiye neticesinde: Maznun-ı merkumun hakkında isnad olunan ef ’ale mücaseretine dair kanaat-bahş-ı vicdan 
olacak bir güna delâil-i kanuniyeye dest-res olunamadığından beraetine ve sebeb-i aherle mevkuf değil ise ihla-yı 
sebiline müttefikan karar verildi. 28/2/926
 Aza Aza Reis
 Aydın Mebusu Gaziayntab Mebusu Afyonkarahisar Mebusu
 Reşid Kılınç Ali Ali

Sıra Numarası : 56
Esas Numarası : 165

Darende kazasının İbrahimpaşa mahallesinden olup kaza-yı mezkur Belediye Reisi Mustafa Bey’in keyfiyet-i 
katlinden dolayı maznunun aleyhim olup 1/Ağustos/341 tarihinde taht-ı tevkife alınarak el-yevm mevkuf bulunan 
ve Heyet-i Vekile kararıyla İstiklal Mahkemesine tevdi’ olunan mahalle-i mezkureden Çomuzade Hacı Mehmed 
ve biraderi Hacı Hafız ve Kemterzade Hüseyin ve Kaldırım mahallesinden Feyzi Efendi mahdumu Ali ve 30/
Kanunıevvel/341 tarihinde taht-ı tevkife alınan Şükürzade Rasim Efendi’nin hizmetkarı Şeyho ve halen firarda 
bulunan Feyzi Efendi oğlu Mehmed haklarında icra kılınan muhakeme neticesinde: Öteden beri maktul Mustafa Beyle 
beynlerinde mütekevvin çarşı meselesi ve merkumûndan Ali’nin bacanağı Osman Efendi’nin yaptırmakta oldukları su 
dolabına müteveffanın muhalefetinden naşi yekdiğerine hasıl olan iğbirar neticesi olarak merkumûndan Feyzi Efendi 
oğlu Mehmed ve Şeyho ve Ali Efendi’nin 341 senesi Temmuzunun on altıncı Perşembe günü akşamı saat alaturka



98

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı



99

İkinci Dönem Ankara İstiklal Mahkemesi (1925-1927)

bir buçuk iki raddelerinde maktul Mustafa Bey’in hanesine giderek merkumûndan birisi tarafından kapının vurulması 
üzerine odası penceresinin çerçevesini açarak kimdir o demekte olan maktul Mustafa Bey’in bunlardan Feyzi oğlu 
Mehmed tarafından atide endaht edilen silah mermisinin başına isabetle taammüden katline sebebiyet verdikleri 
ve diğer maznun Hacı Mehmed ve Hacı Hafız’ın da merkumûnun fiil-i vakıa ictisarlarını tertib ve teşvik etmek 
suretiyle meselede fer’an zî-medhal oldukları tahkikat- ı istintakiyede maa’l-kasem ifadeleri mazbut ve muhakemeten 
kıraat olunan şuhûdun ifadâtı ve fezlekeli tahkikat-ı ibtidaiye zabıt ve keşif varakalarıyla tabip raporu mündericatı 
ve kendilerinin yekdiğerine mübayin ifadâtları ve maznunlardan Feyzi oğlu Mehmed’in hadise-i katl üzerine firar 
etmesi gibi delâil ve ihbarât-ı saire ile sabit olduğundan hareket-i vakıaları bunlardan firari Feyzi oğlu Mehmed’in 
fail-i asli olduğu taayyün etmekle Kanun-ı Ceza’nın [Taammüden bir şahsı katl eden veya âbâ ve ecdat ve ümmehât 
ve ceddâtından birini velev min-gayr-i taammüdin kasten katl eyleyen kimse idam olunur] diye muharrer “170” inci 
maddesi mucibince idamına ve fer’an zî-medhal oldukları anlaşılan Şeyho, Ali Efendi, Hacı Mehmed ve Hacı Hafız’ın 
da madde-i mezkure delaletiyle kanun-ı mezkurun [Eğer fiil-i asli idam veya müebbet 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 cezası müstelzim ise üç sene müddetle 
kale-bendlik cezası hükm olunur] diye muharrer olan “45” inci maddesi mucibince Şeyho ile Ali Efendi’nin on beşer 
ve hayat-ı mazilerinin esbab-ı muhaffife-i kanuniyeden addiyle Hacı Mehmed ve Hacı Hafız’ın da yedişer buçuk 
sene müddetlerle küreğe konulmalarına ve firarda bulunan Mehmed’in de bi’l-cümle emvalinin hacziyle hukuk-ı 
medeniyeden ıskatına ve fiil-i katlde bir güna medhal ve müşareketi anlaşılamayan diğer maznun Kemterzade Hüseyin 
Efendi’nin de beraetine ve sebeb-i ahere mebni mevkuf değil ise ihla-yı sebiline müttefikan karar verilerek tefhim 
olundu. 2/Mart/926
 Aza Aza Reis
 Aydın Mebusu Gaziayntab Mebusu Afyonkarahisar Mebusu
 Reşid Kılınç Ali Ali

Sıra Numarası : 57
Esas Numarası : 204/341

Gümüşhane Mebusunun şapka yüzünden katl edildiğini ve İstanbul’a bir İngiliz filosu geldiğini ve emniyet-i 
dahiliyeyi ihlale matuf bazı beyanâtta bulunmak maddesinden dolayı maznun-ı a1eyhim ve mevkuf bulunan ve 
Heyet-i Vekile-i Celile kararıyla İstiklal Mahkemesine tevdi’ olunan Trabzon İmaret mahallesinden Sandıkçızade 
İsmail ve Çulhazade Hacı Pir ve Karagürcüzade Mikdad oğlu Hasan ve Vakfıkebirli Karatebişzade Hacı Hüseyin ve 
Trabzon Vali-i esbakı Hamid Bey haklarında icra kılınan muhakeme neticesinde: Merkumûn ve mumaileyhimin isnad 
olunan ef ’ale mücaseretleri hakkında delâil ve ihbarât-ı kanuniyeye dest-res olunamadığından beraetlerine ve sebeb-i 
ahere mebni mevkuf değiller ise ihla-yı sebillerine ve Vali Hamid Bey’in tevkifi esnasında hanesinde zuhur eden 
vesâik miyanında elde edilen ve mahkemede sabık Dahiliye Vekaleti Heyet-i Teftişiye Reisi Hüsni Bey’e ait olduğunu 
ifade eylediği şayan-ı dikkat notları muhtevi defterin de Dahiliye Vekalet-i Celilesine irsaline müttefikan 2/Mart/926 
tarihinde karar verilerek tefhim kılındı. 2/Mart/926
 Aza Aza Reis
 Aydın Mebusu Gaziayntab Mebusu Afyonkarahisar Mebusu
 Reşid Kılınç Ali Ali
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Sıra Numarası : 58
Esas Numarası : 35

Hanesinin hin-i taharrisinde Kürd Destanı zuhur ettiği Sivas vilayetinin iş’arı üzerine derdesti bildirilen 
Karacaviranlı Molla Mustafa hakkındaki evrak makam-ı iddianın 21/2/926 tarih ve 35 numaralı iddianamesiyle tevdi’ 
edilmekle tedkik ve mütalaa edildi.

Lede’l-müzakere: 4/1/926 tarihinde taht-ı tevkife alınan maznun Molla Mustafa’nın üzerinde bulunan Destan-ı 
Kürd efkar ve hissiyâtının makesinden ibaret olup bu gibi Kürd efkar ve hissiyâtını perverde edenlerin davaları Şark 
İstiklal Mahkemesince rü’yet edilmekte bulunmasına binaen ve teşkilat-ı fesadiye nokta-i nazarından orada rü’yet 
edilmekte bulunan deavi ile işbu davanın nisbet ve alakası bulunması muhtemel bulunduğundan işbu davanın Şark 
İstiklal Mahkemesine tevdiine ve maznun-ı merkumun evrakıyla maan ve mahfuzan mahkeme-i müşarünileyhaya 
i’zamına müttefikan karar verildi. 3/Mart/926
 Aza Aza Reis
 Aydın Mebusu Gaziayntab Mebusu Afyonkarahisar Mebusu
 Reşid Kılınç Ali Ali

Sıra Numarası : 59
Esas Numarası : 41

Giresun’da Erikliman karyesindeki kahvehanenin duvarına ta’lik edilen zevat-ı aliyenin fotoğraflarına silah 
atmakla maznun olup 16/Kanunıevvel/41 tarihinde taht-ı tevkife alınan karye-i mezkureden Derelioğulları’ndan 
Ahmed oğlu Şükri’nin icra kılınan muhakemesinde: Maznun-ı merkumun o havalideki harekât-ı irticakaraneyi 
propaganda maksadıyla duvara muallak Reis-i Cumhur Hazretlerinin ve sair zevat-ı aliyenin resimlerine silah endaht 
ederek Reis-i Cumhur Hazretleri hakkında ef ’al-i hakaretkaraneye cüret eylediği hakkında tanzim kılınan evrak-ı 
tahkikiye ve zabıt varakası müfadından ve kendisinin huzur-ı mahkemede vaki’ ikrar ve itirafından anlaşılmakla 
hareketine tevafuk eden Kanun-ı Ceza’nın “112” inci maddesinin [...... zemm ve kadh haricinde olarak muamele-i 
hakaret veya itale-i lisane veyahut ...... üç aydan bir seneye kadar habs olunur diye] muharrer fıkra-i ahiresine tevfikan 
1 sene müddetle hapsine müttefikan karar verildi. 6/Mart/926
 Aza Aza Reis
 Aydın Mebusu Gaziayntab Mebusu Afyonkarahisar Mebusu
 Reşid Kılınç Ali Ali

Sıra Numarası : 60
Esas Numarası : 42

Cuma namazında hutbe esnasında cemaate Halifeye itaat lüzumunu serd ve beyan eylemek suretiyle hıyanet-i 
vataniyede bulunmak iddiasıyla maznunun aleyh olup 16/Şubat/926 tarihinde taht-ı tevkife alınan aslen Manastır 
muhacirlerinden olup İzmir’in Buca kazasında mukim Hasan oğlu Hüseyin Hoca’nın icra kılınan muhakemesi 
neticesinde: Hakkında isnad olunan ef ’ale mücaseretine dair kanaat-bahş-ı vicdan olacak bir güna delâil-i kanuniyeye 
dest-res olunamadığından beraetine ve sebeb-i aherle mevkuf değilse ihla-yı sebiline müttefikan karar verildi. 6/
Mart/926
 Aza Aza Reis
 Aydın Mebusu Gaziayntab Mebusu Afyonkarahisar Mebusu
 Reşid Kılınç Ali Ali
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Sıra Numarası : 61
Esas Numarası : 38

Sevkiyat idaresine ait iki sandık cephaneyi ve bir aded mauna muşammaı sirkat etmekle maznunun aleyhim 
olup İstiklal Mahkemesine tevdiileri Heyet-i Vekilece karar-gir olan ve 15/Şubat/926 tarihinde taht-ı tevkife alınan 
Dört Numaralı Duba Kaptanı Bartınlı İsmail bin Mehmed keza mezkur cephanelerin sirkatinde alakadar olmakla 
maznunun aleyhim Bahriye Yüzbaşılığından mütekait Ziya Kaptan ve 17/Şubat/926 tarihinde tevkife alınan 
Yelkencizadeler Kumpanyasında inspektör Trabzonlu Sarı Hakkı Efendi ve 18/Şubat/926 tarihinde taht-ı tevkife 
alınan İnebolulu 225 numaralı Mavna Kaptanı Mahmud oğlu Mehmed Reis ve gayr-ı mevkuf Göreleli İbrahim 
oğlu Mustafa haklarında icra kılınan muhakeme neticesinde: Maznunlardan İsmail bin Mehmed’in Yeke Kumpanyası 
vapurlarıyla vürud ve sevkiyat idaresince tesellümü iktiza eden cephaneleri Mehmed Reis’in maunasından teslim aldığı 
zaman Mehmed Reis’in 237 sandık teslim ettiğine dair Ziya Kaptan’a senet yazdırması ve taifesi Ekrem’e 238 sandık 
aldık dediği halde 237 zuhurunda bu yolda bende senet var demesi ve hin-i tesliminde Depo Müdüriyetine 239 sandık 
olacaktır deyip tekrar 37 zuhurunda sarih bir cevap verememesi beyanât-ı mütezaddeyi ve bu babda tanzim edilen 
evrak-ı tahkikiye ve zabıt varakaları meal ve mündericatıyla vasıl-ı mertebe-i sübut olduğundan, hareketine tevafuk 
eden Askeri Ceza Kanunu’nun “161” inci maddesinin […... sirkat olunan eşya ve nukûd her ne ise ba-de’t-tazmin 
...... üç mahdan bir seneye kadar hapis …...] diye muharrer fıkrası mucibince bidayet-i tarih-i tevkifinden itibaren 
üç mah hapsine ve idareye ait mavna muşammaının ve cephanelerin bedel-i mirisinin tazminine ve bir güna alaka ve 
medhalleri bulunduğuna dair kanaat-bahş-ı vicdan olacak delâil-i kanuniyeye dest-res olunamayan Ziya Kaptan, Sarı 
Hakkı, Mehmed Reis, İbrahim oğlu Mustafa’nın da beraetlerine ve sebeb-i aherle mevkuf değillerse ihla-yı sebillerine 
müttefikan karar verildi. 8/Mart/926
 Aza Aza Reis
 Rize Mebusu Gaziayntab Mebusu Afyonkarahisar Mebusu
 Ali Kılınç Ali Ali

Sıra Numarası : 62
Esas Numarası : 3

İdare-i Hazıra-i Hükümet aleyhinde propaganda icrası suretiyle kavlen hıyanet-i vataniyede bulunduğu 
iddiasıyla maznunun aleyh Kırşehir’in Ahiviran mahallesinden Hacı Hidayet mahdumu Mehmed’in icra kılınan 
muhakemesi neticesinde: 

Merkumun tevarih-i muhtelifede Ankara, Burusa, Mudanya, İstanbul ve sair mahallerde dolaşarak kendisiyle 
temasta bulunduğu zevat-ı muhtelifeye İdare-i Hazıra-i Hükümetin memlekete nafi’ olamayacağından, derhal devletin 
menafi’-i milletten ziyade keselerini doldurmaktan başka bir iş yapmadıklarını ve pek yakında Mecliste karışıklık 
zuhur ederek hükümet-i hazıranın ıskat olunacağı ve Meclis-i Millinin dağıtılması lazım geldiğini ve dinin ortadan 
kaldırıldığını beyan ve dini siyasete alet ittihaz ederek Millet Meclisinin meşruiyetine isyanı mutazammın propaganda, 
icra ve tahrikâtta bulunduğu istima’ kılınan şuhûdun şehadetine munzam memurîn-i aidesinin tevarih-i muhtelifede 
tanzim ve merciine takdim eyledikleri raporlar meal ve mündericatları delaletiyle vasıl-ı mertebe-i sübut olmakla 
hareketine tevafuk eden Hıyanet-i Vataniye Kanunu’nun birinci ve müzeyyel madde-i kanuniyesi delaletiyle kanun-ı 
mezkurun üçüncü maddesinin […... eşhas-ı muhtelifeyi sırran ve kavlen hıyanet-i vataniye cürmüne tahrik ve teşvik 
edenlerle ...... 
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muvakkatan küreğe konulurlar] diye muharrer fıkra-i mahsusasına tevfikan ve bidayet-i tarih-i tevkifi olan 4/
Kanunısani/926 tarihinden bi’l-itibar on sene müddetle küreğe konulmasına ve Kırşehir Ahz-ı Asker Şubesi müteahhidi 
olan merkumun üzerinde zuhur eden bazı evrak ve defatirinde mezkur şube zabıtanı ile hesap memuruna erzak ve eşya 
ve nakden te’diye edilmiş mühim yekunlara baliğ olan ikrazâtı bulunduğu ve tarafeynin vaziyetlerine nazaran bu cihet 
calib-i dikkat görülmüş olmakla icra-yı tedkikât olunmak üzere keyfiyetin Müdafaa-i Milliye Vekalet-i Celilesine 
iş’arına bi’l-ittifak karar verildi. 8/Mart/926
 Aza Aza Reis
 Rize Mebusu Gaziayntab Mebusu Afyonkarahisar Mebusu
 Ali Kılınç Ali Ali

Sıra Numarası : 63
Esas Numarası : 120/341

Üç yüz kırk bir senesi Kanunısanisinin yirmi ikinci gecesi Milas’ta mukim Musevi milletinden Hacı Yako’nun 
hanesini leylen ve müsellehan basarak muamele-i cebr ve şiddet icrasıyla malumü’l-miktar nukûd ve mücevheratını 
ve sene-i mezkure Şubatının yirmi birinci günü Bodrum’un Mumcular karyesinden ve tütün tüccarlarından Molla 
Süleyman ve Hacı Hüseyin Ağaların Karaova’da Konakdere mevkiinde müsellehan yollarını kat’ ile mumaileyhimanın 
nukûd-ı mevcudeleri olan on altı bin küsur lirayı kezalik ahz ve gasb eyledikleri iddiasıyla maznunun aleyhim olup 
19/Nisan/341 tarihinde taht-ı tevkife alınan Milas’ın Hantılı [Bayır] karyesinden Hüseyin oğlu Fidan nam-ı diğeri 
Durmuş ve Milas’ın Kılavuz karyesinden Dayıpaşaoğulları’ndan Ali bin Mehmed ve 9/Mayıs/341 tarihinde taht-ı 
tevkife alınan Söke’nin Çeltikçi mahallesinden Çerkes Receb bin Osman ve 14/Mayıs/341 tarihinde tevkif edilmiş 
bulunan Akşehir’in Bermende karyesinden olup Söke’de kahvecilik ile müştagil Nuri Çavuş bin Muttalib ve 6/
Haziran/341 tarihinde taht-ı tevkife alınan Milas’ta mukim Vanlı Kürd Şerif bin Abdurrahman ve vadi-i firarda 
iken 26/Ağustos/341 tarihinde derdest ve tevkif edilmiş bulunan Söke’nin Çeltikçi mahallesinden Çerkes Kör 
Zekeriya oğlu Süleyman ve 27/Ağustos/341 tarihinde Kemer civarında takip müfrezeleri tarafından derdest edilen 
ve aynı tarihte taht-ı tevkife alınan Söke’de mukim Kürd İbrahim bin Mehmed Ali ve maznun-ı merkumûndan 
Kürd İbrahim’e yataklık eylediği iddiasıyla maznunun aleyhima olup 18/Ağustos/341 tarihinde taht-ı tevkife alınan 
Söke’nin Kızılışık karyesinden Abdi oğlu Abdi ve 27/Ağustos/341 tarihinde taht-ı tevkife alınan Argavlı karyesinden 
Topal Mehmed bin Ferhad ve şaki-i merkumunu idaresi altında bulundurarak teslih ve ika’-ı şekavete emri altında 
sevk eylediği iddiasıyla maznunun aleyh olup 1/Eylül/341 tarihinde taht-ı tevkife alınan Milas Belediye Reis-i sabıkı 
Hoca Halil İbrahim ve ceraim-i cinaiye-i mezkurenin ika’ına vakıf olarak vaka gecesi şaki-i merkumûna silahları 
getirmek ve tevzi’ etmek ve cürmün esbab-ı husulüne hadim tarifatta bulunarak fer’an zî-medhal olduğu iddiasıyla 
maznunun aleyh 14/Eylül/341 tarihinde taht-ı tevkife alınan Hoca Halil İbrahim’in mahdumu Muhsin ve maznunun 
aleyhim merkumûndan Fidan oğlu Durmuş’un Bayır karyesinden vaki’ hanesinde mechulü’l-hüviye müsellah 
rüfekasıyla giderek icra-yı şekavete teşebbüs ve vakayi-i mezkurede alakadar bulunduğu iddiasıyla maznunun aleyh 
olup kezalik 1/Eylül/341 tarihinde tevkife alınmış olan Tavas’ın Tilkili karyesinden Hasan bin Ali ve Milas ve Karaova 
vakayiindenn biraz sonra maznunun aleyhim merkumûndan mevkuf Çerkes Zekeriya oğlu Süleyman ile maan Milas 
ve havalisinde icra-yı şekavet maksadıyla müsellehan dolaşarak takibât-ı zabıtanın şiddetinden ev civarında bir güna 
ef ’al-i cinaiye ika’ına muktedir olamayarak firaren avdet ve hin-i avdetlerinde bazı köylülerin hayvanâtını ahz ve sirkat 
eyledikleri iddiasıyla maznunun aleyhim merkum Süleyman ve vadi-i şekavette puyan olup halen firarda bulunan 
Mağnisalı Kezibanoğulları’ndan Halil ve biraderi Ali ve 8/Eylül/341 tarihinde taht-ı tevkife alınan Söke’nin Hamidiye 
mahallesinden Çerkes Yakub oğlu İsmail ve asker firarilerinden olup 27/Kanunıevvel/341 tarihinde taht-ı tevkife 
alınan Kuşadalı İbrahim ve maznun-ı merkumûndan Çerkes Yakub oğlu İsmail’in akrabasından olup merkum ile diğer 
rüfekasını hanesinde ihfa ve yiyecek tedarikiyle yataklık eylediği iddiasıyla maznun ve 7/Eylül/341 tarihinde taht-ı 
tevkife alınan Söke’nin Savuca karyesinden Receb oğlu İbrahim ve Değirmendere nahiyesinden Çakaltepe karyesinde 
mukim ve maznun-ı merkumûnun Söke ovasından ahz ve sirkat eyledikleri 
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hayvanâttan birini maznunlardan Kuşadalı İbrahim’den mal-ı mesruk olduğunu bilerek almak ve firarlarını teshil 
eylemek iddiasıyla maznun ve 28/Eylül/341 tarihinde taht-ı tevkife alınan Ahmed oğlu Halil ve kezalik 27/
Temmuz/341 gecesi Mağnisa kasabasına baskın yapmak ve eşraftan Bekir Efendi’nin hanesine tecavüz ve taarruz 
eylemekle maznunun aleyhim ve mevkuf merkumûndan Zekeriya oğlu Süleyman ve asker firarisi Kuşadalı İbrahim 
ve firari Kezibanoğulları’ndan Halil ve biraderi Ali 7/Eylül/341 tarihinde taht-ı tevkife alınan ve merkumân Halil ve 
Ali’nin büyük biraderi Kezibanoğulları’ndan İsmail Pehlivan ve 18/Eylül/341 tarihinde taht-ı tevkife alınan Seydi 
köyüne tabi Develi köyünden Fırıncı Köprülülü Şükri oğlu Faik ve şaki Kezibanoğulları’na yataklık eylediği iddiasıyla 
maznunun aleyhim olup 15/Ağustos/341 tarihinde taht-ı tevkife alınan Mağnisa’nın Dış mahallesinden Emin bin 
Osman ve Karaali Çiftliği’nde mukim olup 1/Eylül/341 tarihinde tevkif edilmiş bulunan İştibli Veli bin Ali ve 18/
Eylül/341 tarihinde taht-ı tevkife alınan Urla’nın Efemçukuru karyesinde mukim Ömer oğlu Nezir ve 19/Eylül/341 
tarihinde taht-ı tevkife alınan merkumun kayınbiraderi Ali bin Hacı Mehmed ve gayr-ı mevkuf Mağnisa’nın Manastır 
karyesinden Mustafa bin Osman ve Kayapınar karyesinden Veli bin İbrahim ve Milas soygunu faillerinden Kürd 
İbrahim’in Söke’den Milas’ta mukim maznun Kürd Şerif ’e hitaben yazdığı ve diğer bir şekavet ef ’alini ikaı bazı 
tertibâta mütedair mektubu elde eyledikleri halde Hükümete ihbar eylememek maddesinden maznunun aleyhima ve 
gayr-ı mevkuf Milas’ın Ahmedçavuş mahallesinden Sineklerin Ali bin Hüseyin ve Cin İmam oğlu Rıfat ve maznun-ı 
merkumûndan Çerkes Zekeriya oğlu Süleyman’ın biraderi olup mağdurlardan gasb olunan nukûddan bin lira hisse 
almak ve maznunlara yataklık eylemek maddesinden 8/Eylül/341 tarihinde taht-ı tevkife alınan Zekeriya oğlu 
Çerkes Ahmed ve kezalik 339 senesi Teşrinisanisinin dokuzunda İzmir’de 38. Alay 2. Tabur Makineli Tüfenk Bölüğü 
zabıtanından Beypazarlı Hasan Hüsni Efendi’yi Mısırlı caddesinde na-tamam Darü’l-muallimin binası dahilinde 
tabanca ile cerh ve katl eylemekten maznun ve mevkuf Çerkes Zekeriya oğlu Süleyman haklarında re’sen ve tevhiden 
icra kılınan muhakemeleri neticesinde: Maznunun aleyhim merkumûndan Milas Belediye Reis-i sabıkı Halil İbrahim 
Hoca’nın daha Meşrutiyetten evvel irticaa başladığı tagallub ve şekavet hıyanetini zaman zaman yaşatarak menafi’-i 
hasise ve leimesini temin ve tatmin ve tegallüb ve tahakkümünü idame ve memleketin muhtaç olduğu huzur ve sükunu 
ihlal gayesiyle vakit vakit icra-yı şekavet ve hıyanetten hali kalmayan diğer maznunun aleyhim Kürd İbrahim, Çerkes 
Receb, Çerkes Zekeriya oğlu Süleyman, Akşehirli Nuri Çavuş nam eşhası pek eskiden beri bu gibi ef ’al-i cinaiyede 
muayyen ve mutemedi ve vasıta-i icraiyesinden biri olan Kürd Şerif ’i Söke’ye göndererek gördürülecek mühim bir işi 
olduğundan merkumunu Milas’a davet ve kasaba haricinde bulunan bağ hanesinde it’am ve ihfa ve Hacı Yako nam 
mağdurun gayet zengin olduğundan bi’l-bahis nakden büyük istifadeler temin olunacağını da dermiyan ve iki gece sonra 
kasaba dahilindeki hanesine mahdumu Muhsin ve Kürd Şerif dahi dahil olduğu halde götürerek ve hanesinden tedarik 
eylediği büyük çaplı silahları ve fişenkleri her birerlerine bi’t-tevzi’ refakatında Kürd İbrahim ve Şerif, Çerkes Receb 
ve Süleyman ve Nuri Çavuş olduğu halde 22/Kanunısani/341 gecesi Musevi mahallesinde mukim merkum Yako’nun 
hanesini bi’l-irae kendisinden iki bin madeni liranın alınmasını ve bu iş bittikten sonra bağ hanesine gelmelerini tenbih 
oradan infikak eylediği ve merkumûndan Nuri Çavuş ve Şerif ’in omuz vererek duvardan aşırdıkları Süleymanla kapıyı 
açtırdıktan sonra cümlesi hane kapısından bi’d-duhul yukarıya çıkarak maa-aile uykuda bulunan Yako’yu yatağından 
kaldırarak ve tehdit ikaıyla para taleb ve mevcut bulunan nukûd ve hülliyatını ahz ve gasb ederek firar ve Halil İbrahim’in 
bağ hanesine azimetle silahları orada bıraktıkları ve Halil İbrahim’in nukûd-ı magsubeden kendilerine yirmi beşer lira 
bi’t-tevzi’ hülliyat-ı saireyi füruht ettikten sonra esman-ı hasılasını mütesaviyen taksim edeceğini söylemesi üzerine her 
biri oradan ayrılarak Söke’ye azimet eyledikleri ve aradan güzeran eden beş on gün müddet zarfında Bodrumlu olup ve 
alın teriyle ve namuskarane mesaileriyle zer’ ve idrak eyledikleri tütünlerini Milas’ta satmaya gelen tüccarândan Hacı 
Hüseyin ve Molla Süleyman Ağaları suret-i hafiyede takip ve satılan tütün esmanını alarak memleketlerine azimet 
edeceklerini anlaması üzerine kezalik şerik-i melaneti olan Kürd Şerif vasıtasıyla Söke’den tekrar celb ettirdiği İbrahim 
Receb, Nuri Çavuş, Çerkes Süleyman’ı bağ hanesinde tekrar teslih ve tüccarân-ı mumaileyhimanın geçecekleri yolun 
neresi olduğunu ve ne suretle hareket edilmesi lazım geleceğine dair tanzim eylediği plan dairesinde şaki-i merkumûnu 
Karaova’nın Konakdere nam mevkide pusu aldırarak ve iki gün sonra tüccarların Milas’tan yola çıktığını haber vermek 
ve kendilerinin şahıslarını irae etmek üzere kezalik bir Karadağ tabancasıyla teslih eylediği Kürd Şerif ’i mevki-i 
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mezkura i’zam ve 22/Şubat/341 günü akşam üzeri Milas’tan köylerine avdet etmekte bulunan tüccarân-ı mumaileyhima 
Hacı Hüseyin ve Molla Süleyman Ağaları pusuya düşürterek ağaca bağlamak suretiyle işkence icra ve nukûd-ı 
mevcudeleri olan on altı bin küsur lirayı ahz ve gasb ettirdiği ve firaren tekrar bağhane civarına gelen şaki-i merkumûna 
nukûd-ı magsubeyi ikişer bin lira olarak taksim ve tevzi’ eylediği ve Mart/341 tarihinde mahdumu Muhsin ile İzmir’e 
azimet ile orada bulunduğu esnalarda tesadüf eylediği çetesi efradından Çerkes Zekeriya oğlu Süleyman’a vekayi-i 
mezkurenin faillerinin Hükümetçe meydana çıkarıldığından bahs ve işbu mesailin örtbas edilmesini teminen icap 
edenlere verilmek üzere çete efradının beşer yüz lira vermesini taleb ve taleb-i vakiinin Söke’de bulunan arkadaşlarına 
ifham ve iblağ ve paraları almasına oğlu Muhsin’i memur eylediğini ve her ikisinin birlikte İzmir’den Söke’ye giderek 
bu işi görmelerini ve işbu ef ’al-i şekavetkaranenin ikaını teshil-i hâdim tarifatta bulunan ve hanelerinde ihfa edilen 
şerirlere yiyecek ve içecek tedarik ve silah tevzi’ ve i’ta eden mahdumu Muhsin’in de 26/Mart/341 tarihinde merkum 
Süleymanla birlikte Söke’ye giderek Çerkes Receb, Kürd İbrahim ve Nuri Çavuş’tan mağdurlardan gasb eyledikleri 
nukûddan beşer yüz lirasını maksad-ı malum için alarak ve bir gece de Çerkes Süleyman’ın hanesinde yatarak 27/
Mart/341 tarihinde İzmir’e avdet eylediği ve Kürd İbrahim Şerif, Çerkes Receb ve Süleyman ve Akşehirli Nuri Çavuş’un 
ef ’al-i cinaiye-i mezkureye Halil İbrahim’in tertib ve tanzim eylediği plan dairesinde ve sevk-i idaresi altında tafsilatı 
evrak-ı istintakiye ve muhakeme zabıtnamesinde muharrer olduğu üzere ika’ eyledikleri Halil İbrahim ve mahdumu 
Muhsin ve Şerif ’in huzur-ı mahkemede vaki’ inkarlarına rağmen diğer maznunun aleyhimin alâ-vechi’t-tafsil ve an-
muvacehetin vaki’ itirafât-ı sariha ve vazıhalarına munzam tahkikat-ı ibtidaiye ve istintakiyede ifadeleri mazbut şuhûdun 
şehadâtı ve merbutu zabıt varakaları ve Kürd İbrahim’in Şerif ’e hitaben gönderdiği mektup meal ve mündericatı ve 
Muhsin’in Söke’ye azimet ve avdeti tarihlerinin yolcu kuyudâtından bi’t-tahkik resmen tesbit ve taayyün etmesi ve 
maznunun aleyhim merkumûndan Çerkes Zekeriya oğlu Süleyman’ın Mağnisa ve havalisinde müstemirren icra-yı 
şekavet ve habaset eyleyen firari Mağnisalı Kezibanoğulları’ndan Halil ve biraderi Ali ve Yunanlıların Anadolu’dan 
tard ve teb’idleri esnasında Çerkes Edhem ve Reşid ve Şevket ve rüfekalarıyla ve Yunanlılarla maan Midilli’ye azimet 
ile orada Edhem ve biraderleri Reşid ve Şevket taraflarından rical-i milliyeye su-i kasd icrası zımnında teşkil ile 
Dikili sahiline çıkardıkları ve bi’l-müsademe müfrezelerimiz tarafınden kısm-ı azamının meyyiten derdest ve istisal 
eylediği çete efradından olup havali-i mezkurede müsellehan ika’-ı habaset eyleyen ve ahiren derdest olunan Çerkes 
Yakub oğlu İsmail ve asker firarilerinden Kuşadalı İbrahim ile yeniden teşkil eyledikleri çete ile Nisan, Mayıs, Haziran 
341 tarihlerinde Söke ve Milas havalisinde icra-yı şekavet ve gasb ve garet maksadıyla geşt ü güzar ve Milas’ta Hoca 
İbrahim’in şerik-i melaneti olan Şerif ’in marü’z-zikr şekavet maddesinden cihet-i adliyece taht-ı tevkife alındığından 
vakayi-i mezkure faillerinin şiddetle takip edildiğinden haberdar olarak muzmirlerini ika’a muktedir olamayarak 
firaren Söke’ye avdetleri esnasında Söke ovasında Kızılışık karyesinden bazı eşhasa ait beş re’s hayvanı gasb ve garet 
eyledikleri diğerlerinin inkarına mukabil merkum Çerkes Süleyman’ın ikrar ve itirafı ve hayvanât-ı mezkureden birinin 
Kuşadalı İbrahim tarafından Çakaltepe karyesinden Ahmed oğlu Halil’e bırakılması ve bu babda icra kılınan tahkikat-ı 
ibtidaiye ve istintakiyede ifadeleri muharrer şuhûdun şehadâtı ve zabıt varakaları meal ve mündericatı ve kezalik 
maznun Çerkes Süleyman’ın şaki ve firari Mağnisalı Kezibanoğulları’ndan Halil ve biraderi Ali ve Kuşadalı asker 
firarisi İbrahim ve Seydi köyüne tabi Develi köyünden fırıncı Köprülülü Faik bin Şükri’nin ve Halil’in biraderi İsmail 
Pehlivan’ın Mağnisa’da eşraftan Bekir Efendi’nin hanesini basmak maksadıyla 27/Temmuz/341 gecesi Mağnisa’ya 
leylen ve müsellehan vürud ve fiil-i mezkuru ika’ eyleyecekleri bir anda devriye bulunan mahalle bekçisi Şerif ’in vürudu 
üzerine muvaffak olamadıkları ve yalnız merkum bekçi Şerif ’in istimal-i silah ve cebr ve şiddetle hamil olduğu silahı 
ve elbisesini gasb ederek diğer taraftan yetişen devriye memurlarına dahi kezalik istimal-i silahla firar eyledikleri ve 
vaka-i mezkurede yalnız İsmail Pehlivan’ın iştirak ve alakası bulunmadığı evrak-ı tahkikiye ve istintakiye ve zabıt 
varakaları meal ve mündericatı ve huzur-ı mahkemede maznunlardan Köprülülü Faik bin Şükri ile Çerkes Süleyman’ın 
sarahaten ve vazıhan vaki’ olan ikrar ve itirafları ve diğer maznunun aleyhimden olup Mahalli Müstantikliğince taht-ı 
tevkife alınan Seydi köyünün Görece karyesinden Ömer oğlu Nezir Mağnisa’nın Dış mahallesinden Emin bin 
Osman’ın Kezibanoğulları Halil ve biraderi Ali’ye yataklık eyledikleri mal-ı mesruk olan hayvanâttan bir kaçının Nezir 
nezdinde zuhuru ve vakayi-i şekavetkarane hin-i azimetlerinde kendisinde saklı bulunan silahları aldıkları ve Emin 
bin Osman’ın ise öteden beri tanıdığı şaki-i merkumûnun silahlarını hanesinde ihfa ve harekâtlarını teshil eylediği 
kezalik ol babdaki evrak-ı tahkikiye ve zabıt varakaları ve merbutatı ve merkumânın huzur-ı mahkemede müevvelen 
vaki’ itirafları delaletiyle vasıl-ı mertebe-i sübut olduğundan bunlardan Hoca Halil İbrahim, Kürd Şerif, Zekeriya oğlu 
Süleyman ve firari Kezibanoğulları’ndan 
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Halil ve biraderi Ali’nin Kanun-ı Ceza’nın 45’ inci maddesinin [Eşhas-ı müteaddide bir cinayet veya cünhayı 
müttehiden ika’ eder…...] diye muharrer olan fıkra-i ulası delaletiyle 219’uncu maddenin zeyl-i muaddelinin […... 
bu cinayette mükerrer olanlar veyahut tuttukları eşhasa işkence ve gaddarane surette eziyet edenler ve bu yolda adam 
öldürmüş bulunanlar idam olunur] diye muharrer son fıkrasına tevfikan Halil İbrahim, Şerif, Süleyman’ın vicahında 
Halil ve Ali’nin gıyabında olmak üzere idamlarına 38 Alay makineli tüfenk zabiti Hüseyin Hüsni Efendi’nin keyfiyet-i 
katlinde maznun Süleyman’ın medhali olduğu anlaşılmadığından işbu cihetten beraetine ve bu husustaki takibâtın 
icra ve faillerinin derdesti zımnında evrak-ı mürselenin İzmir Müddei-i Umumiliğine iadesine ve Çerkes Yakub oğlu 
İsmail’in sabıka-i ahvâli ve asker firarisi Kuşadalı İbrahim’in askerlikten firarı hakkında esbab-ı müşeddideden addiyle 
mezkur kırk beşinci maddenin birinci fıkrası delaletiyle 219’uncu maddesi zeylinin fıkra-i ulasına tevfikan on beşer 
sene Akşehirli Nuri Çavuş, Kürd İbrahim, Çerkes Receb’in aynı maddeye tevfikan sabıkalarının mevcut olmaması ve 
mücadele-i milliyede hidemât-ı fedakaranelerinin esbab-ı muhaffife-i takdiriyeden addiyle onar sene Köprülü Faik’in 
kezalik aynı maddeye tevfikan sabıkasının mevcut bulunmamasına binaen beş sene ve pederi Halil İbrahim’in ef ’al-i 
cinaiyesinde fer’an zî-medhal olan Muhsin’in kanun-ı mezkurun 219’uncu maddesinin zeylinin son fıkrası delaletiyle 
45’inci maddenin fıkra-i mahsusasına tevfikan on sene ve Mağnisalı Emin bin Osman, Göreceli Ömer bin Nezir’in 
219’uncu madde delaletiyle 45’inci maddenin fıkra-i mahsusasına tevfikan ve tenzilen üç sene küreğe konulmalarına 
ve Kezibanoğulları’ndan İsmail Pehlivan’ın biraderi firari Halil ve Ali’nin ef ’al-i şekavetkaranelerinde alaka ve iştiraki 
görülemediğinden merkumun bu cihetten beraetine ve ancak İzale-i Şekavet Kanunu’nun dördüncü maddesine tevfikan 
üç sene müddetle Kayseri’ye nakline ve Milas ve Karaova soygunu faillerinden olduğu iddiasıyla bidayeten taht-ı 
tevkife alınan Milas’ın Bayır karyesinden Fidan oğlu Durmuş ve Kılavuz karyesinden Dayı Paşa oğlu Ali bin Mehmed, 
Tavas’ın Tilkili karyesinden Ali bin Hasan ve yataklık fiilinden maznun ve Aydın’ın Argavlı karyesinden kahveci Topal 
Mehmed, Söke’nin Kızılışık karyesinden Abdi oğlu Abdi, Çerkes Süleyman’ın biraderi Çerkes Ahmed ve Söke’nin 
Savuca karyesinden Receb oğlu İbrahim, Seydi köyünün Görece karyesinden Bağçecik mevkiinde mukim Nezir’in 
kainbiraderi Ali bin Hacı Mehmed, Karaali Çiftliği’nde mukim İştibli Veli bin Ali ve Değirmendere’nin Çakaltepe 
karyesinden Ahmed oğlu Halil ve gayr-ı mevkuf Mağnisa’nın Manastır karyesinden Mustafa bin Osman, Kayapınar 
karyesinden Veli bin İbrahim, Milas’tan Sineklerin Ali ve Cin İmam oğlu Rıfat’ın mabihi’l-istinadları olan ef ’al-i 
cürmiyeye mücaseretlerine dair kanaat-bahş-ı vicdan olacak delâil ve emarât-ı kanuniyeye dest-res olunamadığından 
bunların da beraetlerine ve mağdur mumaileyhim Molla Süleyman, Hacı Hüseyin ve Hacı Yako’nun hukuk-ı şahsiye 
noktasından ait oldukları mehakim-i nizamiyeye müracaatında muhtariyetlerine ve maznunların hin-i derdestlerinde 
üzerlerinde zuhur eden eşya-yı cürmiye-i sairenin kanunun madde-i mahsusasına tevfikan zabt ve müsaderesine bi’l-
ittifak karar verildi. 13/Mart/926
 Aza Aza Reis
 Rize Mebusu Gaziayntab Mebusu Afyonkarahisar Mebusu
 Ali Kılınç Ali Ali
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Sıra Numarası : 64
Esas Numarası : 7

İstanbul Şehremanetince müttehaz karar mucibince tevsi’-i tarik maksadıyla hedm ettirilmekte olan 
Çengelköyü’nde Ayayorgi Kilisesi ile Rum mezarlığının fotoğraflarını alarak Yunan gazeteleri ile hükümet-i hazıra 
aleyhinde ifsadât ve isnadâtta bulunmakla maznunun aleyhima olup Heyet-i Vekile kararıyla mahkememize tevdi’ ve 
9/Kanunıevvel/341 tarihinde taht-ı tevkife alınan mezkur kilise mütevellilerinden İstefan veled-i Yorgi ile fotoğrafçı 
Kiryako veled-i Aleko’nun icra-yı muhakemelerinde: Haklarında isnad olunan ef ’al-i müddea bihaya mücaseretlerine 
dair bir güna delâil-i kanuniyeye dest-res olunamadığından ve aldıkları fotoğrafları bir kast-ı mahsusla propaganda 
maksadıyla almadıkları anlaşıldığından her ikisinin de beraetlerine ve sebeb-i aherle mevkuf değiller ise ihla-yı 
sebillerine müttefikan karar verildi. 14/Mart/926
 Aza Aza Reis
 Rize Mebusu Gaziayntab Mebusu Afyonkarahisar Mebusu
 Ali Kılınç Ali Ali

Sıra Numarası : 65
Esas Numarası : 46

Yıldızeli kazasının Belcik nahiyesine mülhak Yavu karyesinden nahiye azasından dükkancı Mehmed Çavuş’un 
şapka füruhtunu vesile ittihaz ederek öteden beri mevcut husumetine binaen katl eylemekle maznun ve 22/Kanunıevvel 
/341 tarihinde taht-ı tevkife alınan karye-i mezkureden ve maktülün akrabasından Hasan oğlu Deli Ahmed hakkındaki 
evrak Müddei-i Umumilik Makam-ı Âlisinin 16/Mart/926 tarih ve 46 numaralı iddianamesi ile mahkememize tevdi’ 
edilmekle icabı müzakere olundukta: Maznun Deli Ahmed’in aralarında mevcut husumete binaen Mehmed Çavuş’u 
katl eylediği cereyani-i tahkikattan müsteban olacağı üzere Sivas Müstantikliğinin cürm-i mezkure bir reng-i siyasi 
vererek ve aynı zamanda Hıyanet-i Vataniye Kanunu’na temas ettirerek cinayetle lüzum-ı mahakemesine ve evrakının 
mahkememize tevdiine dair ittihaz eylediği karara cürmün şekl-i ika’ ve mahiyeti Hıyanet-i Vataniye Kanunu’na 
münderic ef ’al-i cürmiyeden bulunmaması itibarıyla isabet-i kanuniye görülemediği ve icra-yı takibât ve tahkikatın 
mezkur müstantikliğin vazife-i kazaiyesi dahilinde bulunduğu cihetle muvafık-ı kanun ve usul görülemeyen karar-ı 
müttehazın fesih ve nakzıyla evrakın mevcuduyla maan merci-i kanunisine irsali zımnında Adliye Vekalet-i Celilesine 
tevdiine müttefikan karar verildi. 14/Mart/926
 Aza Aza Reis
 Rize Mebusu Gaziayntab Mebusu Afyonkarahisar Mebusu
 Ali Kılınç Ali Ali

Sıra Numarası : 66
Esas Numarası : 193/341

Akhisar kazasına tabi Marmara nahiyesi Karakol Kumandan Vekili Mustafa Efendi’yi cerh ve katl etmek 
maddesinden dolayı maznunun aleyh olup 16/Teşrinievvel/341 tarihinde taht-ı tevkife alınan ve Heyet-i Vekile 
kararıyla Ankara İstiklal Mahkemesine tevdi’ olunan Salihli’nin Başirli karyesinde misafireten mukim Balıkesir’in 
Balıklıdere karyesinden bakkal İsmail Efendi oğlu Rıfat hakkında icra kılınan muhakeme neticesinde: Maznun-ı 
merkum Rıfat’ın refiki Tahir’le bir kız kaçırmak emeliyle 12-13/Teşrinievvel/341 gecesi Marmara nahiyesine azimet 
eyledikleri ve leyle-i mezkurede alaturka saat bir buçuk raddelerinde davetli bulunduğu Derviş nam şahsın hanesinden 
avdet etmekte olan nahiye-i mezkure Karakol Kumandan Vekili Mustafa Efendi’nin kendilerine tesadüf eylediği 
merkumânın tahkik-i hüviyetleri zımnında karakola birlikte gitmelerini emir eylediği ve mümanaat eden merkum 
Rıfat’ı bi’z-zat kendisi ve arkadaşı Tahir’i de Derviş’in taht-ı muhafazasında sevk etmekteler iken Karakol Kumandan 
Vekilinin harekât-ı vakıasından münfail olan merkumândan Rıfat hamil bulunduğu 
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silahını endahtla ifa-yı vazife sırasında mumaileyh Mustafa Efendi’yi göğsünden cerh ve katl eylediği, istintaknamede 
muharrer maa’l-kasem mazbut şuhûdun kıraat olunan ifadâtı ve mahallinde tutulan keşif ve zabıt varakaları mündericatı 
ve tabip raporu muhteviyatı ve merkumun huzur-ı mahkemede müevvel ikrarı gibi delâil ve ihbarat-ı saire ile sabit 
olduğundan, hareketine tefavuk eden Kanun-ı Ceza’nın [Bir kimse min-gayri taammüdin bir şahsı katl eder ise on 
beş sene müddetle küreğe konulur, fakat işbu telef-i nefs kaziyesi evvelen Meclis-i Millî Azasından veya memurîn-i 
devletten biri aleyhinde ifa-yı vazife halinde veya ifa eyledikleri vazifeden dolayı icra edilmiş ise …... ilah fail müebbeten 
küreğe konulur] diye muharrer olan 174’üncü maddesinin ikinci fıkrasına tevfikan merkumun müebbeden küreğe 
vaz’ına müttefikan 15/Mart/926 tarihinde karar verilerek tefhim kılındı. 15/Mart/926
 Aza Aza Reis
 Rize Mebusu Gaziayntab Mebusu Afyonkarahisar Mebusu
 Ali Kılınç Ali Ali

Sıra Numarası : 67
Esas Numarası : 27

Tevarih-i muhtelifede İstanbul’da pek çok sirkat ika’ından sonra firar ve kendisini derdeste şitab eden jandarma 
kumandanını teşhir-i silah ve bekçi Mehmed’in cerh ve Kosti kerimesi Elisavi’ye cebren fiil-i şeni’ icrasına tasaddi 
muhalefeti üzerine mezbureyi bir suret-i feciada rovelver kurşunuyla cerh ve katl etmek maddesinden dolayı maznunun 
aleyh ve mevkuf bulunan ve Heyet-i Vekile-i Celile kararıyla İstiklal Mahkemesine tevdi’ olunan Girid’in Hanya 
kasabasından Sabri, Altındiş Mehmed, sobacı Mehmed, Giridli Ali nam-ı müstearlarını taşıyan Marko oğlu Sarafim 
şerir-i merkumun işbu fiilleri ika’ından sonra Yunanistan’a kaçırmak üzere pasaport tedarik etmek üzere hanelerinde 
ihfa etmek suretiyle meselede fer’an zî-medhal bulunmak maddesinden keza maznunun aleyh olup 26/Kanunıevvel/341 
tarihinde taht-ı tevkife alınan Kumkapı’da Kadırga’da mukim Geyveli Antranik merkum Antranik’in akrabasından 
keza komisyoncu Geyyeli Maksud ile Beyoğlu’nda tünel civarında Minare sokağında 21 numarada mukim komisyoncu 
Prodromos haklarında icra kılınan muhakeme neticesinde:

Merkumûndan Sarafim’in on dört sirkat ve müteaddid yankesicilik ika’ından sonra sirkat-i mezkurenin bir 
kısmından mütefavid müddetlerle mahkum ve bir kısım menakısından derdest-i tahkik bulunduğu bir sırada firar 
ederek Şişli’de Altınbakkal civarında sirkat kasdıyla bir haneye duhulü sırasında meseleyi anlayarak ve kendisini derdeste 
şitap eden nokta memuru Cevad Efendi’ye üç el silah endahtından sonra firar ve 17/Teşrinisani/341 sabahı Büyükdere 
caddesinde yine bir haneyi tarassudu esnasında Kağıthane Jandarma Kumandanı Osman Efendi tarafından görülüp 
yine derdestine şitab ettiğinde mumaileyhe bir el silah atarak firar ve takibine koyulan polis ve jandarma memurlarına 
ve mahalle bekçisine katl kasdıyla müteaddid silah atarak ve bekçi Mehmed’in mecruhiyetine sebebiyet verdikten 
sonra kendisinin de mecruhan derdestine muvaffakiyet hasıl olduğu ve beray-ı tedavi bulunduğu hastahaneden 
tekrar firarla Boğaziçi’nde Bebek’te Dere sokağında sakine akrabasından Madam Oranya’nın hanesine iltica ile 21/
Kanunıevvel/341 tarihinde mezbure Oranya’nın kerimesi 16 yaşlarında Elisavi’nin cebren izale-i bikrine teşebbüse 
mezburenin vaki’ olan muhalefetinden dolayı, tabanca kurşunu ile mezbureyi cerh ve katl eylediği ve diğer maznun 
Antranik ve akrabasından Maksud ve Prodromos’un da merkum Sarafim’in irtikab eylediği işbu cinayâttan dolayı 
memurîn-i zabıta tarafından vaki’ olan takibâttan masun bulundurmak için hanelerinde yatacak yer tedariki suretiyle 
ihfa ve sahte pasaport tedarikiyle memâlik-i ecnebiyeye firarını temine çalıştıkları evrak-ı tahkikiyede ifadeleri mazbut 
şuhûdun şehadâtı ve mahall-i katlde tutulan keşif ve zabıt 
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varakaları ve tabip raporları mündericatıyla ve huzur-ı mahkemede kendilerinin sarahaten vaki’ ikrarları gibi delâil 
ve ihbarât-ı sâire ile sabit olduğundan bunlardan Sarafim’in hareket-i vakıası [Bir cürmün tehyie veya teshili veya 
icrası veya cürm-i mezkurun fail-i asli veya fer’ilerinin firarları ve cezasız kalmaları hususunun temini zımnında ika’ 
edilen fiil-i katlin faili idam olunur] diye muharrer olan Kanun-ı Ceza’nın 174’üncü maddesinin fıkra-i mahsusasına 
tevafuk etmekle fıkra-i mezkure hükmüne tevfikan idamına ve diğer maznun Antranik, Maksud, Prodromos’un da 
madde-i mezkure delaletiyle kanun-ı mezkurun [Bir cinayet veya cünhanın ika’ında fer’an zî-medhal olanlar kanunun 
sarahati olmayan yerlerde ber-vech-i ati mücazât olunur. Eğer fiil-i asli idam ve müebbet kürek cezalarını müstelzim 
ise fer’an zî-medhal olanlar hakkında on seneden aşağı olmamak üzere muvakkatan küreğe konulur] diye muharrer 
olan 45’inci maddesi hükmüne tevfikan Antranik’le Maksud’un tarih-i tevkiflerinden bi’l-itibar onar ve hareketinde 
takdiren esbab-ı muhaffife-i kanuniye görülen Prodromos’un da yedi sene müddetle muvakkatan küreğe konulmalarına 
müttefikan 17/Mart/926 tarihinde karar verilerek tefhim kılındı. 17/Mart/926
 Aza Aza Reis
 Rize Mebusu Gaziayntab Mebusu Afyonkarahisar Mebusu
 Ali Kılınç Ali Ali

Sıra Numarası : 68
Esas Numarası : 178/341

Ayntab’ın Dulisa karyesinden Mehmed oğlu Memik ve rüfekasının müsellehan ahz ve gasb ve icra-yı 
şekavet eylediklerinden bahisle hilaf-ı hakikat haklarında evrak-ı tahkika ve zabıt varakası tanzimi suretiyle İstiklal 
Mahkemesine sevk ve tevdiilerine ve mevkufiyetlerine sebebiyet verdiklerinden dolayı maznunen taht-ı muhakemeye 
alınmaları karar-gir olan ve 3/Mart/926 tarihinde tevkif olunan Ayntab’ın Ufacıklı karyesinden Ali Efendi zade 
Hüseyin ve Jandarma Onbaşısı Osman’ın mabihi’l-istinatları olan ef ’alden dolayı icra kılınan muhakemeleri 
neticesinde: Maznun-ı merkumândan Süleyman zade Mehmed ve rüfekasına öteden beri beslediği husumete binaen 
kast-ı intikamla müteharrik olarak ve takip müfrezesine kılavuzluk bahanesiyle iltihak eylemesi cürm olduğunu bildiği 
merkum Süleyman Ağa mahdumu Mehmed ve rüfekasına iftira eylediği ve Jandarma Onbaşısı Osman’ın da maznun 
Hasan’ın teşvikât ve tahrikâtıyla ve vazife-i memuresini su-i istimal etmek suretiyle maznunlar hakkında delâil-i cürmiye 
tasni’ ve bu babda hilaf-ı hakikat zabıt varakası tanzim ile masum olan eşhas-ı merkumenin mevkufiyetine sebebiyet 
verdikleri suret-i cereyan-ı muhakemeden ve şahit Hamid’in an-muvacehetin huzur-ı mahkemede [Hasan bana senin 
eşyalarını çalanlar bunlardır dedi ben de onun üzerine Memik’i gösterdim, yoksa evvelce kendisini tanımazdım ve 
vaka günü de bizi soyanlar miyanında kendisini görmedim] diye vaki’ olan suret-i şehadetine munzam maznun-ı 
merkumânın tevilen vaki’ ikrarları delaletleriyle vasıl-ı mertebe-i sübut olmakla hareketlerine tevafuk eden [...... isnad 
olunan cürm mücazât-ı terhibiyeyi müstelzim olduğu surette dahi keza niyât ve delâil-i maddiyenin ehemmiyetine 
ve isnadât-ı vakıadan dolayı müfteri-i aleyhin tevkifi gibi hürriyet-i şahsiyesini tahdid eden bu halin hudusuna 
nazaran müfteri hakkında muvakkat kürek cezası hükm olunur ……] diye muharrer olan Kanun-ı Ceza’nın 213’üncü 
maddesinin fıkra-i mahsusasına tevfikan Jandarma Onbaşısı Osman’ın üç sene ve fiilinde esbab-ı müşeddide bulunan 
Hasan Efendi’nin de yedi sene müddetle küreğe konulmalarına ve Osman Çavuş’un verdiği rapor ve tanzim eylediği 
zabıt varakası üzerine bila-tahkik ve tedkik muamele-i kanuniye icrasına tevessül eden mahalli jandarma kumandanı 
hakkında da tahkikât ve takibât-ı kanuniye ifa edilmek üzere keyfiyetin Dahiliye Vekaletine iş’arına müttefikan karar 
verildi. 18/Mart/926
 Aza Aza Reis
 Rize Mebusu Gaziayntab Mebusu Afyonkarahisar Mebusu
 Ali Kılınç Ali Ali
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Sıra Numarası : 69
Esas Numarası : 48

Şekavet-i müstemirre ve cinayet-i müteaddide erbabından olup muhill-i asayiş hareketlerinden dolayı 
Polimnozlu Mustafa namıyla maruf Kadı oğlu Mehmed Çavuş ve altı refiki ve Çırak oğlu Osman, Ağralım oğlu 
Mahmud, Avza oğlu Dursun, Tavukçu oğlu Hüseyin ve iki refikinin Heyet-i Vekile kararıyla mahkememize tevdii 
üzerine, şaki-i merkumûnun ef ’al-i cinaiyelerinden fer’an ve aslen zî-medhal olmakla müttehim ve Mahalli Cinayet 
Mahkemesinde muhakemeleri kısmen intac ve kısmen de derdest-i rü’yet bulunan dokuzu firari ve kırkı mevkuf eşhas-ı 
mahkume ve maznun haklarındaki evrak-ı dava makam-ı iddianın 20/Mart/926 tarih ve 48 numaralı iddianamesiyle 
tevdi’ edilmekle icabı tedkik ve müzakere olundu.

Asayiş-i mahalliyi ve huzur ve sükunu muhill bazı harekâtlarından Heyet-i Vekile kararıyla icra-yı muhakemeleri 
zımnında mahkememize tevdi’ olunan şaki Polimnozlu Mustafa, Ağralımoğulları, Kadıoğulları ve rüfekasının 
mukaddema irtikab eyledikleri bazı ceraim-i cinaiyeden dolayı kısmen, suret-i katiyede derecat-ı muhtelifede mahkum 
bulundukları ve ceraim-i ahirelerinden dolayı da mahkemeleri icra kılınmakta olduğu ve her ne kadar ahiren hapishanede 
muhill-i huzur ve sükun harekâtlarından dolayı mahkememize tevdi’ kılınmışlar ise de işbu cürmleri irtikab eyledikleri 
cinayâttan ve ahaf ve azam-ı cürmde ahaffı da dahil bulunmasına ve mahallen icra-yı muhakemenin delâil ve emarât-ı 
kanuniyenin cem’ ve telfifiyle hukuk-ı umumiye ve şahsiyenin temini noktasından fevaid-i adide-i kanuniyeyi mucib 
olacağına binaen muhakemelerinin azam-ı cürmlerinin mahall-i ika’ı olan Rize Cinayet Mahkemesinde icrasına ve 
mürsel deavi dosyalarının maznunlarıyla maan karar-ı vaki’ dairesinde merci-i kanunisine irsal ve i’zam kılınmak üzere 
Müddei-i Umumilik Makam-ı Âlisine tevdiine müttefikan karar verildi. 20/Mart/926
 Aza Aza Reis
 Rize Mebusu Gaziayntab Mebusu Afyonkarahisar Mebusu
 Ali Kılınç Ali Ali

Sıra Numarası : 70
Esas Numarası : 50

Muğla’nın Bozöyük karyesinden Mustafa oğlu Halil zevcesi Gül Ayşe’yi cebren kaçırmak ve cerh eylemekle 
maznunun aleyh olup 30/Haziran/341 tarihinde taht-ı tevkife alınarak Muğla Cinayet Mahkemesinde bi’l-muhakeme 
beş sene üç mah küreğe mahkum olan ve hakkındaki işbu karar esbab-ı kanuniyeden dolayı Mahkeme-i Temyizce nakz 
edilerek nakz-i vakıa ittibaan cereyan eden muhakemece müştekiye Ayşe’nin zevci Halil’in üç yüz otuz bir senesinde 
taht-ı silaha celb olunarak bugüne kadar avdet eylemediği ve hayat, mematı mechul bulunduğu ve bu itibarla, asker 
ailesi olan mezbureye taarruz ve tecavüz cürmü İstiklal Mehakimi Kanunu’nun üçüncü maddesinin fıkra-i mahsusasına 
tevfikan İstiklal Mahkemesinin vazife-i kazaiyesi dahilinde bulunduğundan bu yolda ittihaz olunan aidiyet kararıyla 
tevdi’ edilen Bozöyük karyesinden Mestanların Mustafa oğlu Mehmed hakkındaki evrak-ı dava makam-ı iddianın 22/
Mart/926 tarih ve 50 numaralı iddianamesiyle tevdi’ edilmekle tedkik ve mütalaa olundu.

Lede’l-müzakere: Müştekiye-i mezburenin zevci Halil’in üç yüz otuz bir senesinde Umumi Seferberlikte askere 
celb edilerek bugüne kadar avdet eylemediği ve hayat ve mematından da güzeran eden on bir sene zarfında bir haber 
alınamadığı ve her ne kadar zevcesi tarafından zevcinden Yunanistan’da bulunduğuna dair bir mektup aldığı iddia 
edilmekte ise de beyanât-ı vakıasını bir güna delâil-i maddiye ile teyid ve tevsik edemediği ve Mükellefiyet-i Askeriye 
Kanunu’nun 138’inci maddesinde zeylen 22/Nisan/341 tarihinde Meclis-i Millice kabul edilen 639 numaralı kanunda 
ise Balkan, Harb-i Umumi, İstiklal Muharebâtına iştirak edip de sevk oldukları kıtalarından beş sene zarfında hayat ve 
mematları hakkında bir haber alınamayan efradın vefatı kabul edilmiş olmasına işbu kanunun ahkam-ı sarihasından 
bi’z-zuhul mezburenin asker zevcesi olduğundan bi’l-bahis dava-yı vakıanın İstiklal Mehakimi Kanunu’nun üçüncü 
maddesinin fıkra-i mahsusası mucibince mahkememizin vazife-i kazaiyesine dahil ceraimden add olunarak ittihaz 
olunan vazife kararında bu itibarla isabet-i 
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kanuniye görülemediği ve rü’yet-i davanın tarafeynin sarih olan vaziyet1erine ve cürmün mahiyetine nazaran mezkur 
Muğla Cinayet Mahkemesinin vazifesi dahilinde bulunduğuna binaen müttehaz haric ez-vazife kararının nakz 
ve feshine ve evrakın maznunuyla maan merci-i kanunisine irsal olunmak üzere Adliye Vekalet-i Celilesine tevdii 
zımnında Müddei-i Umumilik Makam-ı Âlisine iadesine müttefikan karar verildi. 22/Mart/926
 Aza Aza Reis
 Aydın Mebusu Gaziayntab Mebusu Afyonkarahisar Mebusu
 Reşid Kılınç Ali Ali

Sıra Numarası : 71
Esas Numarası : 44, 51

Şapka iksasının kabulü dolayısıyla camide vaazda bulunarak halkı Hükümet aleyhine tahrik eylediği iddiasıyla 
maznunun aleyh olup 4/Şubat/926 tarihinde Mahalli Müstantikliğince taht-ı tevkife alınan ve cürmün mahiyetine 
nazaran müttehaz aidiyet kararıyla mahkememize tevdi’ olunan Rize kasabasında mukim manifatura tüccarlarından 
ve Çayırlı karyesi Hatibi Mehmed oğlu Hasan Efendi’nin icra kılınan muhakemesinde: Maznun-ı mumaileyhin fiil-i 
müddea biha mücaseret eylediği hakkındaki ihbarâtın öteden beri beynlerinde husumet mevcut olan Gürcüoğulları’ndan 
Maksud, Osmanağaoğulları’ndan Şevki, Ömer mahdumu Nesli, Ömerceyboğulları’ndan Hasan taraflarından tertib ve 
tasni’ olunarak isnad edildiği ve maznun Hasan Efendi’nin mabihi’l-isnad olan fiil-i mezkura mücaseretine dair delâil 
ve emarât-ı kanuniyeye dest-res olunamadığı, mahallen icra kılınan tahkikat-ı istintakiye ve evrak-ı müteferriası meal 
ve mündericatı ve suret-i cereyan-ı muhakeme ile sabit olduğundan mumaileyhin beraetine ve beriü’z-zimme olduğunu 
bildikleri halde mumaileyhe isnad ve tasni’-i cürm ile müfteriyâtta bulunarak mevkufiyetine sebebiyet veren merkum 
Maksud, Şevki, Nesli ve Ömerceyb oğlu Hasan’ın müfteri sıfatıyla maznunen ve mevkufen icra-yı muhakemelerine 
bi’l-ittifak karar verildi. 24/Mart/926
 Aza Aza Reis
 Rize Mebusu Gaziayntab Mebusu Afyonkarahisar Mebusu
 Ali Kılınç Ali Ali

Sıra Numarası : 20
Esas Numarası : 162/341

Numaralı ve 12/1/926 tarihli karara zeyldir.
Karasu nahiyesinin Melen karyesinden Mestanzade Cemal Bey’in dükkanından leylen kilit kırmak suretiyle 

eşyasını sirkat eylemekle maznun ve vadi-i firarda bulunduğundan dolayı 12/1/926 tarihinde mahkememizce Kanun-ı 
Ceza’nın 218’inci maddesine tevfikan gıyaben beş sene küreğe mahkum edilen ve 6/Mart/926 tarihinde teslim-i 
nefs ederek tarih-i mezkurde taht-ı tevkife alınan Hendek’in Gürcü köyü karyesinden Sabit oğlu Osman’ın Usul-i 
Muhakemât-ı Cezaiye Kanunu’nun [Müttehem kendisini Hükümete teslim eder veyahut...... bi’l-cümle muamelât 
münfesih olur ve davası kaide-i mu’tad üzere rü’yet olunur] diye muharrer 382’nci maddesi mucibince ve hakkındaki 
hükm-i gıyabinin keenlemyekün addiyle yeniden icra kılınan muhakeme-i vicahiyesinde: İsnad olunan iş bu sirkat 
fiiline mücaseretine müeyyed ve kanaat-bahş-ı vicdan olabilecek bir güna delâil ve emarât-ı kanuniyeye dest-res 
olunamadığından beraetine ve sebeb-i aherle mevkuf değilse ihla-yı sebiline müttefikan karar verildi. 27/Mart/926
 Aza Aza Reis
 Aydın Mebusu Gaziayntab Mebusu Afyonkarahisar Mebusu
 Reşid Kılınç Ali Ali
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Sıra Numarası : 72
Esas Numarası : 192/341, 194/341

Eğribeli ve Suçatı nam mevkilerde katırcı esnafından Boğaz Ali ve İsmail ve Cambaz oğlu Fakıh Ahmed ve 
rüfekalarının müsellehan ve neharen önlerine çıkarak suret-i cebriyede eşya ve nukûd-ı mevcudeleriyle hayvanlarını 
ahz ve gasb maddesinden maznunun aleyhim olup 20/Mayıs/341 tarihinde taht-ı tevkife alınan ve katl maddesinden 
Cebelibereket Cinayet Mahkemesinin 26/Şubat/341 tarih ve 21 numaralı fıkra-i hükmiyesiyle Kanun-ı Ceza’nın 
174’üncü maddesi mucibince on beş seneye mahkum Osmaniye’nin Toprakkale karyesinden İpçik nam-ı diğeri 
İbrahim oğlu Yusuf, Ericek karyesinden Ali Bey oğlu Mustafa ve seferberlik emrine adem-i itaatle askerlikten firar ile 
üç yüz kırk bir senesi Martının on altıncı gecesi Elbistan’ın Tilkilerhanı civarında gelip geçen yolcuları soyduğundan 
dolayı 26/Temmuz/341 tarihinde tevkif ve 20/Eylül/341 tarihinde taht-ı muhakemeye alınıp 45 esas ve 115 numaralı 
fıkra-i hükmiye ile ef ’al-i sairesi sebeb-i şiddet addiyle firariliğinden dolayı Askeri Ceza Kanunu’yla İstiklal Mehakimi 
Kanunu’nun üçüncü maddesinin “A” fıkrası mucibince iki sene hapsine karar verilen Kahya oğlu Çerkes Emir ve 
Kozan ve Elbistan havalisinde icra-yı şekavet ve kendisini derdeste gelen Jandarma Mülazımı Mehmed Ali Efendi’yi 
katl eylediğinden dolayı Kozan Cinayet Mahkemesince cinayetle lüzum-ı muhakemesine ve evrakının İstiklal 
Mahkemesine tevdiine karar verilerek Müddei-i Umumilik Makam-ı Âlisinin 139 esas numarasıyla evrak-ı davası 
mahkememize tevdi’ edilen ve el-yevm hal-i firarda ve tarik-i şekavette bulunan Hacı Bey nam-ı diğeri Ali ve maznun-ı 
merkumûna yiyecek vererek yataklık eyledikleri iddiasıyla keza maznunun aleyhim olup 20/Mayıs/341 tarihinde taht-ı 
tevkife alınan Soğucak karyesinden Ahmed oğlu Esad Çavuş ve Kemalli karyesinden Mustafa oğlu Kara Abdullah 
ve Kargabükü karyesinden İbrahim oğlu Ahmed ve Yeniyapan karyesinden Mehmed oğlu Abdullah ve Aziziye’nin 
Kızılpınar karyesinden Osman oğlu Bedri ve şekavet-i müstemirre ashabından ve şaki olduğu Dahiliye Vekaletince 
ilan edilen ve el-yevm hal-i firarda bulunan Çerkes Hacı nam-ı diğeri Ali Bey’e yiyecek vermek ve kendisinin havali-i 
mezkurede şekavetine zemin hazırlamak ve kendisinin firarını temin ve teshil eylediği iddiasıyla keza maznunun 
aleyh olup 1/Teşrinisani/341 tarihinde Ankara’da taht-ı tevkife alınan Darende’nin Yenice karyesinden Hacı Ali Ağa 
mahdumu Mehmed Ağa ve 3/Kanunıevvel/341 tarihinde taht-ı tevkife alınan Aziziye’nin Küçükköm karyesinden 
Yusuf oğlu Nuri haklarında icra kılınan muhakeme-i vicahiyelerinde: 

Maznunlardan İbrahim oğlu Yusuf, Ali Bey oğlu Mustafa, Kahya oğlu Çerkes Emir ve hal-i firarda Hacı 
Bey nam-ı diğeri Ali Bey’in ef ’al-i müddea bihaya mücaseretleri mahalli müstantikliğince tanzim edilen evrak-ı 
tahkikiyede muhallefen ifadeleri tesbit edilen şuhûdun şehadâtından ve kendilerinin derdestleri esnasında hanelerinde 
yapılan taharriyâtta eşya-yı magsubenin bulunması ve maznunlardan Çerkes Emir, İbrahim oğlu Yusuf ’un müştekiler 
tarafından inde’l-muvacehe teşhis edilmeleri Yusuf ve Çerkes Emir’in huzur-ı mahkemede vaki’-i ikrar ve itiraf 
etmeleri gibi delâil-i kanuniye ile mertebe-i sübuta vasıl bulunmuş olmakla hareketlerine tevafuk eden Kanun-ı Ceza-
yı Umumi’nin muaddel 219’uncu maddesine müzeyyel maddenin [Müsellah oldukları halde dağlara ve kırlara çıkarak 
…… kutta-ı tarik tesmiye olunurlar …... derece-i şekavetlerine göre beş seneden ekall olmamak üzere muvakkatan ...... 
küreğe konulurlar] diye muharrer fıkrası mucibince İbrahim oğlu Yusuf ’un ahvâl ve harekât-ı sabıkası nazar-ı dikkate 
alınarak hakkında sebeb-i şiddet addiyle azam-ı cürm olan şekavet fiilinden on beş sene küreğe Kahya oğlu Çerkes 
Emir ve Ali Bey oğlu Mustafa’nın onar sene küreğe konulmalarına ve hal-i firarda bulunan Çerkes Hacı Bey nam-ı 
diğeri Ali Bey’in derdestinde Usul-i Muhakemât-ı Cezaiye’nin madde-i mahsusası mucibince tekrir-i muhakeme 
edilmek ve katl fiilinden hakkında ayrıca tahkikât ve takibât-ı kanuniyede bulunmak üzere işbu cürmden on beş 
sene küreğe konulmasına ve kendisinin hukuk-ı medeniyeden ıskatıyla emval-i mevcudesinin haczine ve derdesti 
hususunun ait olduğu vilayetlere tebliğine ve on seneye mahkum edilen Çerkes Emir’in evvelki iki sene hapis cezasının 
kalb-i ceza kaide-i umumiyesine binaen on sene küreğe mahkumiyetine kalbine ve mahkumiyetinin tarih-i tevkifi olan 
26/Temmuz/41 tarihinden itibar edilmesine ve Dahiliye Vekaletince şaki olduğu ilan edilen Çerkes Hacı Bey’in ef ’al-i 
cürmiyesini teshil ve firarını tehiyye ve iaşesini temin eylemekle maznun Darende’nin Yenice karyesinden Hacı Ali 
mahdumu Mehmed Ağa’nın ef ’al-i mezkureye mücasereti kezalik maznunlardan Çerkes Emir’in ifadât-ı sarihasına 
munzam ve hakkındaki evrak-ı tahkikiye ve zabıt varakaları müfadından anlaşılmakla hareketine tevafuk eden 18/
Teşrinievvel/339 tarihli İzale-i Şekavet Kanunu’nun dördüncü maddesinin [Dahiliye Vekaletince şaki oldukları ilan 
olunan eşhas uzak veya yakından idare ettikleri ...... 
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aher mahallere muvakkatan nakillerine Dahiliye Vekaleti mezundur] diye muharrer fıkrası delaletiyle kanun-ı 
mezkurun beşinci maddesinin [Dördüncü maddede mezkur eşhasın muvakkatan mahall-i ahere nakilleri] diye 
muharrer fikrası mucibince kendisinin beş sene müddetle Denizli vilayetine nakli hususunun Dahiliye Vekalet-i 
Celilesine iblağına ve yataklık fiilinden maznunen mahkememize sevk edilen Ahmed oğlu Esad Çavuş, Mustafa oğlu 
Kara Abdullah, Osman oğlu Bedri, Yusuf oğlu Nuri, İbrahim oğlu Ahmed, Mehmed oğlu Abdullah’ın haklarında isnad 
olunan ef ’ale mücaseretlerine dair kanaat-ı vicdaniyeyi temin eder delâil-i kanuniye görülemediğinden beraetlerine 
ve sebeb-i aherle mevkuf değillerse tahliyelerine ve üzerlerinde bulunan eşya-yı cürmiyenin zabıt ve müsaderesine 
müttefikan karar verildi. 27/Mart/926
 Aza Aza Reis
 Aydın Mebusu Gaziayntab Mebusu Afyonkarahisar Mebusu
 Reşid Kılınç Ali Ali

Sıra Numarası : 119
Esas Numarası : 146/341

Tarihli karara zeyldir.
İzmir’de bir iğbirar neticesinde 7-8/Eylül/341 gecesi Karşıyaka’da Mekteb sokağında levazım ketebesinden 

Mehmed Ali Efendi’nin emir neferi Osman’ı cerh ettiğinden dolayı 8/Eylül/341 tarihinde taht-ı tevkife alınan ve 
bi’l-muhakeme Kanun-ı Ceza’nın 179’uncu maddesinin fıkra-i mahsusası mucibince iki sene müddetle hapsine ve 
müddet-i mahkumiyetini Bitlis’te ikmaline 3/Teşrinievvel/341 tarih ve 119 numara ile mahkememizce karar verilen 
Alaşehirli Tuğlacı Mehmed oğlu Niyazi’nin müddet-i mahkumiyetini ber-mucib-i karar ikmal eylemek üzere Bitlis’e 
sevk edilirken Ilgın kazasına tabi Argıdhanı nahiye merkezinde muhafaza edilmek üzere konulduğu odada duvarını 
11-12/11/341 gecesi delerek firar ettiği ve bi’l-ahire derdest edilmesi üzerine tanzim kılınan evrakıyla beray-ı 
muhakeme Müddei-i Umumilik Makam-ı Âlisinin 146 numaralı iddianamesiyle tevdi’ edilmekle bu cihetten icra 
kılınan muhakeme-i vicahiye neticesinde:

Mahkum Niyazi’nin Argıdhanı nahiye merkezinde mahpus bulunduğu oda duvarını delerek firar ettiği ve 
16/11/341 tarihinde tekrar derdest edildiği, hakkında tanzim edilen evrak-ı tahkikiye ve zabıt varakası müfadından ve 
kendisinin huzur-ı mahkemede vaki’ olan ikrar ve itirafından anlaşılmakla hareketine tevafuk eden Kanun-ı Ceza-yı 
Umumi’nin yedinci maddesinin [Nefy-i muvakkat ve hapis ve …… mevki-i cezalarından firar ederse tutulduklarında 
müddet-i bakiyelerine asıl müddet-i cezaiyenin sülüsünden nısfına kadar müddet zammıyla cezaları tezyid olunur] 
diye muharrer fıkrası mucibince müddet-i mahkumesinin sülüsü olan sekiz ayın zammı ile iki sene sekiz ay hapsine ve 
bidayet-i tarih-i tevkifiyle tarih-i firarına kadar olan müddetinin müddet-i mahkumesinden usulen icra-yı mahsubuna 
ve müddet-i mahkumesini Bozok Hapishanesinde ikmaline müttefikan karar verildi. 27/Mart/926
 Aza Aza Reis
 Aydın Mebusu Gaziayntab Mebusu Afyonkarahisar Mebusu
 Reşid Kılınç Ali Ali
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Sıra Numarası : 160
Esas Numarası : 211/341

Numaralı ve 18/Kanunıevvel/341 tarihli karara zeyldir.
Şapka meselesi vesilesiyle Hükümete adem-i itaat ve dini siyasete alet ittihaz ederek Ordu ve Giresun 

vilayetlerini basmak ve Hükümet-i Cumhuriye idaresini ilga eylemek maksadlarıyla Kanunıevvel’in yedinci günü 
Piraziz nahiyesinin Şeyhli karyesinde Derviş Hüseyin’in hanesinde bir kısmı müsellah olarak ictima’ ve isyan eylemek 
cürmlerinden maznunun aleyhim olup muhakemeleri Giresun’da 18/Kanunıevvel/341 tarihinde icra edilerek derecat-ı 
muhtelifede cezalara mahkum edilen Hafız Muharrem ve rüfekası miyanında olup hal-i firarda bulunması dolayısıyla 
gıyaben Hıyanet-i Vataniye Kanunu’nun birinci ve ikinci maddeleri delaletiyle Kanun-ı Ceza’nın 45’inci maddesi 
mucibince on beş sene küreğe konulmasına karar verilen ve 24/12/341 tarihinde derdest edilerek mahkememize i’zam 
kılınan Ebulhayrmustafalı karyesinden Çurbet oğlu Fettah mahdumu Dadak Ali’nin Usul-i Muhakemât-ı Cezaiye 
Kanunu’nun 382’nci maddesinin [Müttehem-i gaib kendisini Hükümete teslim eder veyahut hakkında terettüb eden 
ceza mürur-ı zaman ile sakıt olmazdan evvel derdest olunursa hükm-i gıyabi münfesih olacağı] diye muharrer fıkrası 
mucibince hakkındaki hükmün keenlemyekün addiyle tekriren icra kılınan muhakeme-i vicahiyesinde:

Maznun Dadak Ali’nin hakkında isnad olunan ef ’ale mücasereti kendisinin Giresun isyanına takaddüm eden 
günlerde Giresun isyanı fail ve mürettiblerinden olup idam edilen Hafız Muharrem ve Derviş Hüseyin ile görüşerek 
ve Hüseyin’in hanesinde vaki’ olan ictimaa iştirak ederek hadise-i isyaniyenin suret-i tertibini görüştükleri hakkındaki 
ifadelerine munzam evrak-ı tahkikiyede bu hususa dair istima’ edilen şuhûdun şehadâtından anlaşıldığı gibi Giresun’da 
muhakemesi icra edilen maznunların huzur-ı mahkemede müttefikan aynı mealde olarak merkum Dadak Ali’nin de 
Derviş Hüseyin’in hanesindeki ictimada bulunduğu ve hatta isyanın kumandasını deruhde edeceğini mezkur ictimada 
kendilerine beyan eylediğine dair vaki’ olan ifadeleri ve kendisinin hadise-i isyaniye üzerine firar etmesi ve mahkeme 
huzurunda da müevvelen ikrar ve itirafı gibi delâil-i kanuniye ile sabit olduğundan hareketine tevafuk eden Hıyanet-i 
Vataniye Kanunu’nun birinci maddesi ve ona müzeyyel madde-i kanuniye ve muaddel ikinci maddeleri delaletiyle 
Kanun-ı Ceza’nın 45’inci maddesinin fıkra-i mahsusasına tevfikan tarih-i derdestinden itibaren on beş sene müddetle 
küreğe konulmasına müttefikan karar verildi. 27/Mart/926
 Aza Aza Reis
 Rize Mebusu Gaziayntab Mebusu Afyonkarahisar Mebusu
 Ali Kılınç Ali Ali

Sıra Numarası : 48
Esas Numarası : 163

Numaralı ve 13/2/926 tarihli karara zeyldir.
24-25/8/341 tarihinde Üsküdar vilayetinin Polonez karyesini leylen ve müsellehan basarak karye-i mezkure 

muhtarının mahdumu Rişar’ın kollarını bağlamak ve hizmetkarlarını silahla tehdit eylemek ve merkum polisin hanesinde 
ika-yı sirkate teşebbüs etmek maddesinden maznunun aleyh olup vadi-i firarda bulunduğundan mahkememizce 
13/2/926 tarihinde gıyaben Kanun-ı Ceza’nın 221 ve 46’ncı maddeleri mucibince iki buçuk sene küreğe mahkum 
edilip 27/2/926 tarihinde derdest ve tevkif edilen Rize’nin Turanlı karyesinden Mehmed oğlu Laz İsmail’in Usul-i 
Muhakemât-ı Cezaiye Kanunu’nun [Müttehem-i gaib kendisini Hükümete teslim eder veyahut hakkında terettüb 
eden ceza mürur-ı zaman ile sakıt olmazdan evvel derdest olunursa hükm-i gıyabi münfesih olacağı gibi ...... ] diye 
muharrer 382’nci maddesi mucibince hakkındaki hükm-i gıyabinin keenlemyekün addiyle icra kılınan muhakeme-i 
vicahiyesinde:
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Maznun-ı merkumun hakkında isnad olunan ef ’ale mücasereti evrak-ı tahkikiyede ifadeleri mazbut şuhûdun 
şehadâtıyla ve zabıt varakası mündericatı ve kendisinin de mahkemede müevvelen ikrar ve itirafıyla vasıl-ı mertebe-i 
sübut olduğundan kendisinin 317 tevellüdlü asker firarisi olması ve nam-ı ahere ait sahte bir vesikayı tahrif ve istimaliyle 
firariliğini temadi ettirmesi de hakkında sebeb-i şiddet addiyle İstiklal Mehakimi Kanunu’nun 3’üncü maddesinin “A” 
fıkrası mucibince beş sene müddetle küreğe konulmasına müttefikan karar verildi. 28/Mart/926
 Aza Aza Reis
 Aydın Mebusu Gaziayntab Mebusu Afyonkarahisar Mebusu
 Reşid Kılınç Ali Ali

Sıra Numarası : 73
Esas Numarası : 172/341

Üç yüz kırk bir senesi Eylülünün birinci gecesi Torbalı’nın Kaplancık mevkiinde haymenişin Karatekeli 
Aşireti’ne mensup bazı yörüklerin çadırlarını leylen ve müsellehan basarak orada bulunan kadınlara işkence ve cebr 
ve tazyik icrası suretiyle eşya ve nukûd-ı mevcudelerini ahz ve gasb eyledikleri iddiasıyla maznunun aleyhim olup 
13/Eylül/341 tarihinde taht-ı tevkife alınan Tire’nin Subaşı karyesinden Mehmed oğlu Durmuş Ali, Bayındır’ın 
Taşkesik karyesinden Abdullah oğlu Arnavud Hüseyin, Çerkes Salih oğlu Rıza ve Tire’nin Subaşı karyesinden İzzet 
oğlu Arnavud Hüsni ve vadi-i firarda bulunan Taşkesik karyesinden Arnavud Raif Kahya haklarında icra kılınan 
muhakeme neticesinde: Maznunun aleyhim merkumûnun leyle-i mezkurede mavzer, Rus, muaddel martin, Yunan 
gırası gibi tüfenkler ve saire esliha ile mücehhez olarak ve jandarma kıyafetine girmiş bulundukları halde mezkur 
çadırları basmak ve kendilerine jandarma müfrezesi süsünü vererek orada bulunan erkeklerden Musa oğlu Hasan ile 
Feyzi oğlu Mehmed’i bağladıktan ve üzerlerindeki nukûdunu ahz ile uzakça bir mahalle götürdükten sonra çadırlarda 
kalan ve sırf kadınlardan ibaret bulunan mezkur aşirete mensup Mehmed zevcesi Elif, Kara Döndü, Kara Teslime, 
Mustafa kerimesi Hamide, Döndü nam kadınları darb ve kendilerine işkence icra ve bunlardan Teslime ile Döndü’yü 
cerh ile tazyik ederek nukûd ve eşya-yı mevcudelerini ahz ve gasb eyledikleri inkar-ı musırralarına rağmen tahkikat-ı 
evveliyede vaki’ ikrar ve itirafları ve inde’l-muvacehe müştekilerin kendilerini teşhis ve tayin eylemeleri ve lede’t-
taharri eşya ve nukûd-ı mağsubenin ve hin-i ika’-ı cürmde istimal eyledikleri esliha ve elbise ve sairenin maznun-ı 
merkumûndan Hüsni ve Çerkes Rıza’nın ikametgahlarında saklı bulunduğu mahalden zahire ihraç olunması ve bu 
babda tutulan zabıt ve keşif varakaları ve tabip raporları delâil-i saire-i kanuniye ile vasıl-ı mertebe-i sübut olduğundan 
ve hareket-i vakıaları Kanun-ı Ceza’nın [Madde-i sabıkada beyan olunan beş halin birincisi ve ikincisi ile beraber 
muamele-i cebr ve şiddet icrasıyla hırsızlık edenler muvakkatan küreğe konulurlar ve eğer böyle hırsızlık icrasından 
vuku’ bulan muamele-i şedideden eser-i cerh zuhur etmiş ise bu halde böyle hırsızlığa mütecasir olanlar müebbeten 
veyahut on beş seneden ekall olmamak üzere muvakkatan küreğe vaz’ olunurlar] diye muharrer olan 218’inci maddesine 
tevafuk ef ’al-i cinaiyeden olmakla bunlardan firari Raif Kahya’nın gıyaben ve diğerleri Abdullah oğlu Hüseyin, Çerkes 
Salih oğlu Rıza ve İzzet oğlu Hüseyin’in vicahlarında olmak üzere müebbeten ve Durmuş Ali’nin on beş sene küreğe 
konulmalarına ve Raif Kahya’nın emvalinin haczine ve eşya-yı cürmiyenin müsaderesine bi’l-ittifak karar verildi. 28/
Mart/926
 Aza Aza Reis
 Rize Mebusu Gaziayntab Mebusu Afyonkarahisar Mebusu
 Ali Kılınç Ali Ali
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Sıra Numarası : 74
Esas Numarası : 175/341

Milas kazasının Hocabedreddin mahallesinden Hacı Rızalar’ın Emin Bey mahdumu Cemal Efendi’yi cerh 
ve katl eylediği iddiasıyla maznunun aleyh olup Heyet-i Vekile-i Celile kararıyla İstiklal Mahkemesine tevdi’ edilen 
ve Mahalli Müstantikliğinin 22/Safer/344 ve 12/Eylül/341 tarihinde gayr-ı muvakkat tevkif müzekkeresiyle taht-ı 
tevkife alınarak mevkuf bulunan Hacıilyas mahallesinden Helvacılar’ın Ali Efendi mahdumu Tevfik hakkında icra 
kılınan muhakeme neticesinde:

Maznunun aleyh merkum Tevfik’in üç yüz kırk bir senesi şehr-i Eylülünün onuncu Perşembe günü maktul 
Cemal Efendi’yle Selimiye yolu üzerinde kendi bostanına azimet ve gurub-ı şemse kadar orada iş u nûş eyledikten 
sonra Milas’a avdetleri esnasında ve Milas’a takriben yarım saat mesafede Cemal Efendi’yi mechul bir sebepten 
dolayı tehevvüren hamil bulunduğu tabancayı iki defa endaht ve mumaileyhi arkasından cerh ve katl eylediği maktul 
mumaileyhle hem bezm-i iş u işret olduklarını ikrar ve merkumun avdetinde kendisinden ayrılarak Yazhisar karyesine 
gittiği hakkındaki beyanâtı ile tabanca taşımadığı yolundaki müddeiyatının istima’ kılınan şuhûdun muhallefen vaki’ 
şehadetleriyle tekzib edilmiş bulunması ve maktulün cesedinde zuhur eden kurşunların taşıdığı Nagant tabancasına 
ait kurşunlar bulunması ve yevm-i mezkurda kendisinin mezkur tabancayı hamil bulunduğu keza rü’yete müstenid 
olan şehadât ile teeyyüd eylemesi gibi ahvâl delaletleriyle ve bu babdaki zabıt ve keşif varakaları ve tabip raporu meal 
ve mündericatı i1e vasıl-ı mertebe-i sübut olduğundan hareketine temas eden [Bir kimse min-gayrı taammüdin bir 
şahsı kasten katl eder ise on beş sene müddetle küreğe konulur] diye muharrer Kanun-ı Ceza’nın 174’üncü maddesine 
tevfikan ve biyadet-i tarih-i tevkifi olan 12/Eylül/341 tarihinden itibaren on beş sene müddetle küreğe konulmasına 
müttefikan ve vicahen karar verildi. 30/Mart/926
 Aza Aza Reis
 Aydın Mebusu Gaziayntab Mebusu Afyonkarahisar Mebusu
 Reşid Kılınç Ali Ali

Sıra Numarası : 75
Esas Numarası : 37

Devrek Jandarma Bölük Kumandanı Yüzbaşı Hüsni Bey’i ifa eylediği vazifeden dolayı peyda-yı iğbirarla 
leylen ve müctemian yolunu bekleyerek darb ve cerh ve odacı Saib Efendi’yi darb ve şüheda ailesinden Hacı Ali 
kerimesi Fatıma Hanım’ın ırzına tasaddi maksadıyla leylen hanesine duhul ve camlarını kırmak ve saire gibi harekâtta 
bulunmak suretiyle huzur ve sükun-ı mahalli ihlal eyledikleri iddiasıyla maznunun aleyhim olup Heyet-i Vekile-i 
Celile kararıyla İstiklal Mahkemesine tevdi’ olunan ve mahalli müstantikliğince 26/Kanunıevvel/341 tarihinde taht-ı 
tevkife alınarak 9/Şubat/926 tarihinde bi’l-kefale tahliye ve tekrar 17/Şubat/926 tarihinde gayr-ı muvakkat tevkif 
müzekkeresiyle taht-ı tevkife alınan Devrek Kazası Belediye Reisi Rıfat ve biraderi İhsan, Hakkı, Raşid ve kaza-yı 
mezkur Camiicedid mahallesinden Hakkı oğlu Aziz ve Abdulkadir ve Rıfat Efendi’nin pederi Siyami Efendilerin 
icra kılınan muhakemeleri neticesinde: Maznunun aleyhimden Aziz ve Abdulkadir ve Raşid’in leylen ve müsellehan 
kazanın kuvve-i zabıtasını temsil eden asayiş ve huzur-ı ammeyi temine memur olan Jandarma Bölük Kumandanı 
Yüzbaşı Hüsni Bey’in asayişi muhafazaten verdiği emirden dolayı muğber olarak mumaileyhin leylen yolunu bekleyip 
ansızın üzerine bi’l-hücum sopalarla yirmi günde iltiyam-pezir ocak [olacak] surette darb ve cerh ve diğer maznun 
Rıfat, Hakkı, İhsan Efendilerin de işbu tecavüz fiilini icraya merkumûnu teşvik ve suret-i icrasını tertib eyledikleri 
ve bundan başka maznunlardan Rıfat’ın öteden beri memleketin pespaye güruhundan olan marü’z-zikr eşhası emri 
altında bulundurarak peyda-yı iğbirar eyledikleri zevatı darb ve tehdit ettirdiği ve hanelerini taşlattırıp camlarını 
kırmak suretiyle tagallüb ve tahakkümünü idameye çalıştığı ve Hançerlizade Receb Efendi’nin dükkanını delmek 
suretiyle leylen ika’-ı sirkat eden maznunlardan biraderleri Raşid ve Abdulkadir haklarında tahkikatın mevkufen 
icrasını taleb eden Müddei-i Umumi Garib Bey’i makamında ve ifa-yı vazife halinde tahkir ve iki defa geceleyin 
hanesini taşlattırdığı, İsmail Çavuş namındaki şahsın hanesini soymak ve mühendis
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Latif Bey’i ağır surette cerh ve şehit ailelerinden Kübra Hanım Meyduşların Fatıma’ya tasaddi-i ırz maksadıyla 
hanelerine duhul ve tehdit gibi otuzu tecavüz ceraimden bir kısmından derecât-ı muhtelifede hapse ve bir kısmından 
da men’-i muhakeme ve beraet kararı istihsal eylemişler ise de merkumûnun tagallüb ve tahakkümlerini idame için 
memleketin huzur ve sükun-ı ammenin ihlalinden bir an fariğ olmadıkları ve memurîn-i devleti ifa-yı vazifede 
tahkir ve darba cüret eyledikleri evrak-ı tahkikiye-i ibtidaiye ve istintakiyede ifadeleri mazbut ve muhakemeten kıraat 
olunan şuhûdun ifadeleri ve zabıt ve keşif varakaları mündericatı ve tabip raporu muhteviyatı gibi delâil-i kanuniye 
ile sabit olduğundan sevabık-ı ahvâllerinin sebeb-i şiddet addiyle Jandarma Kumandanı Hüsni Bey’in keyfiyet-i darb 
ve cerhinden dolayı merkumûndan Raşid, Aziz ve Abdulkadir’in Kanun-ı Ceza’nın [İcra-yı Hükümete ve zabit ve 
idare-i memlekete memur olan büyük ve küçük kaffe-i memurîn-i devlet ilah ..…. bunlardan birini darb ve cerh eder 
ise altı aydan üç seneye kadar habs olunur] diye muharrer olan 115’inci maddesi mucibince tarih-i tevkiflerinden 
bi’l-itibar üçer sene ve Belediye Reisi Rıfat ile biraderleri Hakkı ve İhsan’ın da kanun-ı mezkurun [Memurînden 
birini veya asâkir-i nizamiyeden veya jandarma ve polis sınıfından bir neferi memuriyetlerini icrada iken veyahut 
icra ettikleri hükm-i memuriyetten dolayı darba veya muamele-i cebr ve şiddete cüret eden olur ise altı aydan iki 
seneye habs olunur] diye muharrer 114’üncü maddesi hükmüne tevfikan onların da ikişer sene müddetle hapislerine 
ve ef ’al-i müddea bihaya ictisar ve müşareketi anlaşılamayan diğer maznun Rıfat Efendi’nin pederi Siyami Efendi’nin 
de beraetine ve sebeb-i ahere mebni mevkuf değilse tahliyesine ve darb edildiği sabit olan Yüzbaşı Hüsni Efendi’nin 
de ba’dema kaza-i mezkurede ifa-yı vazife eylemesi mahzurdan salim olamayacağından mumaileyhin aher bir mahalle 
tahvili hususunun Dahiliye Vekalet-i Celilesine iblağına müttefikan karar verildi. 29/Mart/926
 Aza Aza Reis
 Aydın Mebusu Gaziayntab Mebusu Afyonkarahisar Mebusu
 Reşid Kılınç Ali Ali

Sıra Numarası : 76
Esas Numarası :

Türk hissiyât-ı milliyesini rencide edecek bazı tarihi notları muhtevi takvim tab’ ve neşr eylediğinden dolayı 
maznunen taht-ı tevkife aldırılan “Zelliç” müesseseleri sahiplerinin mezkur takvimlerin memâlik-i ecnebiyede tab’ 
edilmiş olmalarına ve mezkur tarihi notların tab’ ve neşrinde kast-ı cürmleri de bulunmadığı cereyani-i tahkikat ve 
muamelâttan anlaşılmakla adem-i mesuliyetlerine ve ihla-yı sebillerinin İstanbul vilayetine iş’arına müttefikan karar 
verildi. 23/1/926
 Aza Aza Reis
 Rize Mebusu Aydın Mebusu Afyonkarahisar Mebusu
 Ali Reşid Ali



134

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı



135

İkinci Dönem Ankara İstiklal Mahkemesi (1925-1927)

Sıra Numarası : 77
Esas Numarası :

Hükümet-i hazıra ve cumhuriyet-i idare aleyhinde ve hilafet lehinde “Şaşarım” ünvanlı kitap telif eylemekle 
maznunen taht-ı nezarete alınan Rodos Kadı-i sabıkı Ferid Efendi’nin eser-i mezkuru hiçbir suretle tab’ ve neşr 
ettirmediği ve cumhuriyet-i idare aleyhinde mukaddema vaki’ harekâtından izhar-ı nedamet ile Rodos’tan İstanbul’a 
azimet eylediği ve mezkur eseri tab’ ve neşre delalet etmek suretiyle fer’an alakadar ve zî-medhal olduğundan dolayı 
keza İstanbul Polis Müdüriyetince taht-ı nezarete alınmış olan mumaileyhin mahdumu Nizameddin ve Manizade 
Hacı İbrahim Efendilerin tab’ ve neşrde bir güna alakaları bulunmadığı cereyani-i tahkikattan müsteban olduğundan 
adem-i mesuliyetlerine ve hemen ihla-yı sebillerine icab edenlere tebliğine bi’l-ittifak karar verildi. 23/1/926
 Aza Aza Reis
 Rize Mebusu Aydın Mebusu Afyonkarahisar Mebusu
 Ali Reşid Ali

Sıra Numarası : 78
Esas Numarası : 126/341

Üç yüz kırk bir senesi Ağustosunun ikinci Pazar günü Saimbeyli kazası jandarma bölüğü efradından Gedüs 
kazasının Kuşlu [Kuşu] karyesinden 317 tevellüdlü Bekir oğlu Ömerle ve refiki Deregöl karyesinden Ali oğlu Hüseyin’in 
mavzerlerini ahz ve merkumândan Bekir oğlu Ömer’i cerh ve katl etmek maddesinden dolayı maznunun aleyh olup 
Feke İstintak Dairesinin 10/Ağustos/341 tarihli gayr-ı muvakkat tevkif müzekkeresiyle taht-ı tevkife alınmış olan ve 
kendilerinin asker firarisi bulunmalarına mebni İstiklal Mehakimi Kanunu’nun üçüncü maddesinin fıkra-i mahsusası 
mucibince aidiyet kararıyla İstiklal Mahkemesine tevdi’ edilen Çal kazasının Hançalar karyesinden Kaytazoğulları’ndan 
318 tevellüdlü Hasan oğlu Ali ve İbrahim oğlu Mustafa ve karye-i mezkureden Mollavelioğulları’ndan 318 tevellüdlü 
Hasan oğlu Ali ve 13/Eylül/341 tarihinde taht-ı tevkife alınan İncirli karyesinden Alacaoğulları’ndan Hasan oğlu 
Ali haklarında icra kılınan muhakeme neticesinde: Maznunun aleyhim merkumûn Mardin vilayetine merbut Dirik 
kazasında bulunan Nizamiye On Dördüncü Süvari Fırkasının Dördüncü Alayının Üçüncü Bölüğünde muvazzaf iken 
kıtalarından firarla Saimbeyli kazası mülhakatında jandarma müfrezeleri tarafından bi’d-derderdest kaza-yı mezkur 
jandarma bölüğünden jandarma Ömer’le Ali oğlu Hüseyin’in taht-ı muhafazasında Feke Ahz-ı Asker Şubesine 
teslim edilmek üzere hin-i sevklerinde esna-yı rahta Feke kazasına iki saat bu’d-ı mesafedeki Komitat? Köprüsü 
civarında ve ırmak kenarındaki çınar ağacının altına beray-ı istirahat bulundukları mahalde tüfengi bırakıp dört hatve 
mesafedeki ırmaktan su içmek üzere giden jandarma Ali oğlu Hüseyin’in bıraktığı tüfengi diğer refikinin gafletinden 
bi’l-istifade maznun-ı merkumûndan Kaytazoğulları’ndan Hasan oğlu Ali’nin elde etmesi üzerine diğer maznun 
Mollavelioğulları’ndan Hasan oğlu Ali ile birlikte orada oturmakta bulunan maktul jandarma Ömer’in üzerine hücum 
ve diğer Hasan oğlu Ali ile Mustafa’nın da tüfengini bırakarak su içmeye giden jandarma Hasan’ın üzerine çöküp 
darb ve işkence icrasına devam etmekte oldukları bir sırada merkumûndan Kaytazoğulları’ndan Hasan oğlu Ali’nin 
elde eylediği mavzeri jandarma Ömer’e tevcih ve endahtla merkum Ömer’i cerh ve katl ve maktul-ı merkumun da 
tüfengini ahzla firar eyledikleri maznun-ı merkumûnun ikrar ve itirafât-ı evveliyelerine munzam bir takım eşyaların 
mahall-i cürmde elde edilmesi ve mezkur eşyaların kendilerine ait olduğunun merkumûn tarafından beyan olunması 
ve hin-i derdestlerinde ahz ve gasba muvaffak oldukları silahları sakladıkları orman içerisinden çıkarıp jandarmalara 
teslim eyledikleri ve kendilerinin vakayı tamamen izah etmek suretiyle istintaken ve muhakemeten vaki’-i ikrarları 
ve mahallinde tutulan keşif ve zabıt varakaları ve sıhhiye memurluğunun raporu mündericatı gibi delâil ve emarât-ı 
kanuniye ile ve merkumûndan Kaytazoğulları’ndan Hasan oğlu Ali’nin jandarmaların ellerinden kaçmak için tasmim ve 
tasavvur suretiyle fiil-i katli ika’ eylediği ve diğer maznunun aleyhim iki Ali ile Mustafa’nın da jandarma Hüseyin’i darb 
ve refikinin muavenetinden men’ ederek fiil-i katlin ikaını teshil suretiyle vaka-i katlde fer’an zî-medhal bulundukları 
sabit olduğundan bunlardan Kaytazoğulları’ndan Hasan oğlu Ali’nin [Bir cürmün tehiye veya teshili veya icrası veya 
cürm-i mezkurun fail-i asli veya fer’ilerinin firarları veyahut cezasız kalmaları hususunun temini zımnında ika’ edilen 
fiil-i katlin faili idam olunur] diye muharrer Kanun-ı Ceza’nın 174’üncü maddesinin fıkra-i mahsusasına tevfikan 
idamına ve diğerleri iki Ali ile Mustafa’nın da madde-i mezkure delaletiyle kanun-ı mezkurun [Eğer fiil-i asli idam 
veya müebbet kürek cezalarını müstelzim ise 
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fer’an zî-medhal olanlar hakkında on seneden aşağı olmamak üzere muvakketen küreğe konulur] diye muharrer olan 
kırk beşinci maddesinin fıkra-i mahsusasına tevfikan ve tarih-i tevkiflerinden bi’l-itibar on beşer sene müddetlerle 
küreğe konulmalarına vicahen ve müttefikan 3/4/926 tarihinde karar verilerek tefhim kılındı. 3/4/926
 Aza Aza Reis
 Rize Mebusu Gaziayntab Mebusu Afyonkarahisar Mebusu
 Ali Kılınç Ali Ali

Sıra Numarası : 79
Esas Numarası : 91/341

İfa-yı vazife halinde jandarma efradından Kadılar karyeli Sadık’ı rovelver kurşunuyla cerh ve katl eyledikleri 
iddiasıyla maznunun aleyhim olup Denizli Müstantikliğinin gayr-ı muvakkat tevkif müzekkeresiyle 26/Nisan/341 
tarihinde taht-ı tevkife alınan ve Heyet-i Vekile-i Celile kararıyla İstiklal Mahkemesine tevdi’ edilen Denizli’nin 
İncirlipınar mahallesinden Yılık Ahmed oğlu Bekir ve Çölbeyzade İsmail ve Arab oğlu Kara İbrahim ve alüfte 
güruhundan Hadice haklarında icra kılınan muhakeme neticesinde: Maznun-ı merkumûn üç yüz kırk bir senesi şehr-i 
Nisanının 25-26 gecesi Denizli’nin Kiremitçi mahallesinde kain Necmeddin nam şahsın hanesine eşhas-ı sairede 
toplanarak iyş u işret ve fahişe Hadice’yi oynatmakta bulundukları sırada vakayı haber alan jandarma devriyesinin 
mezkur haneyi taht-ı tarassuda aldıkları ve memurîn-i inzibatiyenin bu suretle tarassudda bulunduklarına muttali’ 
olup maznun-ı merkumûn İbrahim ve İsmail ve Bekir rovelver, kasatura ve kamalarını teşhir ile ve fahişe Hadice’yi 
de beraberlerine alarak bulundukları haneden sokağa çıktıkları ve jandarma efradından Sadık’ın merkuma durunuz 
demesi üzerine bunlardan fahişe Hadice’nin vurun öldürün korkmayın tabiratıyla merkumûn Bekir, İsmail, İbrahim’e 
gösterdiği teşvikât neticesi her üçünün de mezkur devriyeye karşı silah istimal eyledikleri ve bunlardan İbrahim’in 
endaht ettiği tabancasından çıkan merminin devriye efradından merkum Sadık’a isabetle cerh ve müteessiren vefatına 
sebebiyet verdiği, tahkikat-ı ibtidaiye ve istintakiyede muhallefen mazbut kıraat olunan şuhûdun ifadâtı ve mahallinde 
tanzim kılınan keşif ve zabıt varakaları mündericatı ve tabip raporları muhteviyatı ve kendilerinin istintaken ve gerekse 
muhakemeten vaki’ ikrar-ı müevvelleri ve merkumûndan İsmail’in maktul Sadık’ın elinden ahzla tarla derununa 
sakladığı ve ferdası günü icra edilen taharriyâtta jandarmalarla beraber giderek ihfa eylediği mahalden çıkarması gibi 
delâil ve ihbarât-ı saire-i kanuniye ile vasıl-ı mertebe-i sübut olduğundan bunlardan Arab oğlu Kara İbrahim ile 
İsmail’in Kanun-ı Ceza’nın [Eşhas-ı müteaddideden bir cinayet veya cünhayı müttehiden ifa eden veyahut ef ’al-i 
müteaddideden mürekkeb olan bir cinayet veya cünhada birtakım 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 mücazât 
olunur] diye muharrer 45’inci maddesinin fıkra-i mahsusası delaletiyle kanun-ı mezkurun [İşbu telef-i nefs kaziyesi 
evvelen Meclis-i Millî azasından veya memurîn-i devletten biri aleyhinde ifa-yı vazife halinde veya ifa eyledikleri 
vazifeden dolayı icra edilmiş saniyen işkence veya tazib icrasıyla ika’ edilmiş veyahut birden ziyade eşhas aleyhinde 
vukua gelmiş olduğu halde faili müebbeden küreğe konulur] diye muharrer 174’üncü maddesine tevfikan müebbeden 
küreğe ve fahişe Hadice’nin de mezkur 174’üncü madde delaletiyle kanun-ı mezkurun [Eğer fiil-i asli idam veya 
müebbet kürek cezalarını müstelzim ise fer’an zî-medhal olanlar hakkında on seneden aşağı olmamak üzere küreğe 
konulur] diye muharrer olan 45’inci maddenin ikinci fıkrasına tevfikan ve tarih-i tevkifinden itibaren on sene 
müddetle küreğe vaz’ına ve Yılık Ahmed oğlu Bekir’in de 11/Mart/926 tarihinde Ankara Numune Hastanesinde 
ecel-i mev’uduyla vefat eylediği evrak miyanında mevcut zabıt varakası mündericatından nümayan olmakla merkum 
hakkındaki hukuk-ı umumiye davasının sükutuna ve alenen işret istimal ve cerh maddelerinden dolayı maznunun 
aleyh olup cünha ile lüzum-ı muhakemelerine karar verilmiş olan Necmeddin ve rüfekası haklarındaki muhakemenin 
de mahalli mahkemesinde icra olunmak üzere 
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evrak-ı istintakiyenin bir suretinin ihracıyla li-ecli’l-muhakeme Denizli Cinayet Müddei-i Umumiliğine irsaline 
vicahen ve müttefikan 3/4/926 tarihinde karar verilerek tefhim kılındı. 3/4/926
 Aza Aza Reis
 Rize Mebusu Gaziayntab Mebusu Afyonkarahisar Mebusu
 Ali Kılınç Ali Ali

Sıra Numarası : 123
Esas Numarası : 150

Numaralı ve 150 esas numaralı 11/Teşrinievvel/341 tarihli karara zeyldir.
Esas davaya müteferri’ olan davanızı ve muhakemenizi bir defa daha nazar-ı mütalaadan geçirdik: Müddei-i 

Umumi Bey’in iddianamesini tarafınızdan serd edilen müdafaanameyi de tedkik ettik uzun uzadıya icra kılınan 
muhakemeden sonra verilen şu kararda mahkum olanların bir kaç tanesi yakinen sizin adamınızdır. Ve vakit vakit 
hizmetinizde bulunmuş olduklarını inde’t-tahkik gördük ve anladık evvelce mahkum edilmiş olanlardan pastırmacı 
Hacı ve Kara Hasan’la katl edilen Çuhadarzade Hacı Mehmed Efendi ile bir çeltik meselesinden dolayı münazaaya 
müstenid iştirakiniz olduğu resmen sübut bulmuştur. Bu hususu dünkü muhakemede Kürkçü Ahmed Efendi daha 
ziyade tenvir etmiştir. Hacı Mehmed Efendi ile bir çeltik münazaasının yani müşterek ve karşılıklı bir vaziyetin 
mevcut olduğunu dün mumaileyh Ahmed Efendi burada ifade etmiştir. Sonra hadiseden bir ay evvel aranızda ayrıca 
bir münazaa çıktığını ifade etmiştir ki bu da nefsü’l-emre ve hadiseye muvafıktır yani Bülbül harkı ile Davud harkı 
meselesidir ki bunun üst tarafı size ait alt tarafta bulunanı da Hacı Mehmed Efendi’ye aittir. Mabeyninizde bundan 
dolayı uzun boylu bir münazaa zuhur ettiğini yine Kürkçü Ahmed Efendi ifade etmiştir. Yine bu Ahmed Efendi, Maraş 
dağlarında uzun bir hayat-ı şekavet geçirmiş olan Karcı Mehmed’i aff-ı umumi neticesinde hapishaneden çıktıktan 
sonra maktul Çuhadarzade Hacı Mehmed Efendi elinde bir kuvvet olarak istimal ve size silahla mukavemet ettiklerini 
ve bi’n-netice galebe çaldıklarını ve fakat her ne sebebe mebni ise Karcı Mehmed’in merhum Çuhadarzade’den 
ayrılarak size intisab ve istinad ettiğini ve bu suretle kuvvetinizin artmış olduğunu ve başka meseleler ihdası suretiyle 
merhumu İstiklal Mahkemesine vererek kendisini kahr edeceğinizi ve bu hususun temini için de İstiklal Mahkemesi 
Müddei-i Umumisi Necib Ali Bey’e mektup yazılacağını pastırmacı Hacı’nın söylediğini burada ifade etmiştir. Fi’l-
hakika pastırmacı Hacı o kadar tahsil görmüş bir adam olmadığı halde telgrafname metni İstiklal Mahkemesini celb ve 
cezb edebilecek şekilde “kısmi seferberlikte vesait-i nakliye-i askeriyeyi ve saireyi su-i istimal ettiğinden” bahs edilerek 
yazılmış ve ayrı suretlerle Dahiliye Vekaletine, Müddei-i Umumiliğe, Riyasete ve Kılınç Ali Bey’e keşide edilmiştir. 
Mezkur telgraf başka Maraş Mebuslarına olmadığı gibi size de yazılmış değildir. İşte şayan-ı dikkat olan bir cihetle 
mezkur telgrafın serlevhasında sizin isminizin bulunmamasıdır. Size bu telgrafı ve bu telgrafın serlevhasını gösterdik 
ve bu telgraf geldikten sonra müracaatınızdan dolayı siz bu telgrafı yine niçin bu kadar ehemmiyetle takip ediyorsunuz” 
diye vaki’ olan sualimize “mebus olduğum için bana bir mektup gönderildi. Ve mezkur mektupta tarih ve numarası 
yazılarak ve takip etmekliğim rica ediliyordu da onun için takip ediyordum” cevabını vermiştiniz. Muhakememizde de 
bir daire-i intihabiyenizden bir fert diğeri de eşraftan bir ferttir. Bunlar arasında mevzu’-ı bahs olan mesele birisinin 
haysiyet ve şerefine ve hıyanete müteallik, diğerinin de alelade bir savunmasından ibaret olduğu halde niçin bu kadar 
alakadar oldunuz şeklindeki sualimize de mantıki ve makul bir cevap verememişsinizdir. Eğer siz de o esnada burada 
yani Ankara’da mevcut olduğunuz doğrudan doğruya telgrafın bir suretini de size göndermesi lazımdı. Siz orada idiniz 
sonra geldiniz makam-ı iddiaya müracaat ettiniz arkadaşlarınızdan ikisine da ayrı ayrı müracaat ederek şiddetle takip 
ettiniz pastırmacının 
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bu müretteb müracaatını arzunuz dairesinde intaç etmek için bütün kuvvetinizle ve heyet-i hakime üzerinde tesir 
icrasına kalkıştığınızı arkadaşlarımız vicdan borcu olarak söylemek mecburiyetinde bulunmuşlardı. Gaziayntab’da icra 
edilen muhakemede de pastırmacı Hacı bunu müeyyed olmak üzere tamamen ifade etmiştir ki; bu telgraf sizinle birlikte 
düşünülmüş birlikte tertib edilmiş ve bu suretle keşide edilmiştir. Ve telgrafın ne suretle tesir yapacağı tekrar tekrar 
tedkik edildikten sonra çekilmiştir. Bir defa merhum Hacı Mehmed Efendi’yi vesait-i kanuniye ile imha edebilmek 
imkanını düşünmüşsünüzdür. Hakikaten telgrafın mealine nazaran merhum taht-ı tevkife alınmış ve talebiniz vechle 
muhakemesi icra edilmiş olsa idi kendisinin asgari göreceği ceza on seneden aşağı olmayacaktı ve bu suretle maksadınız 
hasıl olacaktı fakat maksadınız hasıl olmamıştır. Çünkü İstiklal Mahkemesi usulüne tevfikan işi mahalline tevdi’ ederek 
tatbikat ve tedkikat icrasını emir etmiştir. Ve bu suretle mahallinde tedkikât ve tahkikât yapılmış ve Çuhadarzade 
hakkında müstelzim takibât görülmemişti. Bundan maada Mahalli Heyet-i Adliyesi üzerinde bu mesele hakkında 
ağır surette teşebbüsâtta bulunduğunuz evrak-ı dava miyanındaki mevcut vesâikten anlaşılmaktadır bu Heyet-i 
Adliyeye karşı dahi tehdid-amiz bir vaziyet almışsınızdır. Şimdi öyle bir ifadede bulunuyorsunuz ki bütün müessesât-ı 
devlet sizin nazarınızda yalancıdır. Valiyi çürütüyorsunuz, müftünün ifadesini kabul etmiyorsunuz, belediye reisini, 
mebusu, adliye erkanının ifadelerini de iftira telakki ediyorsunuz. Hiç kabul etmek istemiyorsunuz şu halde ya onlar 
tamamen yalancıdır veyahut sizin ifadeniz doğru değildir. Fakat onlar doğrudur. Çünkü ariz ve amik tahkikâtımız 
ve tedkikâtımızdan sonra bizim de vasıl olduğumuz netice onların ifadelerindeki sıhhati teyid ve tevsik eylemiştir. 
Pastırmacı Hacı ile sizin birlikteki teşebbüsünüzün ne yolda ika’-yı cinayete müncer olduğu keyfiyeti de şu suretle 
tavazzuh ve tezahür etmektedir. Bir defa Pastırmacı Hacı, Kara Hasan ve kardeşi Kemo vakadan 10-15 gün evvel 
yaylanıza gelmişler iki gece yatmışlardır. Sizin bu hususu inkar ve tevil etmek istediniz. Fakat onların ifadesiyle bu 
cihet sübut bulmuştur. Kendileriyle görüştükten sonra Kara Hasan’la, Kemo Pazarcık havalisine gitmişler ve orada Deli 
Hasan Çetesi’ni tertib etmişlerdir. Muhite yabancı olan bu Deli Hasan Çetesi gündüz otomobil hadisesini ika’ ettikten 
sonra 14 Eylül gecesi Karapınar mevkiine gelmişlerdir. Pastırmacı ve Kara Hasan’ın orada kürdlerden müteşekkil olan 
bu çete ile akşamdan sonra görüştükleri tahakkuk etmiştir. Kara Hasan ifadesinde Kürkçü Ahmed’in evine giderek 
görüştüklerini söylediği halde Kürkçü Ahmed ve ailesi kendi evine gelmediklerini ifade etmişlerdir. Bunların Kışla 
ve Kırkpınar tarafına giderek çete ile birleştiklerini ve onlardan ayrıldıklarını şu adamlar görmüşlerdir. [Maraş’ın 
Akçakoyunlu karyesinden Hacı ve aynı mahalleden Kadir oğlu Osman] şu hale göre kasabanın yabancısı olan bu çete 
tabiidir ki merhum Hacı Mehmed’in evine giremeyecekti. Bunlara kılavuz verilmesi icap ederdi. En emin kılavuz da 
elinizde bulunan Karcı Mehmed idi. Çünkü Karcı Mehmed Çuhadarzade’nin evinin içini ve dışını ve bütün tertibâtını 
biliyordu. Bundan maada bağın bulunduğu mahalli bilen Durdu Mehmed ve Ramazan’ın da sizin adamlarınız 
miyanında olduğu tahakkuk etmiştir. Nitekim Durdu Mehmed ifadesinde “Karcı Mehmed ve Ramazan’ın evinizde 
bulunduğu bir sırada kendisinin de celb edilerek silah ve vazife verildiğini, üç beş bin kişilik Maraş ve Gaziayntab ahalisi 
huzurunda icra edilen muhakemede alenen söylemiştir. Bununla beraber sizin Eylülün on beşinci günü yani hadise-i 
cinaiye gecesinin sabahı Maraş’ta görülmekliğinize mukabil pastırmacı Hacı’nın şafakla beraber bir yaylaya gittiği 
görülmüştür. Ve nitekim kendisi de yaylada derdest edilmiştir. Bundan maada aynı sabah ömründe bir defa namaz 
kılmayan Kızılbaş Kara Hasan’da aynı sabah camide görülmüştür. Şu halde bi’l-hassa yayla zamanının devam edeceği 
bir sırada sizin o gün Maraş’a gelmekliğiniz bir an için geceden gelmiş olduğunuzu kabul etmesek bile yine şayan-ı 
dikkattir ve sonra hiç vukuu olmadığı halde pastırmacı Hacı’nın cinayetin irtikab edilmiş olduğunu da güya işitmemiş 
gibi o sabah yaylaya gitmesi tamamen nazar-ı dikkatimizi celb ve vicdanımızı alakadar etmekten hâli kalmamıştır. 
Binaen aleyh davanın her neresinden her ne suretle bakılırsa bakılsın sizin vatani hizmetinizi, arkadaşlığınızı, ahlakınızı 
nazar-ı dikkate almakla beraber maa’l-esef hadise o kadar elim ve fecidir ki heyet-i hakime sizi kanunun pençesinden 
kurtarmaya muktedir olamamıştır. Selamet ve emniyet-i ammenin istinadgahı olan kanun delâil-i mevcudeye nazaran 
sizi mahkum 
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etmektedir. Binaen aleyh sizi bu davanın fer’an zî-medhali olmak üzere görerek Kanun-ı Ceza-yı Umumi’nin yüz 
yetmişinci maddesi delaletiyle kırk beşinci maddenin fıkra-i mahsusası mucibince on sene kürek cezasına müttefikan 
mahkumiyetinize ve bu meseleden maznun bulunan Kürkçü Ahmed Efendi’nin de beraetine kezalik müttefikan karar 
verilerek tefhim olundu. 5/Nisan/926
 Aza Aza Reis
 Aydın Mebusu Gaziayntab Mebusu Afyonkarahisar Mebusu
 Reşid Kılınç Ali Ali

Sıra Numarası : 80
Esas Numarası : 185/341

9/Ağustos/341 gecesi müsellehan ve müctemian Zile kazasının Bayır karyesini basarak muamele-i cebr ve şiddet 
ve tehdit icrasıyla bazı hanelerden esliha ve eşya-yı muhtelife ahz ve gasb eyledikleri iddiasıyla maznunun aleyhim ve 
16/Ağustos/341 tarihinde tevkif edilmiş olan Tokat’ın Farnı karyesinden Baloğulları’ndan Mustafa oğlu Osman ve 
karye-i mezkureden Süleyman Çavuş’un hizmetkarı Karacaviran karyeli ve asker firarisi Hasan oğlu Mehmed ve 19/
Ağustos/341 tarihinde tevkif edilmiş olan Ayazma karyesinden Divriğilioğulları’ndan Hasan mahdumu Musa’nın icra 
kılınan muhakemeleri neticesinde:

Maznunun aleyhim merkumûnun fiil-i müddea bihaya mücaseretleri müştekilerin hasr-ı iddiaları ve maa’l-
kasem istima’ kılınan şuhûdun ihbar ve şehadâtı ve maznunların yekdiğerine atf-ı cürm ile vaki’ ikrar-ı müevvellerine 
munzam eşya-yı mağsubeden bir kısmının inde’t-taharri yerinde zuhur eylemesi ve kendilerinin mücehhez oldukları 
esliha-i memnua ile ve Osman’ın bi’l-müsademe derdest edilmiş olmaları tahkikat-ı ibtidaiye ve istintakiye evrakı 
meali ve bu babda tutulan zabıt varakaları mündericatı delaletleriyle vasıl-ı mertebe-i sübut olduğundan hareketlerine 
tevafuk eden Ceza Kanunu’nun [Madde-i sabıkada beyan olunan beş halin birincisi ve ikincisi ile beraber muamele-i 
cebr ve şiddet icrasıyla hırsızlık edenler muvakkatan küreğe konulurlar.] diye muharrer olan 218’inci maddenin fıkra-i 
ûlâsına tevfikan bunlardan Mehmed’in asker firarisi olması hakkında sebeb-i şiddet addiyle on beş diğerleri Osman ve 
Musa’nın da onar sene küreğe konulmalarına 6/Nisan/926 tarihinde müttefikan ve vicahen karar verildi. 6/Nisan/926
 Aza Aza Reis
 Aydın Mebusu Gaziayntab Mebusu Afyonkarahisar Mebusu
 Reşid Kılınç Ali Ali

Sıra Numarası : 81
Esas Numarası : 200/341

Antalya’nın Osmaniye mahallesinden Ali oğlu Giridli Hüseyin’in esna-yı rahta müsellehan yolunu kat’ 
ile istimal-i silah ve atılan kurşunlardan biriyle hayvanını telef ve kendisinin elli lirasını ahz ve gasb ve postacı 
Burdurlu Deli Ahmed ile Aksekili Mustafa’yı cerh ve katl ve Ahmed oğlu Mehmed’in keza yolunu kat’ ile merkeb 
ve nukûdunu ahz ve gasb eyledikleri iddiasıyla maznunun aleyhim olup 4/Teşrinisani/341 tarihli gayr-ı muvakkat 
tevkif müzekkereleriyle taht-ı tevkife alınan Millü’nün Kavacık karyesinden Ahmed oğlu Mehmed ve Hakkı oğlu 
Mehmed, Alabaş şöhretli Mehmed oğlu İsmail ve Mehmed oğlu Mustafa ve Murad oğlu Mustafa haklarında icra 
kılınan muhakeme-i vicahiye neticesinde: Maznun-ı merkumûn müsellehan ve müctemian icra-yı şekavet eyledikleri 
ve 25/Teşrinievvel/341 tarihinde Kızılkaya nahiyesinin Uğurluköy karyesi civarında Antalya Burdur şosesi üzerinde 
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geçmekte olan davar tüccarı Giridli Hasan Çavuş’un müsellahan önüne geçerek ve istimal-i silah ve cebr ve şiddet 
icrasıyla parasını ahz ve gasb ve hayvanını telef ve akabinde mahall-i mezkurda postanın önüne geçip postacı Burdurlu 
Deli Ahmed ile Akseki’nin Sülles nahiyesinden Asker Mustafa’yı katl eyledikleri Mahalli İstintak Dairesinde 
muhallefen ifadeleri ahz olunan şuhûdun şehadetlerini havi evrak-ı tahkikiye ve istintakiye ve mahallinde tutulan zabıt 
ve keşif varakaları müfadı ve tabip raporu ve kendilerinin huzur-ı mahkemede ikrar ve itirafları ve saire gibi delâil 
ve emarât-ı kanuniye ile vasıl-ı mertebe-i sübut olduğundan Kanun-ı Ceza’nın 45’inci maddesinin fıkra-i evvelisi 
delaletiyle Kanun-ı Ceza’nın 219’uncu maddesinin zeyl-i muaddelinin son fıkrasında [Müsellah oldukları halde 
dağlara, kırlara çıkarak rast geldikleri kimseleri tutup soymak fazihasını irtikab eden eşhas ki kutta-ı tarik tesmiye 
olunurlar. Bu makule hal ve sıfatlarına ve derece-i şekavetlerine göre beş seneden ekall olmamak üzere muvakkatan ve 
bu cinayette sabıkalı ve şekavet-i müstemirre ashabından olanlar müebbeten küreğe konulurlar bu cinayette mükerrer 
olanlar veyahut tuttukları eşhasa işkence ve gaddarane suretle eziyet edenler ve bu yolda adam öldürmüş bulunanlar 
idam olunur] diye muharrer olan fıkrası mucibince bunlardan Alabaş şöhretli Mehmed oğlu İsmail ve Mehmed oğlu 
Mustafa’nın idamlarına ve Hakkı oğlu Mehmed ile Ahmed oğlu Mehmed’in zeyl-i mezkurun fıkra-i evvelisine tevfikan 
on beşer sene küreğe ve Murad oğlu Mustafa’nın da hadise-i vakıaya kerhen iştiraki esbab-ı muhaffife-i takdiriyeden 
addiyle beş sene küreğe konulmalarına 7/Nisan/926 tarihinde müttefikan karar verildi. 7/Nisan/926
 Aza Aza Reis
 Rize Mebusu Aydın Mebusu Afyonkarahisar Mebusu
 Ali Reşid Ali

Sıra Numarası : 82
Esas Numarası : 54

Burusa Hapishane Müdürü İbrahim Bey’i vazife halinde taammüden cerh ve katl etmek maddesinden dolayı 
maznunun aleyh ve mevkuf bulunan Burusa’nın Kademeri mahallesinden üç yüz on sekiz tevellüdlü sütçü Hamdi bin 
katırcı Kerim ve merkuma silah ihzar ve i’ta etmek maddesinden maznun olup 27/Şubat/926 tarihinde taht-ı tevkife 
alınarak el-yevm mevkuf bulunan Burusa’nın Maksim mahallesinden Cavid bin bakkal Ali haklarında icra kılınan 
muhakeme neticesinde:

Merkumândan Orhaneli kazasının Kelemiç karyesinden Mustafa oğlu Salih ve rüfekasının önlerine çıkarak 
rüfeka-yı mechulesiyle birlikte cebr ve şiddet icrasıyla nukûd-ı mevcudelerini ahz ve gasb etmekten dolayı suret-i 
katiyede üç sene kürek cezasına mahkumen mahpus bulunan sütçü Hamdi’nin mezkur hapishanenin cünha koğuşunda 
ikmal-i müddet eylemekte olduğunu gören Hapishane Müdürü İbrahim Bey cinayet mahkumlarının cünha koğuşunda 
bulunması mahzur-ı inzibatiden salim olamayacağından cinayet koğuşuna nakl edildiği ve tekrar cünha koğuşuna 
nakli için müdir-i mumaileyhe, vaki’ müracaatlarının akim kalmasından naşi muğber ve müdüre hiss-i infial perverde 
eyleyen merkum Hamdi çare-i firarı esbabını taharriye tevessül ve bu maksad ve emelinin temini husulü için mütedair 
inzibatiyeye tevessül eden müdürün izale-i vücudu zımnında silah tedarikine lüzum görerek vakadan bir buçuk ay 
evvel hapishaneye davet eylediği rüfekasından maznun diğer Cavid ile görüşerek taht-ı karara aldıkları şerait ve 
tertibât dairesinde merkum Cavid’in pişmemiş bir dana kalbi içine yerleştirdiği [9475] numaralı küçük sistemde 
brovning tabancasını bir takım sebzevat arasında hapishaneye idhal ve merkum Hamdi’ye i’taya muvaffak olduktan 
sonra kimseye malumat vermeden kendi kendine cünha koğuşuna nakl edildiğini ve meseleden haberdar olan Müdür 
İbrahim Bey bin dokuz yüz yirmi altı senesi Şubatının yirmi beşinci Perşembe akşamı merkumu cinayet koğuşuna 
beray-ı nakl nezdinde Hapishane Takım Kumandanı Midhat Bey ve saire ile Hamdi’nin bulunduğu koğuşuna doğru 
hin-i azimetlerinde 
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abdesthanede tahassun etmiş olan merkum Hamdi’nin mumaileyhe karşı tabancasını mükerreren endahtla ve tasavvur 
ve tasmimle taammüden ifa-yı vazifede cerh ve katl eylediği evvel ve ahir vazıhan ikrarına munzam zabıt ve keşif 
varakalarıyla tabip raporu mündericatı ve tahkikat-ı istintakiyede maa’l-kasem mazbut kıraat olunan şuhûdun 
ihbarâtı gibi delâil ve ihbarât-ı saireleriyle sabit bulunduğundan bunlardan sütçü Hamdi’nin hareketine temas eden 
[Taammüden bir şahsı katl eden veya âbâ ve ecdat ve ümmehât ve ceddâtından birinin velev min-gayri taammüdin 
kasten katl eyleyen kimse idam olunur] diye muharrer olan Kanun-ı Ceza’nın 170’inci maddesi hükmüne tevfikan 
idamına ve diğer maznun Cavid’in de refiki Hamdi’nin firarını temin ve teshil zımnında silah tedarik ve hapishaneye 
idhal ve merkum Hamdi’ye i’ta eylediği kezalik sabit olduğundan merkumun da [Gerek mahbusînin muhafazasına 
memur olan ve gerek sair kimesnelerden bir adam mahbusînin zor ile firarlarını tahsil için bunlara âlât ve edevât ve 
esliha i’ta eder ise muvakkatan kürek cezasıyla mücazât olunurlar] diye muharrer olan kanun-ı mezkurun 119’uncu 
maddesine tevfikan onun da tarih-i tevkifinden bi’l-itibar on sene müddetle küreğe vaz’ına vicahen ve müttefikan 17/
Nisan/926 tarihinde karar verilerek tefhim kılındı. 17/Nisan/926
 Aza Aza Reis
 Aydın Mebusu Gaziayntab Mebusu Afyonkarahisar Mebusu
 Reşid Kılınç Ali Ali

Sıra Numarası : 83
Esas Numarası : 44, 51

Rize kasabasından manifatura tüccarı Hasan Efendi’ye dini siyasete alet ittihaz ederek şapka aleyhinde 
beyanâtta bulunmak ve halkı Hükümet aleyhine tahrik eylemek suretiyle hıyanet-i vataniyede bulunduğundan bahisle 
müfteriyâtta bulunmak maddesinden dolayı maznunun aleyhim olup 25/Mart/926 tarihinde taht-ı tevkife alınan 
kasaba-i mezkureden Gürcüoğulları’ndan Maksud ve Osmanağaoğulları’ndan Şevki ve 26/3/926 tarihinde tevkif 
olunan Ömerhabiboğulları’ndan [Ömerceyboğulları] Hasan ve 3/Nisan/926 tarihinde tevkif olunan Ömer oğlu 
Nesli haklarında icra kılınan muhakeme neticesinde: Merkumûnun mumaileyh Hasan Efendi’ye bî-cürm olduğunu 
bildikleri halde beynlerinde mesbuk husumet ve adavet saikasıyla şapka iksası hakkında camide vaazda bulunarak halkı 
Hükümet aleyhine tahrik ve hıyanet-i vataniye cürmünü irtikab eylediğinden bahisle aleyhinde ihbarname tanzim ve 
tertib ve tevkifiyle isnad ettikleri cürmün mahiyetine binaen İstiklal Mahkemesine sevk ettirildikleri ve mumaileyhin 
bi’l-muhakeme fiil-i müddea biha mücaseret eylemediği sabit olarak beraetine her ne kadar karar verilmiş ise de 
müfteri-i anh Hasan Efendi’nin merkumûnun tasniât ve isnadlarından dolayı ve kendisinin tevkifi ile hürriyet-i 
şahsiyesinin tahdidine sebebiyet verdikleri ol babdaki evrak-ı tahkikiye ve müteferriâtı ve merkumûnun huzur-ı 
mahkemede yekdiğerine mübayin ifadâtı ve adavet-i sabıkalarının mevcudiyeti delâil ve ihbarât-ı kanuniye ile sabit 
bulunmuş olduğundan hareket-i vakıaları [İsyana iştirak etmeyen eşhas hakkında li-garazin isnadâtta bulunanlar isnad 
ettikleri cürmün cezasıyla mücazât olunurlar] diye muharrer olan Hıyanet-i Vataniye Kanunu’nun “onuncu” maddesi 
delaletiyle [Vaaz ve hitabet suretiyle alenen veya ezmine-i muhtelifede eşhas-ı muhtelifeyi sırran ve kavlen hıyanet-i 
vataniye cürmüne tahrik …... ilah] diye muharrer olan kanun-ı mezkurun “üçüncü” maddesinin fıkra-i mahsusasına 
tevfikan ve tarih-i tevkiflerinden itibaren onar sene müddetle küreğe konulmalarına müttefikan karar verilerek tefhim 
kılındı. 18/Nisan/926
 Aza Aza Reis
 Aydın Mebusu Gaziayntab Mebusu Afyonkarahisar Mebusu
 Reşid Kılınç Ali Ali
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Sıra Numarası : 84
Esas Numarası : 1

Mukaddesât-ı diniyeyi alet ittihaz ederek Hükümet-i hazıra ve şapka iksası aleyhinde tefevvühâtta bulunmak 
suretiyle kavlen hıyanet-i vataniye cürmünü irtikab eylediği iddiasıyla maznunun aleyh olup Çeşme kazası mahkemesince 
2/Kanunıevvel/341 tarihinde gayr-ı muvakkat tevkif müzekkeresiyle taht-ı tevkife alınarak mahiyet-i cürmüne nazaran 
aidiyet kararıyla mahkememize tevdi’ olunan İzmir’in Alaçatı’da mukim muhacirînden Hasan Kadı oğlu Necib’in icra 
kılınan muhakeme neticesinde: Maznun-ı merkumun ef ’al ve akvali itibarıyla melekât-ı akliyesine tamamiyle hakim 
olup olmadığının tesbit ve tayinine lüzum görülerek taayyün edecek ahvâl-i umumiye ve melekât-ı akliyesi hakkında 
raporu i’ta kılınmak üzere beray-ı müşahede Tıbb-ı Adli Müessesesi Müşahedehanesi Müdüriyetine i’zam kılınması 
karar-gir ve merkum müessese-i mezkureye i’zam kılınarak taht-ı müşahedeye aldırılmış ve bu babda tanzim kılınan 
ve dosyası miyanında bulunan 16/Mart/926 tarihli raporda merkumun terakki-i sinni hasebiyle istitaât-ı bedeniyesi 
gibi melekât-ı akliyesi de inhitat-ı ric’iye uğrayarak ateh-i şeyhi denilen maluliyet-i ruhiyenin bidayete tekaddüm 
eden bir halet-i zihniye-i mahsusa irae eylediği ve kavanîn-i milliyeye mutavaattan istinkaf suretindeki cürmü müsbet 
ve faal ve kastı mutazammın bir muhalefetten ziyade menfi ve zelul ve azm-i iradenin fıkdan-ı küllisinden münbais 
bir atalet-i menfiye idüğü beyan edilmesine nazaran şuurunun marazi inkazı eseri olarak işlediği cürm-i mesuliyet-i 
cezaiyeyi müstelzim olmadığından bu cihetten ittihaz-ı karara mahal olmadığına ve şu kadar ki irade ve temyizi salib 
maluliyet-i akliyesi itibarıyla her-bar huzur ve sükun-ı ammeyi ihlale matuf harekâtına mahal kalmamak ve tedavisine 
itina olunmak üzere kesb-i ifakat edeceği zamana kadar bimarhanede taht-ı tedaviye alınması hususuna bi’l-ittifak 
karar verildi. 18/Nisan/926
 Aza Aza Reis
 Aydın Mebusu Gaziayntab Mebusu Afyonkarahisar Mebusu
 Reşid Kılınç Ali Ali

Sıra Numarası : 85
Esas Numarası : 47

Pederine yazdığı bir mektupta dini siyasete alet ittihaz edecek tarzda beyan-ı efkar eylemek suretiyle tahriren 
hıyanet-i vataniyede bulunmak maddesinden maznunun aleyh olup Heyet-i Vekile-i Celile kararıyla İstiklal 
Mahkemesine tevdi’ edilen ve 7/Kanunıevvel/341 tarihinde taht-ı tevkife alınan Dokuzuncu Kolordu Muhabere 
Bölüğü efradından Of kazasının Şinek karyesinden Mollahasanoğulları’ndan İbrahim oğlu 319 tevellüdlü Mehmed 
Fahri hakkında icra kılınan muhakeme neticesinde: Merkumun pederine yazdığı mektupta mündericatının kast-ı 
cürmiye müsteniden tahrir edilmediği gibi beyanât-ı vakıasının müstelzim-i mücazât bir cürm-i kanuni olmadığı bi’t-
tedkik anlaşılmış olduğundan merkumun adem-i mesuliyetine ve taşıdığı mefkure itibarıyla kıta-i sabıkasına iadesinde 
mahzur-ı idari melhuz olduğundan bakiye-i müddet-i askeriyesinin Adana’daki kıtaattan birisinde ifasına tahliyesiyle 
keyfiyet-i sevkinin Ankara Merkez Kumandanlığına tebliğine vicahen ve müttefikan 18/Nisan/926 tarihinde karar 
verilerek tefhim kılındı. 18/Nisan/926
 Aza Aza Reis
 Aydın Mebusu Gaziayntab Mebusu Afyonkarahisar Mebusu
 Reşid Kılınç Ali Ali
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Sıra Numarası : 86
Esas Numarası : 55

Tirebolu kazasına tabi Arageriş karyesi ahalisinden olup mezkur karye camii kapısında halk muvacehesinde 
idare-i hazıra-i hükümet ve şapka aleyhinde tefevvühatta bulunmak ve cühelayı iğfale çalışmak ve şapka giymesini icad 
edenlere itale-i lisan ve rüya gördüğünden bahisle kurban kesmek ve saire suretiyle hıyanet-i vataniyede bulunmakla 
maznunun aleyh olup mahalli müstantikliğince 13/Mart/926 tarihinde gayr-ı muvakkat tevkif müzekkeresiyle taht-ı 
tevkife alınan mezkur karye hatibi Bayrakdar oğlu Şeyh Mehmed’e atf ve isnad olunan cürmün mahiyetine nazaran 
müttehaz aidiyet kararıyla mahkememize tevdi’ edilmesi üzerine icra kılınan muhakeme neticesinde: Maznun-ı 
merkumun fiil-i müddea biha mücasereti sabit olamadığından isnadât-ı vakıanın husumet-i kadimeden münbahis 
iğbirar neticesi mezkur karyeden Emecan oğlu Hasan tarafından li-garazin isnad edildiği sabit olduğundan merkumun 
beraetine ve ancak Şeyh Mehmed’e bî-cürm olduğunu bilerek bu suretle aleyhinde ihbarname i’tası suretiyle isnad ve 
müfteriyatta bulunan merkum Emecan oğlu Hasan ile Mahalli İstintak Dairesinde merkumun isnadât-ı vakıasını teyid 
bir surette müfteriyâta da şehadât ve beyanâtta bulunan Emecan oğlu Mustafa bin Emin ve Emecan oğlu Mürsel ve 
Durmuş oğlu Hasan bin Ali’nin müfteri sıfatıyla dahil-i dava edilerek mevkufen icra-yı muhakemelerine 18/Nisan/926 
tarihinde bi’l-ittifak karar verildi. 18/Nisan/926
 Aza Aza Reis
 Aydın Mebusu Gaziayntab Mebusu Afyonkarahisar Mebusu
 Reşid Kılınç Ali Ali

Sıra Numarası : 1
Esas Numarası : 85/341

Numaralı ve 31/Kanunıevvel/341 tarihli karara zeyldir.
Fatsa’nın Fizmeiulya karyesinden Küçükhüseyinoğulları’ndan Hüseyin oğlu Mehmed’i parasına tamaan 

katl etmek maddesinden dolayı maznunun aleyh olup rüfekayı sairesiyle bi’l-muhakeme Kanun-ı Ceza’nın 170’inci 
maddesi delaletiyle kanun-ı mezkurun 45’inci maddesinin ikinci fıkrası mucibince gıyaben on sene müddetle 
küreğe mahkum Artvin vilayetinin Macahel nahiyesinin Maradit karyesinden Alibayrakdaroğulları’ndan Talib oğlu 
Şah İsmail’in 14/Şubat/926 tarihinde derdest ve mahkememize i’zam kılınmakla vicahen icra kılınan muhakemesi 
neticesinde: Merkum Şah İsmail’in Ünye’nin Tekkiraz karyesinde mukim bulunduğu bir sırada şekavet ve taammüden 
katl maddesinden dolayı bi’l-muhakeme idamlarına karar verilen Çerkes Aziz ve biraderi Mehmed’le maan Hüseyin 
oğlu Mehmed’i parasına tamaan katl ve imha ve cesedinin Meydan karyesinden olup mısır tarlasında bekçilik etmekte 
bulunan Tembel oğlu Ali’yi cebren ve müsellehan götürerek Tekkeköy civarında kazdırdıkları bir mezara gömdürdükleri 
evrak-ı tahkikiyede mazbut maa’l-kasem ahz ve kıraat olunan ve muhakemeten de istima’ kılınan şuhûdun ifadâtı ve 
merkumun ba’de’l-vaka firar etmesi ve maktulün cesedini gören çocukların meseleyi kimseye söylememeleri hususunun 
merkum Şah İsmail tarafından ölümle tehdit olunması ve bu babdaki evrak-ı tahkikiyede ifadeleri mazbut şuhûdun 
şehadâtı ve tanzim kılınan keşif ve zabıt varakaları mündericatı gibi delâil ve ihbarât-ı saireye nazaran merkumun 
maktulün katlinde fail-i fer’i bulunduğu sabit olduğundan hareketine tevafuk eden [Bir şahsı taammüden katl eden 
...... idam olunur] diye muharrer olan Kanun-ı Ceza’nın 170’inci maddesi delaletiyle kanun-ı mezkurun [Eğer fiil-i 
asli idam veya müebbet kürek cezalarını müstelzim ise fer’an zî-medhal olanlar hakkında on seneden aşağı olmamak 
üzere muvakkat kürek …… cezası hükm olunur] diye muharrer 45’inci maddesinin ikinci fıkrasına tevfikan ve tarih-i 
tevkifinden itibaren on sene müddetle küreğe konulmasına vicahen ve müttefikan 21/4/926 tarihinde karar verilerek 
tefhim kılındı. 21/Nisan/926
 Aza Aza Reis
 Rize Mebusu Aydın Mebusu Afyonkarahisar Mebusu
 Ali Reşid Ali
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Sıra Numarası : 87
Esas Numarası : 57

Hudud-ı millî haricinde Cumhuriyetin hayat ve mevcudiyeti aleyhinde ifa-yı faaliyet eden cemiyât-ı fesadiyeye 
mensup olduğu anlaşılan Zileli Edhem Ruhi ile muhaberede bulunarak ve cemiyet-i mezkurenin hesabına çalışarak 
irticakar ef ’al ve harekâtta bulunmak suretleriyle hıyanet-i vataniyelerinden dolayı maznunun aleyhima olup aidiyet 
kararıyla mahkememize tevdi’ ve 1/Nisan/926 tarihinde taht-ı tevkife alınan Zile’nin Alikadı mahallesinden 
Kayacıklı oğlu İbrahim Hakkı ve mahdumu Bekir Efendiler hakkında icra kılınan muhakeme neticesinde: Maznûnun 
mumaileyhimanın haklarında isnad olunan ef ’ale mücaseretlerine dair kanaat-bahş-ı vicdan olacak bir güna delâil ve 
emarât-ı kanuniyeye dest-res olunamadığından her ikisinin de beraetlerine ve sebeb-i aherle mevkuf değiller ise ihla-yı 
sebillerine 1/Mayıs/926 tarihinde müttefikan karar verilerek tefhim kılındı. 1/Mayıs/926
 Aza Aza Reis
 Aydın Mebusu Gaziayntab Mebusu Afyonkarahisar Mebusu
 Reşid Kılınç Ali Ali

Sıra Numarası : 88
Esas Numarası : 52

Batum’dan bir memuriyet-i mahsusa ile ve Rus Çeka Mahkemesinin emir ve idaresi altında hareket ve Türkiye 
dahilinde komünistlik için propagandada bulunmak ve aynı zamanda Türk Cumhuriyeti idaresinin harekât-ı siyasiye 
ve harbiyesi hakkında Hükümeti haberdar etmek vazifeleriyle Rus ve Türk hududunun Sarp mevkiinden suret-i 
hafiyede üç yüz kırk bir senesi Teşrinisanisinin 13-14’üncü gecesi bi’l-mürur Sarp Mıntıka Karakolu devriye efradı 
tarafından derdest edilerek bi’l-ahire hudut harici edilmesi emir verilen ve tekrar hudut dahilinde görülmeleri üzerine 
13/Kanunıevvel/341 tarihinde taht-ı tevkife alınan Rize’nin Paşabar? mahallesinden üç yüz bir tevellüdlü Türkiye 
tebeasından ve Batum’un Tiflis caddesinde 31 numaralı hanede mukim Abaza Arslanzade Ahmed bin Hasan ve 
zevcesi olduğu mücerred kendi ifadesinden anlaşılan aslen Tatar ırkına mensup 25 yaşında Karl kerimesi Lida Lağzeda 
ve bunların tekrar hudud-ı millî dahiline duhullerini temin ve esbab-ı firarlarını tehiyye ve ihzar suretiyle vazife-i 
memurelerini su-i istimal ettiklerinden dolayı keza 27/Kanunısani/926 tarihinde taht-ı tevkife alınan Sarp rüsumat 
memuru Ömer Lütfi ve mumaileyhe tebaan ve kendisinin hareket-i cürmiyesinin tehiyye ve teshil ve on beş lira ücret 
mukabilinde kayıklarıyla Ahmed ve Lida’yı Arhavi nahiyesi Burgul iskelesine nakl ettiklerinden dolayı maznunun 
aleyhima 27/Kanunısani/926 tarihinde taht-ı tevkife alınan Sarp karyeli Kayıkçı Mehmed bin Mustafa ve Hamdi bin 
Ali ve vazife-i memuresinde ihmali görülen gayr-ı mevkuf Mülazım-ı evvel Feyzullah Efendi haklarında icra kılınan 
muhakeme neticesinde: Maznunlardan Arslanzade Ahmed’in Türkiye tabiiyetinde olduğu halde müsaade-i mahsusa 
istihsal etmeksizin Acaristan tabiiyetine geçerek Batum’da müteaddid memuriyetler deruhde ettiği vazifelerin ancak 
Rus âmâl ve makâsıdına sadık şahsiyetler tarafından yapılabileceğine nazaran kendisinin hakiki bir komünist olduğunu 
ve zevcesi Lida’nın Rus cimnazyumlarında tahsil edip Bolşevik idare-i hazırasının mürevviç-i efkarı bulunduğu ve 
Ahmed ve Lida’nın bir mahiyet-i resmiyede Batum’da memuriyet-i mahsusa aldıkları ve makasıd-ı malüme tahtında 
Türkiye topraklarına girmek istedikleri ve maahaza maksad ve emellerine muvaffak olamayarak derdest edildikleri 
kendilerinin tevilen ikrar eylemeleri ve cereyan etmiş olan muhakemenin safahat ve derecesiyle sabit bulunmuş ve 
maznunlardan Ahmed’in Türkiye Cumhuriyeti tebeasından bulunduğu halde ecnebi bir memlekette vazife-i mahsusa 
almasından dolayı hareket-i vakıası Tabiiyet Kanunu’nun [Saltanat-ı seniye tarafından mezun olmaksızın diyar-ı 
ecnebiyeden tebdil-i tabiiyet eden veyahut bir ecnebi devletin hizmet-i askeriyesine giren şahsı Devlet-i Âliye isterse 
tabiiyetten ıskat edebilir ve bu makule tabiiyeti ıskat olan eşhasın Memâlik-i Şahaneye avdeti memnu’ olur] diye 
muharrer altıncı maddesine tevafuk etmiş olduğundan Arslanzade Ahmed’in tabiiyetinden ıskatla madam Lida ile 
maan ecanibin Türkiye’de ikamet ve seyahatleri hakkındaki 2/Mart/331 tarihli kanunun suret-i tatbikiyesine 
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mütedair talimatın birinci maddesinin dört numaralı fıkrasına tevfikan hudud-ı millî haricine ihraçlarına ve merkumânın 
hududa duhullerinden dolayı vazife-i memurelerini su-i istimal eylediklerinden maznunun aleyhima rüsumat memuru 
Ömer Lütfi ve Mülazım-ı evvel Feyzullah Efendilerin de madam Lida ve Ahmed’in vaziyetlerine ve memuriyet-i 
mahsusa ile hududa girmek istediklerine ve bunların casus olduklarına vakıf olarak vazife-i memuriyetlerini su-i istimal 
ve ihmal ettikleri anlaşılamayıp takdir-i keyfiyet etmemeleri ve kendilerinin bu itibarla hudud mevkii gibi mühim ve 
hayati bir noktada vazifedar bulunmaları ba’dema mahzurdan salim olamayacağından, adem-i mesuliyetleriyle hudud-ı 
mevki vezaifinde istihdam edilmemek üzere tebdilleri ve Arhavi Nahiyesi Müdürü Feyzi Efendi’nin de Arslanzade 
Ahmed Efendi ile uzaktan karabet ve münasebet-i hususiyesi bulunduğundan kendisinin mezkur hududa mücavir 
nahiyelerde ifa-yı vazife etmesi kezalik mahzurdan salim olamayacağından mumaileyhin de mezkur nahiyeden başka 
mahalle nakli için ait olduğu vekaletlere iblağına ve bedel mukabilinde kast-ı ticaretle merkumları nakl ettikleri 
ikrarlarıyla anlaşılan kayıkçı Mehmed ve Hamdi bin Ali’nin dahi hareket-i vakıalarında bir cürm-i kanuni mevcut 
olmadığından adem-i mesuliyetlerine ve halen Sarp Hudut Kapısı Zabiti Mülazım Cavid Efendi hakkında da ayrıca 
tahkikat icrası için Müddei-i Umumiliğe müzekkere tastirine 2/Mayıs/926 tarihinde müttefikan karar verildi. 2/
Mayıs/926
 Aza Aza Reis
 Rize Mebusu Aydın Mebusu Afyonkarahisar Mebusu
 Ali Reşid Ali

Sıra Numarası : 89
Esas Numarası : 58

Muğla’nın Kafaca karyesinden Karatop kerimesi ve asker Osman zevcesi Hüsniye’nin Akçaova yolunda önüne 
çıkarak kendisine cebren fiil-i şeni’ icra eylediği iddiası ile maznunun aleyh olup 13/Kanunısani/926 tarihinde gayr-ı 
muvakkat tevkif müzekkeresiyle taht-ı tevkife alınan ve müştekiyenin asker zevcesi bulunmasına nazaran rü’yet-i davanın 
İstiklal Mehakimi Kanunu’nun 4’üncü maddesinin ve fıkrasına tevfikan Menteşe Müretteb Cinayet Mahkemesinin 
haric ez-vazife kararıyla İstiklal Mahkemesine tevdi’ edilen Muğla’nın Pisi karyesinden Boz Ahmed oğlu Mehmed 
hakkındaki evrak-ı dava makam-ı iddianın 4/Mayıs/926 tarih ve 58 numaralı iddianamesiyle mahkememize tevdi’ 
edilmekle tedkik ve mütalaa edildi.

Lede’l-müzakere: Müştekiye-i mezbure Hüsniye’nin [Rusya’da esir bulunduğunu iddia eylediği ve heyet-i 
ihtiyariye şehadetnamesiyle ve Ahz-ı Asker Şubesinin derkenar cevabisiyle 337 senesinde asker olarak avakıb-ı 
askeriyesi mechul bulunduğu bildirilen] zevci 305 tevellüdlü Karaosmanoğulları’ndan Ali oğlu Osman’ın halen asker 
olup olmadığı ve hayat, mematı hakkında icra kılınan muhaberât üzerine ahiren Muğla vilayetinin 2/Mayıs/926 
tarihli telgrafname-i cevabisinde merkumun halen ber-hayat Vahiköy? nahiyesinin Alaşehir karyesinde mukim ve 
amelelik etmekte olduğu bildirilmiş olduğundan merkumun halen bir güna sıfat-ı askeriyesi mevcut olmadığı halde 
mahkeme-i cinayetin noksani-i tahkikatına binaen haric ez-vazife karar ittihazı mügayir-i kanun ve usul olduğundan 
mahiyet-i davaya ve tarafeynin tebeyyün eden sıfatlarına nazaran rü’yet-i davanın mezkur Menteşe Müretteb Cinayet 
Mahkemesinin vazifesi dahilinde bulunduğu cihetle karar-ı mezkurun merci-i kanunisinden nakzıyla mezkur 
mahkemeye tevdiine müretteb muamele-i kanuniyenin ifası zımnında evrakın maznunuyla maan Adliye Vekalet-i 
Celilesine beray-ı takdim Müddei-i Umumilik Makam-ı Âlisine iadesine 4/Mayıs/926 tarihinde bi’l-ittifak karar 
verildi. 4/Mayıs/926
 Aza Aza Reis
 Rize Mebusu Gaziayntab Mebusu Afyonkarahisar Mebusu
 Ali Kılınç Ali Ali
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Sıra Numarası : 90
Esas Numarası : 199/341

Öteden beri müstemirren vadi-i şekavette puyan olarak bir çok ef ’al-i şekavetkarane ve cinaiyeyi irtikab ve 
340 senesi Mayısının 23’üncü günü beynlerinde mevcut husumet-i sabıkadan dolayı kasd-i intikamla müteharrik 
olarak Trabzonlu Makul oğlu Sami’yi katl etmek üzere pusu tertib ve araba ile diğer yolcularla birlikte gelmekte olan 
mumaileyhe kurdukları pusudan min taammüdin istimal-i silahla araba yolcularından Trabzon’un Kilat karyesinden 
Hamdi oğlu Osman ve arabacı Bayburdlu Hasan’ı katl ve Maçka’nın Ziganoy karyesinden Kuduz oğlu Hüseyin’i katl 
kasdıyla cerh ve Makul oğlu Sami’yi de kezalik katl kasdıyla silah endahtından Rize Müstakil Cinayet Mahkemesince 
gıyaben on beşer sene küreğe mahkum iken müsellehan dağlara çıkarak hal-i firar ve şekavette bulundukları ve 
gördükleri takibât üzerine Rusya’ya firar ve iltica ile vaki’ olan teşebbüsât-ı siyasiye üzerine iade-i mücrimîn suretiyle 
Hükümete teslim edilerek Heyet-i Vekile-i Celilenin 18/Teşrinisani/341 tarihli kararıyla mahkememize tevdi’ olunan 
ve üç yüz otuz sekiz senesinde Trabzon’un Kilathortokob karyesinden Marzo oğlu Osman’ın keyfiyet-i katlinden ve 
kezalik maktul-i merkum Osman’ın mahdumu Hasan’dan yetmiş dokuz lira fidye-i necat ahzından ve sene-i mezkure 
Martının 13’üncü Pazartesi günü Zanbur karyesi imamı Okumuşoğulları’ndan Mecid oğlu Hüsni Efendi’yi katl ve 
hal-i firarda bulundukları 341 senesi zarfında da Akçaabat’ın Karaman karyesinden Ali kerimesi Asiye’nin keyfiyet-i 
katlinden maznunun aleyhim olup firaren bulundukları mahalde Rusya Hükümetince 17/Teşrinisani/340 tarihinde 
derdest ve tarih-i iadeleri olan 15/Mayıs/341 tarihinde taht-ı tevkife alınarak Rize Müstantikliğinden tecdiden 
verilen 3/Teşrinisani/341 tarihli gayr-ı muvakkat tevkif müzekerreleriyle halen mevkuf bulunan Trabzon’un Zanbur 
karyesinden 39 yaşlarında şaki-i şehir Özlü oğlu Molla Mehmed bin Hüseyin, Yomra nahiyesinin Şana karyesinde 
35 yaşlarında Bomok oğlu Muses veled-i Avadis, Yomra’nın Sefet [Sifter] karyesinde 30 yaşlarında Simavun oğlu 
Mıgırdiç veled-i Atam ve Yomra’nın Samarauksaikebir karyesinden 30 yaşlarında Alemdar oğlu Hüseyin nam-ı diğeri 
Hacı bin Halid ve merkum Özlü Molla Mehmed’in hizmetçisi Torul kazasının Köstere karyesinden 16 yaşlarında 
Mehmed oğlu Yunus ve Trabzon’un Kuhla karyesinden Kalaycıoğulları’ndan 20 yaşlarında Mesud oğlu Seyfeddin ve 
şaki-i merkumunu Hükümetin takibâtından vareste kılmak üzere Rusya’ya firarlarını i’dad ve temin etmekle maznunun 
aleyhim olup Trabzon Müstantikliğinin 10/Haziran/341 tarihli tevkif müzekkeresiyle taht-ı tevkife alınarak 9/
Temmuz/341 tarihinde bi’l-kefale tahliyeleri icra kılınan ve şaki-i merkumûnla tevhiden muhakemelerinin icrası 
zımnında 18/Nisan/926 tarihinde tekrar taht-ı tevkife alınan Yomra’nın Kuhla karyesinden Alemdar oğlu Gavur imam 
namı ile maruf 35 yaşlarında Rahmi bin Hurşid ve 19 Nisan 926 tarihinde tekrar tevkif edilen Sürmene’nin Anaraş 
karyesinde 28 yaşlarında Mustafa Ağa mahdumu Cemal mezkur karyeden Karakaş oğlu 19 yaşlarında Emrullah bin 
Reşid, 35 yaşlarında Kahya oğlu Yusuf bin Mehmed mezkur karyeden 36 yaşlarında Kosif oğlu Hasan Cibi bin Durmuş 
ve 18/Nisan/926 tarihinde tevkif olunan ve Trabzon’un Samarauksaikebir karyesinden olup Değirmendere’de fındık 
ticaretiyle meşgul Müezzinzade Hüseyin Efendi bin Hacı İbrahim ve 10/Haziran/341 tarihinde taht-ı tevkife alınarak 
9/Temmuz/341 tarihinde tahliye kılınan ve el-yevm Erzurum mevki-i müstahkeminde hizmet-i askeriyesini ifa eden 
gayr-ı mevkuf Sürmene kazasının Anaraş karyesinden 319 tevellüdlü Kara Hüseyin oğlu Mustafa bin Mehmed ve 
18/Nisan/926 tarihinde taht-ı tevkife alınan Trabzon tüccarlarından 53 yaşlarında Hacıalizade Hafız Ömer Efendi 
ve 19/Nisan/926 tarihinde tevkif edilen Sürmene’nin Makavla karyesinden Ali oğlu Yüzübasık Muharrem ve motor 
kapudan Sürmeneli Dursun Reis bin Ali, motor tayfasından Hasan oğlu Osman ve İsmail oğlu Yahya haklarında icra 
kılınan muhakeme neticesinde:

Maznunun aleyhim merkumûndan Özlü oğlu Molla Mehmed, Mehmed oğlu Yunus, Atam oğlu Mıgırdiç, 
Musis veled-i Avadis, Halid oğlu Hacı nam-ı diğeri Hasan, Mesud oğlu Seyfeddin 340 senesi Mayısının 23’üncü 
günü Trabzon, Erzurum şosesi üzerinde Mehmedağa mevkiinde öteden beri husumet beslediği Makul oğlu Sami’yi 
katl eylemek üzere pusu tertib ederek mezkur şoseden arabacı Bayburdlu Hasan’ın taht-ı idaresindeki arabada diğer 
yolcularla birlikte gitmekte bulunan merkum Sami’ye katl kasdıyla istimal-i silah ve yolculardan Trabzon’un Kilat 
karyesinden Hamdi oğlu 
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Osman ile Arabacı Bayburdlu Hasan’ı cerh ve katl ve Ziganoy karyesinden Kuduz oğlu Hasan’ı kezalik katl kasdıyla 
cerh ve 338 senesinde Zanbur karyesinden Okumuşoğulları’ndan Mecid mahdumu Hüsni’yi taammüden kezalik 
cerh ve katl ve Trabzon Kilathortof [Kilathortokob] karyesinden Marzo oğlu Osman’ı katl ve Karaman karyesinden 
şaki-i merkum Özlü Molla Mehmed’in zevcesi ve Ali kerimesi Asiye’yi bir suret-i feciada cerh ve katl eyledikleri 
ve maznun-ı merkumûndan Mıgırdiç ve Musis’in ötedenberi Pontosculuğun ihyası için siyasi bir mahiyette icra-yı 
faaliyet eden Santa Çetesi bakayasından olup Trabzon ve havalisinde ihtifa ile öteden beri icra-yı şekavet ve şenaat 
eylemekteler iken şaki-i merkum Özlü oğlu Molla Mehmed ile teşrik-i mesai ve ika’-ı cinayât eyledikleri ve salifü’z-
zikr ef ’al-i cinaiyede aslen medhaldar oldukları ve cümlesinin ef ’al-i cinaiye-i mezkureyi müştereken ika’ ve icra 
eyledikleri evrak-ı istintakiye ve muhakeme zabıtnameleri ve evrak-ı müteferriasında ifadeleri mazbut ve muhallefen 
istima’ kılınan şuhûdun şehadât-ı vakıa ve sarihalarına munzam bu babda tanzim kılınan zabıt, keşif ve tabip raporları 
meal ve mündericatları ve huzur-ı mahkemede her birerlerinin ale’d-derecât ve kısmen vazıh ikrarları delaletleriyle 
vasıl-ı mertebe-i sübut olmuş ve diğer maznunun aleyhimden Gavur İmam namıyla maruf Rahmi ve Hacı Ali 
zade Ömer Efendilerin öteden beri takip eyledikleri siyasi âmâl-i muhalefetkaranelerinin temini ve halk üzerinde 
nüfuz ve tagallüblerini idame gayesiyle şaki Molla Mehmed’i ve çetesi efradını teşkil ve eşhas-ı şerire-i merkumeyi 
emirleri altında bulundurdukları ve şaki-i merkumun ika’ eyledikleri kaffe-i katli nüfuz vesair cinai ceraimin aslen 
âmil ve mürettibi bulunmak suretiyle vakayi-i cinaiyenin fail-i aslilerinden ma’dud bulundukları ve Şeyh Said İsyanına 
tekaddüm eden günlerde Trabzon ve havalisinde Terakkiperver Fırka Teşkilatını tevsi’ ve halk üzerinde terhib icrası 
maksadıyla mezkur Molla Mehmed Çetesi’ni hal-i faaliyete geçirdikleri ve isyanın tenkilini müteakib Hükümetin 
bu çete hakkında şedid takibâtına mukavemet mümkün olamayacağını yakinen anlayan merkum Ömer ile Gavur 
İmam’ın eşkiya-yı merkumeyi memleketten muvakkatan uzaklaştırmak ve vakt-ı merhununda yine celb edebilmek 
üzere Sürmeneli Mustafa mahdumu Cemal’in sahibi bulunduğu Dursun Reis’in idaresindeki motoru merkumân 
Ömer ve Gavur İmam tarafından beş yüz lira mukabilinde istikra ve Sürmene sahillerinden Rusya’ya firaren sevk 
ve çetenin yedlerindeki esliha ve cephaneyi Ömer Efendi’ye terk ve teslim eyledikleri ve Cemal Ağa’nın şaki-i 
merkumûnun Hükümet tarafından ef ’al-i cinaiyelerinden dolayı derdest-i takib bulunduğunu bildiği halde firarlarını 
teminen motorunu para mukabilinde terk ve tahsis eylediği kezalik tahkikat-ı ibtidaiye ve istintakiye evrakları meal 
ve mündericatı ve huzur-ı mahkemede her birinin ale’d-derecat ve kısmen ve tayıan vaki’ olan ikrar ve itirafâtı gibi 
esbab ve delâil-i kanuniye ile vasıl-ı mertebe-i sübut bulunduğundan bunlardan Özlü oğlu Molla Mehmed, Mehmed 
oğlu Yunus, Atam oğlu Mıgırdiç, Musis veled-i Avadis, Hacı nam-ı diğeri Hüseyin, Kalaycıoğulları’ndan Mesud 
oğlu Seyfeddin, Gavur namı ile maruf Rahmi ve Ömer Efendi’nin Kanun-ı Ceza’nın 45’inci maddesinin [Eşhas-ı 
müteaddide bir cinayet veya cünhayı müttehiden ika’ eder veyahut ef ’al-i müteaddideden mürekkeb olan bir cinayet 
veya cünhada bir takım eşhasdan 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 mücazât olunur] diye muharrer olan fıkra-i 
evvelisi delaletiyle kanun-ı mezkurun [Taammüden bir şahsı katl eden …... kimse idam olunur] diye muharrer olan 
170’inci maddesine tevfikan idamlarına ve bunlardan Mehmed oğlu Yunus’un hin-i ika’-ı cürmde on sekiz yaşını ikmal 
etmemiş bulunmasına binaen kanun-ı mezkurun kırkıncı maddesinin [Hin-i ika’-ı cürmde on beş yaşını itmam etmiş 
olup da on sekiz yaşını ikmal etmemiş olanlar idam veya müebbet kürek cezalarını müstelzim ahvâlde yedi seneden on 
beş seneye kadar habs olunur] diye muharrer olan fıkrasına tevfikan idam cezasının on sene hapse tenziline ve fer’an 
zî-medhal olan Cemal Ağa’nın kanun-ı mezkurun 170’inci maddesi delaletiyle 45’inci maddenin [Bir cinayet veya 
cünhanın ika’ında fer’an zî-medhal olanlar kanunun serahati olmayan yerlerde ber-vech-i ati mücazâta düçar olurlar. 
Eğer fiil-i asli idam veya müebbet kürek cezalarını müstelzim ise her an zî-medhal olanlar hakkında on seneden aşağı 
olmamak üzere muvakkat kürek ...... ilah] diye muharrer olan fıkra-i mahsusasına tevfikan tayin olunan on sene küreğe 
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mahkumiyetine ancak şaki Molla Mehmed ve rüfekasının mürtekibi bulundukları ef ’al-i cinayetkaranelerinin bî-
hakkın evsaf ve ledünniyâtına vakıf olarak bu suretle firarları temin ettiği ciheti anlaşılamayıp ale’l-ıtlak şaki kaçırmak 
fiili esbab-ı muhaffife-i takdiriyeden add olunarak kanun-ı mezkurun kırk yedinci maddesinin [Bir cürmde tahfif-i 
cezası mucib esbab-ı takdiriye mevcut olduğu halde idam cezası müebbet veya on beş seneden ekall olmamak üzere 
muvakkat küreğe; müebbet kürek, muvakkat kürek veya on beş seneden ekall olmamak üzere muvakkat kale-bendliğe 
ve muvakkat kürek ve müebbet kale-bendlik cezası muvakkat kale-bendliğe tahvil olunur] diye muharrer olan fıkra-i 
mahsusasına tevfikan yedi sene kale-bendliğe tahviline ve müddet-i mahkümesinin Sinob kalesinde ikmaline ve diğer 
maznunun aleyhim Müezzinzade Hüseyin, motor taifesinden Mustafa, Mehmed oğlu Yusuf, Hüseyin Cibi, Emrullah 
bin Reşid, Yüzübasık Muharrem bin Ali, Ali oğlu Dursun Reis, gemici Hasan oğlu Osman, İsmail oğlu Yahya’nın 
şaki-i merkumûnun firarlarını temin ve teshil eylediklerine ve bunların şaki olduklarına vakıf olduklarına dair bir güna 
delâil ve emarât-ı kanuniyeye dest-res olunamadığından, merkumûnun beraetlerine ve sebeb-i aherle mevkuf değiller 
ise ihla-yı sebillerine 4/Mayıs/926 tarihinde müttefikan karar verildi. 4/Mayıs/926
 Aza Aza Reis
 Rize Mebusu Gaziayntab Mebusu Afyonkarahisar Mebusu
 Ali Kılınç Ali Ali

Sıra Numarası : 91
Esas Numarası : 43

Erzurum hadise-i isyaniyesinde medhaldar bulunduğundan dolayı mülga Erzurum Divan-ı Harb-i Örfisi’nin  
12/Kanunıevvel/341 tarihli celsesinde gıyaben Kanun-ı Ceza’nın kırk beşinci ve Hıyanet-i Vataniye Kanunu’nun 
dördüncü madde-i muaddelesi delaletleriyle kanun-ı mezkurun ikinci maddesine tevfikan on sene küreğe mahkumiyetine 
karar verilen ve 16/Şubat/926 tarihinde teslim-i nefs etmesi üzerine muhakeme-i vicahiyesinin icrası Erzurum 
Divan-ı Harb-i Örfisinin ilga edilmesi ve Erzurum’un da saha-i kazaiyemiz dahilinde bulunmasından dolayı Erzurum 
Mahkemesi Müddei-i Umumiliğinin 22/Şubat/926 tarih ve 12 numaralı tahriratıyla mahkememize gönderilen 
Erzurum’un Kasımpaşa mahalleli Hacı oğlu bakkal Sabri’nin Hıyanet-i Vataniye Kanunu’nun [Hıyanet-i vataniye 
maznunlarının merci-i muhakemesi ifa-yı cürm edilen mahaldeki Bidayet Ceza Mahkemesidir. Ahvâl-i müstacele-i 
fevkaladede maznunun derdest edildiği mahal mahkemesi icra-yı muhakeme ve i’ta-yı karara salahiyetdardır] diye 
muharrer dördüncü ve İstiklal Mehakimi Kanunu’nun üçüncü maddesinin [29/Ramazan/1336 tarihli Hiyanet-i 
Vataniye Kanunu’nun muhtevi olduğu ceraime] diye muharrer “B” fıkrası mucibince, Usul-i Muhakemât-ı Cezaiye 
Kanunu’nun 382’nci maddesinin [Müttehem-i gaib kendisini Hükümete teslim eder veyahut terettüb eden ceza 
mürur-ı zamanla sakıt olmazdan evvel derdest olunursa hükm-i gıyabi münfesih olacağı] diye muharrer fıkrası 
mucibince hakkında verilen hükm-i gıyabinin keenlemyekün addiyle yeniden icra kılınan muhakeme-i vicahiyesinde 
maznunun Erzurum Hadise-i İsyaniyesinin faillerini tahrik suretiyle fer’an zî-medhal bulunduğu hakkında mahallince 
yapılan evrak-ı tahkikiye ve zabıt varakası ve şuhûdun şehadâtından anlaşılmakla hareketine tevafuk eden Hıyanet-i 
Vataniye Kanunu’nun [Fer’an zî-medhal olanlarla müteşebbisleri Kanun-ı Ceza’nın 45 ve 46’ıncı maddesi mucibince 
tecziye edilirler] diye muharrer ikinci maddesinin fıkrası delaletiyle Kanun-ı Ceza-yı Umumi’nin [Eğer fiil-i asli idam 
veya müebbet kürek cezalarını müstelzim ise fer’an zî-medhal olanlar hakkında on seneden aşağı olmamak üzere 
muvakkat kürek] diye muharrer kırk beşinci maddesinin fıkra-i mahsusası mucibince tarih-i tevkifi olan 16/Şubat/926 
tarihinden itibaren on sene müddetle küreğe konulmasına müttefikan karar verildi. 8/Mayıs/926
 Aza Aza Reis
 Rize Mebusu Gaziayntab Mebusu Afyonkarahisar Mebusu
 Ali Kılınç Ali Ali
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Sıra Numarası : 92
Esas Numarası : 59

Kürd isyanının devam ettiği 341 senesi ortalarında Boyabad kazasında kahveci Yusuf ’un kahvesinde remil 
dökerek Vahdeddin’in dört ay sonra tekrar geleceğinden bahs etmek suretiyle efkar-ı mahalliye tesmim ve bu suretle 
hıyanet-i vataniyede bulunmasından 9/Mart/926 tarihinde taht-ı tevkife alınan Köle oğlu Rasim’in icra kılınan 
muhakemesinde: Maznun hakkında isnad olunan ef ’ale mücaseretine dair kanaat-ı vicdaniyeyi temin edecek delâil-i 
kanuniye görülemediğinden beraetine ve sebeb-i aherle mevkuf değilse tahliyesine müttefikan karar verildi. 8/
Mayıs/926
 Aza Aza Reis
 Rize Mebusu Gaziayntab Mebusu Afyonkarahisar Mebusu
 Ali Kılınç Ali Ali

Sıra Numarası : 93
Esas Numarası : 53

Kuran-ı Kerim’in Hükümet tarafından jandarmalar marifetiyle köylerden toplattırıldığı yolunda işaât-ı 
kâzibesinden ve bu suretle halkın hissiyât-ı diniyesini tahrik ve Hükümet-i Cumhuriye aleyhine galeyan-ı efkarı 
mucib elfaz istimal eylemekle maznunun aleyh olup 11/Mart/926 tarihinde taht-ı tevkife alınan Simav’ın Tepecik 
mahallesinden Kamer oğlu damadı Çumlu oğlu Halil İbrahim bin Ahmed hakkında icra kılınan muhakeme-i vicahiye 
neticesinde: Maznunun Şubat’ın on altıncı günü merkez-i kasabada Talat’ın kahvesine giderek orada mevcut ve 
evrak-ı tahkikiyede ifadeleri tesbit edilen Vehbi oğlu Hakkı, Bardakçı oğlu Süleyman ve rüfekasının muvacehelerinde 
Hükümetin Kuran-ı Kerim’i jandarmaları vasıtasıyla toplattırdığı ve Kuran-ı Kerim kalmadığına dair jandarmaların 
muhtarlardan ilmühaber aldırdıklarını söylemek suretiyle halkın efkar ve itikadât-ı diniyesine su-i tesir icra ettiği ve 
muvacehe-i nasta ve müşkil-i mebsutada kavlen beyanât-ı kâzibede bulunmak suretiyle beyne’l-ahali nifak ve fesat 
ilkasına çalıştığı ve evrak-ı tahkikiyvede muhallefen ifadeleri alınan şahitlerin suret-i şehadâtı ve zabıt varakası müfadı, 
kendisinin mahkemede müevvelen vaki’ ikrarı ile anlaşılmış olduğundan hareketine tevafuk eden 30/Receb/338 ve 29/
Nisan/336 tarihli Hıyanet-i Vataniye Kanunu’nun birinci maddesine müzeyyel madde-i kanuniye delaletiyle üçüncü 
maddesinin [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-i vesait-i muhtelife ile tahriren ve tersimen 
irtikab eyleyenler muvakkat küreğe konulurlar] diye muharrer fıkrası mucibince tarih-i tevkifi olan 11/Mart/926 
tarihinden bi’l-itibar yedi sene müddetle küreğe konulmasına müttefikan ve vicahen karar verildi. 8/Mayıs/926
 Aza Aza Reis
 Rize Mebusu Gaziayntab Mebusu Afyonkarahisar Mebusu
 Ali Kılınç Ali Ali
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Sıra Numarası : 94
Esas Numarası : 28

Ahali-i mahalliyeye mezalimde bulunduğu ve memleketin huzur ve sükuneti ihlal eylediği ve Zaferiye 
karyesinden Mirza mahdumu Tahir’in validesi Şemsiye Kadın’ın ve Ortakışla karyesinden Ömer oğlu Mehmed’in 
darben vefatına sebebiyet verdiği iddiasıyla maznunun aleyh olup Heyet-i Celile-i Vekile’nin 11/Teşrinievvel/41 tarihli 
kararıyla mahkememize tevdi’ olunan ve 25/Teşrinievvel/341 tarihinde taht-ı tevkife alınan Akşehir’in Hatırlı nahiyesi 
ahalisinden Hacı Mehmed oğlu Hacı Yusuf ve merkumun ceraiminde medhaldar oldukları anlaşılması üzerine dahil-i 
dava edilerek 17/Şubat/926 tarihinde taht-ı tevkife alınan mezkur nahiye müdir-i sabıkı Şükri Efendi ile Karakol 
Kumandan Vekili Hasib Çavuş ve 7/Mart/926 tarihinde taht-ı tevkife alınan Muhtar Abdulkadir bin Hacı Mehmed 
haklarında icra kılınan muhakeme neticesinde: Maznunun aleyhimden Nahiye Müdürü Şükri Efendi’nin nüfuz-ı 
memuriyetini su-i istimal ederek köy ahalisinin malumatı haricinde ve hilaf-ı kanun olarak Abdulkadir’i muhtar tayin 
ettirmek, Hacı Yusuf ’un husumet ve iğbirar beslediği Hacı Tufil oğlu Mehmed ve rüfekasını merkum Hacı Yusuf ’un 
arzusunu is’afen hilaf-ı usul hapis ve tevkif eylediği ve telefon hattı temdidi ianesinden yüz yirmi dokuz lirayı zimmetine 
geçirdiği ve civar kuradan yağ ve peynir topladığı ve kura muhtarâtından buyuruldu parası namıyla para tahsil ederek 
zimmetine geçirdiği, Ortakışla karyesinden Osman oğlu Yusuf ’un, Mehmed oğlu Mehmed, Hacı oğlu Yakub’un ve 
Yanık Hasan nam eşhasın kezalik bir güna cürmleri olmadığı halde nahiye merkezinde hilaf-ı usul ve kanun hapis 
eylediği ve kendilerini serbest bırakarak bi’l-ahire beş koyun ve bir miktar arpa aldığı ve Hacı Yusuf ’un dahi civar 
kuraya hicrete icbar ettiği ahalinin terk eyledikleri hane ve arazilerini yed-i gasbına geçirdiği ve tarlalarına ika’-yı zarar 
eylediği beyanıyla bazı eşhasın hayvanâtını hapis ve zarar ve ziyana mukabil cerime namına para ve sair tahsil ettiği 
ve bazılarının hayvanâtının kulaklarını kestiği ve Hacı Ömereş nam şahsın çobanını asker firarisidir diyerek hilaf-ı 
hakikat ihbarâtta bulunarak merkum Ömereş’in davar sürüsünü çobansız bırakarak zarar ika’ına çalıştığı, Telli nam 
kadını zevci Derviş’e tatlik ve Fethullah nam şahsa tenkih ve başlık namıyla Fethullah’tan dana ve bir inek aldığı ve Tufil 
oğlu Mehmed nam şahıs hakkında çobanı Sağır İsmail’i öldürerek ortadan kaldırdığı yolunda hilaf-ı hakikat Nahiye 
Müdürüne ihbarâtta bulunarak hapis ve tevkif ettirdiği ve Ortakışla karyesinden Mehmed oğlu Mehmed’in malı olup 
almak istediği bir kısrağı merkumun füruht etmemesinden muğber olarak kezalik aleyhinde hilaf-ı hakikat ihbarâtta 
bulunarak merkumu hapis ettirdiği ve tafsilâtı Mülkiye Müfettişliğinin fezlekeli evrak-ı tahkikiyesinde muharrer 
ceraim-i saireyi ika’ ve icra eylediği ol babdaki evrak-ı tahkikiyede ifadeleri mazbut şuhûdun şehadâtı, müştekilerin 
hasr-ı iddiası ve huzur-ı mahkemede vaki’ ikrar-ı müevvelleri delaletleriyle vasıl-ı mertebe-i sübut olmuş olduğundan 
ef ’al-i sairelerinin haklarında sebeb-i şiddet addiyle azam-ı cürmlerine tevafuk eden Ceza Kanunu’nun birinci babının 
beşinci faslına müzeyyel mevadd-ı kanuniyenin [Nüfuz-ı memuriyetini su-i istimal ile kanunen haklarında tevkif 
emri sadır olmayan kimseleri hapis ve tevkif veya idareten nefy veya hilaf-ı kanun serbesti-i seyahati haleldar veyahut 
masuniyet-i mesakini ihlal eyleyenler ve menafi’-i umumiye için lüzumu sabit olmadıkça ve kanun mucibince bahası 
peşin verilmedikçe hukuk-ı tasarrufiyeyi iptal edenler ve herhangi bir kimseyi kanunen mensup olduğu mahkemenin 
gayrı mahkemeye sevk edenler ve’l-hasıl gerek Kanun-ı Esasi ve gerek kavanîn-i hususiye ve nizamât ile efrada temin 
edilmiş olan hürriyet-i şahsiye ve hukuk-ı tabiiye veya medeniyeye tecavüz eyleyenler ve ceraim-i mezkurede fer’an 
zî-medhal olanlar bir seneden üç seneye kadar hapis ve müebbeden rütbe ve memuriyetten tard olunur. Bundan 
mütevellid zarar-ı şahsi dahi tazmin ettirililir] diye muharrer olan birinci maddesine tevfikan ve Hacı Yusuf ’un ve 
Nahiye Müdürü Şükri Efendi’nin üçer sene hapislerine ve Şükri Efendi’nin müebbeden rütbe ve memuriyetten tardına 
ve merkum Hacı Yusuf ’un Mirza mahdumu Bekir’in validesi Şemsiye Kadın’ın ve Ömer oğlu Mehmed’in darben 
vefatına sebebiyet verdiği hakkında kanaat-bahş-ı vicdan delâile dest-res olunamadığından bu cihetten beraetine ve 
diğer maznunun aleyhima Hasib Çavuş ve Muhtar Abdulkadir’in ef ’al-i müddea bihaya mücaseretleri hakkında da 
kezalik delâil ve emarât-ı kanuniyeye dest-res olunamadığından her ikisinin de beraetlerine 8/Mayıs/926 tarihinde 
müttefikan karar verildi. 8/Mayıs/1926
 Aza Aza Reis
 Rize Mebusu Gaziayntab Mebusu Afyonkarahisar Mebusu
 Ali Kılınç Ali Ali
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Sıra Numarası : 95
Esas Numarası : 29

Senelerden beri devam eden zulüm ve taaddisiyle birçok köylerin harabiyeti ile köylülerin me’valarından 
hicretlerine sebebiyet verdiği ve halkın hukuk-ı tasarrufiyelerini ihlal ve asker firarilerini himaye eylediği iddiasıyla 
maznunun aleyh olup Heyet-i Celile-i Vekile kararıyla Takrir-i Sükun Kanunu’na tevfikan İstiklal Mahkemesine 
tevdi’ olunan ve 10/Kanunıevvel/341 tarihinde taht-ı tevkife alınan Gaziayntab’ın Halfeti kazasından Naış karyesi 
ahalisinden ve Gürganlı Aşireti rüesâsından Mehmed oğlu Ali Ağa’nın icra kılınan muhakeme-i vicahiyesinde: 
Maznunun aleyhim mahallinin mütegallibesinden olup müteaddid asker firarilerini taht-ı himayesinde bulundurarak 
bunlar vasıtasıyla müctemian ziraatle meşgul eşhastan zulüm ve taaddi icra ve tehdit ederek emval ve eşya ve 
mahsulâtını nehb ve garet ile ahz eylediği, gerek evrak-ı tahkikiyede muhallefen ifadesi mazbut hukuk-ı umumiye 
şahitlerinin suret-i şehadâtından ve zabıt varakası müfadından ve müteaddid müştekilerin iddia-yı hak için mehakime 
müracaatlarıyla cereyan eden safahât-ı muhakemeden ve hasr-ı iddia ve kendisinin müevvelen vaki’ olan ikrar ve 
itirafından anlaşılmakla hareketine tevafuk eden Kanun-ı Ceza-yı Umumi’nin [Bir takım eşhas ictima’ ederek aleni 
zor ve cebr ile aherinin emval ve eşyasını ve mahsulâtını nehb ve garet ve harab ederse muvakkatan pranga cezasıyla 
mücazât olunur. Ve zayiât-ı vakıaları ashabına istirdad ve tazmin olunduktan sonra birer mecidiye altınından ellişer 
mecidiye altınına kadar ceza-yı nakdi alınır] diye muharrer “252”inci maddesinin fıkrası mucibince tarih-i tevkifinden 
itibaren on sene müddetle pranga-bend edilmesine ve kendisinden on lira ceza-yı nakdinin beş misline iblağıyla elli lira 
ceza-yı nakdi ahzına ve müddet-i mahkumesinin Konya Hapishanesinde ikmaline mutazarrır olan eşhasın da hukuk-ı 
şahsiyeleri cihetinden ait olduğu mehakime müracaatlarında muhtariyetlerine müttefikan ve vicahen karar verildi. 10/
Mayıs/926
 Aza Aza Reis
 Rize Mebusu Gaziayntab Mebusu Afyonkarahisar Mebusu
 Ali Kılınç Ali Ali

Sıra Numarası : 96
Esas Numarası : 11

1341 senesi zarfında son kısmi seferberlikte vazife-i memuriyetlerini su-i istimal, yolsuz ve hilaf-ı kanun 
muamele ifasıyla rüşvet ahz eyledikleri iddiasıyla maznunun aleyhim olup, 25/Mart/926 tarihinde taht-ı tevkife 
alınarak el-yevm mevkuf bulunan Bağçe kazası Ahz-ı Asker Şubesi Reisi Binbaşı Rasim ve 20/Teşrinievvel/341 
tarihinde taht-ı tevkife alınan mezkur şube muamelât memuru Yüzbaşı Nureddin ve tarih-i mezkurda taht-ı tevkife 
alınan şube-i mezkure yazıcısı Osmaniye’nin Rızaiye mahallesinden 317 tevellüdlü Edib oğlu Selim ve 4/Nisan/926 
tarihinde tevkif olunan Malatya’nın Behisni kazasından 316 tevellüdlü İbrahim oğlu Yasin ve gayr-ı mevkuf mezkur 
Şube Reis Vekili Yüzbaşı Kazım Efendiler haklarında icra kılınan muhakeme neticesinde: Mumaileyhimden Binbaşı 
Rasim Bey’in zaman-ı idaresinden mukaddemde şubenin muamelât-ı kalemiyesi gayr-ı muntazam, kalemin kuyudât 
ve muamelâtını intizama sa’y ve gayret etmeyerek, nüfustan aldığı defterlerle şubede mevcut ve kendisi tarafından 
tanzim edilmiş defterleri yekdiğerleriyle mukabeleye lüzum görmeyerek, genç tevellüdlü bazı neferlerin yüksek 
tevellüdlüler miyanında kalmasına ve bazı neferlerin bu suretle Kuva-yı Umumiye haricinde kalmasına sebebiyet 
verdiği ve Bağçe’nin Örencik karyesinden 314 tevellüdlü Hüseyin oğlu Osman 25/2/41’den 1/Mayıs/41 tarihine kadar 
yazıcı olarak şubede istihdam edildikten sonra Adana’da Depo Taburuna sevk edilerek merkumun Depo Taburundan 
aldığı terhis tezkeresini yedinden alarak tebdilen başkadan bir terhis vesikası vermesi lazimeden iken verilmemek 
suretiyle işi sürüncemede bıraktığı ve Kurtdere karyesinden 313 tevellüdlü Ali’ye firari olduğu halde Divan-ı Harbe 
sevk etmeyerek imam vesikası vermek suretiyle bila-müddet mezuniyet verdiği ve Kızlaç karyesinden 316 tevellüdlü 
Osman oğlu İbrahim’i firarda olduğu bir sırada jandarma müfrezesi tarafından derdestle şubeye teslim edildiği halde 
sevki lazimeden iken sevk etmeyerek mezunen
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karyesine iade ettiği ve Çamiçi karyesinden Hüseyin oğlu Mehmed’in Alay 2’den firar eylediğinden dolayı İstiklal 
Mahkemesinin 6 mah hidemât-ı şakkaya ve elli değnek darbıyla mürettebine sevkine dair olan kararını infaz eylememekle 
beraber merkumu serbest bıraktığı ve firari adem-i icabet efradından Durdu oğlu Kamil’i kısmi seferberlikte sevk 
etmeyerek ahiren Maraş Şubesine yazıcı olarak kayıt ettirdiği ve mezkur seferberlikte bayi sıfatıyla İsmail namındaki 
şahsı sevk etmeyerek şubede alıkoyduğu ve Cumafakılı karyesinden Abdullah oğlu Fettah 38 senesi Mayıs’ta sevk 
olunduğu halde bila-vesika firar eylediğinden 339 Haziranına kadar takip ve sevk edilmeyerek hal-i firarda iken imam 
olarak tecil edildiği ve Kaman karyeli 317 tevellüdlü Dede oğlu Halil’in künyesine sevk olunduğu yazılmış iken sehven 
yazıldığı şerhi verilerek bi’l-ahire imam olarak yedine vesika i’ta ve tecil eylediği ve bu iki karyede cami değil mescid 
bile olmadığının icra kılınan tahkikattan anlaşıldığını ve Kurudere karyesinden 313 tevellüdlü Mustafa oğlu Ali, 308 
tevellüdlü Abdulfettah oğlu İbrahim ve Halil oğlu 305 tevellüdlü Ali ve Mehmed oğlu Mehmed namlarındaki neferleri 
dahi kısmi seferberlikte sevk etmeyerek bu babdaki Kozan Kalem Riyasetinin 5/Ağustos/40 tarihli emrini nazar-ı 
itibare almayarak doğrudan doğruya askerden kurtarmak bahenesiyle yedlerine imam vesikası verdiği ve Savranlı 
karyesinden Mahmud oğlu Ali’yi İstiklal Muharebesi’ne sevk etmeyerek Şubenin tamiri için muktazi keresteyi temin 
etmek üzere Bağçe’de bıraktığı ve kendi hanesi kapısını tamir ettirdiği ve Gaziayntab Jandarma Alayından firar eden 
Bilalik karyesinden 316 tevellüdlü Mehmed’in yedine sahte olarak terhis tezkeresi verdiği ve kıtasından firar eden 
Fettahzade Hakkı Efendi’yi bila-müddet Bağçe’de alıkoyduğu ve kıtaata sevki icab eden Savranlı karyesinden 311 
tevellüdlü Ahmed ve Seyyid oğlu 316 tevellüdlü İbrahim ve Ökkeş oğlu 308 tevellüdlü Mahmud ve 307 tevellüdlü Ali 
namındaki efradı müretteblerine sevk etmeyerek mütemadiyen kömür yaktırarak hane ve şubesinin kömür ihtiyacını 
senelerce temin etmiş ve efrad-ı merkumeye bir güna maaş ve tayin namıyla bir şey vermediğini ve Yiğit Ahmed 
oğlu Ali’nin künyesinde İstiklal Harbinde Alay 4’ten firari olduğu kaydı mevcut olduğu halde kendisi hatt-ı desti ile 
sildiği ve Örencik karyesinden Halil İbrahim’in şube kadrosu efradı miyanında olmadığı halde posta olarak istihdam 
eylediği su-i istimalât ve irtişaları zirde tadad olunan ve ahlakları mazbut olmayan Selim’in firari efraddan olduğu ve 
Yasin’in de mezkur kazada telgraf müdürü iken hırsızlıkla dört maha mahkum olduğunu bildiği halde şubeye yazıcı 
olarak kaydetmiş ve şube zaman-ı idaresinde elim olduğu kadar feci müstekreh menba-i irtişa bir hal arz etmiş ve 
mumaileyh Rasim Bey’in yolsuz ve hilaf-ı kanun muamelâtı yazıcı Selim ve Yasin’in mürtekibi olduğu ahvâle de 
sebebiyet verdiği gibi şubeye tayini üç sene devrettiği halde bu azim müddet zarfında yalnız 44 karyeden ibaret bulunan 
şubenin kuyudâtını bir hal-i intizama vaz’ edemediği mevcut ve ber-hayat, vefat ve ahvâl-i mechul olan esnan erbabını 
katiyen tesbit edemeyerek işi uzun ve faydasız hukuk-ı devletin ve hukuk-ı ammenin teehhür ve zevale maruz ve esnan 
kuvvelerinin hakikatten çok uzak bir halde kalmasına ve seferberlikte şubenin tecemmu’ ve sevk keyfiyatının tezebzüb 
içinde cereyan etmesine saik-i yegane bulunduğu ve diğer maznun Yüzbaşı Nureddin Efendi’nin de Şube Reisi Binbaşı 
Rasim Bey’in stajda bulunduğu ve Şube Riyaset Vekaletinde bulunduğu bir sırada kısmi seferlik ilanı dolayısıyla 
Maraş Kalem Riyasetince ihzarât-ı seferiye cetveli mucibince Bağçe Şubesine sunûf-ı muhtelifeye mensup 573 nefer 
tertib edildiği ve mezkur cetvel zirinde bu tertibâtın en genç tevellüdden itibaren yukarıya doğru hesap olunacağı 
tasrih olmasına rağmen 295-317 tevellüdüne kadar umum efradı taht-ı silaha davet etmek üzere tanzim eylediği celb 
pusulalarına kaza-yı mezkur Jandarma Kumandanlığına tevdi’ ederek bu babda vaki’ şikayet üzerine kalem riyaseti 
tarafından 312 (dahil) -317 tevellüdlü efrad ile ikmal-i mürettebât edilmesi emir olunması üzerine mumaileyh bundan 
yukarı efrad pusulalarını istirdada kıyam eylemiş ise de bazı köyler ahalisi icabet etmemek maksadıyla öteye beriye ihtifa 
eylemek ve bir kısmı da sevk olundukları Alay 2 Taburlarından kafile kafile firar ederek İstiklal Mahkemesine sevk ve 
vaki’ iş’ar üzerine Şube Riyasetinden celb olunan defterde isimleri muharrer neferlerin de muhtelif cezalarla tecziye 
edilmesine sebebiyet verdiği ve bir kısmının da emsali taht-ı silaha alınmadığı halde askere sevk edilmek suretiyle 
mağduriyetleri cihetine gidildiği ve mumaileyhin başkaca Ulucak karyesinde 309 tevellüdlü Mustafa’nın Cebelibereket 
Mal Sandığına bedel-i nakdisini teslim ettiği ve 303 tevellüdlüler miyanına dahil olduğu ve o yolda muameleye tabi 
tutulması lazım geldiği halde künyesindeki meşruhâtı nazar-ı itibara almayarak mahallinden tahkikât icra 
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etmeyerek kıtaata sevk ettiği ve başkaca geceleyin mafevki bulunan Binbaşı Rasim Bey’in önüne çıkarak tahkir ve 
tehdide cüret eylediği ve diğer maznun yazıcı Selim’in de Cumafakılı karyesinden 306 tevellüdlü Mehmed ve Kızlaç 
karyesinden 316 tevellüdlü İbrahim ile Burgaçlı karyesinden 316 tevellüdlü Osman’ın künyelerini tahrif eylediği ve 
Kamar? karyesinden Molla Ahmed oğlu Ahmed’in tevellüd-i hakikisi 310 iken bi’t-tahrif 296 miyanına kayıt ettiğini ve 
Karacaören karyesinden 315 tevellüdlü Mehmed’in tevellüdünün 295 olarak tahrif eylediğini ve merkum Mehmed’in 
künyesinde yapılan tahrifin Binbaşı Rasim Bey tarafından ika’ edildiğini beyan eylediğini ve Tombuloğulları’ndan 
Mehmed’in yedine sahte vesika i’ta eylediğini ve bunu da keza Binbaşı Rasim Bey’in emriyle verdiğini beyan ettiğini 
ve Kargın karyesinden Ömer’in hastahaneden aldığı raporunu tahrif ve Fatih kasabasından 306 tevellüdlü Mehmed’in 
tevellüdünün 311 ve merkumun tebdil-i hava tezkeresini iki madeni altın ve dört buçuk mecidiye mukabilinde tahrif 
eylediğini ve başkaca 316 tevellüdlü Hasan oğlu Ökkeş’in künyesindeki hakten dolayı Yazlamaz karyesinden Ali Boz 
Halil oğlu Durdu’nun merkuma yüz lira vermesinden ve bu meselede diğer yazıcı Yasin’in dahi madeni yirmi liradan 
aşağı almam diye Şube neferlerinden Hanağızlı Kör Ahmed’i merkum Selim’in hanesine göndermesinden anlaşıldığı 
ve merkumun Karacaağa’dan beş bin kuruş aldığına dair senet i’ta eylediği ve Burgaçlı karyesinden Kılkoca Mehmed 
oğlu 316 tevellüdlü Osman’a rüşvet talebini havi mektup yazdığı ve diğer maznun yazıcı Yasin’in de: mukaddema 
Bağçe Posta Ve Telgraf Müdürü iken Edremid’den vürud eden iki posta paketinden eşya sirkat eylediğinden ve eşya-
yı mezkurenin lede’t-taharri hanesinde zuhur eylemesinden dolayı üç maha mahkum edilmiş ve emval-i mesrukanın 
kable’l-hükm iade edilmesinden naşi mahkum bulunduğu üç mahın nısfı tenzil edilerek bir buçuk mah hapse mahkum 
bulunmuş olup mazi ve hüviyeti bu suretle malum olan merkum Parlahaneli? karyesinden 316 tevellüdlü Halil oğlu 
Durdu’yu askerden kurtarmak maksadıyla yazıcı Selim’in yüz lira aldığı meselede maznun-ı merkumun dahi şube 
neferlerinden Kör Ahmed’i Selim’in hanesine i’zam ederek yirmi madeni liradan aşağı almayacağını ifade eylemek 
suretiyle merkum Durdu’dan alınan yüz lira rüşvette kendisinin hissesi bulunduğu ve’l-hasıl maznunun aleyhimin 
gerek muhtelif heyetler huzurunda ve gerek muhakemeten vaki’ ikrar-ı müevvelleri ve iki kıta evrak-ı tahkikiye 
mündericatına nazaran bâlâda serd ve yegan yegan ta’dad olunan ceraimin kaffesine mücaseretleri sabit olduğundan 
bunlardan Binbaşı Rasim Bey’in, yazıcı Selim’in ef ’al-i sairelerini sebeb-i şiddet addiyle azam-ı cürmlerine tevafuk 
eden [Bir memur mecalis ve mehakimde ve saire umur-ı ibad rü’yet olunan mahallerde erbab-ı mesalih için yapılan 
her nevi senedât ve evrak-ı resmiyeyi memuriyeti iktizasınca tanzim ederken gerek sahib-i maslahat olanların takrir 
ve ifadelerini başka türlü yazarak ve gerek keyfiyet-i gayr-ı sahihayı sahih yerine veyahut itiraf olunmayan bir hal ve 
keyfiyeti itiraf olunmuş hükmüne koyarak hilekarlıkla asıl maddeyi yahut ahvâl-i müteferriasını tağyir ile sahtekarlık 
eylerse on seneden aşağı olmamak üzere muvakkatan kürek veyahut kale-bendlik cezasıyla mücazât olunur.] diye 
muharrer olan “153”üncü maddesi hükmüne tevfikan ve tarih-i tevkiflerinden bi’l-itibar Askeri Ceza Kanunu’nun 
[Bir seneden on seneye kadar kale-bendlik ve üç mahtan üç seneye kadar nefy cezasıyla mücazât görmüş olan ümera 
ve zabıtan bir daha silk-i askeriyede istihdam olunmaz] diye muharrer “22”inci maddesi mucibince silk-i askeriyeden 
tardıyla on beş ve Selim’in on sene müddetlerle küreğe ve Nureddin Efendi’nin kanun-ı mezkurun [Memurîn-i 
Devletten biri vazife-i memuriyetini ifada bila-sebeb-i makbul ihmal ve terahi eyler veya amirinin ahkam-ı kanuniyeye 
müsteniden i’ta eylediği evamiri keza bir güna sebeb-i makbul olmaksızın icra eylemez ise memuriyetinin derecesine 
göre üç liradan yüz liraya kadar ceza-yı nakdi alınır ve işbu ihmal ve terahiden veya amirin kanuna müstenid olan 
evamirini adem-i icradan devletçe bir mazarrat husule gelmiş ise derecesine göre bir haftadan üç seneye kadar hapis 
cezasıyla beraber müebbeden veya muvakkatan rütbe ve memuriyetten mahrumiyet cezası dahi hüküm olunur. Ve bu 
fiilden efradça bir güna zarar hasıl olmuş ise o da başkaca tazmin ettirilir.] diye muharrer olan “102”inci maddesinin 
fıkra-i ahiresine tevfikan üç sene hapsine ve Askeri Ceza Kanunu’nun [200]’üncü maddesinin [Atide muharrer ef ’al 
ve harekâtı ika’ eyleyen erkan ve ümera ve zabıtan bir daha hizmet-i devlette istihdam edilmemek üzere müddet-i 
hizmetine göre Askeri Tekaüd ve İstifa Kanunnamesi’nin ikinci maddesi mucibince tekaüden silk-i askeriden ihraç 
olunacak ve ef ’al-i mezkure hakkında kavanîn-i mevzuada mücazât mevcut ise ayrıca hüküm edilecektir.

1- Tembelliği ve bataeti veya vazifede ihmal ve tekasülü itiyat etmek; 2- Vazifenin hin-i tevdiinde veya esna-yı 
ifasında
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temaruz etmek; 3- Alâmeleinnâs müdarebe ve müşatemeyi itiyad etmek; 4- Kanun-ı Ceza-yı Askeri ve Mülki 
mucibince ceraim-i saireden dolayı yalnız altı ay ve daha fazla hapis cezasına mahkum olmak; diye muharrer son 
fıkrasına tevfikan bir daha hizmet-i devlette istihdam edilmemek üzere tekaüden silk-i askeriyeden ihracına veya 
Yasin’in de mezkur “102”inci maddenin fıkra-i ahiresine tevfikan kezalik üç sene hapsine ve diğer maznun Yüzbaşı 
Kazım Efendi’nin de iddia olunan cürmünde bir kast-ı mahsus görülemediğinden mumaileyhin de adem-i mesuliyetine 
ve kısmi seferberlikte mükellefîn-i ihtiyatiyeden olmadıkları halde şube heyetinin hatası neticesi olarak firar suretiyle 
mahkememize sevk edilmiş olup bi’l-muhakeme derecât-ı muhtelifede mahkumiyetlerine ve hidemât-ı şakkada 
istihdamlarına karar verilmiş olan neferin de künye ve hükümleri yeniden tedkik ve tesbit edildikten sonra vaki’ hata-
yı adlinin affı suretiyle tashihi ve firar cezalarının künyelerinden ref ’i için Büyük Millet Meclisi Riyaset-i Celilesine 
ve Binbaşı Rasim ve Yüzbaşı Nureddin ve Kazım Efendiler haklarındaki karar-ı mahkemenin Müdafaa-i Milliye 
Vekalet-i Celilesine bâ-tezkere-i mahsusa iblağına vicahen ve müttefikan 10/5/926 tarihinde karar verilerek tefhim 
kılındı. 10/Mayıs/926
 Aza Aza Reis
 Rize Mebusu Gaziayntab Mebusu Afyonkarahisar Mebusu
 Ali Kılınç Ali Ali

Sıra Numarası : 97
Esas Numarası : 39

Kısmi seferberlikte davet-i kanuniyeye icabet etmeyerek civar köylerde müsellehan dolaşarak eşhas-ı 
müteaddidenin hanelerinden nukûd ve eşyalarını suret-i cebriyede ahz ve sirkat eylediği iddiasıyla maznunun aleyh olup 
Heyet-i Vekile-i Celile kararıyla mahkememize tevdi’ olunarak 8/Temmuz/341 tarihinde taht-ı tevkife alınan ve Ereğli 
Mahkeme-i Asliyesinde sirkat maddesinden “222”nci maddeye tevfikan ve gıyaben bir sene hapse mahkum edilmiş 
olan Konya Ereğlisi’nin Zanapa karyesinden asker firarisi Halil oğlu Mehmed ve maznun-ı merkuma silah tedarik ve 
firarını teshil eyledikleri iddiasıyla maznunen dahil-i dava edilerek 20/Mart/926 tarihinde taht-ı tevkife alınmış olan 
mezkur karyeden köy hocası Başka İbrahim oğlu Süleyman ve Derviş Ağa oğlu İbrahim’in haklarında icra kılınan 
muhakeme neticesinde: Maznunun aleyhim merkumûndan Halil oğlu Mehmed’in son kısmi seferberlikte davet-i 
kanuniyeye adem-i icabet ve hal-i firarda bulunduğu esnada müsellehan ötede beride dolaşarak, Zanapa karyesinden 
Muhtar Bekir, Hacı Mustafa, Osman ve Halil Ağalardan tehdit suretiyle fidye-i necat taleb ve vermediklerinden dolayı 
leylen merkumûndan kasap Osman ve Hacı Mustafa’nın hanesine bi’d-duhul nukûd ve eşyalarını ahz ve sirkat ve 
Mustafa oğlu Osman’ın çobanı Mustafa’yı çift sürerken darb ve tehdit tabanca ve yamçı ve sair eşyasını gasb eylediği 
evrak-ı tahkikiye-i ibtidaiye ve bu babdaki ifadeleri ahz edilmiş müşteki ve şuhûdun hasren ve ale’d-derecat vaki’ 
şehadetlerine munzam maznun-ı merkumun huzur-ı mahkemede kısmen ve müevvelen vaki’ ikrar ve itirafı delaletiyle 
vasıl-ı mertebe-i sübut olmuş bulunduğundan merkumun ef ’al-i sairesinin hakkında, sebeb-i şiddet addiyle azam-ı 
cürm itibariyle hareketine tevafuk eden İstiklal Mehakimi Kanunu’nun üçüncü maddesinin “A” fıkrasına tevfikan on 
sene küreğe konulmasına ve diğer maznunun aleyhima Başka oğlu Süleyman ve Derviş Ağa oğlu İbrahim’in ef ’al-i 
müddea bihaya mücaseret eylediklerine dair kanaat-bahş-ı vicdan olacak delâil-i kanuniyeye dest-res olunamadığından 
onların da beraetine ve sebeb-i aherle mevkuf bulunmadıkları takdirde tahliye-i sebillerine bi’l-ittifak karar verildi. 11/
Mayıs/926
 Aza Aza Reis
 Rize Mebusu Gaziayntab Mebusu Afyonkarahisar Mebusu
 Ali Kılınç Ali Ali



174

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı



175

İkinci Dönem Ankara İstiklal Mahkemesi (1925-1927)

Sıra Numarası : 98
Esas Numarası : 61

Gümüşhane vilayetinin Pekün karyesinden olup şubeden taleb olunan askerleri şubeye sevk etmemek suretiyle 
vazifesinde ihmal ve terahi eylediği iddiasından maznun karye-i mezkure muhtarı Hamid ile fiil-i mezkurda fer’an 
zî-medhal olduğundan keza maznun muallim Fazıl Efendiler hakkındaki evrak-ı dava Gümüşhane Asliye Ceza 
Dairesince müttehaz 5/Teşrinievvel/341 tarihli karar-ı selbi ile bi’l-vürud makam-ı ali-i iddiadan 12/Mayıs/926 tarih 
ve 61 numaralı iddianame ile tevdi’ kılınmış olmakla icabı tedkik ve mütalaa olundukta: Maznun-ı merkumândan 
Hamid’in hareket-i vakıasında İstiklal Mehakimi Kanunu’nun üçüncü maddesinin “A” fıkrasına temas eden ahvâlden 
ve fıkra-i mezkurenin ihtiva eylediği kuyud-ı kanuniyeden hiçbiri mevcut bulunmadığı ve ancak vazife-i memuresini 
ifada ihmal ve terahiden ibaret olup bunun merci-i rü’yeti Memurîn Muhakemâtı Kanunu’na tevfikan merasim-i 
lazime-i kanuniyenin ifasından sonra Mehakim-i Nizamiyeye ait bulunduğu ve muallim Fazıl Efendi’nin askere celb 
olunan iki şahsın şubeden istihsal-i mezuniyetleri zımnında beş lira alması rüşvet fiil-i cürmisinin kanunen musarrah 
olan anasır-ı esasiyesini ihtiva etmemesi itibarıyla cürm-i mezkur i’dadına dahil olamayacağı ve fiil-i müddea bihanın 
adiyen dolandırıcılık mahiyetinde bulunmasına binaen Gümüşhane Mahkeme-i Asliyesinin haric ez-vazife kararında 
bu itibarla isabet-i kanuniye görülemediğinden makam-ı iddianın muvafık-ı kanun görülen talebi vechle rü’yet-i 
davanın mahkememizin vazife-i kazaiyesinden hariç ve mahalli mahkemesine ait mevaddan olduğu cihetle karar-ı 
vakiin merci-i kanunisinden nakz ve mahkeme-i aidesine li-ecli’l-irsal Adliye Vekalet-i Celilesine tevdi’ olunmak üzere 
Makam-ı iddiaya iadesine bi’l-ittifak karar verildi. 13/Mayıs/926
 Aza Aza Reis
 Rize Mebusu Gaziayntab Mebusu Afyonkarahisar Mebusu
 Ali Kılınç Ali Ali

Sıra Numarası : 90
Esas Numarası : 199

Numaralı ve 4/Mayıs/926 tarihli karara zeyldir.
Şekavet ve zevcesi Asiye’yi katl ve saireden dolayı maznunun aleyh olup bi’l-muhakeme idamına karar verilen 

ve hükm-i idamı infaz olunan Trabzonlu şaki Molla Mehmed hakkında icra kılınan muhakeme esnasında mezbure 
Asiye’nin keyfiyet-i katli hakkındaki meseleden maznunen celbine lüzum görülen 5/5/926 tarihinde bi’t-tevkif celb 
olunan merkum Molla Mehmed’in zevcesi Emine hakkında makam-ı iddiaca icra kılınan tedkikat ve tahkikata nazaran 
mezburenin fiil-i müddea bihaya mücasereti hakkında bir güna delâil ve ihbarât-ı kanuniyeye dest-res olunamadığından 
ber-mucib-i iddianame mezburenin beraetiyle memleketine iadesine vicahen ve müttefikan 12/5/926 tarihinde karar 
verilerek tefhim kılındı. 12/Mayıs/926
 Aza Aza Reis
 Rize Mebusu Gaziayntab Mebusu Afyonkarahisar Mebusu
 Ali Kılınç Ali Ali
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Sıra Numarası : 99
Esas Numarası : 60

Kısmi seferberlik esnasında asker firarilerini ihfa iaşe ve ilbas suretiyle çiftliğinde istihdam eylemek ve aşarın 
kanunen lağvını nazar-ı itibara almayarak ortakçılarından hisse-i öşriye namı altında fazla hububat ahz eylemek 
mevaddından maznunun aleyhim ve mevkuf bulunan Elbistan’ın Hacışaban mahallesinde mukim Hacıhüseyinzade 
Hacı Ahmed ve biraderi Abdullah ve amcazadesi Edhem Efendiler haklarında kaza-yı mezkur Memurîn-i Muhakemât 
Encümenince icra kılınan tedkikat ve tahkikat-ı ibtidaiye müfadına nazaran maznunun aleyhim tahkikat-ı ibtidaiyenin 
muhtelif sahifelerinde ifadeleri alınan eşhasın nüfus-ı mektuma ve asker firarisi ve bakaya efraddan olduklarını 
bildikleri halde eşhas-ı mezkureyi himaye ve iaşe ve taht-ı nüfuzlarında muhafaza ettikleri ve öşür namı altında 
çiftçilerden gayr-ı kanuni surette hisse aldıkları ve maznunlardan karye muhtar-ı sanisi Hacı Ahmed Efendi’nin asker 
firarilerini himaye eylediği vasıl-ı mertebe-i sübut olmakla İstiklal Mehakimi Kanunu’nun üçüncü maddesinin A 
fıkrası mucibince icra-yı muhakemelerine mütedair 16/1/926 tarihinde müttehaz karar üzerine evrak-ı tahkikiye ve 
teferruatı vürud etmiş ve maznunun aleyhimden Edhem Efendi’nin Hacı Ahmed ve rüfekası tarafından ahiren katl 
ve dava-yı mezkurenin Elbistan Cinayet Mahkemesinden Mahkeme-i Temyiz kararıyla Maraş Cinayet Mahkemesine 
nakl edildiğinin istihbar edilmesi üzerine Edhem Efendi’nin keyfiyet-i katlinden maznunun aleyhim hakkında Maraş 
Cinayet Müddei-i Umumiliğinden sorulması üzerine alınan cevapta Elbistan’ın Avcıhöyükü [Evcihüyük] karyesinden 
Müftüzade Şeref Mehmed Efendi mahdumu Edhem Efendi’nin min taammüdin cerh ve katlinden dolayı an-asıl 
Divrikli Ohannes kızı mühtediye Nazire ile Hacı Ahmed Efendi’nin hizmetkarı İbrahim’in fail-i asli ve Hacı Ahmed 
Efendi ile diğer hizmetçisi Hasan’ın fer’an zî-medhal oldukları bildirilmesi üzerine evrak-ı dava takımıyla ictima’-i 
ceraim kaidesine tevfikan Maraş Cinayet Mahkemesinin 22/Nisan/926 tarihinde ittihaz eylemiş olduğu karara tebean 
asker firarilerini himayeden mahkememizce maznun Hacı Ahmed ve biraderi Abdullah’ın davasıyla tevhid edilmek 
üzere gönderilmiş ve evrak-ı mezkure Müddei-i Umumilik Makam-ı Âlisinin 13/Mayıs/926 tarih ve 60 esas numarasıyla 
mahkememize tevdi’ kılınmakla icabı müzakere edildikte: Maznunlardan Hacı Ahmed Efendi’nin arazi ve esbab-ı 
saireden mütevellid husumeti neticesinde taht-ı nikahında bulunmayan ve yapılan tahkikatta erbab-ı iffetten olmadığı 
tebeyyün eden mühtediye Nazire’yi Edhem Efendi’yi katle tahrik ve teşvik ve silah tedarik ederek 15/Kanunısani/926 
Cuma günü akşamı münasebet-i gayr-ı meşruada bulunmak üzere mezbure Nazire hizmetçi Sanem vasıtasıyla kendi 
hanesine gelmesini maktul Edhem Efendi’ye tebliğ ederek davet-i vakıaya icabet eden Edhem Efendi’yi endaht edilen 
mavzer mermisiyle cerh ve bi’n-netice vefatına sebebiyet verdikleri ve cinayet-i mezkureyi müdafaa-i meşrua şeklinde 
göstermek maksadıyla Hacı Ahmed Efendi veya hizmetçisi İbrahim taraflarından bir kaç defa silah endaht edilmiş ise 
de icra kılınan tahkikat ve tedkikat neticesinde cinayet-i mezkurenin tasmim ve tasavvura müsteniden Hacı Ahmed 
tarafından ika’ ettirildiği, hukuk-ı umumiye namına ifadeleri alınan şahitlerin rü’yete müstenid şehadetleri ve delâil-i 
saire-i kanuniye ile mertebe-i sübuta îsal edilmiş ve fiil-i cina-i mezkurde fer’an zî-medhal bulunan Hacı Ahmed 
Efendi ile biraderi Abdullah’a isnad olunan asker firarilerini himaye cürmü; min taammüdin ika’-ı katl cürmünden 
hafif ve ceraim-i mebsutanın ictimaı halinde ehaff-i cürmün azamına dahil olarak katlden dolayı icra-yı muhakeme 
ve tahdid-i cezaya selahiyetdar olan Mahkeme-i Nizamiyeye râci’ ve bâ-husus bu gibi ceraim-i adiye-i cinaiyenin 
rü’yeti kararname olmadıkça İstiklal Mahkemelerinin vazife-i kazaiyelerinden hariç olmasına ve Maraş Cinayet 
Mahkemesince bu babda selbî bir karar ittihaz edilmesine binaen dava-yı vakıanın Mahkeme-i Temyizce merci olarak 
tayin olunan Maraş Cinayet Mahkemesinde tevhiden rü’yeti icabât-ı kanuniyeden olduğundan evrak-ı mezkurenin 
Maraş Cinayet Mahkemesine tevdiine ve dava-yı makamede maznun bulunan Muhtar-ı sani Hacı Ahmed ve zevcesi 
Nazire ve hizmetçisi Yusuf oğlu İbrahim, biraderi Abdullah Avcıhöyükü [Evcihüyük] karyesinden mukim Hasan oğlu 
Hasan’ın da evrakıyla maan mezkur Cinayet Müddei-i Umumiliğine i’zamına müttefikan 16/Mayıs/926 tarihinde 
karar verildi. 16/Mayıs/926
 Aza Aza Reis
 Rize Mebusu Gaziayntab Mebusu Afyonkarahisar Mebusu
 Ali Kılınç Ali Ali
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Sıra Numarası : 100
Esas Numarası : 55

Tirebolu kazasının Arageriş karyesinden olup zikr olunan karye camii önünde halk muvacehesinde Hükümet-i 
hazıra ve şapka aleyhinde tefevvühatta ve şapkayı giyenlere itale-i lisanda bulunmak suretiyle hıyanet-i vataniyede 
bulunmakla maznun, 13/Mart/926 tarihinde taht-ı tevkife alınan karye-i mezkure ahalisinden Bayrakdar oğlu Şeyh 
Mehmed’in 18/Nisan/926 tarihinde mahkememizce icra kılınan muhakemesi neticesinde: Maznun-ı merkumûnun 
fiil-i müddea biha mücasereti sabit olamadığından isnadât-ı vakıanın husumet-i kadimeden münbais iğbirar neticesinde 
mezkur karyeden Emecan oğlu Hasan tarafından li-garazin isnad edildiği sabit olmasına binaen merkum Bayrakdar 
oğlu Şeyh Mehmed’in beraetiyle Şeyh Mehmed’in bî-cürm olduğunu bilerek ve bu suretle aleyhinde ihbarname 
i’tası suretiyle li-garazin isnad ve müfteriyâtta bulunan merkum Emecan oğlu Hasan ile Mahalli İstintak Dairesinde 
husumet-i mezkure hakkında şehadât-ı kazibede bulunan Emecan oğlu Mustafa bin Emin ve Emecan oğlu Mürsel 
ve Durmuş oğlu Hasan haklarında mevkufen icra-yı muhakemelerine karar verilmesi üzerine 22/Nisan/926 tarihinde 
taht-ı tevkife alınarak Müddei-i Umumilik Makam-ı Âlisinin 2/Mayıs/926 tarih ve 55 esas numarasıyla mahkememize 
evrakıyla birlikte tevdi’ kılınan müfteri Emecan oğlu Hasan ve şehadât-ı kazibeden maznun Emecan oğlu Mustafa ve 
Emecan oğlu Mürsel ve Durmuş oğlu Hasan bin Ali’nin muhakeme-i vicahiyeleri icra edildikten ve tarafeynin iddia 
ve müdafaâtı istima’ ve bi’l-cümle evrak-ı dava kıraat edildikten sonra icab-ı keyfiyet lede’l-müzakere: 

Müfteri Emecanoğulları’ndan Hasan’ın mukaddema tatlik etmiş olduğu zevcesi Havva’yı müfteri-i aleyh Şeyh 
Mehmed’in oğlu Mustafa’nın taht-ı nikahına almasından mütevellid Hasan’ın Şeyh Mehmed oğlu hakkında husumet 
peyda eylediği ve bunun ilcasıyla li-garazin bî-cürm olduğunu bildiği halde Şeyh Mehmed hakkında suver-i mebsuta 
dairesinde iftirada bulunmuş olduğu ve Emecan oğlu Mürsel ve Mustafa’nın müfteri Hasan’ın akrabası bulunmaları 
ve Durmuş oğlu Hasan’ın dahi mukaddema Şeyh Mehmed’in yeğeni Ahmed’in keyfiyet-i katlinden dolayı Şeyh 
Mehmed tarafından hakkında dava edilmesi gibi esbab ve sevaikin taht-ı tesirinde Tirebolu İstintak Dairesinden 
iftira-yı vakii teyid eder bir surette şehadât-ı kazibede bulundukları gerek evrak-ı tahkikiye mündericatından ve gerek 
muhakemenin cereyan eden safahatından ve kendilerinin vaki’ ikrar ve itiraflarından anlaşılmakla maznunlardan 
Emecan oğlu Hasan’ın hareketine tevafuk eden Kanun-ı Ceza-yı Umumi’nin 213’üncü [Her kim kuvve-i adliyeye 
veyahut keyfiyeti cihet-i adliyeye tevdie mecbur olan bir memura ihbarname veya şikayetname i’ta ederek bî-cürm 
olduğunu bildiği bir kimseye li-garazin bir cürm isnad eder veyahut o kimse aleyhinde böyle bir cürmün asar ve 
delâil-i maddiyesini tasni’ eylerse isnad eylediği cürmün mahiyetine ve tasni’ eylediği beyyinât ve delâil-i maddiyenin 
derece-i kuvvetine göre bir haftadan üç seneye kadar habs olunur. İsnad olunan cürm mücazât-ı terhibiyeyi müstelzim 
olduğu surette dahi keza beyyinât ve delâil-i maddiyenin ehemmiyetine ve isnadât-ı vakıadan dolayı müfteri-i aleyhin 
tevkifi gibi hürriyet-i şahsiyesini tahdid eden bir halin hudusuna nazaran müfteri hakkında muvakkat kürek cezası 
hükm olunur.] diye muharrer fıkraları mucibince yedi sene müddetle küreğe konulmasına ve diğer maznunlardan 
Emecan oğlu Mürsel ve Emecan oğlu Mustafa bin Emin ve Durmuş oğlu Hasan bin Ali’nin hareketlerine tevafuk 
eden Kanun-ı Ceza-yı Umumi’nin muaddel 207’inci maddesinin [Yemin tahtında şahit veya ehl-i hibre istimaına 
selahiyetdar olan bir memur veya heyet huzurunda ifa-yı şehadet ederken irtikab-ı kizb veya hakikati inkar veyahut 
isticvab olduğu hususât hakkında malumatını külliyen veya kısmen ketm eyleyen kimse üç aydan üç seneye kadar hapis 
ile mücazât olunur.] diye muharrer olan madde-i mezkureye tevfikan her üçünün tarih-i tevkiflerinden bi’l-itibar ikişer 
sene hapislerine ve ancak mahkum-ı merkumûndan Emecan oğlu Mürsel’in müfteri Hasan’ın tesiri altında kaldığından 
ve şehadet-i kazibede bulunduğundan dolayı nedamet-i vicdaniye hasıl ettiği inde’l-muhakeme ikrar ve ifadesi esbab-ı 
muhaffife-i takdiriyeden addedilerek tayin edilmiş olan iki senenin bir senesi bi’t-tenzil kanun-ı mezkurun 47’nci 
maddesi mantukunca bir sene müddetle hapsine ittifak-ı ârâ ile vicahlarında karar verildi. 17/Mayıs/926
 Aza Aza Reis
 Rize Mebusu Gaziayntab Mebusu Afyonkarahisar Mebusu
 Ali Kılınç Ali Ali
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Sıra Numarası : 85
Esas Numarası : 47

Numaralı ve 18/Nisan/926 tarihli karara zeyldir.
Pederine yazdığı bir mektupta bazı tefevvühhatta bulunduğundan dolayı maznunen mahkememize tevdi’ 

olunan Dokuzuncu Kolordu Muhabere Bölüğü efradından Oflu ve 319 tevellüdlü İbrahim oğlu Mehmed Fahri’nin 
bi’l-muhakeme adem-i mesuliyetine ve bakiye-i müddet-i askeriyesinin Adana’daki kıtaattan birinde istihdamı 
suretiyle itmam ettirilmesine karar verilmiş ise de merkumun bedel-i nakdi i’ta edeceği ve şu kadar ki mahkeme kararı 
üzerine bedel-i nakdisinin adem-i kabulü cihetine gidilmekte olduğu bâ-istid’aname vaki’ müracaattan anlaşılmaktadır. 
Merkumun Adana kıtaatında istihdamı mensup olduğu kıta-i sabıkasına sevkinde görülen mehazir dolayısıyla 
karar-gir olmuş bulunmasına binaen bedel-i nakdisinin kabulünde ve bu gibi bedel-i nakdi efradının mecbur ve 
tabi tutuldukları hizmet-i askeriyeyi ifa eylemiş olduğu surette terhisinin icrasında bir mani-i kanuni ve mahzur-ı 
idari mevcut bulunmadığından merkum hakkında ona göre muamele ifası hususunun Müdafaa-i Milliye Vekalet-i 
Celilesine iş’arı zımnında Müddei-i Umumilik Makam-ı Âlisine iblağına 19/Mayıs/926 tarihinde bi’l-ittifak karar 
verildi. 19/Mayıs/926
 Aza Aza Reis
 Rize Mebusu Aydın Mebusu Afyonkarahisar Mebusu
 Ali Reşid Ali

Sıra Numarası : 101
Esas Numarası : 64

Bazı düvel-i ecnebiye âmâl ve hesabına ve Cumhuriyet menafii aleyhine hareket eyledikleri istihbar kılınmasına 
mebni mahkememizce taht-ı zanna alınan Antalya’da konserve fabrikası mümessili Taşlıca Mebus-ı sabıkı Vasfi ve 
Topçu Kaymakamlığından mütekaid Antalya barut bey’iye memuru Şükri ve askeri hesap memurluğundan mütekaid 
İtalya vapur acentasında müstahdem Şevki ve mütekaid zabıtandan Hasan Basri ve ashab-ı araziden Kamuran Beyler 
hakkındaki evrak Müddei-i Umumilik Makam-ı Âlisinin 22/5/926 tarihli iddianamesiyle bi’l-vürud mütalaa ve tedkik 
olunarak icabı müzakere olundu.

Tedkik olunan evrak mündericatına nazaran mumaileyhimin Cumhuriyet menafii aleyhine ve bir devlet-i 
ecnebiye âmâl ve hesabına ve huzur ve sükununu rahnedar kılacak teşkilat ve propaganda ve casusluğa müteallik bir 
güna tertibât ve teşkilat icrasına mücaseretlerine dair delâile dest-res olunamadığı gibi mumaileyhimden Vasfi Bey’in 
ikinci Ordu Müfettişliği tarafından Antalya’ya gönderilen müfettişlik istihbarat zabiti ile temas ettiği ve kendisinin de 
fahriyen istihbarat memurluğunu deruhde edeceğini müfettişliğe iblağ eylediği anlaşılmış olduğundan, vaziyetlerinde 
müstelzim-i mücazat bir hal görülemeyen mumaileyhim haklarında halen takibât-ı kanuniye icrasına mahal olmadığına 
ve nezarette bulunan Vasfi Bey’in serbest bırakılmasına ve hanelerinin taharrisi sırasında elde edilerek irsal kılınan 
evrakın kendilerine iadesine müttefikan karar verildi. 22/Mayıs/926
 Aza Aza Reis
 Rize Mebusu Gaziayntab Mebusu Afyonkarahisar Mebusu
 Ali Kılınç Ali Ali
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Sıra Numarası : 102
Esas Numarası : 67

Bir i’lam ahkamının hîn-i infazında icra ve mal memurlarıyla refakatlerinde bulunan jandarma ve ehl-i vukufun 
vazifelerine bi’l-fiil muhalefet ve mümanaat göstermekle jandarmaları darb ve cerh ve silahlarını ahz ve gasb eyledikleri 
iddiasıyla maznunun aleyhim olup Heyet-i Vekile kararıyla mahkememize tevdi’ olunan Bandırma’nın Soğuklusagir 
karyesinden Muhtar Şakir oğlu Mehmed heyet-i ihtiyariyeden Şaban oğlu Ahmed, Mehmed oğlu Yusuf, Hacı Ahmed 
oğlu Mustafa ve Veli oğlu Mehmed ile rüfeka-yı sairesi haklarındaki evrak-ı dava makam-ı iddianın 67 esas numaralı 
ve 24/Mayıs/926 tarihli iddianamesiyle tevdi’ edilmekle icabı tedkik ve müzakere olundukta:

Maznunun aleyhimin mücaseret eyledikleri ef ’al-i müddea bihadan dolayı haklarında Bandırma Mahkeme-i 
Asliyesince cereyan eden muhakeme neticesinde derecât-ı muhtelifede mahkumiyetlerine karar verilerek verilen 
hükümlerin infaz edildiği de bi’l-muhabere Karesi Cinayet Müddei-i Umumiliği ile Karesi vilayetinden vaki’ iş’arâttan 
müsteban olmakla maznunların aynı cürmlerinden dolayı tekrir-i muhakemelerine cevaz-ı kanuni bulunmadığından, 
makam-ı iddianın talebi vechle haklarında tecdiden takibât-ı kanuniye icrasına mahal olmadığına ve keyfiyetin Karesi 
vilayetine iş’ar kılınmak üzere Müddei-i Umumilik Makam-ı Âlisine iblağına bi’l-ittifak karar verildi. 24/Mayıs/926
 Aza Aza Reis
 Rize Mebusu Gaziayntab Mebusu Afyonkarahisar Mebusu
 Ali Kılınç Ali Ali

Sıra Numarası : 103
Esas Numarası : 21

Müsellah hizmetkarları vasıtasıyla Düzce kazası ve civar kurasında ahali-i mahalliyeye mezalim ve işkence 
icra ve çiftliklerine ika’-ı hasar ve bir kısım köylülerden para taleb ve vermeyenleri katl ile tehdit eyledikleri iddiasıyla 
maznunun aleyhim olup Heyet-i Celile-i Vekilenin 9/Kanunıevvel/341 tarih ve 2865/6128 numaralı kararıyla 
mahkememize tevdiine karar verilen 28-29/Kanunıevvel/341 tarihinde taht-ı tevkife alınan Düzceli Gazizade Kemal 
ve hizmetkarı Vakfıkebirli Ahmed oğlu Hüseyin ve vadi-i firarda bulunan Ordulu Ali haklarındaki evrak Müddei-i 
Umumilik Makam-ı Âlisinin 23/Kanunısani/926 tarih ve 21 esas numarasıyla mahkememize tevdi’ edilmekle icra 
kılınan muhakeme-i vicahiyeleri üzerine tarafeynin iddia ve müdafaâtı istima’ edildikte bi’l-cümle evrak-ı dava yegan 
yegan tedkik ve kıraat edildikten sonra icab-ı keyfiyet müzakere olundukta:

Maznunlardan Düzce’nin Şerefiye mahallesinde mukim bakkal esnafından Gazizade Kemal Efendi’nin 
Yahyalar karyesi civarındaki çiftliğinde istihdam ettiği an-asl Vakfıkebir kazasının Tonya nahiyesinin Barkomanlı 
[Barkozmanlı] karyesinden 317 tevellüdlü Ahmed oğlu Hüseyin ve hal-i firarda bulunan hüviyeti mechul Ordulu Ali 
namlarında iki hizmetkarı vasıtasıyla kura ahalisine nüfuz-ı tagallübünü temin etmek maksadıyla bir kısım köylüyü 
darb ve tehdit ve bir kısmından da hayvanları kendi çiftliğinde iras-ı hasar ettiğinden bahisle ale’l-usul Hükümete 
müracaat etmeyerek zarar ve ziyana mukabil müteaddid defalar para ahz eylemek suretiyle bi’z-zat istifa-yı hakka 
kıyam eylediği ve bazılarının hayvanâtını Belediyeye sevk ederek Hükümet nüfuzundan bi’l-istifade kezalik ceza-yı 
nakdi tarh ettirdiği ve müteaddid evrak-ı dava miyanında maznun-ı merkumun mezruâtının hasarzede olduğuna dair 
keşif varakalarına tesadüf edilmediği cereyani-i muhakemeden ve şahitlerden Kuşçu oğlu Molla Durdu, Mahmud 
oğlu Hasan, Kara Hüseyin zevcesi Hadice ve Hacı Osman damadı Yusuf ve müştekilerin ifadelerinden zabıt ve keşif 
varakaları müfadından ve huzur-ı mahkemede Gazizade Kemal 



184

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı



185

İkinci Dönem Ankara İstiklal Mahkemesi (1925-1927)

ve Ahmed oğlu Hasan’ın müevvelen ikrar ve itiraflarından anlaşılmakla maznunlardan Gazizade Kemal’in temin-i 
menfaati uğrunda köylüyü ribka-yı tegallüb ve esaretinde yaşatmak istediğine dair makasıd-ı mahsusası heyet-i 
hakimece tenevvür etmesine ve diğer maznunun aleyh Ordulu Ali’nin de vadi-i firarda bulunmasına nazaran 
hareket-i vakıalarında esbab-ı müşeddide-i takdiriyenin vücuduyla beraber tevafuk eden Kanun-ı Ceza-yı Umumi’nin 
[130]’uncu maddesi zeylinin [Fıkra-i sanisinde mezkur olan ahvâl-i mehr-i fekki veyahut cebr ve şiddet istimali veya 
tehdid ika’ı suretiyle veyahut müsellehan ve birden ziyade eşhas tarafından icra edilirse hapis cezası altı aydan üç seneye 
kadar temdid olunur.] diye muharrer son fıkrası mucibince Gazizade Kemal’in tarih-i tevkifinden itibaren ve vicahen 
ve Ordulu Ali’nin gıyaben ikişer sene müddetle hapislerine ve Ahmed oğlu Hüseyin’in de Gazizade Kemal’in emri 
altında muvazzaf hizmetkarı bulunması ve arzu-yı vicdanisi hilafına olarak sırf amirine karşı mükellef vaziyeti icabâtına 
tebaiyet istirarında kalması ciheti, esbab-ı muhaffifeden add olunarak hareket-i vakıasına temas eden Kanun-ı Ceza-
yı Umumi’nin [130]’uncu maddesinin birinci zeyli olan [Bir kimse derhal Hükümete müracaata muktedir olduğu 
ahvâlde cebr ve şiddet icrasıyla bi’z-zat istifa-yı hak eylerse bir seneye kadar habs olunur.] diye muharrer fıkra-i ûlâsı 
mucibince tarih-i tevkifinden itibaren bir ay müddetle hapsine ve müddet-i mevkufiyetini ikmal eylemiş olduğundan 
sebeb-i aherle mevkuf değilse ihla-yı sebiline müttefikan ve vicahen karar verildi. 22/Mayıs/926
 Aza Aza Reis
 Rize Mebusu Gaziayntab Mebusu Afyonkarahisar Mebusu
 Ali Kılınç Ali Ali

Sıra Numarası : 104
Esas Numarası : 45

Asker firarisi olup derdest edilen Akdağmadeni’nin Üçkaraağaç karyesinden İsa oğlu Ömer’in firarını teshil ve 
temin maksadıyla rüşvet ahz ve i’ta eylemek maddelerinden maznunun aleyhim olup Vilayet Memurîn-i Muhakemât 
Encümeninden tastir kılınan 4/Şubat/926 tarihli tevkif müzekkereleriyle taht-ı tevkife alınan merkum İsa oğlu Ömer 
ile Maden Jandarma Bölüğü katibi Mustafa oğlu Burhaneddin ve Maden’in Çulhalızir karyesinden bekçi Mehmed 
oğlu Abdullah haklarında Bozok Cinayet Mahkemesince icra kılınan muhakemeleri neticesinde mabihi’l-isnad olan 
cürm-i vakiin İstiklal Mehakimi Kanunu’nun üçüncü maddesinin “V” fıkrasına tevfikan vezaif-i kazaiyemize dahil 
mevadd-ı cürmiyeden görülerek rü’yet-i davanın mahkememize aidiyetine ve evrak-ı mezkurenin de maznunları ile 
birlikte mahkememize tevdiine karar ittihaz edilmesi üzerine evrak-ı davanın maznunlarıyla gönderilmesi üzerine 
Müddei-i Umumilik Makam-ı Âlisinin 16/Mart/926 tarih ve 45 esas numarasıyla dava-yı mezkure mahkememize 
tevdi’ kılınmakla icra kılınan muhakeme-i vicahiyeleri üzerine tarafeynin iddia ve müdafaâtı istima’ edildikte ve bi’l-
cümle evrak-ı dava kıraat edildikten sonra icab-ı keyfiyet lede’l-müzakere: 

Maznunlardan Üçkaraağaç karyesinden Kürdoğulları’ndan İsa oğlu 317 tevellüdlü Ömer’in hizmet-i fiiliye ve 
nizamiye erbabından bulunduğu halde Samsun Sahil Topçu Taburuna esna-yı sevkinde firar etmesi üzerine derdesti 
için takip edildiği zamana müsadif Olukorta? karyesinden zatü’z-zevc bir kadını iğfal eyleyip kaçıracağı esnada derdest 
edilmesinden ve cürm-i vakiden dolayı Maden Mahkeme-i Asliye Ceza Dairesince üç mah hapse mahkum olup hükm-i 
mezkurun infazından sonra Maden Ahz-ı Asker Şubesince mahall-i mürettebi bulunan kıtasına sevk olunurken tekrar 
firar etmesi üzerine derdesti zımnında yapılan şiddetli takibât neticesinde Karaağaç’ın Orta karyesinde derdest ve 
Maden Ahz-ı Asker Şubesine teslim edilmek üzere Aşağısulucalı [Aşağıçulhalı] karyesi bekçisi Molla Mehmed oğlu 
Abdullah’a teslimen Maden Jandarma Bölüğüne i’zam edilip Jandarma Bölüğü Başçavuşu Mustafa oğlu Burhaneddin’e 
ilmühaber 
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mukabilinde teslim eyledikten sonra her üçünün aralarında firari Ömer’in şubeye teslim edilmeyip salıverilmesi için 
elli lira rüşvet verip almak suretiyle pazarlık icra edilmiş ve firarinin üzerinde mevcut bulunan bir altın lira ile iki 
aded yüz kuruşluk evrak-ı nakdiyeyi peşin olarak bekçi Abdullah yediyle jandarma Burhaneddin Çavuş aldıktan ve 
bakiyesinin az bir müddet zarfında getirilip verilmesi temin edildikten sonra maznunun aleyh Ömer’in tekrar firarına 
sebebiyet verildiği ve vakadan bir müddet sonra cereyan-ı halden haberdar olmayan kuranın heyet-i ihtiyariyesi sene 
başı olmak hasebiyle Maden Ahz-ı Asker Şubesinde muayene raporu vermekte iken firari Ömer’in nerede olduğunun 
şubesi tarafından sorulması üzerine jandarmalarla birlikte gönderildiğini beyan etmeleri üzerine yapılan tahkikat 
neticesinde firari Ömer’in maznun bekçi Abdullah ve jandarma Haşim ve şahit jandarma Mehmed ve jandarma 
Çavuş Fuad ve maznun Burhaneddin Çavuş’un evrak-ı tahkikiyede alınan ifadelerinde güzeran eden ahvâli aynen 
ifade eylemeleri ve bekçi Abdullah’ın, Ömer’in hanesine giderek bakiye kalan paranın Başçavuş’a verilmek üzere taleb 
etmesi ve her ikisi Ömer’in ineğini satmaya teşebbüs etmeleri ve ineğin satılması üzerine Abdullah’ın Ömer’e [Parayı 
nereden bulursan bul parayı Çavuş’a götüreceğim demesi üzerine] Ömer’in de köylere bazı kimselerden, para tedarik 
ederek Abdullah’a teslim eylediği ve Jandarma Çavuşu Mustafa oğlu Burhaneddin mütebaki para için Ömer’e bir 
kaç defa Abdullah’ı gönderdiği maru’z-zikr şahitlerin şehadâtıyla ve gerek raşi asker firarisi Ömer’in ve Abdullah’ın 
ve Burhaneddin Çavuş’un huzur-ı mahkemede tayian vaki’ olan ikrar ve itiraflarından ve zabıt varakası müfadından 
anlaşılmakla hareketlerine tevafuk eden İstiklal Mehakimi Kanunu’nun üçüncü maddesinin [Muvazzaf ve gönlüyle 
hizmet-i askeriyeye dahil olup da firar edenler ve firara sebebiyet verenler ve firari ihfa, iaşe ve ilbas edenler hakkında 
Ceza Kanunnamesi’yle Askeri Kavanînde bazı cezayi hüküm ve esbab-ı muhaffife ve müşeddidede mevcut olduğu 
takdirde yalnız bu fıkradaki ceraime münhasır olmak üzere tesbit edeceği diğer güna mukarrerâtı ittihaz eylemek] 
diye muharrer (A) fıkrası mucibince İsa oğlu Ömer, jandarma Mustafa oğlu Burhaneddin’in onar sene müddetle 
hapislerine ve paranın alınıp verilmesinde vesatet eylemek suretiyle cürm-i vaki’ de fer’an zî-medhal bekçi Mehmed 
oğlu Abdullah’ın hareketine tevafuk eden Kanun-ı Ceza’nın (45)’inci maddesinin [Ahvâl-ı sairede asıl cinayet veya 
cünha için muayyen olan cezanın südüsünden sülüsüne kadar tenzil olunur] diye muharrer fıkrası delaletiyle ve madde-i 
mezkure mucibince ceza-yı aslisi olan on senenin sülüsü bi’t-tenzil altı sene sekiz mah müddetle hapsine ve ancak 
kendisinin jandarma çavuşu maznun Mustafa oğlu Burhaneddin’in tesiri altında kalarak cürm-i vakiin ledünniyatına 
vakıf olmayarak irtikab etmekle huzur-ı mahkemede bu vadide ikrar-ı cürm eylemesi ve henüz yeni bekçi tayin edilmesi 
ve bekçilik vezaifini layıkıyla ve tamamen bilmemesi hususatı hakkında esbab-ı muhaffife-i takdiriyeden add olunarak 
Kanun-ı Ceza-yı Umumi’nin (47)’inci maddesinin [Cürm, cünha kabilinden olduğu mahkeme mücazât-ı te’dibiyenin 
hadd-i asgarisine kadar hükm edebilir] diye muharrer son fıkrası mucibince tarih-i tevkifinden itibaren tayin edilen 
cezanın bi’t-tenzil iki sene müddetle hapsine ve maznunların haklarında verilen işbu kararın bir ibret-i müessire olmak 
üzere Türkiye Cumhuriyeti dahilinde mevcut bi’l-umum jandarma şuabâtına tamim ettirilmesi hususunun Umum 
Jandarma Kumandanlığına iblağının temini zımnında Müddei-i Umumilik Makam-ı Âlisine müzekkere tastirine 
müttefikan ve vicahen 22/Mayıs/926 tarihinde karar verildi. 22/Mayıs/926

 Aza Aza Reis
 Rize Mebusu Gaziayntab Mebusu Afyonkarahisar Mebusu
 Ali Kılınç Ali Ali
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Sıra Numarası : 105
Esas Numarası : 184/341

31-1/Haziran/341 tarihine müsadif Pazartesi gecesi Aziziye kazasının Demircili karyesinden İsa oğlu Osman 
ve validesi Fatıma’nın müsellehan hanesini basarak suret-i cebriyede nukûdunu gasb ve kendilerini katle teşebbüs 
ve Kaldırım karyesinden Yarım oğlu Ömer Ağa’nın hanesinden eşyalarını sirkat ve kendilerini derdest etmek üzere 
takip eden jandarma müfrezesine silah istimal ederek müfreze efradından süvari jandarma Süleyman oğlu Hasan’ı 
katl etmekle maznunun aleyh olup 20/Temmuz/341 tarihinde Aziziye kazasında Akşehir’e jandarma muhafazasında 
diğer rüfekasıyla sevk olunurken jandarmanın silahını ahz ile firar eden ve vadi-i firarda bulunan ve gıyaben icra 
kılınan muhakemesinde 10/1/926 tarihinde Kanun-ı Ceza’nın kırk beşinci maddesi delaletiyle [219]’uncu maddenin 
zeyline tevfikan idamına karar verilen ve 13/Nisan/926 tarihinde derdest olunarak mahkememize sevk olunan 
Akşehir’in Çeltik karyesinden ve şaki Ali Çavuş rüfekasından Ömer oğlu Kınaz Ali’nin Usul-i Muhakemât-ı Cezaiye 
Kanunu’nun [382]’nci maddesine tevfikan vicahen icra kılınan muhakemesi neticesinde: Maznun-ı merkumun diğer 
rüfekasıyla uzun müddetten beri hal-i şekavette bulunarak Demircili karyesinden İsa oğlu Osman ve validesi Fatıma’nın 
müsellehan hanesini basarak nukûd-ı malumesini ve Ömer Ağa’nın hanesinden de eşyalarını gasb ve sirkat eylediği ve 
derdestlerinde jandarmaların silahını ahz ve gasb ederek firar eylediği müddeilerin Kınaz Ali’yi şahsen tayin eylemeleri 
ve istima’ kılınan hukuk-ı umumiye şuhûdunun ale’d-derecat ihbarâtına munzam zabıt varakaları mündericatı ve 
huzur-ı mahkemede kısmen ve müevvelen vaki’ itirafâtı gibi delâil ile sabit olmuş ve yalnız jandarma Hasan’ın katli 
ile neticelenen müsademede bulunup bulunmadığı taayyün edememiş olduğundan taaddüd-i fiili ve firarı hakkında 
sebeb-i şiddet addiyle hareketine tevafuk eden Ceza Kanunu’nun [219]’uncu maddesinin “müsellah oldukları halde 
dağlara, kırlara çıkarak rast geldikleri kimseleri tutup soymak fazihasını irtikab eden eşhas ki kutta’-ı tarik tesmiye 
olunurlar. Bu makule hal ve sıfatlarına, derece-i şekavetlerine göre beş seneden ekall olmamak üzere muvakkatan ...... 
küreğe konulurlar.” diye muharrer olan zeylin fıkra-i ulasına tevfikan ve bidayet-i tevkifi olan 13/Nisan/926 tarihinden 
itibaren on beş sene müddetle küreğe konulmasına 26/Mayıs/926 tarihinde bi’l-ittifak karar verildi. 26/Mayıs/926
 Aza Aza Reis
 Aydın Mebusu Gaziayntab Mebusu Afyonkarahisar Mebusu
 Reşid Kılınç Ali Ali

Sıra Numarası : 106
Esas Numarası : 66

Şekavet ve saire ef ’alinden on beşe sene küreğe mahkum olup müddet-i cezaiyesini Adana Hapishanesinde 
imrar etmek üzere mahfuzan sevk edilen Osmaniye’nin Toprakkale karyesinden İçbek nam-ı diğeri İbrahim oğlu 
Yusuf ’un firarına sebebiyet verdikleri iddiasıyla maznunun aleyhima ve 22/Mayıs/926 tarihinde taht-ı tevkife alınan 
Ankara Jandarma Alayı efradından Zirli ve 319 tevellüdlü Sefer oğlu Halil ve Niğdeli 319 tevellüdlü Tahsin oğlu 
Ahmed haklarında icra kılınan muhakeme neticesinde:

Def ’-i hacet edeceğinden bahisle trenin abdesthanesine giren mahkum merkum Yusuf ’un kendisini pencereden 
atmak suretiyle firar eylediği jandarma Halil ile Ahmed’in de merkumun kelepçesini çözerek muhafazasında kayıtsızlık 
ve teseyyüb gösterdikleri evrak-ı tahkikiye-i ibtidaiye ve müteferriâtı mündericatı ve maznun-ı merkumânın huzur-ı 
mahkemede sarahaten vaki’ itirafâtı ile anlaşıldığından hareketlerine tevafuk eden Ceza Kanunu’nun [117]’nci 
maddesinin “Her ne suretle olursa olsun Hükümet tarafından ahz ve tevkif olunan eşhasın firarı
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vukuunda bunların nakil ve îsaline memur olan zabıtan ve neferât ve mübaşirler ve bunların mahbeslerde muhafazalarına 
memur olan karakol ve hapisçi ve zindancı ve nöbetçi ve kapıcı ve bunlar gibi memurlar hilaf-ı usul ve nizam kayıtsızlık 
ve teseyyüb ederek erbab-ı cinayetin firarı vuku’ bulursa ol suretle hareketleri zuhura gelenler bir haftadan iki aya kadar 
habs olunur” diye muharrer olan fıkra-i ûlâsına tevfikan bidayet-i tarih-i tevkiflerinden itibaren merkumân Halil ve 
Ahmed’in ikişer mah müddetle hapislerine 26/Mayıs/926 tarihinde vicahen ve bi’l-ittifak karar verildi. 26/Mayıs/926
 Aza Aza Reis
 Aydın Mebusu Gaziayntab Mebusu Afyonkarahisar Mebusu
 Reşid Kılınç Ali Ali

Sıra Numarası : 107
Esas Numarası : 68

Altı yedi seneden beri Ankara’da ikamet edip serseri bir hayat geçirerek bu müddet zarfında milletin menfaat-ı 
umumiyesine taalluk eden bir hizmeti mesbuk olmadığı halde memleketin nizam-ı ictimaisini haleldar edecek bir 
surette Komunizm efkarıyla meşbu’ ve bu vadide fırka teşkil ve gazete neşr etmiş olan ve Rus Sefarethanesinden para 
mukabilinde kezalik Komunizm propagandası yaptığı sabit olan ve mukaddema muhalif-i kanun ef ’al ve harekâtından 
dolayı birkaç defa mahkum bulunduğu halde ıslah-ı nefs etmeyerek son zamanlarda bazı Musevileri tehdit ve ihafe 
ile para taleb eden ve İstanbul trenlerine giderek yolcuları tarassud ettiği iş’ar olunan ve binaen aleyh inzibat ve 
emniyet-i memlekete tehlike iras edecek bir surette hareketi meşhud olan ve 21/Mayıs/926 tarihinde taht-ı tevkife 
alınan Komünist Hilmi bin Yusuf ’un icra kılınan muhakemesi neticesinde: Hareket-i vakıası Kanun-ı Ceza’nın “Her 
kim meydan ve esvakda ve mecma’-ı nass olan mahallerde gerek nutuk irad ederek ve gerek yafta yapıştırarak veyahut 
matbu’ varaka neşr eyleyerek ahali ve sekeneyi işbu fiilde beyan olunan cinayetleri işlemeye doğrudan doğruya teşvik 
ederse ol cinayetlerin fiilen mürtekibi gibi mücazât olunur. Fakat zikr olunan teşvikâtın bir güna eser-i fiilisi zuhur 
etmezse muvakkat nefy cezasıyla mücazât olunur.” diye muharrer bulunan “64”üncü maddesinin son fıkrasına mutabık 
ef ’alden bulunmuş olduğundan Edirne’ye üç sene muvakkatan nefyine ittifak-ı ârâ ile karar verildi. 30/Mayıs/926
 Aza Aza Reis
 Aydın Mebusu Gaziayntab Mebusu Afyonkarahisar Mebusu
 Reşid Kılınç Ali Ali
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Sıra Numarası : 108
Esas Numarası : 63

Dini siyasete alet ittihaz ederek kavlen Cumhuriyet aleyhinde hıyanet-i vataniyede bulunmak iddiasıyla 
maznunun aleyh olup 3/Nisan/926 tarihinde taht-ı tevkife alınan Muğla vilayetinin Kozağaç karyesi hatibi İsmail 
oğlu Mustafa Ali Hoca hakkında icra kılınan muhakeme neticesinde: 

Hakkında isnad olunan ef ’ale mücaseretine dair kanaat-bahş-ı vicdan olacak bir güna delâil-i kanuniyeye dest-
res olunamadığından 12/Haziran/926 tarihinde müttefikan beraetine karar verildi. 12/Haziran/926
 Aza Aza Reis
 Aydın Mebusu Gaziayntab Mebusu Afyonkarahisar Mebusu
 Reşid Kılınç Ali Ali

Sıra Numarası : 109
Esas Numarası : 34

Senelerden beri İzmit ve havalisinde icra-yı şekavetle huzur ve sükun-ı ammeyi ihlal eylediği iddiasıyla maznunun 
aleyh olup Heyet-i Celile-i Vekilenin / / tarihli kararnamesiyle beray-ı muhakeme mahkememize tevdi’ olunan ve 
İzmit Müstantikliğinin 17/Ağustos/341 tarihli gayr-ı muvakkat tevkif müzekkeresiyle taht-ı tevkife alınmış bulunan 
an-asl Elbasanlı olup Değirmendere karyesinde mukim eşkiya-yı meşhureden İbrahim oğlu Arnavud Haydar’ın ol 
babdaki kararnameye tevfikan İzmit Cinayet Mahkemesinde mevcut evrak-ı dava dosyaları da aidiyet kararıyla irsal 
kılınması üzerine icra kılınan muhakemesi neticesinde:

Maznun-ı merkumun 335 senesi Haziranı zarfında Ereğli karyesinde rüfekasından Gonca karyesi korucusu 
Arnavud Mahmud, Ulaçlı karyesinde mukim Arnavud Ramazan ile müsellehan basarak Beyaz Ahmed ve rüfekasının 
hanelerinden tüfenklerini ahz ve gasbdan maznunen ve gıyaben üçer sene ve sene-i mezkure Teşrinsanisinin altıncı 
günü Karamürsel’in Uzundere karyesini kezalik refiki Arnavud Ramazan ile müsellehan basarak Melekan oğlu 
Şaban ve rüfekasından cebren para taleb ve Ömer oğlu Hasan’ın hanesine bi’d-duhul cebren para taleb ve merkumun 
mahdumu jandarma Ali’nin beylik mavzerini ahz ve gasbdan kezalik gıyaben üçer sene küreğe mahkum bulunduğu 
ve sene-i mezkure Ağustosunun dokuzuncu ve onuncu günleri hüviyetleri evrak miyanında muharrer rüfekasından 
Arnavud Mahmud, Ali Çavuş, Ömer, Büyük Kazım, Küçük Kazım nam eşhasla müsellehan Saraylı karyesini basarak 
öteden beri ve aralarında mevcut husumet ve münaferete binaen karye-i mezkureden Nimoğulları’ndan Hüseyin ile 
Mustafa’yı pusuya düşürmek ve ertesi günü de kezalik baskın icrası ve istimal-i silah eylemek suretiyle Haşim, Ömer 
nam şahısları taammüden katl eyledikleri ve merkum İbrahim oğlu Haydar’ın rüfekasından Feyzi, Süleyman, İsmail, 
Kara Emin, Laz Osman oğlu Mustafa, Ragım oğlu Sadık, Cemal oğlu Musa, Ramazan oğlu Raşid, Ahmed oğlu 
Hüseyin İsmail, Ramazan oğlu Beşir, Haydar oğlu Yaşar, Ali oğlu Mehmed ile teşkil eyledikleri çete ile Değirmendere 
ve havalisinde İngilizler hesabına çalışarak Karamürsel civarında mütehaşşid Gökbayrak Taburunu tenkil etmek 
maksadıyla müsademâtta bulunarak müfreze-i milliye efradından beş kişinin şehadetine sebebiyet ve bir müddet sonra 
da çetesiyle Saraylı karyesini müsellehan basarak Laz Mustafa, Ahmed oğlu Hüsni, Mehmed ve Hasan Efendileri 
bila-sebep mavzerle cerh ve katl ve Halil’i cerh eyledikleri ve 338 senesi zarfında Mekteb-i Mülkiye Müdürü Süreyya 
Bey’in Acıbadem’deki köşkünü Masatlı Mustafa oğlu Sadık ve malumü’l-esami iki rüfekasıyla müsellehan basarak 
işkence icrası suretiyle mumaileyhin nukûd ve zî-kıymet eşyalarını ahz ve gasb ve saire maddelerinden Yirmi Dördüncü 
Fırka Divan-ı Harbince bi’l-muhakeme Haydar, Feyzi, Süleyman, İsmail, Kara Emin, Laz Mustafa’nın gıyaplarında 
diğerlerinin vicahlarında olmak üzere idamlarına ve Hasan oğlu Süleyman, Osman oğlu Adem ve Mustafa oğlu Sadık’ın 
merkum Haydar’la maan Süreyya Bey’in köşkünü bastıkları cihetle bu cihetten ait olduğu Mahkeme-i Nizamiyeye 
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tevdiine karar verildiği hıyanet-i harbiye mevaddının ilan edilen Aff-ı Umumiye dahil mevadd-ı cürmiyeden olduğu 
cihetle ceraim-i cinaiye-i saireden dolayı maznun-ı merkumûn haklarındaki bi’l-umum evrakın İzmit Mahkemesine 
tevdi’ olunduğu ve merkumûndan Haydar’ın firari rüfekasından Beşir Harmuşe ve Feyzi ile birlikte ve 341 senesi 
Haziranı zarfında İzmit’in Uzunbey karyesinden Hoca Şevki ve Ali Bey’le diğer rüfekasına tehdit mektubu irsaliyle 450 
lira ve sene-i mezkure Temmuzu zarfında da Solaklar karyesinden Ahmed Çavuş ve validesi Şehime’nin müsellehan 
yollarını kat’ ve ölümle tehdit ederek 339 lira ve bir beşi birlik altın fidye-i necat ahz eyledikleri ve Uzuntarla nahiyesinin 
Mahmudiye karyesinden çoban Mehmed Ağa’ya Turnaoğlu Çiftliği’ndende mukim ve merkum Mehmed Ağa’nın 
çobanı Emin oğlu Nuri ile fidye-i necat talebini havi tehdit mektubu irsal eyledikleri tahkikat-ı ibtidaiye ve istintakiyede 
ifadeleri mazbut mağdurların hasr-ı iddiaları ve şuhûdun muhallefen vaki’ şehadetleri zabıt ve keşif varakaları ve 
evrak-ı müteferriası meal ve mündericatları ve hazır bi’l-muhakeme maznun Arnavud Haydar’ın kısmen ve tayian 
vaki’ ikrarı delaletleriyle vasıl-ı mertebe-i sübut olmuş olduğundan şekavet-i müstemirre ashabından merkumûndan 
Haydar hakkında vicahen ve firari Beşir Harmuşe ile Feyzi’nin gıyaben Kanun-ı Ceza’nın 219’uncu maddesi zeylinin 
[Müsellah oldukları halde dağlara, kırlara çıkarak rast geldikleri kimseleri tutup soymak fazihasını irtikab eden eşhas 
ki kutta’-i tarik tesmiye olunurlar. Bu makule hal ve sıfatlarına, derece-i şekavetlerine göre beş seneden ekall olmamak 
üzere muvakkatan ve bu cinayette sabıkalı ve şekavet-i müstemirre ashabından olanlar müebbeden küreğe konulurlar 
ve bu cinayette mükerrer olanlar veyahut tuttukları eşhasa işkence ve gaddarane surette eziyet edenler ve bu yolda 
adam öldürmüş bulunanlar idam olunur.] diye muharrer son fıkrasına tevfikan idamlarına; ve yalnız işbu kat’-ı tarik ve 
fidye-i necat ahz ve gasbından maznunun aleyhim ve 23/Ağustos/341 tarihinde İzmit müstantikliğince taht-ı tevkife 
alınarak 26/Ağustos/341 tarihinde haklarındaki tevkif emirleri istirdad olunan İbrahim oğlu Niyazi, Küçük Kazım ve 
gayr-ı mevkuf Beşir Doka, Necati, Yusuf, Musa, Hazım, Arab Yaşar ve kezalik tehdit mektubunu götürmek suretiyle 
fer’an medhaldar olmakla maznun çoban Nuri’nin işbu ceraim-i ahirede medhal ve müşareketleri anlaşılamadığından 
yalnız bu cihetten gıyaben beraetlerine ve ef ’al ve ceraim-i cinaiye-i muharrerede gerek aslen ve gerek fer’an medhaldar 
olan diğer maznunun aleyhim haklarındaki davanın tefriki ile maznunları hakkında mahall-i ika’-ı cürm olan İzmit 
Cinayet Mahkemesince kemakan takibât-ı kanuniyenin ifası zımnında bütün evrak-ı dava dosyalarının mahall-i 
mezkur cinayet mahkemesine tevdiine bi’l-ittifak karar verildi. 13/Haziran/926
 Aza Aza Reis
 Aydın Mebusu Gaziayntab Mebusu Afyonkarahisar Mebusu
 Reşid Kılınç Ali Ali

Sıra Numarası : 110
Esas Numarası : 49

Mardiros Barsamyan namında firari bir Ermeni’nin İstanbul’a kaçak suretle idhaline delalet ve rüşvet ahz 
eylemekle maznunun aleyhim olup 19/1/926 tarihinde İstanbul Polis Müdüriyetince taht-ı nezarete alınan İstanbul 
Polis Müdüriyeti Beşinci Şubede müstahdem 1388 numarada mukayyed polis memuru Daniş ve 378 numarada 
mukayyed polis memuru Faik ve Kadıköy’de Moda Caddesinde Rızapaşa sokağında mukim Kuyumcu Karnik veled-i 
Nikogos Hazaryan ve Beyoğlu’nda Şerbethane sokağında 21 numaralı hanede mukim Emincamii mahallesi muhtarı 
Agob veled-i Minas Macaryan ve Beyoğlu’nda Aynalıçeşme’de Samancı sokağında 11 numaralı hanede 
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mukim komisyoncu Aram veled-i Oskiya Matosyan ve bunların tavassutuyla İstanbul’a girmeye muvaffak olan 
Mardiros Barsamyan haklarında icra kılınan muhakeme-i vicahiyelerinde: Tahkikat-ı ibtidaiyeden ve cereyan eden 
muhakemeden hasıl olan netayice nazaran Yunanistan’da doktor Natsen’den aldığı bir Yunan lesepasesiyle transit 
olarak Romanya’nın İmparator Trayan vapuruyla Romanya’ya geçmekte iken vapurun yandan hareketi esnasında 11/
Teşrinisani/341 Çarşamba günü karaya çıkmaya muvaffak olan Mardiros Barsamyan namındaki Ermeni’nin 339 senesi 
Şubatında İtalya lesepasesiyle İstanbul’dan firar etmiş olduğu ve İstanbul’a avdeti için Çarşıyıkebirde kuyumculuk 
yapan eniştesi Karnik’in Hazaryan ile Beyoğlu’nda Emincamii mahallesi muhtarı Agob Macaryan ve komisyoncu 
Aram Matosyan ve Beşinci Şube kontrolünde müstahdem polis memuru Daniş ve merkum Mardiros’un firarı anında 
vapurda nokta vazifesini ifa eden sabık polis memurlarından 378 numaralı Faik Efendilerin tertib ettikleri plan 
dairesinde ve malumatları tahtında karaya çıkarıldığı ve Agob tarafından evvelce karnından ahz olunan elli liradan 
başka Mardiros’un çıktığı gün Karnik’in Agob’a i’ta eylediği 235 lira paradan iki yüz lirasını polis Daniş Efendi ile 
komisyoncu Aram arasında evvelce yapılan pazarlık vechle Mardiros karaya çıkarıldıktan sonra Aram yediyle Daniş 
Efendi’ye te’diye eylediği ve otuz beş liranın Aram tarafından alıkonulduğu merkumândan Aram, Mardiros, Karnik 
ve Agob’un ale’d-derecat sarahaten ve müevvelen vuku’ bulan beyanât ve itirafâtı ile sabit olmakta bulunmasına ve 
polis memuru Faik ve Daniş Efendilerin diğer maznunlarla muhakemede yapılan muvacehelerde mumaileyh Daniş 
Efendi’nin işbu meseleden iki yüz lira rüşvet alarak vazifesini su-i istimal eylediği ve işbu rüşvet mukabilinde Heyet-i 
Celile-i Vekile kararıyla tanzim olunan 2/Temmuz/341-925 tarihli seyr-i sefer talimatnamesi ahkamına muhalif olarak 
firari Ermeni Mardiros’un da şehre duhulüne müsaade eylediği gerek evrak-ı tahkikiyeden ve gerek kendilerinin 
huzur-ı mahkemede müevvelen vaki’ olan ikrar ve itiraflarından ve maznun-ı merkumûndan Aram Matosyan’ın 
bundan iki sene evvel yine sahte pasaport tedarik etmek suretiyle Pangaltı’da kuyumculukla meşgul Kigork veled-i 
Kirkor’u nam şahsı askerlikten kaçırmak maksadıyla Paris’e gönderdiği İstanbul Müstantikliğinin 20/Mayıs/926 
tarih ve 208 numaralı aidiyet kararıyla mahkememize tevdi’ kılınan evrak-ı istintakiyenin maal ve mündericatından 
anlaşılmakta bulunmasına binaen maznun-ı merkumûndan polis memuru Niyazi oğlu Daniş ve Şükri oğlu Faik 
Efendilerin hareketlerine tevafuk eden Kanun-ı Ceza-yı Umumi’nin 67’nci maddesinin [Hükkamın ve ale’l-ıtlak 
vezaif ve hidemât-ı resmiyeyi deruhde eyleyen bi’l-cümle memurînin ve müntehab ve mansup bi’l-cümle mecalis-i 
resmiye azasının ve efrad-ı nasstan olup da hüküm ve ehl-i hibre gibi bir vazife-i resmiye ile mükellef bulunan eşhasın 
ve dava vekillerinin kanunen ve nizamen yapmağa mecbur olduğu şeyi yapmak veya yapmamak veya yapmamaya 
mecbur olduğu şeyi yapmak veya yapmamak için ahz eyledikleri akçe ve hediye namıyla aldıkları eşya ve temin ettikleri 
sair menafi’ rüşvet olduğu gibi bu maksada mebni dûn veya ziyade bahaya iştira ve bey’ ettikleri emval ve emlakin 
kıymet-i hakikiyesiyle semen-i müsemma beynindeki fark-ı fahiş dahi rüşvettir] diye muharrer fıkarât delaletiyle 
kanun-ı mezkurun 68’inci maddesinin [Mürteşiden aldığı para iki kat olarak istirdad veya taahhür olunan nukûd ve 
menafiin bir misli ceza-yı nakdi olarak ahz olunduktan sonra muvakkatan kale-bend edilir ve ifa eylediği muamele 
bir hakkın ihlalini mucib olmuş ise kale-bendlik cezası beş seneden ekall olamaz] diye muharrer maddesi mucibince 
Niyazi oğlu Daniş’in yedi ve Şükri oğlu Faik’in 5 sene müddetle kale-bend edilmesine ve müddet-i mahkumelerini 
Kayseri Hapishanesinde ikmalleriyle ve kendilerine beynlerinde taksim olmak üzere rüşvet olarak verilmiş olan iki yüz 
liranın madde-i mezkur mucibince iki misli olan dört yüz lira ceza-yı nakdilerin beş misline iblağı hakkında kanun 
mucibince iki bin liraya iblağıyla kendilerinden ahzına ve veremedikleri takdirde Kanun-ı Ceza’nın 37’nci maddesi 
mucibince beher yüz yirmi beş kuruş için bir gün hesabıyla bir seneyi tecavüz etmemek üzere hapislerine ve kanun-ı 
mezkurun 39’uncu maddesi mucibince müebbeden memuriyetten tardlarına ve diğer maznun Agob veled-i Minas ve 
Karnik Hazaryan,
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Aram Matosyan’ın hareketlerine tevafuk eden Kanun-ı Ceza-yı Umumi’nin 45’inci maddesinin [Eşhas-ı müteaddide 
bir cinayet veya cünhayı müttehiden ika’ eder veyahut ef ’al-i müteaddideden mürekkeb olan bir cinayet veya cünhada 
bir takım eşhastan her biri cürmün husulü maksadıyla ef ’al-i mezbureden birini veya bir kaçını icra eylerse eşhas-ı 
mezkureye hemfiil denilir ve cümlesi fail-i müstakil gibi mücazât olunur] diye muharrer birinci fıkrası delaletiyle 
kanun-ı mezkurun 69’uncu [Raşiden vermiş veya taahhüd etmiş olduğu meblağ ceza-yı nakdi olarak ahz ve bu rüşveti 
ihlal-i hak için verdiği sabit olursa muvakkatan kale-bend edilir.] diye muharrer maddesi mucibince Agob veled-i 
Minas’ın dört Aram Tomasyan’ın üç Karnik Hazaryan’ın beş sene müddetle kale-bend edilmelerine ve müddet-i 
mahkumelerini Yozgad Hapishanesinde ikmallerine ve rüşvet olarak vermiş oldukları iki yüz liranın beş misline 
iblağıyla kendilerinden bin lira ahzına veremedikleri takdirde kanun-ı mezkurun 37’nci maddesi mucibince beher 
yüz yirmi beş kuruş için bir gün hesabıyla bir seneyi tecavüz etmemek üzere hapislerine ve maznunlardan Mardiros 
Barsamyan’ın da hareketine tevafuk eden seyr-i sefer talimatnamesinin mevadd-ı mahsusasına tevfikan hudud-ı millî 
haricine ihracına müttefikan 14/Haziran/926 tarihinde karar verildi. 14/Haziran/1926
 Aza Aza Reis
 Rize Mebusu Aydın Mebusu Afyonkarahisar Mebusu
 Ali Reşid Ali

Sıra Numarası : 111
Esas Numarası : 69

İzmir Su-i kasdı
Sene-i hazıra Haziranının on yedinci Çarşamba günü İzmir’e muvasalatları mukarrer bulunan Reis-i Cumhur 

Hazretlerine ibtidaen ve müctemian su-i kasd icra ve müteakiben İcra Vekilleri Heyetini ıskat suretiyle Hükümeti 
taklib eylemek üzere hafiyen ictima’ eyledikleri ve bu makâsıdın temini için ittifak-ı hafi teşkil ve silah ve bomba ve 
para tedarik ederek su-i kasd sahasında faaliyete geçtikleri iddiasıyla maznunun aleyhim bulunan ve siyasi su-i kasd ile 
başlayıp İcra Vekilleri Heyetini ıskat ve taklib-i Hükümetle nihayet bulacak bir şekilde tertib ve ihzar olunan ef ’al-i 
mezkurenin cinai cürm-i meşhud i’dadına dahil olması itibarıyla mahkememizce müttehaz karara binaen muhtelif 
tarihlerde taht-ı tevkife alınan İzmit Mebusu Şükri, Eskişehir Mebusu Arif, Saruhan Mebusu Abidin, Sivas Mebusu 
Halis Turgud, İstanbul Mebusu İsmail Canbolat Beylerle Erzurum Mebusu Rüşdi, Edirne Mebusu Cafer Tayyar, 
Ankara Mebusu Ali Fuad, İstanbul Mebusu Refet ve Kazım Karabekir Paşalarla Erzurum Mebusu Münir Hüsrev, 
Tokad Mebusu Bekir Sami, Erzincan Mebusu Sabit, Dersim Mebusu Feridun Fikri, Afyonkarahisar Mebusu Kamil, 
Gümüşhane Mebusu Zeki, Burusa Mebusu Necati, Mersin Mebusu Besim, Ordu Mebusu Faik, Erzurum Mebusu 
Halet Beylerin ve sabık Lazistan Mebusu Ziya Hurşid, Atina kazasının Tamiko [Lamko] karyesinden Laz İsmail, 
Batum’un Ağara karyesinden Gürcü Yusuf ve Baytar Miralaylığından mütekaid Rasim, Sarı Efe namıyla maruf Edib 
ve refiki Çopur Hilmi, ihtiyat zabiti Bahaeddin ve bahçıvan İdris ve Şahin Çavuş ve tüccardan Torbalılı Emin Efendiler 
ve Isparta Mebus-ı sabıkı Cemal Paşa, sabık Erzurum Mebusu Necati, sabık Mersin Mebusu Selahaddin, sabık Canik 
Mebusu Ahmed Nafiz, sabık Sivas Mebusu Kara Vasıf ve Erzurum Mebus-ı sabıkı Hüseyin Avni, esbak Maliye Nazırı 
Cavid ve sabık Trabzon Mebusu Hafız Mehmed Bey ve yeğeni Sürmeneli Vahab ve kayıkçı 
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Sürmeneli Keleş Mehmed ve Trabzonlu Nimet Naciye Hanım’ın vicahlarında ve tagayyüb ederek hal-i firarda bulunan 
iaşeci Kara Kemal, Ankara vali-i sabıkı Abdulkadir Beylerle, Avrupa’da bulunup davet ve tebligat-ı kanuniyeye adem-i 
icabette bulunan İstanbul Mebusları Rauf ve Adnan ve İzmir Vali-i esbakı Rahmi Beylerin gıyablarında ariz ve amik 
tahkikât ve muhakemât icra kılınmıştır. Bu tahkikât ve muhakemâtın netayicine nazaran isimleri zikr edilen maznunun 
aleyhimûn miyanında siyasi ve hafi bir komite halinde takriben bir seneden beri muhtelif zaman ve mekanda ber-
tasmim ittihaz etmiş oldukları cinai bir kararla gaye ve hedefleri olan İcra Vekilleri Heyetini ıskat ve taklib-i hükümet 
fiilinde medhal ve müşareketleri olanların vaziyet-i cürmiyeleri ve mutasavver cinayâtın tarz-ı tertib ve şekl-i idaresi 
ve ceraim-i vakıada her birerlerinin medhal ve irtibatları zikr ve tadad ve mücrimiyetleri tezahür ve tebeyyün eden 
eşhas ve zevat üzerinde her türlü şek şüpheden âri kanaat-ı vicdaniyeyi temin ve tevlid eden esbab ve delâil-i kanuniye 
ile mücrimlerin bunlara karşı serd ettikleri müdafaât ve esbab-ı reddiyeleri ber-vech-i zir teşrih olunmuştur. Şöyle ki:

İzmir’in Karşıyakası’nda mukim ve öteden beri motorculuk ve ticaretle müştagil Giridli Şevki Efendi’nin 
Reis-i Cumhur Gazi Paşa Hazretlerine hitaben kaleme alarak müşarünileyh Hazretlerinin İzmir’e muvasalatlarından 
mukaddem Vali Kazım Paşa Hazretlerine tevdi’ eylediği 15/Haziran/926 tarihli ihbarname ile isimlerini tadad 
ettiğimiz maznunlardan Sarı Efe namı ile maruf Edib ve Çopur Hilmi ve Lazistan Mebus-ı sabıkı Ziya Hurşid’in 
Reis-i Cumhur Hazretlerine karşı bir su-i kasd-i siyasi icra ve bi’n-netice İcra Vekileri Heyetini ıskat ile taklib-i 
hükümet için ihzar ettikleri tertibât-ı cinaiyede muavenetini taleb eylediklerini ve bunun üzerine kendisinin bu 
şerirlerin bütün planlarına kesb-i vukuf edebilmek için müzaheret ve muavenet vaadinde bulunduğunu ve takarrür 
eden eşkal üzerine hemen teşebbüs-i leimeleriyle Paşa Hazretlerine arz-ı malumat etmekte olduğunu bildirmiştir. Bu 
ihbarın verdiği serrişte üzerine Mahallî Hükümetince derhal takibâta ibtidar olunarak bunlardan Ziya Hurşid, Laz 
İsmail, Gürcü Yusuf, Çopur Hilmi su-i kasdın icrasına hadim bombalar ve rovelverleriyle bulundukları mahallerde 
derdest olunmuşlardır ve her biri ayrı ayrı isticvab edilmişlerdir. Diğer taraftan mahkememize Hükümet canibinden 
vuku’ bulan tebligat üzerine 18/Haziran/926 tarihinde İzmir’e muvasalatla hadise-i cinaiyenin esas ve mahiyeti ve 
failleri hakkında başlanmış olan tahkikata vaz’-ı yed edilerek su-i kasd teşebbüsü ile ona müteferri’ esasât üzerinde 
tedkikât ve tahkikât tevsi’ ve tamik olunmuştur. Tafsilâtı muhakeme zabıtnamesiyle evrak-ı evveliye-i tahkikiyede 
münderic olduğu üzere 341 senesi evasıtından itibaren birinci merhalesi Reis-i Cumhur Hazretlerinin imhası ile 
başlamak üzere taklib-i hükümet gayesini istihdafen teşekkül ve taazzuv etmiş olan bir su-i kasd şebekesini emir ve 
iradeleri altında bulunduran İzmit Mebusu Şükri, Sivas Mebusu Halis Turgud, İstanbul Mebusu İsmail Canbolad, 
Saruhan Mebusu Abidin, Eskişehir Mebusu Arif Beylerle, Erzurum Mebusu Rüşdi Paşa ve Ankara Vali-i sabıkı 
Abdulkadir, mülga İttihat ve Terakki erkanından İaşeci namı ile maruf Kara Kemal’in salifü’z-zikr makasıd etrafında 
ittihad ettikten sonra tatbikat ve faaliyete geçmek için icra sahasındaki isti’dad ve kurbiyetleri tedkik, tahkik ve tesbit 
edilmiş olan sabık Lazistan Mebusu Ziya Hurşid’i ve bunun vesatet ve delaletiyle gerek nakden ve gerek atiyen azim 
menfaatler gibi vaadlerle elde ettikleri sabıka-i mükerrere ashabından ve bi’l-hassa işgal senelerinde İstanbul’da çarşı 
içinde güpegündüz kendisi gibi müsellah refikleri ile zengin bir kuyumcu dükkanını basarak para ve mücevherât ahz 
ve gasbına cüret edecek mertebede şekavette pervasız ve cinayet ika’ında mahir bir şerir olan Laz İsmail ve Laz İsmail 
delaletiyle de aynı cüret ve tıynette bulunan ve yine mütareke seneleri esnasında Karadeniz’de Franşpake Kumpanyası 
vapurlarından birisini deniz ortasında ve ufak motorla basarak dört milyon franga karib mebaliği ahz ve gasb ve bir 
katl meselesinden dolayı Batum’dan firaren İstanbul’a savuşan Gürcü Yusuf gibi şerirleri arayıp bulmuşlar ve tavzif 
eylemişlerdir. Diğer rüfeka-yı cürmü namına bu şerirleri sevk ve idareye 
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memur edilmiş olan maznunun aleyhimden İzmit Mebusu Şükri Bey bunları emir ve nüfuzu altına alarak müteaddid 
defalar hususi ikametgahına celb ve davetle cinayet planlarının suver-i icraiyesine dair tebligatta bulunmuş ve en nafiz 
Meclis azalarının kendileriyle müşterek olup hadise-i cinaiyenin icrasından sonra Riyaset-i Cumhur Makamını işgal 
edecek zat ve Meclis-i Millî üzerinde icra-yı tesirle ve bir aff-ı umumi ilanı suretiyle bu cihetten kendilerini takibât-ı 
kanuniyeden vareste bırakacaklarını da suret-i katiyede vaad ve temin suretiyle teşci’ ve tamamen cinai gayeye imâle 
ettikten sonra sene-i mezkure Kanunıevveli nihayetine doğru seyahat ve ikamet masraflarını temin eylediği Laz İsmail 
ve Gürcü Yusuf ’u beraberine alarak İstanbul’dan Ankara’ya hareket etmiştir. Ziya Hurşid’in ahvâl-i sabıka-i siyasiyesine 
nazaran zabıtanın nazar-ı tedkik ve tecessüsünü celb edebileceğinden, yalnız olarak ve bunları takiben üç gün sonra 
İstanbul’dan Ankara’ya hareket ederek Laz İsmail ile Gürcü Yusuf ’un beytutet ettikleri otelden başka bir otelde bir 
gece kalmış ve ertesi günü mukaddema Terakkiperver Fırka Merkezi olup mezkur fırkaya mensup bazı mebusların 
ikamet eyledikleri haneye giderek Sivas Mebusu Halis Turgud Bey’in odasına geçmiştir. Aynı odada kalmakta iken 
mezunen İstanbul’a gitmiş olan Dersim Mebusu Feridun Fikri Bey’in karyolasının kendisine tahsis edilmesi üzerine 
Ziya Hurşid İstanbul’a avdetine kadar Halis Turgud Bey ile birlikte ikamet eylemiştir. Kulüp binasında kaldığı 
müddetçe Ziya Hurşid’in İzmit Mebusu Şükri ve mumaileyh vesatetiyle Eskişehir Mebusu Arif Bey ile su-i kasd ve 
taklib-i hükümet tatbikatı etrafında gayet hafi bir surette görüştükleri ve birgün tedarik eylediği duhuliye varakasıyla 
Laz İsmail ve Gürcü Yusuf ’u Meclis-i Millîye idhal ederek Reis-i Cumhur Hazretlerinin Meclis-i Millî müzakeratını 
dinlemek üzere teşriflerinde bombalar ve tabancalarla kasd-ı caniyanelerini icra imkanı nokta-i nazarından Riyaset-i 
Cumhur locasının vaziyetini tedkik ve bu miyanda samiîn mevkiiyle Riyaset-i Cumhur locası arasındaki mesafeyi ve 
atılacak bombanın tesir sahasını dahi tesbit eyledikleri tebeyyün etmiştir. Bundan sonra Heyet-i Vekilenin toplandığı 
Başvekalet Dairesine Reis-i Cumhur Hazretlerinin iştirak edecekleri herhangi bir Heyet-i Vekile ictimaında baskın 
icrası derpiş ve tasavvur edildiği ve bunun için de ayrıca tedkikâtta bulunularak muhafaza tertibât ve teşkilatının bu 
teşebbüsü muvaffakiyete îsal hususunda mania teşkil edebileceği teemmül edilmiş ve bunun için daha kuvvetli bir çete 
teşkili icab eylediği neticesine varıldığı sabit olmuştur. Daha emin ve daha salim bir şekilde maksadı temin eylemek 
üzere Reis-i Cumhur Hazretlerinin Ankara Kulübüne teşrifleri ihtimali hesap edilerek mezkur kulüpte ve civarında ve 
yine Çankaya şosesi üzerindeki şimendüfer köprüsünü geçtikten sonra Numune Hastahanesinin cenub istikametinde 
ve şoseye tamamiyle hakim bir mevkide bulunan mezarlık içerisinde pusu tertibine muvafık ve müsaid bir mahal 
olup olmadığı etrafında yeniden keşfiyatta bulunulmuştur. Su-i kasdın hem icrası hem de mütecasirlerin suhületle 
firarları nokta-i nazarından daha müsaid bir saha-i tatbik olmak üzere Eskişehir Mebusu Arif Bey’in teklifine binaen 
mumaileyhin Çankaya yolu üzerinde vaki’ köşkü de mevzu’-ı bahs olmuş ve bunun üzerine Arif Bey arazinin vaziyeti 
hakkında izahat vermek için bir gece Laz İsmail’i kulüp binası önünden otomobile alarak köşküne götürmüştür. Arif 
Bey’in musırrane inkarlarına rağmen Laz İsmail’i otomobiline evvela şoförün yanına ve bi’l-ahire kendi yanına alarak 
birlikte köşküne götürdüğü ve gece beraber kahve içtikleri ve ertesi günü köşkün etraf ve civarında ve şosenin dar bir 
kavis teşkil eylediği Kavaklıdere nam mahalde ve sık ve kesif ağaçlı mahallerin etrafında su-i kasd için münasip yer 
istikşaf ettikleri ve mevsim hasebiyle ağaçların yapraktan âri bulunması itibariyle güzergahtaki emniyet karakolları 
tarafından rü’yet edilebileceği ihtimalâtını tedkik eyledikleri Laz İsmail’in itirafı, Ziya Hurşid’in Şükri Bey’e atfen 
ifadesi ve Arif Bey’in şoförü Mehmed ile hizmetçisi Ayşe’nin şehadetleriyle vasıl-ı mertebe-i sübut olmuştur. 

Şükri Bey’in su-i kasd mevkiinin tesbiti hususundaki müzekkereye iştirak etmek üzere ale’s-sabah Arif Bey’in 
köşküne geldiği de aynı ifadât ve şehadât ve Ordu Mebusu Faik Bey’in beyanâtıyla teeyyüd etmiştir. 
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Sabık ikinci grubun en muhteris ve hararetli mensuplarından olup öteden beri siyasi meseleleri kanlı şekillerle 
halletmek taraftarı olan Ziya Hurşid ile komitacılık ve siyasi su-i kasdlar gibi mesailde ismi ilk defa olarak geçmeyen 
Şükri Bey’in ve daha Terakkiperver Fırkanın ilk teşekkülünde parlamento mücadelâtı gibi eşkal-i meşrua-i muhalefeti 
bî-mana ve bî-faide görerek “mevki-i iktidar işini ben evimde iki silahla hallederim” demiş olduğu tebeyyün eden 
Arif Bey’in bir takım hafi tasavvurât ve makâsıd peşinde olduklarına şüphe götürmeyen evza’ ve etvarda gizli gizli 
görüşmelerinden bi-hakkın şüphe ve telaşa düşen Erzincan Mebusu Sabit Bey’in Laz İsmail’in Arif Bey’in köşküne 
götürüldüğü günde Şükri Bey’in kavlen ve fiilen yaptığı bazı imalarla şüphesi kuvvet bularak derhal ve ale’s-sabah 
Rauf Bey ve Ali Fuad Paşa gibi fırka rüesâsı nezdine şitab ettiği ve Ziya Hurşid’in biraderi Ordu Mebusu Faik Bey’i 
süratle Arif Bey’in köşküne göndertmek suretiyle o esnada köşkte hal-i ictimada bulunan Şükri, Arif Beylerle İsmail’in 
tatbikat-ı cinaiyeye müteallik fiil ve hareketlerine muhalefet edildiği muhakemeten ve tamamen sabit olmuştur.

Vaziyetin böylece bir manzara-i şüyu’ alması üzerine mukarrer cinaileri icraya imkan ve iktidar bulamayarak 
bunlardan Şükri Bey’in Laz İsmail ile Gürcü Yusuf ’u para vermek ve parabellum sisteminde birer rovelver hediye 
etmek suretiyle tatyîb ve ileride zuhur edecek ilk fırsatta tekrar hizmetlerine müracaat edilmek suretiyle İstanbul’a 
avdetlerini emr eylediği Şükri ve Arif Beylerin inkarlarına rağmen Ziya Hurşid, Laz İsmail ve Gürcü Yusuf ’un tayian 
ikrar-ı sarihlerinden ve şoför Mehmed ile hizmetçi Ayşe’nin huzur-ı mahkemede muhallefen vaki’ şehadetlerinden 
anlaşılmaktadır. Şükri Bey Ankara su-i kasdına müteallik olup kamilen taayyün ve tezahür eden bu safahattaki vaziyet-i 
şahsiyesini katiyen inkar ve Ziya Hurşid, Laz İsmail ve Gürcü Yusuf ’un an-muvacehetin huzur-ı mahkemede vaki’ 
ifadelerini iftira telakki etmekte ve redd eylemekte ise de bu red ve bu telakkiyi hiç bir makul sebeb-i kanuniye istinad 
ettirmemiş ve ettirememiştir. Eskişehir Mebusu Arif Bey’in vaziyeti tevilen Laz İsmail’in sabahleyin hanesine geldiğini 
ve vaktiyle maiyetinde çalıştığından dolayı bir vesika taleb eylediğini beyan ederek Laz İsmail’i hiçbir gece hanesine 
götürmediğini ve yatırmadığını ifade eylemesine rağmen şoför Mehmed ve Ayşe’nin şehadât-ı vakıaları karşısında 
bunların ıtma’ veya tehdit suretiyle eda-yı şehadet ettiklerini dermiyan eylemiş ise de gerek inde’t-tahkikat zabt olunan 
ifadelerinde ve gerek huzur-ı mahkemede safiyane ve samimane şehadetlerinde bir güna icbar veya ıtma’ şaibeleri 
mevcut olmaması hasebiy1e taan-ı vaki’ ahkam-ı kanuniyeye gayr-ı muvafık ve ez-her cihet merdud bulunmuştur.

Hadise-i cinaiyenin tasavvurât ve tertibâtı şahsi zade-i vicdani olmayıp, şimdiye kadar inkişaf edebilen safahata 
nazaran bu kasd etrafında toplanmış olan zümre-i hafiyenin bu babda muhtelif zaman ve mekanlarda dur ü diraz 
müzakere ve istihzarâtından doğmuş olduğu ve daha mücadele-i milliye devam ederken tasmim ve takib edilmiş 
olduğu yine maznunlardan Ziya Hurşid’in ifadât-ı müteakibe ve ikrar-ı mütevaliyesinden ve Doktor Nazım Bey’in 
ikametgahında elde edilen vesâikten müsteban olmuştur. Kezalik tafsilâtı zabıtnamelerde muharrer olduğu üzere icra 
edilen amik tahkikatta Ziya Hurşid’in Şükri Bey’in ilk defa temasının takriben dokuz ay evvel su-i kasd ve tedhiş-i 
amme tarikiyle taklib-i hükümetin en har ve taraftarı olan firari Abdulkadir Bey’in delaletiyle vaki’ olduğu ve birinci 
Meclis-i Millî ve ikinci grubun en nafiz azasından Trabzon Mebus-ı sabıkı olup Abdulkadir’e İzmit Mebusu Şükri 
Bey’le bu mesail üzerinde öteden beri görüşmüş ve anlaşmış olan Trabzonlu Hafız Mehmed’in Ziya Hurşid’e vasıta-i 
icraiye olarak yeğeni Sürmeneli Vahab’ı takdim ve tavsiye eylediği Vahab’ın delaletiyle Sürmeneli ve kayıkçı Keleş 
Mehmed nam şahsın da elde edilmesine çalışıldığı Vahab’a Ziya Hurşid’in bir cinayet ika’ edileceğini ve bu suretle 
aralarında karın kardeşliği husule geleceğini ve bu işe muvafakat etmesi teklifine mukabil Vahab’ın kabul ile Ziya 
Hurşid’den yirmi beş lira para aldığını ve Keleş Mehmed’in ise asla muvafakat etmeyerek yanlarından infikak eylediği 
ve ertesi günü Ziya Hurşid’in hanesine 
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giden merkum Vahab’a teklifâtını tekrar ve Keleş Mehmed’i behemehal ikna etmesini söyledikten sonra Ankara’ya 
hemen hareket etmek üzere bir adresi ve cebinden çıkardığı üç bin liraya karib bir paradan şimdilik kaydı ve ayrıca 
yetmiş beş lira verdiğini ve fiil-i cinainin husulünden sonra da bin beş yüz lira vereceğini vaad eylediği ve fakat 
Vahab’ın mezkur paraları der-ceb eyledikten sonra güya yapılacak işin şeneatinden ürkerek memleketine savuştuğu 
huzur-ı mahkemede bir suret-i sarihada ve yekdiğerinin muvacehesinde beyan ve tekrar edilmiştir. Bu meselede kendi 
tabirlerince Şükri Bey’in onbaşı mevkiinde olup mensup olduğu Terakkiperver Fırka aza-yı nafizesinden Rüşdi Paşa, 
Halis Turgud, Abidin gibi zevatın aynı fikir ve gaye etrafında müttehid bulundukları ve hatta Halis Turgud Bey’in bu 
cinayeti ika’ için muktazi eslihayı ikmal eylemek üzere polis sisteminde bir tabancayı Ankara’da vereceği Abdulkadir 
tarafından Ziya Hurşid’e tebliğ edilmesi üzerine Ankara’da bu mesele üzerinde tarafından vaki’ beyanât ve talebinin 
Halis Turgud tarafından şimdilik tabancanın bulunamadığı kaydıyla verilmediği kezalik Ziya Hurşid’in, Halis Turgud 
Bey’in inkarına karşı inde’l-muvacehe sarahaten beyanâtı mumaileyh Halis Turgud Bey tarafından esbab-ı mucibe-i 
reddiyeye istinad ettirilemediği ve Rüşdi Paşa’nın fena arkadaşlar arasında fena fikirlere saparak elim bir akıbete doğru 
yürüdüğü hakkında mahiyeti itibariyle gayet sarih ve hatt-ı destiyle muharrer ikrarları ve hatta Abidin Bey’in Rüşdi 
Paşa’ya İzmir’de Edib Efe’nin bir su-i kasd teşkilatı etrafında çalışmakta olduğunu hadise-i vakıadan daha üç, dört ay 
evvel söylediği hakkındaki beyanâtı bunların da meselede medhal, muvafakat ve müşareketleri mertebe-i sübuta îsal 
edilmektedir. Anifü’l-beyan Ankara’da su-i kasd tertibâtının şüyuu üzerine akim kalmış ise de karar-ı asli baki kalarak 
zuhur edecek fırsatlardan istifadeye müterakkib bulunduğundan ve isimleri bâlâda zikr edilmiş olan eşhastan mürekkeb 
şebeke-i cinaiye-i siyasiye Reis-i Cumhur Hazretlerinin Burusa’ya seyahatleri dolayısıyla yeniden faaliyet ve icraata 
koyularak su-i kasdı Burusa’da tatbik etmek imkan ve zeminini aramak üzere müttehaz karar mucibince Laz İsmail’e 
hüviyetini saklamak ve şüpheyi davet etmemek şartıyla Burusa’ya gitmesi teklif olunmuş ve merkum Laz İsmail de Nimet 
Naciye nam kadını zevcesi sıfatıyla refakatine alarak Burusa’ya azimet eylemiş iseler de İsmail’in netice-i tedkikatına 
göre Burusa’da fiil-i katlin icrasına uzun çaplı silah kullanacak çok adam ihtiyaç görülmesi ve hadisenin ika’ından sonra 
firar ve ihfanın müşkil olması dolayısıyla bu teşebbüsten de semere istihsal edememiş oldukları tezahür etmiştir. Bu 
safha Ziya Hurşid’in, Laz İsmail’in ikrar-ı sarihleri ve Nimet Naciye’nin de Burusa’ya azimet ve avdet keyfiyetini tasdik 
eylemesi ve kuyudât-ı resmiyenin de bunu müeyyid bulunması gibi delâil ile sabit olmuştur. Bunu müteakib su-i kasd 
tarikiyle taklib-i hükümet zümresine dahil bulunduğu tesbit edilmiş olan Hafız Mehmed Bey’in bir gün Ziya Hurşid’e 
tesadüfünde bu yakınlarda bin beş yüz lira kadar bir para elime geçecektir. Bunu da sarf edeceğim diyerek kasd-ı 
cürmisinde daim olduğunu teyiden izhar eylediği Ziya Hurşid’in an-muvacehetin vaki’ beyanâtına karşı Hafız Mehmed 
Bey’in Ziya Hurşid’le görüştüğünü kabul ve yalnız bu tarzda bir beyanâtta bulunduğunu hatırlayamadığını dermiyan 
etmiş ve katiyen söylememiş olduğunu huzur-ı mahkemede beyan edememesiyle anlaşılmıştır. Sabık İttihat ve Terakki 
Cemiyetinin zaman-ı idaresine ait muhtelif su-i kasdların tertib ve icrasında maharetiyle maruf Sarı Efe Edib’in üç 
ay kadar evvel bir gece Baytar Miralaylığından mütekaid Rasim Bey ile birlikte İzmit Mebusu Şükri Bey’in hanesinde 
ictima‘ ederek su-i kasd hakkında dûr ü diraz icra-yı müzakerât edildikten sonra Edib’in İzmir’de bu maksad etrafında 
hazırlıklarda bulunmasının kararlaştırıldığı gerek Rasim ve gerek Edib Beylerin itiraflarıyla tebeyyün eylemiştir. Bu 
karara istinad eden hafi teşekkül; Reis-i Cumhur Hazretlerinin seyahatlerini İzmir’e doğru temdid edecekleri haberi 
üzerine su-i kasdı her çi bâd âbâd ve behemehal İzmir’de icraya karar vererek Ziya Hurşid’e tebligatta bulunulmuş ve 
Şükri ve Rasim Beyler imzasıyla ve zahiren bir tütün meselesinden bâhis mektupla Ziya Hurşid ve rüfekasının İzmir’e 
hemen hareketleri taht-ı temine alınmış ve cinayetin ika’ı sadedinde Şükri Bey tarafından Ziya Hurşid’e verilen sekiz 
yüz liradan bir kısmını ika’-ı cinayette istimal edilmek üzere polis sisteminde dört mücedded ve iki de az müstamel 
tabanca ile külliyetli miktarda fişenk mübayaa edilerek Şükri Bey’in hanesine bırakılmış ve yevm-i hareketten bir gün 
mukaddem mezkur esliha ve fişenkleri Laz İsmail ve Gürcü Yusuf taraflarından Şükri Bey’in hanesinden aldırılmış ve 
Şükri Bey’in 
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muvaffakiyet ve temenni duaları arasında mumaileyhe veda edildikten sonra Gülcemal Vapuruyla İstanbul’dan hareket 
ve ertesi günü vakt-ı zevalde İzmir’e muvasalat edilmiş olduğu cümlesinin itiraflarıyla tebeyyün eylemiştir. Herhangi 
suretle nazar-ı dikkati celb etmemek için Ziya Hurşid’in Gaffarzade Oteline ve Yusuf ’la İsmail’in dahi Ragıbpaşa 
Oteline nazil oldukları ve Ziya Hurşid’in yevm-i mezkurda Gaffarzade Otelinde Edib’e mülaki olarak mezkur mektubu 
birlikte okuyup deruhde ettikleri vazifenin suret-i icrasını konuştuktan sonra mezkur mektubu ihrak eyledikleri 
ve müteakib günlerde Sarı Efe Edib’in mutemedi olan rüfekasından Giridli Şevki ve Mülazım mütekaidi Çopur 
Hilmi’nin de iştirakleriyle evrak-ı tahkikiyede ve zabıtnamelerde münderic bulunduğu vechle maznunlardan İdris’in 
bahçesinde ictimalar akd edilerek musammem su-i kasdın şekil ve mahall-i icrası etrafında ariz-i amik müzakereler 
icra olunduktan sonra cinayetin ika’ına en münasip mahal olmak üzere Gaffarzade Oteli civarında tuhafiyeci Nuri 
Efendi’nin mağazası yakınındaki üç yol ağzında icrası kararlaştırılmış ve bu maksad için Edib’in evvelce Şevki’ye 
beray-ı hıfz vermiş olduğu iki bombayı taleb ve Hilmi vasıtasıyla getirttirilerek Laz İsmail’e tevdi’ eyledikleri anlaşılmış 
olup su-i kasdı müteakib firarlarını teminen bir motor tedariki kabil olup olmadığı Şevki’den lede’l-istizah elinde 
böyle bir motor varsa da merhun bulunduğundan beş altı yüz lira kadar bir paranın temini halinde motorun emirlerine 
amade bulunacağını dermiyan eylemesi üzerine Sarı Efe Edib ertesi gün Gaffarzade Otelinde Saruhan Mebusu 
Abidin Bey’e mumaileyhin meseleden malumatdar ve alakadar olduğunu ifham edecek tarzda bila-mukaddime ve 
doğrudan doğruya meseleden bi’l-bahis fırkaları namına yapılacak bu cinayet için muktazi paranın temin-i tedariki 
taleb edilmiş ve mebus-ı mumaileyh hazır parası olmadığını ve tedarike çalışacağını söylemiş ve bi’l-ahire tedarik ve 
temin edemeden İstanbul’a hareket eylediği gibi Sarı Efe Edib de gaye ve mahiyeti vazıhan tesbit edilememiş olan 
bir maksad-ı mechul ile kezalik aynı vapurla İstanbul’a azimet etmiştir. Ertesi gece Giridli Şevki’nin hanesinde Ziya 
Hurşid, Çopur Hilmi, Laz İsmail ve Gürcü Yusuf beraber oldukları halde planın suret-i tatbikine ve otomobil ile 
şekl-i firara müteallik son müzakerât icra edildikten ve her biri ilk ateşi icraya ahd-ı peyman eyledikten sonra mahall-i 
ictimadan ikametgahlarına avdet eyledikleri ve Hükümet tarafından hadise-i cürmiyeye ıttıla’ kesb edilmesi üzerine her 
birerlerinin silah ve bombalarıyla beraber derdest edildikleri ale’d-derecat ve yekdiğerlerini teyid eden ikrar ve itirafları 
delaletiyle vasıl-ı mertebe-i sübut olmuştur. İzmir’de bu vaziyet takarrür eylemekte iken su-i kasdın icrası anlarında 
İstanbul’da herhangi bir vazife ve faaliyeti deruhde eylemek üzere infikak ettikleri karain-i kaviye ile istidlal edilen 
Mebus Abidin ve Sarı Efe Edib Beylerin muvasalatlarının ertesi günü Abidin Bey’in sabah gazetelerinde su-i kasda 
mütedair havadis bulunmamasını hayret ve merak ve endişe karşıladığını ve bununla beraber muntazır bulundukları 
habere akşam gazetelerinde intizar lazım geldiğini Sarı Efe Edib’e beyan eylediği inde’l-muhakeme tezahür eylemiştir. 
Su-i kasdin amil ve failleri miyanında mukaddema mensup olduğu sabık İttihad ve Terakki Fırka-i münfesihası 
namına İzmir vilayeti dahilinde sarf-ı faaliyet eylediği ve bir teşkilat vücuda getirmeye çalıştığı anlaşılan Sarı Efe 
Edib’in inde’t-tahkikat ifadât-ı evveliyesine ve huzur-ı mahkemede beyanât ve itirafât-ı sarihasında Terakkiperverlerin 
sabık İttihadcılığı mevki-i iktidara getirmeye çalışan zümrenin ve birinci Meclis'e mensup ikinci grubun teşkilâtı aynı 
olduğunu ve Terakkiperverlerin iki kısım olup birinci kısmın su-i kasdcılar olduğunu ve bunların başında Şükri Bey, 
Canbolat Bey, Rüşdi Paşa ve Abidin, Arif ve Halis Turgud Beylerin bulunduğunu ve ikinci grupta Kara Vasıf, sabık 
Ardahan Mebusu Hilmi Beylerin bulunduklarını ve diğerlerinin de kendi tabirince hulul-ı muslihaneciler zümresini 
teşkil eylediklerini ve sabık İttihad ve Terakki’nin İaşe Nazırı Kara Kemal’in her iki fikir ve karar taraftarlarına bir 
suret-i maharetkaranede sevk ve tahrik etmekte bulunduğunu ve birinci Meclisin ikinci grup mensuplarını Kara Vasıf 
gibi nüfuzlu ve Abdulkadir gibi cüretli eşhas vesatetiyle elinde bulundurduğu ve bunlar için tedbir eyledikleri şirketlerde 
ve ara sıra eski Maliye Nazırı Cavid Bey’den nakdi muzaheret temin eylediğini dermiyan ve itiraf eylemiş ve fi’l-hakika 
Sarı Efe Edib’in hin-i derdestinde zuhur eden ve İzmir Vali-i sabıkı Rahmi Bey’in imzasını muhtevi olarak merkum 
Edib’e hitaben yazılmış bulunan 17/Nisan/923 tarihli mektupta Şükri Bey’in mebusluğu 
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Ankara’nın muvafakatıyla temin edildiği ve Salah Cimcoz ile Hüseyin Cahid’in Mağnisa’dan mebusluğunu temin 
imkanının husulüne çalışmasını amir bulunan mektup meal ve mündericatı delaletiyle İttihad ve Terakki rüesâsının 
mücahede-i milliyeyi zafer ve istiklal ile neticelendirmiş ve bi’l-ahire Halk Fırkasına inkılap etmiş bulunan Müdafaa-i 
Hukuk Teşkilatına nüfuz etmeye çalıştıklarını müeyyid vesâik-i kanuniyeden olduğu gibi Rauf ve Adnan Beylerin 
Kara Kemal, Şükri, İsmail Canbolat Beyler riyaset ve idaresindeki zümreye dahil olarak İttihad ve Terakki ricalinden 
add olunan şahsiyetlerin veya herhangi suretle muğber vaziyete geçmiş diğer zevatın birer birer teşkilata idhale 
çalıştıkları ve bundan sonra Sarı Efe Edib’in ifadâtında mezkur ve inde’l-muhakeme isticvabları icra edilen Kara Vasıf, 
Hüseyin Avni, Hafız Mehmed, Selahaddin Beylerin ifadeleriyle de tebeyyün eylediği vechle iaşeci Kara Kemal’in sabık 
mebuslardan Kara Vasıf Bey’in delaletiyle bu vadide müzakerâtta bulunmak üzere mezkurü’l-esami ikinci grup azası ile 
temasa gelerek Mersin Mebus-ı sabıkı Selahaddin Bey’in Erenköyü’ndeki hanesinde üç yüz kırk senesi Haziranında ve 
müteakiben Kara Kemal’in yazıhanesinde akd edilen ictimalarla mezkur grubun Kara Kemal zümresiyle anlaşmasını 
temin ve Kara Kemal’in getirdiği nizamname müsveddesi üzerine fırka teşkilatı münakaşâtı yapıldığı ve bu müsveddenin 
bi’l-ahire Terakkiperver Fırka Nizamnamesi’ni teşkil eylediği sabit olmuştur. Kara Kemal’in getirdiği nizamnamenin 
tertibi için Şükri, İsmail Canbolat, Kara Kemal, Rauf, Adnan, İzmir Vali-i sabıkı Rahmi Beylerin ve İttihad ve Terakki 
Katib-i Mesullerinden birçoklarının iştirakiyle bir iki ictima daha akd ederek Terakkiperver Fırka’nın teşekkülünden 
akdem bu fırkanın esasâtını tesbit ve ihzar eyledikleri ve Büyük Millet Meclisine bir suret-i maharetkaranede aza 
intihab ettirmeye muvaffak oldukları İsmail Canbolat ve Şükri Beyler vasıtasıyla Meclis-i Âli dahilinde dahi teşkilata 
germî vermiş oldukları tezahür eylemiştir.

Hülasa: Üç yüz otuz dokuz senesinde başlayan ikinci devre-i intihabiyede İzmit Mebusu Şükri ve İstanbul 
Mebusu İsmail Canbolat Beylerin mebus olabilmeleri meselesinin Rauf Bey tarafından suret-i mahsusada takip ve 
temin edilmiş olması tarih-i mezkurda Cavid Bey’in emrinde ictima etmiş olan kararnamede mezkurü’l-esami bir 
zümre-i mahsusanın ittihaz ettiği kararın bir safhasını teşkil ettiği mezkur ictimada nafiz bir uzuv olan Rahmi Bey’in 
Sarı Efe’ye yazdığı evrak-ı dava miyanında mevcut 23/Nisan/923 tarihli mektubunda Şükri Bey’i İzmit’ten mebus 
intihab ettirmeye muvaffak oldukları ve Hüseyin Cahid’le Salah Cimcoz Bey’in de Mağnisa’dan intihab olunmalarına 
çalışmaları lüzumunu ifade etmekte olan mesailden ve tarz-ı beyanından sarahaten anlaşılmakta ve devre-i mezkurenin 
birinci ictima senesinde bu zümrenin mukarrerât-ı mahsusasını zamanen ve hadiseten temin ve istihsale doğru birer 
amil-i siyasi olan mumaileyhimin nihayet su-i kasda vasıl olan bir maksad-ı mahsus sıfatı takip eyledikleri ve vahdet-i 
milliyeyi tahrib ile tefrika ikaına çalıştıkları ve Teşkilat-ı Esasiye Kanunu’nun müzakeresi ve cumhuriyetin ilanı 
dolayısıyla başta Rauf Bey olmak üzere kendilerine mensup bulunan veya maksad-ı aslinin esasına vakıf olamayan bir 
kısım matbuat vasıtasıyla hafi veya celi muhtelif diğer propaganda vesaitiyle bir sistem dahilinde yaptıkları tesvilatın 
hedef ve mahiyet-i hususiyesi halen tezahür etmektedir. Birinci Büyük Millet Meclisinde ikinci grubun müdiranından 
olan mütekaid Miralay Selahaddin ve Erzurum Mebus-ı sabıkı Hüseyin Avni ve Necati ve Kara Vasıf ’ın vaki’ olan 
ifadât ve ifşaatına nazaran birinci ictima senesini müteakib tatil devresinin yaz aylarında Rauf Bey’in kendilerine 
müracaat ederek birlikte bir fırka teşkilini teklif ve Kazım Karabekir ve Ali Fuad Paşaların da ordudan istifa ederek 
bu fırkaya dahil olacaklarını ifade ve kendilerinin iaşeci Kara Kemal ile bu hususta anlaşmaları lüzumunu ima ve 
izhar etmesi üzerine mumaileyhimin dahi teklif-i vakii kabul ve evvelce Kara Kemal ve arkadaşları tarafından ihzar 
edilmiş ve bi’l-ahire Terakkiperver Fırka’ya tevsim olunmuş olan fırkanın müsvedde halinde olan programı üzerinde 
muhtelif zaman ve mekanlarda ictima ederek müzakere eylediklerini vazıhan ve sarahaten ifade etmiş olmalarından 
Kara Kemal’in temsil ettiği iaşeci, İttihadcı kastedilen bir zümre ile ikinci grup zümresinin ve herhangi sebeblerle 
ikinci ictima senesinin ihtidalarında istifa ederek Terakkiperver Fırka’ya dahil olduklarını söyleyen Kazım Karabekir 
ve Ali Fuad Paşa
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ve rüfekasının mahkeme muvacehesindeki ifade ve tarz-ı tevillerine rağmen henüz sıfat ve vazife-i askeriyelerini 
muhafaza eyledikleri bir zamanda ve daha yaz aylarından itibaren şayan-ı dikkat bir iştirak ve telahuk-ı efkar ile 
mahiyeti bugün tezahür eden şekilde bir fırkanın teşkili esaslarının temin edildiği ve ikinci ictima senesinin küşadında 
evvelki tasmim dairesinde bir muhalefet cephesi vücuda getirdikleri görülmektedir.

Şu suretle makâsıd-ı hususiyeyi ihtiva ettiği zahir olan müteşekkil Terakkiperver Fırka’nın muhalefetin 
tetimmesi ve efkar-ı cahilanenin tatmini nokta-i nazarından programları arasına sıkıştırmış oldukları birkaç madde ile 
inkılab-ı hükümetin her bir icraatına karşı efkar-ı umumiyeyi taglit ve tesvile çalıştıkları gibi yine Selahaddin, Necati, 
Hüseyin Avni, Kara Vasıf …... Beylerin ifadelerine nazaran Birinci Büyük Millet Meclisinde ikinci grup azasından 
olan Bitlis Mebus-ı sabıkı maslub Yusuf Ziya’nın mezkur tarihlerde kendilerine müracaat ederek Şark vilayetlerinde 
efkarın isyana pek müsaid olduğunu ve ikinci grup azasının bu isyanı idare etmeleri lüzumunu teklif ve kendileri 
tarafından reddolunduğunu ifade ve itiraf olunmasından da merkum Yusuf Ziya’nın o tarihlerde Şeyh Said İsyanı’nın 
mukaddemesi olan Nasturi İsyanı’yla başlayan harekât-ı isyankaranesine hiç olmazsa kuvvetli bir ümit ve istinatgah-ı 
manevi olduklarını kabul etmeye zaruret hasıl olmaktadır. Bundan başka şapka meselesi dolayısıyla bazı vilayetlerde 
erbab-ı irticaı idare edenlerin istimal ettikleri en kuvvetli propagandanın Ankara’da icra edilmiş olan bir su-i kasda 
izafe edilmiş olması ve hatta bugün muhakemesini icra ve itmam etmekte olduğumuz su-i kasd ve taklib-i hükümet 
meselesinin ilk Ankara’da Ziya Hurşid, Şükri ve Arif Bey’in ve arkadaşları tarafından icrasına teşebbüs edilmiş olup akim 
kalmış olan mezkur su-i kasdın teşebbüsü günlerine müsadif olması bu gibi irtica’ hareketlerinde dahi Terakkiperver 
Fırkası namı verilen mevzu’-ı bahs terkib ve zümre-i siyasiyenin içinde ve arasında gizlenmiş ve makâsıd-ı mahsusasını 
takip etmekte bulunmuş olan erbab-ı esainin? [denaatin] zade-i hıyaneti olduğu hususu da nümayan olmaktadır.

Takrir-i Sükun Kanunu’nun tatbikinde İstiklal Mahkemelerinin teşekkülüyle Şeyh Said İsyanı’nın ve şapka 
meselesi dolayısıyla bazı mahallerde hasıl olan irtica’ ve ihlal-i asayişi hareketlerinin tamamen tenkil ve izalesinden 
sonra memlekette başlayan tabii sükun ve emniyetin tesiri tahtında nevmid olan şu zümre-i hafiyenin en nihayet 
vatanın timsal-i hayat ve istiklali olan Reis-i Cumhur Hazretlerinin hayatlarını ifna etmek suretiyle bir taklib-i 
hükümet icrasına karar verdikleri ve bu suretle nasıl bir akıbete maruz kalacağını tahmin ve tasavvur edilemeyen vatanın 
zimam-ı idaresini herçi bâd âbâd ele geçirmek istedikleri bu babdaki maznunların ifadât ve delâil ve karain-i maddiye 
ve maneviye ile inde’l-muhakeme vasıl-ı mertebe-i sübut olmaktadır. Binaen aleyh bunlardan İzmit Mebusu Şükri, 
Saruhan Mebusu Abidin, Eskişehir Mebusu Arif, Sivas Mebusu Halis Turgud, İstanbul Mebusu İsmail Canbolat, 
Erzurum Mebusu Rüşdi Paşa, sabık Lazistan Mebusu Ziya Hurşid ve sabık Trabzon Mebusu Hafız Mehmed, Laz 
İsmail, Gürcü Yusuf, Sarı Efe namıyla maruf Edib, mülazımlıktan mütekaid Çopur Hilmi, baytar miralaylığından 
mütekaid Rasim ve Ankara Vali-i sabıkı Abdulkadir, iaşeci Kara Kemal’in hareket-i vakıaları Kanun-ı Ceza’nın elli 
beşinci [Türkiye Cumhuriyeti’nin Teşkilat-ı Esasiye Kanunu’nu tamamen ve kısmen tağyir ve tebdil veya ilgaya ve 
kanun-ı mezkura tevfikan teşekkül eden Büyük Millet Meclisini ıskat veya ifa-yı vazifeden men’e cebren teşebbüs 
edenler idam olunur. Ef ’al-i mezkureyi ikaa fiilen tahrik edenler madde-i fesat tamamıyla fiile çıkarsa idam olunur ve 
madde-i fesadın icrasına başlanmış olur ise yedi seneden ekall olmamak üzere küreğe konulur. Büyük Millet Meclisi 
İcra Vekilleri Heyetini cebren ıskat veya ifa-yı vazifeden cebren men’ veyahut işbu cürmü ikaa fiilen tahrik edenler 
müebbeden veya on seneden aşağı olmamak üzere muvakkatan küreğe konulur] diye muharrer işbu fıkrası delaletiyle 
kanun-ı mezkurun elli yedinci maddesinin [Bâlâda muharrer elli beş ve elli altıncı maddelerde beyan olunan fesadlardan 
birini birtakım eşhas müctemian icra eder veyahut icrasına tasaddi eylerlerse ol cemiyete dahil bulunanlardan asıl reis 
ve muharrik-i mefsedet olanlar her nerede tutulursa idam olunur] diye muharrer olan fıkra-i ûlâsına tevfikan isimleri 
bâlâda muharrer olan on beş şahıstan Abdulkadir ve Kara Kemal’in gıyablarında ve on üçünün dahi vicahlarında olmak 
üzere idamlarına 
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ve Sürmeneli Vahab’ın dahi hareket-i vakıası kanun-ı mezkurun elli sekizinci maddesinin […… ve eğer öyle bir ittifak-ı 
hafide ber-vech-i muharrer fesadın esbab-ı icraiyesini tehiyye zımnında teşebbüs olunmuş bir fiil ve tedbir tebeyyün 
etmeyip yalnız icrası söyleşilerek karar verilmiş olmaktan ibaret bulunur ise o halde dahil-i ittifak bulunan kimseler 
muvakkatan kale-bend kılınır] diye muharrer fıkra-i mahsusasına tevfikan on sene kale-bendliğe ve 1/Temmuz/926 
tarihinden itibaren mevki-i mer’iyete vaz’ olunan yeni Ceza Kanunu’nun madde-i mahsusasına tevfikan işbu kale-
bendliğin muvakkatan nefye tahviline ve mahall-i menfasının Konya olmak üzere tayinine ve Ergani Mebusu İhsan, 
Ardahan Mebus-ı sabıkı Hilmi, Maliye Nazır-ı esbakı Cavid, Sivas Mebus-ı sabıkı Kara Vasıf, Erzurum Mebus-ı 
sabıkı Hüseyin Avni, Mersin Mebus-ı sabıkı Selahaddin ve İzmir Vali-i esbakı Rahmi ve İstanbul mebuslarından Rauf 
ve Adnan Beylerin işbu davanın mütemmim bir safhası olmak üzere açılan dava miyanında Ankara’da rü’yet edilmek 
üzere dava-yı hazıradan tefrikine ve ceraim-i vakıada bir güna medhal ve müşareketleri anlaşılamayan Ordu Mebusu 
Faik, Erzincan Mebusu Sabit, Erzurum Mebusu Halet, Dersim Mebusu Feridun Fikri, Afyonkarahisar Mebusu Kamil, 
Gümüşhane Mebusu Zeki, Tokad Mebusu Bekir Sami, Mersin Mebusu Besim, Burusa Mebusu Necati, Erzurum 
Mebusu Münir Hüsrev Beylerle İstanbul Mebusu Kazım Karabekir, Ankara Mebusu Ali Fuad, İstanbul Mebusu 
Refet, Edirne Mebusu Cafer Tayyar ve Mersin Mebus-ı sabıkı Cemal Paşalarla Erzurum Mebus-ı sabıkı Necati, Canik 
Mebus-ı sabıkı Ahmed Nafiz Beyler ve Torbalılı Emin Efendi, Trabzonlu Naciye Nimet Hanım, Sürmeneli Keleş 
Mehmed, bahçıvan İdris, Mustafa oğlu Şahin Çavuş ve ihtiyat zabitlerinden Bahaeddin Efendi ile Giridli Hüseyin 
oğlu Latif ’in beraetlerine ve eşya-yı cürmiyenin müsaderesine vicahen ve müttefikan 13/Temmuz/926 tarihinde Salı 
günü karar verildi. 13/Temmuz/926
 Aza Aza Reis
 Aydın Mebusu Gaziayntab Mebusu Afyonkarahisar Mebusu
 Reşid Kılınç Ali Ali

Sıra Numarası : 112
Esas Numarası : 22

Numaralı 28/Nisan/341 tarihli karara zeyldir.
28/Nisan/341 tarih ve 33 numaralı i’lamla üç sene kale-bend cezasına mahkumen Bodrum’da bulunan Resimli 

Ay muharrirlerinden Cevad Şakir Bey’in kanun-ı ahire tevfikan bakiye-i müddet-i mahkumesinin nefye tahviline ve 
mahall-i menfasının Konya olarak tayinine müttefikan karar verildi. 14/Temmuz/926
 Aza Aza Reis
 Aydın Mebusu Gaziayntab Mebusu Afyonkarahisar Mebusu
 Reşid Kılınç Ali Ali



216

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı



217

İkinci Dönem Ankara İstiklal Mahkemesi (1925-1927)

Sıra Numarası : 41/113
Esas Numarası : 111

Numaralı ve 20/Eylül/341 tarihli karara zeyldir.
20/Eylül/341 tarih ve 111 numaralı i’lamla yedi sene kale-bend cezasına mahkumen İzmit Vilayeti Hapishasinde 

bulunan İstanbul jandarma efradından 156 numaralı Hurşid oğlu Ahmed’in Kanun-ı ahire tevfikan bakiye-i müddet-i 
mahkumesinin nefye tahviline ve mahall-i menfasının İzmit olarak tayinine müttefikan karar verildi. 20/Temmuz/1926
 Aza Aza Reis
 Rize Mebusu Gaziayntab Mebusu Afyonkarahisar Mebusu
 Ali Kılınç Ali Ali

Sıra Numarası : 111
Esas Numarası : 69

13/Temmuz/926 tarihli karara zeyldir.
Reis-i Cumhur Hazretlerine su-i kasd icrasına teşebbüs ile İcra Vekilleri Heyetini ıskat ve taklib-i Hükümet 

ef ’alinden dolayı bi’l-muhakeme mücrimiyetleri sabit olup gıyaben 13/Temmuz/926 tarihinde idamlarına karar verilen 
Ankara Vali-i esbakı Abdulkadir ve iaşeci Kara Kemal’in uhde-i tasarruflarında bulunan bi’l-umum menkul ve gayr-ı 
menkul emval ve emlak ve nukûdun usulen haczine ve muamele-i müteakibesinin ifası zımnında İstanbul Vilayetine 
keyfiyetin işarına bi’l-ittifak karar verildi. 21/Temmuz/926
 Aza Aza Reis
 Aydın Mebusu Gaziayntab Mebusu Afyonkarahisar Mebusu
 Reşid Kılınç Ali Ali

Sıra Numarası : 112
Esas Numarası : 69

Pederi Elaziz Müftüsü Kemaleddin Efendi’ye irsal eylediği 17/Haziran/926 tarihli mektubunda “Avcı’nın 
yerine keklik gelmedi, zannedersem Baykuş kondu” şeklinde yazdığı mübhem ve şayan-ı dikkat fıkarât üzerine mezkur 
mektup Diyarbekir sansürünce elde edilmiş ve aynen Dahiliye Vekaletine verilerek mahkememize tevdi’ edilmesi 
üzerine 26/Temmuz/926 tarihinde taht-ı tevkife alınan Abdulhamid Efendi’nin hanesinde icra edilen taharriyâtta 
biraderi Naim ile kendisine ait ve hükümet-i hazıra aleyhinde yazılmış bulunan bazı eş’ar ve mekatib elde edilmiş 
ve bunlardan Naim’in derdesti Elaziz vilayetine bildirilerek merkum da oraca taht-ı tevkife alınmış bulunmasına ve 
mezkur şayan-ı dikkat mektubun Şark İstiklal Mahkemesinin daire-i kazaiyesi bulunan Elaziz’de elde edilmesine 
ve her ikisinin aynı muhit ahalisinden olmasına nazaran rü’yet-i davanın Şark İstiklal Mahkemesine aidiyetine ve 
Abdulhamid Efendi’nin ol babdaki evrakıyla maan ve mahfuzan mahkeme-i müşarünileyha Müddei-i Umumiliğine 
i’zamının Ankara vilayetine emir ve iş’arına müttefikan karar verildi. 31/Temmuz/926
 Aza Aza Reis
 Aydın Mebusu Gaziayntab Mebusu Afyonkarahisar Mebusu
 Reşid Kılınç Ali Ali
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Sıra Numarası : 111
Esas Numarası : 69

Numaralı ve 13/Temmuz/926 tarihli karara zeyldir.
Muhakeme safahatını tesbit eden ifadât, makam-ı iddianın talebnamesi ve maznunların müdafaâtı mütalaa ve 

tedkik olunarak husul-ı kanaate kafi görüldü. Bu tedkikat netayicine nazaran Harb-i Umumi’yi ve Harb-i Umumi 
esnasında devlet umurunu hüsn-i idare edemeyerek memleketi inhizam ve izmihlal tehlikesine ilka suretiyle mevki-i 
iktidarı terke ve kendi kendisini feshe mecbur kalan ve ekser-i rüesâsı memleketi bi’z-zat açtıkları felaket uçurumunda 
bırakarak firar eyleyen İttihad ve Terakki’nin yeniden mevki-i iktidara getirilmesi maksadıyla hafi ve su-i kasda müntehi 
bir faaliyet-i siyasiye şebekesinin İzmir muhakemâtında taayyün ve tezahür eden mevcudiyeti Ankara’da ikmal edilen 
safahat ile suret-i katiyede teeyyüd etmiştir. Harb-i Umumi firarilerinin memlekette millî mukavemet ve isti’dadını 
sezdikleri dakikadan itibaren Berlin’de başlayarak Moskova ve Batum’da tafsilâtı zabıtnamelerde münderic eşkal 
tahtında devam eden teşebbüs ve faaliyetlerinin kendi kendisini kurtarmaya çalışan milletin baisi oldukları felaketi 
gayr-i kabil-i tamir ve telafi bir hale getirecek tarzda yeniden memleket mukadderâtına pençe atmak maksadına matuf 
bulunduğu sabit olmuştur. Davacısı bütün bir millet ve şahidi bütün bir cihan olan Harb-i Umumi felaketlerinin 
millî zafer şeref ve hürmetine ale’l-umum mücrimin-i siyasiye miyanında millet tarafından affedilen mesulleri; Harb-i 
Umumi’yi müteakib ecnebi topraklarda anavatan aleyhine tertib ettikleri ve zabıtnamelerde mahiyeti münderic 
entrikalardan dolayı dahi mazhar-ı af ve müsamaha olmuşlar ve bila-kayd u şart vatandaşlık camiası içine kabul 
edilmişler iken bunlardan bir kısmının her türlü kayıt ve kayd-ı vicdaniden âri bir hırsla açtıkları hıyanet mecrasına 
yeni ve gizli istikametler vererek leim maksatlarına doğru yürümekten fariğ olamadıkları cereyan-ı muhakeme ile 
vazıhan anlaşılmıştır.

Türk milletinin kuvvet ve mukavemet menbalarının layezal olduğundan bir gaflet-i mutlaka ile gafil bulunarak o 
zaman millet ve memleketi düşman ayakları altına atıp kaçmaktan başka çare bulamayan İttihad ve Terakki rüesâsının 
millî zaferin netice-i tabiiyesi kendilerinin yeniden re’s-i kâra gelmeleri olacağı kanaatiyle müteharrik oldukları ve 
Berlin’de kararlaştırılarak Moskova’da teyid ve Batum’da tecrübe edilen Anadolu’ya ve Anadolu mevki-i iktidarına 
baskın fikirlerinin başlıca rüesânın zıyaıyla arizi tevakkuftan sonra Birinci ve İkinci Lozan Konferansları arasında 
İstanbul’da Maliye Nazır-ı esbakı Cavid Bey’in Şişli’deki hanesinde akd olunan hafi kongrede eski kasıtların teminine 
doğru yeni kararlar ittihaz olunduğu zabıtlarda münderic ifadât ve itirafât ile tamamen tezahür ve tebeyyün etmiştir.

Mezkur hafi kongreye Cavid, Kara Kemal, Şükri ve İsmail Canbolat taraflarından isimleri tesbit olunan ve 
İstanbul’da mevcut bulunmayanları bi’l-muhabere davet edilen kendi tabirlerince eski İttihadçılar cem’ edildiği ve 
Kara Kemal’in Gazi Paşa Hazretlerine İzmit’te vaki’ müracaatı mevzu’-ı asliye vesile ve zemin ittihaz edilerek İttihat 
ve Terakki’nin müstakbel rolü tezekkür olunduğu ve kongre azasından bir kısmının hamiyet ve fazilet-i vataniye 
hislerinin galebesiyle bu mahiyette bir faaliyet-i siyasiyeyi tecviz edemeyip ayrıldıkları; bir kısmının davetlere hiç icabet 
etmedikleri ve merhum Ziya Gökalp Bey’in de Diyarbekir’de aldığı davetnameye cevab-ı red verdiği gibi, bi’l-ahire 
İstanbul gazetelerine vaki’ beyanâtıyla harekât-ı mesrudeyi alenen takbih eylediği ve isimleri zabıtnamede zikr edilen 
ve ekseriyeti teşkil eyleyen diğer kısmının ise ictimada isbat-ı vücutla müzakerâta iştirak ettikleri tahkikât-ı vakıa ve 
cereyan-ı muhakemeden ve ifadât-ı evveliyenin tekrar tedkikinden müsteban olmuştur.

Mezkur kongrenin mahiyet-i umumiyeyi haiz birinci celsesinden sonra sabık ve tasavvurlarınca müstakbel 
İttihad ve Terakki’nin sevk ve idare komitesinin erkanı rolünü alan ve mazbut ifadât ve itirafâta nazaran Cavid, 
Cahid, Kara Kemal, Şükri, İsmail Canbolat, Doktor Nazım, sabık Ardahan Mebusu Hilmi, Nail ve Rahmi Beylerden 
müteşekkil olan heyet azasının müteakib günlerde gece ve gündüze musadif muhtelif zamanlarda akd eyledikleri diğer 
hafi ictimalarda İttihad ve Terakki’nin bütün memleket dahilindeki sabık aza ve mensuplarının kendilerini her kast ve 
hareketlerinde takip edebileceklerini tahayyül ile millî fedakarlıkların ve onların neticesi olan millî zaferin memleket 
hesabına azami semerelerini iktitaf edebilmek için sulh sahasında dahi yeni mücadelelere giren Hükümeti ne suretle 
ber-taraf ederek yerine kaim olabileceklerini Cavid Bey’in riyaseti altında 
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dûr ü dirazane müzakere eyledikleri anlaşılmış ve akd edilen bu ictimalarla müzakere mevzularının hafi tutulmasına 
fevkalade ehemmiyet verildiği Kara Kemal’in sehven vaki’ daveti üzerine haneye gelen ve ikinci derecede azadan add 
edilen katib-i mesul Hüsni’nin müzakere odasına alınmaması ve müzakere odasına muttasıl salonda bir çay içirilerek 
savulmuş olmasıyla tebeyyün ve teeyyüd etmiştir. Bu ictimalarda hedefe doğru tesbit edilen ilk merhaleler ber-vech-i 
ati üç tatbik esasını ihtiva etmiştir.

1- Birinci ve ikinci grupları birleştirerek her iki hizipteki eski İttihadcıları toplamak ve Rauf Bey’in de inzimam-ı 
muavenetiyle müttehid gruplar Heyet-i İdaresinde ve Heyet-i Vekilede nafiz bir vaziyet almak. 

2- Bu mümkün olmadığı takdirde eski İttihad ve Terakki namına on beş yirmi kişilik bir mebus listesini 
(Müdafaa-i Hukuk-Halk Fırkası) teşekkülü içine şüpheyi davet etmeden ve yine Rauf Bey’in inzimam-ı muavenetiyle 
idhal ettirebilmek.

3- Bu da mümkün olmadığı takdirde doğrudan doğruya İttihad ve Terakki namı altında ve esasât-ı zahiriyesi 
dokuz umdeye meydan okuyan dokuz madde halinde tesbit olunan bir fırka teşkiliyle ortaya atılmak ve açık mücadeleyi 
tecrübe etmek. Gerek İzmir’de ve gerek Ankara’da icra edilen tahkikat ve muhakemâtla bu üç şekilden ikisinin 
muhtelif teşebbüsâttan sonra nihayet adem-i muvaffakiyete müncer olduğu ve İttihad ve Terakki’yi ihya fikrinin dahi 
Hüseyin Cahid Bey’in müteaddid hararetli makalelerine ve diğerlerinin şifahi propaganda gayretlerine rağmen efkar-ı 
umumiyede hiç bir cay-ı kabul bulamaması üzerine tehiri cihetine gidilerek dördüncü bir şekil üzerinde tevakkuf 
ve ittihaz-ı karar olunduğu anlaşılmıştır. Dördüncü şeklin zümre ve blok halinde teşebbüsâtın terkiyle münferit 
müracaatlar ve bu müracaatları besleyecek delalet ve tavassutlarla kendilerine mensup olan veya bi’l-ahire iltihakları 
muhakkak bulunanları Halk Fırkası namzetleri olarak Büyük Millet Meclisine mebus intihab ettirmek ve bir kere 
intihab edildikten sonra ikinci bir fırka teşkil suretiyle Halk Fırkası’nı parçalamak projesini ihtiva eylediği ve bu gibi 
namzetlerin tervici hususunda Rauf Bey’in azami bir tesiriyle müzaherette bulunduğu cereyan-ı muhakeme ile ve ez-
cümle Nail ve Ali İhsan Bey’in itirafâtıyla sübut bulmuştur.

O zamanlar henüz salifü’z-zikr hafi heyetin rüşeym-i tasavvuri halinde bulunan mefsuh ve mülga Terakkiperver 
Cumhuriyet Fırkası’nın Meclis dahilindeki müstakbel anasır-ı esasiyesi bu hud’a ve desise yolu ile temin edildikten 
sonra fırka ve ayrılık tabirleri telaffuz edilmeksizin muhalefet telkinâtına başlanmış olduğu ve Meclis haricinde Cavid, 
Cahid, Kara Kemal, Doktor Nazım, Rahmi, Nail, Hilmi ve Meclis dahilinde de Rauf, Şükri ve İsmail Canbolat’ın azami 
hararetle faaliyete geçerek Halk Fırkası ekseriyetini teşkilini tasavvur ettikleri fırkaya imale etmek suretiyle memleket 
idaresini ellerine almaya doğru yürüdükleri ve bu esnada Rauf, Cahid ve Cavid Beylerin İstanbul matbuatının mühim 
bir kısmını dahi maksatlarına vasıta olarak kullanmaya muvaffak oldukları gerek hadisatın tahlilinde ve gerek o zamana 
ait ceraid-i yevmiyenin mütalaasıyla ahiren elde edilen ve mahkemede kıraat olunan vesâik ve mektupların tedkikinden 
müsteban olmuştur.

Keyfiyetin mahiyet-i asliyesine ve hadise-i muhalefetin esas-ı istihzarına o esnada tamamıyla vakıf bulunmayan 
Halk Fırkası’nın muhalefet emelinde olanların hemen fırkadan ayrılmasını emr-i vaki’ haline getirmek suretiyle Halk 
Fırkası ekseriyetini iğfal edebilmek ümidinde bulunanları na-tamam dahi olsa seri ve kat’i harekete mecbur ettiği ve 
salifü’z-zikr heyet-i hafiyenin birinci devre-i tatiliyede ihzar eylediği birçok müzakerâttan sonra İttihad ve Terakki 
unvanının bir zaman için terkiyle Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası namı verilen -fırka programıyla Meclis dahil ve 
haricinde muhalefet teşkilatına geçildiği ve bu hususta en faal rolü ordudan istifa ile Meclise iltihak eden kumandanları 
ve sabık ikinci grup erkan ve mensubîni bu maksat etrafında toplayan Rauf Bey’in deruhde ve ifa eylediği ve mumaileyhin 
ikinci grubu Kara Kemal ile Terakkiperver Fırka’nın gayesi etrafında ne suretle birleştiği İzmir’de ve Ankara’da cereyan 
eden muhakeme zabıtlarından ve tahkikat-ı evveliye evrakının tekrar tedkikinden anlaşılmıştır.

Kendi eserleri olan Terakkiperver Fırka’ya heyet-i hafiye erkanından Meclis haricinde kalanların hemen 
müttefikan denilecek halde bulunmaları
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İzmir muhakemesinde Cavid’in söylediği gibi alelade ferd olarak girmeye tenezzül etmediklerinden dolayı olmayıp 
hariçte kalmakla maksat için daha müfit olabileceklerine dair ittihaz eyledikleri karar-ı mahsus neticesi olduğu kuvvetli 
karineler Kara Kemal’e atfen vaki’ ifadelerle anlaşılmaktadır.

Takrir-i Sükun Kanunu’nun neşri ve Terakkiperver Fırka’nın Hükümet tarafından ilgasıyla husule geldiği 
vaziyetin heyet-i hafiyeyi beşinci şekl-i faaliyet olmak üzere yeni kararlar ittihazına sevk eylediği ve artık her çi bâdâbâd 
kati ve kanlı bir yoldan taklib-i Hükümet tarikiyle mevki-i iktidara vusul esasının kabul edildiği inde’l-muhakeme 
hadisâtın takibiyle tezahür eylemektedir.

Heyet-i hafiyenin bundan sonraki faaliyetinde yeni bir fırka teşkil veya herhangi bir şekilde kanunun tecviz 
edeceği mesai-i siyasiye âsâr ve alaimi külliyen madum olup bi’l-akis zahiri nümayiş ve tezahürlerden müctenib 
tamamıyla hafi bir mecraya intikal olunduğu mücrimlerin cürmün seyrini tesbit eden ifadât ve itirafâtıyla anlaşılmakta 
ve en şeni’ bir cinayet kararına kadar imtidad eden âmâl-i harisanelerine ilk ve en kavi mania add eyledikleri Gazi 
Reis-i Cumhur Hazretlerinin şahs-ı devletlerine müteveccih bir su-i kasd yoluyla taklib-i hükümet projesinin saha-i 
tatbika vazı için de Şükri, Kara Kemal, Hilmi, Nail Beylerden mürekkeb icra ve teşkilat komitesi tefrik olunduğu ve 
Heyetin Reisi olan Cavid Bey’le Kara Kemal vesatetiyle muntazaman hal-i temasta bulunan bu komitenin yeni kararın 
istilzam ettiği vezaife göre maslub Arif, Rüşdi Paşa, Hafız Mehmed, Abidin gibi haris politikacılar ve Abdulkadir ve 
Sarı Efe Edib gibi su-i kasdlarda mümareseli eşhas ve Ziya Hurşid, Çopur Hilmi gibi alet olmaya müstaid uzuvlar 
ve Laz İsmail ve Gürcü Yusuf gibi cürmü medar-ı maişet ittihaz eden sefiller ile takviye edildiği ve teşkilatın tevsiine 
doğru yürütüldüğü davanın ibtidasından itibaren bi’z-zat mücrimlerin ve maznunların itirafları neticesinde vazıhan 
inkişaf eden safahat ile taayyün ve tebeyyün etmektedir.

Heyet-i hafiyenin İstanbul’da, Ankara’da, İzmir’de veya memleketin diğer aksâmında idame eylediği gizli 
faaliyetin mebdei Cavid Bey’in hanesinde akd edilen kongre ve onu takip eden daha muhtasar ictimalar ve müntehası 
taklib-i hükümet gayesine matuf su-i kasd hareketi olup bu mebde ile münteha arasında intihabâta Meclis mücadelâtına 
ve memleket dahilinde firka teşkilatına müteallik fasılların kanunen müstelzim-i takibât ve mucib-i mücazât olmadığı 
bedihi ise de en salahiyettar ve hakiki kongrenin kararıyla kendi kendisini fesh eden ve binaen aleyh kanunen mevcut 
bulunmayan İttihad ve Terakki namına kongreler akdiyle o unvan altında yeni programlar ve teşkilat programlar 
ve teşkilat projeleri tanziminin ve mukarrerât ittihazının gayr-ı meşru ve gayr-ı kanuni harekâttan olduğu şüphesiz 
bulunması ve ilk tecrübeleri Ankara’da yapılan ve müteakiben Burusa’da tatbiki arzu edilerek muvaffak olunamayan 
ve İzmir’de an-ı tatbikinden biraz evvel keşf olunan su-i kasd tarikiyle taklib-i hükümet teşebbüsünün kanunen en 
ağır ef ’al-i cürmiyeden add olunması itibarıyla muayyen maksat ve gaye etrafında taazzuv ederek harekete gelmiş işbu 
teşekkül-i hafiye dahil bulunanlardan malumu’l-esami bir kısmının muhakemeleri İzmir’de icra kılınarak cürmleri 
sabit olanlar hakkında vicahen verilen karar o zaman infaz edilmişti. Hal-i firarda bulunmalarına binaen gıyaben idama 
mahkum olanlardan Kara Kemal muvacehe-i kanun ve millette meş’um teşebbüsat-ı cinaiyenin hesabını vermekten 
kaçarak hin-i derdestinde hükmünü bi’z-zat infaz eylediği gibi Abdulkadir de ahiren Bulgaristan’a savuşmak üzere vasıl 
olduğu İğneada’da hayyen derdest olunmuştur. Aynı cürmle maznuniyetlerine binaen taht-ı tevkife alınmış olanlardan 
Maliye Nazır-ı esbakı Cavid, sabık Ardahan Mebusu Hilmi, Ergani Mebusu İhsan, Sivas Mebus-ı sabıkı Kara 
Vasıf, Erzurum Mebus-ı sabıkı Hüseyin Avni, Mersin Mebus-ı sabıkı Selahaddin memâlik-i ecnebiyede bulunan ve 
mahkemenin davetine icabet etmeyen İstanbul Mebusları Rauf ve Adnan ve İzmir Vali-i sabıkı Rahmi Beylerin cürme 
derece-i iştirakleri hakkında tenvir-i vicdana medar olacak tahkikatın tamiki için tefrik-i davalarına karar verilmiş 
idi. Kezalik bu teşekkül-i hafiye dahil bulunmakla maznunen muhtelif tarihlerde taht-ı tevkife alınan sabık İttihad 
ve Terakki erkanından Doktor Nazım, Küçük Talat, Mithat Şükri, Hamdi Baba namı ile maruf Hamdi, Fatih katib-i 
mesulü Vehbi, Makriköy katib-i mesulü İbrahim Edhem, Hamal namıyla maruf Ferid, Yüzbaşılıktan mütekaid Salim, 
Doktor Rüsuhi, katib-i mesullerden Hüsni, Trabzon Murahhası Nail, Ordu Donanma Pazarı Müdürü Naim Cevad, 
Yakub Cemil’in biraderi Seyyid Mehmed, Kör Ali namıyla maruf Ali İhsan, Polis Müdir-i esbakı Azmi, Ekmekçiler 
Şirketi Müdir-i sabıkı İzzet, sabık komiserlerden 
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Cavid, diğer bir meseleden müebbeden nefye mahkum Tanin sahib-i imtiyaz ve sermuharriri Hüseyin Cahid, Millî 
Mahsulat Şirketi’nden Gözlüklü Midhat, Kantariye Şirketi Müdürü Bekir Sıdkı, Millî İktisat Bankası Müdürü 
Mehmed Ali, Serveznedarı Rıza, Millî Mensucat Şirketi’nden Sadeddin Rıza, Millî Ticaret Şirketi’nin İzmit 
mümessili İhsan, Millî Mahsulât’tan Hasan Fehmi, Bahriye Kaimmakamlığı’ndan mütekaid Aziz Beyler ve Sandalcı 
Cemiyeti Reis-i sabıkı Ali Osman Kahya, Hamallar kahyası Salih Reis ile suret-i cereyani-i muhakemâta nazaran 
temadi-i mevkufiyetlerine lüzum-ı kanuni bulunmadığı anlaşılarak gayr-ı mevkuf devam-ı muhakemeleri karar-gir 
olan Doktor Hüseyin Zade Ali, Posta ve Telgraf Memurîn Müdir-i sabıkı Hilmi, Eskişehir Mebus-ı sabıkı Eyüb 
Sabri, Hariciye Nazır-ı esbakı Ahmed Nesimi, İttihad ve Terakki erkanından Salah Cimcoz, Ordu Donanma Pazarı 
Meclis-i İdaresinden ve Erkan-ı Harbiye Binbaşılığından mütekaid Rıza, katib-i mesullerden Gaziayntablı Muhtar, 
Üsküdar Belediye Reis-i esbakı Rıfat, Düyun-ı Umumiye müfettişlerinden Küçük Nazım, Millî Mahsulât Şirketinde 
muhasebeci Said Beylerle ve Kara Kemal’in yazıhanesinde müstahdem hademe Hasib ve Makriköy Kaymakam-ı 
sabıkı Neşet Bey haklarında davalarının tefrikine karar verilmiş olan diğer maznunlarla tevhiden ve tevsian tahkikat 
ve muhakemât icra kılınmıştır.

Maznunlardan Cavid Bey’in Birinci Lozan Konfersansı’nı takip eden anlarda mahiyeti tahkikat evrakından, 
zabıtnamelerden ve iddianamede münderic ictimaları tertib ve hanesinde akd ettiği ve kongre tesmiye edilen ilk 
ictimaın birinci, ikinci ve üçüncü derecede eşhasın terkibiyle akd olunup, diğerlerinin rüesâ mertebesinde bulunanlarına 
hasredilerek hafi mukarrerât ittihaz olunduğu ve Cavid Bey’in Kanun-ı Ceza’nın 57’nci maddesindeki tarifata mutabık 
surette hafi teşekkülün riyasetini deruhde eyleyerek rüfekası vasıtasıyla beş şekilde hulasa edilen muhtelif faaliyetleri 
bi’l-hassa Kara Kemal kanalıyla sevk ve idare eylediği, tahkikat-ı vakıa ve zabıtnamelerde münderic ifadât ve itirafât 
ile vasıl-ı mertebe-i sübut olmaktadır. Cavid Bey’in ictimalara ve mukarreratın şekil ve mahiyetine müteallik olarak 
İzmir’de sorulan sualler karşısında gerek ifadât-ı evveliye-i mükerreresinde ve gerek muhakemesinde musırrane 
inkar ve kaçamak yolunu tecrübe etmesine rağmen Ankara’daki müevvel itirafâtı Harb-i Umumi senelerinden beri 
hiç görüşmeyecek ve selam dahi vermeyecek derecede dargın bulunduğu maslub Şükri ile Kara Kemal’in delaletiyle 
barışacak salifü’z-zikr ictimalarda teşrik-i mesaiyi kabul etmiş bulunması ve Ali İhsan Bey’in Şişli ictimalarına ve 
maslub Sarı Efe Edib’in su-i kasd teşebbüslerinin tatbikatı için nakdi muavenetlere mütedair ifadeleri 10 senelik 
cemiyet ve fırka arkadaşlığı esnasında hemen hiç temas ve münasebette bulunmadığı hakkındaki tahkikatın kendi 
itirafâtıyla sübutu gibi delâil-i taliye ve karain-i kanuniye mumaileyhin hafi heyetin riyasetini deruhde eylemiş olduğuna 
müteallik kanaatleri teyid ve takviye eylemektedir.

Doktor Nazım Bey’in, Cavid Bey’in hanesindeki kongreye ve onu takip eden heyet-i hafiye ictimalarına iştirak 
eylediği ve hafi ictimalarda ittihaz edilen bi’l-cümle kararlarda re’yi munzam ve müşterek olduğu ve bu mukarreratı 
saha-i tatbika îsal edecek siyasi faaliyetlerde bulunduğu siyasetle iştigalden külliyen fariğ bulunduğu hakkındaki ifadâtına 
ve mebde-i tahkikattan muhakemenin sonuna kadar devam eyleyen umumi inkarlarına rağmen diğer rüfekasının hafi 
ictimalarda bulunduğuna müteallik ifadâtı ve esbak Hariciye Nazırı Halil Bey’in dosyada mahfuz cevabi mektupları 
müfadıyla anlaşılmış ve mesaisi ve teşkilatı ile asla alakadar bulunmadığını ifade-i evveliyesinde söylediği Terakkiperver 
Fırka’nın hafi teşekküle dahil diğer rüfekası gibi gizli fakat tam ve hararetli bir muzahiri bulunduğu da maslub Şükri’ye 
hitaben yazılmış olup ele geçirilen mektubuyla sabit olmuştur.

Vatanın izmihlale sürüklenmesinde başlıca amillerden olduğu malum ve tehlike anında ecnebi diyarlara firarıyla 
müeyyed olan Doktor Nazım Bey’in intisabını inkar eylediği siyasi hayatın en mesmum ve levs-alud girivelerinde sarf-ı 
faaliyet etmekte olduğunu bu mektubun bi’l-hassa Türk Milletinin necabetinden şikayet eden ve düşman ayakları 
atılmış olan vatanı kurtaran ve selamet ve saadet yollarına sevk eden halaskara karşı nankörlük gösterilmemesinden 
muztarib olduğunu ifşa eyleyen fıkrası pek aşikar surette izhar ve isbat etmektedir.

“Yunan çizmesi altında” ezilmiş insanlarda Mustafa Kemal’e karşı beslenen hiss-i minnetdarinin henüz 
tamamıyla zail olmamış tesirleri vardır. Cümlesini ihtiva ve hiss-i minnetdarinin henüz zail bulunmamasından iştikayı 
ifade eyleyen fıkra Doktor Nazım Bey’in memlekette nelerin izalesini arzu eylediği ve nelere çalıştığı hakkında bir 
fikr-i mahsus verebilecek mana ve mahiyette telakki edilmiştir.
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İfade-i evveliyesinde İttihad ve Terakki namına sarf edilecek her türlü faaliyetlerin ve ittihaz olunacak her türlü 
mukarreratın gayr-ı meşru olunacağını beyan eylemiş olan Nazım Bey’in, Cavid Bey’in hanesinde yeni bir İttihad ve 
Terakki programı tanzimine iştirak eylediği sabit olduğu gibi mevzu’-ı bahs mektupta doğrudan doğruya İttihad ve 
Terakki namına faaliyete geçilmesi ve bunun maksadı nokta-i nazarından daha müsmir neticeler vereceği hakkındaki 
ima ve işareti de ayrıca şayan-ı dikkat görülmüştür. Hafi ictimada tesbit edilmiş olduğu bi’l-muhakeme taayyün eden 
dokuz maddelik program suretinin mumaileyhin hanesinde bi’t-taharri elde edilen evrak miyanında zuhuru kendisinin 
hafi Heyete dahil ve kanunun 57’nci maddesinde vasf edilen muharrikler zümresine mensup bulunduğunu teyid ve 
tevsik edecek delâil-i kaviyeden add olunmuştur.

Sabık İttihad ve Terakki murahhaslarından olup Rusya’da bi’l-ahire merhum Enver Paşa’nın memur-ı mahsusu 
olarak gelip ikamet eylediği Ankara’da daima hafi olmak üzere siyasi faaliyetten ve o zaman mevcut iki grup arasında 
nifakçı bir rol oynamaktan bir an hâli kalmamış olduğu cereyan-ı muhakeme ile mütezahir olan Nail Bey’in millî 
zaferi müteakib Kara Kemal şebekesine tekrar iltihakla Cavid Bey’in hanesindeki kongreye iştirak eylediği ve hafi 
heyet miyanına alındığı ve o andan itibaren takip ve tahkik olunan tarz-ı hayatına nazaran daima menfi faaliyetleri 
tahrik eylediği ve gerek Harb-i Umumiden beri dargın olduğu halde son faaliyet-i siyasiyeleri devresinde barıştığı Kara 
Kemal ve gerek Abdulkadir’le en sıkı bir irtibat ve münasebet idame ederek, bi’l-hassa son sene zarfında Kara Kemal, 
Abdulkadir ve Hilmi’nin iştirakiyle akd olunan hâfi ictimalarda hazır bulunduğu kendisinin tevilen vaki’ itirafâtı ve 
rüfekasının ifadâtıyla tebeyyün ettiği gibi, siyasetle iştigalden feragat eylediği hakkındaki kat’i ifadelerine rağmen 
Eskişehir’de Terakkiperver Fırka teşkilatını deruhde eylediği gibi yüz elli liradan ibaret maddi yardımda dahi bulunduğu 
kendisinin de aynen Kara Kemal, Cavid, Abdulkadir, Hilmi ve emsali gibi Terakkiperver Fırka’ya dahil olmadan bu 
fırka teşkilatını müttehaz karar-ı mahsus mucibince gizli faaliyetlerle takviyeye çalıştığı itiraf-ı zatisiyle anlaşılmış 
ve Cavid Bey’in hanesinde İttihad ve Terakki namına müstakbel projeler tanzim eden hafi Heyete dahil bulunduğu 
katib-i mesullerden Hüsni’nin müşahedeye müstenid ifadesiyle teeyyüd etmiş bulunduğundan mumaileyhin dahi 
Kanun-ı Ceza’nın 57’nci maddesi tarifatına göre su-i kasd ve taklib-i hükümet ceraimine müntehi ef ’al ve harekât ve 
teşebbüsâtın muharrikleri miyanında kabul etmeye mecburiyet-i kanuniye tahassul etmektedir.

İttihad ve Terakki’nin kadim fedai ve silah-endazlarından ve son zamanlarda Merkez-i Umumi azalarından 
olup Birinci Büyük Millet Meclisinde Ardahan Mebusu olarak bulunduğu esnada bir taraftan Rusya’da memleket 
dahiline atılmaya fırsat arayanlarla rabıta ve münasebet tesis eyleyen ve Batum’da memleket aleyhine vahim netayic 
tevlid edebilecek tarzda malum faaliyetlerde bulunmakta olan Enver Paşa’nın bu gibi harekâttan vazgeçmesi hususunda 
Ankara Hükümeti tarafından bazı vesayayı Enver Paşa’ya îsale memur edilmiş iken daha Ankara’dan ayrılır ayrılmaz 
bu vazifeyi bütün güzergahında Millî Mücadele aleyhinde ve vatan haricinde olanlar lehinde hararetli propagandalarda 
bulunmak gibi bir suret-i ihanetkaranede ifa eylediğinden dolayı derhal Trabzon’dan geri çevrilmiş olmakla maruf 
bulunan Hilmi Bey’in Cavid Bey’in hanesindeki kongreye ve rüesânın onu takip eden hâfi ictimalarına iştirak eylediği 
ve mukarrerât-ı malumenin ittihazında medhaldar olduğu ve hafi heyetin Kara Kemal’e merbut uzvu halinde Nail ve 
Abdulkadir’le birlikte Mes’adet Hanında mükerrer gizli toplanmalarda hazır bulunduğu ve Ankara su-i kasdı planı 
hazırlandığı esnada vaki’ davet üzerine beray-ı ticaret azimet etmiş olduğu Şavşat’tan derhal İstanbul’a şitab eylediği 
sabit olmuştur.

Hilmi Bey’in müdafaanamesinde ticaret işlerini görmek ve validesini ziyaret etmek maksadıyla her sene yalnız 
kısa bir müddet için İstanbul’a gelmekte ve derhal avdet etmekte olduğu hakkındaki beyanâtını Ankara su-i kasdı 
hazırlıkları esnasındaki gelişinden tevkifine kadar altı ayı mütecaviz bir müddeti kısa bir ziyaret olarak tavsif ve kabule 
imkan bulunmadığı gibi ifade-i evveliyesinde İstanbul’da kaldığı müddetçe Kara Kemal’i ancak sekiz on defa ziyaret 
ettiğine dair beyanâtı da zabıtaca elde edilen ve altmışa karib ziyaret kayd eden kendi not defteri tekzib eylemektedir. 
Notları 30 Kanunısani’den başlayan defterin şayan-ı dikkat ve ehemmiyet kuyudatına nazaran Hilmi Bey bu müddet 
zarfında elli altı defa Kara Kemal’in nezdine gitmiş 
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on defa Abdulkadir’le ve on üç defa Nail ile buluşmuş olduğu ve 9 Mart’ta Kara Kemal ile 10 Mart’ta Abdulkadir 
ile görüştükten sonra 11 Mart’ta dahi Hafız Mehmed’in yazıhanesinde Hafız Mehmed ve Abidin ile temasa girdiği 
13 Mart’ta Mes’adet Hanında Kara Kemal ve Nail ile toplandıkları 14 Mart’ı Mes’adet Hanında geçirdiği ve 15 
Mart’ta ise yine Mes’adet Hanına uğradıktan sonra Nail ve Ziya Hurşid’le buluştukları 16 Mart’ta Kara Kemal ile 
tekrar görüştükten sonra 17 Mart’ta Rüşdi Paşa buluşarak Ziya Hurşid’in nezdine gittikleri ve kendisinin orada ayrılıp 
şüphesiz netice-i mülakat hakkında malumat vermek üzere Kara Kemal’in yanına avdet ederek yarım saat kaldığı, bunu 
takip eden günlerde Kara Kemal ve Nail ile bir çok gece toplanmalarında bulunduğu ve 25 Mart’ta Mes’adet Hanına 
iki defa uğradığı ve aynı günün gecesinde saat dokuzda Nail ve Ziya Hurşid ve Abdulkadir’le buluştuğu ve 9 Nisan’da 
Kemal ve Nail’in kendisini hanesinde ziyaret ettikleri 15 Nisan’da Mes’adet Hanında Kemal ve Hafız Mehmed’le 
buluştuğu 25 Nisan’da maslub Şükri ile uzun boylu görüştüğü 13 Mayıs’ta Nail ile temas ettiği ve aynı günün gecesinde 
tekrar Abdulkadir ile birlikte Nail’in hanesine gittiği, İzmir su-i kasdına yakın surette takaddüm eden zamanlarda 1 
Haziran’da ber-mu’tad Mes’adet Hanına uğradıktan sonra oradan çıkarak Abdulkadir’i bulup birlikte Nail’in hanesine 
gittikleri ve 5, 8 Haziran’da yine Abdulkadir’le buluştuğu 12 Haziran’da Nail’i arayarak bulamadığı ve Mes‘adet Hanına 
giderek Kara Kemal’i bulduğu beraberce çıkarak Nail’i de aldıkları ve 14 Haziran’da Kara Kemal’e giderek saat on 
altıya kadar kaldıktan sonra Hafız Mehmed’e uğradığı, 15 Haziran’da yine Kara Kemal’e uğrayıp saat on sekize kadar 
kalarak Kara Kemal ile çıktığı 17 Haziran’da Mesadet Hanına uğradığı gayr-i kabil-i red ve inkar bir surette tahakkuk 
eylemekte ve Ardahan Mebusu Hilmi Bey’in dahi kanunun aynı maddesinin tavsif eylediği muharrik-i mefsedet 
olanlar sınıfına dahil bulunduğuna şüphe bırakmamaktadır.

İzmir Vali-i sabıkı Rahmi Bey’in Cavid Bey’in hanesindeki hafi ictimaı akd eden heyet-i hafiyeye dahil 
balunduğu tahkikat-ı evveliyede ve zabıtnamelerde münderic muhtelif ve müteaddid ifadât ile tebeyyün etmekte ve 
hem diğer rüfekası gibi bir fırkaya suret-i sarihada intisab etmeksizin gizli siyasi faaliyetlerde bulunduğu hem de 
su-i kasd ve taklib-i hükümet hareketinin anasır-ı esasiye-i icraiyesinden olan Sarı Efe Edib ile mesail ve mesai-i 
siyasiyede müşterekü’l-emel olduğunu ibraz ve isbat eden ve zabıtnamede mazbut ve dosyada mahfuz bulunan mektubu 
mumaileyhin de ef ’al ve teşebbüsât-ı mesrudede medhaldar olduğu kanaatini tevlid eylemekte ve ancak mahkemenin 
davetine icabet etmemiş olması hasebiyle muhakemesi icra kılınamadığından son zamanlardaki vaziyet ve derece-i 
faaliyeti tamamen taayyün edememektedir.

İstanbul Mebusu Rauf Bey’in ta Başvekalette bulunduğu tarihten itibaren kongresi kararıyla infisahı şüphesiz 
suret-i katiyede en yakın şekilde malumu bulunan İttihad ve Terakki’yi o zaman için henüz muzlim olan makâsıdı 
yolunda kullanmak üzere ihyaya çalıştığı ve bi’l-ahire dahi kendilerini İttihad ve Terakki erkanı add etmekte taannüd 
eylemiş olan kesanla teşrik-i mesai ederek ikinci grup mensuplarını da maksadına alet eylediği ve yine o zamanki 
rüfeka-yı mesaisi ve bugünkü şüreka-yı cürmüyle Meclis dahilinde dahi muhtelif hissiyâttan mahirane istifade 
eyleyerek celb ve cezb edebildiği zevatı bir fırka-i muhalife teşkiline imale hususuna sarf-ı faaliyet ettiği ve su-i kasd 
ve taklib-i hükümet hazırlıklarını hangi noktadan itibaren muttali olduğu henüz tamamıyla tenevvür etmemiş ise de 
teşebbüsât-ı mezkurenin Ankara safhasına tamamen vakıf bulunduğu halde millet ve memleket için felaket-engiz 
bir facianın men’i vuku’ ve tekerrürü için Hükümeti haberdar etmemek en basit en ibtidai ve en namuskarane bir 
vazife-i kanuniye bir fariza-i vataniye ve nihayet bir vecibe-i insaniye olduğu halde bunu ifa etmediği gibi ilk gayretinin 
keyfiyetten haberdar olan rüfekasını Hükümeti ikazdan menle masruf olduğu müttehidü’l-lafz ve’l-mana ifadât ve 
itirafât ile vasıl-ı mertebe-i sübut olmuştur.

Mumaileyhin Burusa ve İzmir teşebbüsât-ı leimesine tekaddüm eden günlerde “ben gidiyorum siz ne yaparsanız 
yapınız” diyerek Avrupa’ya azimet eylemiş olması hafi heyetin bütün meş’um kararlarının mürevvici olduğuna şüphe 
bırakmamaktadır.

Avrupa’da bulunup mahkemenin davetine icabet eylememiş olan Adnan Bey’in gıyaben icra kılınan 
muhakemesinde salifü’z-zikr hafi ve cinai teşebbüsât-ı siyasiyede bir güna medhal ve alakası bulunmadığı tebeyyün 
etmiştir.
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Hüseyin Cahid Bey’in Cavid Bey hanesindeki bazı ictimalara iştirak eylediği ve sermuharriri bulunduğu Tanin 
gazetesinde bu ictimalar müzakerât ve mukarrerâtı bazı makalâtıyla neşr etmiş olduğu tezahür eylemiş ise de hafi 
heyetin su-i kasd ve taklib-i hükümet kararına tekaddüm eden zamanlarda tevkif ve muhakeme ve nefy edildiği tesbit 
olunmuş ve mumaileyhin dahi hafi ve cinai tesebbüsât-ı siyasiyede medhal ve iştiraki bulunmadığı anlaşılmıştır.

İttihad ve Terakki İstanbul Heyet-i Merkeziyesi azasından ve iaşe faaliyetleri erkanından olup kendi iddiasına 
nazaran Kara Kemal’in hem istirkab eylediği hem de müzaheretinden vazgeçmediği bir refiki olan ve mefkure-i 
siyasiyesine umde-i esasiye ittihaz ettiği temsil-i mesleki nazariyesinin naşir-i mütemerridi bulunan Ali İhsan Bey’in 
mütareke devresinde Anadolu’ya iltihak eylemiş olup gerek Ankara’da ve gerek bi’l-ahire İstanbul’da bazı faaliyet-i 
siyasiyede bulunmuş ve Cavid Bey’in hanesindeki kongreye ictimalardan bir kısmına dahi iştirak eylemiş ise de bi’l-
cümle teşebbüsât ve telkinât karşısında temsil-i mesleki nazariyesine sadık kalarak bunun haricindeki siyasi programlarla 
mücadelede bulunduğu ve bi’l-hassa Terakkiperver Fırka Nizamnamesi müsveddesinin Mes’adet Hanında Kara Kemal, 
Cavid, Şükri, Canbolat ile birlikte müzakeresi esnasında irticaı mutazammın add ettiği altıncı maddeye şiddetle hücum 
ve itiraz eylediği ve muahharen Kara Kemal’in Hafız Mehmed, Ziya Hurşid ve mahkemece isimleri mechul kalan bazı 
Şark Mebuslarının Mes’adet Hanındaki dairede kapıyı kilitlemek suretiyle hafiyen akd ettikleri ictimadan bi-hakkın 
şüphe ve endişeye düşerek gayr-i meşru bazı ef ’alin hazırlığı karşısında bulunduğunu kendi ifadesine nazaran teferrüs 
etmiş ise de herhangi fena bir hareketin önüne geçebilmek üzere hakikati istiknah yolundaki teşebbüslerinin semere 
vermemiş olduğu icra kılınan isticvabı ve muhakemenin cereyanıyla anlaşılmış ve hakkında da başkaca delâile de 
dest-res olunamadığından su-i kasd ve taklib-i hükümet cürmünde medhal ve iştiraki bulunmadığı kanaati tahassül 
eylemiştir. Cavid Bey, kongresinde cümlesinin mukaddema İttihad ve Terakki ve bazılarının bi’l-hassa Kara Kemal’in 
şahsına merbutiyetleri dolayısıyla davet olunarak hazır bulunanlardan Hariciye Nazır-ı esbakı Ahmed Nesimi, Eskişehir 
Mebus-ı sabıkı Eyüb Sabri, Doktor Hüseyin zade Ali, Doktor Rusuhi Beylerle Hamdi Baba’nın müzakerât-ı vakıaya 
iştiraklerinin ancak intihabata mütedair umumi mesaile inhisar ettiği ve yalnız bir öğleden sonra saat 15-17’ye kadar 
devam eylediği ve müteehhir faaliyetlere alakadar olmadıkları sabit olmuştur.

Ve yine Şişli ictimaının bu kısmına iştirak etmiş olan sabık İttihad ve Terakki Katib-i mesullerinden Edhem, 
Vehbi, Hüsni’nin uzun senelerden beri maişetlerini ve mevki-i siyasetlerini medyun bulundukları Kara Kemal’in 
politika aletleri rolünü ifa eyledikleri ve Kara Kemal’in herhangi bir hareket ve teşebbüs-i siyasisinde kendisini bir 
an bile terk etmedikleri gibi daima onun emr-i idaresine muntazır ve münkad amillerden ibaret bulundukları ve 
Cavid Bey’in hanesindeki mukarreratın Kara Kemal tarafından takip ve tatbikinde dahi en emin ve müttehid vasıtalar 
halinde faaliyette bulunmaktan geri kalmadıkları ve bu itibarla bi’l-cümle su-i kasd ve taklib-i hükümet tasavvurât 
ve teşebbüsâtının mürevvic ve taraftarı oldukları tahkikat-ı vakıa ve muhakemelerinin kaffe-i safahatıyla tebeyyün ve 
tezahür etmiştir.

Ergani Mebusu İhsan Bey’in su-i kasd ve taklib-i hükümet cürmüne medhal ve iştiraki sabit olamamıştır. 
Küçük Talat Bey’in ve Azmi Bey’in vatana avdetinden sonra millî zaferi takip eden senelerde müsbet veya menfi hiçbir 
faaliyet-i siyasiyede bulunmadıkları sabit olmuş ve son teşebbüsât-ı cinaiyede alakalarını müeyyid delâil görülmemiştir.

Sabık ikinci grup azasından Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası İstanbul Katib-i Umumisi Kara Vasıf ve Heyeti 
İdare azasından Selahaddin ve Erzurum Mebus-ı sabıkı Hüseyin Avni Beylerin faaliyet-i siyasiyelerinde ahkam-ı 
kanuniyeye mugayir müstelzim-i mücazat safahat görülememiş ve mevzu’-ı bahs cürme iştiraklerini isbat edecek 
kanaat-bahş-ı vicdan delâil bulunamamıştır. Öteden beri Kara Kemal’in muhtelif sahalarda rüfeka-yı mesaisinden 
olan Gözlüklü Midhat, Bekir Sıdkı, Mehmed Ali, veznedar Rıza, Sadeddin Rıza, Millî Ticaret İzmit Mümessili İhsan, 
Hasan Fehmi, İzzet, Muhtar, Ferid, postacı Hilmi, Belediye Reis-i esbakı Rıfat, Küçük Nazım Beylerle hademe Hasib’in 
ve mefsuh İttihad ve Terakki erkanı sabıkasından Salah Cimcoz ile Erkan-ı Harbiye Binbaşılığından mütekaid Rıza, 
Topçu Yüzbaşılığından mütekaid Salim, 
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Seyyid Mehmed, sabık Komiser Cavid, Bahriye Kaymakamlığından mütekaid Aziz, esbak Bakırköy Kaymakamı 
Neşet, muhasebeci Said Beylerin su-i kasd ve taklib-i hükümet harekât ve teşebbüsâtına iştirakleri sabit olmamıştır.

Sandalcılar Cemiyeti Reis-ı sabıkı Ali Osman Kahya ile Hamallar Kahyası Salih Reis’in mevzu’-ı bahs cürmde 
müstelzim-i mücazât olacak derecede iştiraklerini mübeyyin delâile dest-res olunamamış ise de Maunacılar ve Hamallar 
Teşkilâtına ait evamir ve nizamât-ı hükümete mugayir ve umumi sükun ve intizamı muhill ef ’al ve harekât itiyadında 
bulundukları ve esnafı terhib ve tedhiş ile daima bu evamir ve nizamât ve kavanîne muhalif vakayi’ ihdasında amil 
bulundukları heyet-i mahkemeye mütemadiyen varid olan şikayât ve inde’l-muhakeme tahassül eden kanaat ile tesbit 
olunmuştur.

Binaen aleyh bunlardan Maliye Nazır-ı esbakı Cavid, Doktor Nazım, Ardahan Mebus-ı sabıkı Hilmi ve katib-i 
mesullerden Nail Beylerin hareket-i vakıalarının icap ettirdiği cezaların yeni Kanun-ı Ceza’da daha ağır ahkamı ihtiva 
etmesi hasebiyle eski Kanun-ı Ceza’nın metninde “Türkiye Cumhuriyetinin Teşkilat-ı Esasiye Kanunu’nun tamamen 
veya kısmen tağyir ve tebdil ve ilgaya ve kanun-ı mezkura tevfikan teşekkül eden Büyük Millet Meclisini ıskat veya 
ifa-yı vazifeden men’e cebren teşebbüs edenler idam olunur.” diye muharrer bulunan 55’inci madde delaletiyle kanun-ı 
mezkurun metninde “bâlâda muharrer elli beşinci ve elli altıncı maddelerde beyan olunan fesatlardan birini bir takım 
eşhas müctemian icra eder veyahut icrasına tasaddi eylerlerse ol cemiyete dahil bulunanlardan asıl reis ve muharrik-i 
mefsedet olanlar her nerede tutulur ise idam olunur” diye muharrer 57’nci maddesinin fıkra-i evveliyesine tevfikan 
idamlarına ve maznunun aleyhimden Vehbi, Hüsni, İbrahim Edhem ve Rauf ve Rahmi Beylerin hareket-i vakıaları 
salifü’l-beyan 55’inci madde delaletiyle Kanun-ı Ceza’nın metninde “bâlâda mezkur olan cinayetlerden 55 ve 56’ncı 
maddelerde beyan olunan fesatlardan birini icra kasdıyla iki veyahut daha ziyade eşhas beyninde bir ittifak-ı hafi teşkil 
olunup da o ittifakta tasmim olunan fesadın icrası söyleşilip karar-gir olduktan sonra başka esbab-ı icraiyesini tehiye 
zımnında bazı ef ’al ve tedabire dahi teşebbüs olunmuş ise ol ittifakta bulunanlar müebbeden kale-bend olunur ve 
eğer öyle bir ittifak-ı hafide ber-vech-i muharrer fesadın esbab-ı icraiyesini tehiye zımnında teşebbüs olunmuş bir fiil 
ve tedbir tebeyyün etmeyip yalnız icrası söyleşilerek karar verilmiş olmaktan ibaret bulunur ise o halde dahil-i ittifak 
bulunan kimseler muvakkatan kale-bend kılınır.” diye muharrer olan 58’inci maddenin ikinci fıkrasına tevfikan onar 
sene müddetle kale-bend edilmelerine ve Usul-i Muhakemât Kanunu’nun madde-i mahsusasına tevfikan hukuk-ı 
medeniyeden ıskat ile emvallerinin haczine ve yeni Kanun-ı Ceza’nın 588’inci maddesine tevfikan Vehbi’nin on sene 
müddetle Çankırı ve Hüsni’nin on sene müddetle Niğde ve Edhem’in on sene müddetle Kastamonu’ya nefylerine ve 
diğer maznunun aleyhima Ali Osman ve Salih Kahyaların hareket-i vakıaları Kanun-ı Ceza’nın metninde “her kim 
meydan ve esvakda ve mecma-i nas olan mahallerde gerek nutuk irad ederek ve gerek yafta yapıştırarak veyahut matbu 
varaka neşr eyleyerek ahali ve sekeneyi işbu fiilde beyan olunan cinayetleri işlemeye doğrudan doğruya teşvik ederse 
ol cinayetlerin fiilen mürtekibi gibi mücazât olunur. Fakat zikr olunan teşvikâtın bir güna eser-i fiilisi zuhur etmezse 
muvakkat nefy cezasıyla mücazat olunur” diye muharrer olan 64’üncü maddenin son fıkrasına tevfikan üçer sene 
müddetle memleketleri olan Malatya ve Sürmene’ye nefy edilmelerine ve ceraim-i vakıada medhal ve müşareketleri 
vüsuk-ı kanuni ile teeyyüd etmeyen ve beriü’z-zimme bulunduklarına dair kanaat-ı vicdaniye hasıl olan Ergani 
Mebusu İhsan, İstanbul Mebus-ı sabıkı Adnan, Erzurum Mebus-ı sabıkı Hüseyin Avni, Sivas Mebus-ı sabıkı Kara 
Vasıf, Mersin Mebus-ı sabıkı Selahaddin, Küçük Talat, Midhat Şükri, Doktor Hüseyin zade Ali, Hamdi Baba, Hamal 
namıyla maruf Ferid, Eyüb Sabri, Doktor Rüsuhi, Ahmed Nesimi, Salah Cimcoz, mütekaid Erkan-ı Harb Binbaşısı 
Rıza, Naim Cevad, tırnakçı Salim, Yakub Cemil’in biraderi Seyyid Mehmed, Düyun-ı Umumiye müfettişlerinden 
Küçük Nazım, Çerkes Aziz, Ekmekçiler Şirketi Müdürü İzzet, Kör Ali namıyla maruf Ali İhsan, Üsküdar Belediye 
Reis-i esbakı Rıfat, Polis Müdir-i esbakı Azmi, Tanin Sermuharriri Hüseyin Cahid (yalnız işbu ef‘alden), Gaziayntablı 
Ahmed Muhtar, Bakırköy Kaymakamı Neşet, Millî Mahsulat Şirketinde muhasebeci Said, Sabık Komiser Cavid, 
Gözlüklü Midhat, Bekir Sıdkı, Mehmed Ali, Serveznedar Rıza, Millî Mensucat’tan Sadeddin Rıza, Millî Ticaret’ten 
İhsan, Millî Mahsulat’tan Hasan Fehmi Beylerle hademe Hasib Ağa’nın beraetlerine ve sebeb-i ahere mebni 
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mevkuf bulunmadıkları takdirde tahliye-i sebillerine ve Kara Kemal’in teşkil eylediği İktisad Banka ve Şirketler 
sermayesinin makam-ı iddianın izah ve tafsil eylediği vechle ahkam ve şerait-i vakfiye ile mütearız bir şekilde mütevelli 
ve vakıf tayini suretiyle vakf eylediği mebaliğin muvazaa ve bir vakf-ı gayr-ı sahih olduğu inde’l-muhakeme tahakkuk 
etmesine binaen vakfiyesinin feshine ve Kanun-ı Ticaret hilafında makâsıd-ı siyasiye itibariyle teessüs ettiği sabit 
olan mezkur banka ve şirketlerin tasfiye suretiyle idame ve idaresi hakkında Hükümetin tensib ve ittihaz edeceği 
mukarrerât dahilinde muamele ifasının ve keza Ergani Mebusu İhsan Bey’in İttihad ve Terakki Fırkası’nın inhilali 
dolayısıyla Teceddüd Fırkası namına tesellüm edilmiş olan mebaliğ ve mücevherat ve eşyayı inde’t-tahkikat hüsn-i 
istimal etmediği ve bir kısım mebaliği malumü’l-esami rüfekasıyla zimmetlerine geçirdikleri birçok sene evvel ma’dum 
haline gelmiş olan Teceddüd Fırkası namına yed-i zabtında bulundurmuş olduğu mebaliğ ve eşya-yı mebhusenin 
hazine-i devlete ait olması lazım geleceğine göre o suretle ve bu cihetin dahi icab-ı kanunisi icra kılınmak üzere 
Başvekalet-i Celileye arz ve iblağına maznunlardan Rahmi ve Rauf Beylerin gıyabında ve diğerlerinin vicahında bi’l-
ittifak 26/Ağustos/926 tarihinde karar verildi. 26/Ağustos/926
 Aza Aza Reis
 Aydın Mebusu Gaziayntab Mebusu Afyonkarahisar Mebusu
 Reşid Kılınç Ali Ali

Sıra Numarası : 111
Esas Numarası : 69

Numaralı ve 13/Temmuz/926 tarihli karara zeyldir.
Taklib-i hükümet maksat ve gayesini istihdafen Reis-i Cumhur Gazi Paşa Hazretlerine su-i kasd icrası için 

teşekkül eden ve Ankara ve Burusa’da maksad-ı leimanelerini li-sebebin mine’l-esbab tatbik ve icraya muvaffak 
olamayarak müşarünileyh Gazi Paşa Hazretlerinin 17/Haziran/926 tarihinde İzmir’e vaki’ seyahatlerinde cinayet-i 
meş’umelerini ika’dan biraz evvel cürm-i meşhud halinde derdest edilen cemiyet-i hafiye-i cinaiyenin reis ve amil-i 
aslilerinden olmakla maznunun aleyh olup vadi-i firarda bulunması hasebiyle gıyaben bi’l-muhakeme 13/Temmuz/926 
tarihinde idamına karar verilen ve ahiren Bulgaristan’a firar etmek üzere iken Istranca ormanlarında / / 926 tarihinde 
derdestine muvaffakiyet hasıl olan ve hüviyet ve evsaf-ı mahsusası zabıtnamede ber-vech-i tafsil muharrer bulunan 
Ankara Vali-i esbakı Abdulkadir’in hakkındaki hükm-i gıyabinin usul-i cezaiyenin mevadd-ı mahsusasına tevfikan 
fesh edilerek vicahen ve yeniden icra kılınan muhakemesi neticesinde, maznun-ı merkumun taklib-i hükümet yaparak 
mevki-i iktidarı elde etmek ve ilk merhale olarak Reis-i Cumhur Hazretlerini ve bi’l-ahire de suver ve vesait-i 
muhtelife ile hükümet-i hazıra erkanını imha eylemek suretiyle makâsıd-ı malumelerini temin için teşekkül eden ve 
kısmen Terakkiperver Fırkası azasından bulunan İzmit Mebusu maslub Şükri ve rüfeka-yı malumesinden mürekkeb 
cemiyet-i hafiyenin reis ve amil-i aslilerinden olduğu cemiyet-i mezkure-i cinaiyenin İcra Heyeti azasından olan ve bi’l-
muhakeme idam edilen sabık Lazistan Mebusu Ziya Hurşid ve Sarı Efe Edib’in sarahaten ve vazıhan ve İzmit Mebusu 
Şükri’nin müevvelen huzur-ı mahkemede vaki’ beyanâtlarına inzimam eden ve su-i kasd cürmünün şüyuu üzerine 
derhal firar eden ve kezalik tafsilatı zabıtnamede ve evrak-ı tahkikiye-i sairede muharrer bulunduğu üzere şurada 
burada bir müddet ihtifa ve ahiren memâlik-i ecnebiyeye iltica etmek üzere hududa on kilometreye karib bir mahalde 
Istranca ormanlarında derdest edilmesi ve kendisinin inde’l-muhakeme suver-i muhtelife ile tevilen vaki’ ifadâtı gerek 
İzmir’de ve gerek Ankara’da cereyan eden muhakeme safahatı ve tahkikat-ı ibtidaiye evrakı meal ve mündericatları 
delaletleriyle vasıl-ı mertebe-i sübut bulmuş olduğundan hareketine tevafuk eden eski Ceza Kanunu’nun [Türkiye 
Cumhuriyeti’nin Teşkilât-ı Esasiye Kanunu’nu tamamen veya kısmen tağyir veya ilgaya ve kanun-ı mezkura tevfikan 
teşekkül eden Büyük Millet Meclisini ıskat veya 
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ifa-yı vazifeden men’e cebren teşebbüs edenler idam olunur.] diye muharrer elli beşinci maddesi delaletiyle [Bâlâda 
muharrer elli beş ve elli altıncı maddelerde beyan olunan fesatlardan birini birtakım eşhas müctemian icra eder, yahut 
icrasına tasaddi eylerler ise ol cemiyete dahil bulunanlarda asıl reisi ve muharrik-i mefsedet olanlar her nerede tutulursa 
tutulsun idam olunur] diye muharrer olan elli yedinci maddesinin fıkra-i evvelisine tevfikan idamına 31/Ağustos/926 
tarihinde müttefikan karar verildi. 31/Ağustos/926
 Aza Aza Reis
 Rize Mebusu Gaziayntab Mebusu Afyonkarahisar Mebusu
 Ali Kılınç Ali Ali

Sıra Numarası : 113
Esas Numarası : 70

Reis-i Cumhur Hazretlerine su-i kasd icra ve taklib-i Hükümet ef ’al-i cürmiyesinde alakadar ve irtibatlarından 
dolayı maznunun aleyhim olup 17/Haziran/926 tarihinde taht-ı tevkife alınan Eskişehir’de mukim Lazistan 
Mebus-ı sabıkı Necati Bey ile biraderi Hasan Tahsin ve lokantacı Hüseyin ve Kadı namı ile maruf Hüseyin Avni ve 
Hemşinli Mustafa’nın Müddei-i Umumiliğin 1/Eylül/926 tarih ve 70 numaralı iddianamesiyle beray-ı muhakeme 
mahkememize tevdi’ edilmelerine binaen icra kılınan muhakemeleri neticesinde: Ankara, Burusa ve İzmir’de Reis-i 
Cumhur Hazretlerine karşı su-i kasd icrasından sonra taklib-i hükümet için teşekkül etmiş olan siyasi ve hafi komite 
efradından maslub Ziya Hurşid’in yakinen akrabasından bulunan maznunlardan Lazistan Mebus-ı sabıkı Necati Bey 
ile Eskişehir’de su-i kasda müteallik müzakerede bulundukları ve diğer maznunun aleyhim Hasan Tahsin ve lokantacı 
Hüseyin ve Kadı namıyla maruf Hüseyin Avni ve Hemşinli Mustafa’nın dahi kezalik bu maksad ve emel etrafında 
Ziya Hurşid’in Eskişehir’de misafir kaldığı müddet zarfında merkum ile temas eyledikleri icra kılınan muhakemenin 
safahat-ı umumiyesinden ve maznunun aleyhimin müevvelen ikrarı cürmlerinden ve mahkemece hasıl olan kanaat-ı 
katiye-i vicdaniye müsteban olmuş ve ancak maznunların cinayet-i vakıanın esbab-ı icraiyesini tehiyye zımnında 
teşebbüs olunmuş bir fiil ve hareketleri anlaşılamayıp mücerred siyasi ve hafi cemiyete dahil oldukları tahakkuk etmiş 
ve hareket-i vakıaları Müddei-i Umumilik Makamının muvafık-ı nefsü’l-emr görülen talebi vechle eski Kanun-ı 
Ceza’nın …… diye muharrer olan elli beşinci maddesi delaletiyle ..…. diye muharrer bulunan elli sekizinci maddesinin 
fıkra-ı saniyesine tevfikan cümlesinin beşer sene müddetle kale-bend edilmelerine ve tarih-i ika’-ı cürme nazaran 
yeni Kanun-ı Ceza’nın 588’inci maddesi ahkamı mucibince beşer sene müddetle Necati’nin Sinob, Hüseyin Avni’nin 
Kırkkilise ve Kadı Hüseyin Avni’nin Samsun ve Hasan Tahsin ile Mustafa’nın Atina kazasına sürgünlerine müttefikan 
ve vicahen 1/Eylül/926 tarihinde Müddei-i Umuminin huzuruyla alenen karar verildi. 1/Eylül/926
 Aza Aza Reis
 Rize Mebusu Gaziayntab Mebusu Afyonkarahisar Mebusu
 Ali Kılınç Ali Ali
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Sıra Numarası : 114
Esas Numarası : 95

Dai-i şübhe ef ’al ve harekâtından ve su-i kasd ve taklib-i hükümet ef ’alinde alaka ve irtibatından dolayı 25/
Temmuz/926 tarihinde taht-ı tevkife alınan Adapazar’da mukim an-asl İşkodralı Ömer Kaptan hakkında icra kılınan 
muhakeme neticesinde: Maznunun aleyhim hafiyelik devrini ihya edecek bir şekilde makamata gayr-ı sahih ihbarâtta 
bulunmakla beraber ecnebi bir devletin nam ve hesabına da çalıştığına dair heyet-i hakimemize kanaat-ı vicdaniye hasıl 
olduğundan hareket-i vakıası Tabiiyet Kanunu’nun altıncı maddesinin zeyl-i evveline temas eden ahvâlden bulunmakla 
Türkiye Cumhuriyeti tabiiyetinden bi’l-ıskat hudut haricine çıkarılmasına bi’l-ittifak karar verildi. 2/Eylül/926
 Aza Aza Reis
 Rize Mebusu Gaziayntab Mebusu Afyonkarahisar Mebusu
 Ali Kılınç Ali Ali

Sıra Numarası : 115
Esas Numarası : 98

Dai-i şübhe ahvâl ve harekâtından ve su-i kasd ve taklib-i hükümet ef ’alinde alakadar bulunduğu iddiasından 
dolayı 25/Temmuz/926 tarihinde taht-ı tevkife alınan Minas veled-i Serkiz Pilavcıyan hakkında icra kalınan 
muhakeme neticesinde: Maznun-ı merkumun ef ’al-i müddea bihaya mücaseretine dair bir güna delâil-i kanuniyeye 
dest-res olunamadıgından bu cihetten beraetine ve yalnız Türk tebaasından olan merkumun devlet-i matbuasını 
haberdar etmeksizin ecnebi bir devlet hidemât-ı resmiyesine dahil olduğu ikrar ve itirafât-ı sarihasına munzam hin-i 
derdestinde elde edilen evrak-ı hususiyesi miyanında mevcut vesâik-i tahririyeden anlaşılmış olmakla, hareketine 
tevafuk eden Tabiiyet Kanunu’nun altıncı maddesine müzeyyel fıkarat-ı mahsusaya tevfikan Türk Tabiiyetinden bi’l-
iskad hudud-ı millî haricine tard ve teb’idine 4/Eylül/926 tarihinde bi’l-ittifak karar verildi. 4/Eylül/926
 Aza Aza Reis
 Aydın Mebusu Gaziayntab Mebusu Afyonkarahisar Mebusu
 Reşid Kılınç Ali Ali

Sıra Numarası : 116
Esas Numarası : 96

Su-i kasd ve taklib-i hükümet ef ’alinden alakadar görüldüğünden dolayı maznunen 24/Haziran/926 tarihinde 
İzmit’te taht-ı tevkife alınan İstanbul Bahriye Efrad-ı Cedide Mektebinde muzika ikinci sınıf gedikli zabıtanından 
Kerameddin Efendi hakkında icra kılınan muhakeme neticesinde: Her ne kadar maznun-ı mumaileyhin su-i kasd 
meselesinden dolayı taht-ı tevkife alınan mebuslardan Şükri ve Sarı Efe Edib ile İstanbul’da temasta bulunduğu, su-i 
kasda mütedair evrak-ı havadiste manzuru olan malumatı üzerine Mahfel Gazinosu sahibi Ruhi Efendi’ye beyan 
eylemiş olduğu bidayeten şahit sıfatıyla istima’ edilen mumaileyh Ruhi Efendi’nin beyanâtından anlaşılmakta ise 
de kendisinin 20/Haziran/926 tarihinde istihsal eylediği mezuniyet vesikası ile Ankara’ya azimet ederken İzmit’te 
bulunan ailesini görmek üzere oraya uğradığı ve Ruhi Efendi’ye vaki’ beyanâtı ise adiyen sarf edilen sözlerden ibaret 
olup maslub Şükri ve 
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Sarı Efe Edib ile temasını müeyyed hiçbir delil-i kanuniye dest-res olunamaması ve dolayısıyla kendisinin su-i kasd 
failleri ile bir güna alaka ve irtibatta bulunmadığı sabit olmasına binaen beraetine 5/Eylül/926 tarihinde bi’l-ittifak 
karar verildi. 5/Eylül/926
 Aza Aza Reis
 Rize Mebusu Gaziayntab Mebusu Afyonkarahisar Mebusu
 Ali Kılınç Ali Ali

Sıra Numarası : 117
Esas Numarası : 99

Burhaniye kazasının Gömeç nahiyesinde un fabrikasında taşçılıkla müstahdem olup emniyet-i devleti ihlal 
mahiyetinde ve muvacehe-i nassda icraat-ı hükümet aleyhinde tefevvühatta bulunduğu iddiasıyla maznunun aleyh 
olup 6/Temmuz/926 tarihinde taht-ı tevkife alınan Ezineli Hüseyin Çavuş oğlu 317 tevellüdlü Abbas hakkında icra 
kılınan muhakeme neticesinde: Maznun-ı merkumun nahiye-i mezkurede Şevki nam şahsın taht-ı isticarında bulunan 
Ortakahve’de su-i kasd meselesinden dolayı maznunen taht-ı tevkife alınan zevatın cereyan eden muhakemâtı ile rical 
ve icraat-ı hükümet aleyhinde tahkir ve tezyif yollu enva’-ı hezeyanda bulunduğu ve hin-i derdestinde üzerinde zuhur 
eden ve bazı ehibbasına yazdığı mektuplarda da Büyük Millet Meclisi Heyet-i Umumiyesi ile Hükümet şahsiyet-i 
maneviyesine matuf mahal ve elfaz-ı hakaretkarane istimal eylediği evrak-ı tahkikiye-i evveliyede ifadeleri mazbut 
şuhûdun şehadât-ı vakıası ve elde edilen evrak-ı şahsiyesi meal ve mündericatlarına inzimam eden müevvel ve huzur-ı 
mahkemede vaki’ ikrarı delaletleriyle vasıl-ı mertebe-i sübut olduğundan hareketine tevafuk eden Ceza Kanunu’nun 
“Büyük Millet Meclisi veya Hükümetin şahs-ı manevisini veya ordu veya donanmasını yahut Türklüğü tahkir ve tezyif 
edenler .….. ilah” diye muharrer olan 159’uncu maddesi delaletiyle kanun-ı mezkurun 158’inci maddesinin fıkra-i 
saniyesine tevfikan üç sene müddetle hapse konulmasına 4/Eylül/926 tarihinde müttefikan karar verildi. 4/Eylül/926
 Aza Aza Reis
 Aydın Mebusu Gaziayntab Mebusu Afyonkarahisar Mebusu
 Reşid Kılınç Ali Ali

Sıra Numarası : 118
Esas Numarası : 97

İstanbul’da Üsküdar’da Selimiye’de 16 numaralı hanede mukim olup İstanbul’un işgali zamanında ve Polis 
Müdir-i Umumisi Tahsin zamanında polis silkine intisab ve bi’l-ahire alakası kat’ edildikten sonra İzmir’e gelerek 
vapur şirketlerinde bir müddet çalıştıktan sonra Yunanistan’a azimet ederek bi’l-ahire Türkiye’ye avdet etmek üzere 
Edirne’ye geldiği sırada derdest edilen Hayri oğlu Said Efendi’nin su-i kasd ve taklib-i hükümet ef ’al-i cürmiyesi ile 
alakasından şüphe edilmesi üzerine 29/Haziran/926 tarihinde taht-ı tevkife alınarak hakkındaki evrak Eylül/926 tarih 
97 numaralı iddianame ile mahkememize tevdi’ kılınmış ve icra kılınan muhakeme-i vicahiyesinde:

Maznunun muayyen bir işle iştigal etmediği gibi ef ’al ve harekâtı da dai-i şübhe bulunduğu ve bir iş veya bir 
sanat için hiç bir yere bir güna teşebbüsâtta bulunmadığı gibi ötede beride dolaştığı gerek hakkında yapılan evrak-ı 
tahkikiyesi müfadı ve kendisinin an-muhakemetin müevvelen 
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ikrarı gibi delâil-i kanuniye ile sabit bulunmuş olduğundan hareketine tevafuk eden serseri ve mazanne-i su-i eşhas 
hakkındaki 22/Nisan/325 tarihli kanunun birinci maddesi delaletiyle dokuzuncu maddesinin [Zabıtaca şüpheli add 
olunan mahallerde dolaşmayı itiyad eden veyahut dai-i şübhe ahvâl ve harekâtta bulunan serseriler on ikinci maddede 
muharrer usule tevfikan bi’t-tevkif muhakemeleri icra olunarak bir haftadan altı maha kadar hapis veyahut üç mahtan 
iki seneye kadar habs olunur] diye muharrer fıkraları mucibince tarih-i tevkifinden itibaren altı ay hapsine ve müddet-i 
mahkumesini ikmal eyledikten sonra kanun-ı mezkurun on beşinci maddesinde 9, 11, 13, 14’üncü maddelerde zikr 
olunan cezalardan biriyle mahkum olan eşhas müddet-i cezaiyelerini ikmal ettikten sonra altı aydan üç seneye kadar 
zabtiye nezareti altına alınmak cezasıyla dahi mahkum olacaklardır. Fakat evvelce başka cürmden dolayı zabtiye 
nezareti altında bulunmaya mahkum olmuşlar ise müddet-i mahkumelerini ikmal ettikten sonra işbu madde mucibince 
müstahak oldukları ceza başkaca icra olunacaktır] diye muharrer fıkraları mucibince üç sene müddetle zabıta nezareti 
altında bulundurulmasına 5/Eylül/926 tarihinde vicahen ve müttefikan Müddei-i Umuminin huzuru ile alenen karar 
verildi. 5/Eylül/926
 Aza Aza Reis
 Rize Mebusu Gaziayntab Mebusu Afyonkarahisar Mebusu
 Ali Kılınç Ali Ali

Sıra Numarası : 119
Esas Numarası : 74

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 
eylediklerinden dolayı icra kılınan muhakemeleri neticesinde tarih-i tevkifleri olan 30/Ağustos/341 tarihinden 
itibaren onar sene müddetle küreğe konulmalarına 3/Teşrinisani/341 tarihinde 73/138 numara ile karar verilmiş 
olan ve müddet-i mahkumelerini ikmal etmek üzere Adana Vilayeti Hapishanesine sevk olunurken Adana’da 21/
Mayıs/926 tarihinde oturmakta bulundukları haneden firarla 23/Haziran/926 tarihinde tekrar derdest edilen 
Maraş’ın Ağabeyli karyesinden Mehmed oğlu Gelek Ahmed ve refiki Aliş oğlu Mustafa ile bunların firarlarına 
sebebiyet verdiklerinden dolayı maznunun aleyhim olup 4/Haziran/926 tarihinde taht-ı tevkife alınan ve el-yevm 
Ankara Askeri Tevkifhanesinde mevkuf bulunan Ankara Harici Jandarma Bölük efradından Eskişehirli Kasım oğlu 
Satılmış, Afyonkarahisarlı Veli oğlu Bekir, Akdağmadenli Osman oğlu Sadık, Çorlulu Hacı Hüseyin oğlu Mustafa 
ve Nallıhanlı Ali oğlu Ahmed haklarında vicahen icra kılınan muhakeme neticesinde: Mahkumların Adana Vilayeti 
Hapishanesine sevk olunmak üzere jandarma Kasım oğlu Satılmış’ın taht-ı kumandasında olarak bâlâda esamisi tespit 
edilen beş neferin muhafazalarına tevdi’ edildikleri ve trenin Adana’ya vürudu üzerine mahkumîni doğruca götürüp 
Jandarma Dairesine teslim eylemeleri vazife-i kanuniyeleri icabâtından bulunduğu halde bu vazifeleri yapmayarak 
istasyon civarında bir haneye nakl olunarak geceyi orada geçirdikleri ve bu esnada mahkumların muhafızı jandarma 
Satılmış’ın nöbeti esnasında kendisinin uyumasından bi’l-istifade firara muvaffak oldukları, gerek evrak-ı tahkikiye ve 
gerek zabıt varakaları ve kendilerinin vaki’ olan ikrarlarından anlaşılmakla bunların vazifesinde kayıtsızlığı ve ihmal 
ve teseyyübü inde’t-tahkikat ve huzur-ı mahkemede vazıhan ale’d-derecat vaki’ ikrarı delaletiyle sabit bulunan Ankara 
Harici Jandarma Bölüğü efradından Eskişehirli Kasım oğlu Satılmış’ın hareketi Askeri Ceza Kanunu’nun 95’inci 
maddesinde muharrer [Harb esirlerini veyahut tutulmuş veya mahfuz veya taht-ı hıfzlarına vedia edilmiş olan kesanı 
ellerinden kaçıranlar veyahut an-kasdin firarlarına müsaade ve teshil-i tarik edenler veyahut bu makule firarileri bilerek 
ihfa eden veya ettirenler [Mülkiye Ceza Kanunnamesi’nin 
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birinci babının sekizinci faslı ahkamı mucibince ceza olunurlar [Mülkiye Ceza Kanunu 117, 118, 119, 120, 121] diye 
muharrer fıkraları delaletiyle yeni Ceza Kanunu’nun ikinci maddesinin [Bir cürm veya kabahatin işlendiği zamanın 
kanunu ile sonradan neşr olunan kanunun hükümleri birbirinden farklı ise failin lehinde olan kanun tatbik ve infaz 
olunur] diye muharrer fıkrası mucibince eski Ceza Kanunu’nun 117’nci maddesinin [Her ne suretle olursa olsun 
Hükümet tarafından ahz ve tevkif olunan eşhasın firarı vukuunda bunların nakl ve îsaline memur olan zabıtan ve 
neferât ve mübaşirler ve bunların mahbeslerden muhafazalarına memur karakol ve hapisci ve zindancı ve nöbetçi 
ve kapıcı ve bunlar gibi memurlar hilaf-ı usul ve nizam, kayıtsızlık ve teseyyüb ederek erbab-ı cinayetin firarı vuku’ 
bulursa ol suretle hareketleri zuhura gelenler bir haftadan iki aya kadar habs olunur] diye muharrer fıkrası mucibince 
iki ay hapsine ve tarih-i tevkifine nazaran müddet-i mahkumesini ikmal etmiş olduğundan tahliyesine ve diğer 
jandarma Afyonkarahisarlı Veli oğlu Bekir, Akdağmadenli Osman oğlu Sadık ve Çorlulu Hacı Hüseyin oğlu Mustafa 
ve Nallıhanlı Ali oğlu Ahmed’in işbu firar hadisesinde bir alakaları görülemediği ve vazifelerinde ihmal ve teseyyübleri 
anlaşılamadığından bunların da beraetlerine ve evvelce 30/Ağustos 341 tarihinden itibaren onar sene küreğe mahkum 
edilip firar ederek tekrar derdest edilen Maraş’ın Ağabeyli karyesinden Mehmed oğlu Ahmed ve refiki Aliş oğlu 
Mustafa’nın da şekl-i firarlarına ve yeni Ceza Kanunu’nun bu gibi ceraim ashabı hakkındaki mevadd-ı kanuniyesine 
nazaran teşdid-i cezayı müstelzim bulunamadığından ancak evvelce mahkum bulundukları onar sene kürek cezasının 
yeni Ceza Kanunu’nun 588’inci maddesinde [Hususi kanunlarda müstakilen mevzu’ olan veya bu kanunun mer’iyete 
girdiği tarihte katileşmiş bulunan cezalardan müddetçe muadil olmak üzere kürek cezaları habs ve kale- bendlik 
cezaları nefy suretiyle infaz olunur] diye muharrer fıkraları mucibince onar sene hapis cezasına tahviline ve hal-i 
firarda kaldıkları otuz üç günün müddet-i mahkumelerine mahsub edilmemesine ve bakiye-i müddet-i mahkume-i 
cezaiyelerinin Edirne Vilayeti Hapishanesinde ikmallerine müttefikan 6/Eylül/926 tarihinde karar verildi. 6/Eylül/926
 Aza Aza Reis
 Aydın Mebusu Gaziayntab Mebusu Afyonkarahisar Mebusu
 Reşid Kılınç Ali Ali

Sıra Numarası : 120
Esas Numarası : 102

Anadolu-Bağdad Demiryolları Eskişehir Fabrikası Mağaza Müdürü Cabyan Efendi’nin, benzin deposuna su-i 
kasd maksadıyla dinamit koyduğu mezkur idare vezne memuru Hasan Tahsin Efendi tarafından Nureddin Efendi’nin 
teşvikâtına tebaan li-garazin ihbar edilmiş olduğu iddiası üzerine mumaileyhimûnun gayr-ı mevkuf olarak icra kılınan 
muhakemeleri neticesinde:

Maznunlardan Cabiyan Efendi’nin yirmi beş seneden beri idare-i mezkurede muhtelif hidemâtta mesbuk 
olan faaliyeti ve vazifeperverliği ve aynı zamanda memleketin menafi’-i aliyesi hilafında bir güna ahvâl ve harekâtı 
görülmediği ve depoya konulan dinamitlerin Haydarpaşa Merkez Anbarında şimendüfer hututu ameliyatında sarf ve 
istimal edilmek üzere resmen gönderildiği ve kayden ve suret-i resmiyede de icab eden mahallere gönderildiği tebeyyün 
etmiş ve benzin deposuna su-i kasdla koyduğu hakkında da bir güna delâil görülemediği ve diğer maznun Tahsin 
Efendi’nin de 
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ihbar-ı vakii mesmuâtına müstenid vakayii ihbardan ibaret ve bir güna kasd-ı mücrimiye makrun olmadığı ve diğer 
maznun Nureddin Bey’in de ihbarât-ı vakıada medhal ve müşareketi görülemediği cihetle her üçünün mabihi’l-
isnadları olan ef ’alden beraetlerine vicahen ve müttefikan 6/Eylül/926 tarihinde karar verildi. 6/Eylül/926
 Aza Aza Reis
 Aydın Mebusu Gaziayntab Mebusu Afyonkarahisar Mebusu
 Reşid Kılınç Ali Ali

Sıra Numarası : 121
Esas Numarası : 152

Karaisalı kazasının Aktaş karyesinden Ali Efendi ve zevcesini katl eyledikleri iddiasıyla maznunun aleyhim 
Arab Mıstıl oğlu Hasan ve rüfekası haklarında 13/Teşrinievvel/341 tarihinde icra kılınan muhakeme neticesinde: 
Gıyaben on beş sene küreğe mahkum edilen Mal Müdürü zade Hacı Osman oğlu Feyzi’nin 22/10/341 tarihinde 
derdest edilmesi üzerine Usul-i Muhakemât-ı Cezaiye’nin 382’nci maddesi mucibince hakkındaki hükm-i gıyabinin 
feshiyle yeniden icra kılınan muhakeme-i vicahiyesinde: Maznunun katlin ika’ edildiği 14-15/Temmuz/341 tarihinde 
Adana’da bulunmayıp Denizli’ye hareket ettiği Konya vilayetinin 1/6/926 tarih ve 3798/5096 numaralı telgrafından ve 
Afyonkarahisar’ında yapılan tahkikattan anlaşılmakta bulunduğundan, maznunun hakkında isnad olunan katl fiiline 
dair başkaca bir delâil-i kanuniye bulunamadığından beraetine ve sebeb-i aherle mevkuf değilse derhal tahliyesine 
müttefikan karar verildi. 9/Eylül/926
 Aza Aza Reis
 Aydın Mebusu Gaziayntab Mebusu Afyonkarahisar Mebusu
 Reşid Kılınç Ali Ali

Sıra Numarası : 122
Esas Numarası : 216/341

Kars Mülkiye Hapishanesinde tahdiş-i ezhan maddesinden dört ay müddetle mahkum iken müddet-i 
mahkumesinin ifası esnasında hapishanede mahkumîn ve mevkufîni isyana teşvik ve tahdiş-i ezhanı mucib beyanâtta 
bulunduğundan dolayı maznun-ı sabık polis memuru Ali Haydar hakkındaki Mahalli Müddei-i Umumiliğince 
takibâtta bulunulmak üzere evrakının Kars Vilayeti Müddei-i Umumiliğine irsaline müttefikan karar verildi. 2/
Kanunısani/926
 Aza Aza Reis
 Aydın Mebusu Gaziayntab Mebusu Afyonkarahisar Mebusu
 Reşid Kılınç Ali Ali
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Sıra Numarası : 123
Esas Numarası : 188/341

Üç yüz kırk bir senesi şehr-i Ağustosunun yirmi altıncı gecesi Ordu vilayetinin Ulubey nahiyesinin Bahaeddin 
karyesinden Poyraz oğlu Mehmed Efendi’yi taammüden katl eyledikleri iddiasıyla maznunun aleyhim olup gayr-ı 
muvakkat tevkif müzekkeresiyle 30/Ağustos/341 tarihinde taht-ı tevkife alınan nahiye-i mezkurenin Sevdeş 
karyesinden Poyraz oğlu Ziya bin Ali Ağa ve 2/Eylül/341 tarihinde taht-ı tevkife alınan Ordu’nun Karacaömer 
karyesinden Topaş oğlu Şükri bin Dursun ve 3/Eylül/341 tarihinde taht-ı tevkife alınan Ulubey nahiyesinin Çukur 
karyesinden Eyüb oğlu Sabri ve 8/Eylül/341 tarihinde taht-ı tevkife alınan Ordu’nun Tebnehlü [Teyneli] karyesinden 
Pazarcı oğlu Kerim bin Ahmed ve Karakoca karyesinden Alicanoğulları’ndan Hüseyin oğlu Ahmed ve 3/Eylül/341 
tarihinde tevkif olunan Ulubey’in Kıran karyesinden Murad Bey zade Kadir Bey, 4/Eylül/341 tarihinde tevkif olunan 
Dikenlice karyesinden Timicioğulları’ndan Ali Çavuş bin İbrahim ve Ordu’nun Düz mahallesinden Hüseyin oğlu 
Cemal Çavuş ve Kast [Katır] karyesinden Müteselli oğlu Aziz mahdumu Eşref haklarında Mahalli İstintak Dairesince 
icra kılınan tahkikatı havi evrak-ı tahkikiye Heyet-i Vekile-i Celile kararıyla bi’l-vürud Müddei-i Umumilik Makam-ı 
Âlisinin 18/Teşrinisani/341 tarih ve 188 numaralı iddianamesiyle Mahkemeye tevdi’ ve i’ta olunmakla icra kılınan 
muhakemât neticesinde:

Maznunun aleyhim merkumûndan Poyraz oğlu Ziya’nın öteden beri husumet beslediği mumaileyh Mehmed 
Efendi’nin kendisinin ahiren aşar anbarında ika’ eylediği sirkatten dolayı maiyetinde istihdam etmemek üzere 
tardından ve mukaddema diğer bir meseleden aleyhinde ikame-i dava ve bi’n-netice mahkumiyetine sebep olduğundan 
dolayı kin ve garazı iştidat ederek mumaileyhi katl ve ifnayı ve bu suretle intikam almayı kararlaştırmış ve vakadan 
bir müddet evvel maktul Mehmed Efendi ile aralarında münaferet mevcut olduğu anlaşılmış bulunan diğer maznun 
Kadir Bey’in hanesinde birleşerek mumaileyhin ifna-yı vücudu hakkındaki fikirlerini mevki-i icraya koymak üzere 
adam ve para tedarikini görüştükleri merkum Ziya ile diğer maznun Kerim, Şükri, Sabri’yi elde edip Kadir Bey’in fiil-i 
katli ika’ edecek olan eşhasa bin lira vereceğini vaad ve ber-vech-i peşin iki yüz elli lira i’ta ile merkumûn aralarında 
taksim edildiğini ve katl keyfiyetinin husule getirmek üzere icra-yı müzakerât ve suret-i ika’ katl zımnında lazım gelen 
tertibât ve ihzarât icrasından sonra öteden beri izini takip etmekte oldukları o civar kurada bazı işlerini tesviye ve aşara 
mütedair hesabâtını bi’r-rü’ye karyesine avdet etmekte olan Mehmed Efendi’yi merkumûn Ziya ve Şükri, Sabri, Kerim, 
Sarpdere nam mevkide kurmuş oldukları pusudan at üzerinde olarak mahall-i mezkurdan geçmekte bulunduğu bir 
sırada her dördünün de hamil bulundukları silahlarını endaht etmek suretiyle fiil-i katli taammüden icra eyledikleri 
ve diğer maznun Kadir Bey’in de maktul Mehmed Efendi’ye olan husumeti dolayısıyla fiil-i katlin husule gelmesini 
teminen para i’tasıyla merkumûnu teşvik ve tahrik eylediği ve diğer maznun Ali Çavuş’la Eşref ’in de Poyraz zade 
Mehmed Efendi’nin mahall-i mezkurdan geçeceği zamanı bir mektupla Ziya’ya haber vererek işbu fiilin icrasını teshil 
eylemek suretiyle fiil-i vakide fer’an zî-medhal bulundukları memurîn-i adliye tarafından icra kılınan tahkikatı havi 
evrak-ı tahkikiyede maznun-ı merkumûnun ikrar ve itirafları ve ol babdaki müteaddid zabıt ve keşif varakalarıyla 
tabip raporları mündericatı ve esna-yı muhakemede yekdiğerine mubayin ifadâtları ile mumaileyh Mehmed Efendi’yi 
taammüden katl eyledikleri sabit olmuş ve maznunlardan Ziya ile Şükri’nin sabıkalı eşhastan bulunmaları haklarında 
sebeb-i şiddet addiyle bunlardan Ziya, Şükri, Sabri ve Kerim’in harekât-ı vakıalarına temas eden ve tarih-i cürme nazaran 
mer’i olan eski Kanun-ı Ceza’nın [Eşhas-ı müteaddide bir cinayet veya cünhayı müttehiden ika’ eder veyahut ef ’al-i 
müteaddideden mürekkeb olan bir cinayet ve cünhada birtakım 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 mücazât 
olunur…...] diye muharrer olan 45’inci maddesinin fıkra-i ûlası delaletiyle [Taammüden bir şahsı katl eden ...... kimse 
idam olunur] diye muharrer 170’inci maddesine tevafuk etmekle, mevadd-ı mezkure ahkamına tevfikan idamlarına ve 
ancak bunlardan Sabri ile Kerim’in sabıkan hidemât-ı vataniyeleri esbab-ı muhaffife-i takdiriyeden addiyle [Kanun 
esbab-ı muhaffifeden ayrı olarak mahkemece her zaman fail lehine cezayı hafifletecek esbab-ı takdiriye kabul edilirse 
idam ve müebbet ağır hapse bedel 24 sene ağır hapis hükm olunur ......] diye muharrer yeni Ceza Kanunu’nun 
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59’uncu maddesi mucibince idam cezalarının bi’t-tahvil yirmi dörder sene ağır hapse konulmalarına ve fiil-i katlin 
husule gelmesini temin eylemek suretiyle fer’an zî-medhalliyetleri sabit bulunan Kadir Bey’le Ali Çavuş ve Eşref ’in 
tarih-i tevkiflerinden itibaren mezkur 170’inci madde delaletiyle [Eğer fiil-i asli idam veya müebbet kürek cezalarını 
müstelzim ise fer’an zî-medhal olanlar hakkında on seneden aşağı olmamak üzere muvakkat kürek ve müebbet 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 eski Kanun-ı Ceza’nın 45’inci maddesinin fıkra-i 
mahsusasına tevfikan derece-i vaziyetlerine göre Kadir Bey’in on beş ve Ali Çavuş’un on ve Eşref ’in de beş sene 
müddetle küreğe konulmalarına ve işbu cezalarının yeni Kanun-ı Ceza’nın 588’inci maddesi mucibince ağır hapse 
tahviline ve katl-i vakıada medhal ve müşareketleri usulen sabit olamayan Ahmed’le Cemal Çavuş’un da beraetlerine 
ve sebeb-i aherle mevkuf değilse ihla-yı sebiline vicahen ve müttefikan 8/Eylül/926 tarihinde karar verildi. 8/Eylül/926
 Aza Aza Reis
 Aydın Mebusu Gaziayntab Mebusu Afyonkarahisar Mebusu
 Reşid Kılınç Ali Ali

Sıra Numarası : 124
Esas Numarası : 100

Taklib-i hükümet maksad ve gayesiyle Reis-i Cumhur Hazretlerine su-i kasd için teşekkül eden cemiyet-i 
hafiye icra heyetinden olup bi’l-muhakeme idama mahkum edilen maslub Ziya Hurşid’in akrabasından olup ihzarat-ı 
cinaiyesinde medhaldar olduğu iddiasıyla maznunun aleyhima olup 7/Temmuz/26 tarihinde gayr-ı muvakkat tevkif 
müzekkeresiyle taht-ı tevkife alınan Atina kazasının Hemşin nahiyesinin Varoş karyesi ahalisinden olup Burusa’da 
Çekirge’de Çekirge Palas Otelinde müste’cir Ahmed oğlu Firuz ve merkum Firuz’un rüfekasından olup 13/
Temmuz/926 tarihinde taht-ı tevkife alınan Rizeli 316 tevellüdlü Pehlivan oğlu Osman bin Mehmed’in icra kılınan 
muhakemeleri neticesinde:

Maznunun aleyhimâdan Firuz’un Reis-i Cumhur Hazretlerinin Burusa seyahatleri avanında İstanbul’da Ferah 
Otelinde su-i kasd faillerinden Ziya Hurşid’le buluşarak müşarünileyh Gazi Hazretlerine yapılacak su-i kasd etrafında 
görüştükleri ve hatta Ziya Hurşid’in İzmir’de cürm-i meşhud halinde derdest edilmesi ve inkişaf eden tahkikat üzerine 
tevkifatın icra edildiği bir hengamda kendisinin de Ziya Hurşid’le bu mesele üzerinde evvelce görüştüklerinden bi’l-
bahis kendisinin de tevkif edileceği tarzında bazı zevata beyanâtta bulunduğu ve diğer maznun Laz Osman’ın ise 
öteden beri muayyen bir işle iştigal eylemediği merkum Firuz tarafından Samsun tüccarlarından olduğu dermiyanıyla 
hüviyeti ketm edilerek Safa Oteli müste’ciri Edhem ve Eksper Mehmed Efendilerle sair zevata takdim olunarak ve 
güya muayyen hiç bir maksatla ve yalnız esrar mübayaa etmek üzere beraberinde Burusa’ya götürüldüğü ve bu tarzda 
kendisinin de mahall-i mezkura azimet ve birkaç gün orada serseriyane bir hayat geçirdikten sonra yanında bulundurduğu 
sabıkalı ve serseri güruhundan Yusuf Ahmed’i tekrar İstanbul’a avdet ve orada bırakarak su-i kasd etrafındaki harekât 
ve teşebbüsâttan malumatdâr bulunmadığı ifadât-ı evveliyveleriyle huzur-ı mahkemede beyanâtlarına munzam 
muhallefen istima’ kılınan şuhûdun şehadâtı delaletleriyle vasıl-ı mertebe-i sübut olmuş bulunduğundan bunlardan 
Firuz’un hareketine tevafuk eden eski Ceza Kanunu’nun [...... ve eğer öyle bir ittifak-ı hafide ber-vech-i muharrer 
fesadın esbab-ı icraiyesini tehiyye zımnında teşebbüs olunmuş ve bir fiil 



252

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı



253

İkinci Dönem Ankara İstiklal Mahkemesi (1925-1927)

ve tedbir tebeyyün etmeyip yalnız icrası söyleşilerek karar verilmiş olmaktan ibaret bulunursa, ol halde dahil-i ittifak 
bulunan kimseler muvakkatan kale-bend kılınır ......] diye muharrer 58’inci maddesinin fıkra-i saniyesine tevfikan 
muvakkatan kale-bendliğine ve yeni Ceza Kanunu’nun [Hususi kanunlarda müstakillen mevzu’ olan veya bu kanunun 
mer’iyete girdiği tarihte katileşmiş bulunan cezalardan müddetçe muadil olmak üzere kürek cezaları hapis ve kale-
bendlik cezaları nefy suretiyle infaz olunur] diye muharrer 588’inci maddesi mucibince cezasının beş sene nefye 
tahviliyle mahall-i menfasının Malatya olarak tayinine ve diğeri Laz Osman’ın hareketine tevafuk eden serseri ve 
mazanne-i su-i eşhas hakkındaki kanunun 9 ve 15’inci maddeleri delaletiyle iki sene nefye ve müddet-i mahkumesinin 
Burdur’da infazına ve hitam-ı müddetinde de üç sene müddetle zabıta nezareti altında bulundurulmasına ve mevkuf 
kaldıkları müddetin beher günü beş gün nefye muadil olmak üzere eski Ceza Kanunu’nun 39’uncu maddesine tevfikan 
icra-yı mahsubuna 9/Eylül/926 tarihinde karar verildi. 9/Eylül/926
 Aza Aza Reis
 Aydın Mebusu Gaziayntab Mebusu Afyonkarahisar Mebusu
 Reşid Kılınç Ali Ali

Sıra Numarası : 125
Esas Numarası : 62

Memurîn-i zabıtaya karşı katl kasdıyla silah endaht eyledikleri iddiasıyla maznunun aleyhim ve mevkuf 
olup Müddei-i Umumiliğin 17/Mayıs/926 tarih ve 62 numaralı iddianamesiyle muhakemeleri icra kılınmak üzere 
mahkememize tevdi’ kılınan İstanbul’un İçerenköyü ahalisinden tütün kaçakçısı Kadri bin Hasan, Hamza bin 
Hasan, Kasım bin Hasan, manav Mustafa bin Mehmed, Celal bin Hasan, Mehmed bin Ali ve Nuri bin Mustafa ve 
Mehmed bin Osman, Hasan bin Osman ve Mehmed Ali bin Ali ve diğer Mehmed haklarında icra kılınan muhakeme 
neticesinde: Maznunun aleyhima Kadri, Hamza, Kasım ve manav Mustafa’nın Çavuşköyü’nden mübayaa ettikleri altı 
yüz kıyye miktarındaki kaçak tütünleri Gebze sahiline getirdikleri ve bunlardan Hamza tarafından İçerenköyü’ne nakl 
edilmek üzere diğer maznunun aleyhim Celal, Mehmed bin Ali ve Nuri bin Mustafa ve Mehmed bin Osman ve diğer 
Mehmed’in hayvanlarına irkab edilerek sene-i haliye Kanunısanisinin 8’inci Cuma gecesi Erenköyü’ne gelecekleri 
Tütün İdare-i İnhisariyesi tarafından istihbar edilmesi üzerine muakkib Abbas ve Yusuf ve Ahmed’in karakola vuku’ 
bulan müracaatlarına binaen polis Selim, Hasan Fehmi ve İsmail Efendilerle isimleri anifü’l-beyan muakkıbların 
Tekbıyık namıyla mevsum tarlada pusu tertib ettikleri ve bir müddet sonra kaçakçıların onlara vürud eylediği ve 
polis tarafından dur emrine karşı mutavaat etmemekle beraber memurîn-i zabıtaya karşı şiddet ve tehdit istimaliyle 
müteaddid silah endaht eyledikleri ve bi’l-mukabele memurîn tarafından da istimal-i silaha mücaseretle tarafeyn 
arasında müsademenin devam ettiği ve bu esnada kaçakçılardan Mehmed namındaki şahsın maktul düştüğü ve diğer 
maznunun aleyhimin tütünlerle maan firar ederek akib-i vakada bir kısmının jandarma müfrezeleri ve bir kısmının da 
polisler tarafından derdest edildiği maznunun aleyhimin vakayı tevilen ikrar eylemeleri ve ol babdaki zabıt varakaları 
mündericatı ve tahkikat-ı ibtidaiye müfadı ile mertebe-i sübuta îsal edilmiş olduğundan maznunun aleyhimden 
Kasım, Mustafa ve Nuri’nin hareket-i vakıalarında mevcut esbab-ı müşeddide-i takdiriyeye ve yeni Kanun-ı Ceza’nın 
254’üncü maddesi daha ağır cezayı müstelzim görülmesine binaen tarih-i ika’-ı cürmde mer’i olan Kanun-ı Ceza’nın 
metni [……] diye muharrer 
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olan 113’üncü maddesinin son fıkrasına tevfikan tarih-i tevkiflerinden itibaren ikişer sene ve diğer maznunun aleyhim 
Kadri, Hamza, Mehmed bin Osman ve Celal ve Ali oğlu Mehmed’in fıkra-i mezkureye tevfikan birer sene ve ancak 
bunlardan Ali oğlu Mehmed’in sinni dolayısıyla yeni Kanun-ı Ceza’nın 56’ncı maddesinin fıkra-i mahsusasına tevfikan 
südüs olan iki mahın bi’t-tensil on mah müddetle hapislerine ve maznunlardan Mehmed Ali ve Hüseyin’in fiil-i müddea 
bihaya mücaseretleri emrinde şehadât ve delâil-i kanuniyeye dest-res olunamadığından merkumânın beraetlerine ve 
Mehmed’in keyfiyet-i katlinden dolayı maznunun aleyhim olup Üsküdar Memurîn Muhakemât Encümeninden 
/ / tarihinde men’-i muhakemelerine karar verilmiş olan polis Salim ve Hasan Fehmi ve İsmail Efendilerle takip 
memurları haklarında mu’ti salifü’l-beyan karar-ı vakiin de tasdikine 12/Eylül/926 tarihinde müttefikan ve vicahen 
Müddei-i Umuminin huzuruyla alenen karar verildi. 12/Eylül/926
 Aza Aza Reis
 Rize Mebusu Gaziayntab Mebusu Afyonkarahisar Mebusu
 Ali Kılınç Ali Ali

Sıra Numarası : 126
Esas Numarası : 165/341

Darende kazasının İbrahimpaşa mahallesinden kaza-yı mezkur Belediye Reisi Mustafa Bey’in tasavvur ve 
tasmime müsteniden ve taammüden keyfiyet-i katlinden dolayı maznunun aleyh olup vakayı müteakiben firar eden 
Feyzi oğlu Mehmed hakkında mukaddema icra kılınan muhakeme-i gıyabiye neticesinde:

Belediye Reisi Mustafa Bey’in çarşıyı kaza dahilinden başka bir mahalle kaldırmaya teşebbüs eylemesinden 
mütevellid maznunun aleyh Feyzi oğlu Mehmed ve diğer malumü’l-esami ve derecât-ı muhtelifede mahkum eşhas 
ile maktul Mustafa Bey miyanesinde mütekevvin husumet ve iğbirar saikasıyla 341 senesi Temmuzunun on altıncı 
günü akşamı saat alaturka bir buçuk raddelerinde maznunun aleyh Mehmed ile mahkum-ı aleyhimden Şeyho ve Ali 
Efendi’nin maktul Mustafa Bey’in hanesine giderek merkumûndan birisi tarafından kapının vurulması üzerine oda 
penceresini açarak kimdir o? demekte olan Mustafa Bey’in; endaht ettikleri silah mermisiyle cerh ve katl eyledikleri 
usulen sabit bulunmuş ve merkum Feyzi oğlu Mehmed’in vakayı müteakiben firar eylemesi esbab-ı müşeddideden add 
olunarak Kanun-ı Ceza’nın 170’inci maddesine göre idamına 2/Mart/926 tarihinde karar verilmiş ve ahiren Malatya’da 
derdest edilmiş olduğundan Usul-i Muhakemât-ı Cezaiye Kanunu’nun 382’nci maddesi mucibince hükm-i gıyabi 
bi’l-fesh vicahen icra kılınan muhakemesi neticesinde maznunun aleyh Feyzi oğlu Mehmed ile maktul Belediye Reisi 
Mustafa Bey miyanelerinde salifü’l-beyan çarşının mahall-i ahere nakl edilmesinden mütevellid husumet ve iğbirarın 
mevcudiyeti ve Cumozadelere olan mensubiyeti dolayısıyla merkumun müsellehan rüfekasıyla tarih-i mezkurda 
Mustafa Bey’i tasavvur ve tasmime müsteniden katl eyledikleri vakayı müteakiben maznunun aleyh Mehmed’in derhal 
fürce-yâb-ı firar olarak Elbistan’daki davasını rü’yet ve intac ettirmek üzere mahall-i mezkura azimet edeceğinden 
bi’l-bahis Bekirköy karyesinde Cumozadelerden bir tavsiye mektubu taleb eylemesine rağmen lede’t-tahkik Elbistan 
Mahkemesinde derdest-i rü’yet bir davası bulunmadığının anlaşılması ve Malatya ve havalisinde hüviyet-i hakikiyesini 
ketm ederek nam-ı müstearla dolaşması gibi delâil ve karainin mevcudiyeti ve hukuk-ı umumiye şuhûdundan olup 
istima’ kılınan Hacı Mehmed oğlu Raşid’in ifade-i muhallefesine nazaran gerek ba’de’l-vaka ve gerek katlinden sonra 
kasaba civarında ırmak kenarında Mehmed’in müsellah olarak görüşmüş olması ve kezalik şuhûddan Çakır Hasan 
oğlu Mehmed’in Mustafa Bey’i birlikte katl etmek üzere Kadı oğlu Mehmed ile Ali’nin kendisine müracaat ettiklerine 
dair 
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mesbuk ifadesi ve validesiyle familyasının vakanın ertesi günü gaybubet ettiğine dair olan ifadeleri ve hasr-ı iddia ve 
ol babdaki zabıt ve keşif varakaları raporlar müeddası ile maznunun aleyhim tasavvur ve tasmime müsteniden fiil-i 
katlin fail-i müstakili bulunduğu usulen sabit ve delâil-i mevcudeye nazaran inkarı vâhi bulunmuş ve hareket-i vakıası 
Kanun-ı Ceza’nın metninde […...] diye muharrer olan 170’inci maddeye mutabık ef ’alden görülmüş ise de maktul 
Mustafa’nın faillerden kimin endaht ettiği kurşunla katl edildiği anlaşılmamakla beraber maznunun aleyh Mehmed’in 
harekâtı ve mücadele-i milliyede mesbuk hidemâtı hakkında esbab-ı muhaffife-i takdiriyeyi müstelzim görülmüş 
olduğundan tayin olunan idam cezasının Kanun-ı Ceza’nın metninde [......] diye muharrer 47’nci maddesine tevfikan 
on beş sene müddetle küreğe konulmasına ve yeni Kanun-ı Ceza mucibince mezkur küreğin ağır hapse tahviline 
müttefikan ve vicahen Müddei-i Umuminin huzuruyla 13/Eylül/926 tarihinde alenen karar verildi. 13/Eylül/926
 Aza Aza Reis
 Rize Mebusu Gaziayntab Mebusu Afyonkarahisar Mebusu
 Ali Kılınç Ali Ali

Sıra Numarası : 127
Esas Numarası : 186/341

Üç yüz kırk bir senesi Mayısının 20’nci gecesi Bağçe’nin Haruniye karyesini müsellehan ve müctemian basarak 
çarşı bekçisi Ali’yi bağlamak ve Hacı Mustafa Bey’le Hasan Efendi’nin dükkanlarının kilitlerini kırmak suretiyle 
eşya-yı muhtelife-i ticariyelerini ahz ve gasb eyledikleri iddiasıyla maznunun aleyhim olup 11/Haziran/341 tarihli 
tevkif müzekkereleriyle mevkuf bulunan mezkur nahiyenin Kargın karyesinden maktul Memiş Osman’ın biraderi 
Memiş Mehmed, Kardere karyesinden Köle Ökkeş oğlu Mehmed, Gaziayntab’ın Dostallı karyesinden Hüseyin 
oğlu Yusuf ve 18/Ağustos/341 tarihinde taht-ı tevkife alınan Dostallı karyesinden Hüseyin oğlu Kör Ökkeş ve 13/
Ağustos/341 tarihinde taht-ı tevkife alınan Kargın karyesinden Gökvelioğulları’ndan Kürd Ahmed ve biraderi Deli 
Mehmed, mezkur karyeden Hacı İbrahim oğlu Kör Hasan ve biraderi firari Osman ve Hacılar karyesinden Kasım 
Bekir ve 17/Teşrinisani/341 tarihinde taht-ı tevkife alınmış olan Nohud karyesinden Mustafa Ağa’nın biraderi 
Yusuf Çavuş ve 1/Eylül/341 tarihinde taht-ı tevkife alınmış bulunan Maraş’ın Önsün [Önsen] karyesinden Önsünlü 
Mehmed ve 6/Eylül/341 tarihinde tevkif edilmiş olan Ayntab’ın Yaylacık karyesinden Mustafa oğlu İbrahim ile sene-i 
mezkure Mayısının yirmi altıncı gecesi Arıklıkaş karyesinden Ahmed oğlu Çürük Ömer’in müsellehan hanesini 
basarak merkumun validesi Fatıma’yı kama ile cerh ve katl ve nukûd ve eşyalarını ahz ve gasb ve (Haçbel) mevkiinde 
Kardereli Kadir Efendi oğlu Hamza ve rüfekasının müsellehan önlerine çıkarak nukûd ve eşyalarını muamele-i cebr ve 
şiddet icrasıyla ahz ve gasb ve merkum Hamza yedinde bulunan Çürük Ömer’in kısrağını itlaf ile maznunun aleyhim 
merkumûndan Kürd Ahmed biraderi Deli Mehmed, Hacı İbrahim oğlu Kör Hasan, Kasım Bekir, Önsenli Mehmed, 
18/Ağustos/341 tarihinde taht-ı tevkife alınan Kurlar [Kurdlar] karyesinden Hacı Veli oğlu Kara Hüseyin, Arıklıkaş 
karyesinden Mehmed oğlu Mehmed ve 6/Eylül/341 tarihinde taht-ı tevkife alınan Osmaniye’nin Kırmıtlı karyesinden 
Gök Zeliha oğlu Hasan ve 20/Ağustos/341 tarihinde tevkif olunan Arıklıkaş karyesinden Döşleme Halil ve 17/
Teşrinisani/341 tarihinde tevkif edilen Raziyeler karyesinden Koca Fatıma’nın oğlu Mehmed ve 341 senesi Şubatının 
yirmi beşinci gecesi Bağçe kazasının Örencik karyesinden Abdullah Kahya’nın leylen ve müsellehan hanesini basarak 
merkumu darb ve cerh ile para taleb ve mahdumu Hüseyin ile hizmetçisi İzmirli Ahmed’i suret-i feciada cerh ve katl 
eylemekle maznunun aleyhim merkumûndan Kürd Ahmed ve biraderi Deli Mehmed, Hacı İbrahim oğlu Kör Hasan, 
biraderi firari Osman ve Çuhadarzade’nin katlinden gıyaben idama mahkum ve firari Maraş’ın 
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Pendirdere [Peynirdere] karyesinden Edikli oğlu Osman ve 17/Şubat/341 tarihinde taht-ı tevkife alınan Maraş’ın 
Sarıkızlı karyesinden Gani Yusuf oğlu Bekli Ahmed ve mezkur karyede mukim an-asl Elbistan’ın Kalaycık karyesinden 
İhtiyat Mehmed’in damadı Kürneli Mehmed oğlu Mustafa ve vaka-yı mezkurda katl edilmiş bulunan şaki-i şehid 
Maraş’ın Kerhan karyesinden Durmuş oğlu Ali ve şaki-i merkumûna mağdur Abdullah Kahya’nın hanesini irae 
eylediğinden mezkur vakada fer’an zî-medhal bulunduğu iddiasıyla maznunun aleyh olup 18/Ağustos/341 tarihinde 
taht-ı tevkife alınan Örencik karyesinden Hüseyin oğlu Kadir ve 341 senesi Temmuzunun altıncı günü Anabatlı 
Abdullah ve İbrahim ve Osmaniye’nin Arablı karyesinden Halil oğlu Hacı Ali ve rüfeka-yı malumesinin Örencik 
ormanında müsellehan ve müctemian yollarını keserek kendilerini bağlamak ve işkence icrası suretiyle emvallerini 
ahz ve gasb eyledikleri iddiasıyla maznunun aleyhim merkumûndan Gök Veli oğlu Ahmed, biraderi Deli Mehmed, 
maktul Monla Mehmed’in biraderi Kör Hasan ve Ayntablı Kör Ökkeş ve sene-i mezkure Martının 22’nci günü 
Maraş’a gitmekte olan Maraş’ın Sadıklı karyesinden Kekeç Veli’nin oğlu Ahmed, İncil oğlu Hacı, Hayto oğlu Ökkeş, 
biraderi Turan Çavuş ve malumü’l-esami rüfekasının Maraş’a sekiz saat mesafede Orcan yaylağı nam mahalde 
müsellehan yollarını kat’ ve merkumûndan Turan Çavuş’la biraderi Ökkeş’i mavzer kurşunuyla cerh ve katl ve sekiz 
re’s hayvan ve eşyalarını ahz ve gasb eyledikleri iddiasıyla kezalik maznunun aleyhim merkumûndan Kürd Ahmed, 
Deli Mehmed, Hacılar karyesinden Kasım Bekir, merkum Bekir’in eniştesi Önsenli Mehmed ve 8/Ağustos/341 
tarihinde taht-ı tevkife alınan Kargın karyesinden Gök Veli’nin oğlu Halil ve hüviyeti mechul olup bi’l-ahire Maraş’ın 
Sofalıcı karyesinden Sarı Mıstık oğlu olduğu anlaşılarak 20/Teşrinisani/341 tarihinde taht-ı tevkife alınarak el-yevm 
mevkuf bulunan İbrahim ve 340 senesi Ağustosunun üçüncü gecesi karyelerine gitmekte olan Osmaniye’nin Tüysüz 
karyesinden Karadilek Hasan ve rüfekasının müsellehan önlerine çıkarak muamele-i cebr ve şiddet icrasıyla eşya ve 
nukûd ve hayvanâtını ahz ve gasb ve sene-i mezkure Ağustosunun yirmi üçüncü günü Bağçe’nin Kargın karyesinden 
Akçadağlı oğlu Mehmed’in hanesini abluka ederek müttehiden silah endaht ve merkum Mehmed’i müteaddid 
mahallerinden yaralamak suretiyle taammüden katl ve zevcesi Zekiye’yi cerh ve 340 senesi Eylülünün beşinci gecesi 
Bağçe’nin Farsah karyesinden Alihocaoğulları’ndan Mehmed oğlu Mehmed’i katl ve tüfengini gasb ve karye-i 
mezkureden Çam Ali oğlu Mahmud’un bir tüfengi ve İbrahim oğlu Abdurrahman’ın madeni yirmi beş lira ve sairesini 
ahz ve gasb ve sene-i mezkure Teşrinisanisi’nin üçüncü günü Bağçe’nin Yazılmazlı [Yazlamazlı] karyesinden Ömer 
oğlu Mehmed ve Mehmed oğlu Bekir ve rüfekasının müsellehan önlerine çıkarak eşya ve nukûd ve hayvanlarını ahz 
ve gasb etmekle kezalik maznunun aleyhim merkumûndan Kürd Ahmed, biraderi Deli Mehmed, Hacı İbrahim oğlu 
Kör Hasan, biraderi firari Osman, Hacılar karyesinden Kasım Bekir, mukaddema gıyaben idama mahkum ve Maraş’ın 
Pendirdere [Peynirdere] karyesinden Edikli oğlu Osman, Kerhanlı Ali ve firari Çamiçi karyesinden Göde Mıstık ve 27/
Ağustos/340 tarihinde taht-ı tevkife alınan Kargın karyesinden Gök Veli oğlu Hüseyin, 29/Eylül/340 tarihinde taht-ı 
tevkife alınan Akça Mustafa oğlu Kıllı Musa ve 2/Teşrinisani/340 tarihinde taht-ı tevkife alınan Kargın karyesinden 
Hacı İbrahim oğlu Bekir ve 6/Teşrinisani/340 tarihinde taht-ı tevkife alınan Yazlamazlı karyesinden Ali oğlu Çavdar 
nam-ı diğeri Kırçıl Ahmed ve Kargın karyesinden Gök Veli oğlu Mehmed Ali ve 340 senesi Şubatının dördüncü 
Pazar gecesi Haruniye’nin Kürdmahmudlar karyesinden Burak Mehmed’in hanesini müsellehan basarak zevcesine 
darb ve mezbureyi bağlayarak hulliyât ve hayvanâtını ahz ve gasb ve merkum Mehmed’in ortağı Mevlüd’ü cerh 
etmekten maznunun aleyhim merkumûndan Kargın karyesinden Hacı İbrahim oğlu Kör Hasan ve sene-i mezkure 
Kanunıevvelinde Maraş’a gitmekte olan Yusuf oğlu Mıstık ve rüfekasının önlerine geçerek el ve gözlerini bağlamak 
ve işkence icrası suretiyle nukûd ve eşya ve hayvanâtını ahz ve gasbdan maznunun aleyhim olup mücrimiyetleri 
karar-gir olmuş bulunan merkumundan Kürd Ahmed, biraderi Deli Mehmed, Kör Hasan, Kasım Bekir ve ayrıca 
Çamiçi karyesinden Akça Mustafa’nın hayvanını sirkatten maznunun aleyhima Kör Hasan ve biraderi firari Osman 
ve 340 senesi Eylülünde Kars kazasının Kırmacılı karyesinden Hasan oğlu Hacı ve rüfekasının Sakaltutan mevkiinde 
müsellehan kat’-ı tarik suretiyle cebr ve şiddet icrasıyla eşyalarını ahz ve gasbdan maznun olup tefrik-i dava suretiyle 
evrakı tevdi’ edilen merkumûndan Kargın karyeli Kör Hasan ve 341 senesi Martının on üçüncü gecesi Maraş’ın Önsen 
karyesinde mukim Kayabaşı mahallesinden Hasan oğlu Ökkeş’in leylen ve müsellehan hanesini 
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basarak kendisini kayd ve bend ve efrad-ı ailesine teşhir-i silah ve ihafe ve nukûd ve eşyasını ahz ve gasbdan ve 
derdestlerine gelen jandarma müfrezesine silah istimalinden maznunun aleyhim olup 21/Mart/341 tarihinde taht-ı 
tevkife alınan ve bi’l-muhakeme üçer sene küreğe mahkum edilerek haklarında hükm-i vaki’ mahkeme-i temyizce 
nakz edilerek iade edilmesi üzerine aynı meseleden Kasab Hasan oğlu Ahmed ve rüfekası haklarında yapılan tahkikat 
evrakıyla evraklarının tevhidi karar-gir olmuş bulunan Maraş’ın Fatımalı karyesinden Mehmed oğlu Mehmed, 
Dönüklü karyesinden Mehmed oğlu Osman, Kişifli karyesinden Ahmed oğlu Mehmed ve 18/Ağustos/341 tarihinde 
taht-ı tevkife alınan Fatımalı karyesinden Mehmed oğlu Ali ve aynı meseleden maznunun aleyhim olup 341 senesi 
evasıtında Maraş’ın İsadivanlı mahallesinden Abdullah oğlu Mahmud ve rüfeka-yı malumesinin leylen ve müsellehan 
esna-yı rahta önlerine çıkarak muamele-i cebr ve şiddet icrasıyla nukûd ve eşyalarını ve hayvanlarını ahz ve gasbdan 
haklarında tevhiden tahkikat-ı kanuniye icra edilen merkumûndan Hacılar karyesinden Kasım Bekir, Önsenli Mehmed 
ve 29/Temmuz/341 tarihinde taht-ı tevkife alınmış bulunan Maraş’ın Önsün [Önsen] karyesinden Kasab Hasan oğlu 
Ahmed ve 22/Ağustos/341 tarihinde tevkif edilmiş bulunan ve ayrıca Maraş’ın Önsün [Önsen] karyesinden İbrahim 
kızı Emine’yi müsellehan ve cebren kaçırarak fiil-i şeni’ icrasından mücrimiyetine karar verilmiş bulunan mezkur 
Önsün [Önsen] karyesinden Kendiroğulları’ndan Mehmed oğlu Parmaksız Mehmed ve maznun-ı merkumûndan 
Kasım Bekir’in akrabasından olup işbu vakayı ika’ ve merkumûna yiyecek ve saire i’tasıyla yataklıktan maznun olup 
16/Ağustos/341 tarihinde taht-ı tevkife alınan Hacılar’dan Bodur Osman oğlu İsmail ve 340 senesi Kanunıevvelinin 
altıncı Cumartesi gecesi Maraş’ın Merk karyesinde meskun Saadet Ağa ve biraderi Hasan’ın leylen ve müsellehan davar 
ağılını basarak çobanlarını bi’t-tehdit otuz re’s davarlarını ahz ve gasbdan maznun ve mücrimiyetlerine karar verilmiş 
olan merkumûndan şaki Kerhanlı Ali, firari ve gıyaben idama mahkum Edikli oğlu Osman ve Elbistanlı Mustafa ile 31/
Kanunıevvel/340 tarihinde taht-ı tevkife alınan Bulanık karyesinde mukim Kars muhacirlerinden Mazman Hüseyin 
oğlu Mehmed ve 341 senesi Şubatının on ikinci günü Maraş ve Ayntab şosesi üzerinde Maraş’ın Kapıçam nam 
mevkiinde Kilis’in Şeyhabdullah mahallesinde Osman oğlu Halil ve rüfekasının müsellehan yollarını keserek kendilerini 
kayd ve bend ve içlerinden Hamid’i kurşunla cerh suretiyle nukûd ve eşyalarını ahz ve gasbdan kezalik maznun ve 
mücrimiyetlerine karar verilmiş bulunan merkumûndan Maraş’ın Sarıkızlı karyesinden Ganiyusufoğulları’ndan Bekli 
Abdullah oğlu Ahmed, Elbistanlı Mustafa, Kargın karyesinden Kör Hasan ve biraderi firari Osman, şaki Kerhanlı 
Ali ve gıyaben idama mahkum firari Edikli oğlu Osman ve 341 senesi Şubatının yirmi dördüncü günü Maraş’tan 
karyelerine avdet etmekte olan Maraş’ın Karamanlı karyesinden Ömer oğlu İsmail ve rüfeka-yı malumesinin Maraş’a 
üç saat mesafede Ahur Dağı’nın Bağırsakdere nam mahalde müsellehan önlerine çıkarak içlerinden İsmail’i kurşunla 
katl eden maznun ve ayrıca mücrimiyetlerine karar verilmiş olan Kargın karyesinden Hacı İbrahim oğlu Kör Hasan, 
biraderi firari Osman, Pendirdere [Peynirdere] karyesinden gıyaben idama mahkum Edikli oğlu Osman ve şaki 
Kerhanlı Ali ve şaki Kürd Ahmed ve rüfekasına yataklık eylemekle maznun ve 11/Haziran/341 tarihinde taht-ı tevkife 
alınan Osmaniye’nin Tehçi karyesinden Sarı Mustafa oğlu Kenan ve Haruniye çarşısından çalınan eşyaları satmakla 
fiil-i mezkurda fer’an zî-medhal olmakla maznunun aleyh olup 30/Temmuz/341 tarihinde taht-ı tevkife alınan Haçin 
kazasının Çamurlu karyesinden Babik Çavuş ve ezmine ve emkine-i muhtelifede vadi-i şekavette puyan olan şaki-i 
merkumun Kürd Ahmed ve rüfekasını ibate ve iaşe ve ihfa eylemekle maznunun aleyhim olup tevarih-i muhtelifede 
mahalli istintak dairelerince taht-ı tevkife alınarak bi’l-ahire kefaletle tahliyeleri icra kılınan Karacaviran karyesinden 
Hacı İbrahim oğlu Ali Efendi, biraderi Çerkes İsmail, Bilalık karyesinden Mercan Hüseyin bin Mehmed, Arıklıkaş 
karyesinden Ahmed oğlu Kara Fakih, Burkaşlı karyesinden Selam Mehmed oğlu Salih, Böcekli karyesinden Mehmed 
oğlu Sarı Mehmed, Kargın karyesinden Küçük Ahmed oğlu Ahmed, Nazif oğlu Murtaza ve Bağçe’de mukim 
Harput’un Hatunsaray mahallesinden Bekir oğlu Topal Hasan ve gayr-ı mevkuf bulunan Burkaşlı karyesinden Selam 
Mehmed, Böcekli karyesinden Sarı Mehmed Hoca’nın biraderi Mehmed, Bilalık karyesinden Ciran Huri, Maraş’ın 
Restebaiye mahallesinden Nazif zade Ahmed, musiki muallimi Durmuş Efendilerle Kerhan karyesinden Bağdadlı 
Ökkeş oğlu Hacı Ahmed, Derviş oğlu Ali, Ayntab’ın İbnieyüb mahallesinden Tahir oğlu Mustafa haklarında Heyet-ı 
Celile-i Vekile kararına tevfikan ve ictima’-ı ceraim kaide-i kanuniyesi mucibince ve tehviden icra kılınan muhakemât 
neticesinde:

Maznunun aleyhim merkumûndan ef ’al-i müddea bihaya mücaseretleri ol babdaki tahkikat-ı ibtidaiye ve 
istintakiye ve muhakeme zabıtnamesinde muhallefen ifadeleri mazbut
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şuhûdun şehadâtı ve müddeilerin hasr-ı iddiası keşif, zabıt varakaları meal ve mündericatlarına inzimam eden ve 
tafsilatı zabıtnamede muharrer olduğu üzere maznunlardan bir kısmının mahkeme huzurunda sarahaten ve bir 
kısmının da tevilen vaki’ ikrar ve itirafları delaletiyle vasıl-ı mertebe-i sübut olmuş olan, Bağçe’nin Kargın karyesinden 
Gökvelioğulları’ndan Kürd Ahmed, biraderi Mehmed, Hacı İbrahim oğlu Kör Hasan, Hacılar karyesinden Mehmed 
oğlu Kasım Bekir, Maraş’ın Önsün [Önsen] karyesinden Önsünlü [Önsen] Mehmed, Osmaniye’nin Kırçıklı [Kırmıtlı] 
karyesinden Musa oğlu nam-ı diğeri Gök Zeliha oğlu Hasan, Maraş’ın Sarıkızlı karyesinden an-asl Elbistan’ın Kalaycık 
karyesinden İhtiyat Mehmed’in damadı Kürneli Mehmed oğlu Mustafa, firari Kargın karyesinden Hacı İbrahim 
oğlu Osman’ın azam-ı cürmleri itibarıyla yeni Kanun-ı Ceza’nın [Birkaç kişi bir cürm veya kabahatin icrasına iştirak 
ettikleri takdirde fiili irtikab edenlerden veya doğrudan doğruya beraber işlemiş olanlardan her biri o fiile mahsus 
ceza ile cezalandırılır] diye muharrer olan 64’üncü maddesinin fıkra-i ulası delaletiyle kanun-ı mezkurun dört yüz 
ellinci maddesinin 3, 4, 7, 8’inci fıkralarına tevfikan firari Osman’ın gıyabında ve diğerlerinin vicahlarında olmak üzere 
idamlarına ve ceraim-i sairelerine göre azam-ı cürm olan Arıklıkaş’tan Çürük Ömer’in validesini katl keyfiyetinde 
Kurdlar karyesinden Hacı Veli oğlu Kara Hüseyin’le Arıklıkaş karyesinden Döşleme Halil’in ve kezalik azam-ı cürm 
itibarıyla taammüden ve müctemian katl edilen Akçadağlı oğlu Mehmed’in keyfiyet-i katlinde Kargın karyesinden 
Hacı İbrahim oğlu Bekir, Yazlamazlı karyesinden Ali oğlu Çavdar Ahmed, Gök Veli oğlu Hüseyin’in fail-i fer’i 
oldukları delâil-i mesrude-i kanuniye ile sabit olduğundan muhaffef ceza itibarıyla hareketleri eski Kanun-ı Ceza’nın 
[Taammüden bir şahsı katl eyleyen kimse ..…. idam olunur] diye muharrer olan 170’inci maddesi delaletiyle kanun-ı 
mezkurun 45’inci maddesinin ikinci fıkrasına tevfikan onar sene küreğe konulmalarına ve yeni Ceza Kanunu’nun 
588’inci maddesine tevfikan işbu küreğin hapis cezasına tahviline, Maraş’ın Önsen karyesinden Hasan oğlu Ökkeş’in 
hanesini müsellehan basarak efrad-ı ailesine teşhir-i silah ve ihafe ile nukûdunu ve Maraş’ın İsadivanlı karyesinden 
Abdullah oğlu Mahmud ve rüfekasının müsellehan leylen esna-yı rahta önlerine çıkarak nukûd ve eşyalarına ahz ve 
gasb eyledikleri kezalik ber-vech-i muharrer esbab ve delâil-i kanuniye ile sabit olan Önsen karyesinden Kasab Hasan 
oğlu Ahmed ve aynı mesele ile maznun Maraş’ın Kapıçam mevkiinden Kilisli Osman oğlu arabacı Halil ve rüfekasının 
müsellehan yollarını kat’ ve Hamid’i kurşunla cerhten ayrıca mücrimiyetine karar verilen Maraş’ın Sarıkızlı karyesinden 
Gani Yusuf oğlu Bekli Abdullah oğlu Ahmed ve İbrahim kızı Emine’yi cebren kaçırarak fiil-i şeni’ icrasından ayrıca 
mücrimiyeti karar-gir olan Kasab Hasan oğlu Ahmed’le müştereken salifü’z-zikr ceraimi ikadan maznun Önsün 
[Önsen] karyesinden Mehmed oğlu Parmaksız Mehmed’le firari Çamiçi karyesinden Göde Mıstık’ın tarih-i ika’-ı 
cürmde mer’i olan ve yeni Ceza Kanunu’nun ef ’al-i cürmiye-i mezkureye ait olan mevadd-ı kanuniyeye nazaran daha 
hafif cezayı ihtiva eyleyen 219’uncu maddesinin zeyl-i muaddelinin [Müsellah oldukları halde dağlara, kırlara çıkarak 
rast geldikleri kimseleri tutup soymak fazihasını irtikab eden eşhas ki kutta’-ı tarik tesmiye olunurlar. Bu makule hal 
ve sıfatlarına, derece-i şekavetlerine göre beş seneden ekall olmamak üzere muvakkatan ...... küreğe konulurlar] diye 
muharrer olan fıkra-i ûlâsına tevfikan bunlardan Kasab Ahmed’in beş, Bekli Ahmed, Parmaksız Mehmed ve firari 
Göde Mıstık’ın azam-ı cürmleri itibarıyla ve ef ’al-i sairelerinin sebeb-i şiddet addiyle aynı maddeye tevfikan firari 
Mıstık’ın gıyabında ve diğerlerinin vicahında olmak üzere onar sene küreğe konulmalarına ve yeni Ceza Kanunu’nun 
madde-i mahsusasına tevfikan kürek cezasının hapse tahviline ve Haruniye sirkatinde dahl ve iştiraki olduğu kezalik 
usulen sabit olan Kargın karyesinden Mehmed oğlu Memiş Mehmed ve Ayntab’ın Yaylacık karyesinden Mustafa oğlu 
İbrahim’in tarih-i ika’-ı cürme nazaran muhhaffef ceza itibarıyla yeni Kanun-ı Ceza’nın 64’üncü maddesi delaletiyle 
493’üncü maddesinin fıkarât-ı mahsusasına tevfikan beşer sene müddetle ağır hapislerine ve Saadet Ağa’nın davarlarını 
sirkatten mücrimiyetine karar verilen Mazman Hüseyin oğlu Mehmed’in yeni Kanun-ı Ceza’nın 492’nci maddesine 
tevfikan dört sene hapsine ve yataklık ettikleri kezalik sabit olan Haçin kazasının Çamurlu karyesinden Babik Çavuş 
ve Tehçi karyesinden Mustafa oğlu Kenan’ın tarih-i ika’-ı cürme nazaran mer’i olan Kanun-ı Ceza’da tatbik edilen 
mücazâttan daha hafif cezayı ihtiva eden yeni Kanun’un 65 ve 493’üncü maddelerinin fıkra-i mahsusalarına tevfikan 
beşer sene hapse konulmalarına ve şaki Kerhanlı Ali’nin maktulen ölmüş bulunması ve Kör Ökkeş’in 
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Ankara Numune Hastahanesinde vefat eylemiş olması dolayısıyla haklarında hukuk-ı umumiye davasının sukutuna 
ve Edikli oğlu Osman’ın mukaddema gıyaben diğer bir meseleden idama mahkum olmuş olması hasebiyle yeniden 
hakkında ittihaz-ı karara mahal olmadığına ve Maraş’ın Fatımalı karyesinden Mehmed oğlu Mehmed ve Dönüklü’den 
Mehmed oğlu Osman, Ahmed oğlu Mehmed, Mehmed oğlu Ali’nin mahkeme-i temyizce nakz edilen ve üçer sene 
mahkumiyetlerine mütedair bulunan ef ’alden beraetlerine ve ancak adem-i icabet efradından oldukları ve jandarma 
takip müfrezesine silah istimal eyledikleri sabit olduğundan yalnız bu cihetten İstiklal Mehakimi Kanunu’nun 
üçüncü maddesinin A fıkrasına tevfikan mevkuf kaldıkları müddetin ceza-yı kafi addiyle hizmet-i askeriyelerinin 
ifası zımnında mensup oldukları Ahz-ı Asker Şubelerine teslimlerine ve kezalik Haruniye sirkatinde medhaldar 
oldukları anlaşılamayan Köle Ökkeş oğlu Mehmed ve Nohud karyesinden Yusuf Çavuş’un fiil-i müddea bihadan 
beraetlerine ve ancak her ikisinin de kezalik adem-i icabet eden efrad-ı askeriyeden oldukları ifadât-ı sarihalarından 
anlaşıldığından bunların da diğerleri ile beraber mensup oldukları Ahz-ı Asker Şubelerine teslimlerine ve atf ve isnad 
olunan ef ’al-i müddea bihaya mücaseretleri hakkında kanaat-bahş-ı vicdan olacak delâil ve emarât-ı kanuniyeye 
dest-res olunamayan Kargın karyesinden Gök Veli oğlu Mehmed Ali, biraderi Halil, Hacılar’dan Bodur Osman oğlu 
İsmail, Çamiçi karyesinden Akça Mustafa oğlu Kıllı Musa, Arıklıkaş’tan Aylak Mehmed oğlu Mehmed, Maraş’ın 
Sofalıcı karyesinden Sarı Mıstık oğlu İbrahim, Bağçe’nin Örencik karyesinden Hüseyin oğlu Kadir, Osmaniye’nin 
Raziyeler karyesinden Koca Fatıma’nın oğlu Mehmed, Dostallı karyesinden Hüseyin oğlu Yusuf ve halen gayr-ı 
mevkuf bulunan Karacaviran karyesinden Hacı İbrahim oğlu Ali, biraderi Çerkes İsmail, Bilalık karyesinden Mercan 
Hüseyin bin Mehmed, Arıklıkaş’tan Ahmed oğlu Kara Fakih, Burkaşlı’dan Selam Mehmed oğlu Salih, Böcekli 
karyesinden Mehmed oğlu Sarı Mehmed, Kargın’dan Küçük Ahmed oğlu Ahmed, Nazif oğlu Murtaza, Bağçe’de 
mukim Harputlu Bekir oğlu Topal Hasan, Burkaşlı’dan Selam Mehmed, Böcekli karyesinden Sarı Mehmed Hoca’nın 
biraderi Mehmed, Bilalık karyesinden Ciran Huri, Maraş’tan Nazif zade Ahmed, musiki muallimi Durmuş Efendiler 
ve Kerhan karyesinden Bağdadlı Ökkeş oğlu Ahmed, Derviş oğlu Ali, Tahir oğlu Mustafa’nın beraetlerine ve iktisab-ı 
beraet eyleyen merkumûndan mevkuf bulunanların sebeb-i aherleri bulunmadığı surette hemen ihla-yı sebillerine ve 
bi’l-kefale tahliye edilmiş bulunan ve beraetlerine karar verilen eşhasın kefalet akçelerinin veya bu hususta hacz vaz’ 
edilmiş emvalleri var ise hacizlerinin fekkiyle kendilerine iadesine ve mahalline o yolda tebligat ifasına 21/Eylül/926 
tarihine müsadif Salı günü bi’l-ittifak karar verildi. 21/Eylül/1926
 Aza Aza Reis
 Rize Mebusu Aydın Mebusu Afyonkarahisar Mebusu
 Ali Reşid Ali

Sıra Numarası : 151
Esas Numarası : 92

Kuva-yı Milliyede hizmeti sebk ettiği halde İstiklal Madalyası alamadığından dolayı İsmet Paşa Hazretlerine 
şifahi maruzatta bulunmak üzere İzmir’e ve Ankara’ya seyahat ederek derdest edilen ve ahvâli dai-i şübhe bulunduğundan 
dolayı beray-ı muhakeme mahkememize sevk edilen Mecidözü kazasının Camiikebir karyesinden Bayındırlı Sipahi 
oğlu 316 tevellüdlü Ömer Lütfi bin Arif hakkında icra kılınan muhakeme neticesinde: Maznunun aleyhim Kuva-yı 
Milliyede hizmeti sebk etmediği gibi dolandırıcılık ve su-i şöhret ile maruf olup hal ve evsafı dai-i iştibah bulunduğu 
ve İzmir, Trabzon ve Ankara’da şüpheli bir vaziyette seyahat ettiği ve mukaddema serseriliğinden ve kendisini Mehdi 
ilan etmesinden dolayı İstanbul’dan memleketine sevk edildiği anlaşılmış olduğundan, hareket-i vakıası serseri ve 
mazanna-i su-i eşhas hakkındaki kanunun metinlerinde “zabıtaca şüpheli add olunan mahallerde dolaşmayı itiyad 
eden veyahut dai-i şübhe ahvâl ve harekâtta bulunan serseriler on ikinci maddede muharrer usule tevfikan bi’t-tevkif 
muhakemeleri icra olunarak bir haftadan altı maha kadar nefy olunurlar” ve 9, 11, 13, 14’üncü maddelerde zikr olunan 
cezalardan biri ile mahkum olan eşhas müddet-i cezaiyelerini ikmal ettikten sonra altı aydan üç seneye kadar zabtiye 
nezareti altına alınmak cezasıyla mahkum olacaklardır” diye muharrer olan 9 ve 15’inci maddelerine tevfikan hareket-i 
vakıasında mevcut esbab-ı müşeddide-i takdiriyeye binaen merkum Ömer Lütfi’nin iki sene müddetle memleketi olan 
Mecidözü kazasına nefyine ve müddet-i cezaiyesini ikmal ettikten sonra üç ay aynı kazada memleketten bir tarafa 
çıkmamak üzere zabtiye nezareti altında kalmasına bi’l-ittifak karar verildi. 18/Ağustos/926
 Aza Aza Reis
 Aydın Mebusu Gaziayntab Mebusu Afyonkarahisar Mebusu
 Reşid Kılınç Ali Ali
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Sıra Numarası : 128
Esas Numarası : 82

Manevra münasebetiyle toplanan efrad miktarını ve sevkiyâtın cihet-i istikameti hakkında malumat edinerek 
ordu aleyhine çalıştığı anlaşılan ve Takrir-i Sükun Kanunu mucibince Müdafaa-i Milliye Vekaletinin teklifi üzerine 
İcra Vekilleri Heyet-i Celilesi’nin 13/Haziran/926 tarihinde müttehaz kararnamesi üzerine 26/Nisan/926 tarihinde 
taht-ı tevkife alınan Gümüşsuyu Hastahanesinde stajyer diş tabiplerinden olup aslen Tatavlalı Kostantin oğlu Mülazım 
Yosifpayda’nın vicahen icra kılınan muhakemesinde: Maznun-ı merkumun İstanbul Misafirhanesinde manevra 
münasebetiyle çalışan diş tabiplerinden ve kendi arkadaşlarından olan Mehmed Halid, Aziz ve Galib Beylerden 
askerin miktarını ve hangi tevellüdlülerin taht-ı silaha davet olunduğu ve cephenin istikameti ve saire gibi devletin 
mahrem hususatını sorduğu anlaşılmakta olduğu gibi harekâtının daima calib-i şübheden âri olmadığı ve ecnebi bir 
devletin nam ve hesabına çalıştığı gerek arkadaşlarının vaki’ ifadâtına ve gerek evrak-ı tahkikiye miyanında mevcut 
şehadât ve zabıt varakaları ile vasıl-ı mertebe-i sübut bulunduğundan hareketine tevafuk eden Tabiiyet Kanunu’nun 
altıncı maddesine müzeyyel fıkarât-ı mahsusaya tevfikan Türk tabiiyetinden ıskat ile hudud-ı millî haricine ihracına 
26/Eylül/926 tarihinde bi’l-ittifak karar verildi. 26/Eylül/1926
 Aza Aza Reis
 Rize Mebusu Gaziayntab Mebusu Afyonkarahisar Mebusu
 Ali Kılınç Ali Ali

Sıra Numarası : 129
Esas Numarası : 81

“Mustafa Kemal Paşa bekar kızlarla kadınları devletlere gönderecek” tarzında halkın efkar ve asabiyet-i 
diniyesini tahrik suretiyle kavlen hıyanet-i vataniyede bulunmakla maznunun aleyh olup 19/Haziran/926 tarihinde 
taht-ı tevkife alınan Andırın kazasının Balk karyesi imamı Celil Efendi’nin aidiyet kararıyla mahkememize tevdiiyle 
icra kılınan muhakemesi neticesinde: Mabihi’l-isnadı olan ef ’ale mücaseretine dair kanaat-bahş-ı vicdan olabilecek bir 
güna delâil-i kanuniyeye dest-res olunamadığından beraetine ve sebeb-i aherle mevkuf olmadığı takdirde hemen ihla-
yı sebiline bi’l-ittifak 26/Eylül/926 tarihinde karar verildi. 26/Eylül/926
 Aza Aza Reis
 Rize Mebusu Gaziayntab Mebusu Afyonkarahisar Mebusu
 Ali Kılınç Ali Ali
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Sıra Numarası : 129
Esas Numarası : 85

Saika-i kin ve garez ve taassubla şekl-i idare ve şapka aleyhinde ve halkın hissiyât-ı diniyesini tahrik edecek 
bir mahiyette kavlen hıyanet-i vataniye cürmünden ve Reis-i Cumhur Hazretlerine tefevvühat-ı lisaniyeden dolayı 
maznunun aleyh olup 14/Temmuz/926 tarihinde taht-ı tevkife alınan an-asl Kosova vilayetinin Priştine kasabasından 
olup Ceyhan kazasının Kastal karyesinde mukim Çerkes milletinden Mehmed Efendi oğlu 49 yaşında Kırmızı 
Hoca namıyla maruf Hüseyin Avni hakkında kaza-yı mezkur İstintak Dairesinde cereyan eden tahkikat neticesinde 
maznunun aleyhe atf ve isnad olunan cürm-i vakiden dolayı icra-yı tahkikat ile karar i’tası salahiyetinden hariç ve 
Hıyanet-i Vataniye Kanunu’na tevfikan mahkememizin daire-i vezaifi dahilinde görülmüş olmakla 21/Temmuz/926 
tarihinde ittihaz olunan kararla mahkememize sevk edilerek icra kılınan muhakemesi neticesinde: Maznunun aleyhin 
ikamet ettiği Kastal karyesinde halkın efkar-ı diniye ve taassub-ı millisini galeyan ettirmek ve bi’n-netice itaatkar olan 
halkı vadi-i şurişe sevk ve emniyet-i devleti ihlal edecek harekete halkı teşvik etmek emeliyle muhtelif zamanlarda 
şapka aleyhinde idare-i kelam ettiği ve şapka ile namaz kılmanın caiz olmadığını söylemekle beraber Reis-i Cumhur 
Hazretlerine karşı da alenen tefevvühat-ı lisaniyede bulunduğu gerek evrak-ı tahkikiyede şuhûdun şehadâtı ve gerek 
kendisinin huzur-ı mahkemede vaki’ ikrar ve itirafâtıyla vasıl-ı mertebe-i sübut olduğundan hareketine tevafuk 
eden yeni Ceza Kanunu’nun [Geçen maddelerde yazılı olan ahvâl haricinde kanunlara karşı gelmeye halkı teşvik ile 
memleketin emniyetine tehlike iras edecek surette makale neşr edenler veya halkı askerlik hizmetinden soğutmak 
yolunda neşriyâtta veya telkinâtta bulunanlar veyahut umumi bir ictimada veya nasın toplandığı yerlerde bu suretle 
nutuk irad edenler iki aydan iki seneye kadar habs olunur.] diye muharrer 155’inci maddesi mucibince iki sene hapsine 
26/Eylül/926 tarihinde vicahen ve müttefikan ve Müddei-i Umuminin huzuruyla karar verildi. 26/Eylül/926
 Aza Aza Reis
 Rize Mebusu Gaziayntab Mebusu Afyonkarahisar Mebusu
 Ali Kılınç Ali Ali

Sıra Numarası : 130
Esas Numarası : 86

Muhtelif zamanda dairesindeki kasadan 5343 lira 70 kuruşu sirkat ederek zimmetine geçirdiğinden kumar 
oynamak ve rakı imal ve füruht suretiyle icra-yı ticaretten maznunun aleyh olup 21/Kanunısani/926 tarihinde taht-ı 
tevkife alınan Yozgad Posta ve Telgraf Müdir-i sabıkı Mehmed Emin Efendi hakkında vilayet-i mezkure memurîn 
muhakemât encümenince icra kılınan tahkikat-ı ibtidaiye neticesinde fiil-i müddea bihaya mücasereti sabit olmasına 
binaen cinayetle lüzum-ı muhakemesine dair mu’ti karar üzerine Yozgad Cinayet Mahkemesince icra kılınan 
muhakemesinde fiil-i vakiin ihtilas mahiyetinde görülüp İstiklal Mehakimi Kanunu’nun üçüncü maddesinin “V” 
fıkrasına tevfikan rü’yet-i davanın mahkememize aidiyetine karar verilmiş ve karar-ı mezkur mahkeme-i temyizce 
de tasdik edilmiş olup mumaileyhin mahkememizce icra kılınan muhakeme-i vicahiyesinde: Müfredatı evrak-ı 
tahkikiyede muharrer olduğu üzere dairesindeki kasadan 5343 lira 70 kuruş zimmet-i muhakkakası zuhur etmiş olup 
mebaliğ-i mezkureyi kumar oynamak suretiyle ahz ve sirkat eylediği ve alenen işret istimal eylemek ve açığını kapatmak 
hülyasıyla kanunen memnu’ olan rakı ticareti gibi ef ’ale mücasereti gerek evrak-ı tahkikiyede havale memuru Edhem 
ve Muhabere Başmemuru Ahmed Fahri Efendilerin ifadâtı ve posta müteahhidi Abdurrahman ve fen müfettişi Hasan 
Rıza Beylerden alınan cevapnameler ve inde’t-taharri üzerinde ve hanesinde bulunup dosyasında mahfuz bulunan 
evrak-ı vesâikle ve Halk Fırkası müfettişi İsmail Hakkı Bey’e yazıp elde edilen tarihsiz mektup müfadı gibi delâil ile ve 
gerek kendisinin kumar oynamak suretiyle mezkur meblağı ahz ve sirkat eylediğini huzur-ı mahkemede ikrar ve itiraf 
eylemesiyle ber-vech-i bâlâ 5343 lira 70 kuruşu ihtilas eylediği vasıl-ı mertebe-i sübut 
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olmakla hareketine tevafuk eden yeni Kanun-ı Ceza’da daha ağır cezayı müstelzim olup tarih-i ika’-ı cürme nazaran 
eski Kanun-ı Ceza’nın [Kendisine mevdu’ olan veya hasbe’l-vazife taht-ı muhafazasında bulunan nukûd veya nukûd 
hükmündeki evrak ve senedât ve sair emvali zimmetine geçiren veya temellük eden memur üç aydan üç seneye kadar 
habs edilir.] diye muharrer olan 82’nci maddesinin fıkra-i ulasına tevfikan üç sene hapsine ve ihtilas edilen paranın 
tazminine ve müebbeden rütbe ve memuriyetten mahrumiyetine ve maznunun aleyhin kasasında açığı olduğunu 
kumar oynadığını bildikleri halde Başmüdüriyeti bu vaziyetten haberdar etmedikleri anlaşılan havale memuru Edhem 
ve Muhabere Başmemuru Ahmed Fahri Efendilerin de beraetlerine 27/Eylül/926 tarihinde müttefikan karar verildi. 
27/Eylül/926
 Aza Aza Reis
 Aydın Mebusu Gaziayntab Mebusu Afyonkarahisar Mebusu
 Reşid Kılınç Ali Ali

Sıra Numarası : 131
Esas Numarası : 91

Vazife-i memuriyetini su-i istimal ve hile ika’ı suretiyle ihtilasta bulunduğu ve zimmetine bin yetmiş iki lira 
yetmiş altı kuruş geçirdiği iddiasıyla maznunun aleyh olup 6/Mart/926 tarihinde taht-ı tevkife alınan Mudurnu Kazası 
Posta ve Telgraf Müdürü Yanyalı Şükri Efendi hakkında kaza-yı mezkur Memurîn Muhakemât Encümenince icra 
kılınan tahkikât-ı ibtidaiye neticesinde cinayet ile lüzum-ı muhakemesine karar verilerek evrak-ı davanın Bolu Cinayet 
Mahkemesine sevk edilmesine binaen mahkeme-i mezkurca müttehaz İstiklal Mehakimi Kanunu’nun üçüncü 
maddesinin “V” fıkrası mucibince rü’yet-i davanın mahkememizin daire-i vezaifinden bulunduğuna dair aidiyet 
kararının Mahkeme-i Temyizce de tasdik edilmiş bulunması dolayısıyla maznunun aleyh Şükri Efendi’nin vicahen 
icra kılınan muhakemesi neticesinde: Posta ve Telgraf Müfettişliğince yapılan tahkikata müsteniden Mudurnu Kazası 
Memurîn Muhakemât Encümenince tanzim kılınan cinayet kararı ve evrak-ı saire ve maznun-ı mumaileyhin zaman-ı 
memuriyetine ait 19/Mart/926 tarihli hülasa-i hesabiyesi meal ve mündericatına nazaran kuyudatında 25/Şubat/926 
tarih ve 5-6 numaralı irsaliye ile 425 ve 225 liranın yekunu olan 650 liralık irsalât olduğu halde esas defterine 750 lira 
kaydı ve Şubat ayı zarfında havalename tediyatı 134 lira 91 kuruş iken 185 lira 97 kuruş göstermesi ve havalename 
irsalâtı namına 950 lira kıymetinde yapılmış olan mektup derununa âdi yazı kağıdı koyarak Nallıhan ve Beypazarı 
merkezleri vasıtasıyla Ankara’ya sevk etmek istemiş ise de Beypazarı merkezinden nazar-ı dikkati celb eden mezkur 
mektubun zarfında mühürlerin az akıtılmış ve tatbik mührü basılmamış olduğu müşahede edildiğinden irsal eylediği 
Mudurnu merkezine iade edilmiş ve o esnada kaza-yı mezkurda bulunan Posta ve Telgraf Müfettişliğince mezkur 
kıymetli zarf beray-ı tahkik kaymakamlığa irsal edilip evrak miyanında mahfuz zabıt varakasında muharrer olduğu 
üzere başka merkezlerden açılmadığına şüphe edilmeyen mezkur zarf açılarak içerisinde 950 lira yerine boş kağıt 
vaz’ edilmiş olduğu görülmüş olup ifadesine müracaat olunan maznun Şükri Efendi’den mezkur 950 lirayı bir heyet 
muvacehesinde zarf derununa koymaması ve zarfı tatbik mührüyle mühürlememesi esbabı lede’l-istizah müsbit ve 
mukni’ bir cevap verememesi mezkur meblağı sirkat eylediği kanaatini hasıl etmiş ve hulasa-i hesabiyesinde gösterildiği 
vechle irsalatından yüz ve tediyatından elli bir lira altı kuruş sirkat eylediği ve mecmuu 1078 lira 10 kuruş olup 
kasasının hin-i tadatında fazla zuhur eden 22 lira 92 kuruş dört günlük istikakı olan beş lira otuz sekiz kuruş tenzil 
edildikten sonra 1072 lira 76 kuruş zimmet-i muhakkakası bulunduğu ve kaza-yı mezkur icra memuru ve Hükümet 
tabibi ile kabilesi namlarına vürud eden havale muhteviyatını da vakit ve zamanında tediye etmemek suretiyle vazife-i 
memuriyetini su-i istimal eylediği ve hesabâtını gayr-ı sahih göstermek ve para yerine kağıt koymak gibi hile ve hud’a 
istimal eylediği 
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gerek evrak-ı tahkikiye ve zabıt varakaları müfadı ve gerek kendisinin huzur-ı mahkemede müevvelen ikrar ve itirafıyla 
vasıl-ı mertebe-i sübut bulunmuş olmakla hareketine tevafuk eden yeni Kanun-ı Ceza’da daha ağır cezayı müstelzim 
bulunup tarih-i ika’-ı cürme nazaran eski Kanun-ı Ceza’nın [...... veya bu hesabâta ait gayr-ı sahih bilanço ve evrak ve 
defatir ve vesâik-i saire göstermek veyahut nukûdu havi vürudlar ve tobralar muhteviyatını hilaf-ı hakikat irae etmek 
ve’l-hasıl devair-i aidesini iğfal edecek ve fiilin zahire çıkmamasını temin eyleyecek her türlü hile ve hud’a istimali 
suretiyle vaki’ olmuş ise alınan şeyi iki kat olarak kendisinden ahz ve istirdad ve hazine-i devlete teslim olunduktan 
sonra beş seneden ekall olmamak üzere muvakkat kürek veya kale-bendlik cezasıyla mücazat olunur.] diye muharrer 
82’nci maddesinin ikinci fıkrasına tevfikan beş sene kale-bend edilmesine ve yeni Ceza Kanunu’nun 588’inci maddesi 
mucibince kale-bendlik cezasının sürgüne tahviliyle beş sene Adana’ya sürgün edilmesine ve ihtilas ettiği meblağın 
iki misli tazminine ve müebbeden rütbe ve memuriyetten mahrumiyetine ve mahkumun lehinde olan eski Ceza 
Kanunu’nun 39’uncu maddesi mucibince tarih-i tevkifinden itibaren bir günlük mevkufiyetinin beş günlük nefye 
mahsub edilmesine 27/Eylül/926 tarihinde vicahen ve müttefikan ve Müddei-i Umuminin huzuruyla karar verildi. 
27/Eylül/926
 Aza Aza Reis
 Aydın Mebusu Gaziayntab Mebusu Afyonkarahisar Mebusu
 Reşid Kılınç Ali Ali

Sıra Numarası : 132
Esas Numarası : 80

Rus Hükümeti nam ve hesabına casusluk yaparak devletin emniyet-i dahiliyesini ihlal eyledikleri iddiasyla 
maznunun aleyhima olup 8/Mayıs/926 tarihinde taht-ı tevkife alınan ve Mahalli Memurîn Muhakemât Encümeninden 
aidiyet kararıyla evrak-ı tahkikiyeleriyle maan mahkememize i’zam kılınan Hopa kazasının Kuledibi mahallesinden ve 
kaza-yı mezkur telgrafhanesinde hat çavuşu kırk sekiz yaşında Yaşar bin Osman ve Hopa’da mukim bakkal esnafından 
altmış bir yaşında Hasan bin Ahmed haklarında icra kılınan muhakeme neticesinde: Merkumândan hat çavuşu Yaşar’ın 
Hopa’da ikamete memur olan ve Menşevik Partisi’ne mensup bulunduğu ihbar edilen Yusuf nam şahıs mütemadiyen 
devletin hutut-ı resmiyesi ile Batum’la muhabere ettirdiği ve Hopa’da mukim tüccarlardan İlyas Nizameddin ve Musa 
ve Ali Beyleri dahi hutut-ı mezkure ile ve sırf muamelât-ı ticariyeleri hesabına görüştürüp mukabilinde bahşiş ve 
merkumun Batum piyasası hakkında her gün Batum’dan malumat alarak tüccarlara verdiği ve merkumun geceleri 
kerraren Batum ile Rusça görüştüğü gibi hanesinde bulundurduğu devletin resmi telefon ve tellerin cürm-i meşhud 
halinde derdest edildiği ve Gürcü Yusuf ’a ait bir takım mektupları bi’z-zat alarak götürmesi hususunu diğer maznun 
Hasan’a teklif ettiği halde merkumun kabul etmediği evrak-ı tahkikiyede esamileri muharrer şuhûdun şehadâtı ve 
kendisinin müevvelen ikrarı ve resmi telefonun hanesinde elde edilmesi ve müteaddid evrak-ı dava miyanında mevcut 
zabıt varakalarıyla sabit bulunmak ve maahaza ef ’al-i mezkurenin casusluk mahiyetinde görülemeyip ancak vazife-i 
memuriyetini su-i istimal şeklinde telakki edilmiş olmasına binaen harekât-ı vakıası yeni Kanun-ı Ceza’nın 240’ıncı 
maddesine tevafuk etmekle metninde [Kanunda yazılı hallerden başka her ne suretle olursa olsun vazifesini su-i istimal 
eden memur derecesine göre üç aydan üç seneye kadar habs olunur.] diye muharrer olan madde-i mezkure hükmüne 
tevfikan ve tarih-i tevkifinden itibaren iki sene müddetle hapsine ve müebbeden memuriyetten mahrumiyetine ve 
diğer maznun Hasan Baba’nın ef ’al-i müdde bihaya mücasereti hakkında bir güna delâil ve ihbarât-ı kanuniyeye dest-
res olunamadığından merkumun da beraetine vicahen ve müttefikan karar verilerek tefhim kılındı. 27/Eylül/926
 Aza Aza Reis
 Aydın Mebusu Gaziayntab Mebusu Afyonkarahisar Mebusu
 Reşid Kılınç Ali Ali
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Sıra Numarası : 133
Esas Numarası : 30

Karszülkadriye kazasının Çokak Nahiyesi Jandarma Takım Kumandanı Mülazım Yakub Şükri Bey’i kurşunla 
cerh ve katl eyledikleri iddiasıyla maznunun aleyhim olup 29/Safer/344 ve 19/Eylül/341 tarihinde taht-ı tevkife alınan 
kaza-yı mezkurun Rifatiye karyesinden yirmi beş yaşında Karadana oğlu Hacı Ahmed ve 12/Rebiülevvel/344 ve 1/
Teşrinievvel/341 tarihinde tevkif edilen Karabıçak mahallesinden yirmi beş yaşında Karagüllü oğlu Mehmed bin 
İbrahim ve 17/Eylül/341 tarihinde tevkif edilerek aynı günde firar ve 31/Teşrinievvel/341 tarihinde taht-ı tevkife 
alınan mezkur Rifatiye karyesinden Ferid Ali bin Ali Çavuş ve ahiren icra kılınan tahkikatta fiil-i katlde fer’an zî-
medhal bulunduğu anlaşılmakla 15/Eylül/926 tarihinde taht-ı tevkife alınan karye-i mezkurede kain İstiklal Mektebi 
Başmuallimi Bekir Sıdkı Efendi ve maznun-ı merkumûndan Ferid Ali’nin firarına sebebiyet vermek maddesinden 
dolayı maznunun aleyhim olup 12/Teşrinisani/341 tarihinde taht-ı tevkife alınan kaza-yı mezkur jandarma efradından 
Halil oğlu Mehmed Onbaşı ve Dramalı Hüseyin oğlu Mehmed ve Gedüslü Durmuş oğlu Tahir’in Ankara İstiklal 
Mahkemesine tevdii Heyet-i Vekile-i Celile kararına atfen Müddei-i Umumilik Makam-ı Âlisinin 4/2/926 tarih ve 30 
numaralı iddianamesiyle mahkememize tevdi’ olunmakla merkumûn haklarında icra kılınan muhakeme neticesinde: 
341 senesi şehr-i Eylülünün on üçüncü Pazar gecesi alaturka saat yarımda maznunun aleyhim merkumûndan Ferid 
Ali, Hacı Ahmed ve Karagüllü oğlu Mehmed’in müteveffa Yakub Şükri Bey’e besledikleri iğbirar ve husumet neticesi 
olarak Akifiye karyesindeki hanesinden takım merkezi olan Çokak karyesine leyle-i mezkurede gitmekte olan 
Jandarma Kumandanı Yakub Şükri Bey’i karye-i mezkureye iki yüz elli metre mesafede bulunan Soğucaksuyu köprüsü 
yanındaki ihzar eyledikleri pusudan hamil bulundukları mavzerlerini iki defa endahtla mumaileyhi taammüden cerh 
ve katl eyledikleri mahalli müstantikliğince icra kılınan tahkikatı havi evrak-ı tahkikiyede isimleri mazbut ve maa’l-
kasem istima’ kılınan şuhûdun şehadâtı ve Yakub Şükri Efendi’nin zevcesinin hasr-ı iddiasıyla ol babdaki zabıt ve 
keşif varakaları ve tabip raporları mündericatı ve maznun-ı merkumûnun bidayeten ve istintaken yekdiğerine mübayin 
ifadâtı ve merkumûndan Ferid Ali’nin bade’l-vaka şuhud-ı müstemiadan jandarma İbrahim zevcesinin hanesinde 
ihtifa etmesi ve diğer maznun Karagüllü Mehmed’in bir güna cebr ve tazyika müstenid olmaksızın bidayeten vakayı 
ber-tafsil ikrar eylemesi gibi delâil ve ihbarât-ı kanuniye ile sabit bulunmuş ve cereyan-ı muhakeme intibaâtına nazaran 
akib-i vakada maznunlardan Ferid Ali ile Hacı Ahmed’in omuzlarında mavzerleriyle birlikte olarak âsâr-ı telaşla o 
civarda bulunan şuhud-ı müstemiadan Mustafa oğlu Osman’ın tarlasına gelerek bunlardan Ferid Ali’nin [Bizim buraya 
geldiğimizi ve buradan geçtiğimizi bir kimseye söylersen seni öldürürüz] gibi merkuma bazı tehdidâtta bulunmuş 
olmasına göre merkumûnun her üçü tarafından kurulan pusudan atılan mermilerden katl-i vakiin Ali tarafından ika’ 
edildiği anlaşılmış ve şehadât ve delâil-i mesrudeye karşı maznunun aleyhimin inkarları vâhi ve merdud bulunmuş ve 
bunlardan Ferid Ali’nin fail-i asli olduğuna heyet-i hakimece kanaat-ı tamme hasıl olmuş bulunmasına binaen hareket-i 
vakıası tarih-i ika’-ı cürme nazaran eski Kanun-ı Ceza’nın [Taammüden bir şahsı katl eden kimse idam olunur] diye 
muharrer olan 170’inci maddesine tevafuk etmekle madde-i mezkure hükmüne tevfikan idamına ve diğer maznun 
Hacı Ahmed ile Karagüllü oğlu Mehmed’in de derecât-ı cürmiyelerine nazaran mezkur 170’inci madde delaletiyle 
kanun-ı mezkurun [Bir cinayet veya cünhanın ika’ında fer’an zî-medhal olanlar kanunun sarahati olmayan yerlerde 
ber-vech-i âti mücazât olunur. Eğer fiil-i asli idam veya müebbet kürek cezalarını müstelzim ise fer’an zî-medhal 
olanlar hakkında on seneden aşağı olmamak üzere muvakkat küreğe konulur.] diye muharrer olan 45’inci maddesine 
tevfikan merkumândan Hacı Ahmed’in tarih-i tevkifinden itibaren on beş sene ve Karagüllü oğlu Mehmed’in de 
ahvâl-i sabıkasının esbab-ı muhaffife-i takdiriyeden addiyle merkumun da beş sene müddetlerle küreğe konulmalarına 
ve yeni Ceza Kanunu’nun 588’inci maddesine tevfikan kürek cezasının ağır hapse tahviline ve jandarma Mehmed 
Onbaşı ve Hüseyin oğlu Mehmed ve Tahir’e gelince merkumûnun da mahkumlardan Ferid Ali’nin akib-i vaka da 
derdest edildiği halde vazife-i kanuniyelerine ehemmiyet vermeyerek merkumun firarına sebebiyet verdikleri kezalik 
sabit olduğundan hareketlerine tevafuk eden kanun-ı mezkurun [her ne suretle olursa olsun Hükümet tarafından 
ahz ve tevkif olunan eşhasın firarı vukuunda bunların nakil ve îsaline memur olan zabitan ve neferât ve mübaşirler 
ve bunların mahbeslerde muhafazalarına memur olanlar hilaf-ı usul ve nizam kayıtsızlık ve teseyyüb ederek esbab-ı 
cinayetin firarı vuku’ bulursa ol suretle hareketleri zuhura gelenler bir haftadan iki aya kadar habs olunur.]
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diye muharrer olan 117’nci maddesi mucibince ikişer ay müddetle hapislerine ve merkumûnun tarih-i tevkiflerine 
nazaran ikmal-i müddet eylemiş olduklarından sebeb-i aherden mevkuf değillerse ihla-yı sebillerine ve katl-i vakide 
bir güna medhal ve müşareketi usulen sabit olamayan muallim Bekir Sıdkı Efendi’nin de beraetine ve sebeb-i ahere 
mebni mevkuf değilse onun da tahliyesine vicahen ve müttefikan 25/Eylül/926 tarihinde karar verilerek alenen ve 
Müddei-i Umuminin huzuruyla tefhim kılındı. 25/Eylül/926
 Aza Aza Reis
 Aydın Mebusu Gaziayntab Mebusu Afyonkarahisar Mebusu
 Reşid Kılınç Ali Ali

Sıra Numarası : 134
Esas Numarası : 104

Muhakeme esnasında Adana Mahkeme Heyetini tahkir eylemesi hasebiyle üç ay ve hakimi mahkeme 
huzurunda ölümle tehdit etmesinden dolayı bir sene hapse mahkum edilen ve askerlikten on sekiz defa firar ederek 
devlet ve millete hizmet etmeyeceğini alenen beyan eyleyen ve mahpus bulunduğu kışladan kaçarak tekrar derdest 
olunan Adana’nın Ağ mahallesinden Sarımustafaoğulları’ndan Parlak Mehmed’in Takrir-i Sükun Kanunu mucibince 
İstiklal Mahkemesine tevdii Müdafaa-i Milliye Vekaletinin teklifi üzerine İcra Vekilleri Heyeti’nin 29/Ağustos/926 
tarihli tarihinde ictima’ ederek tasvib edilmekle evrak-ı tahkikiyesiyle mahfuzan i’zamına dair makam-ı iddianın 
12/9/926 tarihli emr-i telgrafisine cevaben Adana vilayetinden alınan 15/Eylül/926 tarih ve 581 numaralı telgraf 
mealine nazaran maznun-ı merkumun Adana Mahkemesinde muhakemesi bi’l-icra mahkumiyetine zamimeten 
başkaca bir sene hapsine karar verildiği ve hükmün kesb-i katiyet ettiği bildirilmiş olmakla icabı bi’t-tezekkür tekrir-i 
muhakemesine mahal olmadığına ve ancak merkumun asker firarisi bulunması dolayısıyla müddet-i mahkumiyetini 
ikmal ettikten sonra mensup olduğu Ahz-ı Asker Şubesine teslimi hususunun Adana vilayetine tebliğine 28/9/926 
tarihinde müttefikan karar verildi. 28/Eylül/926
 Aza Aza Reis
 Rize Mebusu Gaziayntab Mebusu Afyonkarahisar Mebusu
 Ali Kılınç Ali Ali
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Sıra Numarası : 135
Esas Numarası : 76/77

Üç yüz kırk bir senesinde ilan edilen kısmi seferberlik esnasında adem-i icabet efradından bir nefere para 
mukabili sahte vesika vermek maddesinden maznunun aleyh olup 1/Haziran/926 tarihinde taht-ı tevkife alınan 
Aksaray vilayetine merbut Koçhisar’ın Kulu karyesinden ve Konya Ahz-ı Asker Şubesi yazıcılarından Ahmed oğlu 
317 tevellüdlü Hasan ve mezkur vesikayı istimal etmekten dolayı maznunun aleyh olup 20/Mayıs/926 tarihinde tevkif 
olunan Konya’nın Ortamescid mahallesinden Memili oğlu 315 tevellüdlü Mustafa ve mezkur vesikanın Mustafa’ya 
i’tasına delalet eden ve tarih-i mezkurda taht-ı tevkife alınan Konya’nın Arablar mahallesinden Hacı Hamza oğlu Keçeci 
Kara İbrahim ile maznun-ı merkumûnun davalarıyla tevhiden muhakemelerinin rü’yetine karar verilen keza hilaf-ı 
hakikat derkenar yazmak ve sahte vesika tanzim etmek suretiyle iki neferin terhisine sebebiyet vermek maddesinden 
dolayı maznunun aleyh olup 23/Mayıs/926 tarihinde taht-ı tevkife alınarak el-yevm mevkuf bulunan Konya Ahz-ı 
Asker Şubesi yazıcılarından Ahmed oğlu 319 tevellüdlü Vahdeddin ve mezkur vesikaları bilerek istimal etmekten 
keza maznunun aleyh olup 8/Şubat/926 tarihinde tevkif olunan Konya’nın Hacıyusufmescid mahallesinden Ali oğlu 
1316 tevellüdlü Süleyman ve 15/Mart/926 tarihinde tevkif olunan Toprak [Zıvarık] nahiyesinin Akviran karyesinden 
Kameroğulları’ndan 318 tevellüdlü Hacı Mehmed oğlu Hacı İbrahim haklarında tevhiden icra kılınan muhakeme-i 
vicahiye neticesinde: Merkumûndan yazıcı Vahdeddin’in diğer maznun Ali oğlu Süleyman’ın kısmi seferberliğe iştirak 
etmediği halde iştirak etmişçesine vesika i’tasına dair verdiği istid’a zirine merkumun hizmet ettiğinden bahisle hilaf-ı 
hakikat derkenar tahririyle vesika tanzim ve i’ta ve diğer maznun Hacı İbrahim’e de 316 tevellüdlü olduğu ve hizmet-i 
fiiliyesini ifa etmekte iken üç mah müddetle tebdil-i hava almak suretiyle 17/Nisan/926 tarihinde kıtasından infikak 
ve bir daha kıtasına iltihak etmediği ve 341 senesinde ilan olunan kısmi seferberlikte her nasılsa müracaat ederek 
13/Mayıs/341 tarihinde 5. Kolordu Sanayi Kıtaatına sevk ve 29/Mayıs/341 tarihinde terhis edilerek güya hizmet-i 
fiiliyesini tamamen ifa eylediğinden bahisle bir kıta vesikanın i’tasına mütedair i’ta eylediği istid’a üzerine tedkikat 
ifasıyla merkumun tecavüz müddetini ikmal etmek üzere kıtasına iadesini temin etmeyerek merkum Vahdeddin’in 
mezkur istid’a zirine sahte derkenar tahririyle menfaat mukabili vesika i’tasına sebebiyet verdiği ve merkumân 
Süleyman’la Hacı İbrahim’in de sahte vesikayı bi’l-istimal hidemât-ı askeriyelerini ifa etmekdikleri ve diğer maznun 
Memil oğlu Mustafa’ya gelince merkumun da nam-ı ahere muharrer hizmet-i fiiliye tezkeresini tahrifle kendi isminin 
bi’t-tahrir maznunlardan Keçeci Kara İbrahim’in delaletiyle diğer maznun Koçhisarlı yazıcı Hasan’dan seksen lira 
rüşvet mukabili alarak bunu şubeye bi’l-irae mukabilinde yeni vesika aldığını iddia etmekte ise de mezkur hizmet-i 
fiiliye tezkeresini Keçeci Kara İbrahim’in delaletiyle Koçhisarlı yazıcı Hasan’dan aldığına dair bir güna delâil mevcut 
olmayıp her ne suretle ise hariçten tedarik ettiği şahs-ı ahere muharrer hizmet-i fiiliye tezkeresinden ismi bi’t-tahrif 
kendi isminin tahrir edildiği ve mezkur tezkereyi bir müddet istimal ettikten sonra şubeye irae ederek mukabilinde 
güya hizmet-i askeriyesini ifa etmişçesine vesika almaya muvaffak olduğu Mahalli Ahz-ı Asker Şubesince icra kılınan 
tahkikat neticesinde mezkur sahte vesâikin elde edilmesi ve hilaf-ı hakikat bulunan derkenarların cümlesinin yazıcı 
Vahdeddin’in yazısı bulunması ve kendilerinin müevvelen ikrarda bulunmaları gibi delâil ve ihbarât-ı kanuniye ile 
sabit bulunduğundan bunlardan Vahdeddin’in taaddüd-i cürmü ve diğerlerinin vazife-i askeriyelerini ifa etmemeleri 
cihetleri sebeb-i şiddet addiyle tarih-i cürme nazaran hareketlerine temas eden [Bir şahsa müteallik olan evrak-ı 
mahsusada bâlâda beyan olunan suretle sahtekarlık eden ve bu makule sahte evrakı bilerek istimal eyleyen kimseler bir 
seneden üç seneye kadar habs olunur] diye muharrer olan eski Kanun-ı Ceza’nın 155’inci maddesine tevfikan ve tarih-i 
tevkiflerinden itibaren her dördünün de üçer sene müddetle hapislerine ve fiil-i müddea bihaya mücaseretleri usulen 
sabit olamayan yazıcı Koçhisarlı Hasan’la Keçeci Kara İbrahim’in de beraetlerine ve sebeb-i ahere mebni mevkuf 
değillerse ihla-yı sebillerine vicahen ve müttefikan 28/Eylül/926 tarihinde karar verilerek tefhim kılındı.

 Aza Aza Reis
 Aydın Mebusu Gaziayntab Mebusu Afyonkarahisar Mebusu
 Reşid Kılınç Ali Ali
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Sıra Numarası : 136
Esas Numarası : 73

Hakkında sadır olan bir hükmü infaza gelen jandarma müfrezesine muhalefet ve silah istimal etmek suretiyle 
huzur ve sükun-ı mahalliyi muhill harekâtta bulunduklarından dolayı mahkememize tevdi’ olunan ve 2/Şubat/926 
tarihinde taht-ı tevkife alınan Bayezid vilayetinin Musun nahiyesinin Korum karyesinden ve Aşiret Mülazımlarından 
Yusuf Ağa ve mahdumu Ömer ile damadı Ahmed haklarında icra kılınan muhakeme neticesinde: Maznun-ı 
merkumûndan Ahmed’in 341 senesinde Iğdır’ın Adedli karyesinden Yusuf oğlu İsmail’in bir kısrak ve iki tay, Kıraçbağı 
karyesinden Mehmed oğlu Yusuf ’un bir kısrak ve tayını ve Tahir’in de kezalik bir re’s tayını adiyen ahz ve sirkat 
maddesinden mahkemece sübut-ı cürmüne mebni jandarmaca tevkif edildiği halde firara muvaffak olarak kayınpederi 
maznun Yusuf ’un hanesine iltica etmesi ve derdest için mezkur haneyi abluka eden jandarma efradına teslim olmayarak 
merkumân Yusuf ve mahdumu Ömer’le birlikte müfrezeye karşı istimal-i silah eyleyerek müsademenin öğleden 
yatsı zamanına kadar devam ve bi’n-netice her üçünün de silahlarıyla maan derdest edildiği mahall-i vakada tanzim 
kılınan 28/Kanunısani/926 tarihli zabıt ve keşif varakaları ile tahkikât-ı ibtidaiye ve istintakiyede muhallefen istima’ 
kılınan şuhûdun şehadâtı ve inde’l-muhakeme maznunların kısmen vaki’-i ikrarları delaletiyle vasıl-ı mertebe-i sübut 
olduğundan bunlardan Ahmed’in ef ’al-i sairesi hakkında sebeb-i şiddet addiyle azam-ı cürmü itibariyle hareketine 
tevafuk eden eski Ceza Kanunu’nun [Her kim at ve saire 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 
maddesinin fıkra-i ûlasına tevfikan üç sene ve Yusuf ile Ömer’in dahi kanun-ı mezkurun 116’ncı maddesinin ikinci 
fıkrasına tevfikan birer sene hapislerine ve merkumûndan Yusuf Ağa’nın 335 senesinde bir koyun sirkati maddesinden 
tahassul eden husumet üzerine rüfeka-yı malumesiyle müştereken istimal eylemek suretiyle Korum karyesinden 
Mehmed oğlu Şebab’ın keyfiyet-i katlinden inde’l-istintak men’-i muhakemesine karar verildiği ve fakat Bayezid 
Cinayet Mahkemesinde bu babda icra kılınan muhakemede istima’ kılınan şuhûdun şehadâtına ve inkişaf eden 
tahkikât-ı katiyeye nazaran fiil-i katlde alaka ve medhaldar olduğu görülerek maznunen dahil-i muhakeme edilmiş 
olduğu merkumun jandarmaya istimal-i silah maddesinden İstiklal Mahkemesine tevdi’ olunduğu cihetle ictima’-ı 
ceraim kaidesine tevfikan işbu evrakın da mahkememize tevdiine dair 28/Haziran/926 tarihinde müttehaz karar 
üzerine işbu cinayet fiiline ait evrak-ı dava dahi irsal kılınmış ise de maznunun azam-ı cürmü olan katl maddesinden 
mahkememize tevdiine mütedair Heyet-i Celile-i Vekile kararında bir sarahat mevcut bulunmadığı ve cürm-i ehaffın 
azamında dahil bulunduğu ve bu itibarla ve ictima’-ı ceraim kaide-i kanuniyesine tevfikan ve tevhiden icra-yı muhakeme 
zımnında evrakın tevdii hakkındaki kararda isabet-i kanuniye görülemediği gibi aynı zamanda cinayet-i vakıada bir 
çok eşhasın fail-i müşterek ve asli sıfatı ile taht-ı zan ve tevkifte bulunmaları ve tesbit-i delâil ve teshil-i muhakeme 
gibi nukat-ı mühimme-i kanuniyeden dolayı mahall-i ika’-ı cürm olan Bayezid Cinayet Mahkemesinde rü’yet ve intacı 
kanunen lazimeden görülmüş olmakla bu cihete ait evrakın tefrikiyle mezkur Bayezid Cinayet Mahkemesine iadesine 
ve bundan başka merkumân Yusuf ve mahdumu Ömer’in vilayât-ı garbiyeye naklen teb’ide tabi eşhas miyanında 
mütegallibe defterine dahil bulundukları ve mahall-i teb’idlerinin de Aydın olduğu Dahiliye Vekalet-i Celilesinin 2/
Haziran/926 tarih ve 1711 istitlaât numaralı tezkeresiyle vaki’ iş’arından anlaşıldığından birer sene hapse mahkum 
Yusuf ve mahdumu Ömer ve üç seneye mahkum damadı Ahmed’in mücazât-ı mahkumelerinin Aydın Hapishanesinde 
infaz ettirilmelerine ve luzum-ı sevkleriyle keyfiyetin vekalet-i müşarünileyhaya iblağına 29/Eylül/926 tarihinde bi’l-
ittifak karar verildi.
 Aza Aza Reis
 Aydın Mebusu Gaziayntab Mebusu Afyonkarahisar Mebusu
 Reşid Kılınç Ali Ali
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Validesi Ayşe ve halası Fatıma ve yengesi Pakize Hanımlarla Pakize Hanım’ın sagir mahdumu Lütfi’yi cerh ve 
katl eylediği ve sandık şikesti suretiyle mezburelere ait huliyyât ve nukûdu ahz ve sirkat ettiği iddiasıyla maznunen 7/
Nisan/926 tarihinde taht-ı tevkife alınan Bilecik’in Cumhuriyet mahallesinden Saraç Mustafa mahdumu Mehmed’in 
icra kılınan muhakemesi neticesinde: Maznun-ı merkumun sene-i haliye Martının yirmi yedinci gecesi ayrı ayrı 
odalarında uyumakta olan validesi Ayşe, halası Fatıma, yengesi Pakize Hanım’la sagir mahdumu Lütfi’yi öteden beri 
kendisine dürüştane muamele eylemelerinden mütevellid hiss-i husumetle bir suret-i feciada boğazlamak suretiyle cerh 
ve katl ile ika’-ı cinayeti müteakib vakayı başka eşhasa atf etmek üzere kahvede oturmakta olan pederine ihbar eylediği 
gerek istintaken, gerek muhakemeten bir suret-i sariha ve vazıhada vaki’ ikrarına munzam, mesruk nukûd ve huliyyâtı 
suret-i mahsusada imal eylediği sandığın gizli gözüne sakladığı pederi tarafından derdest edilerek akib-i vakada 
zabıtaya ihbar edilmesi ve kendisinin bu paralardan elli lirasını sarf ve hatta bir rovelver mübayaa eylediğini dermiyan 
ederek miktar ve ecnası ol babdaki zabıt varakalarında muharrer mesruk mebaliğ ve huliyyâtı iade eylemesi gibi delâil 
ve emarât-ı kanuniye ve ol babdaki zabıt ve keşif varakaları meal ve mündericatı delaletleriyle vasıl-ı mertebe-i sübut 
olmuş ve hareketi tarih-i ika’-ı cürme nazaran [Taammüden bir şahsı katl eden veya âbâ ve ecdâd ve ümmehât ve 
ceddâtından birini velev min-gayrı taammüdin kasden katl eyleyen kimse idam olunur] diye muharrer olan eski Ceza 
Kanunu’nun 170’inci maddesine tevafuk etmekle idamı müstelzim bulunmuş ise de merkumun 329 tevellüdlü olduğu 
nüfus kayd-ı resmisinden müsteban olup ancak nasiye-i hali işbu kayd-ı resmiyi mükezzib olduğundan Mahalli Hukuk 
Mahkemesinin 10/Nisan/926 tarihli kararıyla tevellüdünün 324 olarak bi’l-kabul o yolda tashih-i sinni icra edilmiş ve 
binaen aleyh hîn-i ika’-ı cürmde on sekiz yaşını ikmal eylememiş bulunmasına binaen kanun-ı mezkurun [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 kırkıncı maddesinin fıkra-ı 
mahsusasına tevfikan idam cezasının on beş sene hapse tahviline ve mesruk nukûd ve huliyyâtın sahib ve müteveffa-yı 
mezburelerinin varis-i şer’ilerine verilmek üzere Ertuğrul vilayetine irsal ve tevdiine ve eşya-yı cürmiye-i sairenin zabt 
ve müsaderesine 29/Eylül/926 tarihinde bi’l-ittifak karar verildi. 29/Eylül/926
 Aza Aza Reis
 Aydın Mebusu Gaziayntab Mebusu Afyonkarahisar Mebusu
 Reşid Kılınç Ali Ali
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Sıra Numarası : 138
Esas Numarası : 79

Çorum ve havalisinde kendilerine şapka müfettişi süsü vermek suretiyle sıfat-ı resmiyede bulunmak ve halkı 
darb ve tedhiş ederek ceza-yı nakdi namı altında para dolandırmak maddesinden dolayı maznunun aleyhim olup 26/
Kanunısani/926 tarihinde taht-ı tevkife alınarak el-yevm mevkuf bulunan Gümüşhane’nin Kermudsüfla karyesinden 
Süleyman oğlu Ahmed ve inde’l-muhakeme isminin Ahmed olmayıp yine karye-i mezkureden Receb oğlu Musa olduğu 
anlaşılan merkum Musa ve Çorum’un Mehmedali Çiftliği’nden Kel Çavuş ve Sungurlu’nun Kızılviran karyesinden 
jandarma karakol efradından Sungurlulu Abdullah oğlu Osman ve Alagöz nahiyesinin Sağpazar karyesinden Muhtar 
Nuri Çavuş ve Karaevliya karyesinden Bayram oğlu Ali Kahya haklarında Çorum Asliye Ceza Dairesinde icra kılınan 
muhakemâtı havi evrak-ı tahkikiye Heyet-i Vekile-i Celile kararına atfen Müddei-i Umumilik Makam-ı Âlisinin 19/
Eylül/926 tarih ve 79 numaralı iddianamesiyle mahkememize tevdi’ olunmakla haklarında icra kılınan muhakeme 
neticesinde: Merkumûndan Süleyman oğlu Ahmed nam-ı diğeri Receb oğlu Musa’nın Erzincan Mahkemesince bir 
sirkat maddesinden dolayı beş seneye mahkum iken mahalli hapishanesinden firarla isim ve kıyafetini tebdilen Çorum 
ve havalisinde dolaşmakta iken Sungurlu civarında beray-ı hizmet avdet etmekte iken tesadüf eylediği diğer maznun 
jandarma Osman’a [Ben sizin Karakol Kumandanı ile görüştüm ben müfettişim bütün kurayı benimle dolaşacaksın] 
diyerek ve cehaletinden istifade ederek merkumu bi’l-iğfal yanına alıp Sungurlu, İskilib ve Çorum kurasında şapka 
müfettişi unvanıyla dolaşmakta iken diğer maznun Mehmed Çavuş ve Nuri Çavuş ve Ali Kahya’yı dahi bu vechle 
ben müfettişim siz de benimle geleceksiniz diye bi’l-istishab zabıtnamede muharrer kurada dolaşarak halka büyük 
selahiyete malik ve hatta otuz şahsın bile idam cezasını infaza salahiyetdar bir müfettiş bulunduğundan bahisle 
ahalinin masumiyet ve safvetinden bi’l-istifade bu suretle kendisini sahib-i salahiyet bir müfettiş olmak üzere halka 
tanıttırdıktan sonra kura-yı mezkurede izinnamesiz akd-ı izdivaç edenleri takip ve taharri ederek jandarma Osman 
vasıtasıyla derdest ve bir kısmını darb ve işkence ile ceza-yı nakdi namı altında müteaddid para aldığı ve kezalik kura-
yı mezkurede halkın taharete riayet etmediklerinden ve köylerini pis tuttuklarından bahis ile keza ceza-yı nakdi namı 
altında para aldığı ve halkın giydiği şapkaların matluba muvafık olmamasından bahisle keza ceza-yı nakdi namı altında 
hile ve desise istimaliyle para aldığı ve bu miyanda Çorum’un Sağpazarı karyesi heyet-i ihtiyariyesinden on beş, Kula 
karyesi heyet-i ihtiyariyesinden sekiz lira ve karye-i mezkure ahalisinden Fettah, Hasan, Abdurrahman ve Ali’den altı 
lira altmış beş kuruş ve Mehmedali Çiftliği’nden on beş, Kalender Çiftliği’nden on beş, Karahacı Çiftliği’nden Muhtar 
Arab Osman’dan dört, Asayiş karyesinden dört lira aldığı ve muhtarını darb etmek suretiyle Yirce karyesinden on beş 
ve Yamadı karyesinden on bir lira ile on mecidiye ve Tuzpınar karyesi muhtarından kırk beş ve Yenicami mahallesinden 
Arif oğlu Mehmed’den yirmi beş lira ve Bey oğlu Arab’dan bir adet rovelver ve Karaevliya karyesi muhtarı Satu’dan 
kırk lira ve Osman oğlu Mehmed’den otuz lira ve Zile’nin Bacul karyesinden imam Hasan Efendi’den, Sivas’ta 
otomobilci olan biraderinin ayağı kırıldığından ve yanına gideceğinden bahisle ve nam-ı müstear istimali suretiyle bir 
re’s at, heybe, yamçı ve başlığını alarak savuştuğu ve İskilib’in Ulatiye? mahallesinden Yusuf oğlu Hüseyin’in kezalik 
bir atını dolandırdığı hasr-ı iddiaya munzam kıraat olunan şuhûdun ifadâtı ve evrak miyanında mevcut mahallinde 
tutulan muhtelif zabıt varakaları mündericatı ve esna-yı muhakemede vaki’ müevvel ikrarı ve isminin Musa olduğu 
halde Ahmed tesmiye ettiğinin inde’l-muhakeme ikrarıyla tahakkuk etmesi gibi delâil ve ihbarât-ı kanuniye ile sabit 
bulunmuş olduğundan tarih-i cürme nazaran darb ve sıfat-ı resmiyede bulunmak fiillerinin sebeb-i şiddet addiyle 
azam-ı cürmden hareketine tevafuk eden eski Kanun-ı Ceza’nın [Dolandırıcılık yolunda türlü hile ve desais istimaliyle 
bir adamın akçe ve sairesini alan şahıs üç aydan üç seneye habs olunur ve kendisinden bir mecidiye altından elli 
mecidiye altınına kadar ceza-yı nakdi alınır ilah] diye muharrer olan iki yüz otuz üçüncü maddesi hükmüne tevfikan ve 
tarih-i tevkifinden bi’l-itibar üç sene müddetle hapsine ve yirmi beş lira ceza-yı nakdinin ahzına ve merkumun beş sene 
küreğe mahkum olup olmadığının Erzincan Müddei-i Umumiliğinden isti’lamına ve merkumun ika’ etmiş olduğu 
ceraim-i mezkurede müşareket ve müdahaleleri anlaşılamayan diğer maznun jandarma Osman ve Kel Mehmed Çavuş 
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ve Muhtar Nuri Çavuş ve Ali Kahya’nın da beraetlerine ve sebeb-i ahere mebni mevkuf değiller ise ihla-yı sebillerine 
vicahen ve müttefikan 30/Eylül/926 tarihinde karar verilerek usul-i tefhimi icra kılındı. 30/Eylül/926
 Aza Aza Reis
 Aydın Mebusu Gaziayntab Mebusu Afyonkarahisar Mebusu
 Reşid Kılınç Ali Ali

Sıra Numarası : 139
Esas Numarası : 109

Taklib-i Hükümet ve su-i kasdla alakadar ve hafi teşkilata dahil olduğu iddiasıyla maznunun aleyh olup 19/
Ağustos/926 tarihinde taht-ı tevkife alınan Mersin’de mukim açıkta süvari kaymakamlarından Atıf Bey bin İsa Nuri 
Efendi’nin icra kılınan muhakemesi neticesinde:

Ef ’al-i müddea bihaya mücaseretine dair bir güna delail-i kanuniyeye dest-res olunamadığından bu cihetten 
beraetine ancak aynı meseleden dolayı taht-ı tevkife alınan bahriye kaymakamlığından mütekaid Aziz Bey’e hitaben 
yazarak elde edilen mektup meal ve mündericatı Hükümetin şahsiyet-i maneviyesini tazyif ve tahkir mahiyetinde 
olduğuna ve Hükümet-i hazıra ricali aleyhinde yazılmış bulunduğunu sarahaten göstermekte olup inde’l-müdafaa 
mumaileyhin mezkur mektubu sırf gazeteciler hakkında yazdığı tarzındaki beyanâtının gayr-ı varid olduğu ve şu 
itibarla kendisine birkaç defa teklif edilen vezaif-i askeriyeyi adem-i kabulü ve zabt ve rabt ve intizam-ı askeriyeyi 
muhill ahvâl-i mesrudeye mücasereti sübuta varmış ve bu haliyle ordu zabıtanı miyanında devam-ı istihdamı muvafık-ı 
hal ve maslahat görülmemiş idüğünden Askeri Tekaüd ve İstifa Kanunu’nun ikinci maddesine tevfikan tekaüde sevkine 
ve keyfiyetin Müdafaa-i Milliye Vekalet-i Celilesine iblağına bi’l-ittifak 2/Teşrinievvel/926 tarihinde karar verildi. 2/
Teşrinievvel/926
 Aza Aza Reis
 Aydın Mebusu Gaziayntab Mebusu Afyonkarahisar Mebusu
 Reşid Kılınç Ali Ali
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Sıra Numarası : 140
Esas Numarası : 103

Türkiye Cumhuriyeti aleyhine İngilizlere casusluk eylediği iddiasıyla maznunun aleyh ve mülga Harbiye 
Nezareti üçüncü sınıf katiplerinden mütekaid olup 4/Eylül/926 tarihinde taht-ı tevkife alınan Bağdadlı İsmail Hakkı 
Efendi’nin icra kılınan muhakemesi neticesinde:

Maznunun aleyh merkumun 341 senesi zarfında güya Bağdad’da bulunan teyzesinin daveti üzerine yine avdet 
etmek üzere mahall-i mezkure azimet ve bi’l-ahire ailevi hususatının mezbure tarafından adem-i kabulünden muğber 
olarak Suriye tarikiyle avdet edeceğini bi’l-beyan pasaportunu vize ettirdiği halde veche-i istikametini bi’t-tebdil 
Musul’a azimet ve buraya azimeti o sıralarda Türkiye ile İngiltere arasında Musul meselesinden dolayı tahaddüs eden 
ihtilafâtta vatanına nafi’ olabilecek bir hizmet ifası gayesinden mülhem olduğunu ve Türkiye Cumhuriyeti Teşkilât-ı 
Askeriyesi hakkında İngilizler tarafından kendisine vazife tevdi’ olunduğunu ve kendisi bu vazifeyi İstanbul’a avdet 
edebilmek üzere İngilizleri iğfalen kabul eylediğini dermiyan eylediği halde işbu ifade-i mücerredesini tevsik edebilecek 
bir güna delâil ibraz edememesi ve İstanbul’a vürudunda hususat-ı mebhuseye dair olan malumatı olduğundan bi’l-
bahis Müdafaa-i Milliye Vekaletine bâ-telgraf müracaat eylemiş ise de sarih hiç bir malumat verememesi gibi delâile 
inzimam eden itirafât-ı mesrudesi ile Türkiye tabiiyetinde olduğu halde bir devlet-i ecnebiye tarafından verilen bir 
vazifeyi kabul eylediği sabit olduğundan Tabiiyet Kanunu’nun altıncı maddesine müzeyel fıkarât-ı mahsusaya tevfikan 
Türk tabiiyetinden bi’l-ıskat hudud-ı millî haricine ihracına 2/Teşrinievvel/926 tarihinde bi’l-ittifak karar verildi. 2/
Teşrinievvel/926
 Aza Aza Reis
 Aydın Mebusu Gaziayntab Mebusu Afyonkarahisar Mebusu
 Reşid Kılınç Ali Ali

Sıra Numarası : 112
Esas Numarası : 33

Numaralı ve 28/Nisan/341 tarihli karara zeyldir.
Bodrum’da bulunan Resimli Ay Muharrirlerinden Cevad Şakir Bey’in mevki-i mer’iyete vaz’ olunan yeni 

Kanun-ı Ceza’nın 588’inci maddesine tevfikan bakiye-i müddet-i mahkumesinin nefye tahviline ve mahall-i 
menfasının Konya olarak tayinine 14/Temmuz/926 tarihinde zeylen karar verilmiş ise de mumaileyhin henüz sevk 
edilmemiş bulunmasına ve emsalinin de İstanbul’a nefyine karar verilmiş olmasına binaen mumaileyhin de tahvilen 
İstanbul’a nefyine ve keyfiyetin mahall-i mezkur Müddei-i Umumiliğine Dahiliye Vekalet-i Celilesine iblağına bi’l-
ittifak karar verildi. 2/Teşrinievvel/926
 Aza Aza Reis
 Aydın Mebusu Rize Mebusu Afyonkarahisar Mebusu
 Reşid Ali Ali
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Sıra Numarası : 141
Esas Numarası : 115

Erzincan vilayetine tabi Pülümür kazasında mukim Şah Hüseyin Bey zade Mustafa Bey hakkında icra kılınan 
tahkikat evrakı Müddei-i Umumiliğin 22/Eylül/926 tarihli mütalaanamesiyle mahkememize tevdi’ kılındığından 
mündericat-ı tahkikata nazaran icabı müzakere olundu.

Mumaileyh Mustafa Bey senelerce Pülümür’de kaymakamlık ile halkı tedhiş etmiş ve tevsi’-i meslek ederek 
bî-hakkın tagallüb ve nüfuzuyla memleketin re’s-i karında kalmış olan Hüseyin Bey namında bir şahsın oğlu olup 
pederinin eserine iktiza eden Mustafa Bey’in ahaliyi tûl-i müddet tagallüb-i daiyesiyle yed-i zulmünde inlettiği ve bir 
çok araziyi yed-i zabtına geçirmek ve bir kısım ahalinin kerhen emlak ve arazisini uhde-i tasarrufuna intikal ve malumatı 
tahtında bazı eşhası katl ettirmek gibi muhitinde derebeyliği ihya ve tesir-i nüfuzuyla halkı her an rencide edecek 
halâta mücaseret eylediği ve ika’ etmiş olduğu ef ’al-i hıyanetkaraneden bir kısmından şahitlerin üzerinde bıraktıği havf 
ve dehşet ilcasıyla ketm-i malumat eylemeleri gibi sevaik-i dolayısıyla men’-i muhakeme edildiği ve bir kısmından 
da tahkikât-ı kanuniyenin devamı esnasında istiman ettiğinden tecil-i takibâta tabi tutulduğu evrak-ı tahkikiyenin 
hulasa-i müeddasından anlaşılmış ve kezalik Pülümür Mahkeme Başkatibi Mustafa Efendi ile Ziya ve Rıza namındaki 
eşhasın dahi mukaddema uhde-i tasarruflarında mukayyed olan araziyi Mustafa Bey’in fuzuli yed-i zabtında tutarak 
halen ziraat ve hirasetten men’ eyledikleri halde müsteid-i cinayet merkumun vaziyet-i tehditkarisinden havfen 
aleyhinde mahkemelere müracaatla istifa-yı hakka kıyam edemedikleri ve Harb-i Umumiden mukaddem katl edilen 
kayınbiraderi İlyas zade Mehmed Ağa’nın keyfiyet-i katlinde alaka ve irtibatı olmasına rağmen bunlardan da tesir-i 
nüfuzla kurtulduğu ve müteveffadan verese-i saireye intikal eden araziyi yed-i zabt ve inhisarında tutmakla beraber 
pederinden müstakil arazi ve emlaktan kezalik diğer veresenin hısas-ı kanuniyesini tanımayarak ve halen mer’i olan 
usul-i verasete riayet etmeyerek Kürd usul ve adatına tabi olduğu cümle-i tahkikattan müstefad olmakta bulunmuştur.

Tahkikat-ı umumiyeden mülhem olduğu vechle merkumun senelerden beri cebr ve ikraha müsteniden halk 
üzerinde icra-yı nüfuz ve tagallüb ettiği ve muhitin inkişaf-ı iktisadisine daima hail olduğu ve Cumhuriyetin feyz-i 
in’amından istifade etmek isteyen ahaliye müşkilat iras ettiği anlaşılmış ve muhit-i mezkurda ikameti de ezher cihet 
mahzurdan salim bulunmamış olduğundan Dahiliye Vekalet-i Celilesinin nokta-i nazarına tevafuk ettiği takdirde 
merkumun vilayât-ı garbiyeden tensib edilecek birine naklinin temininin vekalet-i müşarünileyhaya iblağına bi’l-
ittifak karar verildi. 2/Teşrinievvel/926
 Aza Aza Reis
 Aydın Mebusu Gaziayntab Mebusu Afyonkarahisar Mebusu
 Reşid Kılınç Ali Ali

Sıra Numarası : 142
Esas Numarası : 108

Reis-i Cumhur Hazretlerine su-i kasd ve taklib-i hükümet ef ’alinden dolayı Trabzon vilayetince hakkında 
icra kılınan tahkikat üzerine i’zam kılınan Levend oğlu Faik’in Müddei-i Umumiliğin 2/Teşrinievvel/926 tarih ve 
108 numaralı iddianamesiyle mahkememize tevdi’ kılınmasına binaen evrak-ı tahkikiyesi lede’t-tahkik icab-ı keyfiyet 
lede’l-müzakere:

Maznunun aleyh Trabzon Liman Şirketi müessislerinden olup şirket-i mezkurenin ait olduğu vekaletçe 
muamele-i tesciliye ve tasdikiyesini ikmal ettirmek üzere 13/Eylül/341 tarihinde Ankara’ya azimet ettiği icra kılınan 
tahkikattan müstefad olmuş ve su-i kasd faillerinden maslub Ziya Hurşid ve Hafız Mehmed’le su-i kasd ve taklib-i 
hükümet etrafında müzakerât-ı hafiyede bulunduğuna ve su-i kasdle alaka ve irtibatı olduğuna dair temin-i vicdana 
kafi şehadât ve delâil elde edilememiş ve su-i kasd tarihinde Trabzon Hapishanesinde mevkuf 
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bulunmuş olduğu vilayetin iş’ar-ı cevabisinden anlaşılmış olduğundan maznunun aleyhin mabihi’z-zannı olan su-i 
kasd ve taklib-i hükümet ef ’alinden dolayı beraetine ve hakkında henüz hükm-i lahik olmayan ve kendisine atf ve 
isnad olunan ceraim-i adiyenin merci-i rü’yeti mahkememiz olmayıp Trabzon Ceza Dairesi olmasına binaen ef ’al-i 
mezkureden dolayı tamik-i tahkikât ile lüzum-ı muhakemesine kafi esbab-ı kanuniye mevcut olduğu takdirde mukteza-yı 
kanunisinin ifasına ve mahkum bulunduğu müddet-i cezaiyesini ikmal etmek üzere Trabzon Hapishanesine mahfuzen 
i’zamına 3/Teşrinievvel/926 tarihinde Müddei-i Umuminin huzuruyla müttefikan karar verildi. 3/Teşrinievvel/926
 Aza Aza Reis
 Aydın Mebusu Gaziayntab Mebusu Afyonkarahisar Mebusu
 Reşid Kılınç Ali Ali

Sıra Numarası : 143
Esas Numarası : 75

Üç yüz kırk senesinde Kars Rus Konsoloshanesinde Başkatib Maydar’ın taht-ı idaresinde komünist teşkilatı 
propagandasına hizmet ettikleri ve bu miyanda Türkiye Cumhuriyeti ahvâl-i askeriye ve maliyesi hakkında malumat 
i’ta eyledikleri iddiasıyla maznunun aleyhim 14/12/341 tarihinde taht-ı tevkife alınan Kars’ın Yusufpaşa mahallesinde 
mukim Paygof oğlu Aleksandır ve Petro kerimesi Matmazel Nasita ve 17/12/341 tarihinde tevkif edilen Aleksandır’ın 
biraderi Yosif ve 7/12/341 tarihinde tevkif olunan Matmazel Samboreski Deranik icra kılınan muhakemeleri 
neticesinde:

Maznunun aleyhimin sene-i mezkurede suver-i muhtelife ile Rus Konsoloshanesi memurîni ile temas 
eyledikleri ve fakat bu temaslarının bi’l-hassa medar-ı maişetleri itibarıyla terzilik ve muallimelik ve diğerlerinin de 
ailelerinden gelen mektupları alıp vermekten ibaret bulunduğu ve hiçbir suretle devlet-i metbuaları aleyhinde casusluk 
mahiyetinde olmadığı ve komünistlik propagandasında bulunmadıkları usulen anlaşılmış olduğundan ef ’al-i müddea 
bihadan beraetlerine ve sebeb-i ahere binaen mevkuf bulunmadıkları takdirde hemen ihla-yı sebillerine bi’l-ittifak 
karar verildi. 3/Teşrinievvel/926
 Aza Aza Reis
 Rize Mebusu Gaziayntab Mebusu Afyonkarahisar Mebusu
 Ali Kılınç Ali Ali
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Sıra Numarası : 144
Esas Numarası : 87

Üç yüz kırk bir senesi Haziranının on sekizinci Perşembe gecesi Dinar kazasının Başmakçı karyesinin Bâlâ 
mahallesinden Köse oğlu Hasan’ın zevcesi Ayşe’ye cebren fii’l-i şeni’ icra ve ba’dehu kama ile mezbureyi müteaddid 
mahallerinden cerh ve katl eyledikleri iddiasıyla maznunun aleyhim ve 22/Haziran/341 tarihinde taht-ı tevkife 
alınan firari efrad-ı askeriyeden karye-i mezkureli Dikişoğulları’ndan Hasan oğlu Osman ve biraderi Mehmed ile 
25/Haziran/341 tarihinde taht-ı tevkife alınmış olan Tüfenkçioğulları’ndan İsmail oğlu Mustafa ve gayr-ı mevkuf 
Abdurrahman ve Kadir oğlu diğer Abdurrahman ve işbu vakadan takriben iki ay mukaddem İsmail ve Ali zevceleri 
Rukiye ve Sultana’ya cebren fiil-i şeni’ icra ve tehditten kezalik maznunun aleyhim merkumûn Osman ve Mehmed ve 
hemşiresi Hadice ile Rukiye’nin zahire ve paralarını dolandırmaktan maznunun aleyhim merkumûn Osman, Mehmed, 
Hadice ve valideleri Fatıma haklarındaki Dinar İstintak Dairesince icra kılınan tahkikatta ceraim-i vakıanın rü’yet ve 
intacı İstiklal Mahkemesinin daire-i salahiyetinden olduğundan bi’l-bahis müttehaz aidiyet kararıyla mürsel makam-ı 
iddianın 87 esas ve 6/Teşrinievvel/926 tarihli ve vazife noktasından selbi karar ittihazı talebiyle tevdi’ olunan evrak-ı 
dava ve müteferriatı tedkik ve mütalaa ve icabı müzakere olundukta:

Maznunun aleyhimden Osman’ın her ne kadar asker firarisi olmasından dolayı Altıncı Fırka Divan-ı 
Harbinden bu babdaki evrak-ı tahkikiyesi ictima’-ı ceraim kaidesine tevfikan ve tevhiden icra-yı muhakeme zımnında 
irsal kılınmış ve İstiklal Mehakimi Kanunu’nun üçüncü maddesinin fıkra-i mahsusasında efrad-ı askeriye ailelerine 
taarruz ve tecavüz ceraiminin rü’yeti vazife dahilinde bulunan ef ’al-i cürmiyeden ise de Asker Hasan’ın zevcesi olan 
maktule-i mezbure Ayşe’ye fiil-i şeni’ icra edilmiş olduğunun inde’t-tahkikat mertebe-i bedahete îsal edilememesi 
ve eski Ceza Kanunu’nun dördüncü faslının nihayetine tezyil edilmiş bulunan fıkarât-ı kanuniyenin ika’-ı cürmden 
mukaddem 22/Nisan/341 tarihinde 645 numaralı kanunla ilga edilmiş bulunmasına nazaran ceraim-i müteaddide-i 
müstenidün bihadan azami fiil-i katl olmasına ve azam da ehaffın dahil bulunduğu ahkam-ı kanuniye mukteziyatından 
olduğu ve ceraim-i adiyenin ol babdaki kanunla vazifesi tayin ve takdir edilen mevadd-ı kanuniyeden birine tetabuk 
etmemesi ve Takrir-i Sükun Kanunu’na tevfikan da dava-yı mebhusenin mahkememize tevdiine dair Heyet-i Celile-i 
Vekile kararı mevcut bulunmaması dolayısıyla mahall-i ika’ ve cürm ve maznunun aleyhimin mensup olduğu Ağır Ceza 
Mahkemesinde hall ve intacı ahkam ve sarahat-ı kanuniye icabâtından bulunduğuna nazaran haric ez-vazife görülen 
dava-yı vakanın mahkeme-i aidesince rü’yet ve intac edilmek üzere ber-mucib-i taleb evrak-ı dava dosyasının eşya-yı 
cürmiye ve maznunları ile maan Müddei-i Umumilik Makam-ı Âlisine iadesine 7/Teşrinievvel/926 tarihinde bi’l-
ittifak karar verildi.7/Teşrinievvel/926
 Aza Aza Reis
 Aydın Mebusu Gaziayntab Mebusu Afyonkarahisar Mebusu
 Reşid Kılınç Ali Ali
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Sıra Numarası : 145
Esas Numarası : 179/341

Aziziye kazasına tabi Arancık [Ayranlık] karyesinden Ayşe oğlu Mustafa ve Emrullah oğlu Veysel ve Develi 
kazasının Pusatlı karyesinden Bayram oğlu Hasan Çavuş ve Mustafa oğlu Musa’nın Haçik, Görebili, Dedebili nam 
mevkilerde gündüzün esna-yı rahta önlerine çıkarak cebr ve şiddetle nukûd ve eşya-yı ticariye ahz ve gasbdan dolayı 
maznunun aleyhim olup 15/Teşrinievvel/340 tarihinde taht-ı tevkife alınan Elbistan’ın Söğüddere karyesinden Çakır 
oğlu nam-ı diğeri Ahmed oğlu Kürd Hasan, Güplüce karyesinden Kıllı İbrahim oğlu Ali ve Hunu karyesinden 
Kel Mehmed oğlu Bekir ve 9/Teşrinisani/340 tarihinde taht-ı tevkife alınan Elbistan’ın Serkisçayırı karyesinden 
Kıcık Hasan ve aynı karyeden Ali Mamo oğlu Hüseyin ve Gürün’ün Başviran karyesinden Kürd Sillo ve işbu fiil-i 
sirkatin tahkik ve takibâtından mütevellid husumet neticesinde Haçin Jandarma Bölük Kumandanı Mülazım-ı evvel 
Mehmed Ali Efendi’nin Orik nam mahalde pusuya düşürmek suretiyle kurşunla katl ve jandarma neferi Hamid’i 
cerh ve hayvanını itlaf ve eşya-yı zatiyeleriyle nukûdlarını ahz ve gasb eylediklerinden dolayı maznunun aleyhim 
olup mevkuf Kıcık Hasan ve eniştesi Mamo oğlu Hüseyin ve 9/Teşrinisani/340 tarihinde taht-ı tevkife alınan 
Lorşin [Lorşun] karyesinden Ahmed oğlu Receb, Çako oğlu Bayram, Hasan oğlu Hasan, Süleyman oğlu Mustafa 
ve 17/Teşrinisani/340 tarihinde tevkif edilen Elbistan’ın (Bayuz) [Maraboz] karyesinden Ali oğlu Mahmud ve 30/
Teşrinievvel/340 tarihinde taht-ı tevkife alınan Haçin’in Avcıpınar karyesinden ve Batum muhacirlerinden Mehmed 
oğlu Kurban ve hal-i firarda bulunan ve diğer şekavet meselelerinden dolayı 194 esas numaralı dava ile mahkememize 
tevdi’ edilen ve 27/Mart/926 tarihinde 72 numaralı kararla gıyaben on beş sene hapse mahkumiyetle hukuk-ı 
medeniyeden ıskatıyla emvalinin haczine karar verilen Aziziye’nin Beyçayırı karyesinden Çerkes Ali Bey nam-ı diğeri 
Hacı Bey ve 13/Nisan/341 tarihinde taht-ı tevkife alınan Elbistan’ın Lorşin [Lorşun] karyesinden Süllo Mustafa’nın 
biraderi Talan nam-ı diğeri Yusuf haklarındaki evrak-ı dava Müddei-i Umumilik Makam-ı Âlisinin 7/11/341 tarih 
ve 179 esas numarasıyla mahkememize tevdi’ edilmekle icra kılınan tahkikat-ı isticvabiyât ve muhakeme-i vicahiyeleri 
neticesinde maznun-ı merkumûndan Kel Mehmed oğlu Bekir ve Kıllı’nın oğlu Ali ve Kıcık Hasan ve Kürd Sillo’nun 
Görebili ve diğer mevâkide icra edilen sirkatlarda alakadar oldukları evrak-ı tahkikiyede ifadeleri alınan müddeilerin 
kendilerini zımnen teşhis eylemeleri ve eşya-yı magsubenin hanelerinde zuhur ettiğine dair evrak derununda mevcut 
zabıt ve taharri ve keşif varakaları mündericatından ve kendilerinin tahkikat-ı ibtidaiyede sarahaten ve Haçin İstintak 
Dairesinde tevilen ikrar-ı cürm eylemeleri ve Haçin Müstantikliği tarafından istinabe suretiyle muhallefen ifadeleri 
alınan ve an-muhakemetin kıraat edilen maktul Mülazım Mehmed Ali ve Haçin jandarma efradından Nuh ve 
Kayserili Mehmed ve Aziziye’den Hüseyin Ağa ve Saz Nahiye Müdürü Mehmed Nuri ve Takım Kumandanı Halid 
Ziya ve sair şuhûdun müttehidu’l-lafz ve’l-mana eda-yı şahadetleri ve Kürd Sillo’nun derdesti esnasında üzerinde 
bulunan Yunan filintasının hin-i ika’-ı sirkatte üzerinde taşıdığına dair şahit Molla Ahmed’in çobanı Hasan oğlu 
Ali tarafından re’yü’l-ayn görülmesi ve inde’l-muhakeme birbirlerine atf-ı cürm etmek suretleriyle de fiil-i müddea 
bihanın mürtekipleri olduklarını ifade eylemiş olmaları gibi delâil ve berahin-i kanuniye ile ber-vech-i bâlâ tavsif 
edilen sirkat-i cebriyenin failleri olduklarına kanaat-ı tamme hasıl olmuş ve maktul Jandarma Kumandanı Mehmed 
Ali Efendi daire-i memuriyeti dahilinde tahaddüs etmiş olan sirkat-i vakıanın faillerini takip ve eşya-yı magsubeyi 
zahire ihraç maksadıyla Serkisçayırı’na gittiği esnada eşya-yı mesrukadan bir kısmını maznunun aleyhimden Mamo 
oğlu Hüseyin’in hanesinde bi’t-taharri elde etmesinden münfail ve muğber olan ve cürm-i vakiin faili olduklarından 
dolayı bi’n-netice takibât-ı kanuniyeden nefislerini tahlis etmek gayesini elde etmesinden maznun-ı merkumûndan 
Kıcık Hasan, Mamo oğlu Hüseyin ve Lorşin [Lorşun] karyeli Ahmed oğlu Receb, Yusuf, Çerkes Ali Bey ve Bayuz 
[Maraboz] karyesinden Ali oğlu Mahmud’un hanesinde ictima’ ederek Mehmed Ali Efendi’nin izale-i vücudunu 
taht-ı karara aldıkları ve Ali oğlu Mahmud’la birlikte müctemian ve müsellehan hareketle Haçin’in Orik nam mahalle 
geldikleri ve orada kendilerine muhacir Kurban iltihak ederek geceden tertibât-ı lazıme aldıktan sonra Haçin yolunu 
sed ve gelen giden yolcuları bağlayarak üzüm ve ekmeklerini ahz ve gasb eyledikten sonra Rumlu karyesine hareketle 
Haçin tarafına beray-ı tahkikat gitmekte bulunan maktul Mülazım Mehmed Ali Efendi ile neferi Hamid ve o esnada 
mezunen memlekete gitmekte iken Mehmed Ali Bey’e iltihak eden jandarma Yusuf Ziya’nın ansızın üzerine ateş 
açarak Hamid’i kurşunla cerh ve hayvanâtını telef eyledikleri ve Mehmed Ali Efendi kaçmak istemişse de muvaffak 
olamayıp bi’n-netice mecburen teslim olması üzerine maznunun aleyhimden Kıcık Hasan 
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ve Ali oğlu Mahmud ile firari Çerkes Ali Bey tarafından endaht edilen mermilerle iki mahallinden taammüden cerh 
ve katl eyledikleri Kıcık Hasan ve Mamo oğlu Hüseyin’den maadasının vakaya mutabık surette istintaken alınan 
ifadelerinden ve katle takaddüm eden zamanda sirkatin müddeileri tarafından kendilerinin teşhis edilmeleri ve Yusuf 
Ziya’nın ifadesinde vuranın uzun boylu, kara sakallı bulunduğu ve dişlerinin gedik olduğunu beyan etmesi suretiyle 
tesbit ettiği hüviyetin Kıcık Hasan’ın hüviyeti olması ve aralarında bir Çerkes’in bulunduğu ve hadise-i katlden sonra 
Ali oğlu Mahmud’un tebdil-i kıyafetle firar ederken bi’l-ahire Kozan müfrezesi tarafından Sivas’ta derdest edilmesi 
ve kable’l-vaka maznunların Rumlu karyesinde dolaştıklarına dair evrak-ı tahkikiyede istinabe suretiyle ifadesi 
alınan tahsildar Süleyman oğlu Osman Efendi’nin şehadet ve ihbarı ve maktul Mehmed Ali Efendi’ye ait filintanın 
taharriyât esnasında maznunlardan Ali oğlu Mahmud’un hanesinde bulunması ve bu hususta ifadesi alınan Ali oğlu 
Mahmud’un zevcesi Zeyneb’in şehadetinin de vakaya tamamen tetabuk eylemiş bulunmasından Kıcık Hasan’la Ali 
oğlu Mahmud’un ve Çerkes Ali Bey’in Mehmed Ali Efendi’yi taammüden katlinden dolayı mücrimiyetlerine ve 
işbu fiil-i katlin ika’ından evvel ve sonra müzaheret ve muavenet etmek suretiyle fiilin ikaını kolaylaştırdıkları evrak-ı 
tahkikiyede ifadeleri alınan şahitlerin şehadâtından ve inde’l-muhakeme kendilerinin müevvelen vaki’ olan ikrar ve 
itiraflarından cürmleri tahakkuk eden Mamo oğlu Hüseyin, Ahmed oğlu Receb, Çako oğlu Bayram, Hasan oğlu 
Hasan ve Süleyman oğlu Mustafa’nın yapmış oldukları sirkat fiilinin haklarında esbab-ı müşeddide addiyle katle 
müzaheret ve muavenet suretiyle mücrimiyetlerine ve yapılan sirkat ef ’alinde iştirakleri evrak-ı tahkikiyede ifadeleri 
alınan şahitlerin şehadâtından ve inde’l-muhakeme vaki’ olan müevvel ikrarlarından tahakkuk eden Kel Mehmed 
oğlu Bekir ve İbrahim oğlu Ali’nin sirkat-ı cebriyeden mücrimiyetlerine karar verilerek cihet-i cezaiyeleri müzakere 
edildikte: Müştereken taammüden fiil-i katlden mücrimiyetlerine karar verilen mevkuf Elbistan’ın Serkisçayırı 
karyesinden Kıcık Hasan ve Lorşin [Lorşun] karyesinden Ali oğlu Mahmud ve hal-i firarda bulunan Aziziye’nin 
Beyçayırı karyesinden Çerkes Ali Bey nam-ı diğeri Hacı Bey’in hareketlerine tevafuk eden yeni Ceza Kanunu’nun 
64’üncü maddesinin [Bir kaç kişi bir cürm ve kabahatın icrasına iştirak ettikleri takdirde fiili irtikab edenlerden veya 
doğrudan doğruya beraber işlemiş olanlardan her biri o fiile mahsus ceza ile cezalandırılır.] diye muharrer fıkrası 
delaletiyle yine kanun-ı mezkurun 450’nci maddesinin [Katl fiili taammüden icra olunursa fail idam cezasına mahkum 
edilir] diye muharrer fıkrası mucibince Kıcık Hasan ile Ali oğlu Mahmud’un vicahen ve Çerkes Hacı Bey’in evvelki 
mahkumiyeti nazar-ı dikkate alınarak işbu fiilden gıyaben idamlarına ve cürme iştirak ve müzaheret suretiyle fer’an 
zî-medhal olduklarından dolayı ol suretle mücrimiyetlerine karar verilen Elbistan’ın Serkisçayırı karyesinden Ali 
Mamo oğlu Hüseyin ve Lorşin [Lorşun] karyesinden Ahmed oğlu Receb ve Çako oğlu Bayram, Hasan oğlu Hasan ve 
Süleyman oğlu Mustafa’nın hareketlerine tevafuk eden yeni Ceza Kanunu’nun 450’nci maddesinin fıkra-i mahsusası 
delaletiyle kanun-ı mezkurun 65’inci maddesinin [Cürm ve kabahat işlemeden evvel veya işlendiği esnada müzaheret 
ve muavenetle icrasını kolaylaştırarak cürm veya kabahate iştirak eden şahıs fiil-i vakıa mahsus olan ceza idam veya 
müebbed ağır hapisten ibaret olduğu takdirde on seneden aşağı olmamak üzere ağır hapis cezasıyla cezalandırılır] 
diye muharrer üçüncü fıkrası mucibince yapmış oldukları sirkat fiilleri haklarında esbab-ı müşeddide-i kanuniyeden 
addiyle tarih-i tevkiflerinden itibaren Mamo oğlu Hüseyin’in yirmi dört sene müddetle ağır hapse ve Ahmed oğlu 
Receb, Çako oğlu Bayram, Hasan oğlu Hasan, Süleyman oğlu Mustafa’nın on sekizer sene müddetle ağır hapse 
konulmalarına ve sirkat-ı cebriyeden mücrimiyetlerine karar verilen Kel Mehmed oğlu Bekir, İbrahim oğlu Ali’nin 
hareketlerine tevafuk eden yeni Ceza Kanunu’nun 497’nci maddesinde [Yukarıdaki maddelerde beyan olunan cürmler 
geceleyin veya silah ile tehdit ederek veya yol kesmek suretiyle veya içlerinden velev birisi görünür surette silahlı 
bulunan ikiden ziyade kimse veyahut kıyafetini tebdil etmiş olan şahıslar tarafından irtikab olunursa ağır hapis cezası 
yedi seneden on beş seneye kadardır] diye muharrer fıkraları mucibince ve tarih-i tevkiflerinden itibaren onar sene 
müddetle ağır hapse mahkumiyetlerine ve idam cezasına mahkum firari Hacı Bey’in hukuk-ı medeniyeden ıskatıyla 
emval-i mevcudesinin haczine ve Elbistan’ın Lorşin [Lorşun] karyesinden Süllo Mustafa’nın biraderi Talan nam-ı 
diğeri Yusuf ve muhacir Mehmed oğlu Kurban, Çakır oğlu nam-ı diğeri Ahmed oğlu Kürd Hasan’ın haklarında isnad 
olunan ef ’ale mücaseretlerine dair kanaat-ı vicdaniyeyi temin eder delâil-i kanuniye bulunamadığından beraetlerine ve 
Gürün’ün Başviran karyesinden Kürd Sillo’nun 25/Nisan/926 tarihinde hastahanede 
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ecel-i mev’uduyla vefat eylediği dosyasında mevcut evrakından anlaşılmakla hakkındaki hukuk-ı umumiye davasının 
sukutuna ve maznun-ı merkumûnun üzerlerinde derdest edilen eşya ve esliha-i cürmiyenin zabt ve müsaderesine 
müttefikan 11/Teşrinievvel/926 tarihinde karar verildi. 11/Teşrinievvel/926
 Aza Aza Reis
 Aydın Mebusu Gaziayntab Mebusu Afyonkarahisar Mebusu
 Reşid Kılınç Ali Ali

Sıra Numarası : 146
Esas Numarası : 105

Şapka aleyhinde ve Hükümet-i Cumhuriye hakkında tefevvühat-ı lisaniyede bulundukları ve halkı Hükümet 
aleyhine teşvik ve tahrik eyledikleri iddiasıyla maznunun aleyhim olup Haymana kazasının Medrese mahallesinden 
gayr-ı mevkuf Dava Vekili Fazlı ve pederi Necib ve Poladlı kazasının Kargalık karyesinden Hatiboğulları’ndan 
Sarı Mustafa ve Hacı Mehmed ve Molla Hasan ve Nuri ve Şükri Efendiler haklarındaki evrak Haymana İstintak 
Dairesince yapılan tahkikat esnasında cürm-i vakiin rü’yeti İstiklal Mahkemelerinin salahiyet-i kazaiyeleri dahilinde 
olduğuna dair ittihaz edilen aidiyet kararıyla ve Müddei-i Umumilik Makam-ı Âlisinin 14/Eylül/926 tarih ve 105 esas 
numarasıyla evrak-ı mezkure mahkememize tevdi’ edilmekle tedkik ve mütalaa olundukta: Evrak-ı dava miyanında 
mevcut Hacı Safvet imzasıyla Mahalli Jandarma Kumandanlığına i’ta edilen 14/Mart/926 tarihli ihbarnamede Dava 
Vekili Fazlı ve rüfekasının şehir ve köylerde Hükümet aleyhine halkı teşvik ve tahrik edecek bir şekilde tefevvühatta 
bulundukları iddia edilmiş ise de Mahalli Jandarma Kumandanlığınca yapılan tahkikat-ı ibtidaiyede ve Mahalli 
Müddei-i Umumiliğince yeniden icra kılınan tahkikat neticesinde evrak-ı mezkure İstintak Dairesine bâ-talebname 
tevdi’ kılınmış ve mezkur evrak-ı istintakiyede ifadeleri alınan Ali Rıza, İbrahim oğlu Hasan, Dava Vekili Eşref, İsmail 
oğlu Osman’ın şehadetlerinde maznunların haklarında isnad olunan cürme mücaseretleri istidlal edilmekte ise de 
tamikan icra edilen tahkikat safahat-ı umumiyesinden ve evrak-ı mezkureye bir de Mahallî Müddei-i Umumiliğin 
tanzim eylemiş olduğu fezlekeye nazaran maznunların haklarında şehadette bulunanların eda-yı şahadetleri garaz ve 
husumete müstenid bulunduğu mütalaa kılınmış olmakla beraber vech-i husumet ve esbab-ı garazın maznunlardan 
Fazlı Efendi’nin mufassalan serd ve ityan eylediği ifadesinden anlaşılmakta ve Dava Vekili Eşref ile maznunlardan 
Fazlı Efendi miyanelerinde meslek rekabeti dolayısıyla ve bunun bir netice-i tabiiyesi olarak dava-yı makamenin tasni’ 
edilmiş olduğu kanaati hasıl olmuş ve Osman bin İsmail’in Mahalli Müddei-i Umumiliğine istid’a ile müracat ederek 
şehadetinin Jandarma Kumandanı Hüsni Efendi’nin vaki’ olan cebriyle alındığını iddia etmesi mevzu’-ı bahs garaz ve 
husumeti teyid ve tenvir etmiş olduğundan maznunların ber-mucib-i taleb beraetlerine müttefikan karar verildi. 12/
Teşrinievvel/926
 Aza Aza Reis
 Aydın Mebusu Gaziayntab Mebusu Afyonkarahisar Mebusu
 Reşid Kılınç Ali Ali
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Sıra Numarası : 147
Esas Numarası : 111

Mekteb mi - kışla mı serlevhası altında Resimli Ay Mecmuası’nın Nisan 341 tarih ve 3 numaralı nüshasında 
yazmış olduğu makalenin memleketin ilmi bir müessese-i askeriyesinin haysiyet ve şeref-i manevisini muhill olmakla 
beraber talebenin efkarını teşviş etmek ve mektebin usul ve nizamâtına isyankar bir ruh vermek gaye ve maksadını 
istihdaf ettiğinden dolayı maznunen mahkememize Heyet-i Vekile-i Celilenin 24/5/341 tarih ve 1958 numaralı kararı 
ve Müddei-i Umumilik Makam-ı Âlisinin 16/Eylül/926 tarih ve 111 esas numarasıyla mahkememize tevdi’ edilmekle 
kendisinin Romanya’da tahsilde bulunduğundan dolayı yapılan tebligat üzerine mahkemeye gelemediğinden gıyaben 
icra kılınan muhakemesi neticesinde: Dosyasında mevcut evrak-ı tahkikiye yegan yegan bi’t-tedkik ve Resimli Ay 
Mecmuası’nda yazmış olduğu mekteb mi - kışla mı makalesi mütalaa olundukta mezkur makalede talebeyi bir fiil-i 
isyana tahrike delâili bir fikir ve ruh olmadığı gibi bu babda bir güna cürmü de mevcut olmadığı anlaşılmış olduğundan 
maznun-ı mumaileyhin mabihi’z-zannı olan ef ’alden dolayı beraetine müttefikan 12/Teşrinievvel/926 tarihinde karar 
verildi. 12/Teşrinievvel/926
 Aza Aza Reis
 Aydın Mebusu Gaziayntab Mebusu Afyonkarahisar Mebusu
 Reşid Kılınç Ali Ali

Sıra Numarası : 148
Esas Numarası : 92

Bereketli Dağı’nda tagayyüb eden Behisnili Musa oğlu Ali Ağa’yı katl ve cesedini ihfa eyledikleri iddiasıyla 
maznunun aleyhim ve gayr-ı mevkuf bulunan Behisnili Yakub Paşa oğulları Mustafa, Hacı Süleyman, Latif ve Subaşı 
oğlu Hacı Mustafa ve Sadık oğlu Ebuzer ve Nasırlı Bekar ve Mustafa Bey hizmetçisi Cuma ve Reşid Bey oğulları 
Abdulkadir ve Mehmed ve enişteleri Hacı Ali haklarındaki dava Heyet-i Vekile-i Celile kararına binaen Şark İstiklal 
Mahkemesine ve mahkeme-i müşarünileyhaca mahall-i cürm olan Behisni kazasının teşkilât-ı ahire dolayısıyla 
Malatya’dan fekk-i irtibat ile Gaziayntab’a iltihak edilmesine binaen mahall-i mezkurun daire-i kazaiyelerinden hariç 
kaldığına ve dava-yı mezkurun mahkememize aidiyetine mütedair müttehaz karar üzerine evrak-ı dava ve müteferriatı 
Müddei-i Umumilik Makam-Âlisinin 22/Eylül/926 tarihinde ve 92 esas numaralı iddianamesi ile mahkememize 
tevdi’ edilmekle tedkik edildi. İcabı bi’l-müzakere: 27/Mart/926 tarihinde Bereketli Dağı’na avlanmak için giden 
Musa oğlu Ali Ağa’nın tagayyüb etmesi üzerine vaki’ şüphe ve zanna binaen maznun-ı merkumûn tarafından katl ve 
cesedinin ihfa edildiği iddia edilmekle mahallinde icra kılınan tahkikat neticesinde maznunlardan Süleyman, Mustafa 
ve Latif ve Ebuzer’in mezkur dağda avlandıkları şuhûdun şehadâtından anlaşılmakta ise de suret-i eda-yı şehadetten 
maznunlar tarafından Ali Ağa’nın katl ve cesedinin ihfa edildiği anlaşılamadığı gibi ve diğer istima’ edilen hukuk-ı 
umumiye şuhûdunun da adem-i malumat beyan etmesi ve rü’yete müstenid ve katle mütedair şehadet ve delâil-i 
kanuniye bulunamaması ve Ali Ağa’nın tagayyüb ettiği gün o civarda bir cürm-i meşhudun takip ve tahkikinde bulunan 
jandarma kumandanına vuku’ bulan müracaat üzerine mumaileyh tarafından vaki’ taharriyât ve takibât neticesinde 
de maktuliyeti iddia olunan Ali Ağa’nın cesedinin dahi bulunamaması ve fail-i cürmün elde edilememesi ve’l-hasıl 
maznunun aleyhim tarafından fiil-i katlin ikaına mütedair delâil ve berahin-i kanuniyeye dest-res olunamaması 
hasebiyle merkuma atf ve isnad olunan Ali Ağa’nın katl-ı fiilinden ber-mucib-i taleb cümlesinin beraetlerine 13/
Teşrinievvel/926 tarihinde müttefikan karar verildi. 13/Teşrinievvel/926
 Aza Aza Reis
 Aydın Mebusu Gaziayntab Mebusu Afyonkarahisar Mebusu
 Reşid Kılınç Ali Ali
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Sıra Numarası : 149
Esas Numarası : 107

Su-i kasd ve taklib-i hükümet ef ’aliyle alaka ve irtibatı bulunduğundan ahvâl ve harekâtı calib-i şübhe 
görüldüğünden dolayı 7/Temmuz/926 tarihinde taht-ı tevkife alınan Kibrit İnhisarı Müfettişi Hasan Ali Bey hakkındaki 
evrak Müddei-i Umumilik Makam-ı Âlisinin 2/Teşrinievvel/926 tarih ve 107 esas numarasıyla mahkememize tevdi’ 
edilmekle vicahen icra kılınan muhakemeleri neticesinde: Maznunun hayat-ı maziyesi pek karanlık olduğu ve kendisinin 
emniyet-bahş bir safahat-ı hayatiyeye malik bulunmadığı ve millî mücadeleyi takip eden seneler esnasında İstanbul’da 
düvel-i ecnebiye lehine hizmet kabul ederek çalıştığı ve İstanbul’un istirdadı üzerine Avrupa’ya firar ederek orada Türkiye 
aleyhine çalışan teşkilâtçılarla temasa geldiği ve mukaddema Hürriyet ve İtilaf Fırkasına girerek Mahmud Şevket 
Paşa merhumun hadise-i katlinde alakadar bulunduğundan dolayı Batum’a firar eylediği ve orada Gürcü Hükümeti 
teşkili için çalışmakla beraber harb-i umumide Rus İdare-i Askeriyesinde müstahdem olduğu sıralarda Türk üserasına 
su-i muamele eylediği tevatüren sabit bulunduğu ve İstanbul’da işgal esnasında amcazadesi Yüzellilikler Avni Paşa 
vasıtasıyla saraya gidip geldiği ve İstanbul’un istirdadını müteakib Selanik’e ve ba’dehu Romanya’ya giderek Hükümet 
aleyhine haricen çalışan cemiyetlerle Avni Paşa ile muhafaza-i temas eylediği hakkında yapılan tahkikattan anlaşılmakla 
hareketine tevafuk eden Tabiiyet Kanunu’nun altıncı maddesine 3/Nisan/333 tarihinde ilave edilen zeylin [Tebaa-i 
Osmaniyeden Memâlik-i Osmaniye’de bulundukları hükümet-i mahalliyeye ve memâlik-i ecnebiyede bulundukları 
halde Saltanat-ı Seniye Sefaret veya Şehbenderhanelerine tahriren ihbar-ı keyfiyet etmeksizin bir devlet-i ecnebiyenin 
askerlikten gayri bir hizmetine bi’r-rıza giren ...... eşhas Devlet-i Âliye isterse tabiiyetten ıskat edebilir] diye muharrer 
fıkrası mucibince Türk tabiiyetinden ıskatına ve [Fıkarât-ı salifeye tevfikan tabiiyetten ıskat olunan eşhasın Memâlik-i 
Osmaniye’ye girmeleri memnudur. Bu kabil eşhastan Memâlik-i Osmaniye’de bulunmakta olanlar Hükümetçe 
hududun haricine çıkarılır.] diye muharrer dördüncü fıkrası mucibince hudud-ı millî haricine ihracına ve mücadele-i 
milliye esnasında âmâl-i milliye aleyhinde teşekkül eden teşkilât ve müessesât ve cemiyetlerde çalışan eşhasın her ne 
kadar mücadele-i milliyeye iştirak etmeyenler hakkında Meclisce kabul edilen kanun mucibince hidemât-ı devlette 
istihdam edilemeyecekleri aşikar ise de Hasan Ali gibi seciyesiz ve vatan ile alakadar olmayan ve memleket aleyhine 
daima müterakkıb fırsat bulan eşhasın devletin hayat-ı iktisadiyesine ait müessesât ve hususi şirketlere dahil olarak 
devlet kuvvetleri aleyhine çalışan teşkilâtlara zahir oldukları dava-yı mezkurla evvelce mahkememizce muhakemeleri 
rü’yet edilen davalardan anlaşılmakta bulunmasına binaen devlet teşkilâtına dahil müessesât-ı resmiyede müstahdem 
bulunan memurînin seciye ve ahlak ve vaziyet-i sabıkaları ve ba’dema alınacak memurların haklarında dur ü diraz 
tahkikât icrası hususatının Başvekalet-i Celileye iblağına müttefikan karar verildi. 16/Teşrinievvel/926
 Aza Aza Reis
 Aydın Mebusu Gaziayntab Mebusu Afyonkarahisar Mebusu
 Reşid Kılınç Ali Ali
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Sıra Numarası : 150
Esas Numarası : 71

Fransız Hükümeti namına memleket dahiline girerek devletin vaziyet-i askeriyesiyle teşkilât ve idare-i mülkiyesi 
hakkında casuslukta bulunduklarından dolayı 21/Şubat/926 tarihinde Balıkesir’de taht-ı tevkife alınan aslen Cezayirli 
olup Balıkesir’in Karaoğlan mahallesinde mukim Yuhudluoğulları’ndan Ahmed oğlu Mehmed ve aynı mahallede 
mukim Halim oğlu Behzad ve Balıkesir’in Kırımlı mahallesinde mukim ve Eczacıoğulları’ndan Ali oğlu Mülazım 
Ahmed Hamida ve 20/Şubat/926 tarihinde taht-ı tevkife alınan Balıkesir’de mukim Ebulenverkazdağlıoğulları’ndan 
Havari ve 15/5/926 tarihinde taht-ı tevkife alınan İstanbul’un Toptaşı’nda mukim Mehmed oğlu Kemiksiz Ahmed 
ve 6/Mayıs/926 tarihinde taht-ı tevkife alınan Burhaniye Ahz-ı Asker Şubesi hesap memuru Süleyman Sadri ve 26/
Mayıs/926 tarihinde Balıkesir’de taht-ı tevkife alınan İmam Hatip Mektebi muallimlerinden Mahmud Celaleddin 
Efendi haklarındaki evrak Müddei-i Umumilik Makam-ı Âlisinin 9/Eylül/926 tarih ve 71 numaralı iddianamesiyle 
mahkememize tevdi’ edilmekle ve esna-yı muhakemede maznunlarla temasları ve alakaları bulunduklarından dolayı 
6/10/926 tarihinde İstanbul’da taht-ı tevkife alınan Üsküdar’da İmrahoralipaşa sokağında 3 numaralı hanede mukim 
İstanbul Emval-i Metruke Komisyonunda müstahdem Hacı Mehmed Refik Bey’le gayr-ı mevkuf olarak devam-ı 
muhakemesine karar verilen Emir Mesud’un gıyaben ve diğerlerinin vicahen icra kılınan muhakemelerinde: 
Maznunlardan Cezayirli Ahmed Hamida aslen Fransız tabiiyetinde olup Fransa’da Semiksen? Mekteb-i Askeriyesinde 
ikmal-i tahsil eylediği ve mülazım rütbesiyle Fransız ordusunda istihdam edildiği ve Fransız Erkan-ı Harbiye İstihbarât 
Şubesinde vazife alarak Almanya’da ve İspanya’da çalıştığı ve harb-i umumi senelerinde General Guro'nun mahiyetinde 
çalışmak üzere [Şarlo Surmani] Karargahına verildiğini ve casus sıfatıyla İsviçre tarikiyle Almanya’ya giderek çoban 
kıyafetinde askeri hududlarda gezerek istihsal eylediği malumatı hamilen Fransa’ya avdet eylediği ve bi’l-ahire 1918 
senesinde Mülazım-ı evvel olarak General Yeryodimayi’nin müdür bulunduğu Casus Şubesine girdiği ve mücadele-i 
milliye senelerinde Fransız ordusunun Antalya cephesine memur edildiğini ve bi’l-ahire General Guro'nun emri altında 
casusluk yapmak maksadıyla zahiren Fransız ordusundan istifa ederek Türkiye’ye geldiği ve Türkiye’ye geldiğinden bir 
müddet sonra Üsküdar’da mukim Şerif Nasır’ın tavassutuyla Türkiye tebaasına girerek Gönen’e gittiği ve orada bir 
Çerkes kızla izdivaç ettiği ve bu sıralarda harekât ve etvârı şüpheli görülerek derdest edildiği ve casusluk maksadıyla 
Türkiye’ye geldiği gerek kendisinin mahkemede vaki’ olan ikrar ve itirafâtından ve bu hususta yapılan tahkikât 
mündericatından ve üzerinde derdest edilen mektupların müfadından kendisinin her ne kadar Türk tabiiyetine girmiş 
ise de yine Fransız Hükümeti namına çalıştığı ve diğer maznunun aleyh olup Türkiye tabiiyetine giren Balıkesir’de 
mukim Enver Havari’nin de aslen Cezayirli olup tahsil-i ibtidai ve talisini ve askerliğini Fransa’da ikmal eyledikten 
sonra Ahmed Hamida ile müştereken çalışmak üzere Marsilya’dan İstanbul’a geldiği ve evvelce Cezayir’den iltica 
etmiş bulunan Balıkesir’de mukim dayısı Mehmed Usta’nın nezdine misafir olduğu ve bir müddet sonra Ahmed 
Hamida gibi Türk tabiiyetine geçtiği ve nihayet Balıkesir’de mevcut mahfel-i askeri ve sair müessesât-ı askeriyeye 
temas ederek vaziyet-i askeriyemiz hakkında tahkikâtta ve Ahmed Hamida ile muhaberede bulundukları kendisinin 
aynı gaye uğrunda çalıştığı kanaatı evrakı miyanında mevcut Balıkesir Merkez Kumandanı Emin Efendi’nin hakkında 
vermiş olduğu 8/2/926 tarihli raporundan ve üzerinde derdest edilen mektuplar müfadından anlaşılmıştır. Binaen 
aleyh Ahmed Hamida ile Enver Havari’nin memlekete bir maksad-ı mahsus tahtında gelerek Türkiye tabiiyetine dahil 
oldukları halde Fransa Hükümetine merbutiyetlerini muhafaza eyledikleri nümayan bulunmuş ve memleketin dahilinde 
ikametleri caiz görülmemiş olduğundan hareketlerine tevafuk eden 7/Şevval/1285 tarihli Tabiiyet Kanunu’nun altıncı 
maddesine 3/Nisan/333 tarihinde ilave edilen zeylinin [Evvelen Tebaa-i Osmaniyeden Memâlik-i Osmaniyede 
bulundukları halde hükümât-ı mahalliyeye ve memâlik-i ecnebiyede bulundukları halde Saltanat-ı Seniye Sefarat veya 
Şehbenderhanalerine tahriren ihbar-ı keyfiyet etmeksizin bir devlet-i ecnebiyeye giren ...... eşhas dahi Devlet-i Âliye 
isterse tabiiyetten ıskat edebilir] diye muharrer fıkrası mucibince Türkiye tabiiyetlerinden ıskatlarına ve [Fıkarât-ı 
salifeye tevfikan tabiiyetten ıskat olunan eşhasın Memâlik-i Osmaniyeye girmeleri memnudur. Bu kabil eşhastan 
Memâlik-i Osmaniye’de bulunmakta olanlar Hükümetçe hudud haricine çıkarılır] diye muharrer dördüncü fıkrası 
mucibince her ikisinin hudud-ı millî haricine ihraçlarına ve bunların ef ’al ve harekâtlarıyla alakadar bulunduklarından 
dolayı maznun bulunan Balıkesir’de mukim Ahmed oğlu Mehmed, Halim oğlu Behzad, Mehmed oğlu Kemiksiz 
Ahmed, 
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Burhaniye Ahz-ı Asker Şubesi hesap memuru Süleyman Sadri, muallim Mahmud Celal ve Hacı Mehmed Refik 
ve Emir Mesud haklarında kanaat-ı vicdaniyeyi temin eder delâil-i kanuniye görülmediğinden beraetlerine 16/
Teşrinievvel/926 tarihinde müttefikan karar verildi. 16/Teşrinievvel/926
 Aza Aza Reis
 Aydın Mebusu Gaziayntab Mebusu Afyonkarahisar Mebusu
 Reşid Kılınç Ali Ali

Sıra Numarası : 151
Esas Numarası : 93

Zeyl-i karar
132’nci sahifede 151 numaralı karara zeyldir.
Ahvâl ve harekâtı calib-i şübhe görüldüğünden ve kendisinin muayyen bir meslekte bulunmaması ve 

çalışmaya kudreti olduğu halde çalışmayarak şurada burada dolaştığından dolayı 18/Ağustos/926 tarihinde taht-ı 
muhakemeye alınarak icra kılınan muhakemesi neticesinde: Serseri ve mazanna-i su-i eşhas hakkındaki kanunun 12, 
13, 14, 9, 15’inci maddeleri mucibince iki sene müddetle memleketi bulunan Mecidözü kazasına sürgün edilmesine 
ve müddet-i cezaiyesini ikmal ettikten sonra üç sene aynı kazada zabtiye nezareti altında bulundurulmasına karar 
verilen Sipahioğulları’ndan Arif oğlu Ömer Lütfi Efendi’nin mahall-i mahkumiyeti bulunan Mecidözü’nden 
Hükümetin şahsiyet-i maneviyesini tezyif edecek mahiyette telgraf keşide etmiş olmasından dolayı tekrar 8/Eylül/926 
tarihinde taht-ı tevkife alınarak icra kılınan muhakeme-i vicahiye neticesinde: Maznunun hakkında isnad olunan 
ef ’ale mücasereti dosyasında mahfuz İsmet Paşa Hazretlerine keşide etmiş bulunduğu telgraf mealinden ve mahkeme 
huzurunda vaki’ olan ifadâtından anlaşılmış ve evvelce hakkında mahkememizce verilen hükmün İstiklal Mehakimi 
Kanunu’nun beşinci maddesinin [İstiklal Mahkemelerinin idamdan gayrı hükümleri kati olup infazına bi’l-umum 
kuva-yı müselleha ve gayr-ı müselleha-yı devlet memurdur] diye muharrer fıkraları mucibince kesb-i katiyet etmiş 
bulunmasından ve yeni Ceza Kanunu’nun seksen birinci maddesinin [Bir kimse beş seneden ziyade müddetle muvakkat 
bir mahkumiyete uğradıktan sonra cezasını çektiği veya cebren sakıt olduğu tarihten itibaren on sene ve beş seneden 
az cezalarda beş sene zarfında diğer bir cürm daha işlerse işbu yeni cürmden dolayı terettüb eden cezanın asgari haddi 
hüküm olunamaz.] diye muharrer fıkrası mucibince mükerrerliği nazar-ı dikkate alınarak hareketine tevafuk eden yeni 
Ceza Kanunu’nun 159’uncu maddesinde [Büyük Millet Meclisini veya Hükümetin şahs-ı manevisini veya ordu veya 
donanmasını veyahut Türklüğü tahkir ve tezyif edenler hakkında dahi bundan evvelki madde ahkamı tatbik olunur] diye 
muharrer fıkraları delaletiyle 158’inci maddenin [Gıyaben olan tezyife ait bulunanlar bir seneden üç seneye kadar habs 
olunur] diye muharrer fıkrası mucibince iki sene müddetle hapsine ve mukaddema mahkum bulunduğu iki sene sürgün 
cezasının infazına mahal olmadığına 18/Teşrinievvel/926 tarihinde müttefikan karar verildi. 18/Teşrinievvel/926
 Aza Aza Reis
 Aydın Mebusu Gaziayntab Mebusu Afyonkarahisar Mebusu
 Reşid Kılınç Ali Ali
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Sıra Numarası : 152
Esas Numarası : 116

Reis-i Cumhur Hazretlerine karşı su-i kasd icra ve müteakiben taklib-i hükümet için teşekkül etmiş olan 
cemiyet-i fesadiyenin mürettiblerinden olup bi’l-muhakeme sübut-ı cürmüne binaen idamına karar verilen Ankara 
Vali-i sabıkı Abdulkadir’i Hükümetin taharriyâtına ve hükmün adem-i icrasına karşı bi’l-ihtiyar ihfa eyledikleri 
iddiasıyla maznunun aleyhim olup 23-24/8/26 tarihinde taht-ı tevkife alınan Bakırköy dahilinde ve Mahmudbey 
karyesi civarında Pandanca Çiftliği’nde ziraatla meşgul sabık Hazine-i Hassa Matbah Müdür Muavini Derviş Bey ile 
zevcesi Süreyya ve baldızı Seher Hanımlar ve çiftlikte mukim hizmetçi Yusuf haklarındaki evrak-ı tahkikiye Müddei-i 
Umumilik Makam-ı Âlisinin 5/Teşrinievvel/926 tarih ve 116 esas numarasıyla mahkememize tevdi’ edilmekle vicahen 
icra kılınan muhakemeleri neticesinde: Su-i kasd ve taklib-i hükümet âmil ve fail-i aslilerinden olup Reis-i Cumhur 
Hazretlerine karşı İzmir’de tatbik edilecek su-i kasd hadisesinin gazetelerde neşri üzerine maslub Abdulkadir’in 18/
Haziran/926 tarihinden itibaren tagayyüb ederek bir müddet maslub Nail’in hanesinde misafir kaldıktan sonra takibât-ı 
kanuniyeden vareste kalmak için Derviş Bey’in çiftliğine dehalet ettiği ve maznunun aleyh Derviş Bey Abdulkadir’in 
su-i kasd ve taklib-i hükümet faillerinden olduğunu bildiği halde bi’l-ihtiyar çiftliğine kabul ederek diğer maznunun 
aleyhim Seher ve Yusuf ile birlikte sakladıkları ve hatta Abdulkadir’i takibât ve taharriyât esnasında daha emin bir 
yer temin etmek maksadıyla Kartaltepe’ye giderek orada hademe Yusuf vasıtasıyla bir hane icar edildikten sonra 
Abdulkadir’i bir tahta sandık derununa koyarak eşyalarla birlikte Yusuf ’a tevdian Kartaltepe’deki haneye göndererek 
kendileri de oraya taşındıkları ve bu esnada zabıta tarafından bir gün sonra Derviş’in hanesi taharri edilmiş ise de 
bir şey bulunamamış ise de çiftliğin de taharrisinden korkarak o esnada Abdulkadir’in oradan da firarı Derviş, Seher 
ve hademe Yusuf tarafından temin edildiği gerek Abdulkadir’in icra kılınan muhakemesinde vaki’ olan ifadesinden 
ve gerek maznunların huzur-ı mahkemede ve evrak-ı tahkikiyedeki ikrar ve itiraflarından anlaşılmış ve hareketleri 
yeni Ceza Kanunu’nun 296’ncı maddesinin [Her kim hapis cezasından aşağı olmayan cezayı müstelzim bir cürm 
işlendikten sonra mezkur cürmün icrasında faillerle evvelce ittifak etmiş ve cürmü neticelendirmiş olmaksızın bir 
kimsenin o cürmden istifadesini temine ve Hükümetçe icra olunacak tahkikâtı yanlış yola sevk etmekle ve Hükümetin 
taharriyâtına ve hükmün icrasına karşı faili gizlemeye yardım eder ve keza her kim bu cezaları istilzam eden bu cürmün 
eser ve delillerini mahv eyler veyahut bunları bir suretle tağyir ve tahrif ederse beş seneye kadar ağır hapis cezasına 
mahkum olur. Fakat işbu ceza müddeti asıl cürm için kanuna göre muayyen olan müddetin dörtte birini geçemez] 
diye muharrer fıkraları mucibince tarih-i tevkiflerinden itibaren merhum Hacı Ahmed Efendi mahdumu Derviş’le 
hizmetkar İbrahim oğlu Yusuf ’un beşer sene ve Ahmed kerimesi Seher Hanım’ın da üç sene müddetle ağır hapse 
konulmalarına ve diğer maznunun aleyha Süreyya Hanım’ın da Abdulkadir’in emir ve ihfasında diğer mahkum-ı 
aleyhime muavenet ve müzaheret eylediği ve Abdulkadir’in idam mahkumu olduğunu bilerek bi’l-ihtiyar sakladığı 
anlaşılamadığından beraetine müttefikan karar verildi. 18/Teşrinievvel/1926
 Aza Aza Reis
 Aydın Mebusu Gaziayntab Mebusu Afyonkarahisar Mebusu
 Reşid Kılınç Ali Ali
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Sıra Numarası : 153
Esas Numarası : 114

Taklib-i hükümet ve su-i kasd için teşekkül etmiş olan heyet-i fesadiyenin rüesâsından olup bi’l-muhakeme 
gıyaben idamına karar verilen sabık İaşe Nazırı müntehir Kara Kemal’in caraim-i mezkurenin mürtekibi olduğunu 
bildikleri ve gıyaben idam mahkumu olduğu halde merkumu ihfa ve iaşe ve takibât-ı zabıtadan vareste kılmak için 
firari esbabını ihzar ve kendisini ihfa ve Hükümete malumat vermediklerinden dolayı maznunun aleyhim olup 14/8/26 
tarihinde taht-ı tevkife alınan Sarraf namı ile maruf Mahmud Efendi oğlu Ali Niyazi ve Küçükpazar Maliye Tahsil 
Şubesi Tahakkuk Müdürü İsmail Hakkı Efendi mahdumu Enver ve 20/8/926 tarihinde taht-ı tevkife alınan Enver’in 
hemşiresi Vasfiye Hanım ve Uzunçarşı’da mukim Zarcı Refik ve Sirkeci’de Ankara nakliyat anbarında komisyoncu 
Lala Halil ve 21/8/926 tarihinde taht-ı tevkife alınan İstanbul Evrak-ı Matbua Anbarı tedkik-i hesabât memuru 
Hafız İsmail Efendiler hakkındaki evrak Müddei-i Umumilik Makam-ı Âlisinin 5/Teşrinievvel/926 tarih ve 114 esas 
numarasıyla mahkememize tevdi’ edilmekle icra kılınan muhakeme-i vicahiyelerinde gıyaben idama mahkum olup 
derdesti esnasında intihar eden sabık İaşe Nazırı Kara Kemal gazetelerde gördüğü tebliğ-i resmi üzerine evvelen Lala 
Halil’in hanesinden ve ba’dehu Zarcı Refik’in hanesinde saklandığı ve bi’l-ahire zabıtanın sıkı takibâtından korkarak 
daha emin ve mahfuz olan Enver’in hanesine Lala Halil ile maan geldiği ve bu müddet zarfında maznunun aleyhimden 
Enver, Kara Kemal’i Avrupa’ya kaçırmak üzere Niyazi ve İsmail Hakkı’ya müracaat ederek suret-i firarı müzakere 
ettikleri gibi merkumûndan Hafız İsmail, Kara Kemal’i Lala Halil’in hanesinde ziyaret ettiği ve nihayet Enver’in 
hanesi kordon altına alınması üzerine Kara Kemal’in intiharına kadar yirmi gün devam eden takip esnasında maznunun 
aleyhimin Kara Kemal’in iaşe ve ihfa ve ibatesini temin etmekle beraber saklandığı mahalden Hükümeti haberdar 
etmedikleri kendilerinin huzur-ı mahkemede vaki’ olan ikrar ve itiraflarından anlaşılmakla hareketlerine tevafuk eden 
yeni Ceza Kanunu’nun 296’ncı maddesinin [Her kim hapis cezasından aşağı olmayan cezayı müstelzim bir cürm 
işlendikten sonra mezkur cürmün icrasından faillerle evvelce ittifak etmiş ve cürmü neticelendirmiş olmaksızın bir 
kimsenin o cürmden istifadesini temine ve Hükümetçe icra olunacak tahkikâtı yanlış yola sevk etmeye ve Hükümetin 
taharriyâtına ve hükmün icrasına karşı faili gizlemeye yardım eder ve keza her kim bu cezaları istilzam eden bu cürmün 
eser ve delillerini mahv eyler veyahut bunları bir suretle tağyir ve tahrif ederse beş seneye kadar hapis cezasına mahkum 
olur. Fakat işbu ceza müddeti asıl cürm için kanununa göre muayyen olan müddetin dörtte birini geçemez] diye 
muharrer fıkraları mucibince Enver, Zarcı Refik, Lala Halil ve Niyazi’nin beşer sene ve İsmail’in üç sene müddetle 
ağır hapse konulmalarına ve Vasfiye Hanım’ın da saklanan şahsın Kara Kemal olduğunu bilmediği ve maznunun 
aleyhimin cürm-i vakilerine iştirak etmediği anlaşıldığından mezburenin de beraetine ve Kara Kemal’in Millî Ticaret 
Şirketinden alıp Lala Halil’in hanesi bağçesinde toprak altına vaz’ olunarak, bi’t-taharri elde edilen dört bin liranın 
da şirketin tasfiye-i hesabât neticesine kadar Hükümet hazinesinde emaneten muhafazasına 20/Teşrinievvel/926 
tarihinde müttefikan karar verildi. 20/Teşrinievvel/926
 Aza Aza Reis
 Aydın Mebusu Gaziayntab Mebusu Afyonkarahisar Mebusu
 Reşid Kılınç Ali Ali
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Sıra Numarası : 154
Esas Numarası : 120, 56

Tarafeynin iddia ve müdafaâtından ve bi’l-cümle evrak-ı davanın kıraat ve mütalaâtından sonra icab-ı keyfiyet 
lede’l-müzakere:

Üç yüz kırk bir senesi Şubat mahı zarfında Menemen kazasının Yahşelli karyesi cami odasını rüfeka-yı 
malumesiyle müsellehan basarak muamele-i cebr ve şiddet icrasıyla karye-i mezkureden Ali Bey oğlu Mustafa’dan 
yüz aded evrak-ı nakdiye ve Ali oğlu Hüseyin’den kezalik malumu’l-miktar nukûd ahz ve gasbdan ve kezalik vadi-i 
şekavette ika’ eylemiş olduğu ef ’al-i saire-i subutiyesinden ve Cumaovası’ndan dört hayvan sirkatinden ve 27/
Eylül/341 gecesi rüfeka-yı malumesiyle Mağnisa kasabasını basarak Bekir Efendi’nin hanesinden nukûd ve eşya ahz 
ve gasbda bulunacakları bir sırada mahalle bekçisi Şerif ’in vürudu üzerine muvaffak olamayarak ve merkum bekçiye 
istimal-i silahla elbise ve silahını ahz ve gasb eylemesinden maznunun aleyh olup vadi-i firarda bulunması itibarıyla 
elde edilemeyen Mağnisa’nın Karaali karyesinden Kezban oğlu Halil’in gıyaben icra kılınan muhakemesi neticesinde 
13/Mart/926 tarihinde idamına karar verilmiş ve ahiren mecruh olarak derdest edilmesi üzerine merkum Halil ile 
maan ve müsellehan icra-yı şekavet ve katlden maznunun aleyhim olup 22/Mart/926 tarihinde taht-ı tevkife alınan 
Trabzon’un Vakfıkebir kazasının Caferli karyesinden Ahmed oğlu Laz Hasan ve Mağnisa’nın Işık karyesinden olup 
22/Mart/926 tarihinde tevkif olunan Abdullahoğulları’ndan Arnavud Hasan ve esna-yı gasbda jandarmalar tarafından 
katl edilen Simavlı Mehmed ve Düzce kazasının Eftenihacısüleymanbey karyesinden Paçkooğulları’ndan 2/Mayıs/926 
tarihinde tevkif edilen İbrahim oğlu Mahmud ve eşkiya-yı merkumûna yataklıkta bulundukları ve iaşe ve ibatelerini 
temin eyledikleri iddiasıyla maznunun aleyhim olup 22/Mart/926 tarihinde taht-ı tevkife alınan Gökçe karyesinden 
Çerkes İbrahim bin Hasan ve Karaağaç karyesinden Arab oğlu Ahmed bin Said ve gayr-ı mevkuf Gökçe karyesinden 
Bayrakdaroğulları’ndan İbrahim oğlu Mehmed ve maznunun aleyhimden Kezban oğlu Halil’in mahkememizde 
derdest-i rü’yet bulunan işbu davasıyla tevhiden ve ictima’-ı ceraim kaidesine tevfikan İzmir Ağır Ceza Dairesinden 
irsal kılınan evrak-ı dava müeddası dahi merkum Halil’in firari biraderi Ali ve diğer biraderi mevkuf İsmail Pehlivan 
ve Kuşadası’nın Türkmen mahallesinden İzzet oğlu firari İbrahim’in müsellehan ve müctemian Kemalpaşa kazasının 
Ekmeksiz karyesini basarak Burhan oğlu Halil’den üç yüz lira ahz ve gasb eylemelerinden ibaret bulunduğu anlaşılmış 
ve kezalik Kezban oğlu Halil’i iaşeden ve silah tedarikinden maznunun aleyh Saruhan’ın Gökçe karyesinden Hamza 
oğlu mevkuf Koca Mustafa, Saruhan İstintak Dairesinde derdest bulunan evrak-ı tahkikiye dahi tevhiden icra-yı 
muhakeme olunmak üzere vürud eylemiş olmasından naşi bi’l-cümle evrak-ı dava üzerine ve Usul-i Muhakemât-ı 
Cezaiye Kanunu’nun 382’nci maddesine tevfikan Halil hakkında müttehaz muamelât-ı gıyabiye keenlemyekun 
add edildikten sonra maznunun aleyhimin icra kılınan muhakeme-i aleniyeleri neticesinde: Maznunun aleyhimden 
Kezban oğlu Halil ve Laz Hasan ve Arnavud Hasan ve Düzceli Mahmud ve Simavlı maktul Mehmed’in müctemian 
ve müsellehan dokuz yüz yirmi altı senesi Martının 7/8’inci gecesi Mağnisa’nın Sünnetçiler karyesini basarak 
muamele-i cebr ve şiddet icrasıyla karye-i mezkureden İhsan ve Ali Rıza bin Hasan ve Molla İsmail oğlu Nazmi ve 
Molla İsmail’e eziyet ve işkence ettikten sonra nukûd-ı mevcudelerini ahz ve gasb eyledikleri ve bir kısım halkı da 
karyenin camiine koydukları bir sırada jandarma devriyesinin vürudu üzerine tarafeyn arasında icra kılınan müsademe 
neticesinde şakilerden Kezban oğlu Halil ve Laz Hasan’ın endaht ettikleri mermilerle karye ahalisinden Ali oğlu 
İsmail’i cerh ve katl ettikleri ve müsademenin anında Simavlı Mehmed’in maktulen ve Laz Hasan’ın dahi hayyen 
derdest edildiği ve Halil ile Arnavud Hasan ve Düzceli Mahmud’un firar eyledikleri ve bu vakayı müteakiben Kezban 
oğlu Halil’in rüfeka-yı mechulesiyle mah-ı mezkur zarfında Veziroğlu karyesini basarak Ahmed oğlu Hayreddin ve 
Arif oğlu Aziz’den 1700 lirayı cebren ahz ve gasb eylediği ve Nisanın dördüncü Pazar günü Mağnisa’nın Uncuboz 
karyesi bekçileri Mustafa ve Hasan’a müsellehan bi’t-tesadüf merkumân üzerine istimal ve endaht-ı silahla bekçilerden 
Mustafa’yı cerh ve katl ve bekçi tarafından endaht edilen mermiyle Halil cerh edilerek müteakiben ve mecruhan derdest 
edildiği ve diğer maznunun aleyhim Çerkes Nazmi ve Çerkes İbrahim ve Şerif Arab Ahmed; Kanbur Hüseyin’in dahi 
şaki-i merkumûna bi’l-ihtiyar yiyecek i’ta ve ibatelerini temin ve ihfa eyledikleri evrak-ı tahkikiyede esamisi mazbut 
hukuk-ı umumiye şuhûdunun derece-i şehadâtı ve şaki Halil ile rüfekasının tayian ikrar-ı cürm eylemeleri ve yatak 
maznunlarının dahi kezalik 
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tav’an ikrarları ol babdaki zabıt ve keşif varakaları ve teşhisi mübeyyin evrak mündericatıyla mertebe-i sübuta îsal 
edilmiş olduğundan maznunun aleyhimden Kezban oğlu Halil ve Laz Hasan’ın ef ’al-i sairelerinin sebeb-i şiddet 
addiyle yeni Kanun-ı Ceza’nın “450”nci maddesinin [Velev ki husule gelmiş olmasın diğer bir cürmü hazırlamak veya 
kolaylaştırmak veya işlememek için ika’ olunursa fail idam edilir] diye muharrer yedinci fıkrası mucibince idamlarına 
ve Düzceli Mahmud ile Arnavud Hasan’ın dahi kanun-ı mezkurun “497”nci maddesinin [Yukarıdaki maddelerde 
beyan olunan cürmler geceleyin veya silahla tehdit ederek veya yol kesmek suretiyle veya içlerinden velev birisi görünür 
surette silahlı bulunan ikiden ziyade kimseler yahut kifayetini tebdil etmiş olan şahıslar tarafından irtikab olunursa 
ağır hapis cezası yedi seneden on beş seneye kadardır.] diye muharrer fıkraları mucibince yedişer sene ağır hapislerine 
ve Çerkes Nazmi ile Şerif ’in harekât-ı vakıalarında meşhud esbab-ı müşeddideye binaen “497”nci maddeye tevfikan 
tayin olunan onar sene ağır hapis cezasının kanun-ı mezkurun “65”inci maddesinin [Cürm veya kabahat işlenmeden 
evvel veya işlendiği esnada müzaheret ve muavenetle icrasını kolaylaştırarak cürm veya kabahata iştirak eden şahıs fiil-i 
vakıa mahsus olan ceza idam veya ağır hapisten ibaret olduğu takdirde on seneden aşağı olmamak üzere ağır hapis 
cezasıyla cezalandırılır ve ahvâl-i sairede kanunen muayyen olan cezanın yarısı indirilir] diye muharrer olan üçüncü 
bendinin son fıkrasına tevfikan nısfı olan beşer senesinin bi’t-tenzil mütebaki beşer sene ağır hapislerine ve Çerkes 
İbrahim ve Arab Ahmed ve Kanbur Hüseyin’in dahi “497”nci madde mucibince kendilerine tayin olunan yedişer 
sene ağır hapis cezasının ber-vech-i bâlâ “65” maddenin üçüncü bendinin son fıkrasına tevfikan nısf-ı müddetleri 
tenzil edilerek üçer buçuk sene müddetle ağır hapislerine ve diğer mevkuf Koca Mustafa ile İbrahim oğlu Mehmed’in 
Kezban oğlu Halil çetesine yataklıkta bulunduklarına ve gıyaben idama mahkum firari Kezban oğlu Halil’in biraderi 
Ali ve Kuşadalı İbrahim’in dahi Ekmeksiz karyesi faillerinden olduklarına dair şehadât ve delâil-i kanuniyeye dest-
res olunamadığından işbu cürmlerden dolayı beraetlerine ve esna-yı müsademede katl edilen şaki Simavlı Mehmed 
hakkındaki hukuk-ı umumiye davasının sükutuna vicahen ve müttefikan ve Müddei-i Umuminin huzuruyla 24/
Teşrinievvel/926 tarihinde karar verildi. 24/Teşrinievvel/926
 Aza Aza Reis
 Aydın Mebusu Gaziayntab Mebusu Afyonkarahisar Mebusu
 Reşid Kılınç Ali Ali
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Sıra Numarası : 155
Esas Numarası : 78

Artvin Muhasebeciliğine teslim edilmek üzere Trabzon Ziraat Bankasından mahall-i mezkur postahanesine 
29/Teşrinisani/341 tarihinde bi’t-teslim Reşid Paşa vapuruyla posta seyyar memuru Hacı Hayri Efendi vedaatiyle 
irsal kılınmakta olan 3660 gram sikletinde bulunan ve Ağustos 332 tarih ve (A) serili 4250, 2930, Mart 334 tarih ve 
(A) serili 2803, 4960, 943 ve (B) serili 464, 4943, 2592, 4912, 1000, 4641 ve (S) serili 2614, 1235, 3065, 2556, 575, 
1245, 225, 3096, 2581, 2991, 511, 98 ve (D) serili 846, 413, 501 numaralı yirmi altı aded beş yüz liralık ve numaraları 
gayr-ı mazbut bin dört yüz aded beşer liralık ki cem’an 20.000 lirayı ihtiva eden bir grupla yirmi lirayı muhtevi 
diğer bir grubu sirkat eyledikleri iddiasıyla maznunun aleyhim ve 7/Kanunıevvel/341 tarihinde taht-ı tevkife alınan 
mumaileyh Hacı Hayri ve Reşid Paşa Vapuru taifesinden Sinoblu Receb, 23/Kanunıevvel/341 tarihinde taht-ı tevkife 
alınan mezkur vapur marangozu Ahmed ve kezalik 31/Kanunıevvel/341 tarihinde taht-ı tevkife alınan mezkur vapur 
üçüncü süvarisi Faruk Bey’le anbar memuru Hacı Şevket Efendiler hakkında tahkikât ve muhakemât icra edilmekte 
iken mezkur yirmi bin liralık grubun ihtiva eylediği mebaliğden (C) serili 511 bis numaralı bir aded beş yüz liralığı 
Rize’de tahsildar Hüseyin Efendi’ye bozdurduğu ve binaen aleyh sirkat-i vakıada alakadar bulunduğundan dolayı 
25/Eylül/926 tarihinde taht-ı tevkife alınan Hopa Jandarma Bölüğü efradından iken terhis edilmiş olan Rize’nin 
Kurayıseba nahiyesinin Rüzgarlı karyesinden Ahmedoğulları’ndan Mecid oğlu üç yüz on sekiz tevellüdlü Mustafa ve 
Adapazarı’nda fırıncılıkla müştagil biraderi Mecid oğlu Hakkı ve gayr-ı mevkuf bulunan tahsildar Hüseyin Efendi 
haklarında tevhiden cereyan eden muhakeme neticesinde: Maznunun aleyhim merkumûndan Mecid oğlu Mustafa’nın 
Reşidpaşa Vapuru’ndan sirkat edilen grup muhteviyatından (C) serili ve 511 bis numaralı bir aded beş yüz liralığı 
Rize’de tahsildar Hüseyin Efendi’ye bozdurduğu tahakkuk etmesi üzerine Mahalli Müddei-i Umumiliğince yapılan 
tahkikât ve görülen lüzum üzerine karyesindeki hanesinde yapılan taharriyâtta 4641, 1000, 2592, 4960, 846, 2930, 
413, 4803, 501, 943, 464, 4912, 1245, 2556, 3096, 2581, 225, 2614 numaralı on sekiz aded beşer yüz liralık evrak-ı 
nakdiye ve başkaca üç aded yüz liralık ve yüz elli dokuz aded birer liralık ve yüz bir aded gümüş mecidiye beş aded 
madeni Türk lirasının toprak bir kavanoz içerisinde matbah duvarı arasında oyulan bir mahalde saklı bulunduğu halde 
elde edilmesi ve Adapazarı’nda biraderinin nezdinde derdest edilen merkum Mustafa’nın eşyası arasında mezkur ve 
mesruk beş yüz liralıklardan üç tanesi ile otuz bir buçuk lira, yirmi madeni Türk lirası, dört aded gümüş mecidiye, bir 
çaryek ve bir kuruşluk ve iki yüz on sekiz buçuk kuruşluk bronz para ve ayrıca üzerinde de iki yüz doksan yedi lira 
doksan altı kuruş otuz para ve biraderi Hakkı’da da bir aded beş yüz liralık mesruk banknot ile beş kuruşluk bronz para 
zuhur etmiş ve her ne kadar maznun-ı merkum Mustafa mebaliğ-i mezkureyi Hopa’da jandarma bulunduğu esnada 
bir asker firarisini Trabzon’a sevke memur iken diğer bir maznunu Rize’ye sevke memur refiki Abdullah’ın vesatetiyle 
Reşidpaşa Vapuru’nda tanıdığı ve kendisine fişenk sipariş ettiği mezkur vapur marangozu Ahmed’in sirkat vuku’ bulan 
sefer-i ahirde getirdiği fişenkler miyanında bir torba içerisinde eski bir pantolona sarılı olduğu halde Hopa iskelesinde 
kendisine verdiğini ve kendisi de içerisinde yalnız fişenk bulunduğu zannıyla esmanı olan yedi buçuk lirayı vererek 
aldığını ve bölükte yattığı yerde muhafaza ettikten üç gün sonra baktığında içerisinde mebaliğ-i mezkureyi bulduğunu 
ve birkaç gün için Onbaşısından izin alarak karadan karyesine geldiğini ve paraları elde edilen mahalde sakladığını ve 
bi’l-ahire Adapazarı’na biraderi nezdine azimeti esnasında nezdine beş tane beş yüz liralık varaka-yı nakdiye alarak 
bunlardan bir tanesini Tahsildar Hüseyin Efendi’ye bozdurduğunu ve bu paradan yüz lirasını karyelerinde mukim 
Receb nam şahsa karzen verdiğini ve Adapazarı’na vürudunda biraderine misafir olarak bozdurduğu paralarla inde’t-
taharri elde edilen yirmi madeni Türk lirası ile müsadere edilen eşya-yı saireyi mübayaa eylediğini ve hin-i derdestinde 
de üzerinde bulunan beş yüz liralık bir banknotu kendi üzerinde bulunmaması mülahazasıyla ve gizlice biraderi 
Hakkı’nın cebine koyduğunu beyan etmiş ise de merkum marangoz Ahmed’in hiçbir vechle münasebet ve hususiyeti 
bulunmadığı merkum Mustafa’ya velev mesruk dahi olsa on iki bin küsur lira gibi 
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mühim bir meblağı i’ta etmesi aklen ve mantıken müstebad bulunduğu gibi Rize vilayetinden 23/10/926 tarihiyle 
mürsel tahrirâta melfuf ve mezkur Hopa Jandarma Bölüğünün hidemât-ı yevmiye defterinden istinsah edilen vazife 
kaydına nazaran merkum Mustafa’nın 25/11/341 tarihinden 13/12/341 tarihine kadar posta neferliğinde istihdam 
edildiği gösterilmesine rağmen Reşidpaşa Vapuru’nda vaki’ olan işbu sirkat esnasında Mustafa’nın Trabzon’dan aynı 
vapurla Hopa’ya avdet ettiği ve sirkatin şüyu’u üzerine mahalli zabıtasınca ittihaz edilen tedabir miyanında yapılan 
devriyelere iştirak ettiği yolunda refiki jandarma Abdullah’ın beray-ı şehade vaki’ beyanâtının Hopa Kaymakamlığının 
27/10/926 tarihli telgrafnamesiyle iş’ar kılınması ve bu babda tutulan zabıt varakaları ve evrak-ı tahkikiye meal ve 
mündericatları sirkat-ı vakıanın doğrudan doğruya merkum Mustafa tarafından taayyün ve inkişaf edemeyen bir 
suretle ika’ edildiği ve marangoz Ahmed hakkındaki ifadâtının bir güna müeyyide-i kanuniyesi görüleyemen atf-ı 
cürm mahiyetinde olduğundan muhaffef ceza olması itibarıyla hareketine tevafuk eden yeni Kanun-ı Ceza’nın 
493’üncü maddesinin beşinci fıkrasına tevfikan altı sene müddetle ağır hapse konulmasına ve diğer maznunun aleyhim 
Mecid oğlu Hakkı ve gayr-ı mevkuf devam-ı muhakemelerine karar verilerek 28/Teşrinievvel/926 tarihinde tahliye 
edilmiş olan kapudan Faruk Bey ile posta memuru Hacı Hayri ve anbar memuru Hacı Şevked Efendiler ve marangoz 
Ahmed ve taifa Sinoblu Receb ve Rize’de beş yüz liralık bir banknotu bozduğundan dolayı mahallince taht-ı zanda 
bulundurulan tahsildar Hüseyin Efendilerin sirkat-i mezkurede bir güna medhal ve müşareketleri görülemediğinden 
onların da beraetlerine ve Adapazarı’nda Mecid oğlu Mustafa’ya ait eşya-yı cürmiye miyanında müsadere edilen ve 
biraderi Hakkı’ya ait olduğu inde’l-muhakeme anlaşılan otuz lira evrak-ı nakdiye ile dört gümüş mecidiye bir çaryek ve 
bir kuruş ile bir gümüş saat ve eşya-yı sairenin merkum Hakkı’ya iadesine ve mebaliğ-i mezkure-i mesruka ile mübayaa 
edildiği Mustafa’nın sarahaten vaki’ itirafâtından anlaşılan eşya-yı cürmiye ile Hükümet marifetiyle füruht ettirilerek 
esman-ı hasılasının ve maznun-ı merkumun karyelerinde Receb’e karzen verdiği yüz lira ve hanesinde ve üzerinde elde 
edilen evrak-ı nakdiyenin elde edilen mebaliğ-i mesruka ile maan Ziraat Bankasına verilmek üzere Posta Müdüriyet-i 
Umumiyesine teslimine gerek Rize’de ve gerek maznunun derdestinde üzerinde elde edilen min-haysü’l-mecmu 
yirmi beş madeni Türk lirası ile yüz bir aded gümüş mecidiyenin piyasada tutarı olan evrak-ı nakdiye miktarının 
da mahsubu yapılmak üzere kezalik aynen teslimine ve sirkat edilen yirmi bin liradan icra-yı mahsubuyla bakiye 
kalan miktarın maznun-ı merkumûndan usulüne tevfikan tahsil ve tazmin ettirilmesine ve aynı grup muhteviyatından 
olduğu beyanıyla Bayındır’da İzmirli tüccardan Şevket Ağa nezdinde zuhur eden ve mahalli Müddei-i Umumiliğince 
emanete alınan 2614 numaralı ve İstanbul’da Şevki Bey tarafından Bank-ı Osmani’ye bozdurulmak üzere irae edilen ve 
mahkeme kasasında mahfuz bulunan 511 numaralı ve kezalik Uzunköprü’de tüccardan Hasan Bey yedinde elde edilen 
2581 numaralı beşer yüz liralık evrak-ı nakdiyenin mesruk mebaliğden olmadığı inde’t-tahkik anlaşıldığından ve 
Konya Ereğlisi’nin Tortu [Hortu] karyesinde bakkal Mehmed Çavuş yedinde bulunarak ahz edilen 575 numaralı diğer 
bir beş yüz liralık banknotun mebaliğ-i mesrukadan olduğuna ve bilerek ahz ve sarf edildiğine mütedair delâil mevcut 
olmamasına ve müsaderesi idareten ve iktisaden gayr-ı caiz görülmesine binaen ashabına aynen iadesine ve Bafra Ziraat 
Bankasından Samsun Ziraat Bankasına gönderilen ve (A) serili 2803 numaralı beş yüz liralık bir aded banknotun 
da kezalik mebaliğ-i mesrukadan olduğu bildirilmesine binaen müsadere edilerek beray-ı muhafaza mahkememize 
tevdi’ edilmiş ise de banka şubesinin işbu numara tebligatında zühul ettiği maznun Mustafa’nın hanesinde elde edilen 
4803 numaralı bir aded beş yüz liralığın mevcudiyetinden anlaşılmış olduğundan işbu 2803 numaralı beş yüz liralık 
banknotun da mahalli bankasına verilmek üzere Ziraat Bankası Müdüriyet-i Umumiyesine makbuz mukabilinde 
i’tasına ve şahit jandarma Abdullah’ın ifadesiyle mübayenet irae eden Hopa Jandarma Bölüğünün hidemât-ı yevmiye 
jurnalinin alakadar zabıtanın ihmal ve terahisi tahakkuk eylediği surette icabât-ı kanuniyesine tevessül edilmek üzere 
beray-ı tedkik mahkemeye celbine 4/Teşrinisani/926 tarihinde bi’l-ittifak karar verildi. 4/Teşrinisani/926
 Aza Aza Reis
 Rize Mebusu Gaziayntab Mebusu Afyonkarahisar Mebusu
 Ali Kılınç Ali Ali
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Sıra Numarası : 156
Esas Numarası : 101

Reis-i Cumhur Hazretleri'ne su-i kasd icra ve taklib-i hükümet için teşekkül etmiş olan cemiyet-i hafiye 
failleriyle alaka ve irtibatı bulunduğu iddiasıyla maznunen Ereğli kazasınca 13/Temmuz/926 tarihinde taht-ı tevkife 
alınan Atina kazasının Lameko [Lamko] karyesinden Müslimoğulları’ndan İbrahim oğlu 311 tevellüdlü Mehmed 
Ali’nin icra kılınan muhakeme-i vicahiyesinde: Maznun-ı merkumun su-i kasdci eşhasın ef ’al ve harekâtıyla alakadar 
olduğuna dair bir güna delâile dest-res olunamadığından bu cihetten beraetine ve ancak kendisinin Ereğli, Düzce, 
Hendek ve Adapazarı civarında muayyen bir işle iştigal etmeyerek ötede beride bir hayat-ı serseriyane geçirdiği 
ve kumarbazlığı medar-ı maişet ittihaz ederek birtakım şüpheli eşhas ile temasta bulunduğu inde’t-tahkikat sabit 
olduğundan hareketine tevafuk eden serseriler hakkındaki 26/Nisan/325 tarihli kanunun birinci maddesi delaletiyle 
dokuzuncu maddesinin [Zabıtaca şüpheli add olunan mahallerde dolaşmayı itiyad eden veyahut dai-i şübhe ahvâl 
ve harekâtta bulunan serseriler 12’nci maddede muharrer usule tevfikan bi’t-tevkif muhakemeleri icra olunarak bir 
haftadan altı maha kadar hapis veyahut üç mahtan iki seneye kadar nefy olunurlar] diye muharrer fıkrası mucibince 
tarih-i tevkifinden itibaren memleketi olan Atina kazasına iki sene müddetle nefy edilmesine ve mahkumiyeti ikmal 
eylediği takdirde on beşinci maddenin 9, 11 ve 14’üncü maddelerde zikr olunan cezalardan biriyle mahkum olan eşhas 
müddet-i cezaiyelerini ikmal ettikten sonra altı aydan üç seneye kadar zabtiye nezareti altına alınmak cezasıyla dahi 
mahkum olacaklardır. Fakat evvelce başka bir cürmden dolayı zabtiye nezareti altında bulunmaya mahkum olmuşlar ise 
müddet-i mahkumelerini ikmal ettikten sonra işbu madde mucibince müstahak oldukları ceza başkaca icra olunacaktır.] 
diye muharrer fıkraları mucibince iki sene zabtiye nezareti altında bulundurulmasına ve tarih-i tevkifinden itibaren 
mevkuf kaldığı müddetin de yeni Ceza Kanunu’nun (40)’ıncı maddesinin [Eğer mahkum hakkında sürgün cezası 
hükm olunmuş ise bir günlük mevkufiyet üç günlük sürgüne mukabil sayılır] diye muharrer fıkrası mucibince hakkında 
muamele-i kanuniye ifasına 7/Teşrinisani/926 tarihinde müttefikan karar verildi. 7/Teşrinisani/926
 Aza Aza Reis
 Rize Mebusu Gaziayntab Mebusu Afyonkarahisar Mebusu
 Ali Kılınç Ali Ali

Sıra Numarası : 157
Esas Numarası : 113

Uşak’a merbut Susuzviran karyesi jandarma karakol efradından Ahmed oğlu Abdil’i ifa-yı vazife halinde 
tahkir ve darb ve cerh ve Hükümetin şahsiyet-i maneviyesini tezyif eyledikleri iddiasıyla maznunun aleyhim ve 12/
Temmuz/926 tarihinde taht-ı tevkife alınan İsaoğulları’ndan İsa ve biraderleri Ömer ve Ahmed haklarında Uşak 
Mahkeme-i Asliyesince aidiyet kararıyla tevdi’ olunan evrak-ı dava üzerine vicahen cereyan eden muhakeme neticesinde: 
Maznunun aleyhimden İsa ve Ahmed’in Hükümetin şahsiyet-i maneviyesini tahkir ve tezyif etmeyip ancak bir sirkatin 
tahkiki esnasında ve ifa-yı vazife halinde jandama Abdil’i tahkir ve parmağından ısırmak suretiyle cerh eyledikleri 
istima’ kılınan şuhûdun şehadâtı ve zabıt varakaları ve rapor müfadı ve inde’l-muhakeme merkumânın vaki’ beyanâtı 
ile vasıl-ı mertebe-i sübut olmuş olduğundan bunlardan İsa’nın yeni Kanun-ı Ceza’nın 266’ncı maddesinin [Hakaret 
ve taarruz jandarma efradından ...... biri aleyhinde olup hareketlerinin derecesine göre bir aydan altı aya kadar hapis ve 
otuz liradan elli liraya kadar ağır ceza-yı nakdi ile mahkum olur] diye muharrer olan birinci fıkrasına tevfikan beş ay 
hapsiyle otuz lira ceza-yı nakdi ahzına Ahmed’in ise aynı maddeye
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tevfikan iki ay hapsine ve otuz lira ceza-yı nakdi ile mahkumiyetlerine ve merkumun müddet-i mahkumesini itmam 
eylemesine binaen on dokuzuncu maddenin fıkra-i mahsusasına tevfikan otuz lira ceza-yı nakdinin de mevkuf kaldığı 
fazla müddetten icra-yı mahsubuyla sebeb-i aheri bulunmadığı takdirde ihla-yı sebiline ve Ömer’in de fiil-i mezkurda 
medhal ve müşareketi anlaşılamadığından kezalik merkumun da beraetine sebeb-i ahere binaen mevkuf bulunmadığı 
takdirde tahliye-i sebiline 9/Teşrinisani/926 tarihinde bi’l-ittifak karar verildi. 9/Teşrinisani/926
 Aza Aza Reis
 Aydın Mebusu Gaziayntab Mebusu Afyonkarahisar Mebusu
 Reşid Kılınç Ali Ali

Sıra Numarası : 158
Esas Numarası : 104

Öteden beri Erzincan ve havalisinde müstemirren ve müsellehan icra-yı şekavet eden ve 341 senesi Nisanının 
dokuzuncu gecesi Erzincan’dan Kemah’a gelmekte olan postaya müsellehan taarruz eden ve Heyet-i Celile kararıyla 
mahkememize tevdi’ olunan ve 11/Nisan/341 tarihinde taht-ı tevkife alınan Kemah’ın Birastik karyesinden 321 
tevellüdlü Ali oğlu Bozo ve mezkur karyeden Merto nam-ı diğeri Murtaza oğlu Aziz ve Dersimli Hozat’ın Sin 
nahiyesinden Kırganlı Aşiretinden Hüseyin oğlu Veli, nam-ı diğeri Ali ile müteaddid ef ’al-i şekavetkarane ve 
saireden dolayı tevarih-i muhtelifede cinayetle lüzum-ı muhakemelerine ve mücrimiyetlerine karar verilen ve evrak-ı 
cinaiyeleri üzerine mahalli mahkemesince muhakemeleri icra kılınmakta iken ictima’-i ceraim kaide-i kanuniyesine 
tevfikan ve tevhiden icra-yı muhakeme zımnında aidiyet kararı üzerine evrak-ı mezkure-i cinaiyeleri irsal ve tevdi’ 
kılınan ve 339 senesi Temmuzunun bidayetinde Erzurumlu Hacı Hafız Efendi ile rüfekasının Refahiye’nin Ilgarı 
çayırı civarında müsellehan ve müctemian yollarını kat’ ile mumaileyh Hacı Hafız Efendi’yi ve başçobanı Eleşkirdli 
Ahmed’i bir suret-i feciada katl ve elliyi mütecavüz sağir hayvanını ahz ve gasb, tesadüf ettikleri jandarma müfrezesiyle 
müsademe etmek ve 13/Temmuz/339 tarihinde kezalik Kemah’ın Dere karyesi halkının davar hayvanâtını ahz ve 
gasb ve sene-i mezkure Haziranının otuzuncu günü Birastik karyesi muhtarının müsellehan üzerine bi’l-hücum 
muamele-i cebr ve şiddet icrasıyla on üç re’s öküzünü ahz ve gasb ve 3-4/Ağustos/339 gecesi karye-i mezkure halkına 
ait idrak edilmiş mezruâtı ihrak maddelerinden maznunun aleyhim ve 12/Teşrinisani/340 tarihinde taht-ı tevkife 
alınan Kemah’ın Birastik karyesinden 319 tevellüdlü Ali oğlu Halil kaza-yı mezkurun Kamarik nahiyesinden 317 
tevellüdlü Dursun oğlu Hasan ve mezkur Birastik karyesinden 325 tevellüdlü Aziz oğlu Mahmud ve 13/Mart/340 
tarihinde taht-ı tevkife alınan karye-i mezkureden Ali oğlu Alişan ve Komuoğulları’ndan İbrahim oğlu Hamza ve 
14/Mart/341 tarihinde taht-ı tevkife alınan ve karye-i mezkureden Abbas oğlu İbrahim ve el-yevm vadi-i firarda 
bulunan Ovacık’ın Perikuşağı [Bozikuşağı] karyesinden ve Beytuşağı Aşiretinden Gühenkaroğulları’ndan Dilo ve 
Koçgirili pederinin ismi ve hüviyeti mechul diğer Dilo ve Mahmud ve Abbas ve Nuri ve Şavur oğlu diğer Nuri ve 
Solasanlı [Solhasan] Hasan oğlu Mahmud ve Mahdumu Efendi, Hopikli Mehmed oğlu Hüseyin ve biraderi Camurad 
ve Koçgirli pederinin ismi mechul Şükri ve diğer Şükri ve 340 senesi Haziranının yirmi dördüncü günü Dumanlıdağı 
yaylalarında meskun Tuzlakonağı karyesinden Molla Osman ve biraderi Mustafa Ağaların çadırlarını basarak Molla 
Osman ile mahdumu Şerif ve biraderzadesi Ali ve diğer mahdumu Ziya’yı kama ile müteaddid mahallerinden cerh ve 
katl eylemek maddesinden maznunun aleyhim mevkuf merkumûndan Kamarik karyesinden Derebeyioğulları’ndan 
Dursun oğlu Hasan, Birastik karyesinden Ali oğlu Halil ve Aziz oğlu Mahmud ve 19/Şubat/341 tarihinde tevkif 
edilen Eskikoçgiri1i Silooğulları’ndan İbrahim oğlu Alişer ve firari eşkiya-yı marufeden Tepteli Kambel oğlu Aziz, 
Moşud karyesinden pederinin ismi mechul Ali, Kuruçay’ın Eskikoçgiri karyesinden Alişer oğlu İzzet, Gemho 
karyesinden Mehmed Ali ve 340 senesi Eylülünün ikinci günü Kemah’ın Birastik karyesinden Murtaza oğlu Halil’i 
taammüden katl ve Hasan oğlu Mehmed’in hanesinden eşya, nukûd ve Mustafa oğlu Hasan’la Küllabi’nin validesi 
Melek’in hanelerinden 
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tüfenklerini sirkat ve esna-yı firarlarında İranos karyeli İsmail oğlu Dursun’un cebr ve şiddet icrasıyla elbisesini ahz ve 
gasb maddesinden maznunun aleyhim mevkuf Kemah’ın Birastik karyesinden Ali oğlu Bozo ve Aziz oğlu Mahmud, 
Ali oğlu Halil ve Murtaza oğlu Aziz ve sene-i mezkure Eylülünün 17-18 gecesi Erzincan’dan karyelerine gitmekte 
olan Bahik karyeli Mikdad oğlu Mustafa ve rüfakasının mechulü’l-hüviye sekiz nefer rüfekasıyla müsellehan yollarını 
kat’ ve muamele-i cebr ve şiddet icrasıyla eşya ve nukûd ve hayvanâtını ahz ve gasb etmekle maznunun aleyhim ve 
mevkuf Dursun oğlu Hasan ve Ali oğlu Halil ve 20/Eylül/340 tarihinde taht-ı tevkife alınan Caferli karyesinden 
Gültiş mezrasında mukim Dersimli Veli oğlu Hasan ve sene-i mezkure Eylülünün 30’uncu günü Erzincan-Kemah 
şosesinde Ziraat Mektebi talebesinden Malatyalı Mevlüd Efendi ve katırcı Sarıçiçekli Bekir ve rüfekasının müsellehan 
yollarını kat’ ve nukûd ve eşya ve hayvanâtını ahz ve gasbdan maznunun aleyhim mevkuf merkumûndan Aziz oğlu 
Bozo, Murtaza oğlu Aziz, Ali oğlu Halil, Aziz oğlu Mahmud, Kamarikli Dursun oğlu Hasan ve firari Dersimli İsmail 
oğlu Çolak Süleyman ve sene-i mezkure Teşrinievvelinin on sekizinde Şavranlı? Cono Hasan’ın ağnam sülüsünden 
bir keçi gasb ve Gözeler karyesinden Kumra mezrasından Kormaşlıoğulları’ndan Halil oğlu Müslim’in müsellehan ve 
müctemian hanesi kapısının kilidini kırarak eşya-yı beytiyesini sirkat ve gasb eylemekle maznunun aleyhim mevkuf-ı 
merkumûndan Dursun oğlu Hasan, Ali oğlu Bozo, Murtaza oğlu Aziz, Ali oğlu Halil, Aziz oğlu Mahmud ve sene-i 
mezkure Teşrinievvelinin yirmi sekizinci günü Erzincan-Kemah’a gelmekte olan arabacı Ahmed oğlu Mustafa ve 
ertesi günü Tatlı Ali Çavuş’un esna-yı rahta müsellehan önlerine geçerek eşya ve sairelerini ahz ve gasb maddesinden 
maznunun aleyhima ve mevkuf Aziz oğlu ve Murtaza oğlu Aziz ve sene-i mezkure Teşrinisanisinin onuncu Pazar günü 
Kemah süvari mübaşiri Arif ve jandarma efradından Erzurumlu Tabar oğlu Mehmed’in bir nefer-i mechulü’l-hüviye 
refikleriyle müsellehan yollarını kat’ ve nukûd ve eşya ve esblerini ahz ve gasb etmekle kezalik maznunun aleyhima 
Ali oğlu Bozo ve Murtaza oğlu Aziz ve 341 senesi Temmuzunun üçüncü günü Kuruçay kazasının Şorak karyesinden 
Hüseyin oğlu Seyyid Ali ve amcazadesi Yusuf ’un gündüz müsallehan ve müctemian hanelerine bi’d-duhul mevcut olan 
kadınları darb ve ölümle tehdit suretiyle nukûd ve eşya-yı beytiyelerini ahz ve gasbdan maznunun aleyhim ve firari 
şaki Kambel oğlu Aziz, Gemholu Mehmed Ali ve Alişer, Zara’nın ve Tarbaslısağır’ın oğulları namı ile maruf Ziya 
ve Dursun ve pederinin ismi mechul Memi ve sene-i mezkure Temmuzunun 14-15’inci gecesi Armıdan karyesinin 
civarında takip müfrezesi efradından ve Armudankebir nahiyesinden Şaban Ağa mahdumu Yusuf ’u mechulü’l-hüviye 
refikleriyle ve mavzer kurşunuyla cerh ve katl eylemekten maznunun aleyhim firari Kambel oğlu Aziz, Gemholu 
Mehmed Ali ve Alişer haklarında tevhiden icra kılınan muhakemeleri neticesinde:

Maznun ve mevkuf merkumûndan Kemah’ın Birastik karyesinden Ali oğlu Halil, Aziz oğlu Mahmud, Ali 
oğlu Alişan, İbrahim oğlu Hamza, Abbas oğlu İbrahim, Dursun oğlu Hasan ve firari rüfekası Ovacık’ın Perikuşağı 
[Bozikuşağı] karyesinden Dilo ve Koçgirili diğer Dilo, Mahmud, Abbas, Nuri, Şavur oğlu diğer Nuri, Solasanlı 
[Solhasan] Mahmud, Mahdumu Efendi, Hopikli Mehmed oğlu Hüseyin, kardeşi Camurad, Koçgirili Şükri ve diğer 
Şükri’nin müsellah ve müctemi oldukları halde Refahiye’nin Ilgarı çayırı civarında kurdukları pusudan Erzincan’dan 
Sivas’a beray-ı ticaret davar ve sığır hayvanâtını götürmekte olan Erzurumlu Hacı Hafız ile rüfekasına müttehiden 
istimal-i silahla mumaileyhin başçobanı Eleşkirdli Ahmed’i kurşunla cerh ve katl eyledikten sonra maktul Ahmed’in 
cesedini o civarda bir dereye atarak teslim aldıkları ve kolundan mavzerle cerh eyledikleri Hacı Hafız Efendi ile 
rüfekasını civar ormanlara götürmekte oldukları bir sırada Hacı Hafız Efendi’nin yürümeye kudret-yab olamadığı 
dolayısıyla kendi hayvanına bi’l-irkab mezkur çete efradından İbrahim oğlu Hamza, Ali oğlu Alişan ve dört nefer 
refikleriyle geriye bırakarak mumaileyhi katl ve cesedini imha eyledikleri ve maktul-ı mumaileyhten cebren gasb edilen 
hayvanâtını sürüp götürdükleri esnada tesadüf eyledikleri beş kişilik jandarma müfrezesiyle Dere karyesi civarında bir 
buçuk saat müsademede bulunduktan sonra gece karanlığından ve arazinin menaâtından bi’l-istifade fürce-yâb-ı firar 
oldukları ve 13/Temmuz/339 tarihinde de öteden beri kendilerini derdest için takip eden kuva-yı müselleha ve zabıtaya 
herbar muavenette bulunduklarından dolayı besledikleri hiss-i intikam ve maksad-ı şekavetkarane ile Kemah’ın Dere 
karyesi halkının bütün davar hayvanâtını müsellehan ve müctemian gasb ettikleri ve Birastik 
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karyesi muhtarı Keleş’in 30/Haziran/339 tarihinde tarlasında çalışmakta iken husumet-i kadimelerine binaen ve 
müsellehan üzerine bi’l-hücum kendisini kayd ve bend ettikten sonra üç re’s öküzünü gasb ve Birastik halkına ait 
mezruâtı da 3-4 Ağustos gecesi ihrak eyledikleri ve kezalik maznunlardan Kamarik karyeli Dursun oğlu Hasan, 
Birastik karyesinden Ali oğlu Halil ve Aziz oğlu Mahmud ve firari rufekasından Çete Reisi şaki Kambel oğlu 
Aziz, Moşudlu Ali, Eskikoçgirili Alişer oğlu İzzet, Kuruçay’ın Gemho karyesinden Mehmed oğlu Ali ve bir nefer 
hüviyeti mechul refikleri müsellah oldukları halde üç yüz kırk senesi Haziranının yirmi dördüncü günü Dumanlıdağ 
yaylalarında Yedigözler tabir olunan mahalde meskun Tuzlakonağı karyesinden Monla Osman ve biraderi Mustafa 
Ağaların çadırlarını basarak Molla Osman ve mahdumu Ziya ve Şerif ve biraderzadesi Ali Bey’i dağa kaldırarak 
fidye-i necat taleb ve civar kura ahalisinin mahall-i vakaya şitab ve istimal-i silah eylemeleri üzerine Monla Osman 
mahdumu Ziya ve biraderzadesi Ali’yi mahall-i müsademeden uzaklaştırarak o civarda her ikisini kama ile muhtelif 
mahallerinden cerh ve katl eyledikleri ve Monla Osman ise kendisini kayd ve bend etmeye çalışan şaki Tepteli 
Aziz ve mechulü’l-hüviye refiklerinden kendisini kurtarmak üzere uğraştığı esnada merkum Aziz’in kabza tarafını 
ele geçirdiği tüfengin tetiğini çekerek endaht etmesi üzerine mechulü’l-hüviye şakinin maktul düşmesi ve fırsattan 
istifade eden mağdur Osman Ağa’nın tahlis-i hayat için firarı esnasında müttehiden istimal-i silahla merkum Osman 
Ağa’yı kolundan cerh eyledikleri ve maznun-ı merkumûndan Kemah’ın Birastik karyesinden Ali oğlu Bozo, Aziz oğlu 
Mahmud, Ali oğlu Halil, Murtaza oğlu Aziz 340 senesi Eylülünün ikinci günü karye-i mezkureden ve mevkuf Aziz’in 
biraderi Murtaza oğlu Halil’i tüfenk kurşunuyla taammüden katl eyledikleri ve Hasan oğlu Mehmed’in Mustafa oğlu 
Hasan’ın ve Melek Kadın’ın hanesinden eşya ve tüfenklerini ahz ve gasp eyledikleri ve merkumûndan Ali oğlu Halil 
ile Dursun oğlu Hasan ve Dersimli Veli oğlu Hasan’ın ve sekiz nefer rüfeka-yı mechuleleriyle birlikte Bahik karyeli 
olup Erzincan’dan karyelerine gitmekte olan Mikdad oğlu Mustafa ve rüfekalarının Yalnızbağ civarında Çargınik 
denilen mahalde müsellehan önlerine çıkarak kendilerini kayd ve bend ile nukûd, eşya ve hayvanâtını ahz ve gasb 
ettikleri ve kezalik maznun-ı mevkuf merkumûndan Ali oğlu Bozo, Murtaza oğlu Aziz, Dursun oğlu Hasan, Ali oğlu 
Halil, Aziz oğlu Mahmud ile firari Dersimli İsmail oğlu Çolak Süleyman’ın 340 senesi Eylülünün otuzuncu günü 
Erzincan-Kemah şosesinde Yoncalık nam mevkide Erzurum Ziraat Mektebi talebesinden Malatyalı Mevlüd Efendi 
ile katırcı Sarıçiçekli Bekir ve rüfekasının müsellehan yollarını keserek nukûd ve eşya ve hayvanâtını ahz ve gasb 
ettikleri ve yine maznunun aleyhim merkumûndan Dursun oğlu Hasan, Ali oğlu Bozo, Murtaza oğlu Aziz, Ali oğlu 
Halil, Aziz oğlu Mahmud’un sene-i merkume Teşrinievvelinin 18’inde Şoranlı? Cono Hasan’ın davar sürülerinden 
bir keçi ahz ve gasbla zebh ve Gözeler karyesinin Kumra mezraasından Ali oğlu Müslim’in hanesinin kilidini kırarak 
eşya-yı beytiyesini sirkat eyledikleri ve yine maznun-ı merkumûndan Murtaza oğlu Aziz, Aziz oğlu Mahmud’un 
sene-i mezkure Teşrinievvelinin yirmi sekizinde Erzincan’dan Kemah’a gelmekte olan arabacı Ahmed oğlu Mustafa ve 
Tatlı Ali Çavuş’un müsellehan yollarını kat’ ederek eşya ve sairelerini ahz ve gasb ve Ali Çavuş’un silahla mukabelesi 
üzerine mahall-i hadiseden firar eyledikleri ve yine maznun-ı merkumûndan Ali oğlu Bozo ile Murtaza oğlu Aziz’in 
sene-i mezkure Teşrinisanisinin onuncu Pazar günü Kemah süvari mübaşiri Arif ve jandarma efradından Erzurumlu 
Tayyar oğlu Mehmed’in Kemah kasabası civarında Kocaarablar nam mevkiinde müsellehan ve hüviyeti mechul bir 
nefer refikleriyle maan ve müsellehan yollarını keserek nukûd ve eşya ve hayvanâtı ahz ve gasb eyledikleri ve kezalik 
maznunun aleyhim merkumûndan Ali oğlu Bozo, Murtaza oğlu Aziz’in 341 senesi Nisanının dokuzuncu gecesi 
Erzincan’dan gelmekte olan postaya Kemah kazasına iki saat bu’d-ı mesafede Kocaarablar nam mevkide kurdukları 
pusudan postayı soymak üzere sürücü ile posta muhafazasına memur jandarmaya istimal-i silah ile taarruz eyledikleri 
ve mahall-i hadisede tüfengin bozulması üzerine gerek sürücünün ve gerek jandarma neferinin civar karye ahalisinden 
ve merkez kazadan istimdat eylemeleri üzerine çıkarılan müfreze ve ahali tarafından müsellah oldukları halde derdest 
edildikleri ve yine maznunun aleyhimden firari şaki Kambel oğlu Aziz, Gemholu Mehmed Ali, Alişer, Tarbaslı Memi 
ve Sağıroğulları namıyla maruf Ziya ve Dursun’un 341 senesi Temmuzunun ikinci Perşembe günü Kuruçay kazasının 
Şorak karyesinden Hüseyin oğlu Seyyid Ali ve amcazadesi Yusuf ’un hanelerine müsellehan ve müctemian suret-i 
cebriyede bi’d-duhulhanede bulunan kadınları 
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darb ve ölümle tehdit ederek nukûd, eşya ve saireyi ahz ve gasb eyledikleri ve kezalik maznunun aleyhimden firari 
şaki Kambel oğlu Aziz, Gemholu Mehmed Ali, Alişer ile hüviyeti mechul bir refiklerinin 341 senesi Temmuzunun 
14-15’inci Çarşamba gecesi Armıdan karyesinin cenubunda İsaderesi nam mahalde kendilerini takip ve derdeste 
memur edilen ahali müfrezesinden Armıdankebir nahiyesinden Şaban Ağa mahdumu Yusuf ’u mavzerle cerh ve katl 
eyledikleri, derdest edilen maznunların ifadât ve itirafât-ı evveliyelerine munzam ve Mahalli İstintak Mahkemesi 
huzurunda vaki’ itirafât-ı müevveleleri ve istima’ edilen bir çok şuhûdun an-muvacehetin tayin-i şahsı ve müddea 
suretiyle vaki’ şehadetleri ol babdaki zabıt ve keşif varakaları meal ve mündericatları ve mabihi’z-zanları olan ef ’alden 
dolayı haklarında esbab-ı mucibe-i kanuniyeyi muhtevi mücrimiyet kararlarının ısdar edilmiş bulunmaları gibi delâil 
ve berahin-i kanuniye ile vasıl-ı mertebe-i sübut olmuş olduğundan bunlardan Ali oğlu Halil, Dursun oğlu Hasan, 
Aziz oğlu Mahmud, Ali oğlu Alişan, İbrahim oğlu Hamza, Abbas oğlu İbrahim’in vicahlarında ve firari rüfekasından 
Ovacık’ın Perikuşağı [Bozikuşağı] karyesinden Gühenkar oğlu Dilo, Koçgirili pederinin ismi anlaşılamayan diğer 
Dilo, Mahmud, Abbas, Şükri, Nuri, diğer Şükri, Şavur oğlu diğer Nuri, Solasanlı [Solhasan] Hasan oğlu Mahmud, 
Mahdumu Efendi, Hopikli Mehmed oğlu Hasan, kardeşi Camurad’ın, Koçgirili Alişer oğlu İzzet, Tepteli Kambel 
oğlu Aziz, Gemholu Alişer ve Mehmed Ali, Moşud karyeli Ali’nin gıyablarında olmak üzere yeni Kanun-ı Ceza’nın 
[Bir kaç kişi bir cürm veya kabahatin icrasına iştirak ettikleri takdirde fiili irtikab edenlerden veya doğrudan doğruya 
beraber işlemiş olanlardan her biri o fiile mahsus ceza ile cezalandırılır.] diye muharrer 64’üncü maddesinin fıkra-i ulası 
delaletiyle azam-ı cürmlerine tevafuk eden kanun-ı mezkurun 450’nci maddesinin [Katl fiili: Madde-7: Velev ki husule 
gelmiş olmasın diğer bir cürmü hazırlamak veya kolaylaştırmak veya işlemek için ika’ olunursa;] [Madde-8: Başka bir 
cürmün işlenmesi akabinde o cürmden hasıl olacak faideyi elde etmek veya bu gayeye vusul maksadıyla yapılan ihzarâtı 
saklamak için işlenmiş olursa …... fail idam cezasıyla mahkum edilir.] diye muharrer yedinci ve sekizinci fıkralarına 
tevfikan idamlarına ve şu kadar ki merkumûndan Ali oğlu Alişan, İbrahim oğlu Hamza, Abbas oğlu İbrahim’in tarih-i 
ika’-ı cürmleri Cumhuriyetin ilanından mukaddem olmasına binaen 26/Kanunıevvel/339 tarihli kanunun birinci ve 
ikinci maddelerine tevfikan idam cezalarının bidayet-i tarih-i tevkiflerinden itibar edilmek üzere on beşer sene küreğe 
tenziline ve işbu kürek cezalarının yeni kanunun (588)’inci maddesine tevfikan hapse tahviline ve nasiye-i hali nüfus 
kaydını mükezzib olmasından dolayı 22/Nisan/341 tarihli kanuna tevfikan 321 tevellüdlü olarak tashih-i sinnine karar 
verilen Aziz oğlu Mahmud’un cürmü işlediği zamanda 21 yaşını ikmal eylemediği anlaşıldığından kanun-ı mezkurun 
[Cürmü işlediği vakit on sekiz yaşını bitirmiş olup da yirmi bir yaşını bitirmemiş ve hüküm zamanında altmış beş 
yaşını geçmiş olanlar hakkında idam cezasına bedel yirmi dört sene ağır hapis cezası hükm olunur] diye muharrer 
olan 56’ncı maddesinin birinci fıkrasına tevfikan idam cezasına bedel 24 sene ve diğer maznunun aleyhimden Ali 
oğlu Bozo’nun ef ’al-i sairesi sebeb-i şiddet addiyle vicahında ve firari Dersimli İsmail oğlu Çolak Süleyman ve Sağır 
oğlu Ziya ve Dursun ve Tarbaslı Memi’nin gıyablarında olmak üzere hareketlerine tevafuk eden kanun-ı mezkurun 
[Yukarıdaki maddelerde beyan olunan cürmler, geceleyin veya silah ile tehdit ederek veya yol kesmek suretiyle veya 
içlerinden velev birisi görünür surette silahlı bulunan ikiden ziyade kimseler yahut kıyafetini tebdil etmiş olan şahıslar 
tarafından irtikab olunur ise ağır hapis cezası yedi seneden on beş seneye kadardır.] diye muharrer olan (497)’nci 
maddesine tevfikan ve Ali oğlu Bozo’nun bidayet-i tarih-i tevkifinden muteber olmak üzere on beşer sene ağır hapse 
konulmalarına ve (31)’inci madde mucibince müebbeden hidemât-ı ammeden memnu’iyetlerine ve gıyaben mahkum 
bulunmuş olanların da kezalik hidemât-ı ammeden memnu’iyetlerine ve emvallerinin haczine ve kendilerine atf ve 
isnad olunan ceraimde bir güna medhal ve müşareketleri anlaşılamayan Silooğulları’ndan İbrahim oğlu Alişer ile 
Dersimli Hüseyin oğlu Veli nam-ı diğerle Ali’nin beraetlerine ve sebeb-i aherle mevkuf bulunmadıkları surette tahliye-i 
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sebillerine ve 28-29/Mart/926 tarihinde mevkufen taht-ı tedavide bulunduğu Numune Hastahanesinde vefat eylediği 
anlaşılan Murtaza oğlu Aziz ile kezalik mezkur hastahanede 11/Eylül/926 tarihinde vefat eylemiş bulunan Dersimli 
Veli oğlu Hasan hakkındaki hukuk-ı umumiye davasının sukutuna vicahen ağır hapse (derecat-ı muhtelifede) mahkum 
olan Alişan, Hamza, İbrahim ve Aziz oğlu Mahmud’un müddet-i mahkumelerinin Edirne Hapishanesinde infaz 
ettirilmelerine 13/Kanunıevvel/926 tarihinde müttefikan karar verildi. 13/Kanunıevvel/926
 Aza Aza Reis
 Aydın Mebusu Gaziayntab Mebusu Afyonkarahisar Mebusu
 Reşid Kılınç Ali Ali

Sıra Numarası : 159
Esas Numarası : 83

Mükerreren kıta-i askeriyesinden firar eylediği ve amcası Hacı’nın altmış lirasını ahz ve sirkat eylediği iddiasıyla 
maznunun aleyh olup 6/Teşrinisani/926 tarihinde taht-ı tevkife alınan Akhisar’ın Lütfiye karyesinden Mehmed Ali 
oğlu Muharrem ve merkumu himaye ve ihfa eylemek suretiyle firarını teshil eylemek maddesinden dolayı maznunun 
aleyh olup 20/Teşrinievvel/926 tarihinde taht-ı tevkife alınan karye-i mezkureden Osman oğlu bakkal Nuri haklarındaki 
evrak-ı tahkikiye mahalli mahkemesinden aidiyet kararıyla bi’l-vürud ve Müddei-i Umumilik Makam-ı Âlisinin 
mahkememize tevdi’ ve i’ta olunmakla icra kılınan muhakeme neticesinde: Merkumândan Muharrem’in 318 tevellüdlü 
ve efrad-ı muvazzafadan bulunduğu halde sevk olunduğu kıtaâttan mükerreren firar eylediği künye bâlâsında muharrer 
mensup bulunduğu Ahz-ı Asker Şubesinin musaddak meşruhâtı ve esna-yı muhakemede kendisinin ikrarı ve evrak-ı 
tahkikiye mündericatı ile sabit bulunmuş olduğundan hareketine temas eden İstiklal Mehakimi Kanunu’nun üçüncü 
maddesinin A fıkrasına tevfikan ve tarih-i derdestinden itibaren iki sene müddetle hapsine ve müddet-i mahbusiyetini 
ba’del-ikmal efrad-ı muvazzafadan bulunmasına nazaran emsali kadar silah altında istihdamına ve merkumun amcası 
Hacı’nın altmış lirasını ahz ve sirkat eylediğine ve bakkal Nuri’nin de merkum Muharrem’i bilerek ihfa ve firarını teshil 
eylediğine dair bir güna delâil ve ihbarât-ı kanuniyeye dest-res olunamadığından Muharrem’in sirkattan ve Nuri’nin de 
fiil-i mezkurden dolayı beraetlerine ve Nuri’nin sebeb-i ahere mebni mevkuf olmadığı takdirde ihla-yı sebiline vicahen 
ve müttefikan karar verildi. 13/Kanunıevvel/926
 Aza Aza Reis
 Aydın Mebusu Gaziayntab Mebusu Afyonkarahisar Mebusu
 Reşid Kılınç Ali Ali
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Sıra Numarası : 160
Esas Numarası : 72

Reis-i Cumhur Hazretlerine su-i kasd icrası maksadıyla Atina’dan bir cemiyet-i hafiye hesabına Türkiye’ye 
geçtikleri zabıtaca şüpheli olan mahallerde dolaştıkları gibi ahvâl ve harekâtları calib-i dikkat görünerek 18/
Ağustos/926 tarihinde Ayaş’ta taht-ı tevkife alınan İğnecizade Hacı Mustafa oğlu Eyüb Sabri ve Aksaray’da 17/
Ağustos/926 tarihinde taht-ı tevkife alınan Aksaray’ın Kulu karyesinden Koçhisarlı Ömerçelebioğulları’ndan Hasan 
oğlu Ömer Lütfi ve bunlarla münasebet ve muhaberesi şayan-ı dikkat görüldüğü gibi mücadele-i milliye senelerinde 
Yunanlılarla teşrik-i mesai ederek zafer-i millî üzerine Atina’ya giderek aff-ı umumiyi müteakib İstanbul’a avdet 
eden ahvâl ve harekâtında calib-i şübhe görüldüğünden dolayı 10/Teşrinisani/926 tarihinde İstanbul’da taht-ı tevkife 
alınan Sungurlu kazasının Bâlâ mahallesinden İnceoğulları’ndan Ahmed oğlu Mehmed Kadri haklarında vicahen 
icra kılınan muhakeme neticesinde: Maznunların Reis-i Cumhur Hazretlerine su-i kasd icrası maksadıyla Atina’dan 
bir cemiyet-i hafiye hesabına geldikleri usulen sabit olamadığından bu cihetten beraetlerine ve ancak aff-ı umumi 
dolayısıyla memlekete avdet ettikleri günden beri ahvâl ve harekâtları calib-i şübhe görüldüğü gibi şüpheli mahallerde 
dolaştıkları yapılan tahkikât ve muhakeme neticesinde usulen sabit bulunmuş olduğundan hareketlerine tevafuk eden 
serseri ve mazanna-i su’ eşhas hakkındaki 26/Nisan/325 tarihli kanunun dokuzuncu maddesinin [Zabıtaca şüpheli 
add olunan mahallerde dolaşmayı itiyad eden veyahut dai-i şübhe ahvâl ve harekâtta bulunan serseriler on ikinci 
maddede muharrer usule tevfikan bi’t-tevkif muhakemeleri icra olunarak bir haftadan altı maha kadar hapis veyahut 
üç mahtan iki seneye kadar nefy olunurlar] diye muharrer fıkrası mucibince tarih-i tevkiflerinden itibaren her üçünün 
üçer ay hapislerine ve müddet-i mahkumelerini ikmal eyledikten sonra kanun-ı mezkurun [15’inci maddesinin 9, 11, 
13, 14’üncü maddelerde zikr ve ta’dad olunan cezalardan biriyle mahkum olan eşhas müddet-i cezaiyelerini ikmal 
ettikten sonra altı aydan üç seneye kadar zabtiye nezareti altına alınmak cezasıyla dahi mahkum olacaklardır. Fakat 
evvelce başka bir cürmden dolayı zabtiye nezareti altında bulunmaya mahkum olmuşlar ise müddet-i mahkumelerini 
ikmal ettikten sonra işbu madde mucibince müstahak oldukları ceza başkaca icra olunacaktır.] diye muharrer fıkrası 
mucibince memleketlerinde üçer sene müddetle emniyet-i umumiye nezareti altında bulundurulmalarına müttefikan 
karar verildi. 13/Kanunıevvel/926
 Aza Aza Reis
 Aydın Mebusu Gaziayntab Mebusu Afyonkarahisar Mebusu
 Reşid Kılınç Ali Ali

Sıra Numarası : 161
Esas Numarası : 124

Köyceğiz kazasının Eskikör? karyesinden Aladağ mahallesinden asker Ahmed oğlu Yusuf ’un zevcesi Ayşe’yi 
Eylül’ün yirmi beşinci günü ve hemşiresi Ayşe’yi de dört mah mukaddem yolda derdest ile suret-i cebriyede kaçırıp darb 
icrası ve tehditle mezburelere cebren fiil-i şeni’ icra eylediği iddiasıyla maznunun aleyh olup 27/Eylül/926 tarihinde 
taht-ı tevkife alınan Söğüd karyesinden Arab Faraç oğlu Bekir hakkındaki evrak Köyceğiz Müretteb Ağır Ceza 
Mahkemesinde cereyan eden muhakemede maznunun aleyhin asker ailelerine tecavüz eylemesinden dolayı İstiklal 
Mehakimi Kanunu’nun 3’üncü maddesinin (D) fıkrasına tevfikan mahkememize aidiyetine mütedair 23/Eylül/926 
tarihinde ittihaz edilen karar üzerine bu babdaki evrak Müddei-i Umumilik Makam-ı Âlisinin 11/Kanunıevvel/926 
tarih ve 124 numaralı iddianamesiyle mahkememize tevdi’ edilmekle cereyan eden muhakeme-i vicahiyesinde: 
Maznunun aleyhin asker Yusuf ’un hemşiresi Ayşe’ye Yüksekkum nam mahalde
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karyesine avdet ederken bi’t-tesadüf cebren Büyükbel namıyla maruf ormanda mezbureye fiil-i şeni’ icra eylediği ve 
diğer müddeiye Yusuf zevcesi Ayşe’ye dahi Eylül’ün yirminci günü Koca Ali kızı Hadice ile susam tarlasından çıkarak 
tüfenkle mezbureyi tehdit edip ormana götürdükten sonra ırzına tasaddi eylediği gerek evrak-ı tahkikiyede ifadeleri 
alınan şahitlerin şehadâtından ve kendisinin müevvelen vaki’ olan ikrar ve itirafından anlaşılmakla hareketine tevafuk 
eden yeni Ceza Kanunu’nun 431’inci maddesinin [Kaçırılan kız veya kadın kocalı ise veyahut cebren ırzına geçilmiş ise 
faili beş seneden aşağı olmamak üzere hapse konulur] diye muharrer fıkrası mucibince tarih-i tevkifinden itibaren beş 
sene müddetle ağır hapse konulmasına müttefikan karar verildi. 14/Kanunıevvel/926
 Aza Aza Reis
 Aydın Mebusu Gaziayntab Mebusu Afyonkarahisar Mebusu
 Reşid Kılınç Ali Ali

Sıra Numarası : 162
Esas Numarası : 123

Köyceğiz kazasının Kördilek [Gürlek/Gürelek] karyesinden Salih oğlu Arif zevcesi Ayşe’ye cebren fiil-i şeni’ 
icra eylediği iddiasıyla maznunun aleyh ve gayr-ı mevkuf bulunan karye-i mezkureden Salih oğlu Ali hakkındaki evrak 
Müddei-i Umumilik Makam-ı Âlisinin 11/Kanunıevvel/926 tarih ve 123 numaralı iddianamesiyle mahkememize 
tevdi’ edilmekle gayr-ı mevkuf olarak gıyaben icra kılınan muhakemesi neticesinde: Maznun-ı merkumun hakkında 
isnad olunan ef ’ale mücaseretine dair kanaat-ı vicdaniyeyi temin eder delâil-i kanuniye bulunamadığından 20/
Kanunıevvel/926 tarihinde beraetine müttefikan karar verildi. 20/Kanunıevvel/926
 Aza Aza Reis
 Aydın Mebusu Gaziayntab Mebusu Afyonkarahisar Mebusu
 Reşid Kılınç Ali Ali

Sıra Numarası : 163
Esas Numarası : 118

Ayvalık Kaymakamı Ragıb Bey’in keyfiyet-i katlinden maznunun aleyh bulunan mahall-i mezkur İskan Müdir-i 
sabıkı Adnan Tevfik ve Ayvalık’ta dava vekaletiyle meşgul Zeki ve bir dolandırıcılık maddesinden İzmir Mahkemesince 
üç maha mahkum bulunan Lütfullah ve Hayri Efendiler haklarında icra kılınan muhakeme neticesinde: Ayvalık’ta 
İskan Müdürü iken muamelât-ı resmiyesinde yolsuz harekâtından ve sıfat-ı memuriyetiyle mütenasip olmayacak bir 
şekilde ahvâl-i hususiyesinden dolayı İskan Müdüriyet-i Umumiyesince hakkında icra-yı teftişât neticesinde azl edilen 
maznunun aleyhimden Adnan Tevfik Efendi azl keyfiyetini Kaymakam müteveffa Ragıb Bey’in eser-i teşvikinden 
inbias etmiş olduğu zan ve zehabıyla mumaileyhimi vazife-i resmiyesinde iken katl etmek üzere vuku’ bulan teşebbüsün 
akim kaldığı evrak-ı tahkikiyede isimleri mazbut ve ifadeleri inde’l-muhakeme kıraat olunup hukuk-ı umumiye şuhudu 
Tevfik, Hıfzı, Eyüb Sabri ve tahrirat katibi Osman Beylerin vaki’ ve eda-yı şehadetlerinden anlaşılmış olduğu gibi 
mezunen İstanbul’da bulunan Kaymakam mumaileyhe sene-i hazıra Teşrinievvelinin on birinci 
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Pazartesi günü Galata’da Köprü başında bi’t-tesadüf hamil bulunduğu rovölveri bi’t-teşhir taammüden ve kasten üç 
mahallinden cerh ve katl ettiği kendisinin tevilen ikrar eylemesi ve katlden mukaddem Sirkeci’de tesadüf ettiği Ayyalık’ta 
sakin şahit Naim zade Mehmed Bey’e bi’t-tesadüf Kaymakam Ragıb Bey’in İstanbul’a gelip gelmediğini mütelaşiyane 
sual etmesi gibi delâil-i kanuniye ile maznun mumaileyhin Kaymakam Ragıb Bey’i katl etmek üzere taammüd ve 
tasavvuru saha-i sübuta vasıl ve memuriyetinden azl olunması gibi sevaikin mevcudiyeti gibi berahin ile kasd-ı cürmisini 
mütezahir bulunmuş ve’l-hasıl katl-i vakiin tasavvur ve tasmime müsteniden ika’ edildiğine dair heyet-i hakimeye 
kanaat-ı tamme gelmiş olduğundan hareket-i vakıası Kanun-ı Ceza’nın katl fiili: : Diye muharrer 450’nci maddesinin 
[Taammüden icra olunursa: Fail idam cezasına mahkum edilir] diye muharrer dördüncü fıkrasına mutabık bulunmuş 
olduğundan fıkra-i mezkureye tevfikan idamına ve cürm-i vakide medhal ve müşareketleri anlaşılamayan Avukat Zeki 
ile Lütfullah Vecdi’nin mabihi’z-zanları olan fiil-i mezkurdan dolayı beraetlerine ve bunlardan Zeki Efendi’nin sebeb-i 
aherle mevkuf bulunmadığından naşi hemen ihla-yı sebiline ve Lütfullah Vecdi’nin de bir dolandırıcılık maddesinden 
İzmir Mahkemesince üç maha mahkum bulunduğu anlaşılmış olmakla müddet-i mahkumiyeti tenfiz edilmek üzere 
mahfuzan İzmir’e sevkine ve Adnan Tevfik’in üzerinde zuhur edip eşya-yı cürmiye miyanında bulunan tabancanın 
müsaderesine 28/Kanunıevvel/926 tarihinde müttefikan ve vicahen ve Müddei-i Umumiliğin huzuruyla karar verildi. 
28/Kanunıevvel/926
 Aza Aza Reis
 Aydın Mebusu Gaziayntab Mebusu Afyonkarahisar Mebusu
 Reşid Kılınç Ali Ali

Sıra Numarası : 155
Esas Numarası : 78

Ve 4/Teşrinisani/926 tarihli karara zeyldir.
Reşidpaşa Vapuru’ndan Artvin Muhasebeciliğine irsal kılınmakta olan yirmi bin liralık grubu sirkat eyleyen 

ve bi’l-muhakeme altı sene ağır hapis cezasına mahkum edilen Hopa Jandarma Bölüğü efrad-ı sabıkasından Rize’nin 
Kurayıseba nahiyesinin Rüzgarlı karyesinden Mecid oğlu Mustafa’nın hadise-i sirkatin vukuunda hangi hizmette 
bulunduğuna ve Bölük Kumandanının ifa-yı vazife hususunda ihmal ve tekasülü bulunup bulunmadığına dair tedkikât 
icrası için mezkur bölük hidemât-ı yevmiye jurnalinin tedkiki karar-gir olmasına binaen Rize vilayetinden bi’t-
taleb mürsel üç kıta defter kuyudâtı lede’t-tedkik mezkur bölük zabıtanı hakkında takibât-ı kanuniyeyi müstelzim 
şekilde ihmal ve tekasül mevcut görülememiş olduğundan bu babda bir güna takibât icrasına mahal olmadığına 9/
Kanunısani/927 tarihinde bi’l-ittifak karar verildi. 9/Kanunısani/927
 Aza Aza Reis
 Rize Mebusu Aydın Mebusu Afyonkarahisar Mebusu
 Ali Reşid Ali



340

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı



341

İkinci Dönem Ankara İstiklal Mahkemesi (1925-1927)

Bin dokuz yüz yirmi altı senesine ait işbu karar defteri “yüz altmış dokuz” sayfadan ve “yüz altmış üç-163” aded 
karardan ibaret bulunduğu tasdik olunur. 7/Mart/1927

 Mühür
 Ali



342

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı



343

İkinci Dönem Ankara İstiklal Mahkemesi (1925-1927)

1927
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Sıra Numarası : 1
Esas Numarası : 112

Şark İsyanı ile alakadar Nuri namında bir şahsı hanesine kabul ve ihfa ve bi’l-ahire yeğeni Halil vedaâtiyle 
Sivas’a kadar i’zam eylemek ve Kuvva-yı Milliyede hizmetleri sebkat etmeyen Gevhersalik karyesinden Hacı Sülük ve 
İskilibli Genç Ağa oğlu Şükri ve Kemuken Sadık gibi bazı mahkumları Kuva-yı Milliyede hizmetleri mesbuk olduğuna 
dair i’ta ettiği vesikalarla hapishaneden tahliye ettirmek gibi hıyanet-i vataniyede bulunmakla maznunun aleyh olup 
11/Eylül/926 tarihinde taht-ı tevkife alınan Mecidözü kazasından Halil oğlu Veli Bey ile yeğeni 10/Teşrinievvel/926 
tarihinde tevkif olunan kaza-i mezkurun Kargı karyesinden Mustafa oğlu Halil haklarında icra kılınan muhakeme 
neticesinde: Şark İsyanıyla alakadar olup isyanın Anadolu içerilerine kadar tevsiini propaganda maksadıyla Mecidözü’ne 
kadar geldiği iddia olunan Nuri isminde isyanın amil ve mürettiblerinden bir şahıs mevcut olmadığı ve böyle bir şahsın 
maznunun aleyh Veli Bey’in hanesine gelerek ihfa ve bi’l-ahire Halil tarafından Sivas’a kadar i’zam edildiğine dair 
şehadât ve delâil-i kanuniye bulunmadığı ve Veli Bey’in de Kuva-yı Milliyede hizmetleri bulunmayan Hacı Sülük, 
Genç Ağa oğlu Şükri ve Kemuken Sadık nam mahkumların hizmet ettiklerine dair istid’alarına Kuvva-yı Milliyede 
mesbuku’l-hidme olanların isimlerini müş’ir olup Hükümete mukaddema verdiği defterde merkumun isimleri mevcut 
bulunduğunu tasdikan derkenar yazmış ise de bu gibi ef ’alin bir para mukabili olmadığı ve Hükümet ve mahkemelerin 
de i’ta edilen bu gibi vesikalar üzerine mahkumîni derhal tahliye ve avf edemeyecekleri ve ayrıca tahkikât-ı amika 
icra etmeleri kanunun ahkam-ı sarihasından bulunması ve hilaf-ı hakikat tasdik edildiğine dair delâile de dest-res 
olunamadığı cihetle her ikisinin de beraetine 5/Kanunısani/927 tarihinde müttefikan karar verildi. 5/Kanunısani/1927
 Aza Aza Reis
 Rize Mebusu Aydın Mebusu Afyonkarahisar Mebusu
 Ali Reşid Ali

Sıra Numarası : 2
Esas Numarası : 126

Asker firarisini ihfa ve iaşe ve firarını teshil etmek maddesinden dolayı maznunun aleyh olup 20/Kanunıevvel/926 
tarihinde taht-ı tevkife alınan Mecidözü’nün Emirbağı karyesinden Hacı oğlu Hüseyin Ağa hakkında icra kılınan 
muhakeme neticesinde:

Maznunun aleyhin hakkında isnad olunan ef ’ale mücaseretine dair kanaat-ı vicdaniyeyi temin eder delâil-i 
kanuniye bulunamadığından beraetine ve sebeb-i aherle mevkuf değilse tahliyesine müttefikan karar verildi. 6/
Kanunısani/927
 Aza Aza Reis
 Rize Mebusu Aydın Mebusu Afyonkarahisar Mebusu
 Ali Reşid Ali
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Sıra Numarası : 3
Esas Numarası : 117

İcabı keyfiyet lede’l-müzakere: Dörtyol Halk Fırkası mutemedi Deli Ağa namıyla maruf Mustafa Ağa ile 
refiki Dörtyollu Kaya Durak oğlu Bebek Ahmed tasavvur ve tasmime müsteniden cerh ve katlerinden maznunun 
aleyhim olup 21/Eylül/926 tarihinde taht-ı tevkife alınan kaza-yı mezkura merbut Karakise karyesinden Kellesibüyük 
Mehmed oğlu Abdulkerim ve Ahmed oğlu Sarı Bostan ve karye-i mezkure bekçisi Deli Hıdır ve Çaylı karyesinden 
Mehmed Ağaların Ahmed oğlu Hasan ve İllo oğlu Ali mahdumu Hamdi ve Ahmed oğlu Halil ve Mehmed Ağaların 
Ahmed oğlu Ali ve Karakise karyesinden Köklemez Hüseyin oğlu Bostan ve Çulha oğlu Mehmed ve Payas nahiyesinde 
mukim Çağlalıklı çocuk Dul oğlu Mehmed ve Akça Yusuf oğlu Halil ve Karakise karyesinden Deli Ahmed oğlu 
Mehmed ve 22/Eylül/926 tarihinde taht-ı tevkife alınan Çaylı karyesinden Kalıb Osman oğlu Cabbar ve Küçük 
Mehmed oğlu diğer Cabbar ve Karakise karyesinden Çoban İbrahim oğlu Hıdır ve Çaylı karyesinden Benek oğlu 
Ahmed ve Dörtyol’dan Hacı Mehmed Efendi oğlu Nuh ve vaka-i katlden sonra Ceyhan Yumurtalık postasını cebren 
soyarak nukûd ve eşya ahz eden Durdu Mehmed ile Cemile Mehmed ve Deli Ağa ile Benek Ahmed’in katllerini 
müteakiben firar eden ve zaten asker firarisi bulunan Kellesibüyük Mehmed oğlu Rüstem ve Çaylı karyesinden Çoban 
Ali oğlu İzzet ve Fındık oğlu İsmail ve biraderi Mehmed ve Kara Bekir oğlu Musa ve Koca Musa oğlu Mehmed 
ve cürm-i vakiin husulünü azm ve temin ve suret-i ikaını tehiyye ve ihzar ve para i’ta etmek suretiyle müşevvik ve 
muharrik-i cürm olmak üzere 19/Eylül/926 tarihinde taht-ı tevkife alınan Payas nahiyesinden Hacı Mehmed zade 
Ali Efendi ve Karakise karyesinden Durmuş Ali oğlu Durmuş Ali ve 21/Eylül/926 tarihinde taht-ı tevkife alınan 
karye-i mezkureden Kellesibüyük oğlu Osmaniye zabıt katibi Durmuş ve Erzin nahiyesinden Halil oğlu Hacı Osman 
ve Çaylı karyesinden Molla Mehmed oğlu Halil ve Karakise karyesinden Deli Ali oğlu Ahmed ve oğlu Deli Ali, 
Dörtyol Müftüsü Mustafa Remzi ve biraderi Seyyid Fahri Efendiler ve 27/Eylül/926 tarihinde taht-ı tevkife alınan 
Payas nahiyesinden Duduzade Dede Efendi ve Mustafa oğlu Halil ve biraderi Durmuş Ali oğlu Musa ve katlden sonra 
tagayyüb eden gayr-ı mevkuf Müftü Mustafa Efendi’nin biraderleri Hasan Hasif ve Ahmed ve Asım ve Bahri ve Osman 
ve huzur-ı istintakta vermiş oldukları ifadenin cebr ve tazyika müsteniden olduğundan bahis ile yalan yere şehadette 
bulunduklarını telgrafla bildirmiş olan ve şahid-i zur oldukları şu suretle tahakkuk edip 26/Teşrinievvel/926 tarihinde 
taht-ı tevkife alınan Çaylı karyesinden Kara Ahmed oğlu Bekir ve Azizli karyesinden Hasankahyaoğulları’ndan Ali 
oğlu Hasan ve karye-i mezkureden Abdullah oğlu Süleyman haklarında icra kılınan tahkikât ve muhakemât-ı cariyeye 
nazaran Dörtyol’da ailesinin kesret-i efradı dolayısıyla öteden beri temin-i mevki ve tesir-i nüfuzlarıyla halk üzerinde 
tagallüb etmiş olan maznunun aleyhimden Müftü Mustafa Remzi Efendi ile biraderlerinin Dörtyol ve havalisinin 
Fransızlar tarafından işgali senelerinde Kuva-yı Milliyeye muarız bir vaziyet takınarak Fransızlarla hem-efkar ve âmâl 
oldukları hatta Müftü Remzi Efendi’nin Heyet-i nasiha miyanında Fransız Kumandanının refakatinde Maraş’a gittiği 
ve bu sıralarda maktul Deli Ağa dahi memleketin istihlas ve istiklali uğrunda sarf-ı mesai ederek memleketinin nef ’ ve 
lehine çalıştığı sabit bulunmuş ve bu itibarla Müftü Mustafa Remzi Efendi ailesinin Deli Ağa’nın aralarında başlayan 
husumet memleketin istirdadından sonra tabiatıyla nüfuz-ı kadime ve şerefleri kalmayan kesir olan biraderleri akraba 
ve taraftarlarının Deli Ağa’ya gayz ve kinleri kesb-i şiddet etmiş ve bunların mütezelzil olan mevki-i ictimailerini 
tekrar temin ve çare-i istihsalini temin gayesiyle Deli Ağa’nın izale-i vücudunu taharriye kıyam ettikleri ve katli temin 
ve ihzar için Deli Ağa’ya bir hızar meselesinden muğber olan Karakise karyesinden Muhtar Deli Ali oğlu Ahmed 
ve bir katl maddesinden Osmaniye Mahkemesince taht-ı tevkife alınan Karakise karyesinden Hıdır oğlu İbrahim’i 
müdafaa şahidi olarak Osmaniye’ye gideceğini bildikleri Deli Ağa’ya mine’l-kadim husumetleri olan Kellesibüyük oğlu 
Abdulkerim ve biraderleri Osmaniye zabıt katibi Durmuş ve asker firarisi Rüstem ve müftü ailesinden bir kız almak 
suretiyle peyda-yı sıhriyet eden Karakise karyesinden Durmuş Ali oğlu Durmuş Ali ve kezalik esbab-ı muhtelife ile 
Deli Ağa’ya husumeti olan Çaylı’dan Mehmed Ağaların Ahmed oğlu Ali ile fiil-i katlin suret-i icrasını müşavere ve 
müzakere 
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ederek katlin ika’ında cümlesi mutabık kaldıktan sonra 1926 senesi Eylülünün on ikinci Pazar günü sabahı Deli Ağa 
ve refakatinde Benek Ahmed ve biraderi Hasan Çavuş ve Ocaklı karyesinden Ali oğlu Dursun Mustafa olduğu halde 
salifü’l-beyan Osmaniye Mahkemesinde muhakemesi icra kılınan Hıdır oğlu İbrahim hakkında müdafaa şahidi olmak 
üzere otomobile rakiben Osmaniye’ye azimet ve eda-yı şehadetten sonra tekrar otomobilleriyle esna-yı avdetlerinde 
bade’z-zeval saat üç raddelerinde Sakız yolu mevkiinin ve İnsekçınarı tabir olunan mahalle geldiklerinde iki tarafı 
çalılıkla muhat mahalden maznunlardan Karakise karyesinden Arab Abdulkerim, Sarı Bostan ve bekçi Deli Hıdır ve 
Arab Abdulkerim’in kardeşi asker firarisi gayr-ı mevkuf Rüstem ve Çaylı’dan Mehmed Ağaların Ahmed oğlu Hasan’ın 
mükerreren ve amden istimal-i silahla Deli Ağa ve Benek Ahmed’i cerh ve katl ettikleri ve kezalik maznunlardan 
Dörtyol Müftüsü Mustafa Remzi ve biraderi firari Hasan Hasif ve mevkuf Durmuş Ali oğlu Durmuş Ali’nin de 
katl-i vakii icra ettirmek üzere azm ettikleri ve doğrudan doğruya fiil-i katlin muharrik ve müşevvikleri bulunduğu 
ve kezalik maznunlardan Karakise Muhtarı Deli Ali oğlu Ahmed ve oğlu Deli Ali ve Müftü Mustafa Remzi biraderi 
Seyyid Fahri ve Karakise’den Durmuş Ali oğlu Musa ve Çaylı’dan Küçük Mehmed oğlu Cabbar ve İllo oğlu Hamdi 
ve Mehmed Ağaların Ali ve Karakise’den İbrahim oğlu Hıdır ve zabıt katibi Durmuş ve firari çoban Ali oğlu İzzet’in 
dahi katlin gerek ika’ından mukaddem ve gerek ika’ı sadedinde müzaheret ve muavenetle icrasını teshil eyledikleri ve 
mevkuflardan Çaylı karyesinden Kara Mehmed oğlu Durdu Mehmed’le karye-i mezkureden Fındıkoğulları’ndan 
Ahmed oğlu Cemile Mehmed’in Deli Ağa’nın katlinde alaka ve irtibatları ve derece-i maznuniyetleri anlaşılamamakta 
ise de maznun-ı merkumânın Yumurtalık-Ceyhan postası önüne müsellehan geçerek sürücünün atını ve üzerinden on 
lirasını suret-i cebriyede ahz ve gasb ettikleri ve kezalik yalan yere şehadette bulunduklarından dolayı taht-ı tevkife 
alınan Çaylı karyesinden şöhreti bâlâda muharrer Bekir Sıdkı ve Süleyman ve Hasan’ın dahi Dörtyol İstintak Dairesinde 
katlin ika’ından mukaddem Müftü partisinin katli etrafında görüştüklerine dair eda etmiş oldukları şehadâtın cebr ve 
tazyika müsteniden olduğunu telgraflarla bildirdikleri gibi merkumûnun ahiren mahkememizce isticvabâtı lede’l-ifa 
şehadet-i vakıayı teyiden ifade vermiş olmalarına rağmen huzur-ı mahkemede Dörtyol İstintak Dairesinde eda etmiş 
oldukları şehadeti nefy eder bir şekilde adem-i malumat beyan etmek suretiyle ifadâtta bulundukları ve bu itibarla 
şahid-i zur oldukları maznunlardan Arab Abdulkerim, Sarı Bostan ve bekçi Deli Hıdır ve Çaylı’dan Mehmed Ağaların 
Ahmed oğlu Hasan ve Durmuş Ali, Küçük Mehmed oğlu Cabbar ve İllo oğlu Hamdi ve İbrahim oğlu Hıdır’ın heyet-i 
tahkikiye huzurunda tayian ikrar-ı cürm eylemeleri ve bunlardan İllo oğlu Hamdi’nin Daire-i İstintakta vakanın şekil 
ve icrasını tasvir eder bir şekilde beyanât-ı mesrudesi ve Abdulkerim’in hin-i ika’-ı cürmde istimal eylemiş olduğu 
Alman mavzerlerinin ormandan bi’t-taharri elde edilmesi ve Ahmed oğlu Sarı Bostan’ın kezalik esna-yı vakada 
kullandığı Bulgar tüfenginin hanesinden zuhur eylemesi ve bu eslihanın yeni atıldığına dair miyan-ı evrakta mevcut 
41. Alay 1.Tabur tüfenkçisinin raporu ve hukuk-ı umumiye şuhûdundan Tosun Mustafa’nın rü’yete müstenid tayin-i 
şahs eylemesi ve hasr-ı iddia ve vakayı müteakiben firar eden Hasan Hasif ’in biraderi Seyyid Fahri’ye yazmış olduğu 
beş madde üzerine bazı vesayayı mübeyyin mektup müfadından dahi gerek müftü ve gerek Seyyid Fahri ve kendisinin 
muharrik-i cürm olduğunun suret-i katiyede nümayan bulunması ve Müftü Mustafa Remzi Efendi’nin vaka günü 
Ocaklı’da mukim kayınpederinin nezdine giderek kendi ifadesinde düğün vesilesiyle kayınpederi dahi oğlunun 
hastalığı dolayısıyla geldiğini beyan suretiyle her iki ifade arasında mübayenet hasıl olması ve maznunlardan Durmuş 
Ali’nin Ahmed oğlu Hasan’a iki yüz lira vermiş olduğu ve hukuk-ı umumiye şuhûdundan Kara Hasan Paşa’nın evrak-ı 
istintakiyenin 98 ve Mehmed Ali’nin 95 ve Ahmed Efendi’nin 90 ve diğer Ahmed’in 86 ve Halil’in 80 ve Hacı Bekir 
Efendi’nin 73 ve Nazif Efendi’nin 43, Yusuf Efendi’nin 205 ve Şaban Efendi’nin 228 ve Kerim Efendi’nin 216 ve 
Hüseyin Efendi’nin 204 ve Hasan Tahsin Efendi’nin 200 ve Ahmed Efendi’nin 194 ve Emin Hoca’nın 186 ve Emin 
Efendi’nin 183’üncü sayfalardaki muhallefen ve cürmün gerek ikaına ve gerek mukaddemât-ı icraiyesine 
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mütedair şehadet ve malumatları ve ol babdaki zabıt varakaları ve raporlar mündericatı ile mertebe-i sübuta îsal edilmiş 
olduğundan ber-vech-i bâlâ serd ve ta’dad olunan delâil ve berahin-i katiyeye inzimam eden kanaat-ı vicdaniye ile 
fail-i asli olarak vasf-ı cürmileri taayyün eden Karakise karyesinden Arab Abdulkerim, bekçi Deli Hıdır ve Ahmed 
oğlu Sarı Bostan ve Çaylı’dan Mehmed Ağaların Ahmed oğlu Hasan ve firari Rüstem’in hareket-i vakıaları Kanun-ı 
Ceza’nın [Katl fiili: Taammüden icra olunursa; fail idam cezasına mahkum edilir.] diye muharrer 450’nci maddesinin 
dördüncü fıkrasına muvafık bulunmuş olmakla idamlarına ve bunlardan Ahmed oğlu Sarı Bostan’ın hin-i ika’ı cürmde 
yirmi bir yaşını ikmal etmediği ve Mehmed Ağaların Ahmed oğlu Hasan’ın dahi tarih-i tevellüdü 333 olup zahir hali 
ve nasiyesiyle kayd-ı resmisi tevafuk etmediğinden tarih-i ika’-ı cürmde 15 yaşını bitirmiş olmak üzere tashih-i sinnine 
karar verildiğinden bunlardan Sarı Bostan’ın idama bedel kanun-ı mezkurun [Cürmü işlediği vakit on sekiz yaşını 
bitirmiş olup da yirmi bir yaşını bitirmemiş ve hüküm zamanında altmış beş yaşını geçmiş olanlar hakkında idam 
cezasına bedel yirmi dört sene ağır hapis cezası hükm olunur] diye muharrer olan elli altıncı maddesine tevfikan yirmi 
dört sene ve Mehmed Ağaların Ahmed oğlu Hasan’ın dahi [Cürmü işlediği vakit on beş yaşını bitirmiş olup da on 
sekiz yaşını bitirmemiş olanlar hakkında aşağıdaki kaidelere tevfikan ceza tayin olunur. 1- İdam ve müebbet ağır hapse 
bedel on seneden on beş seneye kadar ağır hapis cezası hükm olunur] diye muharrer olan elli beşinci maddenin birinci 
fıkrasına tevfikan on beş sene ve fiil-i katlin ikaını azm edip muharrik-i cürm oldukları tahakkuk eden Müftü Mustafa 
Remzi ve biraderi firari Hasan Hasif ve mevkuf Durmuş Ali oğlu Durmuş Ali’nin dahi kanun-ı mezkurun [Katl 
fiili: Taammüden icra olunursa; fail idam cezasına mahkum edilir] diye muharrer olan dört yüz ellinci maddesinin 
dördüncü fıkrası delaletiyle [Cürm veya kabahatta iştirak fiili: Birkaç kişi bir cürm veya kabahatin icrasına iştirak 
ettikleri takdirde fiili irtikab edenlerden veya doğrudan doğruya beraber işlemiş olanlardan her biri o fiile mahsus ceza 
ile cezalandırılır ilah ……] diye muharrer olan altmış dördüncü maddesine tevfikan kezalik idamlarına ve bunlardan 
Durmuş Ali’nin hin-i ika’-ı cürmde yirmi bir yaşını ikmal etmediği cihetle merkumun da elli altıncı maddeye tevfikan 
yirmi dört sene ağır hapislerine ve diğer maznunun aleyhim Karakise’den Muhtar Deli Ahmed ve oğlu Deli Ali 
ve Dörtyol’dan Seyyid Fahri ve Karakise’den Durmuş Ali oğlu Musa ve Çaylı’dan Küçük Mehmed oğlu Cabbar ve 
Karakise’den İbrahim oğlu Hıdır ve Çaylı’dan İllo oğlu Hamdi ve Karakise’den zabıt katibi Durmuş ve Çaylı’dan 
Mehmed Ağa oğlu Ali ve firari çoban Ali oğlu İzzet’in dahi hareket-i vakıaları dört yüz ellinci maddenin [Katl fiili: 
Taammüden icra olunursa; fail idam cezasına mahkum edilir] diye muharrer olan 4’üncü fıkrası delaletiyle [Madde 65-
3: Fıkra cürm veya kabahat işlenmeden evvel ve işlendiği esnada müzaheret ve muavenetle icrasını kolaylaştırarak, cürm 
veya kabahate iştirak eden şahıs fiil-i vakıa mahsus olan ceza idam veya müebbet ağır hapisten ibaret olduğu takdirde 
on seneden aşağı olmamak üzere ağır hapis cezasıyla cezalandırılır] diye muharrer olan altmış beşinci maddenin üçüncü 
fıkrası mucibince onar sene ağır hapislerine ve Yumurtalık-Ceyhan posta soygunu failleri Durdu Mehmed ve Cemile 
Mehmed’in dahi hareket-i vakıaları Kanun-ı Ceza’nın [Her kim menkul bir malın zi’l-yedini veya cürm mahallinde 
bulunan bir başkasını cebr ve şiddet kullanarak veya şahsen veya malen büyük bir tehlikeye düşüreceği beyanıyla tehdit 
ederek o malı teslime yahut o malın kendi tarafından zabtına karşı sukut etmeye mecbur kılarsa üç seneden on seneye 
kadar ağır hapis cezasına mahkum olur.] diye muharrer olan dört yüz doksan beşinci maddesine mutabık ef ’alden 
bulunduğundan Durdu Mehmed’in on ve Cemile Mehmed’in üç sene ağır hapislerine ve şahid-i zur Bekir Sıdkı, Ali 
oğlu Hasan ve Abdullah oğlu Süleyman’ın hareketleri de [Yemin ettirerek şahit veya ehl-i hibre istimaına salahiyetdar 
olan bir memur veya heyet huzurunda şehadet ederken yalan söyleyen veya hakikati inkar yahut isticvab olunduğu 
hususât hakkında malumatını az veya çok ketm eyleyen kimse üç aydan üç seneye kadar eğer fiil üç seneden daha 
fazla hürriyeti tahdid eden cezayı müstelzim bir cürmün tahkik ve muhakemesi esnasında vaki’ olmuş ise cezası üç 
seneden on seneye kadar ağır hapistir.] diye muharrer olan Kanun-ı Ceza’nın iki yüz seksen altıncı maddesine mutabık 
bulunduğundan her üçünün beşer sene ağır hapislerine ve cürm-i vakide bir güna medhal ve müşareketleri ve alaka ve 
irtibatları anlaşılamayan mevkuf Dörtyol’dan Nuh Efendi ve Çaylı’dan Çulha Ali oğlu Mehmed ve Kalıb Osman oğlu 
Cabbar, Karakise’den Köklemez oğlu Bostan ve Benek oğlu Ahmed ve Çaylı’dan çocuk Dul oğlu Mehmed ve Payas’dan 
Akça Yusuf oğlu Halil ve Çaylı’dan Molla Mehmed oğlu 
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Halil Efendi ve Erzin’den Hacı Osman Efendi ve Payas’dan Hacı Mehmed zade Ali Efendi ve Dede Efendi ve 
Karakise’den Mustafa oğlu Halil ve biraderi Durmuş Ali ve Muhtar Deli Ahmed’in ve diğer oğlu Mehmed ve Musa 
oğlu Mehmed ve Çaylı’dan Ahmed oğlu Halil’in ef ’al-i müddea bihadan beraetlerine ve sebeb-i aherle mevkuf değiller 
ise tahliye-i sebillerine ve gayr-ı mevkuf Müftü Mustafa Remzi biraderleri Ahmed, Asım, Bahri ve Osman Efendilerle 
Çaylı karyesinden Ahmed oğlu İbrahim nam-ı-diğeri İbek, Fındık oğlu İsmail ve biraderi Mehmed ve Kara Bekir 
oğlu Musa ve Koca Musa oğlu Mehmed ve Terzizade Osman, Payas nahiyesinden Duduzade Hasan ve Azirli [Üzerli] 
karyesinden Duduzade Mehmed ve Erzin nahiyesinden Ali Koca ve Mahmudlu Muhtarı Musa Kazım ve Köşker 
karyesinden Kör Feyzi ve biraderi Hacı Ömer ve Sarı Fakih Ahmed ve Osmaniye’den Hacı Hüseyin Efendi ve Azirli 
[Üzerli] karyesinden Duduzade Ali Ağa oğlu Mustafa ve Ocaklı karyesinden Deli Fakih oğlu Muhtar Mehmed ve 
Hacı Mustafa oğlu Topal İbrahim ve Erzin nahiyesinden İbrahim oğlu Paşa ve Kara Mustafa oğlu terzi Abdullah 
ve Kara Mustafa oğlu Topal Mustafa ve Azirli [Üzerli] karyesinden Fakih Mevlüd Çavuş ve Payas nahiyesinden 
Duduzade Mevlüd ve Ahraz oğlu Mehmed ve Yüzbaşı Dede oğlu Ali ve biraderi Yusuf ve Hafız oğlu Mehmed ve 
Karakise karyesinden Deli Ali oğlu Yusuf ve Mustafa oğlu Halil ve biraderi Hüseyin ve Ahraz oğlu Deli Ali ve Küçük 
Musa oğlu Hasan ve Mustafa Efendi oğlu Musa ve Kellesbüyük oğlu Hamdi ve Zeynel oğlu Mehmed ve Çaylı 
karyesinden Karahmedoğulları’ndan Hacı Bekir ve Babalık Ahmed Ağa oğlu Mevlüd Efendi ve Koziçili [Kuzuculu] 
karyesinde mukim Hacı Molla Ali oğlu Mustafa’nın dahi mabihi’z-zanları olan ef ’alden dolayı beraetlerine ve Dörtyol 
İstintak Dairesiyle kaza-yı mezkur Ceza Hakimliğince Deli Ağa evrakıyla tevhiden ictima’-ı ceraim kaidesine tevfikan 
tevhidine karar verilen Daire-i İstintakın 48 esas 926 ve mahkemenin 289/926 karar ve 93/926 karar ve 292/926 karar 
numaralı dört takım evrak-ı dava haklarında mahalli mahkemesince ittihaz-ı karar olunmak üzere Dörtyol Müddei-i 
Umumiliğine iadesine ve eşya-yı cürmiye defterinde muharrer esliha ve tabancaların müsaderesine işbu davada mevcut 
otuz beş maznunun vicahında ve gayr-ı mevkuf olup esamisi bâlâda mezkur eşhasın gıyablarında müttefikan ve 
Müddei-i Umuminin huzuruyla 23/Kanunısani/927 tarihinde karar verildi. 23/Kanunısani/927
 Aza Aza Reis
 Aydın Mebusu Gaziayntab Mebusu Afyonkarahisar Mebusu
 Reşid Kılınç Ali Ali
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Sıra Numarası : 4
Esas Numarası : 88/926

Tarafeynin iddia ve müdafaâtının istimaından ve bi’l-cümle evrak-ı davanın kıraatından sonra icab-ı keyfiyet 
lede’l-müzakere:

Ceraim-i müteaddidesinden dolayı maznunun aleyh ve mevkuf ve hal-i şekavette bulunan Behisni’nin 
Aşağınasırlı karyesinden Kara Silo ve Şamooğulları’ndan Ali oğlu Vakkas ve merkumândan Kara Silo’ya yataklıkta 
bulunduğundan maznunun aleyh ve kezalik mevkuf bulunan Behisni’nin Karakuyu karyesinden Osman oğlu Şeyho ile 
Kara Silo’nun akrabasından Şamo oğlu Vakkas ve oğlu Mehmed ve zevcesi Ayşe Fatıma ve Süleyman oğlu Mehmed 
ve Seyyid oğlu Hacı ve Yako oğlu Ali ve Mehmed oğlu Ali’nin, Vakkas oğlu Köse, Mustafa Efendi zevcesi Zeliha’nın 
keyfiyet-i katllerinden ve esamisi muharrer işbu maktullerin hanelerini ihrak ve eşya-yı beytiyeleriyle hayvanât ve 
mevaşiyi ahz ve gasbdan maznunun aleyhim olup mukaddema Behisni kazası memurîn encümen-i muhakemâtınca 
men’-i muhakemelerine karar verilerek Malatya Encümenince karar-ı mezkurun fesh edilmesi üzerine şimdiye kadar 
haklarında bir güna tahkikât ve takibât icra kılınmayan İstiklal Mahkemesinin evrak-ı davaya vaz’-ı yed etmesi üzerine 
Malatya vilayetiyle müddei-i umumisinin müştereken ifa ettikleri tahkikât neticesinde derece-i maznuniyetleri 
anlaşılarak 13/Haziran/926 tarihinde taht-ı tevkife alınan Jandarma Müfrezesi Kumandanı Dursun Çavuş ve Mehmed 
oğlu Halid ve Halid oğlu Vakkas ve Memiş oğlu Hacı Ali ve Duran oğlu Mehmed ve Molla Mehmed oğlu Hüseyin 
ve Ahmed oğlu İsmail, Vakkas oğlu Mehmed, Kürd Mehmed oğlu Gani, Ali oğlu Mustafa, Şeyh Ağa zade Hasan 
ve Bebili Vakkas oğlu Mehmed ve biraderleri Hasan ve Kadir ve Ali Ağa zade Reşid, biraderi Şeyh Mehmed ve 
Reşid’in hizmetçisi Halid oğlu Haso nam-ı diğeri Hüseyin ve Reşid oğlu Ömer, Osman oğlu Vakkas, Hacı Hüseyin 
oğlu Vakkas ve Baba oğlu Yusuf ve Mehmed oğlu Bakır, Hacı Mehmed oğlu Süleyman, Behisnili Vakkas oğlu Ali 
ve Hasan Beylerle hal-i firarda bulunan Behisni’nin Meydan mahallesinden Arab Ali oğlu Kel Hacı ve Aşağınasırlı 
karyesinden Yusuf oğlu Ali ve kezalik henüz elde edilemeyen Bebili oğlu Mustafa ve Kalender’in hizmetçisi Mamo ve 
jandarma Gaffar ve Hasan oğlu Mehmed ve Hacı Mehmed oğlu Hüseyin haklarında tevhiden icra kılınan tahkikât ve 
muhakemât neticesinde:

Kara Silo ile Behisni’nin Aşağınasırlı karyesinden Reşid Ağa ve tevabii arasında öteden beri mesbuk husumet 
ve garaz ilcasından ve Reşid Ağa’nın mensubininden Dolma namı ile maruf Mehmed’in katl edilmesi hususu Kara 
Silo’ya atf ve isnad edilmesinden dolayı 337 senesi Nisanı zarfında Kara Silo’yu takip ve derdest etmek için Aşağınasırlı 
karyesine azimet eden mevkuflardan Tosun Çavuş’un emir ve kumandası altında bulunan jandarma müfrezesi karye-i 
mezkureyi abluka altına aldıktan sonra mevkuflardan Ali Ağa zade Reşid ve biraderi Şeyh Mehmed ve Reşid’in 
hizmetçisi Haso ve Dursun Çavuş ve Halid Onbaşı ve Kafile Kumandanı Hacı Ali ile haklarında gıyaben muhakeme 
icra kılınan Ali oğlu Kel Hacı ve Amasya Tevkifhanesinde mahkumen mevkuf bulunan Yusuf oğlu Ali’nin müştereken 
ve tasmim ve tasavvura müsteniden ibtida karye dahilinde tesadüf ettikleri Mamo oğlu Alik’i katl ettikten sonra Kara 
Silo akrabasından Şamo oğlu Vakkas ve oğlu Mehmed ve zevcesi Ayşe Fatıma ve Süleyman oğlu Mehmed ve Seyyid 
oğlu Hacı ve Yako oğlu Ali ve Mehmed oğlu Ali’nin validesi Fatıma’yı hanelerinden alarak bir gece maznunlardan 
Şeyh Mehmed ve Reşid’in ahırlarında hapis ettikten sonra ertesi günü cümlesini yekdiğerine bir iple bend ve kayd 
ederek ve maktul Alik’in naaşını da beraberlerine alarak güya Behisni’ye mahfuzen götürmek üzere yola çıkardıkları 
ve [Çakmaklısırt] namıyla maruf mahalle geldiklerinde maznunlardan Kafile Kumandanı Hacı Ali ve Halid Onbaşı 
ve Reşid’in hizmetçisi Haso, Yusuf oğlu Ali ve Ali oğlu Kel Hacı taraflarından endaht edilen mermilerle bir suret-i 
feciada Fatıma’dan maadasını katl ederek tekrar köye muavedet eyledikleri ve bu esnada Reşid Ağa ve biraderi Şeyh 
Mehmed ve refakatlerinde Dursun Çavuş dahi olduğu halde eşhas-ı maktulenin hanelerini ihrak ve eşya ve hayvanâtını 
zabt ve miyanelerinde taksim eyledikleri maznunun aleyhimin müttehidü’l-lafz ve’l-mana huzur-ı mahkemede tayian 
ikrar-ı cürm eylemeleri ve miyan-ı evrakta mahfuz Malatya Vali ve Müddei-i Umumisinin müştereken tanzim ettikleri 
evrak-ı tahkikiye mündericatı ile derece-i subuta îsal edilmiş olduğundan Kafile Kumandanı Hacı Ali ve Halid Onbaşı 
ve Dursun Çavuş ve Ali Ağa zade Reşid ve biraderleri Şeyh Mehmed ve Reşid’in hizmetçisi Haso ve hal-i firarda 
bulunan Ali oğlu Kel Hacı, Yusuf oğlu Ali’nin hareket-i vakıaları yeni Kanun-ı Ceza’nın 64 ve 450’nci maddesinin 
[Katl fiili: Taammüden icra olunursa; fail idam cezasına mahkum edilir] diye muharrer dördüncü fıkrası mucibince 
idamlarına ve ancak cürm-i vakiin Cumhuriyetin ilanı olan 29/Teşrinievvel/339 tarihine takaddüm ettiğinden dolayı 
26/Kanunıevvel/339 tarih ve 391 numaralı Aff-ı Umumi Kanunu’nun 
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birinci maddesinin “Cumhuriyet’in ilan tarihi olan 29/Teşrinievvel/339 tarihine kadar ika’ edilmiş bulunan bi’l-umum 
ceraim failleri hakkında hükm olunmuş ve olunacak cezaların nısfı avf ve tenzil olunmuştur” diye muharrer fıkrası 
delaletiyle kanun-ı mezkurun ikinci maddesinin “birinci maddede mezkur tarihe kadar ika’ olunan ceraim failleri 
hakkında hükm olunmuş veya olunacak idam cezaları on beş sene küreğe ve müebbet kürek cezaları on sene küreğe 
müebbet kale-bendlik cezaları on sene kale-bendliğe ve müebbet nefy cezaları da üç sene nefye tahvil olunmuştur” 
diye muharrer fıkraları mucibince haklarındaki idam cezalarının on beşer sene küreğe tahviline ve on beşer sene kürek 
cezasının yeni Kanun-ı Ceza’nın 588’inci maddesinin “hususi kanunlarda müstakilen mevzu’ olan veya bu kanunun 
mer’iyete girdiği tarihte katileşmiş bulunan cezalardan müddetçe muadil olmak üzere kürek cezaları hapis ve kale-
bendlik cezaları nefy suretiyle infaz olunur.” diye muharrer fıkralarına tevfikan hapse tahviline ve maznunun aleyhimden 
Behisnili Vakkas zade Ali Bey ve biraderi Hasan Bey’in ef ’al-i müddea bihada alaka ve irtibatları anlaşılamadığından 
beraetlerine ve ancak mahallince ittihaz ve heyetimizce isabeti tasdik edilmiş olan nakil kararı mucibince Kütahya’ya ve 
Kara Silo’ya atf ve isnad olunan bir kısım ef ’al-i cürmiyede iştiraki anlaşılamadığı ve bir kısım cürmlerinden de Kuva-
yı Milliyede istiğna hasıl oluncaya kadar hizmeti mesbuk olması itibarıyla kendisinin mabihi’z-zannı olan bi’l-umum 
cürmlerinden hakkında takibât-ı kanuniye icrasına mahal olmayıp merkumun da mahallince hakkında ittihaz olunan 
kararına binaen Burusa’ya nakil ve i’zamlarına ve yalnız bunlardan Şamooğulları’ndan Ali oğlu Vakkas’ın da hakkında 
isnad olunan ef ’ale mücasereti anlaşılamayıp ancak evrak miyanında bulunan Malatya Cinayet Müddei-i Umumiliğinin 
telgrafında üç sene dokuz ay küreğe mahkum bulunduğu muharrer bulunmasına nazaran merkumun da mahfuzen 
Malatya Müddei-i Umumiliğine i’zamına ve diğer maznunun aleyhim Osman oğlu Şeyho, Halid oğlu Vakkas, Duran 
oğlu Mehmed, Molla Mehmed oğlu Hüseyin, Ahmed oğlu İsmail, Vakkas oglu Mehmed, Kürd Mehmed oğlu Gani ve 
Ali oğlu Mustafa, Şeyh Ağa zade Hasan ve Bebili Vakkas oğlu Mehmed ve biraderleri Hasan ve Kadir ve Reşid oğlu 
Ömer ve Osman oğlu Vakkas ve Hacı Hüseyin oğlu Vakkas ve Baba oğlu Yusuf ve Mehmed oğlu Bakır ve Hacı Mehmed 
oğlu Süleyman’ın vicahlarında ve Bebili oğlu Mustafa ve Kalender’in hizmetçisi Mamo ve jandarma Gaffar ve Hasan 
oğlu Mehmed ve Hacı Mustafa oğlu Hüseyin’in gıyablarında ef ’al-i müddea bihaya mücaseretleri anlaşılamadığından 
cümlesinin beraetlerine ve maznunlardan olup vefat ettikleri iş’ar kılınan Yakub Ağa oğlu Hacı Ali ve Mebus Reşid Ağa 
oğlu Yakub ve Mustafa oğlu Halil ve Kalender’in hizmetçisi Ali haklarındaki hukuk-ı umumiye davasının sukutuna ve 
Mehmed Ağa oğlu Bekir’in dahi Şark İstiklal Mahkemesince on beş seneye mahkum ve halen mevkuf olması hasebiyle 
kendisine isnad olunan işbu ceraimden dolayı yeniden takibât-ı kanuniye icrasına mahal olmadığına ve bâlâda ber-
tafsil izah olunan ef ’al-i cürmiyenin an-ı hudusunda takibât ve tahkikâtta ihmal ve terahi gösteren Behisni kazası 
memurîn-i mülkiye ve adliyesi ve jandarma kumandanı haklarında tabi bulundukları vekaletlerce takibât-ı kanuniye 
icrasına ve Maraş İstintak Dairesinin 190 esas numaralı ve 20/Temmuz/341 tarihli ittihaz eylediği kararla Kara Silo 
ile rüfeka-yı sairesi haklarında tevhiden muktaza-yı kanunisi ifa kılınmak üzere mahkememize mürsel on beş zarf 
içerisine mevzu’ evrak-ı tahkikiye ve kararı havi salifü’l-beyan 190 esas numaralı evrak-ı istintakiyede Kara Silo ve 
refiki Ali oğlu Vakkas’a isnad olunan ef ’alden bir kısmının maznun-ı merkumân Kara Silo ve Vakkas tarafından 
irtikab edildiğine dair delâil-i kanuniyeye detsres olunmadığından ef ’al-i mezkureden beraetlerine ve sübut bulan 
mevadd-ı müddea bihanın tarih-i ika’ına nazaran Kara Silo’nun Kuva-yı Milliyede mesbuku’l-hidme olmasından naşi 
hakkında takibât-ı kanuniyeye mahal olmadığına ve eşhas-ı saire haklarında Maraş İstintak Dairesince tahkikât ve 
takibâta devam edilmek üzere evrak-ı mezkurenin mezkur İstintak Dairesine tevdi’ edilmek üzere Maraş Müddei-i 
Umumiliğine ve 335 senesi zarfında Aşağınasırlı karyesinden Bozo oğlu Mehmed ve Vakkas oğlu Süleyman’ın cerh 
ve katlerinden maznunun aleyhim Kara Silo ve rüfeka-yı sairesi haklarında Malatya Cinayet Mahkemesinin i’lam 
ve evrak-ı hükmiyesiyle 340 senesi zarfında Aşağınasırlı karyesinden Mustafa oğlu Halil’in katl ve Kalender oğlu 
Mamo’nun cerh ve katline müteallik Malatya Mahkemesinin 10/Kanunıevvel/340 tarihli i’lam-ı gıyabisinin Malatya 
Müdde-i Umumiliğine ve 341 senesi Mayıs zarfında Harmancık karyesinden Mehmed oğlu Ali ve Mustafa’dan cebren 
nukûd ahz ve gasbından maznunun aleyhim Kara Silo ve rüfeka-yı mechulesi haklarında Pazarcık İstintak Dairesinden 
müttehaz karar üzerine mürsel evrak-ı davada Kara Silo’nun fiil-i müddeabiha mücasereti anlaşılamadığından 
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beraetine ve rüfeka-yı mechulesi haklarında ittihaz-ı karar olunmak üzere iş bu evrakın dahi Pazarcık Müddei-i 
Umumiliğine irsaline ve Behisni İstintak Dairesinden gönderilen ve Zeliha’nın keyfiyet-i katline ait bulunan evrak-ı 
davada dahi maznun gösterilen eşhasın fiil-i katle mücaseretleri anlaşılamadığından eşhas-ı maznunenin beraetlerine 
ve fiil-i katl hakkında kemakan tahkikâta devam edilmek üzere evrak-ı mezkurenin Behisni Müddei-i Umumiliğine 
irsaline ve bâlâ-yı kararda isimleri muharrer gerek vicahi ve gerek gıyabi maznunların Vakkas oğlu Köse ile Mustafa 
Efendi zevcesi Zeliha’yı katl ettiklerine dair bir güna delâil ve şehadâta dest-res olunamadığından cümlesinin efal-i 
müddea bihadan dolayı beraetlerine ve mahkumlardan Ali Ağa zade Reşid, Şeyh Mehmed ve Kafile Kumandanı 
Hacı Ali’nin mukaddema Kuva-yı Milliyede mesbuku’l-hidme olduklarından dolayı haklarında takibât-ı kanuniyenin 
icra edilmemesine dair karar mevcut ise de mahkememiz azasından Kılınç Ali Bey Efendi’nin 4/Şubat/927 tarihli 
tezkere-i cevabiyesinde merkumûnun maiyetinde istiğna hasıl oluncaya kadar çalışmış oldukları tasdik edilmediğinden 
haklarında müttehaz karar-ı vakiin ref ’ine ve hal-i firarda bulunup gıyaben mahkum edilen eşhasın hukuk-ı 
medeniyeden ıskatla emval-i mevcudelerinin haczine ve maznuninin derdestleri esnasında üzerlerinde zuhur eden 
eşya-yı cürmiye ve eslihanın zabt ve müsaderesine ittifak-ı ârâ ile 4/Şubat/927 tarihinde ve Müddei-i Umuminin 
huzuruyla karar verildi. 4/Şubat/927
 Aza Aza Reis
 Aydın Mebusu Gaziayntab Mebusu Afyonkarahisar Mebusu
 Reşid Kılınç Ali Ali

Sıra Numarası : 4
Esas Numarası : 88/926

Ve 4/Şubat/927 tarihli karara zeyldir.
Behisni kazasının Aşağınasırlı karyesinden Kara Silo ile karye-i mezkureden Ali Ağa oğlu Reşid ve tevabii 

arasında mevcut husumet ve garaz neticesinde Reşid Ağa’nın mensubininden Dolma namı ile maruf Mehmed’in katl 
edilmesi hususu Kara Silo’ya atf ve isnad edilmesinden dolayı üç yüz otuz yedi senesi Nisanı zarfında Kara Silo’yu 
takip ve derdest etmek için Aşağınasırlı karyesine azimet eden Dursun Çavuş’un emir ve kumandası altında bulunan 
jandarma müfrezesi ile Reşid ve biraderi Şeyh Mehmed’in tasavvur ve tasmime müsteniden ve amden Mamo oğlu 
Alik’i karye dahilinde alenen ve Şamo oğlu Vakkas’ı ve beş nefer ve bir kadını Behisni’ye mahfuzen gönderdikleri sırada 
esna-yı rahta katl etmiş ve bi’l-muhakeme mücrimiyetleri sabit olarak mahkumiyetlerine karar verilmiş olan eşhas 
haklarında vazife-i kanuniyelerini ifa etmedikleri anlaşılan tarih-i mezkurda kaza Kaymakamı Abdulgani ve Müddei-i 
Umumi Mehmed Ziya ve Jandarma Kumandanı Süleyman Hikmet Beyler haklarında takibât-ı kanuniye icrasına karar 
verilerek icabı lede’l-müzakere tarihi ika’-ı cürmden şimdiye kadar mürur eden müddete nazaran hadisede mürur-ı 
zaman mevcut olmamasına binaen haklarında takibâta imkan-ı kanuni görülemediğinden keyfiyetten Dahiliye ve 
Adliye Vekaletlerine malumat i’tasına müttefikan karar verildi. 4 Şubat 927
 Aza Aza Reis
 Aydın Mebusu Gaziayntab Mebusu Afyonkarahisar Mebusu
 Reşid Kılınç Ali Ali
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Sıra Numarası : 5
Esas Numarası : 2/927

Rical-i hazıra-i hükümeti tahkir ve icraat-ı hükümeti tenkid ve şahs-ı manevi-i devleti tezyif ve irticaı 
mutazammın rical-i hükümet ve zevat-ı aliyeye nam-ı müstearla mekatib irsalinden dolayı 23/Kanunısani/927 
tarihinde İstanbul’da tevkif edilen Bayezid’de Vezneciler’de Camcıali? mahallesinde 10 numaralı hanede mutasarrıfen 
sakin Kafkasyalı mülga Üçüncü Ordu muhasebeciliğinden mütekaid Mehmed Nazif Bey’in 30-31/Kanunısani/927 
Pazartesi gecesi taht-ı tedavide bulunduğu Numune Hastahanesinde vefat eylediği evrakı miyanında mahfuz mezkur 
hastahane sertebabetinin 2/Şubat/927 tarihli müzekkeresinden anlaşılmakla Müddei-i Umumilik Makam-ı Âlisinin 
talebi vechle müteveffa Mehmed Nazif ’in Usul-i Muhakemât-ı Cezaiye Kanunu’nun ikinci ve yeni Ceza Kanunu’nun 
doksan altıncı maddelerine tevfikan hakkındaki hukuk-ı umumiye davasının sükutuna müttefikan karar verildi. 20/
Şubat/927
 Aza Aza Reis
 Aydın Mebusu Gaziayntab Mebusu Afyonkarahisar Mebusu
 Reşid Kılınç Ali Ali

Sıra Numarası : 6
Esas Numarası : 89/926

Tevarih-i muhtelifede müsellehan icra-yı şekavetle eşhas-ı müteaddideyi katl ve nukûd, hayvanât ve eşya-
yı sairelerini ahz ve gasb ve fiil-i vaki’den dolayı kendilerini derdest etmek üzere takiplerine şitab eden jandarma 
müfrezeleriyle bi’l-müsademe bazılarının şehadetine sebebiyet vermek maddesinden dolayı maznunun aleyh olup 
Konya Cinayet Mahkemesinde muhakemesi icra edilmekte iken Heyet-i Vekile-i Celilenin 26/Ağustos/341 tarih ve 
2423 numaralı kararıyla mahkememize tevdi’ olunan ve 28/Mart/926 tarihinde taht-ı tevkife alınarak halen mevkuf 
bulunan Haymana kazasının Bumsuzşerefli karyesinden Altındiş namıyla maruf Timurcu İbrahim oğlu Süleyman 
ve 2/Mart/926 tarihinde taht-ı tevkife alınan Sivas vilayetinin Kangal kazasının Havuz karyesinden Mehmed oğlu 
İsmail ve 9/Mart/926 tarihinde tevkif olunan Kadınhan kazasının İmranlı [Ömeranlı] karyesinden Saraç nam-ı 
diğeri Hacıoğulları’ndan Ömer oğlu Mehmed ve diğer bir şekavet maddesinden mahkememizce mevkuf bulunan 
şaki-i meşhur Eğecikli Ali ve halen firarda bulunan Kürd Alo ve Çeçeli Hıdır ve Nuri haklarında Konya, Çorum, 
Bozok, Ankara Ağır Ceza Mahkemeleriyle Akdağmadeni Müstantikliğinden mevrud evrak-ı cinaiyeler Müddei-i 
Umumilik Makam-ı Âlisinin 4/Haziran/926 tarih ve 89 numaralı iddianamesiyle mahkememize tevdi’ olunmakla icra 
kılınan muhakemât neticesinde: Maznunun aleyhim merkumûndan Altındiş namıyla maruf bulunan şaki İbrahim 
oğlu Hacı Süleyman’ın rüfeka-yı mechulesiyle birlikte 336 senesinin Eylülü zarfında Bâlâ kazasının Zivra? karyesi 
civarında müsellehan Kırşehir’in Meşe karyesinden Said oğlu Arif ve Salih oğlu Sıddık ve Alaaddin oğlu Süleyman 
ve Mehmed oğlu Aziz ve Ankara’nın Keneki? mahallesinden Kasap Seyyid oğlu Halil ve şeriki Bahri ve rüfeka-yı 
sairesinin yollarını kat’ ve istimal-i cebr ve şiddetle nukûd, hayvanât ve eşya-yı sairelerini ahz ve gasb ve 337 senesi 
Ağustos mahı zarfında yirmi otuz müsellah rüfeka-yı mechulesiyle binbaşı üniformasını labis olduğu halde kendisine 
takip müfrezesi süsü vererek Akşehir’in Taahhüdlü karyesini ve bi’l-ahire de Saideli’nin Obruk yaylasını basarak karye 
halkını camiye doldurup enva-ı eza ve işkence tatbik ve icrası suretiyle bütün kura halkının zî-kıymet eşyalarını ahz ve 
gasb ve 338 senesi Eylülü zarfında Sungurlu’nun Ekmekçiizir karyesinden imam Tufan oğlu Hoca Behlül Efendi’yi 
mavzer kurşunuyla cerh ve katl ve nukûd, hayvanât ve eşya-yı sairesini ahz ve gasb ve Ekmekçiibâlâ 
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karyesinden Adil nam şahsın bir re’s katırını ve Sungurlu’nun Muhacir mahallesinden Hüseyin oğlu Osman’ın bir re’s 
esbini ahz ve gasb ve Hoca Behlül Efendi’nin katlini müteakib şaki-i merkum Altındiş Çetesi’ni takip eden kuva-yı 
askeriye ile bi’l-müsademe kuva-yı mezkure efradından üç kişinin şehiden katline sebebiyet ve 338 senesi zarfında 
rüfeka-yı malumesiyle hal-i şekavette iken Bozok vilayetinin Bişek karyesini basarak karye-i mezkure ahalisini yegan 
yegan hanelerini taharri ederek nukûd, hayvanât ve eşya-yı sairelerini ahz ve gasb ve Bağçecik karyesinden Mehmed 
zevcesi Mahi’yi kaçırarak fiil-i şeni icra ve sene-i mezkure zarfında keza rüfeka-yı mechulesiyle birlikte Haymana’nın 
Kerpiç karyesini basarak karye-i mezkureden Hasan Ağa ve rüfekasının eşyalarını ahz ve gasb ve onu müteakib Koçhisar 
memlahası yolunu müsellehan kat’ ile mechulü’l-hüviye yolcuların nukûd ve eşyalarını ahz ve gasb ve kendilerini takip 
eden jandarma müfrezesi ile Boğazkaya yaylasında bi’l-müsademe jandarma efradından Kalecikli Ahmed ve Ankaralı 
Mustafa ve Yabanabadlı Hasan Onbaşıları cerh ve bunlardan Mustafa ve Hasan’ın şehadetlerine sebebiyet verdiği ve 
340 senesi Martı zarfında merkum Altındiş Süleyman ile ber-vech-i muharrer rüfekasından ve şekavet-i müstemirre 
ashabından Eğecikli Ali ve hal-i firarda bulunan Kürd Alo ve Çeçeli Hızır ve Nuri ile maan ve müsellehan Maden’in 
Ahtemos? mahallesinde mukim Sivaslı Abdullah oğlu Edhem’in sürücüsü Hacı Mehmed’in Akdağmadeni’nin 
Yiğitlermeşhedi nam mahalde müsellehan yollarını kat’ ile araba hayvanlarını ve merkum Hacı Mehmed’in yirmi bir 
lira evrak-ı nakdiyesini ve o esnada hüviyetleri taayyün etmeyen bazı yolcuların eşya ve sairelerini ahz ve gasb eyledikleri 
ve merkumûndan Altındiş Süleyman’ın hal-i şekavette ve firarda bulunduğu bir sırada da ceraim-i vakıanın bazısından 
Konya, Yozgad ve Çorum Cinayet Mahkemelerince iki defa on ve bir defa on beş sene müddetle tevarih-i muhtelifede 
gıyaben mahkumiyetine karar verildiği ve salifü’z-zikr iki jandarmanın şehadetine sebebiyet vermekten dolayı keza 
gıyaben Ankara Cinayet Mahkemesinde muhakemesi derdest-i rü’yet iken merkumun İzale-i Şekavet Kanunu’na 
tevfikan Devecidağı Kaymakamlığına vaki’ olan istimanının bila-kayd ü şart kabul edilmesine ve bu babda da yedine 
bir vesika verilmiş olmasına binaen hakkındaki davanın men’ ve İzale-i Şekavet Kanunu’nun madde-i mahsusasına 
tevfikan tecil-i takibâta 27/Kanunısani/341 tarihinde karar verildiği ve ahiren de ceraim-i cinaiye-i sairesinden 
dolayı derdestle Konya Cinayet Mahkemesinde muhakemesine bi’l-mübadere merkumun her ne kadar Devecidağı 
Kaymakamlığına dehaletle istimanı vaki’ ve bu babda mezkur Kaymakamlıkça yedine 4/Teşrinievvel/339 tarihinde 
vesika i’ta edilmiş ise de İzale-i Şekavet Kanunu merkumun istimanından on dört gün sonra yani 18/Teşrinievvel/339 
tarihinde mevki-i mer’iyete vaz’ ve ol babdaki evrak miyanında mevcut Dahiliye Vekaletinin 24/3/341 tarih ve 3600 
numaralı tezkere suret-i musaddakasından da merkumun şu suretle ef ’al-i cürmiyesi İzale-i Şekavet Kanunu’nun 
daire-i şümulüne dahil olamayacağı tasrih edilmiş bulunmasına merkum Süleyman hakkında devam-ı muhakemeye 3/
Mayıs/341 tarihinde ve mündericat-ı evrak ve vesâika nazaran Konya Cinayet Mahkemesince müttehaz kararın usul 
ve kanuna müstenid bulunmasına bu cihetten yeniden ayrıca ittihaz-ı karara mahal olmadığı ve maznun-ı merkumân 
Altındiş Hacı Süleyman ile firari Kürd Alo’nun salifü’z-zikr cinayât-ı vakıaya mücaseretleri ba’de’l-yemin ifadeleri 
mazbut kıraat olunan şuhuddan Taahhüdlü karyesinden İbrahim oğlu Mehmed ve Hafız Ahmed ve Hacı Ahmed 
ve Mehmed ve Hacı Baki ve Kerpiç karyesinden Hasan Ağa ve Ali ve Ömer ve Rıfat Onbaşı ve Hamza ve Esad ve 
Ebuseyf ve Mehmed ve Dursun ve İpek ve Yusuf ve Fatıma binti İbrahim ve Yozgad’ın Serban karyesinden muhtar-ı 
sani Nuri ve Hatib karyesi muhtarı Numan ve Salih oğlu Şevki ve Dağboymulu karyesinden Ahmed oğlu Hamdi, 
Hasan oğlu Halil ve Bacılı karyesinden Mehmed oğlu Nuri ve imam Haydar ve şuhud-ı müstemia-i sairenin ifadâtı 
ve Mahalli Mahkemelerince bazı maznunların muvaceheten tanınması ve hasr-i iddia ve miyan-ı evrakta mevcut 
müteaddid keşif ve zabıt varakalarıyla tabip raporları ve mücrimiyet kararları ve esna-yı muhakemede merkum Altındiş 
Süleyman’ın ikrar-ı müevveli ve teşhis varakaları muhteviyatı gibi delâil ve ihbarât-ı saire-i kanuniye ile sabit olmuş 
binaen aleyh merkumân Altındiş Süleyman’la refiki Kürd Alo’nun ef ’al-i sairelerinin sebeb-i şiddet addiyle azam-ı 
cürmleri olan, müsellehan cebr ve şiddet icrası suretiyle icra-yı şekavetle eşhas-ı müteaddidenin nukûd 
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ve eşyalarını ahz ve gasb ve Hoca Behlül Efendi ile takiplerine şitab eden müfreze efradından Ankaralı Mustafa, 
Yabanabadlı Hasan’ın şehadetlerine sebebiyet vermek fiilinin mürtekibi olmak üzere mücrimiyetlerine ve hareketlerine 
tevafuk eden Türk Ceza Kanunu’nun [Katl fiili: 7-Madde: Velev ki husule gelmiş olmasın diğer bir cürmü hazırlamak 
veya kolaylaştırmak veya işlemek için ika’ olunursa; fail idam cezasına mahkum edilir] diye muharrer olan 450’nci 
maddesinin yedinci fıkrasına tevfikan Altındiş’in vicahen ve Kürd Alo’nun gıyaben idamlarına ve Eğecikli Ali’nin bir 
şekavetten dolayı mahkememizde mevcut diğer bir evrak-ı cinaiyesi mevcut ve kendisinin mevkuf bulunduğundan 
merkum hakkındaki evrakın mezkur evrakla tevhid edilmek üzere tefrikine ve Çeçeli Hızır ile Nuri’nin bi’l-müsademe 
meyyiten istisal edildikleri ve merkum Eğecikli Ali’ye ait dosya miyanında mevcut muameleli evraktan anlaşılmasına 
binaen merkumân hakkındaki hukuk-ı umumiye davasının sukutuna ve hazır bi’l-muhakeme Mehmed oğlu İsmail, 
Ömer oğlu Mehmed’e gelince: Merkumânın her ne kadar Bâlâ kazasının Zivra karyesi civarındaki Ankaralı kasap 
Halil ve rüfekasının soyuldukları meselede mevcut bulundukları mağdurlardan kasap Halil’in merkumânı Ankara 
Hapishanesinde teşhis eylediğini bâ-istid’a dermiyan eylemesi üzerine kaza-yı mezkur müstantikliğince cinayetle 
lüzum-ı muhakemelerine karar verilerek dahil-i dava edilmiş iseler de Ankara Cinayet Mahkemesince muhakemeleri 
icra edilmekte olduğu bir sırada mağdurların maznun İsmail ve Mehmed’i esna-yı muhakemede tanıyamadıklarını 
dermiyan etmelerine ve merkumân hakkında başkaca da delâil ve ihbarât-ı kanuniyenin adem-i mevcuduyetine 
binaen onların da beraetlerine ve sebeb-i ahere mebni mevkuf değiller ise ihla-yı sebillerine ve Ankara Ağır Ceza 
Mahkemesinden celb edilen evrak-ı tahkiyede daha bir çok maznunun mevcut bulunmasına göre haklarında takibât-ı 
mütemadiyede bulunmak üzere evrak-ı mezkurun takımıyla Vilayet Müddei-i Umumiliğine irsaline ve firari Kürd 
Alo’nun hukuk-ı medeniyeden bi’l-ıskat emval-i mevcudesinin haczine müttefikan 20/Şubat/927 tarihinde karar 
verilerek tefhim kılındı. 20/Şubat/927
 Aza Aza Reis
 Aydın Mebusu Gaziayntab Mebusu Afyonkarahisar Mebusu
 Reşid Kılınç Ali Ali

Esas 52, Karar 88 numaralı ve 2/Mayıs/926 tarihli karara zeyldir.
Makam-ı iddianın / /1926 tarih ve numaralı iddianamesiyle tevdi’ olunan evrak-ı tahkikiyenin teferruatı lede’t-

tedkik muvafık-ı usul ve kanun görülen iddia vechle Mülazım Cavid Efendi hakkında mahkememizce takibât icra 
edilmemesine karar verildi. 2/Mart/927
 Aza Aza Reis
 Aydın Mebusu Rize Mebusu Afyonkarahisar Mebusu
 Reşid Ali Ali
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Sıra Numarası : 7
Esas Numarası : 130

Tarafeynin iddia ve müdafaâtının istimaından ve bi’l-cümle evrak-ı davanın tamamen mütalaa ve tedkikinden 
sonra icab-ı keyfiyet lede’l-müzakere:

Hal-i hazır idare aleyhinde ve irticaı tazammun edecek mahiyette akd-ı ictima’ ile Hükümeti ıskat ve 
makâsıd-ı siyasiyeleri tahtında âmâl-i hususiyelerini temin ve istihsar için ittifakname tertibi ve efkar-ı umumiyeyi 
tehyic ve iğfal ve harekete getirecek bir şekilde ve dini alet ittihazı suretiyle beyanname tanzim ve Kozan’ın muhtelif 
mahallerine ilsak eyledikleri iddiasıyla maznunun aleyhim 25/Kanunısani/927 tarihinde taht-ı tevkife alınan Kozan 
Müftüsü İzzet ve eşraftan Çamurdanzade Zahid ve Ahmed Cevdet ve Yarımzade Ahmed, Helvacızade İsmail ve 
Timurcuzade Abdussamed ve bidayeten hilaf-ı hakikat şehadât ve ihbarâtta bulunmakla kezalik maznunun aleyh 
Kozan Müftülük Dairesi odacısı Hüseyin ve Müddei-i Umumiliğin vaki’ talebine ve heyet-i hakimece haklarında hasıl 
olan kanaat-ı katiyeye nazaran maznunen dahil-i dava edilen ve 5/Şubat/927 tarihinde tevkif olunan Kozan Belediye 
Reisi Hulusi ve 26/Şubat/927’de taht-ı tevkife alınan Sehlikzade Hasan ve Belediye Katibi Ali Efendilerin tevhiden ve 
müctemian icra kılınan muhakemeleri neticesinde: Maznunun aleyhimden Belediye Reis-i hazırı Hulusi ve Sehlikzade 
Hasan Efendilerle Müftü İzzet ve Çamurdanzade Zahid ve Cevdet ve Yarımzade Ahmed, Helvacızade İsmail ve 
Timurcuzade Abdussamed Efendiler arasında esbab-ı muhtelifeden mütevellid husumet-i şedidenin mevcudiyeti ve 
Hulusi Efendi’nin Belediye Riyasetinde gelecek intihabâtta beka-yı mevcudiyetini temin ve memlekette birer nüfuz 
ve mevki sahibi olan Müftü İzzet ve rüfeka-yı malumesini hukuk-ı tabiiye ve siyasiyelerinden mahrum etmek ve bi’n-
netice memlekette hakim-i mutlak bir vaziyette kalarak mukadderât-ı millet üzerinde keyfemayeşa tasarruf etmek gibi 
efkar ve hissiyât-ı hasisenin taht-ı tesiratında kalan mumaileyh Hulusi Efendi Sehlikzade Hasan ve Hulusi Efendi’nin 
emir ve nehyi altında hareket eden Belediye katibi Ali Efendilerin Müftü İzzet Efendi ve refiklerine karşı bir iftira 
zemini hazırlamak gayesiyle müşterek bir maksad etrafında ictima’ ettikleri ve evvel-emirde merkumûndan Belediye 
Reisi Hulusi Efendi, Müftü İzzet Efendi’nin odacısı Hasan’ı para ile kendine bend ve ölümle tehdit ederek güya 
odacısının Müftü Efendi’nin yazıhanesinden evrak miyanından aldığı 3-4/5/926 tarihli ve Çulhacızade ailesi namına 
İzzet, Çamurdanzadeler namına Abdussamed imzalarını havi ittifakname ile heyet-i muhteremeye serlevhalı ve M. 
Zahid, Abdussamed imzalı raporu Hulusi Efendi’ye tevdi’ etmesi üzerine mumaileyhin mezkur evrakı li-ecli’t-tahkikât 
Makam-ı Kaymakamiye tevdi’ etmiş ve odacı Hüseyin’in evrak-ı ibtidaiyedeki birinci ifadesinde Belediye Reisinin eser-i 
telkin ve tahriki ile maznunun aleyhimin Müftü’nün hanesinde leylen ve muhtelif zamanlarda akd-ı ictima’ ettiklerini 
ve bir gün evrak arasında gördüğü ittifakname ile raporu Kirva Ahmed’e bi’l-irae bunların Hükümet aleyhinde yazılmış 
olduğuna muttali’ olduktan sonra bir gece Hulusi Bey’e teslim ettiğini beyan eylemiş ise de muahharan Adana’da 
heyet-i tahkikiye huzurunda tekrar alınan ifadesinde ve huzur-ı mahkemede ve Hulusi Efendi’nin muvacehesinde 
dahi Hulusi Efendi’nin kendisini iğfal ve ölüm ile tehdit ettiğini ve katiyen böyle bir evrak elde etmediğini ve Hulusi 
Efendi’nin tahrikât ve iğfalâtına tabi olduğunu ve esasen okumak yazmak bilmediğini ve yalnız imzasını atabildiğini 
dermiyan eylemek suretiyle hakikât-ı maddeyi vazıhan ve tayian ikrar eylemesine ve beray-ı şehadet celb edilen Kirva 
Ahmed’in emr-i tahlifi lede’l-ifa ifadesine müracaat olundukta Müftü’yü ve odacı Hüseyin’i tanımakta ise de aylardan 
beri kendilerinle görüşmediğini, merkum Hüseyin’in kendisine maru’l-beyan ittifakname ile raporu göstermediğini 
ve kafi derecede okuryazar olmadığını dermiyan eylemiş olmasına ve fi’l-hakika odacı Hüseyin’in nimet-i maariften 
mahrum olarak okumak yazmak bilmediği ve ancak müşkilât ile Hüseyin imzasını yazabildiği heyetimiz huzurunda 
kerraren kendisine yazı yazdırılmak ve okutturulmak için yapılan istiktabdan tahakkuk etmesine ve Hulusi Efendi 
müretteb ve musanna’ olduğu anlaşılan işbu evrakı Kaymakamlığa tevdi’den mukaddem kayınbiraderi maznunlardan 
Ahmed Cevdet Efendi’yi nezdine davet ederek diğer maznunlara ait ve mahrem evrak elde ettiğinden bahisle on beş 
bin lira gibi kemiyeten mühim bir meblağ vermedikleri takdirde vaziyet-i cürmiyelerini Hükümete ihbar edeceğini 
beyan eylediğinden Ahmed Cevdet Efendi’nin ve müteakiben Zahid ve Ahmed Efendilerin Hükümete vuku’ bulan 
müracaatı üzerine kaza Kaymakamının Hulusi Efendi’den müteaddid defa evrak-ı mezkureyi taleb 
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eyledikten sonra teslim ettiği evrak miyanında mevcut Adana vilayetinin ve Kozan Kaymakamının tahrirâtları 
mündericatıyla vasıl-ı mertebe-i sübut olmasına ve odacı Hüseyin ile Cevdet Efendi’nin beyanâtına karşı hakikati 
ifadeden imtina’ eylemesine ve Belediye katibi Ali Efendi dahi memlekette gerek yaftaların yapıştırılmasından 
mukaddem ve gerek ba’de’l-ilsak müftü İzzet ile diğer malumu’l-esami arkadaşları hakkında mezkur yaftaların bunların 
tarafından yapıştırılması ihtimalâtından bahisle aleyhlerinde efkar-ı umumiyede bir zemin ihzarına matuf ötede beride 
beyanâtta bulunduğu ifadeleri mazbut hukuk-ı umumiye şuhûdunun ve derece-i şehadetinden müsteban olduğu gibi 
Kozan Mebusu Ali Saib Bey’in Elaziz’e azimeti esnasında Kozan’a uğradığı bir sırada bu mesailin mevzu’-ı bahs 
olduğu hengamda mahall-i mezkur Tütün İnhisar Müdürü Cezmi Bey vasıtasıyla mumaileyh Ali Saib Bey’e Hulusi 
Efendi’nin Müftü İzzet Efendi ve rüfekası hakkında malumât vermek üzere Adana’ya hareket ettiğini ihbar eylemesine 
ve delâil-i mesrude ile katib Ali Efendi’nin dahi işbu tasniâtın tertib ve ihzarında Hulusi Efendi ile müttehidü’l-efkar 
olduğu anlaşılmasına ve Sehlikzade ile Belediye Reisi Hulusi Efendi’nin yaftaların ilsakından mukaddem Mebus Ali 
Saib Bey’e cürm-i vakiden malumât vermek üzere birlikte Kozan’dan hareketle Adana’dan Ceyhan seyahati yaptıkları 
ve Sehlikzade Hasan ile Abdussamed Efendi akrabaları arasında mukaddema ika’ edilen feci bir cinayetten dolayı derin 
bir nefret ve adavetin mevcudiyeti gibi karain ve seyahat-ı vakıadan sonra güya Hulusi Efendi’nin elde eylediği vesâiki 
Hükümete teslim eylemek üzere Kaymakamlığa tevdi’den bir gün evvel ve tevdi’ eylediği gün Sehlikzade Hasan Bey 
ve Yeğenzade Ahmed Efendilerle müzakerâtta bulunduklarını beyan eyledikleri halde Yeğenzade Ahmed Efendi’nin 
yalnız Cuma günü Hulusi Efendi’nin hanesine gittiğinde bu meseleden bahs eylediğini ve başkaca hiç bir suretle 
görüşmediklerini huzur-ı mahkemede şehadeten ve muvaceheten beyan eylediği gibi Sehlikzade Hasan’ın Kozan Halk 
Fıkrası Heyeti Müteşebbisesi Reisi namına Müftü İzzet Efendi ve rüfekası hakkında bazı mesail-i siyasiye hakkında 
ihbarât-ı tahririyesinden malumatdar olmayıp ancak heyet-i tahkikiye tarafından yafta mesailine ait sorulacak suallere 
cevap verebileceği hakkında salahiyet verdiğini de beyanla bu hususâta mütedair ifadâtlarını nakz eylemiş bulunması 
gibi delâil ve şehadet ile dahi Sehlikzade Hasan Efendi’nin tasni’-i vakıada medhal ve müşareketi tahakkuk etmesine 
ve ittifakname ile rapor zirindeki imzaların Müftü İzzet, Zahid, İsmail, Ahmed, Abdussamed Efendilerin imza-yı 
hakikileri olup olmadığı hususâtının tahakkuk ve tenevvürü icabât-ı kanuniyeden olup heyet huzurunda kendilerinin 
müteaddid attırılan imzaları ve Kozan’da bazı evrak-ı resmiyede mevcut diğer imzalarıyla salifü’l-beyan rapor ve 
ittifaknamedeki imzaların tatbikâtı lede’l-icra bu imzaların hakiki imzaları olmadığı ve Müftü İzzet ve diğerlerinin 
imzalarının taklidi olduğu bariz bir şekilde anlaşılmasına ve Kozan gibi muhiti ufak bir kaza merkezinde bir maksad-ı 
siyasi ile teşekkül eden bir cemiyet-i hafiyenin mevcudiyetini gerek Hükümete ve gerek halka ilan mahiyetinde 
beyanname ilsakı gibi gafilane bir fiil ve hareketin ika’ edilmeyeceği akıl ve mantığın icabâtından görülmesine binaen 
Belediye Reisi Hulusi ve Sehlikzade Hasan ve Belediye Katibi Ali Efendilerin ihtirasât-ı şahsiye ve siyasiyelerini temin 
etmek ve kendilerine karşı hasım telakki ettikleri Müftü İzzet ve refiklerini ortadan kaldırmak için aleyhlerine işbu 
tertibât ve tasniâtı li-garazin yaparak bî-gayr-ı hakkın tevkiflerine sebebiyet verdikleri delâil ve şehadât-ı vakıadan 
ve işbu davanın müretteb ve müzevver olduğuna dair heyet-i hakimeye kanaat-ı vicdaniye-i katiye hasıl olmuş ve 
beyyinât ve delâile karşı maznunların inkarları vahi ve merdud bulunmuş olduğundan her üçünün hareket-i vakıaları 
Kanun-ı Ceza’nın 285’inci maddesinin […… bu isnad kendine iftira olunan kimsenin tevkifi gibi şahsi hürriyeti 
tahdid eden; halin hudusuna sebeb olmuş ise müfteri hakkında beş seneye kadar ağır hapis cezası hükm olunur.] diye 
muharrer olan ikinci fıkrasına muvafık bulunmakla birinci derecede vakanın amil ve mürettibi olan Hulusi Efendi’nin 
hareket-i vakıasında görülen esbab-ı müşeddideye binaen tarih-i tevkiflerinden bi’l-itibar beş ve Sehlikzade Hasan ve 
Ali Efendilerin dörder sene ağır hapis cezasıyla mahkumiyetlerine ve müddet-i mahkumelerini İzmir Hapishanesinde 
ikmal eylemelerine ve odacı Hüseyin’in dahi bidayeten hilaf-ı vaki’ şehadette bulunmuş iken muhakemenin hitamından 
mukaddem yalan şehadetinden rücu’ ederek hakikati itiraf eylemesinden naşi merkumun dahi mezkur kanunun [Bir 
kimse ceza tahkikâtı veya muhakemâtı esnasında şehadet ettikten sonra iş lüzum veya men’-i muhakeme kararnamesi 
ile bitmezden veya muhakeme hitam bulmazdan veya yalan şehadet hadisesinden dolayı muhakeme başka güne ta’lik 
olunmaz ol bu şehadetten rücu’ ile hakikati söyler ise 286’ncı maddede beyan-ı fiilden dolayı cezadan muaftır] diye 
muharrer olan 289’uncu maddesinin birinci fıkrasına tevfikan 
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muafiyetine ve masum oldukları bî-gayr-ı hakkın tevkif edildikleri anlaşılan Kozan Müftüsü İzzet, eşraftan 
Çamurdanzade Zahid, Ahmed Cevdet, Yarımzade Ahmed, Helvacızade İsmail ve Timurcuzade Abdussamed 
Efendilerin dahi mabihi’z-zanları olan ef ’alden dolayı ber-mucib-i taleb vicahen ve müttefikan 3/Mart/927 tarihine 
müsadif Perşembe günü beraetlerine karar verilerek metn-i kanunun kıraatından sonra alenen tefhim kılındı. 3/
Mart/927
 Aza Aza Reis
 Aydın Mebusu Gaziayntab Mebusu Afyonkarahisar Mebusu
 Reşid Kılınç Ali Ali

Sıra Numarası : 8
Esas Numarası : 129/926

Su-i kasd ve saireden dolayı İstiklal Mahkemesince tevkif edilen maznunlara gayet feci’ işkenceler tatbik ve 
icrası suretiyle cürmlerini ikrar ettirdiklerine dair Haleb’de Fransız istihbarâtı emrinde çalışan Yüzelliliklerden Hasan 
Sadık’a hilaf-ı hakikât ve Hükümetin sıfat-ı resmiyesine tecavüz ve icraat-ı hükümeti tahkir ve tezyif yolunda malumât 
i’ta eylediği iddiasıyla maznunun aleyh olup 13/Teşrinisani/926 tarihinde taht-ı tevkife alınarak el-yevm mevkuf 
Gaziayntablı Hasan Cemil Efendi hakkında icra kılınan muhakeme neticesinde: Mumaileyhin mabihi’l-ittihamı olan 
ef ’ale mücasereti hakkında bir güna delâil ve ihbarât-ı kanuniyeye dest-res olunamadığından ber-mucib-i iddianame 
beraetine ve sebebi ahere mebni mevkuf değilse ihla-yı sebiline vicahen ve müttefikan karar verildi. 5/Mart/927
 Aza Aza Reis
 Aydın Mebusu Gaziayntab Mebusu Afyonkarahisar Mebusu
 Reşid Kılınç Ali Ali

Sıra Numarası : 9
Esas Numarası : 121/926

1926 senesi Teşrinisanisinin 2-3’üncü gecesi sabaha karşı sarhoş olarak refakatinde alüfte-gandan Melek ve 
Melahat namındaki kadınları ve Keyif Lokantası sahibi Nadir bulunduğu halde Beyoğlu’ndan otomobil ile gelerek 
kadınları gören Ayşe nam kadının hanesine bıraktıktan sonra Atikalipaşa bekçisi Mustafa tarafından takip edildiği 
zehabıyla merkum Mustafa’yı darb ve tabancasını ahz etmek maddesinden dolayı maznunun aleyh olup 9/Teşrinisani/926 
tarihinde taht-ı tevkife alınarak el-yevm mevkuf bulunan ve Heyet-i Celile-i Vekilenin 17/Teşrinisani/926 tarihli 
kararıyla mahkememize tevdi’ olunan İstanbullu turşucu Cemal hakkında icra kılınan muhakeme neticesinde:

Merkum Cemal’in 341 senesi zarfında İstanbul’da bazı gazino müste’cirlerini ölümle tehdit ve eşhas-ı malumeye 
tecavüz ve teşhir-i silahta bulunmak gibi sevabık-ı ahvâlinden dolayı mahkememizce yeni Ceza Kanunu’nun 191’inci 
maddesinin birinci fıkrasına tevfikan üç sene hapse mahkum edilerek 
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ve yeni Ceza Kanunu’nun tatbike vaz’ından istifade ederek Bozok Müddei-i Umumiliğince tahliyesi icra edildikten 
sonra salifü’z-zikr yevm-i mezkurda bekçi Mustafa’nın kendisini takip ettiğine muğber olarak nezdine davetle (Bana 
numara mı yapıyorsun) gibi elfaz istimaliyle merkumun tabancasını ahz ve kendisini yumrukla darb eylemek suretiyle 
huzur ve sükunu ihlale matuf harekâtta bulunduğu maznun-ı merkumun Cemal ile Nadir, Melahat ve Melek’in külliyen 
inkarlarına karşı müddeinin hasr-ı iddiası ve muayene rapor ve muhteviyâtı ve evrak-ı tahkikiyede mazbut olup kıraat 
olunan şahide Hadice’nin ifadesi ve maznunun sabıka-i mükerrere ashabından bulunması gibi delâil ve ihbarât-ı 
saire ile sabit olduğundan harekât-ı vakıasına tevafuk eden Kanun-ı Ceza’nın 266’ncı maddesinin birinci fıkrasında 
[Hakaret ve taarruz asker ve jandarma efradından ve 2, 3’üncü bendlerde mezkur memurlardan gayrı memurînden 
biri aleyhinde ise derecesine göre bir aydan altı aya kadar habs olunur] diye muharrer olan fıkra-i mezkure hükmüne 
tevfikan ve tarih-i tevkifinden itibaren iki ay müddetle hapsine ancak mükerrer cürm bulunmasından dolayı kanun-ı 
mezkurun 85’inci maddesinin fıkra-i mahsusası mucibince iki ayın yarısı olan bir ayın dahi zammıyla üç ay müddetle 
hapsine ve tarih-i tevkifine nazaran müddet-i mahkumiyetini ikmal eylediği anlaşılmakla sebeb-i ahere mebni mevkuf 
değilse ihla-yı sebiline vicahen ve müttefikan karar verildi. 5/Mart/1927
 Aza Aza Reis
 Aydın Mebusu Gaziayntab Mebusu Afyonkarahisar Mebusu
 Reşid Kılınç Ali Ali

Sıra Numarası : 10
Esas Numarası : 128/926

Aslen Nabluslu olup İzmir’de Karşıyaka’da Bahariye mahallesinde mukim olup 28/Kanunıevvel/926 tarihinde 
taht-ı tevkife alınan terzi Mehmed Derviş oğlu Abdulkerim, Gazzeli olup İzmir’de Karşıyaka’da Pazaroğlu sokağında 
mukim marangoz Hacı İbrahim oğlu Ömer kezalik Gazzeli olup İzmir’de Karşıyaka’da Mustafakemalpaşa caddesinde 
mukim Osman oğlu Ahmed Sabri haklarındaki evrak Müddei-i Umumilik Makam-ı Âlisinin 15/Kanunısani/927 
tarih ve 128 numaralı iddianamesiyle mahkememize tevdi’ edilmekle vicahen icra kılınan muhakemeleri neticesinde: 
Maznunlardan Sabri’nin İzmir’de mevcut Kuva-yı Askeriye hakkında malumât toplamaya çalışmakla beraber 
mukaddema Suriye Hükümetinde askeri bir vazife kabul ettiği ve terzi Abdulkerim’in de mukaddema Suriye Hükümeti 
dahilinde baytarlık vazifesine tayin ve vazife-i mezkureyi takabbül ettiğine dair bir tahrirâtın ve Arab Fırkası tavsiye 
olunduğundan bahisle İzmir’e avdetinin temini için Suriye İngiliz Mümessil-i Siyasisinin verdiği tavsiyesiyle İzmir’e 
geldiği ve üçünün yekdiğeriyle gayet sıkı ve mahrem bir vaziyette görüştüklerinin tahakkuk etmiş olması evrak 
miyanında mahfuz tarassud varakaları ve i’ta eylediği rapor muhteviyâtı gibi delâil ve berahin-i katiye ile merkumûnun 
Türkiye Cumhuriyeti tabiiyetini haiz oldukları halde âmâl-i ecnebiyeye hizmet ettikleri anlaşılmakla hareketlerine 
tevafuk eden Tabiiyet Kanunu’nun altıncı maddesine müzeyyel fıkarât mucibince kendilerinin Türkiye tabiiyetinden 
ıskatla hudud-ı millî haricine ihraçlarına müttefikan 5/Mart/927 tarihinde karar verildi. 5/Mart/927
 Aza Aza Reis
 Aydın Mebusu Gaziayntab Mebusu Afyonkarahisar Mebusu
 Reşid Kılınç Ali Ali
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Sıra Numarası : 11
Esas Numarası : 131/26

Tarafeynin iddia ve müdafaâtından ve bi’l-cümle evrak-ı davanın bi’l-etraf kıraat ve mütalaasından sonra icab-ı 
keyfiyet lede’l-müzakere Kocaeli vilayetine tabi Bağçecik nahiyesinde mukim Kesriyeli Yusuf ve Hoca Abdullah’ın 
ecnebi bir Hükümetin nam ve hesabına casuslukta bulundukları ve Kesriyeli Yusuf ’un İstanbul’da ecnebilerle temas 
ettiği ve saireye dair Bağçecik Nahiye Müdürünün Kocaeli vilayetine tastir ettiği 3/Ağustos/926 tarihli tahrirâtı üzerine 
Kesriyeli Yusuf ’un vaziyet-i umumiyesi tedkik ve hakkında takibât icra edilmekle beraber merkuma İstanbul’dan 
Manakyan imzasıyla irsal olunan mektubun muhteviyâtı ve hali dahi kendisinin casus olduğunu teyid etmiş ahvâlden 
bulunduğundan takibât ve tahkikâta İstanbul ve Kocaeli vilayetlerince germi verilerek bu babda Heyetimize tevdi’ 
olunan evrak-ı davaya ve icra kılınan muhakeme safahatına nazaran Nahiye Müdürü Şemseddin Efendi ile Kesriyeli 
Yusuf aralarında mevcut husumet ve adavetin ilcasıyla müdir-i mumaileyhin nahiye-i mezkure Belediye Reisi 
Sarışabanlı Mustafa oğlu Bayram Ali Efendi ile bi’l-müşavere Kesriyeli Yusuf ’u casus vaziyetinde göstermek ve 
nahiyeden uzaklaştırmayı taht-ı karara aldıkları ve binaen aleyh kast-ı garez ve husumetle zikr olunan Manakyan 
imzalı mektubu Nahiye Müdürünün hanesinde Müdür Şemseddin Efendi; Belediye Reisi Bayram Ali’ye yazdırarak 
İstanbul’dan postaya tevdi’ ettirdikleri maznunların inkarlarına karşı mumaileyhimâdan Bayram Ali’nin İstanbul Polis 
Müdüriyetince ahz olunan ifadesinde cürm-i vakii vazıhan ve tayian ikrar eylemesi ve mektup yazılarıyla Bayram 
Ali’nin hatt-ı desti bî-garaz ehl-i vukufun tedkikâtı neticesinde her iki yazının Bayram Ali’ye aidiyetinin tahakkuk 
etmesi ve Müdür Şemseddin Efendi’nin Nahiye Telgraf Müdürü Ömer Lütfi Bey’e tarih-i cürmden mukaddem bi’l-
müracaa Kesriyeli Yusuf ’a gelecek mektupların üzerlerinde kırmızı kalemle yapılmış işaretler görüldüğü takdirde derhal 
Hükümete getirmesini tenbih eylemesine nazaran mezkur işaretlerin kendisi tarafından yapıldığının aşikar bir şekilde 
taayyün etmesi ve nihayet mektubun tarihine müsadif 11/Teşrinisani/926 tarihinde nahiye müdürünün hanesinde 
Müdür ile Bayram Ali’nin hafiyen görüştüklerinin ifadeleri evrak-ı tahkikiyede mazbut hukuk-ı umumiye şuhûdunun 
ifadât ve beyanâtıyla anlaşılması gibi berahin ve edille-i kanuniye ile maznun-ı mumaileyhimânın Kesriyeli Yusuf ’a 
li-garazin iftira eyledikleri ve tevkif-i eşhasa sebebiyet verdikleri tahakkuk ve tebeyyün etmiş ve ahvâl-i mesrudeye 
nazaran maznunların inkarları vâhi görülmüş olduğundan hareket-i vakıalarına temas eden Kanun-ı Ceza’nın 
285’inci maddesinin [...... bu isnad kendine iftira olunan kimsenin tevkifi gibi şahsi hürriyeti tahdid eden bir halin 
hudusüne sebeb olmuş müfteri hakkında beş seneye kadar ağır hapis cezası hükm olunur.] diye nuharrer olan ikinci 
fıkrasına tevfikan tarih-i tevkifleri olan 29/Teşrinisani/926 tarihinden bi’l-itibar beşer sene müddetle ağır hapislerine 
ve fiil-i müddea bihden dolayı muhtelif tarihlerde taht-ı tevkife alınan Bağçecik nahiyesinde meskun Süleyman 
Kaptan ve Damadı İbrahim ve otelci Bahri ve Hüseyin oğlu Abdulcelil ve Kesriyeli Yusuf ’un cürm-i vakide iştirak ve 
irtibatları bulunduğuna dair şehadât ve delâil-i kanuniyeye dest-res olunamadıgından husus-ı müşteka bihden dolayı 
merkumûnun da beraetlerine vicahen ve müttefikan karar verildi. 6/Mart/927

 Aza Aza Reis
 Aydın Mebusu Kılınç Ali Afyonkarahisar Mebusu
 Reşid  Ali
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İkinci Dönem Ankara İstiklal Mahkemesi (1925-1927)

Sıra Numarası : 12
Esas Numarası : 110/926

Reis-i Cumhur Hazretlerine imzasız tehdit mektubu irsal eyledikleri iddiasıyla maznunun aleyhima Posta 
Sermüvezzii Ahmed ve muavini Halil İbrahim haklarında cereyan eden muhakeme neticesinde: Maznunların vazifeleri 
noktasından dikkat ve itinakar hareket etmeleri icab ederken etmedikleri anlaşılmış ise de ef ’al-i müddea bihaya 
mücaseretlerine dair kanaat-ı vicdaniyeyi temin eder delâil-i kanuniye bulunamadığından beraetlerine müttefikan 
karar verildi. 7/Mart/927
 Aza Aza Reis
 Rize Mebusu Gaziayntab Mebusu Afyonkarahisar Mebusu
 Ali Kılınç Ali Ali

Sıra Numarası : 13
Esas Numarası : 106/926

Müsellehan icra-yı şekavetle eşhas-ı müteaddideyi katl ve eşyalarını ahz ve gasb etmek maddesinden dolayı 
maznunun aleynima olan ve Heyet-i Vekile kararı ile mahkememize tevdi’ edilen Aydın’ın Şahnalı karyesinden şaki 
Mehmed Ali ve refiki haklarındaki evrak-ı tahkikiye ve Müddei-i Umumilik Makamının iddianamesi mütalaa ve 
tedkik olunarak icabı müzakere olundu.

7/Mart/927 tarihinden itibaren İstiklal Mahkemelerinin müddet-i kanunisinin ikmali dolayısıyla faaliyetlerine 
nihayet vermiş olduğundan işbu derdest-i rü’yet bulunan evrak-ı davanın mevkuflarıyla birlikte mahkeme-i aidesine 
li-ecli’t-tevdi’ Adliye Vekalet-i Celilesine lüzum-ı irsaline müttefikan karar verildi.
 Aza Aza Reis
 Rize Mebusu Gaziayntab Mebusu Afyonkarahisar Mebusu
 Ali Kılınç Ali Ali

Sıra Numarası : 14
Esas Numarası : 132/926

Rüşvet maddesinden dolayı maznunun aleyh olup halen gayr-ı mevkuf bulunan Malkara iskan memuru Mustafa 
hakkındaki evrak-ı tahkikiye ve Müddei-i Umumiliğin iddianamesi bi’t-tedkik mütalaa edildi. İcabı lede’l-müzakere: 
7/Mart/927 tarihinden itibaren İstiklal Mahkemelerinin müddet-i kanuniyesinin ikmali dolayısıyla faaliyetine nihayet 
vermiş olduğundan derdest-i rü’yet bulunan işbu evrakın mahkeme-i aidesine li-ecli’t-tevdi’ Adliye Vekalet-i Celilesine 
irsaline müttefikan karar verildi. 7/Mart/927
 Aza Aza Reis
 Rize Mebusu Gaziayntab Mebusu Afyonkarahisar Mebusu
 Ali Kılınç Ali Ali
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İkinci Dönem Ankara İstiklal Mahkemesi (1925-1927)

Sıra Numarası : 15
Esas Numarası : 84/926

Tavas’ın Tilkiler karyesinden Subaşı oğlu Mustafa ve rüfekasının hanelerini basarak malumu’l-miktar eşya ve 
nukûdlarını ahz ve gasb etmek maddesinden dolayı maznunun aleyhim olup tevarih-i muhtelifede taht-ı tevkife alınan 
ve Heyet-i Vekile-i Celile kararıyla mahkememize tevdi’ olunan karye-i mezkureden Kanber oğlu Bekir’in İbrahim 
ve on dört rüfekası haklarındaki evrak-ı dava ve Müddei-i Umumilik Memuriyet-i Âliyesinin iddianamesi mütalaa ve 
tedkik olunarak icabı tezekkür kılındı.

7/Mart/927 tarihinden itibaren İstiklal Mahkemelerinin müddet-i kanuniyesinin ikmali dolayısıyla faaliyetlerine 
nihayet vermiş olduğundan derdest-i rü’yet bulunan işbu evrak-ı davanın takımıyla mahkeme-i aidesine li-ecli’l-irsal 
Adliye Vekalet-i Celilesine lüzum-ı irsaline bi’l-ittifak karar verildi. 6/Mart/927
 Aza Aza Reis
 Rize Mebusu Gaziayntab Mebusu Afyonkarahisar Mebusu
 Ali Kılınç Ali Ali

Sıra Numarası : 16
Esas Numarası : 133/926

Şekavet maddesinden dolayı maznunun aleyhim olup halen firarda bulunan Çıngıllı Alo Çetesi efradından 
Andalu oğlu Mustafa ve rüfekası haklarındaki evrak-ı tahkiye tedkik ve mütalaa edildi. İcabı lede’l-müzakere: 7/
Mart/1927 tarihinden itibaren İstiklal Mahkemelerinin müddet-i kanuniyesinin ikmali dolayısıyla faaliyetine nihayet 
verilmiş olduğundan derdest-i rü’yet bulunan işbu evrakın mahkeme-i aidesine li-ecli’t-tevdi’ Adliye Vekalet-i 
Celilesine irsaline müttefikan karar verildi. 7/Mart/927
 Aza Aza Reis
 Rize Mebusu Gaziayntab Mebusu Afyonkarahisar Mebusu
 Ali Kılınç Ali Ali

Sıra Numarası : 17
Esas Numarası : 134/926

Dolandırıcılık maddesinden maznunun aleyh ve mevkuf İzmit’te mukim serseri güruhundan Nuri ve refiki 
gayr-ı mevkuf Celal hakkındaki evrak-ı tahkikiye ve Müddei-i Umumilik iddianamesi mütalaa edildi. Lede’l-müzakere 
7/Mart/927 tarihinden itibaren İstiklal Mahkemelerinin müddet-i kanuniyesinin ikmali dolayısıyla faaliyetine nihayet 
vermiş olduğundan derdest-i rü’yet bulunan işbu evrakın mahkeme-i aidesine li-ecli’t-tevdi Adliye Vekalet-i Celilesine 
irsaline müttefikan karar verildi. 6/Mart/927
 Aza Aza Reis
 Rize Mebusu Gaziayntab Mebusu Afyonkarahisar Mebusu
 Ali Kılınç Ali Ali
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İkinci Dönem Ankara İstiklal Mahkemesi (1925-1927)

Sıra Numarası : 18
Esas Numarası : 127/926

Menemen kazasına merbut Harmandalı karyesini basarak nehb ve garât ile bir kaç kişiyi cerh ve katl ve 
kendilerini derdeste şitab eden kuvve-i zabıtaya kama çekmek ve bomba atmak gibi ef ’ale tasaddide bulunmak 
maddesinden dolayı maznunun aleyhim olup Heyet-i Vekile-i Celilenin 15/Kanunıevvel/926 tarih ve 4482 numaralı 
kararıyla mahkememize tevdi’ olunan İngiliz Mehmed ve rüfeka-yı sairesi haklarındaki evrak-ı dava mütalaa olunarak 
icabı müzakere olundu.

7/Mart/927 tarihinden itibaren İstiklal Mahkemelerinin müddet-i kanuniyesinin ikmali dolayısıyla faaliyetlerine 
nihayet vermiş olduğundan derdest-i rü’yet bulunan işbu evrak-ı davanın mahkeme-i aidesine li-ecli’t-tevdi’ mevkuf 
bulunan maznunlarıyla birlikte Adliye Vekalet-i Celilesine irsaline müttefikan karar verildi. 6/Mart/927
 Aza Aza Reis
 Rize Mebusu Gaziayntab Mebusu Afyonkarahisar Mebusu
 Ali Kılınç Ali Ali

Sıra Numarası : 19
Esas Numarası : 125/926

Şekavet maddesinden dolayı maznunun aleyhim ve mevkuf Denizli-Tavas Karaağaçlı Ali ve rüfekası hakkındaki 
evrak-ı tahkikiye ve Müddei-i Umumilik iddianamesi tedkik ve mütalaa edildi. İstiklal Mahkemelerinin müddet-i 
kanuniyesi 7/Mart/927 tarihinden itibaren ikmal edilmiş olması dolayısıyla mahkememiz de faaliyetine nihayet vermiş 
olduğundan derdest-i rü’yet bulunan işbu evrakın mahkeme-i aidesine li-ecli’t-tevdi’ Adliye Vekalet-i Celilesine irsaline 
müttefikan karar verildi. 6/Mart/927
 Aza Aza Reis
 Rize Mebusu Gaziayntab Mebusu Afyonkarahisar Mebusu
 Ali Kılınç Ali Ali

Sıra Numarası : 20
Esas Numarası : 122/926

Cerh ve katl maddesinden maznunun aleyh Muşlu Ahmed hakkındaki evrak-ı tahkikiye tedkik ve mütalaa 
edildi. Bi’l-müzakere: 7/Mart/927 tarihinden itibaren İstiklal Mahkemelerinin müddet-i kanuniyelerinin ikmali 
dolayısıyla faaliyetine nihayet vermiş olduğundan işbu derdest-i rü’yet evrakın mahkeme-i aidesine tevdii hususunda 
Adliye Vekalet-i Celilesine tevdiine müttefikan karar verildi. 6/Mart/927
 Aza Aza Reis
 Rize Mebusu Gaziayntab Mebusu Afyonkarahisar Mebusu
 Ali Kılınç Ali Ali
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İkinci Dönem Ankara İstiklal Mahkemesi (1925-1927)

Sıra Numarası : 21
Esas Numarası : 119/926

İcra-yı şekavetle eşhas-ı müteaddidenin emvalini ahz etmek maddesinden dolayı maznunun aleyhim ve mevkuf 
bulunan ve Heyet-i Vekile-i Celile kararıyla mahkememize tevdi’ olunan Yenişehirli Osman oğlu Rıza ve rüfeka-yı 
sairesi haklarındaki evrak-ı tahkikiye mütalaa ve tedkik olundu.

7/Mart/927 tarihinden itibaren İstiklal Mahkemelerinin müddet-i kanuniyesinin ikmali dolayısıyla tatil-i 
faaliyet etmiş olduğundan derdest-i rü’yet bulunan işbu evrakın mevkuflarıyla birlikte mahkeme-i iadesine li-eclie’t-
tevdi’ Adliye Vekalet-i Celilesine lüzum-ı irsaline müttefikan karar verildi. 6/Mart/926
 Aza Aza Reis
 Rize Mebusu Gaziayntab Mebusu Afyonkarahisar Mebusu
 Ali Kılınç Ali Ali

Sıra Numarası : 22
Esas Numarası : 120/926

Şekavet-i müstemirre ashabından olup uzun zamandan beri Tokad ve havalisi asayişini tehdit ve birçok vaka-yı 
cinaiye ihdas ve ika’ eylemek suretiyle memleketin huzur ve sukunetini ihlal eylemek maddesinden dolayı maznunun 
aleyhim olup halen Ankara Hapishanesinde mevkuf bulunan ve Heyet-i Vekile-i Celile kararıyla mahkememize 
tevdi’ olunan Zileli Kel Bekir ve rüfeka-yı sairesi haklarındaki evrak-ı dava ve Müddei-i Umumilik Makam-ı Âlisinin 
iddianamesi mütalaa ve tedkik olunarak icabı keyfiyet lede’l-müzakere: 7/Mart/927 tarihinden itibaren İstiklal 
Mahkemelerinin müddet-i kanuniyesinin ikmali dolayısıyla faaliyetlerine nihayet vermiş olduğundan derdest-i rü’yet 
bulunan işbu evrak-ı davanın takımıyla mahkeme-i aidesine li-ecli’t-tevdi’ Adliye Vekalet-i Celilesine lüzum-ı irsaline 
müttefikan karar verildi. 6/Mart/927
 Aza Aza Reis
 Rize Mebusu Gaziayntab Mebusu Afyonkarahisar Mebusu
 Ali Kılınç Ali Ali

Sıra Numarası : 23
Esas Numarası : 90/926

Sivas havalisinde icra-yı şekavet eden ve tevarih-i muhtelifede birçok eşhası katl ve cebr ve şiddet icrasıyla 
eşya ve nukûdlarını ahz ve gasb etmek maddesinden dolayı maznunun aleyhim ve mevkuf bulunan Heyet-i Vekile-i 
Celilenin 29/Temmuz/341 tarihli kararıyla mahkememize tevdi’ olunan Sivas’ın Ekecik karyesinden şaki-i meşhur Ali 
Bey ve rüfekası haklarındaki evrak-ı dava ve Müddei-i Umumilik Makam-ı Âlisinin iddianamesi mütalaa ve tedkik 
olunarak icabı müzakere olundu: 7/Mart/927 tarihinden itibaren İstiklal Mahkemelerinin müddet-i kanuniyesinin 
ikmali dolayısıyla faaliyetlerine nihayet vermiş olduğundan halen derdest-i rü’yet bulunan işbu evrak-ı cinaiyenin 
takımıyla mahkeme-i aidesine tevdi’ olunmak üzere mevkuflarıyla birlikte Adliye Vekalet-i Celilesine lüzum-ı irsaline 
bi’l-ittifak karar verildi. 6/Mart/927
 Aza Aza Reis
 Rize Mebusu Gaziayntab Mebusu Afyonkarahisar Mebusu
 Ali Kılınç Ali Ali
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İkinci Dönem Ankara İstiklal Mahkemesi (1925-1927)

Sıra Numarası : 24
Esas Numarası : 94/926

İcra-yı şekavetle eşhas-ı müteaddidenin emvalini ahz ve gasb etmek maddesinden dolayı maznunun aleyhim 
olup halen mevkuf bulunan ve Heyet-i Vekile-i Celile kararıyla mahkememize tevdi’ olunan Nazilli’nin Bereketli 
karyesinden Mustafa Ali’nin Abdullah ve rüfeka-yı saireleri hakkındaki evrak-ı tahkikiye ve Müddei-i Umumilik 
makamının iddianamesi mütalaa ve tedkik olunarak icabı bi’l-müzakere: 7/Mart/927 tarihinden itibaren İstiklal 
Mahkemelerinin müddet-i kanuniyesinin ikmali dolayısıyla faaliyetine nihayet verilmiş olduğundan derdest-i rü’yet 
bulunan işbu evrak-ı davanın takımıyla ve mevkuflarıyla birlikte mahkeme-i aidesine li-ecli’t-tevdi’ Adliye Vekalet-i 
Celilesi irsaline müttefikan karar verildi. 6/Mart/927
 Aza Aza Reis
 Aydın Mebusu Gaziayntab Mebusu Afyonkarahisar Mebusu
 Reşid Kılınç Ali Ali

Sıra Numarası : 25
Esas Numarası : 3/927

Şekavet maddesinden maznunun aleyh olup el-yevm vadi-i firarda bulunan Burusa’dan Derebeyi Kemal ve 
rüfekası hakkındaki evrak-ı tahkikiye ve Müddei-i Umumilik iddianamesi mütalaa ve tedkik edilerek icabı müzakere 
olundu. 7/Mart/927 tarihinden itibaren İstiklal Mahkemelerinin müddet-i kanuniyesinin ikmali dolayısıyla faaliyetine 
nihayet vermiş olduğundan derdest-i rü’yet bulunan işbu evrakın mahkeme-i aidesine li-ecli’t-tevdi’ Adliye Vekalet-i 
Celilesine irsaline müttefikan karar verildi. 6/Mart/927
 Aza Aza Reis
 Rize Mebusu Gaziayntab Mebusu Afyonkarahisar Mebusu
 Ali Kılınç Ali Ali

Sıra Numarası : 26
Esas Numarası : 1/927

Casusluktan dolayı maznunun aleyh olup mevkuf bulunan Iğdır kazasının Ortakend karyesinden Ömer oğlu 
Resul hakkındaki evrak-ı tahkikiye ve Müddei-i Umumilik iddianamesi mütalaa ve tedkik olunarak icabı müzakere 
olundu: 7/Mart/927 tarihinden itibaren İstiklal Mahkemelerinin müddet-i kanuniyesinin ikmali dolayısıyla faaliyetine 
nihayet vermiş olduğundan derdest-i rü’yet bulunan işbu evrakın mevkufuyla birlikte mahkeme-i aidesine li-ecli’t-
tevdi’ Adliye Vekalet-i Celilesine irsaline müttefikan karar verildi. 6/Mart/927
 Aza Aza Reis
 Rize Mebusu Gaziayntab Mebusu Afyonkarahisar Mebusu
 Ali Kılınç Ali Ali
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İkinci Dönem Ankara İstiklal Mahkemesi (1925-1927)

Sıra Numarası : 27
Esas Numarası :

Ahmed Fuad oğlu Nuri’nin mahkememize yeni Ceza Kanunu’ndan istifade ettiğinden bahisle vaki’ olan 
müracaatı üzerine haklarındaki karar ile muhakeme zabıtları tedkik edildi. Mahkumun ef ’al-i cürmiyesi yeni Ceza 
kanunu’nun 155’inci maddesine tevafuk etmekte bulunmasına binaen madde-i mezkura mucibince iki ay müddetle 
hapsine ve tarih-i tevkifine nazaran müddet-i mahkumesini ikmal eylemiş olduğundan tahliyesine müttefikan karar 
verildi. 5/Mart/927
 Aza Aza Reis
 Rize Mebusu Gaziayntab Mebusu Afyonkarahisar Mebusu
 Ali Kılınç Ali Ali

Sıra Numarası : 28
Esas Numarası :

Dini siyasete alet ittihaz ederek Anadolu’daki Millî Hükümeti ıskat ile milleti düşman işaretleriyle hareket 
eden Hilafet makamına rabt etmek maksadıyla teesüs eden bi’l-ahire Şark’ta zuhur eden isyandan bi’l-istifade 
harekât-ı isyaniyeyi bütün memlekete teşmil etmek için sarf-ı faaliyet eden Cemiyet-i Salahiyeye ait dava dosyasıyla 
maznunen muhakemeleri icra kılınan eşhasın haklarında muhtelif cezalar verilmiş ise de bunlardan bazılarının 
Cemiyet-i Salahiyenin faal bir uzuvları oldukları gibi diğerlerinin yalnız cemiyet-i mezkura intisab ettikleri ve ef ’al-i 
cürmiyeleri haklarında cereyan eden muhakeme zabıtlarından anlaşılmakla eşhas-ı mezkurenin derece-i intisablarına 
ve faaliyetlerine göre bunlardan Hürriyet ve İtilaf erkanından Hoca Rasim Avni, sabık Merkez Kumandanlarından 
Safvet, Harbiye Nezareti Müsteşarı Behzad, İzmit’ten Gürcü Süleyman Sırrı, Emirganlı Sakallı Kemal, Mülkiye 
Müfettişlerinden Radi, Yüzbaşı İsmail Hakkı, Kiraz Hamdi’nin damadı Mülazım Rüşdi’nin hareketleri Cemiyet-i 
Salahiyeye intisabdan ibaret olmayıp aynı zamanda faaliyet-i hiyanetkarenede bulundukları ve devletin idare-i 
hazırasını ve emniyeti ihlal edebilecek harekete halkı teşvik eyledikleri ve hareket-i vakıaları yeni Ceza Kanunu’nun 
163’üncü maddesine tevafuk etmekte bulunmasına ve madde-i mezkurenin ihtiva eylediği cezanın muvakkat ağır hapis 
olmasına nazaran istifadelerine imkan bulunamadığından haklarında verilen kürek cezasının yeni kanunun 588’inci 
maddesi mucibince hapse tahviliyle infazına ve İstinye Muhtarı Rıza, Vehbi zade Fuad, Çerkeşli Yüzbaşı Ahmed, 
Şeyhü’l-islam Hüseyin Hüsni mahdumu Rüşdi Molla, Yozgadlı Nuri, Kasımpaşa’da Bahriye taşçılarından Sadeddin, 
Aşkale Telgraf Müdürü Raşid, Kiraz Hamdi’nin kayınbiraderi Emin, sabık Hürriyet ve İtilaf Fırkası azasından Kör 
Safvet, Ziraat Bankası ihsaiyât memuru İskender Fahri, Mağnisa Türk Ocağı Reisi Said Ali’nin ef ’al ve hareketleri 
Cemiyet-i Salahiyeye girmekten ibaret olmakla yeni Ceza Kanunu’nun 313’üncü maddesinin fıkra-i mahsusasına 
tevfikan birer ay müddetle hapisleriyle kendilerinden onar lira ceza-yı nakdinin ahzına ve mahkum-ı merkumûnun 
tarih-i tevkiflerine nazaran ikmal-i müddet eylemiş olmakla tahliyelerine müttefikan karar verildi. 5/Mart/927
 Aza Aza Reis
 Rize Mebusu Gaziayntab Mebusu Afyonkarahisar Mebusu
 Ali Kılınç Ali Ali
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İkinci Dönem Ankara İstiklal Mahkemesi (1925-1927)

Sıra Numarası : 29
Esas Numarası :

3/Mayıs/341 tarih ve 3/14 numaralı karara zeyldir.
Beykoz Terakkiperver Fırkası Reisi iken mıntıkasında yapılan propaganda dolayısıyla Salih Paşo ve rüfekasının 

muhakemesine dahil-i dava edilerek netice-i muhakemede beş sene kürek cezasına mahkum edilen müsted’i Nuri’nin 
ef ’al-i cürmiyesi yeni Ceza Kanunu’nun ikinci ve Tatbikât Kanunu’nun on yedinci maddesinin dördüncü fıkrası 
mucibince tedkik edilerek hareketi Ceza Kanunu’nun yüz elli beşinci maddesine tevafuk etmekte bulunmasına binaen 
ve madde-i mezkurenin [Geçen maddelerde yazılı olan ahvâl haricinde memleketin emniyetine tehlike iras edecek 
surette neşriyât ve telkinâtta bulunanlar …... iki aydan iki seneye kadar habs olunur] diye muharrer fıkrası mucibince 
tarih-i tevkifinden itibaren iki ay müddetle hapsine ve müddet-i mahkumesini ikmal eylemiş bulunduğundan 
tahliyesine müttefikan karar verildi. 6/Mart/927
 Aza Aza Reis
 Rize Mebusu Gaziayntab Mebusu Afyonkarahisar Mebusu
 Ali Kılınç Ali Ali

Sıra Numarası : 30
Esas Numarası : 60

Kürek cezalarına mahkum bulunan Eyüblü Arab Halid ve refiki Laz Osman’ı Bozok Vilayeti Hapishanesine 
sevk ederken firarına sebebiyet verdiğinden dolayı üç sene hapse mahkum edilen el-yevm Ankara Hapishanesinde 
mevkuf bulunan Raif oğlu Bahaeddin Çavuş’un ef ’al-i cürmiyesi yeni Ceza Kanunu’nun ikinci ve Tatbikât Kanunu’nun 
17’nci maddesinin dördüncü fıkrası mucibince tedkik edilerek hareketi yeni Ceza Kanunu’nun 303’üncü maddesinin 
[Firar maddesi memurun kayıtsızlık veya tedbirsizliğinden neşet etmiş ise memur hakkında üç aydan iki seneye kadar 
hapis cezası verilir.] diye muharrer fıkrasına tevafuk etmekte bulunmasına madde-i mezkure mucibince üç ay müddetle 
hapsine ve tarih-i tevkifine nazaran müddet-i mahkumesini ikmal eylemiş bulunduğundan tahliyesine müttefikan 
karar verildi. 6/Mart/927
 Aza Aza Reis
 Rize Mebusu Gaziayntab Mebusu Afyonkarahisar Mebusu
 Ali Kılınç Ali Ali
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İkinci Dönem Ankara İstiklal Mahkemesi (1925-1927)

Sıra Numarası : 31
Esas Numarası :

33 numaralı karara zeyldir.
Öteden beri idare-i hazıra aleyhinde bulundukları ve hadisât-ı ahireden bi’l-istifade tahrikât ve teşvikât icrasıyla 

ifsadâta devam ve ahali arasında nifak tevlidi gayesiyle dini alet eylediklerinden dolayı 12/Mayıs/341 tarihinde icra 
kılınan muhakemeleri neticesinde mahkum edilip el-yevm İzmir Hapishanesinde mevkuf bulunan Menemen Belediye 
Reis-i sabıkı Süleyman Sırrı ve Erzurumlu Ziya haklarında verilen karar hülasasında zühulen muaddel 55’inci maddesi 
mucibince on beşer sene müddetle küreğe kayd edilmiş ise de muhakeme zabıtnamesiyle bu husustaki tefhime esas olan 
evrak tedkik edilerek mahkumların tarih-i ika’-ı cürmde mer’i ve lehlerine bulunan eski kanunun 55’inci maddesinin 
[Müsellehan isyan ettirmek üzere tahrik edip de maksadı olan kaziye-i isyan fiile çıkarsa idam ve madde-i isyaniyenin 
icrasına başlanmış olursa ol kimse on seneden ekall olmamak üzere muvakkat kale-bendlik cezasıyla mücazât olunur] 
diye muharrer fıkrasına tevfikan on beşer sene müddetle kale-bend edilmelerine karar verilmiş olduğu anlaşılmasına 
binaen yeni Ceza Kanunu’nun 588’inci maddesinin [Hususi kanunlarda müstakilen mevzu’ olan veya bu kanunun 
mer’iyete girdiği tarihte katileşmiş bulunan cezalardan müddetçe muadil olmak üzere kürek cezaları hapis ve kale-
bendlik cezaları nefy suretiyle infaz olunur] diye muharrer fıkrası mucibince haklarında kale-bendlik cezasının nefye 
tahviline ve nefy cezalarının Burdur’da ikmaline müttefikan karar verildi. 6/Mart/927
 Aza Aza Reis
 Rize Mebusu Gaziayntab Mebusu Afyonkarahisar Mebusu
 Ali Kılınç Ali Ali
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İkinci Dönem Ankara İstiklal Mahkemesi (1925-1927)

1927 senesine ait işbu karar defteri yirmi dört sayfa ve otuz bir karardan ibaret olduğu tasdik olunur. 7/Mart/927

 Mühür
 Ali





Ekler
İkinci Dönem Ankara İstiklal Mahkemesi ile İlgili 
Bazı Belgeler
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16 Nisan 1925 Tarihli Hakimiyet-i Milliye gazetesi 
"Terakkiperver Cumhuriyet Fırkasına Dair" Haber
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İkinci Dönem Ankara İstiklal Mahkemesi (1925-1927)

26 Haziran 1925 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi 
"Ankara İstiklal Mahkemesinde Târikat-ı Salahiye Mensubîninin Muhakemesi"ne Dair Haber
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28 Mayıs 1925 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi 
"Ankara İstiklal Mahkemesinde Gizli Cemiyet Mensuplarının Muhakemesi"ne Dair Haber
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İkinci Dönem Ankara İstiklal Mahkemesi (1925-1927)

29 Temmuz 1925 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi 
"Ankara İstiklal Mahkemesinde Lütfi Fikri'nin Muhakemesi 

Maznunun Kendi Vaziyeti Hakkında Anlattıkları"na Dair Haber
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Terakkiperver Fırkasına Dahil Olduğu İçin Yedi Seneye Mahkum Olduğunu Düşünen 
Dersaadetli Ali Pehlivan’ın Eniştesine Vaziyetinin ve Ailesinin Perişan Olduğunu ve Kılınç Ali 

Bey’den Kendisine Merhamet Buyurmasını Dilediği Mektup (Birinci Sayfa)
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İkinci Dönem Ankara İstiklal Mahkemesi (1925-1927)

Terakkiperver Fırkasına Dahil Olduğu İçin Yedi Seneye Mahkum Olduğunu Düşünen 
Dersaadetli Ali Pehlivan’ın Eniştesine Vaziyetinin ve Ailesinin Perişan Olduğunu ve Kılınç Ali 

Bey’den Kendisine Merhamet Buyurmasını Dilediği Mektup (İkinci Sayfa)
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İstanbul Hapishane-i Umumisinden Selanikli Ali oğlu Halim’in 
Reis-i Cumhura Yazdığı Af Mektubu
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İkinci Dönem Ankara İstiklal Mahkemesi (1925-1927)

Ankara Valisi Tarafından Ankara İstiklal Mahkemesi Müddei-i Umumiliğine Yazdığı; 
İskilibli Atıf Hoca ve Babaeski Eski Müftüsü Ali Rıza’nın 3-4/02/1926 Tarihinde 

İstasyon Caddesinde Taşhan Önündeki Meydanlıkta İdam Edildiğine Dair Tabib Raporu
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Merkez Hükümet Tabibi Tarafından Polis Müdüriyetine İskilibli Atıf Hoca ve Babaeski Eski 
Müftüsü Ali Rıza’nın Asılarak İdam Edildikleri ve Vefat Ettiklerine Dair Rapora Ait Yazı
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İkinci Dönem Ankara İstiklal Mahkemesi (1925-1927)

İskilibli Mehmet Atıf Hoca’nın Dersiâm Olduğunu Gösterir Vesikasıdır.
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Babaeski Eski Müftüsü Ali Rıza Bey’in Mahkemede Verdiği İfadenin Bir Sayfalık Örneğidir.
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İkinci Dönem Ankara İstiklal Mahkemesi (1925-1927)

Erzincan Mebusu Sabit Bey Tarafından Reis-i Cumhur Gazi Mustafa Kemal Paşa'ya 
İzmir Suikastı ile İlgili Alakasının Olmadığını Anlattığı Mektup
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Reis-i Cumhur Hazretlerine Suikast ve Taklibi Hükümet Maddesinden Dolayı 
Ankara Mebusu Ali Fuad Paşa'nın Maznun Sıfatıyla Alınan İfadesinin İki Sayfalık Örneği
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İkinci Dönem Ankara İstiklal Mahkemesi (1925-1927)

Reis-i Cumhur Gazi Mustafa Kemal Paşa'ya Suikast ve Taklib-i Hükümet Maddesinden 
Kazım Karabekir Paşa'nın Maznun Sıfatıyla Alınan İfadesinin Bir Sayfalık Örneği
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Doktor Nazım’ın İdam Edilmeden Önce Bıraktığı Vasiyetinin sureti
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İkinci Dönem Ankara İstiklal Mahkemesi (1925-1927)

27 Ağustos 1926 Tarihli Yazıda Maliye Eski Nazırı Cavid, Doktor Nazım, Katib Nail, 
Ardahan Eski Mebusu Hilmi'nin Salben İdam Edildiklerini Gösterir Belgenin sureti
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İzmir Suikastı Davasından İdama Mahkum Edilen Kocaeli Mebusu Ahmed Şükri Bey’in 
Reis-i Cumhur Gazi Mustafa Kemal Paşa'ya Yazmış Olduğu Mektup



413

İkinci Dönem Ankara İstiklal Mahkemesi (1925-1927)

İzmir Suikastıyla Alakası Görülen 
Ankara Eski Valisi Abdulkadir'e Ait Fotoğraf
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28 Temmuz 1926 - Kara Kemal'in Başında Kalan Kurşun ile İlgili 
İstanbul Müddei-i Umumiliğine Yazılan Doktor Raporu

Kara Kemal'in Kafatasını Gösterir Grafik ve Kurşunun Başında Kaldığı Yeri Gösteren Film
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İkinci Dönem Ankara İstiklal Mahkemesi (1925-1927)

Terakkiperver Cumhuriyet Fırkasına Ait Hüviyet Varakası Ön Yüzü

Terakkiperver Cumhuriyet Fırkasına Ait Hüviyet Varakası Arka Yüzü
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı

Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası Beyanname ve Programının Kapak Sayfası
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İkinci Dönem Ankara İstiklal Mahkemesi (1925-1927)

Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası Beyanname ve Programının İçerik Sayfası
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Şeyh Sunusi Tarafından Şehzade Mehmed Selim Efendi'ye Hitaben Yazılan 
Mektubun Tercümesi
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