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BÎRÎNCİ CELSE 
Açılma saati : 2,50 sonra 

REİS — Reısisani Doktor Adnan Beyefendi 

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

REİS — Celseyi açıyorum. Zaptı .sabık oku
nacak. 

1. — ZAPTI SABIK HULÂSASI 

(Zaptı sabık hulâsası okundu.) 

Birinci Celse 

Adnan Beyefendinin tahtı Kiyasetlerinde sa
at üçte bilinikat zaptı sabık hulâsası kıraat ve 
aynen kabul olundu. Kars Kongresi hakkında 
Hükümetten izahat alınmak üzere akdi talebolu-
nan eelsei hafiye teklifi kabul edilerek Amasya 
Mebusu Asım, Siird Mebusu Salih, Kırşehir Me
busu Sadık, Ergani Mebusu Sırrı beylere mezu
niyet itası tensip kılındı. 

Yozgad Mebusu Süleyman Sırrı Beyin, cep
hede hidematı vataniyede bulunmak üzere azi
metine müsaade edildi. 

Hiyaneti vataniye ile mahkûm Alabıyıkoğlu 
Ali, Bozkır'lı Mehmed, Abdullah haklarındaki 
Adliye Encümeni mazbataları kabul olunarak 
teneffüs için celse tatil olundu. 

(İkinci celse hafidir.) 

Reisisani Kâtip Kâtip 
Dr. Adnan M. Ragıb Atıf 

REİS — Zaptı sabık hakkında söz istiyen 
var mı? Kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın. 
Zaptı sabık kabul edildi. 

Arkadaşlardan Siird Mebusu Hacı Nuri 
Efendi ordunun muzafferiyeti için bir dua okun
masını teklif ediyor. (Pek muvafık sesleri) 

TÜNALI HİLMİ B. (Bolu) — Gece, gündüz 
herkes zafer duasiyle meşguldür. Rica ederim 
suiistimal edilmesin efendim. (Suiistimal falan 
yoktur. Dua da suiistimal olur mu? sesleri) 
(Hoca Vehbi Efendi tarafından dua edildi.) 

TUNALI HİLMİ B. (Devamla) — Badema 

gazamız devam ettiği müddetçe celselerimiz dua 
ile küşadedilsin. 

REİS — Efendim, bir de tebrik telgrafı var
dır. İsterseniz okunsun. (Hacet yok, sesleri) Ne
relerden olduğunu okumak ister mi? (Hayır, ha
yır, sadaları) 

3. — MUHTELİF EVRAK 

1. — Mücadelei Miliiyede sebat edilmesine 
dair muhtelif yerlerden mevrut telgraflar 

REİS — Mücadelei Miliiyede sebata dair mev
rut telgraflar vardır. Bolu Müdafaai Milliyesin-
den, Elâzığ Müdafaai Hukuk Riyasetinden, Ka
ramürsel Miting Heyetinden ve sair mahallerden 
mevrut telgraflar vardır. (Cevapları yazılsın, 
sesleri) 

2. — AZAYI KİRAM MUAMELÂTI 

/. — Mebuslardan bâzılarına izin verilmesine 
dair Divanı Riyaset Kararı 

REİS — Efendim, Divanı Riyasetçe İzmir 
Mebusu Hacı Süleyman Efendinin bir malı, Si-
nob Mebusu Abdullah. Efendinin üç mah mezuni
yetleri tensibcdilmi.ş olmakla reyi âlinize vaz'edi
yorum. 

İzmir Mebusu Hacı Süleyman Efendinin bir 
malı mezuniyetini kabul edenler lütfen el kaldır
sın. Kabul edildi. 

Sinob Mebusu Abdullah Efendinin üç mah 
mezuniyetini kabul edenler lütfen el kaldırsın. 
Kabul edilmiştir. 

4. — MAZBATALAR 

.1. — Hiyaneti vataniyeden mahkûm I/asan-
oğlu Kör Abdıdlah ve rüfekası hakkındaki ev
rakı hükmiyenin gönderildiğine dair Adliye Ve-

• hâleü tezkeresi ve Adliye Enenmeni mazbatası 
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REİS — Hiyaneti vataniye ile mahkûm Boz

kır 'h Kör Abdullah ve rüfekası hakkındaki Ad
liye Encümeni mazbatası okunacak : 

Adliye Encümeni mazbatası 
Hiyaneti vataniyeden dolayı maznununaley-

him olan eşhastan Bozkır'ın Kart karyesinden 
Hasanoğlu Kör Abdullah'ın idamına ve Hatib-
oğlu, namı diğer Durmuşoğlıı Ali Hoca ve Ab-
durrahman oğlu Molla Mehmed'in fer'an zinıet
hal olmalarından dolayı müebbeden küreğe ko
nulmalarına ve Velioğlu Abdullah'ın mâfüvi-
yet ve Hacı Ali ve Hasan Hüseyinoğlu Ahmed 
veHancı Lûtfi'nin beraetlerine dair Konya Bi
dayet Mahkemesinden sâdır olan 16 Mart 1337 
tarihli ve 305 numaralı ilâm ve evrakı mütefer-
riası encümenimizce tetkik ve mütalâa ve icabı 
müzakere olundu. 

Mahkûmun aleyhten Kör Abdullah'ın kart 
karyesine gelen iki firari ile Bozkır'a gittiği ve 
usatın Bozkır Kaymakamı olarak tâyin eyle
dikleri Oumralı'nm Kâmil'i odasına kabul ve Sa-
rıoğlan karyesine müsellehan eşkiya sevk etti
ğinden üç, dört gün sonra kaymakam Timur 
Asaf Beyin şahadeti ve şube reisi ile jandarma 
kumandanının gaybubetleri vâki olduğu ve Sey
dişehir kazasına beş yüz kişi ile geliyorum, diye 
telgraf name keşide ettiği ve kuvayı tedibiyeye 
karşı cepheye usat namına asker sevk eylediği 
ve Bozkır kazasında Kuvayı Millîyeye mensubo-
lan zevatın idam olunmaları hakkında teşvikat-
ta bulunduğu ve usat tarafından Konya'ya va
li olarak getirilen Mustafa Remzi'nin tâyini hak
kında emir verdiği ve Bozkır Hükümetinin usat 
tarafından işgalini mütaakıp jandarma kuman
danlığını deruhde ederek benim emrime t abisi
niz, diye birtakım eşhası hapis ve berayı idam 
ormana sevk ettiğinden, sonra bunlardan dör
dünün katledildiği ve akibi vakada firar ile 
köy içinde derdest olunduğu ve kendisine ba
zen Çerçi Hoca ve bazen Muhacir Musa ismi ve
rerek tebdili kıyafet eylediği ve birinci Konya 
îhâdisei zailesinde usatın başında kolordu ku
mandanlığı vazifesini ifa ettiği sabit olmasından 
nâşi müebbet kürek cezasına mahkûm iken affe
dildiği hakkındaki şuhudu müçtemianm şahade
tinden mütehassıl kanaati vicdaniye ve takdi-
riyeye müsteniden mahkemei bidayetin Hiyane
ti Vataniye Kanununun ikinci maddesinin bi
rinci fıkrasına tevfikan şaiben idamına dair olan 
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hükmü delâili kanuniyeye müstenidolduğu ka
naati hâsıl, ancak delâilin takdiri bu bapta ka
naat husulü her fert için ayrı ayrı tecelli edecek 
bir keyfiyet olmasına binaen hükmü mezkûrun 
Heyeti Umumiyece bittetkik neticesine göre bir 
karar itası lâzınıgeleceği gibi diğer nıahkûmau 
Ali ve Molla Mehmed 'in de birlikte cepheye usat 
sevk ve vebâzı eşhas kaydübend eylemek gibi 
merkum Kör Abdullah'ın fiilinde fer'an zinıet
hal olduklarına dair keza berveçihi muharrer 
delâili kanuniye mevcudolup ancak kanunu ce
zanın fer'an zinıethal olanlara dair bulunan kırk 
beşinci maddesi münderecatında idam cezasına 
lâyik olan fiili aslide fer'an zinıethal olanların 
cezası on seneden aşağı olmamak üzere muvakkat 
kürek cezası iken merkumanm müebbet küreğe 
mahkûmiyetlerine karar verilmesi muvafık gö
rülememiş, binaenaleyh delâilin kifayetinin takdi
riyle on sene ile on beş sene arasında mütehavvil 
bulunan cezanın tâyini miktarında Heyeti Umu
miyece icra kılınacak tetkikata ve takdirata 
vabeste bulunmuş olduğundan ilâmı mezkûrun 
tasdik veya hükmün tenzili Heyeti Umumiyeye 
teklif olunur. 

Reis Mazbata Muharriri 
Eskişehir Sinob 

Abdullah. Azmi Mehmed Şevket 
Kâtip Âza Âza 

Kângırı Sinob Konya 
Neşet Musa kâzım 

Âza Âza 
Konya Niğde 

REİS — Efendim söz vermeden usulü müza
kereye ait bir şey arz edeyim. 

Şimdiye kadar okuduğumuz Adliye Encü
meni mazbataları içinde bu şekilde bir mazbata 
okunmadı. Hepsini ya tasdik ediyorlar veya 
hükmü refediyorlardı. Halbuki bu mazbatada Ad
liye Encümeni hükmü tasdik için Heyeti Umu
miyeye bırakıyor. 

VEHBÎ B. (Karesi) — Bendeniz de buna 
arz edecektim. Makamı Riyaset teşrih buyur
dular. 

HAMDİ NAMIK B. (İzmit) — Efendim, şim
di okunan mazbatai hükmiyede isimleri okunan 
eşhas muhtelif ceraim irtikâbetmiş bilhassa Boz
kır hâdisesinde kaymakamla rüfekasmın derile
rini yüzmek suretiyle bir tarzı fecide şehid et
tikleri halde bilmiyorum nasıl bir düşünce- ile 
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Adliye Encümeni buna sarih ve katı bir hüküm 
vermemiştir. Bidayet mahkemesinin verdiği mü
ebbet kürek cezası bendenizce doğru değildir. 
Bunların idamları icabeder. Ve o vakitte ben
deniz bir takrir vermiştim. Bunların idamlariy-
le beraber perişan edilen ailelere bunların emva
linden tazminat itasmı teklif etmiştim. Ona 
mukabil Bidayet mahkemesi yalnız kürek ceza-
siyle iktifa ediyor. Bizim Adliye Encümeni de 
minelgaraib bunlar hakkında hiçbir hükmü katî 
vermiyor. Heyeti Celilenize arz ediyorum. Bun
lar kaatil, cani adamlardır. Binaenaleyh idamları 
icabeder. 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahib) 
Efendim Adliye Encümeniniz Meclisi Âlinin 
müşaviri hukuku ve adlisi demektir. Bendeniz 
yeni encümene tâyin edildim. Bu encümende bu
lunmadım. Bu mazbatai külliyelerde bulunma
dım. Mütalâalarını söylemek mecburiyetindedir
ler. Encümen tetkik etmiş olduğu bir şeyin neti
cesini arz eder, hüküm Heyeti Aliyenizindir. De-
lâil bu hükmü müeyyittir, değildir, dememiştir. 
Müeyyit değildir, demek icabedecektir. Vakit ge
çirmekten ise bunu encümene iade edelim. Encü
men mütalâasını söylesin. Hüküm Heyeti Aliye
nizindir. Ya tasdiki desin veyahut demesin. Bu
nun hakkında münakaşadan ziyade encümene ia
de edelim. 

HAKKI HAMÎ B. (Sinob) — Efendim, en
cümenin bir defa reisi ve kâtibi yoktur. Encü
menin mazbata muharriri ve sairesi yoktur. Ancak 
bendeniz encümende bulunmak itibariyle, bu me
sele hakkında encümenin kanaatinin ne merkezde 
olduğunu biliyorum. Ancak bir defa idam ceza
sının muvafık olduğunu ve sonra da fer'an zi-
methal olduğuna nazaran müebbet kürek değil 
on seneden aşağı olmamak üzere muvakkat kürek 
cezası itası ve esbabı müşeddide varsa on beş se
neye kadar hükmedilmesi hususunun tâyinini He
yeti Celilenize bırakıyor. îdam cezasında fil
hakika encümenin, kararı mahkemenin verdiği 
kararın icabeti merkezindedir. Fakat tabiî tas
dik Heyeti Aliyenize aittir. Bu noktayı encümen 
bu tarzda bırakmıştır. Sebebini de arz edeyim: 
Şimdiye kadar encümenin Heyeti Aliyenize arz 
etmiş olduğu birçok kararlarda encümene ademii-
timadı andırır mahiyette birtakım sözler söylen
di. Onun için encümen şimdi bu tarzda mazbata 
yazmaya mecbur oldu. (Gürültüler) Müsaade 
buyuran. Encümen Reisi ve mazbatayı yazan 
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mazbata muharriri burada olsaydı bittabi daha 
güzel söylerlerdi. Hakikaten encümenin kararı ka
tinin tasdikini Heyeti Celilenize terk etmekten 
maksadı bu olduğunu söylerdi. Bendeniz en
cümenin şeysini söylüyorum. îdam kararının 
muvafık olduğunu ve sonra verilen müebbet kü
reğin, mahkûm fer'an zimethal olduğundan doğ
ru olmadığını cürmüne nazaran muvakkat kürek 
cezası verilmek lâzımgeldiğini ve bunun on sene
den on beş seneye kadar derecesinin tâyini Heye
ti Celilenize aidolduğunu ve encümenin karariy-
le Heyeti Celile mukayyedolmadığı cihetle bu 
hükmün ref'i ve tadilinde heyetin muhtar oldu
ğunu encümen Heyeti Aliyenize arz eder. 

BÎR MEBUS BEY — Encümen istiskal gör-
dise istifa etsin. 

HAKKI HAMİ B. (Sinob) — Maksat bun
dan ibaretir. 

REİS — Encümence böyle tasavvur edilmiş 
ise de karar Heyeti Umunıiyenin hakkıdır. Hak
kı Hami Beyin beyanından şu anlaşılıyor ki; En
cümen mazbatanın tarzı tahririni değiştirmiştir. 
Yani böyle kabul edilmiştir, diyecek yerde; böy
le tasavvur edilmiş ise de kararı katî Heyeti Umu
nıiyenin reyine menuttur, şeklinde yazmıştır. Yal
nız ikinci meselede müebbet kürek cezasının mu
vakkat küreğe tahvili muvafık olduğunu söylü
yor. Yalnız miktarı cezanın tâyinini Heyeti Umu-
miyenize arz ediyor. (Hayır, sesleri) 

MUSA KÂZIM Ef. (Konya) — Mazbatada 
her ikisinin hakkındaki encümenin kanaati tama--
miylo arz edilmiştir. Yalnız tâyini müddet hak
kındaki hükmü Meclisi Âliye bırakmıştır. 

VEHBİ B. (Karesi) — Encümen noktai na
zarını katî olarak bildirir. Heyeti Umumiye ister 
kabul eder, ister kabul etmez. Fakat burada ka
tî bir noktai nazar yoktur. Aynı zamanda encü
menin mazbata muharriri ve encümenin reisi ve 
sairesi yoktur. Bu evrakı encümene iade edelim, 
hem intihap yapsınlar ve hem de katî kanaatleri
ni bildirsinler. Bu idam meselesidir. 

REÎS — Emendim, encümene iadesi hakkın
da teklif vukubuluyor. Reyi âlinize arz edeceğim. 

Adliye Encümeni mazbatasının iadesini kabul 
edenler lütfen ellerini kaldırsın. Kabul edilmiş
tir. 

2. — Hıyaneti vataniyeden mahkûm Ermeni 
papazı Ohannes hakkındaki evrakt hükmiyenin 
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göîiderildiğine dair Adliye Vekâleti tezkeresi ve j 
Adliye Encümeni mazbatası I 

REÎS — Ermeni papazı Ohannes hakkında 
Adliye Encümeni mazbatası vardır. 

Adliye Encümeni mazbatası 
Hiyaneti vataniyeden dolayı maznununaleyh 

olan Ermeni papazı Ohannes'in üç sene küreğe 
konmasına dair Nevşehir Bidayet Mahkemesin
den sâdır olan 21 Mayıs 1337 tarihli 90 numara
lı ilâm ve evrakı müteferriası encümenimizce tet
kik ve mütalâa olundu. 

Hükmü mezkûr usul ve Kanununa muvafık 
esbabı mucibeye müstenidolmakla tasdiki ten-
sibolunarak Heyeti Umumiyeye tevdi olunur. 

Reis Mazbata Muharriri 
Eskişehir Sinob 

Abdullah Azmi Şevket 
Kâtip 

Kângırı 
Neşed Nâzım 

Âza 
Konya 

Musa Kâziın 

Âza 
Konya 
Refik 
Âza 

Niğde 
Muhalifim 

Âza 
Biga 

Hamid 
Âza 

Sinob 
Hakkı Hami 

Mustafa Hilmi I 

Fıkrai hükmiye 
îeabı madde bittezekkür muhtelif eşhas ile 

hiyni ihtilâtmda sizin Hükümetiniz Hükümet I 
değil kırtasiye Hükümetidir, kanunlarınız zu
lüm kanunudur, Hükümetiniz ölmüştür. Cansız 
kansız mahvolmuş bir Hükümeti muvakkatenin 
yalan ajanlarına ve sözlerine mi itimadediyor-
sunuz? Diyerek halkı adcnıiitaata tahrik ede- I 
rek kavlen hiyaneti vataniyede bulunmak cür-
münden dolayı maznununaleyh olan Nevşehir 
kasabasından Katolik Reisi Ruhanisi Ohannes 
Efendi hakkında'Nevşehir kazası Bidayet Mah
kemesi Ceza Dairesince vicahen ve muvakkaten I 
icra kılman mahkemei aleniye neticesinde : Maz-, 
nununaleyh merkum Ohannes Efendinin Ezmi-
nei muhtelifede ve muhtelif eşhas ile hini ihtilâ- I 
tında, sizin Hükümetiniz Hükümet değil kırtasi- I 
ye Hükümetidir ve kanunlarınız zulüm kanunu- I 
dur. Cansız, kansız Hükümeti muvakkatenin I 
yalan ajanlarına ve sözlerine mi itimadediyor-
sunuz! Gibi sözlerde bulunduğu gibi Ermeni I 
emvali metrukesinin âhara ferağ edilmesinden I 
dolayı muğber olarak makamı kaymakamide ha- I 
zır bulunan tapu memuru Ahmed Efendiye hi- | 
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taben : Enneni emvali hakkında benden izinsiz 
hiçbir muamele yapmıyacaksın. 

Bâzılarına tapu verdiğini işitiyorum, sonra 
parmaklarımı gözlerine sokar çıkarırım dediği
ni ve Güzel ve Erzem isminde iki kadına hita
ben dahi, Hükümetiniz de batsın, milletiniz de 
batsın git şikâyet et buranın kaymakamı da be
nim, mal müdürü benim. Kaymakamınıza da Hü
kümetinize de sıçayım diyerek böyle Hükümeti 
milliye memurlarını tahkir ve hissiyatı îslâmi-
yeyi rencide edecek surette muamelâtı serkeşa-
nede bulunduğu istima olunan şahitlerin şaha
detleri ve kendisinin şahitler huzurunda vuku-
bulan ikran müevveli ile sabit olduğundan ve 
hareketi dahi Hiyaneti vataniye Kanununun 
üçüncü maddesine muvafık bulunduğundan ve 
maddei mezkûrede ise vaiz ve hitabet suretiyle 
veya ezminei muhtelifede, eşhası muhtelifiyeyi 
sırran ve kavlen hiyaneti vataniye cürmüne tah
rik ve teşvik edenlerle mezkûr tahrik ve teşvi
ki suveri vesaiti muhtelife ile tahriren ve ter-
simen irtikâbedenler muvakkat küreğe ve tah
rikat ve teşvikât sebebiyle hâdisei kıyamiye 
meydana çıkarsa muharrik ve müşevvikler 
idam olunur, diye muharrer bulunduğundan 
maddei mezkûre hükmüne tevfikan merkum yal
nız kavlen hiyaneti vataniyede bulunduğu ci
hetle maznununaleyh papas Ohannes efendinin 
iptidai tarihi tevkifi olan 21/Nisan/1337 tari
hinden •bilitibar üç sene müddetle «küreğe konul
masına ve masarifi muhakeme olan zirde müf
redatı murakkam seksen kuruşun dahi merkum
dan tahsiliyle Malsandığma teslimine kabili is
tinaf ve temyiz olmamak üzere sureti katiyede 
ekseriyetle hüküm ve karar verilerek tefhim 
kılındı. 

Reis Muhalif 
Rifat Âza 

•Maznununaleyh Ermeni Ohannes'in" ika 
eylediği cürmün Hıyaneti vataniye Kanunu
nun neşrinden mukaddem vukubulduğu şa
hitlerin şahadetinden anlaşılmış ve irtikâb-
eylediği cürmün ise Kanunu Cezanın elli be
şinci maddesi mucibince »tecziyesi lâzım iken 
Hiyaneti vataniye Kanununa tatbikan ceza 
verilmesi hususuna muhalifim. Süleyman 

Âza vekili Başkâtip 
MehıUed Rıza 

(Azdır sesleri) 
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REİS — Müsaade buyurunuz, efendim. Rica 

ederim, söz alınız, sonra söyleyiniz. 
MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahip) — 

MuhaMet calibi nazarı dikkat olup şerhte diyor 
ki : Cürüm, ITiyaneti vataniye Kanununun neş
rinden mukaddem vâki 'olmuştur. Bunun teczi
yesi Kanunu Cezanın falan maddesine aittir. En
cümeni Adliyece acaba bu kayıt tetkik edilme-
mişnıidir ki, Adliye Encümeni mazbatasında bu 
bapta bize bir şey söylenmiyor. 

Bendenizce zabıt varakasında ve sair evrak 
içinde cürmün hangi ıtarihte vukubulduğunu 
aramak lâzımdır. Bunu teklif ederim. Cürüm ne 
zaman vukubulmuştur ? ©unu anlıyalım da ona 
göre bir hükme raptedilmek üzere evrakı ma
halline iade edelim. Hıyaneti vataniye ••Kanu
nunun neşrinden sonra ise o kanun mucibince 
tecziyesi icabeder ve Meclisi Âlinizce tasdiki 
icabeder. 'Eğer cürüm Hıyaneti vataniye Kanu
nunun neşrinden mukaddem ika edilmiş ise Ka
nunu Cezanın maddei mahsusasma tevfikan tec
ziyesi icabeder.' 

NECtB B. (Ertuğrul) — Papas efendinin 
söylediğini hepimiz dinledik, lliyaneti vataniye-
•nin bundan, daha büyüğü olamaz. Yani eline 
bir pala verilse bütün müslümanları kesecek, 
biçecek; binaenaleyh bu hükmün az olduğuna 
•fcaarii olduğum için bunun teksirini talebeyliyo-
rum. 

REİS — Mazbatayı reyi âlinize vaz'edeceğim, 
MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisarı ISattıip) — 

Efendim, mesele çok mühimdir. Biz burada vâzu 
'kanunuz. Meclisi Âlinin kanunun hilâfına hare
ket etmesi katiyen caiz değildir. Cürüm eğer 
ITiyaneti vataniye Kanununun neşrinden evvel 
ika edilmiş ise mahakimi aidesine tevdi etmek 
bizim için lâzımdır. Kendi yaptığımız (kanunla
ra kendimiz muhalefet .etmiyelim. 

BÎR MEBUS 'BEY — Biz bir azanın muha
lefet şerhini tetkik etmiyoruz. Tetkik edilecek 
•hükümdür. Hüküm doğru ise (Gürültüler) 

ZAMİR B. (Adana) — Bunu encümene iade 
etmekten başka çare yok. 

VEHBÎ B. (Karesi) — İtiraz gayet mühim 
noktayadır. Meclisten çikaeâlş bir şey adalete 
muvafık olmalıdır. Evrak encümene iade edil
melidir. 

ADUİYjE VEKİLİ REFİK ŞEVKET B. (Sa-
ruhan) — Vehbi Beyin ifadeleri gayet manalı 
ve gayet haklı olmakla mı tekliflerini kabul 
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ederek bunu encümene iade etmeli, orada bir 
daha tetkik edilmelidir. ' 

TUNALI HİLMİ B. (Bolu) •— Katiyen lâ-
zımgelmez. Çünkü mesele çırılçıplak hakikatiy
im meydandadır. Mademki, kanunun neşrinden 
evvel vukubulmuş bir cürümdür, Meclisi Âli 
kararını burada vermelidir. Böyle encümene 
iade katiyen doğru değildir. 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahib) — 
Âza diyor iki : Cürüm, 'kanunun neşrinden mu
kaddem olmuştur. Binaenaleyh tetkiki icabeder, 

DURAK B. (Erzurum) — Kanun 'sarihtir; 
kanun buradadır, rica ederim. Kanun meydan
da iken bunun hakkında münakaşa caiz değil
dir. Eğer cürüm kanunun neşrinden evvel vu
kubulmuş ise bir kanunun makabline şümulü 
yoktur. Elbette 'bunun tetkiki lâzımdır. Encü
mene iadesi lâzmiigelir. Uzun boylu münakaşaya 
lüzum yoktur. Encümene iade edilsin. 

REİS — Be rayı tetkik encümene havalesi 
icabediyor diyorlar. Arkadaşlar oraya havale 
ediyoruz. 

3. — Hıyaneti vataniyeden mahkûm Kon
ya'lı Bekir hakkındaki evrakı hükmiyenin gön
derildiğine dair Adliye Vekâleti tezkeresi ve 
Adliye Encümeni mazbatası 

REİS ,— Hıyaneti vataniye ile mahkûm Ali 
Ustanın Bekir hakkındaki evrakı hükmiye 
var. 

Adliyo Encümeni mazbatası 
Hiyaneti vataniyeden üç sene kelebentliğe 

mahkûm Konya 'um Araplar Büyük Sinan 
Mahallesinden Ali Ustanın Bekir hakkındaki 
5 Nisan 1337 tarihli ilâm ve evrakı mütefer-
riası tetkik ve mütalâa ve icabı müzakere olun
du. Hükmü mezkûr usul ve kanuna muvafık 
olmakla tasdiki ittifakla tensiboluııarak Heyeti 
Umumiyeye tevdi kılındı. 23 Mayıs 1337 

Reis Mazbata Muharriri 
Eskişehir Sinob 

Abdullah Azmi Mehmed-Şevket 
Kâtip Âza 

K | n ^ n Sinob 
r-r-î—;— Hakkı Hami 

Biga Antalya . 
Hamid Halil İbrahim 
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Fıkrai Hükmiye 

îcabı keyfiyet bilmüzakere : Maznununalcyh 
Bekir'in, Konya hâdisei isyaniyesinde birta
kım müsellâh eşhas ile Tevfik ve Zeki beylerin 
müştereken ikamet ettikleri haneye dâhil ola
rak silâh taharri ye iki tüfek ve cephane ah-
zetmek suretiyle hiyaneti vataniyeden madu-
dolan vakai isyaniyede fer'an zimethal bu
lunduğu usatm mezkûr haneye girdiği Arap 
Hasan ve Silleli Mehmed taraflarından haber 
verilmesi ve girenler meyamnda maznunun-
aleyh Bekir'in dahî bulunduğu Tevfik Bey 
ile şahit nefer Hüseyin taraflarından tâyin 
ve teşhis edilmesi ile sabit olduğundan Hiya
neti vataniye Kanununun ikinci maddesiyle 
Kanunu Cezanın kırk beşinci maddesi mucibin
ce on sene kürek cezasının, maznunu merku
mun müsellâh olmaması ve silâhtan başka bir 
şey aldığı ve fecayii saireye iştirak eylediği 
anlaşılamaması esbabı muhaffifei takdiriyeden 
görüldüğü cihetle Kanunu Cezanın kırk ye
dinci maddesine tevfikan mevkuf kaldığı müd
det mahsubedilmek üzere üç sene kalebent
liğe tahviline ve yüz on kuruş masarifi muha
kemenin tahsiline bilittifak karar verilerek 
Müddeiumumi Bey ve tarafeyn hazır oldukları 
halde metni kanun Canibi Riyasetten bilkırae 
usulü tefhim alenen icra kılındı. 

5 Nisan 1337 

REİS — Adliye Encümeninin mazbatasını 
kabul edenler lütfen el kaldırsın. (Kabul, ka
bul sadaları) Kabul edilmiştir. 

4. — Hiyaneti vataniyeden mahkûm Mıgır
dıç hakkındaki evrakı hükmiyenin gönderildiği
ne dair Adliye Vekâleti tezkeresi ve Adliye En
cümeni mazbatası 

REÎS — Hiyaneti vataniye ile mahkûm, El
malı kazasının Ermeni mahallesinden Nikomi-
oğlu Mıgırdıç hakkındaki evrakı hükmiye var
dır. 

Adliye Encümeni Mazbatası 
Hiyaneti vataniyeden dolayı dört buçuk se

ne kürek cezasına mahkûm, Elmalı kazasının 
Ermeni mahallesinde mukim Nikomioğlu Mı
gırdıç hakkındaki mezkûr kaza Bidayet Mah
kemesinin 17 Nisan 1337 tarihli ve 25 numaralı 
ilâmı ve evrakı müteferriası tetkik ve mütalâa 
ve icabı müzakere olundu. Usul ve kanuna mu-
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vafık ve esbabı mucibeye müstenidolduğu anla
şılan hükmü mezkûrun tasdiki ittifakla tensib-
olunarak Heyeti Umumiyeye tevdi kılınır. 

23 Mayıs 1337 

Reis Mazbata Muharriri 
Eskişehir Sinob 

Abdullah Azmi Mehmed Şevket 
Kâtip 

Kângırı Konya Biga 
Neşet Kâzım Refik Hamid 

Antalya Sinob 
Halil ibrahim Hakkı Hami 

Fıkrai hükmiye sureti 
İcabı keyfiyet ledelmüzakere : Maznunun-

aleyh Mıgırdıç'm İstanbul'dan Halife Ordusu 
ile Yunan Ordusu birlik olduğu ve buradan as
kerlerin beyhude mahıv ve helak olmaya gi
der bulunduğuna ve kariben Mustafa Kemal 
Paşanın Ankara'da taç ve tahtını başına geçi
receklerine dair ezminei muhtelifede eşhası 
mühtelifeye sırran ve kavlen işaatı mefsedet-
kâranede ve hattâ Hazreti Âdem Aleyhisse-
lâm hakkında da fezahati lisaniyede bulundu
ğu kendisinin müevvel ikrarı ve şuhudu müs-
temiamn şahadet ve ihbarlariyle sabit olmuş ve 
bu da makamı muallâyı hilâfet ve saltanatı ve 
memalilri mahrusai şahaneyi yed-i ecanipten 
tahlis ve taarruzatı defi maksadına matuf ola
rak teşekkül eden Büyük Millet Meclisinin meş
ruiyetine isyanı mutazammın ifsadat mahiye
tinde ve müdafaa! din ve vatan uğrunda tahtı 
silâha davet olunan askerlerin kuvvei mânevi-
yelerini kesrile azim ve metanetlerini ihlâl sa
dedinde bulunmuş olmakla Hiyaneti Vataniye 
Kanununun üçüncü maddesinin fıkrai ulâsı mu
cibince ve fezahati lisaniye cürmünün de sebebi 
şiddet addiyle merkum Mıgırdıç'm dört buçuk 
sene müddetle muvakkaten küreğe konulmasına 
ve kanunu mezkûrun sekizinci maddesi hükmü
ne tevfikan işbu kararın berayı tasdik Büyük 
Millet Meclisi Riyasetine takdimine ve on zabıt; 
elli ilâm, kırk kuruş suret maatebliğ ki, ceman 
yüz kuruş masarifi muhakemenin de merkum
dan tahsiline sureti katiyede bilittifak karar 
verilip ibaratı kanuniyenin alenen kıraatiyle 
alelusul tefhim ve mahkûmunaleyh Mıgırdıç ha
pishaneye iade kılındı. 

17 Nisan 1337 
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ALÎ SÜRÜRİ B. (Karahisan Şarki) — Ad

liye Encümeni mazbatasından on sene anlaşıl
dı, halbuki üç senedir. 

REİS — Söz istiyen var mı? (Muvafık sa-
daları) Adliye Encümeni mazbatasını kabul 
edenler lütfen el kaldırsın. Kabul edildi. 

5. — Hıyaneti vataniyeden mahkûm Sayideli 
kazasından Kadir ve rüfekası hakkındaki evrakı 
hükmiyenin gönderildiğine dair Adliye Vekâleti 
tezkeresi ve Adliye Encümeni mazbatası 

REİS — Hiyaneti vataniye ile mahkûm Sa
yideli kazasından Musaoğlu Kadir ve Hasanoğ
lu Seyid Çavuş hakkındaki evrakı hükmiye var. 

Adliye Encümeni mazbatası 
Hiyaneti vataniyeden dolayı Sayideli kazası

nın Dirağa karyesinden Musaoğlu kadir ve Ha
sanoğlu Seyid Çavuş'un üçer sene muvakkaten 
kalebendolmalarma dair Konya Merkez Bidayet 
Ceza Mahkemesinden sâdır olan 17 Mart 1337 ta
rihli ve 144 No. lı ilâm ve evrakı müteferriası 
tetkik ve icabı müzakere olundu. 

Hükmü mezkûr usul ve kanuna muvafık ol
makla tasdiki ittifakla tensib olunarak Heyeti 
Umumiyeye tevdi kılındı. 

23 Mart 1337 

Reis Mazbata Muharriri 
Eskişehir Sinob 

Abdullah Azmi Mehmed Şevket 
Kâtip 

Kângırı Biga Sinob 
Hamid Hakkı Hami 
Antalya 

Halil İbrahim 

Fıkrai hükmiye sureti 
İcabı bilmüzakere.- Maznununâleyh Musaoğ

lu Kadir ve Hasanoğlu Seyid Çavuşun hâdisei 
isyaniyeye iştirak ile Kadmhan'ını basmak üze
re diğer usata iltihak ile merkezi kazaya git
tikleri şahitlerin maalkasem ve aledderecat şa
hadeti ile sabit olmuş ve fakat tahkikatı hazı-
raya nazaran m»erkumamn hareketi fer'an met-
haldar bulunmak derecesinde olduğu anlaşıldı
ğından Hiyaneti Vataniye Kanununun ikinci 
madd.esiyle kırk beşinci maddesine tevfikan tâ
yin olunan on sene kürek cezasının merkuma-
mn yedinde emvali mağsube zuhur etmemesi ve 
merkezi kazada ıskatı Hükümet ve 'ef'ali saire 
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ve cinaiyeyi irtikâp hususunda derecei müşa
reketleri malûm olması esbabı muhafifei tak-
diriyeden görülmekle kanunu cezanın kırk ye
dinci maddesi mucibince istiklâl mahkemesince 
gıyaben üçer sene küreğe konulmalarına karar 
verilmiş ve işbu kararı gıyabi kendileri için ne
vama hakkı müktesep halini almış olması na
zarı itibara alınarak üçer sene muvakkat kale
bentliğe tahviline ve on kuruş zabıt, yüz ku
ruş ilâm harçlarının kendilerinden tahsiline ek-
soriyetle karar verilerek müddeiumumi vekili 
ve merkuman hazır olduğu halde usulü tefhimi 
canibi riyasetten alenen icra kılındı. 

17 Mart 1337 

REİS — Bir azanın esbabı muhalifi vardır, 
okunacak. * 

Esbabı muhalefet 
Merkumanm Çeşmeesk ve Tahsin yayla

larından gelen bâzı usata iltihak ve Kadın-
lıau'ma müteveccihen hareket ettikleri anla
şılmakta ise de bunların maksada muttali 
ve müsellah oldukları ve merkezi kazaya ka
dar giderek asillerin ef'aline iştirak eyledik
leri tahakkuk edemediğinden beraetleri r<e-
yindeyim. 

Âza 
Ali Galib 

REİS •— Adliye Encümeni mazbatasını ka
bul edenler lütfen el kaldırsın, kabul etmiyen-
ler 'el kaldırsın. 

Efendim, anlaşılmadı. Tekrar reye vaz'ediyo
rum. Adliye Encümeni mazbatasını kabul eden
ler lütfen el kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

6. — Hiyaneti vataniyeden mahkûm Bozkır'ın 
Eksete karyesinden Recep hakkındaki evrakı 
hükmiyenin gönderildiğine dair Adliye Vekâleti 
tezkeresi ve Adliye Encümeni mazbatası 

REİS — Hiyaneti vataniye ile mahkûm Boz-
kır'lı Recep hakkındaki evrakı hükmiye vardır. 

Adliye Encümeni mazbatası 
Hiyaneti vataniyeden dolayı 10 sene kürek 

cezasına mahkûm Bozkır kazasının Eksete kar
yesinden Recep bin Mehmed hakkındaki Kon
ya Bidayet Mahkemesinin 22 Haziran 1337 ta
rihli ve 410 No. lı ilâmı ve teferruatı tetkik ve 
mütalâa ve icabı müzakere olundu. Hükmü mez
kûr mahkûm Receb'in Divanı Harb huzurunda 
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(İstanbul'da Ramiz Kışlasında On Sekizinci Pi
yade Alayı 1 nci Tabur 2 nci Bölüğü efradın
dan iken Bölük Kumandanı bulunan Mahnıud 
Efendinin mezunen Anadolu'ya geçmesiyle onun 
emrine tebaan tebdili came ederek birlikte gel
diğini ve Mahmud Efendi tarafından kendisine 
para verilerek kuvayi milliyeciler ahaliye eza 
ve cefa ediyorlar mı? Ve eşkiya kuvayi milli-
yecilerle muharebe ediyor muf Diye berayı tah
kik öteye, beriye gönderildiğini ve şayet yaka
lanırsa tüccarım, ekmek parası için çıktım, di
yerek kurtulursun, yolunda nasihatte dahi bu
lunduğunu beyan ve ifade eylemesi gibi delile 
müstenidolup merkumun huzuru mahkemede 
inkâr eylemesine ve sair suretle delâili kanuni
ye de bulunmamasına ve mahkemenin yalnız 
merkum Receb'in iş bu ifadesine mebni casus 
addiyle Hiyaneti Vataniye Kanununa ve kanu
nu cezanın kırk beşinci maddesine tevfikan tec
ziyesi yoluna gidilmesi muvafık görülememişse 
de delâilin takdiri ve cezanın tâyin ve tahdidi 
kaziyyesi de fert indinde mütehavvil bir keyfi
yet olmasına binaen hükmün tasdik veya ref'i 
hakkında bir' karar ittihaz buyurulması Heyeti 
Umumiyeye teklif olunur. 

21 Temmuz 1337 
Reis namına 

Mazbata Muharriri 
Sinob Kângırı 

Mehmed Şevket Neşet Nâzım 
Konya Sinob Niğde 

Musa Kâzim Hakkı Hami Halil Hilmi 

Fıkrai hükmiye sureti 
îcabı bilmüzakere : Maznununaleyh Receb 

bin Mehmed her ne kadar huzuru mahkemede 
inkârı cürüm ediyorsa da Divanı Harb Heyeti 
huzurunda verdiği ifadede kendisi İstanbul'da 
On Sekizinci Piyade Alayı Birinci Taburu efra
dından iken mensubolduğu bölük kumandanı 
yüzbaşı Mahmud Efendi ile casus sıfatiyle Der-
saadet'ten geldiğini ve Mahmud Efendi tara
fından Kuvayi Milliyenin hal ve (hareketini bit-
tecessüs kendisine beyan etmesi hususunda al
dığı talimat üzerine Yalvaç ve havalisinde do
laşarak oradan Akşehir'e vüradunda yakayı ele 
verdiğini sarafhaten ikrar etmiş olmasına ve Di
vanı Harb gibi itayı hükme mezun bir heyet mu
vacehesinde vukubulan ikrar ve itirafı kanunen 
muteber bulunmasına nazaran şimdiki inkârı 

8.1337 0 : 1 
I vahi ve biesas ve iltifattan âri görülmüş ve ha-
I reketi vakıası teşebbüs derecesinde kalmasına 

ve esasen faili aslî yüzbaşı Mahmud Efendi ol-
I mak lâzımgeleceğine binaen fer'an zimethal 

hükmünde bulunmuş olduğundan hareketine te-
I mas eden Hiyaneti Vataniye Kanununun ikinci 
I maddesinin ikinci fıkrasının mâtufunaleyhi olan 
I Kanunu Cezanın kırk beşinci maddesinin fıkrai 
I mahsusasma tevfikâü derdest edilerek 4 Teşri-
I nisani 1336 tarihinden itibaren on sene müddet

le küreğe konulmasına ve yüz on kuruş masarifi 
I m#ıakemenin kendisinden tahsiline vicahen ve 

nıüttefikan karar verilerek müddeiumumii mu
maileyh ve mahkûmu merkum mevcudolduklan 

i (halde metni kanun canibi riyasetten bilkırae 
I usulü tefhim alenen icra kılındı. 

22 Haziran 1337 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Saib) — 
I Encümen mütalâasını söylesin efendim. 

REİS —• Encümen fikrîni beyan ediyor, fa-
I kat kararını vermiyor. Deminki gibi bunu da 
I encümene iade etmek lâzım. Encümene iadesini 
I kabul edenler lütfen el kaldıranı. Kabul edildi. 

I 7. — Hiyaneti vataniyeden mahkûm Konya'-
I nın Hayıroğlu köyünden Ferhadoğlu Kör Ahmed 
I hakkındaki evrakı hükmiyenin gönderildiğine dür 
i ir Adliye Vekâleti tezkeresi ve Adliye Encümeni 
I mazbatası 

REİS — Hiyaneti vataniye ile mahkûm Kon
yalı Ferhadoğlu Ahmed hakkındaki evrakı hük-

I nıiye var. 

Adliye Encümeni mazbatası 
Hiyaneti vataniye maddesinden dolayı maz

nun Konya'nın Hayıroğlu karyesinden Ferhad
oğlu Ahmed'in müebbeden küreğe vaz'ma dair 
Konya Bidayet mahkemesinden sâdır olan 12 Ha
ziran 1337 tarihli ve 368 No. lı ilân ve evrakı 
müteferriası tetkik ve mütalâa ve icabı müzakere 
olundu. 

Mahkûm Ahmed'in Konya hâdisei isyaniye-
sinde müsellehan usat meyamnda bulunarak bâzı 
kimseleri Şerafeddin Camii şerifine hapis ve ka
pıda nöbetçilik vazifesini ifa ettiği ve silâh ve 
para ahzü talep ve Hükümetin basıldığı zaman 
yine usat meyamnda bulunduğu ve mecruh jan
darma Kâzım Onbaşıya bittesadüf (bu gidi) da
ha ölmemiş mi diye lâf attığı hakkındaki şühudu 

I müstemeanın şahadetine istiüaden hükmü mez-
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küre nazaran mahkemece merkumun fer'an zi-
methal olduğuna kanaat hâsıl olduğu halde ka
nunu cezanın kırk beşinci maddesine tevfikan 
on seneden aşağı olmamak üzere muvakkaten 
kürek cezasiyle icrayi mücazatı lâzımgeliyorken 
müebbeden küreğe vaz'ma hüküm verilmesi mad-
dei mezkûre münderecatiyle kabilitevfik görüle
memiş ve delâilin takdiri her fert için mütehav-
vil bir keyfiyet olmakla beraber delâili mesrude 
kâfi görüldüğü takdirde tatbik olunan maddei 
kanuniyedeki muvakkat kürek cezasının on sene
den on beş seneye kadar mutenavvil olması itilir-
riyle bunun olveçhile tâyin ve tahdidi de lâzım-
geleceğinden tetkikatı lâzime bilicra neticesine 
göre bir karar ita buyurulması zımnında Heyeti 
Umumiyeye tevdii tensib kılındı. 

11 . Temmuz 1337 
Reis Mazbata Muharriri 

Eskişehir Sinob 
Abdullah Azmi Mehmed Şevket 

Kâtip Âza 
Kângırı Sinob 

Neşet Nâzım Hakkı Hami 
Âza Âza 

Konya Niğde 
Musa Kâzim Mustafa Hilmi 

Fıkrai hükmiye sureti 
İcabı bilmüzakere: Her ne kadar maznunun-

aleyh inkârı cürmediyor ise de vaka' günü 
usat meyamnda müsellâh bulunarak kendisiyle 
daha bâzı kesâni Şerafeddin Camii şerifine hap
settiği jandama Kâzim tarafından sual ve orada 
kapıda nöbetçilik vazifesini ifa ettiği eelb ve 
istima kılman hukuku umumiye şahitlerinden 
Şeyh Âdil ve kezalik usat meyamnda müsellehaıı 
bulunarak kendisini derdest ve llyas Beyin silâ
hını ve kendisinin para ve sairesini ahiz ve da-
irei Hükümete karşı istimali silâh eylediği sa
bık Komiser Muavinlerinden Hasan Efendi ve 
Hükümetin usat tarafından teslim alındığı es
nada merkum Ahmed'in de müsellâhan usat me
yamnda bulunduğu ve Ali Rıza Efendinin si
lâh istediği Polis Memurlarından Mehmed Nu
ri Efendi ve yine Hükümetin basıldığı esnada 
işbu maznun Ahmed'in dahi usat meyamnda 
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gelerek kendisinden silâh talebettiği diğer Po
lis Memuru Ali Rıza Efendi ve kendisi usat 
tarafından mecruhan^ hastaneye nakledilirken 
merkum Ahmed'in Alman sil ahiyle ve fişekler
le mücehhez olarak on beş neferi müsellâh rü-
fekasiyle kendisine bittesadüf, bu gidi daha 
ölmemiş mi, diye lâf atıp geçtikleri Jandarma 
Kâzım Onbaşı tarafından maalkasem ve aled-
derecat ihbar ve şahadet olmasına ve kendisin
den usat tarafından ve vakaya kerhen iştirak 
ettirildiği hakkındaki tevilen vâki olan ikrarı
na ve şuhudu müstemeadan Şeyh Âdil Bey ile 
Polis Memuru Mehmed Nuri Efendinin kendi
siyle bir gûna adavet ve sairesi olmadığını bil-
beyan yalnız bunların şahadetlerini kabul ede-
miyeceğini ifade etmesine nazaran merkumun 
inkâr ve tevili gayrivârit ve iltifattan âri gö
rülmüş ve ancak sureti cereyanı muhakeme ve 
şahadete göre vakanın bilfiil mürettep ve mü
şevviklerinden olmayıp meselede fer'an ve fiilen 
zimethal bulunmasına binaen bermucibi talep 
ve iddia hareketi vakıa Hiyaneti Vataniye Ka
nununun ikinci fıkrası mâtufunaleyhi olan Ka
nunu Cezanın kırk beşinci maddesinin fıkrai 
mahsusasma muvafık bulunmasına ve merkum 
Ahmed'in 27 Nisan 1337 talihinde derdest edil
miş olmakla müsellâh olması ve Şerafeddin 
Camii kapısında nöbet beklemesi ve Hükümete 
karşı silâh istimali ile diğer rüfekayı şerire-
siyle Hükümete girip polis memurlarından si
lâh araması ve llyas Beyin silâhını alması gibi 
ahval esbabı müşeddideden addiyle fıkrai mez
kûre hükmüne tevfikan müebbeden küreğe 
vaz 'ma ve yüz on kuruş masarifi muhakemenin 
tahsiline vicahen ve müttefikan karar verilerek 
Müddeiumumi Bey ve mahkûm Ahmed mev-
cudolduklan halde tarafı Riyasetten metni ka
nun kıraatle beraber alenen usulü tefhim icra 
kılındı. 

12 Haziran 1337 

REİS — Aynı şey. Yine bunu da encümene 
iade edelim. Encümene iadesini kabul edenler 
lütfen ellerini kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

(On dakika teneffüs) 
(Ekseriyet olmadığından ikinci celse inikad-

etmemiştir.) 

T. B. M. M. Matlum,ı 


