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İcra Vekilleri Heyetine itimad beyan olunduğuna dair 

(Resmî Gazete ile neşir ve ilâm : 9/XI/1937 - Sayı : 3754) 

No. 
1015 

Başvekil Celâl Bayar tarafından Hükümetin programı okunduktan sonra, 
İcra Vekilleri Heyetine (364) reyle yanı mevcudun ittifakile itimad beyan edil
miştir (Cıld : 20 - Say ifa : 19:38,40:42). 

8 teşrinisani 1937 

Çinenin Demircidere köyünden Salihoğlu Ahmed ve Salihoğlu Osmanın. ölüm ceza-
zasına çarptırılmaları hakkında 

(Resmî Gazete ile neşir ve ilâm : 11/XI/1937 - Sayı : 3756) 

No. 
1016 

Çinenin Demircidere köyünde Karacasu kazasından Haliloğlu bakkal Mus-
tafayı taammüdle öldürmekten suçlu ayni köyden Hacıoğullarından Salihoğulları 
1315 doğumlu Alımed ve 1318 doğumlu Osman kaklarında Aydın Ağır ceza mah
kemesince hükmedilen ölüm eezasmm hafifleştirilmesi ve değiştirilmesini müstel-
zim bir sebeb görülemediğinden Teşkilâtı esasiye kanununun 26 ncı maddesi mu
cibince bu cezanın infazına karar verilmiştir Cild : 16 - Sayıfa : 231 ve Cild : 19 -
Sayıfa : 294 ve Cild : 20 - Sayıfa : 48). 

10 teşrinisani 1937 

Erzincanm Silbis köyünden Mahmudoğlu Muhiddinin ölüm cezasına çarptırılması 
hakkında 

(Resmî Gazete ile neşir ve ilâm : 11/XI/1937 - Sayı : 3756) 

No. 
1017 

Erzincanın Mecidiyei kebir mahallesinde askerî orta mekteb hademelerinden, 



— 1192 — 
Mustafaoğlu Yusufu taammüden öldürmekten suçlu ayni mahallede Silbis köyün
den 1316 doğumlu Mahmudoğlu Muhiddin hakkında Erzincan Ağır ceza mahkeme
since hükmedilen ölüm cezasının hafifleştirilmesi ve değiştirilmesini istilzam edici 
bir sebeb görülemediğinden Teşkilâtı esasiye kanununun 26 ncı maddesi mucibince 
bu cezanın infazına karar verilmiştir (Cüd : 16 - Sayıfa 234 ve Cüd : 19 - Sa
yıfa : 294 ve Cüd : 20 - Sayıfa : 48). 

10 teşrinisani 1937 

Kilisin Arzab köyünden Mustafaoğlu Cırık Hasanın ölüm cezasına çarptırıl
ması hakkında 

(Resmî Gazete ile neşir ve ilânı : 11/XI/1937 - Sayı : 3756) 

No. 
1018 

Kilisin Arzab köyünden Ahmedoğlu Ahmedi taammüden öldürmekten suçlu 
mezkûr köyden Mustafaoğlu 1325 doğumlu Cırık şöhretli Hasan hakkmda Gazi 
Anteb Ağır ceza mahkemesince hükmedilen ölüm cezasının hafifleştirilmesi ve de
ğiştirilmesini istilzam edici bir sebeb görülemediğinden Teşkilâtı esâsiye kanununun 
26 ncı maddesi mucibnice bu cezanın infazına karar verilmiştir (Güd : 13 - Sayıfa 
; 3 ve Cüd : 19 - Sayıfa : 294 ve Cüd : 20 -Sayıfa : 48 : 49) .' 

10 teşrinisani 1937 

Uşağın Hamidiye mahallesinden Mazakoğullarından Mustafaoğlu Memedin 
ölüm cezasına çarptırılması hakkında 

(Resmî Gazete üe neşir ve ilânı : ll/KI/1937 - Sayı : 3756) 

No. 
1019 

Eşmenin Büyük Adana köyünden Bekiroğlu Ahmedi taammüdle öldürmekten 
suçlu Uşağın Hamidiye mahallesinden Mazakoğullanndan Mustafaoğlu 1327 do
ğumlu Mehmed hakkında Uşak ağır ceza mahkemesince hükmedilen ölüm cezası
nın hafifleştirilmesini ve değiştirilmesini istilzam eden bir sebeb görülemediğin
den teşkilâtı esasiye kanununun 26 ncı maddesi mucibince bu cezanın infazına 
karar verilmiştir (Cüd : 13 - Sayıfa : 3 Ve Cüd : 19 - Sayıfa : 294 ve Cüd : 20 -
Sayıfa : 49). 

10 teşrinisani. 1937 
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