
— 80 — 
Zonuldağın G-aca köyünden Mustafareisoğullarmdan Yusufoğlu Memed Alkanm 

ölüm cezasına çarptırılması hakkında 

(Besmî Gazete ile neşir ve ilânı : 23/V/1939 - Sayı : 4213) 

No. 
1097 

Zonguldağm Gaca köyünden Nazifoğlu Hasanı parasına tamaan ve taammüdle 
öldürmekten suçlu ayni köyden Mustafareisoğullarmdan Yusufoğlu 1314 doğum
lu Memed Alkan hakkında Zonguldak Ağır ceza mahkemesince hükmedilen ölüm 
cezasının hafifleştirilmesini ve değiştirilmesini icab eden bir sebeb görülemediğin
den Teşkilâtı esasiye kanununun 26 ncı maddesi mucibince cezanın infazına ka
rar verilmiştıı (Cild: 1 - S ay ifa: 12 ve Gild: 2 - S ay if a: 17,95). 

17 mayıs 1939 

Büyük Millet Meclisinin orduya selâm ve saygılarının iblâğına dair 

(Besmî Gazete ile neşir ve ilânı : 31/V/1939 - Sayı : 4220) 

No. 
1098 

Memleketimizin müdafaasını ve dünya sulhunu temin edecek olan yüksek şe
refli ordumuza ve bu ordunun yüksek liyakatlerile sevk ve idaresini deruhde et
miş olanlara Büyük Millet Meclisinin selâm ve saygılarının iblâğına karar veril
miştir (Cild : 2 Sayıfa: 374:375). 

29 mayıs 1939 

Düzcenin Efteni Hacisüleymanbey köyünden HavrioğuUarından Hasan Ali Tonya-
nm ölüm cezasına çarptırılması hakkında 

(Besmî Gazete ile neşir ve ilânı : 9/V1/1939 - Sayı : 4228) 

No. 
1099 

Düzceli Terzi İbrahimi taammüdle öldürmekten suçlu Düzcenin Efteni Hacı 
Süleymanbey köyünden * HavrioğuUarından 1315 doğumlu Hasan Ali Tonya hak-
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kmda Adapazarı Ağır ceza mahkemesince hükmedilen ölüm cezasının hafif leşti-
rılmesini ve değiştirilmesini müstelzim bir sebeb görülemediğinden Teşkilâtı esasi
ye kanununun 26 ncı maddesi mucibince bu cezam infazına karar verilmiştir 
(Cıld: 1 - Say ifa: 11 ve Cüd: 2 - Sayıfa: 58 ve Cild: 3 - Sayıfa: 4). 

5 hazuan 1939 

Ereğlinin Ömerli köyünden Çolakoğullarmdan Dıırmuşoğlu Bayram Oktayın ölüm 
cezasına çarptırılması hakkında 

(Resmî Gazete ile neşir ve ilâm : 9/V1/1939 - Sayı • 4228) 

No. 
1100 

Ereğlinin Ömerli köyünden Değirmenci Durmuşu taammüdle öldürmekten suç
lu ayni köyden Çolakoğullarmdan Durmuşoğlu 1317 doğumlu Bayram Oktay hak
kında Zonguldak ağır ceza mahkemesince hükmedilen ölüm cezasının hafüleştiril
mesini ve değiştirilmesini müstelzim bir sebeb görülemediğinden Teşkilâtı esasiye 
kanununun 26 ncı maddesi mucibince bu cezanın infazına karar verilmiştir 
(Cild : 1 - Sayıfa ; 11 ve Cild • 2 - Sayıfa: 58 ve Cild : 3 - Sayıfa : 4). 

5 haziran 1939 

Gaziantebin Zambur köyünden Haydaroğla Abdullah Kirtilin ölüm cozasma çarp
tırılması hakkında 

(Resmî Gazete ile neşir ve ilâm : 9/VI/1939 - Sayı • 4228) 

No. 
1101 

Gaziantebin Zambur köyünden Memedoğlu Canbazı ve kız kardeşi Leyliyi ve 
babaları Memedi taammüdle öldürmekten ve ayni köyden Şahini de yaralamaktan 
suçlu Zambur köyünden Haydaroğlu 1326 doğumlu Abdullah Kirti l hakkında Gra-
zianteb ağır ceza mahkemesince hükmedilen ölüm cezasının hafifleştirilmesini ve 
değiştirilmesini müstelzim bir sebeb görülemediğinden Teşkilâtı esasiye kanunu
nun 26 ncı maddesi mucibince bu cezanın infazına karar verilmiştir (Cild : 1 -
Sayıfa : 11 ve Cild : 2 - Sayıfa 58 ve Cild :3 - Sayıfa ; 4). 

5 haziran 1939 


