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1 — SABIK ZABIT HULÂSASI 

Manisa mebusu Dr. Saim Uzelin vefatı hakkında
ki tezkere okunarak hatırasına hürmeten bir da
kika ayakta sükût edildi. 

ölüm cezasına mahkûm Hüseyinoğlu Tevfik Al-
pekine ait mazbata müzakere edildikten sonra nazarı 
dikkate alman bir takrirle encümene verildi. 

Yine ölüm cezasına mahkûm Sait Yener hak
kındaki mazbata müzakere neticesinde kabul edildi. 

İçel mebusu Turhan Cemal Berikerin teşriî ma
suniyetinin Devre sonuna bırakılmasına dair maz
bata da kabul olunduktan sonra Türkiye ile Alman
ya arasında ticarî mübadelelere dair hususî anlaş
maya merbut (C) listesindeki meyan kökü konten
janının meyan hulâsasına ve balına tahsisi hakkm-

Lftyihalar 
1 — Posta kanununa müzeyyel 2721 sayılı ka

nunun 4 ncü maddesinin (A) bendinde değişiklik 
yapılmasına dair kanun lâyihası (1/683) (Bütçe ve 
Nafia encümenlerine) 

2 — Tasarruf bonoları ihracına dair 4058 sayılı 
kanuna ek kanun lâyihası (1/682) (Maliye ve Büt-

1 — Askerî ceza kanununda mevcut hususî 
atıfların mana ve şümulünün tayini hakkındaki 
tezkerenin geri verilmesme dair Başvekâlet tez
keresi 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 
21 - VIII -1941 

Askerî ceza kanununda mevcut hususî atıf
ların mana ve şümulünün tefsir yoluyla tayini 

daki notanın tasdikma, 
Türkiye ile İsviçre aratanda mevcut ticaret ve te

diye anlaşmasının iki ay temdidine, 
Türkiye ile Macaristan arasında aktedilen tica

ret ve tediye anlaşmalarilc merbutlarının tasdikma, 
Vakıflar umum müdürlüğünün Üsküdar - Kadı

köy halk tramvayları şirketindeki hissesinin İstanbul 
belediyesine devrine dair kanun lâyihalarının birinci 
müzakereleri icra edildi. 

Çarşamba günü toplanılmak üzere inikada niha
yet verildi. 

Reis vekili Kâtip Kâtip 
Sivas Niğde Kütahya 

Şemsettin Günaltay Cavit Oral Vedit Uzgören 

çe encümenlerine) 
Mazbatalar 

3 — İstanbul mebusu Ziya Karamursalm Arzuhal 
encümeninin 20 - XI - 1940 tarihli Haftalık karar 
cetvelindeki 2264 sayılı kararın Umumî heyette mü
zakeresine dair takriri ve Arzuhal encümeni mazba
tası (4/29) (Ruznameye) 

talebine mütedair 30 - IV -1941 tarih ve 6/1793 
sayılı teklifin geri alınması Millî Müdafaa ve
killiğinin 11 - VIII -1941 tarih ve 41/4151 sayılı 
tezkeresile istenilmekte olduğundan bahsi geçen 
teklifin iadesine müsaade buyurulmasını rica 
ederim. 

Başvekil 
Dr. R. Saydam 

REÎS — Usulen iade ediyoruz. 

2 — HAVALE EDİLEN EVRAK 

B Î R I N C I C E L S E 
Açılma saati : 15 

REİS : Şemsettin Günaltay 
KÂTİPLER: Vedit Uzgören (Kütahya), Necmeddin Sahir (Bingöl) 

REÎS — Celse açılmıştır. 

3 — RİYASET DİVANININ HEYETİ UMUMİYEYE MARUZATI 
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4 — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 

1 — Büyük Millet Meclisi 1941 yılı mart ayı 
hesabı hakkında Meclis Hesaplarının Tetkiki en
cümeni mazbatası (5/41) [1] 

(Mazbata okundu). 

REİS — Ittıla hasıl oldu. 
2 —• Mersinin Mesudiye mahallesinden Os 

manoğlu Ahmet Cingözün ölüm cezasına çarptı
rılması hakkında Başvekâlet tezkeresi ve Adliyi 

[1] 278 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 

encümeni mazbatası (3/187) [1] 
(Mazbata okundu) 
REİS — Mazbata hakkmda mütalea var mı 

efendim? Mazbatayı yüksek reyinize arzediyo-
rum. Kabul buyuranlar ... Kabul etmeyenler ... 
Mazbata kabul edilmiştir. 

Ruznamemizde müzakere edilecek başka bir 
şey yoktur. Cuma günü saat 15 te toplanmak 
üzere celseyi tatil ediyorum. 

Kapanma saati : 15,10 

[1] 277 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 

*>&<i 

SUALLER VE CEVAPLAR 

1 — Manisa mebusu Refik İncenin, Binbaşı 
Sabri Eryılmaza ait kararları infaz etmeyenler 
hakkındaki takibat safahatının ne halde bulundu
ğuna dair suali ve Millî Müdafaa vekili Saffet 
Arıkanın tahrirî cevabı. 

8 - 9 -1941 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

(44) sayılı ve 26 - 6 -1941 tarihli Arzuhal en
cümeni haftalık karar cetvelinin birinci madde
si mahkemeden ve Büyük Millet Meclisinden sa
dır olan ve binbaşı Sabri Eryılmaza aid bulu
nan kararları infaz etmeyenler hakkında (ka
nunî takibat yapılmak) lüzumunu ihtiva etmek
tedir. Encümenin bu kararı katiyet kesbederek 
Meclis kararı mahiyetini almış olduğuna göre 
bu takibata şimdiye kadar başlanmış olduğunu 
şüphesiz görmekteyim. Buna binaen o kararın 
nihayetinde bahsolunan (teahhür ve yolsuzluğa 
sebep olanlar) m kimler olduğuna ve bunlar 
hakkındaki takibat safahatının ne halde bulun
duğuna dair yazı ile cevap verilmesi hususunu 
ihtiva eden işbu sualimin Millî Müdafaa vekâ
letine irsaline Yüksek müsaadenizi derin say
gılarımla rica ederim. 

Manisa Mebusu 
Refik İnce 

13 - 9-1941 
T. B. Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

7-9-1941 gün ve 3437/2469 sayılı yazıya 
karşılıktır: 

1 — 25 - 6 -1941 gün ve 44 sayılı Arzuhal 
encümeni haftalık karar cetvelinde P. Bnb. 

Sabri Eryılmaz hakkında verilen kararın Mec
lis Dahilî nizamnamesinin 57 nci maddesine tev
fikan, müddeti içinde, Erzincan mebusu Saffet 
Arıkan tarafından Yüksek Riyasete verilen bir 
takrirle Meclis Heyeti umumiyesinde tetkik ve 
müzakeresi talep edilmiş ve Arzuhal encümeni
nin daveti üzerine şifahî izahat verilmiştir. Bu 
takririn bir sureti merbuttur. 

2 — İşbu izahlardan, mahkeme kararmm ta
mamen tatbik edilmiş olması dolayısile (44) sa
yılı ve 25 - 6 -1941 tarihli Arzuhal Encümeninin 
haftalık karar cetvelinin 1 nci maddesinde ya
zılı, kanunî takibatın yapılmasına mahal kalma
mış olduğunu en derin saygılarımla arzederim. 

M. M. V. 
S. Arıkan 

T. B. Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 
Arzuhal encümeninin 25 - VI -1941 tarih ve 

44 sayılı haftalık karar cetvelinde Binbaşı Sab
ri Eryılmaz hakkındaki 28-IV-1941 tarih ve 2915 
sayılı kararm aşağıda yazılı sebeplere binaen 
Dahilî nizamnamenin 57 nci maddesine tevfikan 
Heyeti Umumiyede müzakeresini arz ve teklif 
eylerim. 

Binbaşı Sabri Eryılmazm 1 eylül 1339 olan 
yüzbaşılık nasbi mahkemece tesbit edilen 28 
temmuz 1334 tarihine götürülmüştür. Buna göre 
de binbaşılık nasbinin düzeltilmesi lâzım geldi
ğinden 1340, 1341 ve 1926 tarihli kıta sicilleri 
(tabur komutanlığı yapamaz) ve 1929 tarihli si
cilli de (tabur komutanlığına yetişmektedir) di
ye tasdikli olup ancak 12 - IV -1931 tarihli sicil
linde (tabur komutanlığı yapacağı) yazılı oldu
ğundan 30 - VIII - 1934 olan binbaşılık nasbi 
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da 30 - VIII - 1931 tarihine düzeltilmek suretile 
mahkeme kararı mevzuata uygun olarak tama
men infaz edilmiştir. 

Encümen kararında binbaşılık nasbinin 
30 - VIII -1928 tarihine götürülmesi hakkındaki 
kayda gelince, 863 sayılı Ordu terfi kanununa 
tevfikan tanzim edilmiş olan 4 - IV - 1931 tarih 
ve851 sayılı talimatın neşrine kadar terfi derece
leri o seneki kadro münahalâtına göre Askerî 
şûraca tesbit edildiğinden 28 temmuz 1334 na-

sıplı yüzbaşılara 30 - VIII -1929 da terfi derece
si verilmiştir. 

Binbaşı Sabrinin binbaşılık nasbinin bu gün
kü mevzuata göre on sene bekleme kaydma 
tâbi tutularak hemnasıplarından müsait sicil 
alanların dahi terfi edemediği bir tarihe götü
rülmesine kanunî ahkâm müsait değildir. 

Derin saygılarımla. 
Erzincan mebusu 

S. Ankan 

ı>m<t 

TASHİH 

78 nci inikat zaptının 152 nci sayıfasmm 2 nci sütunu altına konulan [1] işaretli notdaki bas-
mayazı numarası (267) olacaktır. 

» « • « 

T. B. M. M. Mathaasi 



S. Sayısı:277 
Mersinin Mesudiye mahallesinden Osrnanoğlu Ahmet Cin̂  
gözün ölüm cezasına çarptırılması hakkında Başvekâlet 

tezkeresi ve Adliye encümeni mazbatası (3/187) 

r. c. 
Başvekâlet 

Yazı işleri dairesi müdürlüğü 
Sayı: i/6469 

U -XII - 1989 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

30 - XI - 1939 tarihli ve Kanunlar kalemi 862/1248 sayılı tezkere karşılığıdır: 
Tashihi karar talebinde bulunan ölüm cezasına mahkûm Mersinin Mesudiye mahallesinden 

Osrnanoğlu Ahmet Cingözün evrakı tetkik edildikte istidasında yazılı itirazların evvelce temyi-
zen tetkik ve red edildiğinin ve kararın tashihini mucip başka bir sebeb dahi görülmediğinin 
anlaşıldığı Temyiz Başmüddeiumumiliğince bildirilmiş olduğu cihetle gereği yapılmak üzere 
Adliye vekilliğinden 13 - XII - 1939 tarihli ve 419/201 sayılı tezkere ile iade olunan evrak ilişik 
olarak sunulmuştur. 

Arzı sabık veçhile gereğinin yapılmasına müsaadelerini arzederim. 

Başvekil 
Dr. R. Saydam 

Adliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Adliye encümeni 
Esas No. 3/187 
Karar No. 63 

11 - VIII -1941 

Yüksek Reisliğe 

Mersinin Mahmudiye mahallesinden Erme
ni Avadis kızı Pırlanta admdaki kadını para
sına tamaan boğmak suretile öldürmekten suç
lu Osrnanoğlu 1329 doğumlu Ahmet Cingözün 
ölüm cezasma çarptırılması hakkında Mersin 
Ağır ceza mahkemesinden verilen hükmün tas-
dikına dair Temyiz mahkemesi Birinci ceza 
dairesinden sadır olan 14-IV-1939 tarih ve 
1362 esas ve 1218 karar sayılı ilâm, müteakip 
kanunî muamelenin ifası için Başvekâletin tez-
keresile birlikte Encümenimize havale ve tev
di buyurulması üzerine bu işe taallûk eden da

va dosyası tetkik olundu. 
Suçlu Ahmet Cingözün altmış yaşındaki 

Pırlantayı taym ekmeği almak üzere Ordu-
evindeki koğuşuna gelmesinden bilistifade pa
rasına tamaan ve boğmak suretile taammüden 
öldürdüğü ve ayni bina dahilindeki bodruma 
gömdüğü kendisinin hazırlık tahkikatında ve 
ilk tahkikatta sebkeden ikrarları ve keşif, mu
vacehe ve zabıt varakaları, muayene raporları 
ve maktulenin üzerinden alınan hulliyatm Ah
met Cingöz tarafından kuyumcuya satılması ve 
şahitlerin sureti şahadeti gibi yekdiğerini te
yit eden delillerle sabit görülerek hareketine 



uyan Türk ceza kanununun 450 nci maddesinin 
dördüncü ve yedinci bentlerine tevfikan ölüm 
cezasına mahkûm edildiği anlaşılmıştır. Bu 
hususta yapılan tetkikat neticesinde suçlu Ah
met Cingöze hükmedilen ölüm cezasının değiş
tirilmesini mucip bir sebep görülememiş olma
sına mebni Teşkilâtı esasiye kanununun 26 nci 
maddesine tevfikan bu cezanın infazma karar 
verilmesi hususunun Umumî Heyetin tasvibine 
arzedilmesi itifakla kabul edilmiştir. 

Yüksek Reisliğe sunulur. 
adliye E. Reisi M. M. 

Çorum Zonguldak 
Münir Çağıl Ş. Devrin 

Antalya Balıkesir 
N. Altsoy 0. Niyazi Burcu 

Bursa Kastamonu 
Atıf AJcgüç Abidin Binkaya 

Sinob 
C. Atay F. 

Kâtip 
Konya 

G. Gültehin 
Bingöl 

Feridun Fikri 
Tokad 

S. Atanç 
Trabzon 
A. Barutçu 

(S. Sayısı : 277) 



S. Sayısı: 278 
Büyük Millet Meclisi 1941 yılı mart ayı hesabı hakkında 

Meclis hesaplarının tetkiki encümeni mazbatası (5/41) 

Meclis Hesaplarmm Tetkiki encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
H. T. Encümem 
Esas No. 5/41 
Karar No. 12 

Lira K. 

12 - VIII -1941 

Yüksek Reisliğe 

331 757 89 1 mart 1941 tarihinde Ziraat ban
kasında bulunan para. 

412 664 97 1 mart 1941 içerisinde alman para. 

744 422 86 Yekûn 
329 519 64 1 mart 1941 içerisinde sarfolunan 

para. 

414 903 22 1 nisan 1941 iptidasmda Ziraat 
bankasmda kalan para. 

Büyük Millet Meclisi muhasebesinin 1941 
senesi mart ayı sarfiyat evrakı gözden geçirile
rek usulüne muvafık görülmüş ve mart ayı zar
fında muhasebece alman para mart iptidasmda 

Ziraat bankasmda kalan paraya ilâve edilerek ye

kûndan bir aylık sarfiyat çıkarıldıktan sonra 
1941 senesi nisan iptidasmda Ziraat bankasmda 
414 903 lira 22 kuruş kaldığı anlaşılmış ve Zira
at bankasından gelen hesabı katî pusulası da 
muhasebe kaydına muvafık bulunmuştur. Hey
eti Umumiyeye arzedilmek üzere Yüksek Reis
liğe sunulur. 

M. H. T. E. Reisi M. M. 
Ankara Manisa 

R. Araz Kenan Örer 
Kâtip Aza 
Rize Malatya 

Ali Zırh Dr. H. Oytaç 
Aza 

Seyhan 
İbrahim Mete 

Murakıp 
Çoruh. 

M. M. Kansu 
Aza 

Sinop 
H. Orucoğlu 




