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Ziraat bankasını, 3202 sayılı kanununu meriyetinden evvel sermayesinin % 50 si 

Devlete aid müesseseler meyanmda saymağa kanunî imkân olmadığı hakkında 

(Resmî Gazete ile neşir ve ilânı : 4/V/1938 - Sayı : 3898) 

No. 
1045 

1932 senesi muvazenei umumiye kanununun 21 nci maddesinin ikinci fıkrası 
(gerek eski hükümlere ve gerek 1683 numaralı tekaüd kanununa tevfikan tekaüd 
edilib de tediye edilmiş sermayesinin en az nısfı Devlete aid olan müesseselerle ser
mayeye verilecek faiz veya temettüü Devletin teminatı altında bulunan bilûmum 
müesseselerde vazife deruhde edenler dahi 1452 numaralı kanunun 14 ncü madde-
sile 1683 numaralı kanunun 70 nci maddesi hükümlerine tâbidir) şeklinde olub 3202 
sayılı Cumhuriyet Ziraat bankası kanununun tedvininden evvelki mevzuata göre 
anonim şirket halinde idare edilen Ziraat bankasının sermayesi kısmen köy, kasa
ba ve şehir zürramın müşterek malları ve kısmen de zürram ferdî malları olduğu 
ve binaenaleyh 3202 sayılı kanunun meriyetinden evvel Ziraat bankasını, sermaye
sinin % 50 si Devlete aid müesseseler meyanmda saymağa kanunî imkân olmadığı 
neticesine varılmış ve bu netice bu hususa aid mevzuatın tedkikmdan anlaşılmakta 
bulunduğundan keyfiyetin ayrıca bir tefsir fıkrası ile tesbitine lüzum olmadığına 
karar verilmiştir (Cüd : 2 - S ay ifa 6 ve Cid : 21 - Sayıfa : 93 ve Gild : 24 - Sayı
fa : 120, 143). 

27 nisan 1938 

Küçük Yozgadın Karacahasan köyünden Muhaciroğullarından Alioğlu Osman Ak
tasın ölüm cezasına çarptırılması hakkında 

(Resmî Gazete ile neşir ve ilânı : 4/V/1938 - Sayı : 3898) 

No. 
1046 

Küçük Yozgad nahiyesinin Karacahasan köyünden Memedoğlu Halili suç or
tağı Alı ile birlikte taammüdle öldürmekten suçlu ayni köyden Muhaciroğulların
dan Alioğlu 1325 doğumlu Osman Aktaş hakkında Ankara Ağır ceza mahkeme
since hükmedilen ölüm cezasının değiştirilmesini ve hafifleştirilmesini icab ede
cek bir sebeb görülemediğinden Teşkilâtı esasiye kanununun 26 nci maddesi mu
cibince bu cezanın infazına karar verilmiştir (Cüd : 21 - Sayıfa : 44 ve Cüd : 
24 - Sayıfa : 112,157). 

29 nisan 1938 


