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bahşettiği haktan mahrum bırakılmalarına kanunen imkân yoktur. Ancak vaziyet 
ve vasıflarına göre mahalli tatbik bulan iki kanunun verdiği haklardan bir şahsın 
ayni sebeble ayrı ayrı istifade etmesi de caiz olamayacağından 3028 sayılı kanım
dan istifade edeceklerin 2921 sayılı kanuna göre evvelce aldıkları tazminatların def
aten veya tekaüd maaşlarından mukassatan istirdadı suretile 3028 sayılı kanuna 
tatbik mecrası verilmesi doğru ve lüzumludur. Bu vaziyete göre muamele ifası 
bahsi geçen iki kanunun sarih hükümlerinden istinbat edilmekte olub bu hususun 
bir tefsir mevzun teşkil etmeyeceğine karar verilmiştir (Cüd : 22 - Sayıfa : 140 
ve Cild : 26 - Sayıfa : 16,31). 

6 haziran 1938 

Çıldırın Çamdıra köyünden Bedeloğullarından Haydaroğlu Garib Demirkayaoğlj-
nun ölüm cezasına çarptırılması hakkında 

(Besni ı Gazete üe neşir ve ilânı : 23/V1/1938 - Sayı : 3941) 

No. 
1056 

Alioğlu Ibrahimi tammüden öldürmekten suçlu Çıldırm Çamdıra köyünden ve 
bedeloğullarmdan Haydaroğlu 1328 doğumlu Garip Demirkayaoğlu hakkında Kars 
ağır ceza mahkemesince hükmolunan ölüm cezasının hafifleştirilmesini ve değişti
rilmesini mucib bir sebeb görülemediğinden Teşkilâtı esasiye kanununun 26 ncı 
maddesi mucibince bu cezanın infazına karar verilmiştir (Cüd : 24 - Sayıfa : 142 
ve Cüd : 26 - Sayıfa : 186, 217). 

20 haziran 1938 

Gazi Antebin Yahni mahallesinden Muharremoğullarından Ahmedoğlu Bostancı 
OsmanEflâtunun ölüm cezasına çarptırılması hakkında 

(Resmî Gazete ile neşir ve ilânı : 23/VT/1938 - Sayı : 3941) 

No. 
1057 

Gazi Antebin Mağrabaşı mahallesinden Hüseyinoğullarmdan Halil ve Kardeşi 
Mehmed Aliyi revolverle yaralayarak öldürmekten suçlu Gazi Antebin Yahni ma
hallesinden Muharremoğullarmdan Ahmedoğlu Bostancı Osman Eflâtun hakkında 
Gazi Anteb ağır ceza mahkemesince hükmolunan ölüm cezasının hafifleştirilmesini 
ve değiştirilmesini müstelzim bir sebeb görülemediğinden Teşkilâtı esasiye kanunu-
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nun 26 ncı maddesi mucibince bu cezanın infazına karar verilmiştir (Cild : 24 -
Sayıfa : 42 ve Cild : 26 - Sayıfa: 186,217). 

20 haziran 1938 

İnegölün Osmaniye köyünden Arif oğlu Cevdet Cavanm ölüm cezasına çarptırılması 
hakkında 

(Resmî Gazete ile neşir ve ilânı : l/VII/1938 - Sayı : 3948) 

No. 
1058 

Yusufoğlu Rasimi taammüdle öldürmekten suçlu, înegölün Osmaniye köyün
den Arifoğlu 1325 doğumlu Cevdet Cavanhakkmda Bursa ağır ceza mahkemesince 
hükmedilen ölüm cezasının hafifleştirilmesi ve değiştirilmesini mucib bir sebeb 
görülemediğinden Teşkilâtı esasiye kanununun 26 ncı maddesi mucibince bu ceza
nın infazına karar verilmiştir . (Cild : 20 - Sayıfa : 2 ve Cild : 26 - Sayıfa : 291, 
339). 

27 haziran 1938 

Adliye harç tarifesi kanununun 33 ncü maddesinin tefsirine mahal olmadığı hak
kında 

(Resmî Gazete ile neşir ve ilânı : 2/VII/1938 - Sayı : 3949) 

No. 
1059 

Türkiye Cumhuriyeti Ziraat bankası ve sermayesi tamamen Devlet tarafından 
verilmek suretile kurulmuş mümasil diğer teşekküllerin vaziyeti kanuniye ve sure
ti terekküb ve teşekküllerine göre bunların tesciline Adliye harç tarifesi kanunu
nun 33 ncü maddesinin birinci fıkrasının tatbik olunacağı tabiî görülmüş ve kanu
nun maddesile ticaret kanunu hükümleri bu babta lâzımgelen sarahati havi bu
lunmuş olduğundan mezkûr maddenin ayrıca tefsirine lüzum olmadığına karar ve
rilmiştir (Cild : 26 - Sayıfa : 290,398,426). 

28 haziran 1938 
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