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lûk eden sebebler, maadiıı nizamnamesinin 48 ve 49 nen maddelerinde yazılı bulu
nan (resmi mukarrer) in bir vergi olmayıp, kanunun sathıarz sahibine, maden işlet
mesi dolayısile maruz kalacağı zarar ve ziyan karşılığı tazminattan maada olarak 
tanidığı bir hak mahiyetini haiz olduğunu sarahaten göstermektedir. 

Bu itibarla maadin nizamnamesinin 49 ncu maddesinin açık olan manasını tefsir 
yolu ile tayine mahal olmadığına karar verilmiştir (Cild : 14 - Sayıfa : 96 ve Cild: 
29 - Sayıfa : 2, 11). 

4 kânunusani 1939 

Manisanın İsmailler köyünden Köse Memedoğullarmdan Abdullahoğlu Küçük 
Mustafa Baltacının ölüm cezasına çarptırılması hakkında 

(Resmî Gazete ile neşir ve ilâm : 23/1/1939 - Sayı : 4118) 
• 

No. 
1071 > '.• V '/, 

Evinde misafir bulunan seyyar satıcı Eşrefi malına tamaan Öldürmekten ve suç 
ortağı Hasanla birlikte Eşrefin arkadaşları Ali ile Hüseyni yaralamaktan suçlu 
Manisanın Ismailler köyünden Köse Mehmedoğullarmdan Abdullahoğlu 1320 do
ğumlu Küçük Mustafa Baltacı hakkında Bergama ağır ceza mahkemesince hükmeT 
dilen ölüm cezasının değiştirilmesini ve hafifleştirilmesini müstelzim bir sebeb gö
rülemediğinden Teşkilâtı esasiye kanununun 26 ncı maddesi mucibince mezkûr ce
zanın infazına karar verilmiştir (Cild : 25 - Sayıfa : 24 ve Cild : 29 - Sayıfa : 74, 
87). 

18 kânunusani 1939 

Öf un Torvel köyünden Kıvırcıkoğullanndan Pehlivanoğlu Menıed Ersoyun 
ölüm cezasına çarptırılması hakkında 

(Resmî Gazete ile neşir ve ilânı : 25/1/1939 - Sayı : 4120) 

No. 
1072 

Of kazasının Nefsikono köyünden Ömeroğlu Hasanı taammüdle öldürmekten 
suçlu Torvel köyünden Kıvırcıkoğullanndan Pehlivanoğlu 1314 doğumlu Mehmecl 
Ersoy hakkında Trabzon ağır ceza mahkemesince hükmolunan ölüm cezasının de
ğiştirilmesini ve haf ifleştirilmesini lüzumlu kılacak bir sebeb görülemediğinden 



— <m — 
^Teşkilâtı esasiye kanununun 26 neı maddesi mucibince bu cezanın infazına karar 
verilmiştir (Cüd : 26 - S ay ifa : 290 ve CiU 29 - Sayıfa : 74,103). 

20 kânunusani 1939 

Devlet şûrası reisliğine İsmail Hakkı Görelinin, Daire reisliğine Salâhaddin 
Odabaşmın, azalıklara da on zatın seçildikleri hakkında 

(Resmî Gazete ile neşir ve İlânı : 25/1/1939 - Sayı : 4120) 

No. 
1073 

Devlet Şûrası Tanzimat dairesi reisi İsmail Hakkı Göreli Devlet şûrası reisli
ğine, Devlet şûrası azasından Salâhattin Odabaşı Beşinci daire reisliğine ve Dev
let şûrası başmuavinlerinden Talât Balkır ile eski valilerden Merkez bankası mu
rakıbı Naci Akbay, Ankara hukuk mahkemesi reisi Nailî Tezgören, Dahiliye ve
kâleti teftiş heyeti reisi Talât Hıtay, Mülkiye başmüfettişi Ali Server Sümer, Na
fıa vekâleti teftiş heyeti reisi Şeifk Örüm, Maliye vekâleti hukuk müşaviri Kemal 
Arar, Devlet şûrası başmuavini Memduhözoran, P . T. T. Umum müdürlüğünden 
mütekaid Edib Cemil Oyhun, Nafıa vekâleti hukuk müşaviri Avni Türel Devlet 
şûrası azalıklarma seçilmişlerdir (Cüd : 29 - Sayıfa : 24, 50, 56, 86,102 :103,113). 

20 kânunusani 1939 

Gazi Antebin konan köyünden Karahacıoğlu şöhretli Memedoğlu Memed Ali 
Karanın Ölüm cezasına çarptırılmasına dair 

(Resmî Gazete ile neşir ve ilânı : 30/1/1939 - Sayı : 4124) 

No. 
1074 

Ferecek karakolunda Jandarma Hakkıyı öldürmekten suçlu Gazi Antebin Lohan 
köyünden Karahacıoğlu şöhretli Mehmedoğlu 1325 doğumlu Mehmed Ali Karanın 
ölüm cezasına çarptırılmasına dair Gazi Anteb ağır ceza mahkemesince verilen 
hükmün hafifleştirilmesini ve değiştirilmesini müstelzim bir sebeb görülmediğinden 
Teşkilâtı esasiye kanununun 26 ncı maddesi mucibince mezkûr cezanın infazına ka
rar verilmiştir (Cüd : 23 - Samfa : 34 ve Cüd : 29 - Sayıfa : 86,125). 

23 kânunusani 1939 


