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Bıhhî ahvallerinin tesbiti için gönderilecek subaylara harcırah verilmesine dair 

(Resmî Gazete ile neşir ve ilâm : 6/1/1939 ~ Sayı : 4104) 

No. 
1069 

Askerî sicil talimatnamesi mucibince vazifelerini ifaya sıhhî ehliyetleri mevcud 
o-lub olmadığı anlaşılmak ve keyfiyet sicillerine dercedilmek üzere aid olduğu ma
kamlarca sıhhî heyetlere ve hastanelere izam edilenlerin bu gönderilişleri, Divanı 
muhasebat umumî heyetinin mütaleası veçhile, bunların şahsî ahvallerini tayine me
dar olacak bir muamele telâkki edilebilirse de daha ziyade Ordunun hayatiyeti na
mına bu kimselere tahmil edilmiş bir külfet de telâkki edilebilir. Kaldı ki, yine si
cilli müsaid olmayan bir subayın, hakkındaki katği kanaat elde etmek maksadile 
başka bir kıtada tavzif edilmek üzere izamı muamelesi de binnetice yine bu suba
yın şahsî ahvalinin tayinine medar olacak bir muamele olduğu halde bu gönderiliş 
vazife telâkki edilerek bunlara harcırah verilmektedir. Ayni sebeble sıhhî ahvalinin 
tesbiti için izam edileceklerin de bu gidişlerinin vazife telâkki edilmesi tabiî görül
müş ve bu gibilere harcırah kararnamesine tevfikan harcırah verilmesi lâzımgele-
ceği ve 912 sayılı kanunun 4 ncü maddesile bu vaziyetin alâkası bulunmadığı netice
sine varılmıştır (Gild : 26 - Sayıfa : 290:291 ve Cid : 28 - Sayıfa : 86 ve Cild : 29 
Sayıfa : 4) . 

2 kânunusani 1939 

Maadin nizamnamesinin muaddel 49 ncu maddesinin tefsirine mahal ol
madığına dair 

(Resmî Gazete ile nesir ve ilâm : 9/1/1939 - Sayı : 4106) 

No. 
1070 

İmtiyazlı madenlerin ihtiva eylediği sahanın beher hektarı başına 1322 tarihli 
maadin nizamnamesinin muaddel 49 ncu maddesi mucibince alınması lâzımgelen 
10 kuruşun nizamname metininde (resim) adını taşıması, buna bir vergi mahiyeti 
izafe eder gibi görünmekte ise de, ayni maddede « mülk olan mahaller ile evkafı sa-
hihadan olan arazinin resmi mukarreri ashabına ... aiddir » denilmekte olmasına gö
re de, bunun vergi mahiyetini haiz olmayıb sathıarz sahibine aid bir haktan ibaret 
bulunduğu neticesi hâsıl olmaktadır. 

imtiyaz sahiblerinden alman bu paranın bir vergi mahiyetini haiz olduğu zan
lımı hâsıl edecek yegâne sebeb, bunun « resim » adını taşımasından ibaret şeklî bir 
sebeb olmasına mukabil, Devlet eli ile tahsil olunan bu paraların, sathıarz sahihle
rine verilmesi ve Devletin f erdler lehine ve onlar nam ve hesabına vergi tahsil etmesi
nin malî ve hukukî esaslara aykırı bulunması gibi işin esasına ve mahiyetine taal-
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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 


